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EX-LIBRIS

onsiderate de multe ori simple acte de complezenţă, ex-librisurile caligrafiate sau 
filigranate pe file albe sau îngălbenite de la începutul cărţilor, pe coperţi, pe feţele interioare 
ale acestora, pe forzat, în colofoniu, pe colţuri sau margini de pagină s-au dovedit a fi surse 
vii pentru istoric sau literat, dovezi, de necontestat, din vremuri de demult, despre vieţi 
zbuciumate şi istorii nescrise.  

În transpunere exactă, „ex-libris meis” (din cărţile mele) se asociază cu numele 
posesorului. 

Despre ex-libris, ca de altfel şi despre cartea cu autograf şi însemnuri, s-a scris încă de 
la începuturile bibliofiliei, se scrie şi astăzi, din când în când, la anumite ocazii, de obicei la 
o aniversare sau comemorare, cu prilejul deschiderii unei expoziţii sau sporadic, în paginile 
revistelor. Prezentarea acestora, de fiecare dată, constituie sarea şi piperul în sesiunile ştiinţifice, 
greoaie şi monotone, ele reprezentând puncte de reper sigure în depistarea mersului literar 
sau artistic, ştiinţific, cultural sau biografic al unei personalităţi de marcă. 

Ex-librisul, fireşte, atunci când nu este un simplu act gratuit, este rezultatul priceperii şi 
talentului unui artist plastic care prin concepţie şi tehnică simbolistică exprimă gândurile sau 
voinţa proprietarului, multe dintre ele fiind mai valoroase decât însăşi cartea pe care au fost 
filigranate. 

Spre deosebire de opera de creaţie propriu-zisă, închegată şi unitară, ex-librisul aduce, 
„multa paucis”, date şi informaţii precise, dintre care unele pot fi verificate cu ajutorul 

C
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materialului documentar cunoscut, altele nu, acestea din urmă având aşadar valoarea 
documentului unic. 

Ex-librisul „in ipso” exprimă chintesenţa unei idei creatoare transpusă plastic şi care are 
la bază un element material – cartea. 

Prin extindere, sintetiza excelent Livia Bacîru1, „sintagma «ex libris» determină astăzi, 
atât plăcuţa de faianţă din Egiptul anilor 140 î.e.n., cu numele lui Amenophis al III-lea, cel 
mai îndepărtat strămoş al mărcii de proprietate descoperit până acum –, cât şi portretele şi 
compoziţiile heraldice încrustate în luxuriantele frontispicii sau chenare miniate din vechile 
manuscrise, ori supralibrosurile constând în portrete, blazoane, monograme, simboluri şi 
devize ciocănite şi gravate în ferecăturile scumpe, imprimate şi poleite în legăturile de piele 
de acum câteva sute de ani, ba chiar şi sigiliile de ceară, fum şi tuş, ca să nu vorbim de înseşi 
însemnările manuscrise din care îşi trage originea”. 

Istoria însemnului de carte în Europa datează de la 1395, şi începe cu Ex-librisul Şcolii 
de Medicină din Paris. În România punctul de plecare este în veacul al XV-lea, consemnat 
de ex-librisul sub formă de etichetă de lemn, aflat pe forzaţul incunabulului „Catholicon” de 
Ionannes de Balabus, apărut la Strassburg, la 1470 (datat 1476)2. 

În bibliologia română, conform aceloraşi surse, cel mai vechi ex-libris recunoscut este 
al Bibliotecii Gimnaziale Evanghelice din Sibiu de la mijlocul secolului al XVI-lea, iar în Ţara 
Românească, cel al medicului curţii brâncoveneşti Pantaleon Calliarchi de la 1692. 

Trebuie să menţionăm, că însemnări manuscrise ale copiştilor cu menţionarea posesorilor 
întâlnim pe mineiul domnului Ştefan cel Mare scris de Cassian la anul 6975 (1467). Matei Corvin 
comandă miniaturiştilor italieni să-i inscripţioneze blazonul pe manuscrisele comandate de el, 
iar, mai târziu, domnitori sau cărturari precum: Stolnicul Constantin Cantacuzino, Dimitrie 
Cantemir, Dosoftei, Antim Ivireanul, îşi parafează opusurile cu ex-librisuri autografe. Sunt 

1. Livia Bacîru „Cuvânt despre Ex Libris”.  
2. Cornelius Dima-Drăgan. Cinq siecle d’ex-libris en Roumanie une ample dialogue entre l’art et le 
document. In: Arte de Ex. Libris - Boietim da Associaçáo Portuguesa de Ex-Libris, vol. XII, nr. 6, 1981, p. 
168.
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continuaţi de Brâncoveni şi Mavrocordaţi, în forme mult sofisticate. Începând cu secolul al 
XVIII-lea, caracterul artistic al acestora devine pregnant. Conţinutul complex este dat, de 
multe ori, de rafinamentul spiritual al colecţionarului. 

Ulterior, colofoniul din finalul cărţilor poartă aceeaşi marcă distinctă a ex-librisului. 
Începând cu jumătatea secolului al XIX-lea, ex-librisul devine tematic, literar, livresc, ocazional 
(la sărbători), comemorativ, autoportretul figurativ sau fotografic al proprietarului fiind des 
întâlnit. 

Chiar dacă ex-librisistica – ramură a bibliofiliei – nu este recunoscută ca ramură ştiinţifică 
în sine, nu ştim „dacă” va fi vreodată, rămâne cu siguranţă o specialitate interdisciplinară, o 
sursă sigură de documentare istorică. Ex-librisul depune mărturie despre existenţa bibliotecilor 
şi a persoanelor, oferă informaţii precise pentru biografia învăţaţilor a căror personalitate este 
evidenţiată de mottourile şi simbolurile alese de ei. 

Istoria ex-librisului în primele patru secole ale existenţei sale se confundă cu istoria 
manuscriselor şi este legată de numele proprietarilor de codici, nume care erau însoţite de 
armorii pictate sau erau plasate în miniaturile de dedicaţie. 

Dezvoltarea ex-librisismului este legată indestructibil de apariţia tiparului. 
Cartea a devenit astfel obiect de colecţie accesibil unor cercuri largi de învăţaţi, în special 

istorici şi filologi. Primele ex-librisuri tipărite apar pe incunabule – este, de altfel, şi perioada 
copilăriei tiparului. Motivele imagistice folosite la începuturi sunt însemnele armoriale cu 
reprezentări care vorbesc de proprietarii acestora, numele sau o caracteristică fundamentală a 
lor, mici scuturi sau medalioane înconjurate de motive florale sau animaliere redate în culori 
vii, naturale. 

Mai târziu, secolul al XIX-lea, spre sfârşitul său, redescoperă ex-librisul, ca obiect de 
colecţie, dar îşi pierde funcţionalitatea legată de carte şi devine, pentru proprietar, colecţionar 
sau artist, un scop în sine. 

Ex-librisul de consum pierde teren în faţa celui de lux atât pentru colecţionar cât şi pentru 
artiştii de valoare, ultimii încorporând creaţiile în albume, mape, cărţi. Iubitorii de ex-libris 
devin o grupare aparte cu pretenţii şi prestigiu în lumea bibliofililor. 

www.ziuaconstanta.ro
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Din punct de vedere stilistic, ex-librisul european se încadrează sau parcurge firesc 
drumurile curentelor din artă: simbolism, impresionism, expresionism, fovism, cubism, 
suprarealism. Pictura naivă sau de inspiraţie folclorică se regăseşte şi în ex-libris.

Treptat ex-librisul în sine devine element de comunicare, vehicul de legătură între 
instituţiile de cultură şi publicul avizat.

*

În galeria personalităţilor importante care prin dăruire, iscusinţă şi pasiune au ilustrat 
virtuţile ex-librisisticii româneşti, dr. Emil Bologa ocupă un loc aparte.

Descendent dintr-o familie de mari cărturari şi militanţi pentru drepturile românilor din 
Transilvania dr. Emil Bologa îşi împarte viaţa între medicină, ca profesiune şi artă, ca mare 
vocaţie. 

Practician remarcabil, peste cincizeci de ani, dr. Emil Bologa este membru de onoare 
şi corespondent activ a numeroase societăţi, în academii medicale din Europa (Franţa, 
Spania, Austria, Ungaria, Polonia, Iugoslavia…), în analele cărora este prezent constant cu 
studii pertinente într-o ramură a medicinei pe cât de importantă, tot atât de grea, dermato-
venerologia.

Personalitate complexă şi profundă, doctorul Emil Bologa se manifestă strălucit şi în alte 
domenii ale cunoaşterii. Este un împătimit şi valoros colecţionar de cărţi, vechi medalii şi efigii. 
Filatelia este o altă mare pasiune a Domniei sale, pecetele de taină, timbrele, multe cu valoare 
de unicat, strânse într-o viaţă de om rivalizează cu cele din colecţiile din muzeele româneşti şi 
străine.

Numele doctorului Emil Bologa se confundă cu o ramură a bibliofiliei – ex-librisistica al 
cărei părinte fondator este.

Cu pasiunea care l-a mistuit o viaţă, a adunat în colecţiile sale peste 25.000 de piese, 
multe dintre ele meşteşugite de maeştri, artişti plastici recunoscuţi pentru creaţia lor în arta 
miniaturală.

www.ziuaconstanta.ro



   9

I
N

M
E
M
O
R 
I
A
M

Biblioteca personală bogată şi valoroasă în ediţii princeps, cărţi vechi şi rare, în manuscrise, 
medalii şi efigii, timbre şi pecete de taină, multe cu valoare de unicat, strânse într-o viaţă, i-a 
deschis calea, după propria-i mărturisire, către pasiunea bibliofilă şi însemnul de carte.

Ex-librisurile, strânse sau dedicate doctorului Emil Bologa aruncă o punte naturală spre 
o zonă nouă a împlinirii spirituale a fiinţei umane, constituind un mijloc rafinat de cultivare 
şi înnobilare umanistă.

Ilustrăm paginile următoare cu câteva din ex-librisurile puse la dispoziţie de însuşi dr. 
Emil Bologa, grupate pe teme aşa cum le-a prezentat deţinătorul.

www.ziuaconstanta.ro
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PORTRETE

WEISSS, H. BRUJAN, I.
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MASCHENDORFER, H. - P1
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MOGA, E. MOGA, E.
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CHENEDEA, S. WEISS, H. - X1

www.ziuaconstanta.ro



                   14

I
N

M
E
M
O
R 
I
A
M

PODEA, B. PODEA, B.

DON QUIJOTE
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TORRO, V. - X3 TORRO, V. - X3
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VARKONYI, K. VÎNĂTORUL, E.
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UPITIS, P. - X2 UPITIS, P.
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VECSERKA, Z. - X1 MOGA, E - P
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RADU, Gh. WEISS, H - X1
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PODEA, B. STOICA, G. - X3
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CSUTAK, L CSUTAK, L - P1 și X3

MEDICINĂ
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ROMAN - MOTTL, P. VECSERKA, Z.
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VERCSERKA, Z. - X1 OSIANDER, ELFI
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ALBESSART, M-L - P ALBESSART, M-L - X2
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WEISS, H. - X2 MAYER, D.
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DANIEL, V - C3; C5 VARKONYI, K
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ALBERT, L - P

www.ziuaconstanta.ro



                   30

I
N

M
E
M
O
R 
I
A
M

CETATEA NATALĂ

WEISSS, H. BRUJAN, I - P1

www.ziuaconstanta.ro



   31

I
N

M
E
M
O
R 
I
A
M

MURKEDICFER, H -C4 BRUJAN, I - P
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ÎNCERCĂRI PENTRU UN EX LIBRIS AL 
BIBLIOTECII ȘI EDITURII UNIV. „OVIDIUS“
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POPIŞTEANU, IOAN ‒ bIblIOlOg, EdITOr, PUblIcIsT

-a născut la 30 ianuarie 1942, în satul Cârjelari, comuna Dorobanţu, judeţul 
Tulcea. A urmat şcoala primară în satul natal (1950). Continuă studiile gimnaziale şi liceale 
la Tulcea, Şcoala Medie nr. 1, actualul Colegiu Dobrogean „Spiru Haret” (1961). Absolvent al 
Facultăţii de Filologie, Secţia Bibliologie-Biblioteconomie (1968) şi al Facultăţii de Filologie, 
Secţia Limba şi Literatura Română (1972) din cadrul Universităţii Bucureşti. Este repartizat 
în 1968, la Institutul Pedagogic din Constanţa (actuala Universitate „Ovidius”) când preia şi 
conducerea Bibliotecii şi Editurii Universitare. 

Viaţa profesională, didactică, ştiinţifică se confundă aproape cu apariţia şi dezvoltarea 
învăţământului superior dobrogean. A fost membru fondator şi secretar ales (ianuarie 1990) 
al Comitetului de iniţiativă pentru înfiinţarea primei universităţi din istoria Dobrogei, Universitatea 
„Ovidius” din Constanţa, şi din 1995, membru al Senatului acesteia. 

A făcut parte din Colegiul de redacţie al revistei Studia Bibliologica şi a fost unul din ctitorii 
revistei Ex Ponto din Constanţa şi al Editurii „Ovidius University Press”. 

A făcut parte din colegiul de redacţie al revistei Biblion, publicaţie de bibliologie, patronată 
de filialele ABPR-ABIR şi Biblioteca Judeţeană Constanţa. 

A fost unul din fondatorii primei edituri de stat din Constanţa, după decembrie 1989, 
„Pontica”, (la început filiala Editurii „Eminescu” din Bucureşti) şi membru al Colegiului 
director şi de redacţie al acestuia (1990-1993), ca apoi, să fie unul din ctitorii şi director al Editurii 

S

www.ziuaconstanta.ro



   39

I
N

M
E
M
O
R 
I
A
M

„Ex Ponto” (1995). A făcut parte din colegiile de redacţie ale Lucrărilor Ştiinţifice – 1972-1977 
(coordonator la 5 serii) şi apoi al Analelor Universităţii „Ovidius” – 1990-2009 (7 vol). 

A fost director al „Salonului” (Târgului) Internaţional de Carte „Ovidius” – 5 ediţii (2002-
2006). 

Prezenţă activă în viaţa culturală constănţeană, s-a remarcat drept moderator şi autor 
al unor comunicări, studii şi articole din domeniile bibliologiei, istoriei cărţii şi tiparului, 
filologiei şi literaturii române, istoriei şi teoriei educaţiei fizice şi sportului. 

Pe plan profesional şi cultural, a susţinut comunicări la manifestările ştiinţifice, a participat 
la numeroase congrese şi conferinţe, târguri şi saloane de carte, specializări, granturi, programe 
naţionale şi internaţionale în Franţa, Italia, Germania, SUA, Rusia. 

lucrări publicate, prefaţate şi sub îngrijirea lui Ioan Popişteanu: 

Ecouri ale literaturii universale, Cele 3 Crişuri, Studiu şi indice bibliografic. Bucureşti, 
1967, 50 p.; Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale cadrelor didactice din Institutul Pedagogic Constanţa 
(1961-1971), Constanţa, 1971, 123 p. (coautor şi redactor responsabil); Klaus Fabriţius. 
Bibliografia suprafamiliilor Proctotrupoidea et Ceraphronoidea (Hymenoptera), Constanţa, 1975, 
124 p. (prefaţator şi redactor coordonator); Introducere în metodologia cercetării ştiinţifice şi 
filozofia informaţiei. Constanţa, 1977, 250 p. (note de curs); Radu Gyr. Calendarul meu, Prietenii, 
momente şi atitudini literare. Constanţa, Ex Ponto, 1996, 259 p. (ediţie îngrijită, prefaţată şi 
prezentare bio-bibliografică cu un indice de nume de Ioan Popişteanu); Radu Gyr. Crucea din 
stepă. Poeme de războiu. Constanţa, Ex Ponto, 1998, 132 p. (prefaţată de Barbu Cioculescu. Ediţie 
îngrijită şi note de Ioan Popişteanu); Radu Gyr. Balade. Constanţa, Ex Ponto, 1999, 426 p. (ediţie 
bibliofilă, Postfaţă de Adrian Popescu. Note asupra ediţiei de Ioan Popişteanu); Radu Gyr. 
Era o casă albă. Constanţa, Ex Ponto, 2000, 86 p. (ediţie îngrijită de Ioan Popişteanu); Radu 
Gyr. Muţu Cotoşmanu. Constanţa, Ex Ponto, 1996, 69 p. (ediţie nouă, îngrijită şi prefaţată de 
Ioan Popişteanu); în perioada 1996-1998, îngrijeşte 12 plachete de poezii închinate copiilor, 
de Radu Gyr (Nenea Răducu), publicate la Editura Ex Ponto: Punguţa cu doi bani, poveste 

www.ziuaconstanta.ro
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hazlie de Ion Creangă; Zâna Munţilor, poveste după Ispirescu; Capra cu trei iezi, poveste hazlie 
după Ion Creangă; Fata babei şi fata moşneagului, poveste după Ion Creangă; De ce n-are ursul 
coadă, poveste hazlie după Ion Creangă; Voinicul Argeş, poveste după Ispirescu; Baba Cloanţa 
cotoroanţa, poveste; Sandu, Sanda şi Lăbuş, poveste hazlie; Muţunache răzbună pe urs, poveste 
hazlie; Bimbirică în lună, poveste hazlie; Bimbirică automobilist, poveste hazlie; Bimbirică aviator, 
poveste hazlie; Ion Stoica. Interferenţe biblioteconomice. Constanţa, Ex Ponto, 1997, 204 p. (prefaţă 
de Ioan Popişteanu); Mircea Regneală. Dicţionar de biblioteconomie şi ştiinţa informării. Român-
Englez. Cuvânt înainte de Ion Stoica. Bucureşti şi Constanţa. Ex Ponto şi ABIR, 1999, 333 p. 
(colecţia Vademecum îngrijită şi prezentare pe coperta a doua de Ioan Popişteanu). 

Ediţii din opera lui Pericle Martinescu sub îngrijirea lui Ioan Popişteanu: 

Visul cavalerului. Constanţa, Editura Ex Ponto, 1998, 180 p. 
Odiseea editării „Poeziile lui Eminescu în prima sută de ani – 1884-1984”, Constanţa, Ex 

Ponto, 2000, 259 p. 
Jurnal intermitent. Constanţa, Editura Ex Ponto, 2001, 340 p. 
Balada morţii lui Edgar Poe. Constanţa, Editura Ex Ponto, 2003, 30 p. 
Existenţe şi creaţii literare. Constanţa, Editura Ex Ponto, 2001, 236 p. 
Confesiune patetică (1936-1939): Pagini de jurnal intim, Vulcanul iubirii, Constanţa, Editura 

Ex Ponto, 2004, 398 p. 
Uraganul istoriei: Pagini de jurnal intim. Anul 1940. Constanţa, Editura Ex Ponto, 2005, 

258 p. 
Uraganul istoriei: Pagini de jurnal intim (1941-1945), Constanţa, Editura Ex Ponto, 2007, 

378 p. 
70 cât 70 – Jurnal. Constanţa, Editura Ex Ponto, 2009, 550 p.
 
Director şi redactor al revistei Ex Ponto – Text, imagine, metatext, 2003-2012, care apare 

sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Dobrogea. 

www.ziuaconstanta.ro
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Autor sau coautor: 

– Universitatea „Ovidius” Constanţa 45 de ani de existenţă (coautor Constanţa Călinescu) 
Constanţa, Ovidius University Press, 2006, 601 p. 

– Ovidius University Constantza - Roumanie (Album). Constanţa, Ovidius University Press, 
2005, 157 p. 

– Personalia, Dicţionar bibliografic, Ex Ponto, Constanţa, 2000, 250 p. 
– Dicţionar de personalităţi dobrogene. Vol. 1, Constanţa, Ex Ponto, 2004, 
320 p. 
– Dicţionar de personalităţi dobrogene. Vol. II, Constanţa, Ex Ponto, 2005, 168 p. 
– Dicţionar de personalităţi dobrogene. Vol. III, Constanţa, Ex Ponto, 2007, 300 p. 
– Dicţionar de personalităţi dobrogene. VoI. IV, Constanţa, Ex Ponto, 2009, 300 p. 
– Pavel Chihaia. Opere complete. 10 volume, redactor coordonator, Constanţa, Editura Ex 

Ponto, 2009-2010. 

lucrări în proiecte:

Ex Libris. Album selectiv, din Colecţia marelui bibliofil, dr. Emil Bologa cu studiu 
monografic de Ioan Popişteanu, 250 p.; Panait Istrati, Spovedania unui învins. Adevăr şi legendă, 
150 p.; Radu Gyr. Evoluţia criticii estetice şi aspecte literare contemporane. Prefaţa de Ileana Marin. 
(Notă asupra ediţiei şi îngrijire de Ioan Popişteanu); Yachtingul, această frumoasă necunoscută, 
150 p. (eseuri); Clubul sportiv Universitatea din Constanţa, monografie sentimentală, 200 p. (în 
colaborare cu Ion Ciulianu). 

A fost redactor şi editor a peste 1000 de cărţi, antologii, culegeri de texte, anale – 
Universitatea „Ovidius” – Constanţa, manuale şi cursuri universitare, care au apărut la 
Ovidius University Press şi Ex Ponto, din Constanţa. 
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INTErvIU cU IOAN POPIŞTEANU, 
îN cAdrUl EMIsIUNII „călăTOr PrINTrE dOsArElE vrEMII”  
rEAlIzATă dE vIrgIl cOMAN lA POsTUl „lITOrAl Tv” cONsTANţA
(17 martie 2012)

    irgil coman: Bună seara, dragi telespectatori. Iată-ne la o nouă emisiune „Călător 
printre dosarele vremii”. Invitatul nostru din această seară este domnul Ioan Popişteanu, încă director 
al Bibliotecii Centrale Universitare Constanţa. Bine aţi venit, domnule Ioan Popişteanu!

  Ioan Popişteanu: Mă bucur că sunt prezent aici, la emisiunea dumneavoastră şi sper să 
spunem amândoi lucruri interesante...

   – Şi eu sper, mai ales că în ultimii ani ne-am întâlnit de mai multe ori şi de fiecare dată mi-aţi 
oferit informaţii extrem de interesante şi foarte puţin cunoscute de publicul larg. Ştiu că sunteţi un fiu al 
Dobrogei, născut în anul 1942 în localitatea Dorobanţu, judeţul Tulcea. Aţi urmat cursurile prestigiosului 
liceu „Spiru Haret” din Tulcea, după care Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti. După absolvire, 
prin repartiţie guvernamentală, aţi ajuns la Constanţa. Haideţi să discutăm puţin despre acestea. 

   – Fiindcă aţi început cu Tulcea, vreau să vă spun că anul trecut (2011) în toamnă, am 
împlinit 50 de ani de la absolvirea liceului „Spiru Haret”. Cu acest prilej am avut o emoţionantă 
întâlnire cu foştii colegi şi am stabilit ca, cei din generaţia noastră, să ne întâlnim acolo în 
fiecare an.

   Eu sunt dobrogean, deşi bunicii au venit aici cu turmele în transhumanţă... La origine 
deci sunt ardelean. Oricum, începând cu clasa a II-a, iată-mă la Tulcea, la „Spiru Haret”, care 

V
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avea pe atunci şi ciclu primar. Am absolvit liceul în anul 1961. Hotărâsem să urmez Facultatea 
de Drept Internaţional. Ţin minte că eram foarte mulţi înscrişi, 120 de candidaţi din toată 
Dobrogea. Până la urmă, din 120 au rămas 80, din 80 au rămas 12, apoi din ăştia 12, doar 
4. Fireşte, m-am pregătit temeinic pentru admitere. În ziua primului examen m-am dus la 
Facultate, la Secretariat, dar surpriză! Secretara îmi spune că dosarul  meu este într-o încăpere 
alăturată. Intru şi dau de un colonel de grăniceri, care mă şi ia în primire: „Aa, poftiţi, poftiţi, 
veniţi la noi...!”. Eu surprins: „Staţi, domnule, eu am venit pentru altceva aici...”. M-au forţat 
până la urmă să fac şcoala de ofiţeri de grăniceri. N-aveam nici-o legătură cu aceasta, dar 
n-au vrut să-mi dea nici-un document pentru a mă putea înscrie la o altă facultate. Am plecat 
urgent la Tulcea. Între timp primisem acasă opt ordine de încorporare! Uite aşa am ajuns la 
Mangalia. M-au luat cu arcanul. Exact cu arcanul! Am făcut armata doi ani la Marină...

– ... Şi v-aţi îndrăgostit de mare...

– Nu, nu, eu făcusem sport de performanţă, caiac... Acolo erau peste 3600 de recruţi 
din care au fost selecţionaţi 80 pentru Ansamblul artistic „Albatrosul”. Am fost ales şi eu 
(sportivii erau necesari pentru echipa de piramide), mai ales că fusesem solist în corul liceului 
şi făcusem şi dansuri populare. Armată aproape că n-am făcut. Fiindcă venisem cu două 
săptămâni întârziere, nu mi-au dat nici măcar puşcă. Mergeam alături de pluton şi căram 
lădiţa comandantului... Cu ansamblul „Albatrosul” însă am avut mari satisfacţii, mai ales că-l 
aveam ca dirijor pe marele plut. adj. Hudiţeanu. Am obţinul locul I pe armată, am susţinut 
multe spectacole în ţară şi la Odessa. Când a venit Hruşciov în România, s-a organizat un 
spectacol la Sala Sporturilor. A venit Gheorghe Gheorghiu-Dej cu Hruşciov. Înainte de asta 
am fost selecţionat într-o grupă de 12 militari şi un sergent şi ne-au dus să întâmpinăm trenul 
oficial care venea de la Bucureşti. Cu un sfert de oră înainte a venit la noi Ceauşescu şi ne-a 
controlat peste tot... Pentru mine armata nu numai că a fost frumoasă, dar m-am şi specializat 
timonier girobusolist calificat.
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– Ce s-a întâmplat după armată?

  – Am devenit student la Bucureşti...

  – În timpul facultăţii, aţi avut profesori care v-au marcat într-un fel destinul?

   – Da, sigur că da. L-am avut profesor pe marele Dan Simonescu, apoi pe Barbu 
Teodorescu, dar şi pe alţii, din rândul doi, să zicem, dar care erau oameni de mare cultură. 
Ei mi-au înlesnit accesul la Fondurile Speciale ale bibliotecilor şi chiar la Academia Română, 
unde nu intra chiar oricine... Era jenant. Mergeam la Academie, la Bibliotecă, la Fondul de 
Manuscrise, pentru care aveam un permis special. Era o sală cu patru mese. Atât! Ne duceam 
dimineaţa, luam ce luam spre lectură şi pe la ora 9-10 apăreau marii academicieni: Rosetti, 
Cazacu, Graur... Fireşte, eu ieşeam, lăsam masa liberă. Mergeam în parc, mâncam un covrig, 
citeam din ceea ce-mi notasem. Dar cum am ajuns la Constanţa? 

   La terminarea facultăţii, mă trezesc chemat la Bălan, care era ministrul învăţământului. 
Acesta era prieten cu primul rector al fostului Institut Pedagogic, domnul Paul Borcea. Eu deja 
intrasem în redacţia ziarului „Scânteia” şi eram disputat de toate marile Biblioteci Centrale 
Universitare din România...

– Da, da, repartiţia se făcea în funcţie de media de absolvire a facultăţii...

   – Eu terminasem al doilea. Primul fusese fenomenalul Constantin Emil Bucescu. 
L-aţi auzit şi la Constanţa. A ţinut conferinţe la Teologie, a ţinut foarte multe conferinţe la 
Universitate... El mi-a schimbat destinul. Terminasem armata şi m-am dus să-mi depun 
dosarul la Facultatea de Filologie. Într-o seară am trecut pe la afişier, curios să văd cam câţi 
candidaţi erau pe un loc. Erau  vreo 14... Acolo, la liste, l-am întâlnit pentru prima dată pe 
Constantin Emil Bucescu, care se trage din Eminescu. Are o istorie întreagă, cărturar fantastic, 
teolog desăvârşit, a ţinut cursuri de patristică, genial, ce să mai vorbim! V-am spus că el mi-a 
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schimbat destinul. Cum deja ştiţi, eu mă pregătisem pentru Drept Internaţional. Dosarul mi-a 
fost blocat, aşa că am hotărât să mă înscriu la Educaţie Fizică. Disciplinele se anunţau cu 12 ore 
înainte. La afişier m-am întâlnit cu dl. Bucescu şi am plecat împreună să vedem un spectacol 
la Operă. De acolo ne-am dus la un restaurant. Am stat de vorbă şi m-a uimit. Era cu adevărat 
genial! A doua zi am scos dosarul de la Educaţie Fizică şi am intrat la Litere...

– Deci, până la urmă domnul Bucescu a fost cel care va convins să urmaţi cursurile Facultăţii de 
litere...

– Da. Sub aripa acestui om cu patru licenţe am crescut. Om de valoarea lui încă nu am 
întâlnit, nici chiar în pleiada marilor mei profesori! Odată, invitat de Înalt Prea Sfinţia Sa 
Arhiepiscopul Tomisului, a vorbit la Casa de Cultură o oră în limba germană despre Rainer 
Maria Rilke, apoi încă o oră în limba română. În sală, nu ştiu dacă erau zece care înţelegeau 
germana. Eu nu ştiu o boabă... M-am luat de el, cred că l-am şi deranjat puţin, dar i-a trecut. 
Apoi a recitat... Ştia Eminescu aproape integral, Blaga, Voiculescu, Radu Gyr. Că veni vorba, 
tot prin el am ajuns şi la Radu Gyr. Am avut o şansă fantastică...

   – Asta când se întâmpla?

   – După ce am terminat facultatea. El m-a introdus în familia respectivă. Dar îmi zicea: 
„Ştii, nu mergi cu mine, e Radu Gyr!...”. Eu intram o oră, două, în vreo cârciumioară, luam 
o cafea, până la urmă şi-o friptură. Într-un târziu apărea şi el, după care discutam o noapte 
întreagă despre literatură...

   Deci, iată că am ajuns la Constanţa. Trebuie să mă întorc puţin la relaţia Bălan – Paul 
Borcea. Acesta din urmă îmi spusese: „Vino aici, facem universitate la Constanţa...”. Eu nu 
eram legat în mod special de acest oraş. Dar în acea perioadă mă căsătorisem, şi dacă tot m-au 
chemat la ministru pentru a accepta un post la Constanţa, mi-am zis: Ia să mă duc până la 
mare să văd ce-i pe-acolo. Şi am venit la Constanţa. Era mai sau iunie. Ministrul mă avertizase: 
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„Nu stai de vorbă decât cu rectorul. Nu cu prorectorul, cu nimeni!”. L-am aşteptat o oră, două, 
m-am dus pe malul mării, fiindcă era aproape de sediul fostului Institut Pedagogic, şi iată-l, în 
sfârşit, venind. M-a primit în birou, m-a servit cu o cafea, cu un whisky mic, a început să turuie 
că „Vii, facem, dregem”. Eu am rămas într-o expectativă prudentă: „Bine, domnule rector, să 
vedem cam ce putem face...”. Avea vreo 63.000 de volume la bibliotecă, numai sociologie, 
socialism ştiinţific şi literatură rusă, după moda vremii. M-am îngrozit ce era acolo! După 
ce mi-a prezentat instituţia, ne-am reîntors în birou şi m-a întrebat: „Ei, ce zici tinere?”. „Nu 
ştiu ce să zic, domnule rector, am să mă mai gândesc”. Am plecat la Bucureşti. La repartiţie, 
m-am trezit cu o chemare de la ziarul „Scânteia”, care la acea vreme era tare de tot. Nu oricine 
avea o asemenea şansă... În acelaşi timp era şi o scrisoare de la rectorul Paul Borcea, prin 
care mă solicita pe mine şi pe soţia mea la Constanţa. Când am intrat în Comisie, îmi zic ăia: 
„Aaa, mergeţi la Constanţa... Formidabil!”. Eu: „Staţi aşa, că pot să-mi iau post în Bucureşti 
oriunde...”. Ăia s-au blocat. Erau însă nişte pile mari acolo, era sora unei asistente, altele vreo 
două, trei, şi mă „împingeau” pe mine, uşor, uşor mai jos. Le zic: „Ei bine, o luăm conform 
legii. Îmi iau post în Bucureşti, unde vreau!”. Ăia, nimic! „Mai gândeşte-te. Mai chibzuieşte, 
mai consultă-te cu noi...”. Patru ore am stat la Comisie. Când m-am dus la afişier, nu mai erau 
nici listele. Mă consult cu soţia, mă consult şi cu Bucescu, mă reîntorc în sală şi le zic: „Îmi dau 
seama că sunt prea mic pentru războiul ăsta, dar o să încerc să-mi fac dreptate. O să merg la 
Constanţa...”. Şi uite aşa am ajuns aici. De atunci a început pentru mine o luptă formidabilă. 
Din cele 63.000 de volume am topit o mulţime, de-au mai rămas cam vreo 14-15.000. Am 
început să alerg prin ţară, unde aveam foarte mulţi prieteni profesori, ajunşi directori în mari 
biblioteci,  de la Academia Română, la Bibliotecile Centrale Universitare din Bucureşti, Iaşi, 
Cluj, Craiova, şi am început să îmbogăţesc fondul de carte...

– Haideţi să punctăm puţin. În anul 1961, odată cu Institutul, se înfiinţează şi Biblioteca acestuia. 
Dumneavoastră aţi venit la Constanţa în anul 1968 şi aţi fost instalat în funcţia de director al acestei 
Biblioteci. A urmat o perioadă de reorganizare a instituţiei pe care o conduceaţi. Care sunt cele mai vechi 
şi mai preţioase cărţi pe care le-aţi achiziţionat pentru Biblioteca Centrală Universitară din Constanţa?
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– Cum v-am spus, am topit toate cărţile fără valoare şi, într-un an şi jumătate, am adus, 
prin transfer, cam 300.000 de volume. Dar ce cărţi, ce colecţii speciale! Deşi nu erau fonduri 
pentru achiziţie de carte, cum, necum, am reuşit să aduc cărţi fundamentale pentru cultura 
română. În acelaşi timp am dezvoltat şi sistemul de achiziţii curente, cu cele 21 de edituri care 
existau pe atunci în România. Am început să dezvolt şi fondul de carte străină. În clipa de faţă 
fondurile sunt limitate, pentru că Universitatea s-a mărit şi dezvoltat, astfel că s-a trecut pe 
autofinanţare. Atunci însă am reuşit să achiziţionez cea mai veche carte românească, Cazania 
lui Varlaam, care nu se găsea în Dobrogea, dar şi Noul Testament de la Bălgrad şi Bonfinius (cu 
8000 de lei la vremea aceea), carte de căpătâi a stolnicului Miron Costin, care vorbeşte despre 
romanitatea românilor de la Pontul Euxin, el fiind cronicarul regelui Matias Corvin.

– Ar fi interesant de ştiut cum şi de unde le-aţi achiziţionat...

– Intrasem în relaţie cu anticarii din Bucureşti, dar pe acestea le-am cumpărat din biblioteci 
particulare. Cu cine credeţi că m-am bătut atunci pentru ele, ca să le aduc la Constanţa, oraş 
care din acest punct de vedere era în epoca de piatră, şi aia necioplită...? M-am bătut pentru 
ele cu Zaharia Stancu şi cu Adrian Păunescu! Ei voiau să le cumpere, dar am reuşit să-i înving, 
mergând mână în mână cu anticarii, pe care-i convinsesem de importanţa ca aceste valori să 
ajungă într-o bibliotecă universitară. Fireşte, aceste eforturi au avut continuitate de-a lungul 
a peste patru decenii. Azi sunt aici peste 150 de titluri fundamentale, peste 1000 de ediţii 
princeps cu autografe. Avându-l alături pe domnul Constantin Zamfir, director al Bibliotecii 
Judeţene Constanţa, (fie-i ţărâna uşoară!), am adus şi primul incunabul în Dobrogea, Cronica 
de la Nuremberg, care astăzi se află în patrimoniul Bibliotecii Judeţene „I.N.Roman”. Am 
cumpărat cartea de la cineva din Arad, care-mi propusese să ne întâlnim la Bucureşti. Îmi 
trebuiau 300.000 de lei, care la vremea aceea erau bani, nu glumă! Am discutat cu profesorul 
Lungu: „Ce facem, o luăm?”. „Păi, când trebuie s-o plătim?”. Am telefonat tipului şi acesta 
mi-a tăiat-o scurt: „Mâine! Până mâine trebuie să veniţi cu banii!”. Atunci m-am întâlnit cu 
domnul Zamfir şi am plecat împreună la primul secretar P.C.R. Vasile Vâlcu, care a obţinut 
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rapid banii necesari. Aşa am adus primul, şi până azi singurul, incunabul de pe teritoriul 
Dobrogei. O altă poveste se leagă de achiziţionarea primei mari Enciclopedii româneşti, cea 
a lui Diaconovici, în trei volume. Eu o căutam de multă vreme, dar nu o găseam nicăieri. 
Într-o zi, mergând cu trenul, de la Ciulniţa m-am abătut spre Slobozia, unde aveam de rezolvat 
o problemă personală. În compartiment, doi bătrânei discutau vrute şi nevrute, chestii din 
vechime. Îmi făcea mare plăcere să-i ascult. La un moment dat, unul îi spune celuilat că a 
lăsat la Anticariatul din Constanţa Enciclopedia lui Diaconovici. Toate trei volumele! La prima 
haltă am coborât din tren, am sunat-o pe nevastă-mea şi i-am spus să meargă de urgenţă la 
doamna Barbu, care era şefa anticariatului, şi uite aşa, cu 300 de lei, am cumpărat valoroasa 
Enciclopedie. Am acum două seturi. Are şi Biblioteca Judeţeană unul...

– Am reuşit şi eu câteva achiziţii ale unor fonduri şi colecţii de documente valoroase. Din punct de 
vedere financiar, fondurile pentru achiziţii de documente, sunt foarte mici. Deşi instituţia este înfiinţată 
de peste 180 de ani, iar la nivel judeţean de peste şase decenii, din nefericire nu se găsesc bani pentru 
Arhive. În calitate de director, mă pot lăuda şi eu că am câştigat câteva bătălii. Sper ca până la urmă să 
câştig şi războiul... Dar să revenim la discuţia noastră. Ştiu că aţi fost în relaţii foarte bune cu regretatul 
arheolog şi istoric Adrian Rădulescu, care mi-a fost profesor, precum şi cu I.P.S. Lucian Florea. Referiţi-
vă în continuare la aceste relaţii de prietenie, în contextul evenimentelor din 1989, când au fost momente 
extrem de tensionate.

– Ei, nu neapărat în 1989... Adrian Rădulescu mi-a fost ca un părinte. Mergeam de 
foarte multe ori la el, la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, unde citeam 
diverse lucrări pe care nu aveam unde să le găsesc în altă parte. Mă interesa din ce în ce mai 
mult Dobrogea. Spiritul ei misterios începuse să-mi intre în sânge... Adrian Rădulescu a fost 
personalitatea numărul 1 pentru Constanţa care a contribuit decisiv la înfiinţarea Universităţii 
„Ovidius”. Ministru al învăţământului era domnul Şora, care mă chemase la Bucureşti, să 
ajung secretar de stat. Când am ajuns la cabinet, i-am spus că vin cu o altă problemă: „Domnule 
ministru, noi facem Universitate la Constanţa, vechiul gând şi vechea strădanie a tomitanilor 
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de a înfiinţa o astfel de instituţie de învăţământ!”. Ce-i drept, aceştia reuşiseră câte ceva, dar nu 
era o Universitate adevărată... Adrian Rădulescu a fost primul prefect al Dobrogei (Constanţei 
n.ns.), după Revoluţie. În faţa ministrului mi-am exprimat punctul de vedere în legătură cu 
Universitatea. Reîntors la Constanţa, am dezlănţuit un întreg proces... La început eram trei 
persoane, pe urmă cinci, apoi s-a înfiinţat un Comitet de Iniţiativă, al cărui preşedinte am fost 
ales. Ministrul Şora îmi promisese că ne va ajuta. „Vă dau primii 366 de studenţi la medicină, 
cu media peste 8,00, din toată ţara, care fac grevă în faţa Ministerului, solicitând să fie primiţi 
în Universităţi...”.

   Ministrul m-a sunat şi mi-a spus să începem chiar din luna martie. I-am convocat pe 
toţi cei implicaţi în acest proiect la Biblioteca Centrală şi le-am spus: „Gata, începem chiar de 
acum!”. Fireşte, mă priveau chiorâş, nu credeau. Aşa am început noua etapă a Universităţii 
„Ovidius” în prima săptămână a lunii martie 1990, cu 366 de studenţi de la Medicină. După 
aceea, primesc un alt telefon de la ministru: „Vezi că-ţi dau şi vreo 60 de studenţi de la Biologie 
Marină, care doresc să vină la Constanţa”. Domnul Rădulescu mi-a atras atenţia că n-am pus 
cadrele de conducere (rector, prorectori etc.) Până atunci, eu centram, eu dădeam cu capul! 
Alergam încolo şi-ncoace peste tot prin Universitate... Au venit apoi şi ceilalţi profesori, am 
întocmit lista cu doctorii în diferite ştiinţe din Dobrogea, încercând să-i convingem să vină 
la noi. Baza materială era fundamentală, dar trebuiau şi cadre didactice de valoare... Aşadar, 
Rădulescu îmi zice: „Puneţi cap!”. Era pe la ora 10 ziua. Îl sun pe Gheorghe Dumitraşcu, care 
era pe acolo, şi-l scot din bârlog, pentru că încă stătea retras, fiindu-i frică să iasă... Chiar şi 
Lazăr Cercel ne-a ajutat! Mi-a adus 28 de judeţe pentru susţinerea Universităţii! Deci m-am 
dus la Rădulescu însoţit de Nicolae Jianu, Petculescu, prof. Costea, Dumitraşcu, Mihăeşi şi 
încă cineva. Eram şapte. Adrian Rădulescu ne aştepta în salonul oval al fostului prim secretar. 
Când s-a trezit cu noi la uşă, nu ştia ce s-a întâmplat. Zic: „Am venit să vă propunem funcţia 
de rector al Universităţii! Lăsaţi funcţia de Prefect!”.

– Domnul Rădulescu era primar al judeţului Constanţa. Ştiu că sună ciudat... A fost o anomalie. 
Primar al judeţului... Încă nu exista funcţia de Prefect.
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   – Domnul Rădulescu zice: „Aaa, domnule Popişteanu, mă onoraţi!”. Atunci, fără să mă 
mai consult cu nimeni, i-am propus doi prorectori: pe Silviu Sburlan, pentru partea ştiinţifică, 
acesta fiind profesor de matematică, şi pe Gheorghe Mihăeşi, pentru partea administrativă. 
Unii dintre colegii care au fost acolo cu mine, s-au înegrit! Vai, ce probleme am mai avut 
după aceea... Probleme mari, mai ales cu cei de la Construcţii. Aveam vreo 370 de studenţi la 
seral... Ce mi-au făcut că l-am dat pe Arsenie jos! Ei, jos, vorba vine... Arsenie era un profesor 
extraordinar. A revenit ulterior şi chiar a câştigat alegerile...

– L-am cunoscut foarte bine. Mi-a fost rector...

– În momentul în care m-am dus şi l-am propus pe Adrian Rădulescu, l-am pus pe 
Arsenie să scrie şi să semneze scrisoarea de abandon. El era un om extraordinar, dar lent, 
moale. Am şi acum scrisoarea în original, precum şi alte documente din acea perioadă. Am 
plecat la Bucureşti cu maşina mea însoţit de Adrian Rădulescu...

   Când am deschis Universitatea, festivitatea a avut loc la Casa de Cultură. Ministrul 
Şora n-a putut să vină, dar l-a delegat să conducă şedinţa pe domnul Ianculescu, care era 
director general în Ministerul Învăţământului. Era şi el de... Construcţii! S-a uitat la mine 
câş. Sala plină, afară 1000 de studenţi, nebunie. Domnul Adrian Rădulescu a ţinut un discurs 
excepţional! După terminarea momentului festiv, se apropie de mine o doamnă profesoară de 
la Construcţii şi-mi şopteşte: „Să ştiţi că v-am urât, pentru că ne-aţi dat jos rectorul, dar acum 
vă iubim!”. O impresionase profund discursul. Unora le dăduseră lacrimile...

   Cu opt zile înainte să moară, mă sună Adrian Rădulescu: „Domnule Popişteanu, ce 
mai faci? Hai, vino pe la mine...”. V-am spus că mi-a fost ca un părinte. M-am dus, m-a servit 
cu cafea, am stat de vorbă vreo două ore despre câte-n lună, dar mai ales despre Universitate 
şi despre istorie. Mi-a zis că urmează să plece la Bucureşti fiindcă nu se simte bine. După 
opt zile, pe la ora 15 şi ceva, doar ce ajunsesem acasă, mă sună soţia şi-mi zice: „Vezi că te 
caută domnul rector (rector era deja Adrian Bavaru). Îl sun şi-l întreb ce s-a întâmplat? Îmi 
răspunde: „Trebuie să-ţi dau o veste proastă: a murit Adrian Rădulescu”. Spre seară ne-am 
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dus la Muzeu cu flori. Ţin minte că directorul secţiei de la Mangalia adusese un braţ uriaş de 
flori de câmp...

– Eu nu l-am cunoscut numai în ipostaza de profesor. Când eram student l-am şi colindat. Recent 
m-am întâlnit cu doamna Rădulescu şi am rememorat acele momente extrem de plăcute. La catedră, 
Adrian Rădulescu era un profesor dur, un bun orator, dar comparativ cu alţi profesori, era mai rece, mai 
distant. Aşa îl percepeam cu toţii. Abia când am ajuns la el acasă şi l-am colindat, ne-am dat seama de 
modul în care ştia să-şi iubească studenţii. A fost extraordinar. A cântat cu noi, ne-a primit foarte bine, 
a fost minunat, impresionant!

– La prima ediţie a Salonului Internaţional de Carte „Ovidius” care s-a desfăşurat la 
Constanţa în anul 2002, i-am decernat post mortem lui Adrian Rădulescu Marele Premiu. 
Atunci a fost prezent şi domnul ministru Şora, ctitorul Universităţii noastre. I-am cunoscut 
foarte bine şi pe regretatul prof. Mihai Irimia, pe I.P.S. Lucian...

– Vorbiţi-mi despre I.P.S. Lucian.

– Bineînţeles că în structura Universităţii propusesem înfiinţarea Facultăţii de Teologie. Cu 
cine să discut această problemă? Fireşte, cu I.P.S. Lucian Arhiepiscopul Dobrogei. Ţin minte că 
era un om blând, blajin. Îi propusesem multe lucruri, cum a fost şi biserica de lemn de pe malul 
lacului Tăbăcărie, şi am avut de suportat contre de la consilierii Constanţei... Doar părintele 
Runcan era alături de mine. Aşa că am ajuns la Iaşi, la actualul Patriarh al României, să ne 
sprijine să înfiinţăm Facultatea de Teologie la Constanţa. I.P.S. Lucian mi-a zis că e de acord, că 
da, da, da, fă documentele, fă cutare şi cutare, dar să intervină pe undeva, nici pomeneală! Până 
la urmă, prin Corneliu Ştefanache, care era directorul Bibliotecii Centrale Universitare Iaşi, am 
ajuns la Mitropolitul Daniel al Moldovei, care până la urmă ne-a ajutat, ne-a susţinut.

   În momentul când a venit I.P.S. Teodosie şi s-a instalat Arhiepiscop, mă sună rectorul 
Adrian Bavaru şi mă cheamă urgent în Campus. Când ajung, la el era I.P.S. Teodosie, pe care 
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nu-l cunoscusem, şi decanul de la Litere, Marin Petrişor. Îmi zice Bavaru: „Vino să ne faci 
istoria înfiinţării Facultăţii de Teologie şi bătălia de la Sfântul Sinod” (că şi acolo ajunsesem!). 
Când mă reîntorc la birou, mă sună I.P.S.-ul: „Domnule Popişteanu, vreau să stau de vorbă 
cu dumneavoastră”. M-am urcat în maşină şi m-am dus la el. De atunci am rămas într-o 
relaţie extraordinară cu el. Acum I.P.S. Teodosie este pe departe personalitatea numărul 
1 a Dobrogei! Este formidabil. Am fost cu el până şi în satul meu, la Tulcea, precum şi în 
foarte multe alte zone. Nu mai vorbesc de Universitate... Când am organizat cele cinci ediţii 
ale Salonului Internaţional de Carte „Ovidius”, el era în Comitetul de Iniţiativă şi m-a ajutat 
foarte mult. La ultima dintre ediţii, când trebuia să vină Grigore Vieru şi o suită întreagă de 
scriitori importanţi, îi dau un telefon pe la 10 seara. Îmi zice că nu-i în Constanţa, e la Vatra 
Dornei. „Păi mâine la ora 10,00 avem deschiderea Salonului de Carte”, îi zic cu tremur în glas... 
Ştiţi ce a făcut? A plecat din Moldova pe la 12 noaptea şi la ora 9 dimineaţă a venit direct în 
Campus, a băut o cafeluţă, s-a spălat pe mâini şi mi-a zis: „Hai să mergem la treabă!”. Un om 
extraordinar! M-a ajutat întotdeauna. De multe ori mă clătinam, fiindcă nu e uşor să faci un 
Salon de Carte cu atâţia participanţi (am avut şi 200 de edituri!). Trebuiau bani, foarte mulţi 
bani, trebuiau rezolvate sute de cazări, mese, cataloage, afişe, ziare ale Salonului şi câte şi mai 
câte lucruri foarte greu de rezolvat. Uneori eram pe punctul de a abandona lupta, dar I.P.S.-ul: 
„Nu, nu, nu, nu abandonăm! Ştii doar că-ţi sunt alături...”. Ţin minte că odată îl adusesem pe 
Dumitru Blajinu de la Chişinău. Îi făcusem o carte impresionantă ca dimensiuni, cu melodii 
folclorice din Moldova istorică. El era văr cu Grigore Vieru. Linia de demarcaţie între România 
şi fosta Republică Sovietică Moldova trecea prin jumătatea satului său. El n-a vrut să se mute, 
a rămas în cealaltă jumătate a satului... Părinţii lui erau lăutari. L-au învăţat şi pe el să cânte. 
A ajuns apoi profesor universitar. Atunci când cu cartea, m-a chemat la Consiliul Judeţean 
Stelian Duţu, care era preşedinte, şi mi-a spus că mă roagă să ajut pe cineva să-şi scoată o carte. 
Dumitru Blajinu adusese un ditamai geamantanul plin cu ştime, cu texte, şi... hai să-i facem din 
alea o carte. S-a muncit la ea enorm. Avea peste 1000 de pagini format A4. Am scos un tiraj de 
3000 de exemplare. 2000 de cărţi am expediat în Republica Moldova şi 1000 în toată România. 
Dar să revin. La deschiderea primului Salon, Dumitru Blajinu era lângă mine, cu ansamblul 
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„Plaiurile Moldovei”, cu Manolache, cu fetele noastre de la Universitate. La un moment dat, 
Blajinu îmi spune: „Domnule, nu cumva să mă puneţi să vorbesc!...”. „Ei, o să spuneţi totuşi 
câteva cuvinte acolo...”. „Nici gând, eu cel mai bine mă exprim cu vioara...”. Doamne, avea o 
vioară Amato, de mi-era şi frică... O ţineam încuiată la mine în birou. Mă gândeam că dacă i-o 
fură careva, ar fi un dezastru... A ieşit totul extraordinar. În curtea interioară a Campusului 
lume multă, studenţi, scriitori... Erau şi toţi rectorii din România, veniţi tocmai atunci la o 
conferinţă... Lansarea de carte a lui Blajinu a fost extraordinară. Eu am deschis festivitatea, în 
calitate de organizator şi director al Salonului, apoi l-am invitat pe I.P.S. Teodosie, care a rostit 
un excepţional discurs atât despre cartea respectivă, cât şi despre Dobrogea şi valorile spirituale 
ale acestui spaţiu. L-am invitat apoi pe domnul Martin, prefectul judeţului Constanţa, să 
vină la microfon să rostească şi el câteva cuvinte. Numai că acesta, vizibil îmbufnat, îmi zice: 
„Domnule director, eu trebuia să vorbesc primul, pentru că sunt prefectul judeţului...”. Mă 
întorc către el şi-i zic: „Da, domnule prefect, sunteţi reprezentantul  primului ministru Adrian 
Năstase, dar nu sunteţi reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ!”.

– Pentru că timpul acordat emisiunii noastre se apropie de sfârşit, aş vrea să revenim la Biblioteca 
Centrală Universitară din Constanţa. După 44 de ani de activitate neîntreruptă a domnului Ioan 
Popişteanu la cârma ei, ce înseamnă astăzi acest important lăcaş de cultură?

– Această bibliotecă numără în prezent aproape un milion de volume. Profilul ei este 
enciclopedic, structurat pe sistemul clasic al marilor biblioteci universitare. Fondul de publicaţii, 
în proporţie de 50-60%, este direcţionat către facultăţile noastre, dar întotdeauna am mers pe 
o dezvoltare enciclopedică. Niciodată n-am acceptat ideea că suntem numai „Subingineri”, cu 
372 de studenţi... Am cumpărat carte din toate domeniile cunoaşterii. Biblioteca noastră a fost 
una dintre verigile importante care au contribuit la înfiinţarea noii Universităţi din Constanţa. 
Am avut o bază puternică în toate domeniile, nu numai în inginerie sau în mai ştiu eu ce. 
Colecţiile s-au dezvoltat de atunci în mod firesc, pe structura noii Universităţi, dar cu baza 
de gândire enciclopedică. Dobrogea n-a avut niciodată mari biblioteci. Dobrogea n-a avut 
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şansa unui învăţământ superior în toate perioadele sale istorice. Am colaborat foarte bine cu 
Dumitru Constantin Zamfir, directorul Bibliotecii Judeţene Constanţa. Ne ajutam reciproc. 
N-am abandonat completarea continuă a colecţiilor. Chiar zilele trecute mi-a fost oferit spre 
achiziţie un Ovidius de pe la 1600. L-am oprit, o să-l cumpăr...

   Biblioteca este structurată pe trei colecţii fundamentale: un fond al publicaţiilor pentru 
sălile de lectură, un fond pentru secţiile de împrumut şi un fond al publicaţiilor periodice şi 
seriale. Am reuşit să intrăm şi în spaţiul virtual. Nu demult am reuşit să plătim un Program 
ALEF (luat printr-o firmă din Ungaria, dar care are reprezentanţa la Ierusalim, unde am şi 
fost), unul dintre softurile de bibliotecă foarte bune din Europa şi chiar de pe plan mondial.

– Stimate domnule Ioan Popişteanu, v-aş propune să dezvoltăm acest subiect, precum şi unul 
despre editurile pe care le conduceţi, într-o altă emisiune. Vă mulţumesc pentru că aţi acceptat invitaţia 
noastră la postul Litoral TV Constanţa şi sperăm să participaţi alături de noi şi la alte emisiuni.

– Vă mulţumesc şi eu pentru invitaţie. Desigur că voi veni cu plăcere întotdeauna. Mai 
ales că sunt atâtea de spus despre Editura “Ex Ponto”, despre “Ovidius University Press”, 
despre atâtea evenimente noi pe care ar trebui să le cunoască iubitorii de cultură şi literatură 
din Constanţa.         

                   
      Transcriere şi adaptare de 
      SORIN ROŞCA

www.ziuaconstanta.ro



   55

I
N

M
E
M
O
R 
I
A
M

NEcAzUrIlE ŞI bUcUrIIlE UNUI EdITOr

Convorbire cu domnul Ioan Popişteanu, 
directorul editurii „Ex Ponto” din Constanţa

ş începe cu bucuriile. Nu că n-ar exista necazuri, şi încă destule – ne-a spus 
interlocutorul. Satisfacţiile te fac, însă, să treci în plan secund neîmplinirile, obstacolele, 
greutăţile. Există o adevărată bucurie, o încântare, o jubilaţie a textului dat cititorului. E 
extraordinar să lucrezi pe manuscris! Nu e neapărat vorba de opera unor scriitori mari ci 
de promovarea valorii, chiar dacă de anvergură mai restrânsă. Să fie, însă, limpede: în afara 
criteriului valoric, nu există literatură şi, în consecinţă, nici muncă editorială care să merite 
efortul de a te adresa publicului. Cum geniile nu se întâlnesc pe toate drumurile, ne rămân, în 
schimb, valorile autentice, româneşti sau din alte zone, pe care le oferim consumatorului de 
hrană spirituală”. 

– „Ex Ponto” editează, de predilecţie, scriitori din spaţiul tomitan? 

– Nu neapărat. Cu atât mai bine dacă se întâmplă să fie aşa. De pildă în cazul maestrului 
Pericle Martinescu, constănţean de obârşie, pe biroul căruia am pus, cu o zi înainte de a împlini 
90 de ani, două volume. „Nimeni, în viaţa mea, nu mi-a publicat două cărţi deodată!”, mi-a spus, 

 „A
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emoţionat, venerabilul scriitor. Publicarea integrală, în cinci volume, a operei marelui scriitor 
Radu Gyr, nu este însă relaţia directă cu spaţiul dobrogean deşi Gyr descinde din reputatul 
avocat constănţean Alexandru Gherghel, poet simbolist. Am considerat că moştenirea acelui 
veteran al temniţei comuniste (care, pe când era director general în Ministerul Culturii, a 
încurajat din răsputeri întemeierea Teatrului Evreiesc din Bucuresti „Baraseum”, al doilea din 
lume, şi a salvat peste 300 de intelectuali evrei, ascunzându-i sau avertizându-i că ar putea fi 
deportaţi) trebuie cunoscută, publicul fiind îndelungată vreme frustat de contactul cu opera 
unuia dintre marii poeţi români ai secolului XX. Este vorba de editarea ediţiei-princeps a 
Baladelor apărute în 1943, cu încorporarea a opt balade inedite de inestimabilă valoare, Crucea 
din stepă (Poeme de răsboiu) ediţie integrală, acum cu ilustraţii de doi valoroşi plasticieni 
 Marieta Bessu şi Constantin Grigoruţă, de Poeme de răsboiu, ilustrată de Ion Tiţoiu şi Era o 
casă albă, cu ilustraţii de Daniela Ţurcanu. Un fapt cu totul deosebit este editarea cursului de 
estetică şi teorie literară intitulat Evoluţia criticii estetice şi aspecte literar-contemporane pe care 
Radu Gyr l-a susţinut, în calitate de conferenţiar universitar, asistent al profesorului Mihail 
Dragomirescu, dar pe care nu a apucat să-l tipărească în ediţie definitivă fiindcă a fost azvârlit 
în puşcărie, plecând pe drumul martiriului ca atâţia alţi mari intelectuali români. 

– Însăşi editarea Integralei Radu Gyr este un act de temeritate. Nu dă o teamă de, să le zicem, 
„reacţii adverse?” 

– De ce să-mi fie teamă?! Când mergeam cu profundul şi excepţionalul intelectual Emil 
Constantin Bucescu la Radu Gyr, către sfârşitul vieţii acestuia, ştiam că suntem urmăriţi. Dar 
Dumnezeu m-a apărat! Cu atât mai puţin nu mă tem acum, într-o vreme când se pot publica 
volume care păreau, altă dată, sortite ignoranţei şi uitării! Este extraordinar să ai libertatea 
de a edita, ce cu siguranţă rămâne peren, ce crezi că-l interesează pe cititor, de a selecta după 
singurul criteriu care merită să fie luat în seamă – mă repet dar e necesar s-o fac – anume 
criteriul valorii. 
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– Mulţi, credem nechemaţi, prognozează apusul cărţii pe suport material hârtia. Care este punctul 
Dumneavoastră de vedere? 

– Secolul în care nu de mult am intrat nu ştim dacă va fi unul religios cum şi-ar fi dorit 
André Malraux, cu siguranţă însă va fi unul al culturii scrise şi al efervescenţei editoriale. 
Rămâne de văzut care va fi suportul material pe care, fiinţa umană, creatoare prin excelenţă îşi 
va aşterne gândurile şi îşi va multiplica ideile. Calcule reci, impuse de o lume a economicului 
şi a costurilor, în permanentă mişcare, de multe ori haotică, prezic o criză a hârtiei, ba chiar 
apusul ei. Nu credem în astfel de supoziţii, indiferent care sau de ce natură sunt argumentele, 
sau mai precis, nu vrem să credem. Unii închinându-se, măriei sale computerul, cântă prohodul 
cărţilor, uitând că „nu este o mai frumoasă zăbavă” decât „cetitul” acestora. Este adevărat că 
lumea virtuală a calculatorului, cotropitoare, practic infinită, va devora opusurile, încorporând 
în memoria sa biblioteci întregi, cu milioane de volume şi documente, dar nu va reuşi, în nici 
un caz, să înlocuiască plăcerea lecturii unui manuscris în grafia olografă a autorului antic sau 
contemporan sau a unei ediţii princeps ori bibliofile. 

Cartea digitală, pe suport electronic, cu fonturi variate, în culori vii sau pastelate, 
emanând chiar parfumul cernelurilor sau hârtiei îngălbenite de vremi, cu siguranţă va fi cartea 
viitorului, mai ales pentru stocarea şi actualizarea permanentă a informaţiei, transmiterea 
rapidă a acesteia prin arderea distanţelor istorice sau planetare, dar... totul prin sacrificarea 
actului unic, intim şi inefabil al lecturii. 

– Câteva cuvinte despre istoricul şi colecţiile editurii? 

– În spiritul ideilor anterioare, întru susţinerea lor, dar şi din alte considerente, multe 
cunoscute, motiv pentru care nu le vom detalia, a apărut la Constanţa editura, sugestiv botezată 
„Ex Ponto”. Înfiinţată în toamna anului 1995, în cadrul trustului S.C. INFCON S.A., editura 
„Ex Ponto” reuşeşte performanţa de a publica, în numai cinci ani de  existenţă, peste şase 
sute de titluri de cărţi, publicaţii periodice şi seriale, albume şi alte materiale documentare, 
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impunându-se ca una dintre importantele instituţii de cultură scrisă, o spunem fără a exagera, 
din zona de Sud-Est a României. 

Editura a impus colecţii precum: Arborada (lucrări de debut), Coloane (cărţi fundamentale), 
Thalatta (scrieri de inspiraţie marină), Romanul interbelic, Cartea de literatură a elevului, Haiku, 
Expresso (proză de avangardă), Themis (publicaţii de drept maritim), Vademecum (bibliologie 
şi ştiinţa informării), Ars Medica, Eseu, Gaudeamus (carte universitară), Manuscriptum (lucrări 
de patrimoniu), Varia, reuşind să atragă atenţia cititorilor prin diversitatea lucrărilor publicate 
în domeniile: literatură română şi universală (proză, poezie, teatru, critică, teorie şi estetică 
literară, istorie literară, stilistică, folclor, lingvistică, bibliologie, arheologie, istorie, religie, 
geografie, medicină, matematică, drept, ştiinţe economice, inginerie, educaţie fizică, artă, 
memorialistică. 

Valoarea deosebită precum şi originalitatea multora din lucrările publicate, ţinuta grafică 
în care au fost tipărite, au adus editurii pe lângă satisfacţia lucrului bine făcut şi recunoaşterea 
specialiştilor, a criticii literare, concretizată în premii, distincţii, diplome de excelenţă. 

– O ultimă întrebare, domnule Popişteanu: Ce părere aveţi despre faptul că din singura librărie 
constănţeană vrednică de un oraş cu peste 20000 de studenţi şi tot atâţia profesori specializaţi într-o 
multitudine de domenii, ca să nu mai vorbesc de consumatorii de literatură, mă refer la librăria 
ultracentrală „Mihai Eminescu”, cărţile au fost izgonite într-un spaţiu meschin în locul lor vânzându-
se încălţăminte?

– Ce părere să am? Este, pur şi simplu, o crimă! Nu are încă, Editura „Ex Ponto” puterea 
financiară de a cumpăra în centru un spaţiu adecvat unei librării şi, totodată a unei galerii de 
artă de care Constanţa are stringentă nevoie. Dar, avem speranţa că, nu peste mult timp, acest 
lucru se va întâmpla!

         A consemnat  
                                  AL. MIHALCEA 
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După modelul Giuseppe 
Arcimboldo
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Fără tine zilele sunt triste, 
nopţile sunt lungi iar lumea e pustie.

Ne e dor de chipul tău luminos, de pofta ta de viaţă, 
de entuziasmul şi exagerările tale. De toate ne e dor.

        
                                                                     Soţia
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lA dEsPărţIrEA dE IOAN POPIŞTEANU

ra mândru de prenumele său: „Eu aşa am fost botezat – îmi spunea uşor iritat 
când în presă apărea Ion –, Ioan sunt trecut în certificatul de botez. Nu m-am rebotezat ca alţii 
cu acest nume biblic. Dacă mă cheamă Ioan, aşa să mi se spună”. A încercat să vadă dacă îşi 
găseşte rude, după numele de familie, pe meleaguri ceva mai depărtate. „Pe la sfârşitul anilor 
’80 i-am făcut o vizită lui Cristian Popişteanu1, redactorul şef al revistei Magazin istoric. Când 
i-am zis pentru ce l-am solicitat, mi-a retezat-o scurt: «Nu suntem rude!». Atât. Şi mi-a întors 
spatele. Hai să-ţi spun că la început m-am simţit extrem de vexat, apoi, îţi mărturisesc sincer, 
m-am bucurat că nu suntem rude. Numai de astfel de rudă n-aveam parte!”

Ioan Popişteanu, bibliolog şi editor, s-a născut în satul Cârjelari, comuna Dorobanţu din 
judeţul Tulcea. Localitatea este situată prin vest, de la Babadag spre Ciucurova, între Ostrovul 
şi Pecineaga de Tulcea, către Brăila. „Mereu te invit să mergem acolo într-un weekend, şi n-ai 
timp niciodată. Când vom merge, în sfârşit, o să-ţi pară rău că n-ai făcut-o mai repede. E o zonă 
deluroasă, casa nu-i departe de pădure. Să-ţi arăt unde am copilărit, am făcut şcoala primară. 
Erau mulţi ţigani, dar curaţi şi civilizaţi, cinstiţi. Şi foarte, foarte multe tarafuri, recunoscute, 
erau cu adevărat nişte virtuozi. Tatăl meu, Vasile, care avea în administraţie vărăriile din zonă, 

1. Cristian Popişteanu (1932-1999) a fost redactorul care a transmis la Radio Bucureşti evenimentele Revoluţiei de 
la Praga, august 1968. A fost recompensat cu funcţia de redactor şef, pe care şi-a dus-o din 1969 până la moarte. 
(n.m.)

E

www.ziuaconstanta.ro



   71

I
N

M
E
M
O
R 
I
A
M

mai făcea câte o petrecere la care venea tot satul. Cu lăutari, desigur. Ei, probabil că de la el am 
moştenit eu bucuria vieţii”.

Aşa ne-a fost dat, să nu ajung eu la Cârjelari, să schimbăm malul mării ca spaţiu al 
plimbărilor peripatetice cu pădurea bătrână. Nici să stăm în jurul grătarului bând câte o 
cană de vin roze din producţia proprie în aşteptarea fripturilor. Prietenul Ioan vorbea cu 
atâta poftă despre aceste delicii culinare, că nu dormeam noaptea şi îmi căinam neputinţa 
plecării la sfârşit de săptămână. Când povestea, la început de săptămână, ce bine a fost, îl 
aveam înainte pe Nicolae Filimon din Şcoala acum 50 de ani, una dintre scrisorile lui Ghica. 
Când detalia prepararea diverselor feluri de mâncare, după reţete de el cunoscute, defectul de 
vorbire, bâlbâiala, ale autorului Ciocoilor dispărea. N-am apucat să văd, aşadar, curtea şi casa 
pe care era s-o arunce odată în aer: „Tata depozita calupuri de dinamită pentru vărari, când 
aceştia se duceau să pregătească varul pentru vânzare. Aveam vreo 5-6 ani, când am luat un 
mănunchi de dinamită, l-am dus în mijlocul curţii şi am aprins fitilul să văd ce se întâmplă… 
Şi s-au întâmplat destule pagube, ca să nu spun de sperietura mea şi mai ales a mamei. Era în 
bucătărie, gătea, când a auzit detunătura, a încremenit. Apoi a ieşit să vadă ce mi s-a întâmplat, 
şi-a dat seama că eu eram de vină. Nu m-a găsit, fugisem în pădure, m-am întors spre seară. Şi 
am încasat-o de la tata. Mama, săraca, a încercat să mă apere, dar degeaba”.

Şcoala primară a făcut-o în sat, cu copiii de acolo, cu ţiganii pe care-i mai ajuta la carte. 
Au fost ani frumoşi, participa la întrecerile de călărie, câştigate mai mereu. Avea spirit 
de competiţie, amicii lui bruneţi mai puţin dedaţi cu învăţătura l-au iniţiat în folosirea 
instrumentelor muzicale. „Am fost obligat să plec la Tulcea, unde am urmat gimnaziul şi apoi 
liceul, la Şcoala Medie nr. 1, astăzi Colegiul „Spiru Haret”, absolvit în 1961. Stăteam în gazdă 
la nişte rude, părinţii trimiteau alimente pentru întreaga familie. Mi-a fost greu la început, mă 
simţeam străin. Material am dus-o foarte bine, n-am avut a mă plânge, îmi lipsea atmosfera 
de acasă, dragostea mamei, bucuria şi mândria că tata era cel mai iubit şi respectat om din sat. 
Un învăţător avea cam 400 de lei pe lună, un vărar câştiga de zece ori mai mult. Mai toţi cei cu 
greutăţi mergeau la el şi se rugau: «Nea Vasile, împrumută-mă şi pe mine cu nişte bani, că mi 
s-a îmbolnăvit nevasta şi trebuie s-o duc la oraş la spital». «Ia de aici, şi mi-i dai când poţi». Nu-i 
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nota, avea încredere în ei. Pe unii mai necăjiţi îi uita cum se spune, nu le mai cerea datoria. Era 
bun, era foarte bun. De aici i s-a şi tras o perioadă… Dar oamenii îl iubeau cu adevărat… Stai 
să-ţi spun ceva. Era într-un 23 august, se defila cu tam-tam, îţi aduci aminte! Era pe bulevardul 
«Carol», atunci era «Stalin», instalată tribuna oficială, prim-secretar era Vasile Vâlcu, bulgarul 
ăla care n-a vrut să avem universitate la Constanţa, fiindcă e port, că tentaţiile Occidentului 
sunt mari şi nu dorea să aibă probleme”. 

Ştiam, la o consfătuire a cadrelor didactice din Sala Sporturilor ne făcuse găinari, că 
medităm elevii şi alte tare pe care ni le arunca în cârcă. A fost un murmur de protest general, dar 
nimeni n-a făcut gestul să părăsească incinta. Eram şi atunci o categorie urgisită şi umilă. „Stai 
să-ţi spun. Vâlcu, în prezidiul tribunii, în jurul lui comuniştii de frunte. Mai în lături fuseseră 
invitaţi şi câţiva fruntaşi de la sate, printre care, minune!, şi tata. Treceau demonstranţii pe 
jos, cei din oraş, ceilalţi, de la ţară, în camioane. Două camioane erau cu săteni din Cârjelari, 
ceapişti, lăutari, tineri. Când au ajuns mai aproape, l-au văzut pe tata şi-au început să strige: 
«Nea Vasile! Nea Vasile! Să trăieşti, nea Vasile!» Şoferii camioanelor au încetinit, lăutarii s-au 
apucat să cânte. Vâlcu a crezut că-l strigă pe el şi le făcea cu mâna, dar ei l-au aclamat pe taică-
meu. Ce petrecere a fost apoi în sat”.

Dintr-o încurcătură, a ratat momentul examenului la facultate şi a fost înrolat la marină. 
„Să ştii că nici acum nu regret. A fost bine, eram sportiv, eram dezinvolt. I-am servit la un 
dineu pe Gheorghiu Dej şi pe Hrusciov la masă. M-au desemnat pe mine, m-au instruit şi 
m-am descurcat. Ba am primit şi un bacşiş grozav, am fost cu câţiva camarazi, nu?, aşa eram, 
în oraş, aveam permisie şi m-am distrat pe cinste. A fost, îţi repet, lejer, însă începuseră să mă 
frământe gândurile admiterii la facultate. Am mai citit câte ceva în ultimele luni, apoi m-am 
pus acasă cu burta pe carte. Şi am intrat din prima”.

Citez din Dicţionarul biobibliografic2 „Absolvent al Facultăţii de Filologie, Secţia Bibliologie 
– Biblioteconomie (1968) şi al Facultăţii de Filologie, Secţia Limba şi Literatura Română 

1. Colecţia „Personalia”, vol.I, „În loc de prefaţă” de Ioan Popişteanu, „Argument” de prof. Doina Lelia Postolache, 
în coordonarea Axeniei Hogea, Ex Ponto, Constanţa, 2000, p. 138

 

www.ziuaconstanta.ro



   73

I
N

M
E
M
O
R 
I
A
M

(1972) din cadrul Universităţii Bucureşti. Este repartizat, în 1968, la Institutul Pedagogic din 
Constanţa (actuala Universitate «Ovidius») când preia şi conducerea Bibliotecii Universitare”. 
Până aproape de sfârşit.

„Mi-au plăcut anii studenţiei. Mult. Am avut profesori buni, pe cei mai mulţi îi cunoşti şi 
tu. A fost un timp fructuos. Îmi aduc aminte că am fost la un văr al meu care lucra la Casa modei 
din Bucureşti. Mi-a dat tata bani să mă îmbrac, rămăsesem în urmă cu hainele după perioada 
milităriei şi puţinul câştigat ca profesor suplinitor în scurtul timp din învăţământ evident că 
nu-mi ajungea. Mă ajută vărul ăsta să-mi aleg stofă de costum, de pardesiu, de sacou, şi-mi 
trânteşte nişte haine, că m-am făcut imediat un fel de dandy. Îmi luasem pantofi, cămăşi, ce 
mai!, eram nou din cap în picioare. Devenisem mai sigur pe mine şi într-un fel mă simţeam 
obligat să studiez. Am cunoscut-o atunci pe viitoarea mea soţie. Ne-a cununat Emil Bucescu, 
îl ştii doar, ai şi fost impresionat de uimitoarea lui memorie. Făcuse închisoare politică, i-a 
cunoscut pe mulţi dintre cei închişi sub acuzaţia de duşmani ai poporului. Era foarte citit, el 
mi-a vorbit despre Radu Gyr, îi învăţase, ca şi lui Crainic, versurile create în detenţie. De la el 
a început această dorinţă şi obligaţie a mea de a-i edita întreaga operă”.

Într-adevăr, am stat mai multe nopţi prelungite împreună cu Emil Bucescu, capabil să 
memoreze fără cusur într-o zi o plachetă de versuri, consistentă. Avea har al rememorării, ştia 
să scoată din amănunte semnificaţii adânci. Făcuse şi Teologia, preda la Facultatea de Teologie 
un curs de mistică. Decanul, I.P.S. Teodosie, îl aprecia deosebit, cum, de altminteri, îl preţuia şi 
pe Ioan Popişteanu, cel ce a pus bazele instituţiei pe care a servit-o amar de vreme. „Fusesem 
repartizat la Institut de ministrul Învăţământului, însă am fost primit cu destulă reţinere. Cineva 
din conducere avea omul lui şi s-a opus încadrării mele. N-am cedat, în scurt timp am pus la 
punct colecţiile din presa cotidiană şi culturală, am început achiziţiile de cărţi. Am avut ocazia 
asta destul de repede să dovedesc utilitatea mea, nu doar a bibliotecii. Şi iată, sunt şi azi aici, în 
acelaşi scaun… Ia zi, n-am reţinut că eram prea emoţionat, ce epigramă mi-ai făcut de ziua mea?” 
Eram aproape de împlinirea vârstei de 69 de ani. Într-o zi mi-a spus: „Ce bizară alăturare de 
cifre, ce răsturnare! Dacă trec de anul ăsta, mă simt scăpat de o povară de moarte”. A sărbătorit-o 
în compania familiei şi a câtorva prieteni. Fusesem şi noi invitaţi. I s-a închinat o poezie. Stătea 
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lângă mine şi mi-a şoptit: „Spune şi tu ceva, ce vrei tu, dar spune. Eşti prietenul meu!”. Mi-
am adunat gândurile şi i-am dedicat o epigramă cu trimitere la îndelungata lui perioadă de 
directorat. «Românul e născut poet?,/ M-a întrebat Ioan discret./ Eu i-am răspuns cu glasul 
ferm:/ Românul este şef. Etern!».

După reducerea Institutului la secţia de subingineri, secretara judeţeană cu ideologia, 
venită de la Apaca, îşi propusese să desfiinţeze Biblioteca. Nu mai era necesară. Ioan s-a opus, 
a apelat la toate argumentele sociale şi culturale, la cunoştinţele pe care şi le făcuse între timp, 
la funcţionari mărunţi sau mai înalţi. A fost un miracol că acest corp de clădire sortit să ia altă 
destinaţie a continuat să servească cititorii. Şi erau destui, mai ales din învăţământ, căci fondul 
de carte sporise considerabil. Am auzit de la câţiva intelectuali tomitani întreaga istorie. Am fost 
curios şi m-am dus să îl cunosc. Între timp, aşa vreau să cred, raporturile noastre au evoluat şi 
afectiv. S-a dovedit de o disponibilitate convingătoare. Am apelat, în deceniul al optulea, când 
publicam interviurile literare din revista Tomis la rubrica „Tomis întreabă” pentru o informare 
bogată şi corectă şi am fost servit cu asupra de măsură. Şi cu promptitudine. Într-o perioadă 
am răspuns de bibliotecile şcolare din judeţ şi m-am gândit că ar fi bine să se profesionalizeze 
cu adevărat şi acestea, chiar dacă multe aveau jumătate de normă. Am vorbit cu inspectorul 
general şcolar, cu Ioan, directorul Bibliotecii Institutului, am stabilit un program riguros, au 
fost repartizaţi bibliotecari veniţi recent de la cursurile de perfecţionare din Capitală. Într-un 
an toţi bibliotecarii şcolari au absolvit aceste cursuri la care a predat şi directorul. „Au învăţat 
să lucreze ştiinţific, ştiu acum cum se fac fişele, cum se înregistrează cărţile. Un bibliotecar 
este un om citit sau, mă rog, trebuie să fie citit, să cunoască piaţa, să ştie ce să recomande 
celor şovăielnici. Bibliotecarul este ca librarul, sau invers. Din nefericire, librarul a devenit 
de ani buni un simplu vânzător, în spaţiul ce trebuie destinat prin excelenţă cărţii se găsesc şi 
se comercializează de toate. Prea a ajuns totul marfă. Puţine mai sunt exclusiv librării. A fost 
desfiinţată Cafeneaua literară, a dispărut şi librăria aferentă. Păcat!”.

Sunt târgurile de carte acum. Am fost împreună la Bucureşti, la Iaşi, la Braşov, cu 
el şi cu editori de la Ex Ponto. Ioan participa în dublă calitate: de director al Editurii „Ex 
Ponto” şi al Bibliotecii. Vorbea la lansări, achiziţiona, făcea contracte, era într-un du-te-vino 
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perpetuu. A fost şi un excelent organizator de asemenea târguri. „La fiecare ediţie participau 
zeci şi zeci de edituri. Spaţiile de expunere se închiriau pe preţuri modeste. Veneau din toată 
ţara, de la cele mai mici, care doreau să se facă acum cunoscute, până la cele prestigioase, 
nelipsite. Ne întâlneam şi cu scriitorii participanţi la Neptun în cadrul Festivalului «Zile şi 
nopţi de literatură», se prezentau cărţi, se vindea şi se cumpăra, se făceau schimburi, era cu 
adevărat târg. Am fost sprijinit, am ieşit şi în pierdere, dar, ca în comerţ, organizator am fost. 
Şi ce încheieri de târg aveam! Se legau prietenii, se cânta, se toasta şi cu toţii aşteptau ediţia 
următoare. Când a intervenit criza, posibilităţile – nule. Eu cred că a fost o mare pierdere, 
Constanţa devenea în acele perioade centrul cultural al românilor. Cine ştie, dacă situaţia 
economică se ameliorează, reîncepem la anul”.

Chiar avea o condiţie fizică de invidiat. Reproduc din acelaşi Dicţionar biobibliografic: „Pe 
plan sportiv (campion universitar, caiac dublu, 1965-1966), este preşedinte, cu mici intermitenţe, 
al Clubului «Universitatea» din Constanţa, din anul 1969. A mai deţinut şi funcţia de secretar 
al «Comisiei Judeţene Constanţa de sporturi nautice» (1977-1985), vicepreşedinte al «Federaţiei 
Române de Yachting» (1982-1990) şi este, din 1990, vicepreşedinte al «Clubului de Yachting 
Constanţa»”. A reprezentat această disciplină în multe ţări. „M-am bucurat şi de privilegii, 
de ce să nu spun. Românii au fost şi rămân o forţă în sporturile nautice de ambarcaţiuni şi 
eram primiţi cu respect. Eu am fost mai lejer în atitudine şi limbaj. Am şi fost chemat la ordine 
în câteva rânduri. Îmi aduc aminte cum rectorul nostru de atunci mi-a reprodus, cuvânt cu 
cuvânt, câteva aprecieri defel favorabile la adresa lipsei de mişcare nesupravegheată într-un 
concurs din fosta Uniune Sovietică. Am rememorat imediat cui îi spusesem consideraţiile mele. 
Am simţit că mă trece un frison puternic şi mi-am propus să fiu mult mai circumspect... Ce 
fel de oameni sunt ăştia? Care e simţul lor moral?”. I-am replicat cu un soi de maximă a lui 
Nietzsche: «Nimeni nu este moral până ce nu este pus la încercare».

„Trebuie să mă grăbesc”, îmi spunea în ultima vreme, „ai mei nu au trăit cu mult peste 70 
de ani. Ce mai, aştept să-mi vină vremea”. Îl stopam, îi spuneam sincer că el cochetează, că sunt 
pseudopremoniţii, că sparge de sănătate. Arăta bine, fizic părea un fel de Goethe al nostru. Se 
apropia de împlinirea a şapte decenii. Ne întâlneam săptămânal şi dacă nu ne vedeam joia, 
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era îmbufnat. „Ai spus că trebuia să discutăm despre cărţile cu autograf, să ne pregătim de 
alcătuirea volumului”. Era adevărat, Biblioteca deţinea un fond rarisim de asemenea volume, nu 
căzusem de acord asupra concepţiei de abordare. „Părerile diverse lărgesc orizontul”. Nu prea 
credeam în aşa ceva, fiecare la locul lui, trebuie tratat individual însă din aceeaşi perspectivă. 
Valorile nu sunt fungibile, nu vroiam să cădem în capcana asta. Nici el, desigur. Apăruse, nu 
cu mult timp înainte, Pavel Chihaia, unul dintre scriitorii noştri nedreptăţiţi de soartă, cu Opera 
omnia3 în 10 volume. „Mai amânăm proiectul cu autografele. După Pavel Chihaia la care voi 
reveni adăugând şi corespondenţa, urmează Radu Gyr. Vreau o ediţie completă, din el am 
publicat până acum Calendarul meu. Prietenii, momente şi atitudini literare, Crucea de stepă, Poeme 
de război, Balade – ediţie bibliofilă, Era o casă albă, plachete pentru copii. Seria de Bimbirici. Apoi, 
Pericle Martinescu, Constant Tonegaru şi, când vor fi gata, celelalte patru volume din Dimitrie 
Stelaru”4. Ştiam proiectele, câteva dintre cărţile lui Radu Gyr şi ale lui Pericle Martinescu le 
recenzasem. Respecta cultura şi pe cei ce o făureau şi o slujeau, caracteristică a omului de 
bun simţ. Suferea atunci când considera că a făcut o nedreptate, pentru el erau atâţia care nu 
trebuiau atinşi nici cu o floare. Discuţiile erau stenice, degajau vigoare, îţi insuflau încredere. 
Era generos, o veritate absolută când e vorba despre el. Când îi spuneam, călinescian, că un 
critic bun este cel care-i rău, îmi replica: „Tu fii bun, mai ales cu tinerii. Ştiu că te enervez când îi 
susţin şi pe cei fără prea multă valoare, e necesar să-i încurajăm. Merg la alte edituri mai puţin 
pretenţioase, îi publică, îi laudă, le fac mai mult rău. Noi avem lectori de carte prestigioşi, îi 
îndrumă, le dau sfaturi… Îmi pare rău că n-am continuat colecţiile de la început5, era dificil 
economic”.

Meritele i-au fost recunoscute. A fost unul dintre fondatorii Universităţii, glorie în care 
mulţi se înveşmântează azi. Ioan Popişteanu chiar a fost un ctitor. Recompensat cu ordine 
şi medalii. Biblioteca din Cârjelari îi poartă numele. A fost preţuit, şi el se simţea bine. Trăia 

3. Ediţie îngrijită de Ioan Popişteanu, Studii introductive Angelo Mitchievici şi Ileana Marin, Ex Ponto, Constanţa 
2010
4. Au apărut volumele de proză şi dramaturgie dintr-o proiectată ediţie de 6 volume (n.m.) 
5. Cartea de literatură a elevului, Romane interbelice, Poezia – din care au apărut câteva titluri  
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sentimentul că merită includerea între cei 10 pentru Constanţa, prima ediţie, acordarea titlului 
de cetăţean de onoare al oraşului Tulcea.

Trebuia să mergem la Târgul de carte din Iaşi. Am renunţat, nu ştiu de ce. Era parcă 
marcat de nefaste premoniţii, de trecerea în nefiinţă a unora dintre bunele lui cunoştinţe. „Nu 
ştiu, am impresia că lumea mea începe să fie locuită mai mult de morţi. Noroc de familie. Şi 
de prieteni.”

Vestea dispariţiei sale n-a fost crezută la început. Apoi s-a adeverit repede. După slujba 
de la Catedrală, în prezenţa familiei, a prietenilor, a conducerii Universităţii, oamenilor de 
cultură, a multora alţii ne-am dat seama că Ioan Popişteanu a plecat din această lume. Au 
trecut zile, săptămâni, luni şi încă nu ne vine să credem.

În ultimele două săptămâni dinaintea morţii sale nu ne-am întâlnit. Fusesem plecat din 
ţară. M-am întors în preziua tragediei. Am fost la Sala mortuară. Încărcată de flori, de coroane. 
Şi lume multă. În sala unde era depus sicriul am stat de vorbă cu prietenul meu. Doar eu şi el. 
Uşor întunecat. L-am părăsit, oamenii veneau, şopteau cele de cuviinţă, plecau. Ce vroiam să-i 
mai spun?

„Uite, prietene Ioan, ce mică e distanţa dintre Viaţă şi Moarte. Îţi aduci aminte când ţi-am 
spus la aniversarea celor 70 de ani, cu nici trei luni înainte, că îţi găseşti liniştea în Acasa ta. 
Adică în familie, nu în Casa Domnului şi nu acuma. Poate m-ai înţeles greşit. Când am să-ţi 
mai recit eu versurile din Rilke, pe care mă rugai să ţi le spun în rarele tale zile îngândurate: 
«Mare e moartea/ peste măsură./ Suntem ai ei/ cu râsul în gură./ Când, arzătoare, viaţa/ ne-o 
credem în toi,/ moartea, în miezul fiinţei,/ plânge în noi». Şi nici tu pe cele ale lui Dimitrie 
Stelaru, comunicate de Pavel Chihaia, în ore de bună dispoziţie: «Cum orele pier, cum altele 
vin/ Ne sugem alcoolul din cupele sparte/ La Pontul barbar Euxin!». Să mă ierţi că n-am să pot 
vorbi la ceasul despărţirii. Mi-e frică să nu plâng, ca şi acum, când îţi scriu ce trebuia să-ţi spun. 
Să nu te superi, dar nici nu vedeam o altfel de moarte pentru tine! Prea ai trăit din plin. Şi prea 
repede devii amintire. De neuitat.”

Prieteni, să ne rugăm pentru binemeritata odihnă a lui Ioan Popişteanu.

        NICOLAE ROTUND
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UN PrIETEN AdEvărAT

ncă nu-mi vine să cred, încă nu mă pot obişnui că trebuie să vorbesc despre 
vechiul şi statornicul meu prieten Ioan Popişteanu la timpul trecut. Parcă deunăzi  discutam 
în primitorul lui birou, încărcat de cărţi şi manuscrise rare, despre proiectele şi strategiile pe 
acest an (2012) ale Editurii „Ex Ponto”, despre participările noastre la Târgurile şi Saloanele 
de Carte, despre colaborările şi arhitectura viitoare a revistei „Ex Ponto”, al cărui principal 
membru fondator era. Parcă mai ieri puneam la cale într-o de toţi acceptată „conspiraţie” 
colegială la Biblioteca Universităţii „Ovidius”, al cărui director era de o viaţă, cu sprijinul 
înţeleptei şi delicatei sale soţii Ana, sărbătorirea lui la cei 70 de ani de viaţă şi 44 de ani de 
activitate profesională. Cu toate că nu-i făcea plăcere să se spună despre el că are „atâţia” ani, 
a acceptat în cele din urmă să aibă loc acest eveniment. Şi vreau să cred că a trăit una dintre 
cele mai înălţătoare şi emoţionante zile din viaţa sa alături de oamenii apropiaţi lui, de cei care 
l-au apreciat, respectat şi iubit cu sinceritate şi recunoştinţă, cum alţii, îndatoraţi şi obligaţi de 
poziţiile pe care le ocupă în Universitate, n-au fost în stare să-şi calce peste orgolii şi vanităţi şi 
să fie prezenţi lângă el într-un asemenea moment unic din viaţa unui excelent profesionist.

Ioan Popişteanu, om cu un suflet mare şi generos, cu un optimism molipsitor, autorul 
unor fapte de cultură de amplă şi rezistentă respiraţie, a iubit Dobrogea, în special partea 
de nord a acesteia, cum puţini au mai făcut-o sau o mai fac. Născut într-un sat mirific din 
mijlocul pădurilor, la Cârjelari, în apropierea Munţilor Măcinului, încă din adolescenţă a 
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fost impulsionat de dorinţa de a contribui, prin tot ce avea să realizeze ulterior în viaţă, la 
propăşirea culturală şi spirituală a acestui spaţiu de lumină şi vechime. Iar pentru împlinirea 
acelei dorinţe, care l-a urmărit ca o obsesie, i s-a dăruit cu ardoare şi mare risipă de energie. 
Întâi a fost profesor suplinitor de limba şi literatura română în satul natal, student la 
biblioteconomie, sportiv de performanţă, apoi – bibliolog, director de bibliotecă, conducător 
de Asociaţie Sportivă universitară, mai târziu - ctitor de biblioteci şi de biserici, fondator şi 
director de edituri şi reviste culturale, ferment activ în dezvoltarea învăţământului superior 
dobrogean, în dezvoltarea sporturilor nautice la Marea Neagră, organizator la Constanţa al 
unor reuniuni naţionale de bibliologie, al unei suite de saloane internaţionale de carte, greu de 
egalat, prezenţă remarcabilă în viaţa culturală constănţeană şi la conducerea forurilor naţionale 
care se ocupă de activitatea bibliotecilor publice şi universitare, autor al unor comunicări, 
studii, monografii, dicţionare şi lucrări din domeniile istoriei cărţii şi tiparului, bibliofiliei şi 
personalităţilor dobrogene, susţinător ca nimeni altul, al scriitorilor şi al Filialei „Dobrogea” a 
Uniunii Scriitorilor din România etc. Luând aminte la toate aceste izbânzi ale sale, realizate cu 
dezinvoltură şi mărinimie, întotdeauna, mi-a plăcut să-l numesc „Omul-orchestră”.

La cei 70 de ani ai săi, Ioan Popişteanu era în vervă, plin de energie, de proiecte, pe care ţi 
le împărtăşea cu lux de amănunte de câte ori te întâlneai cu el. Îmi spunea: „Pentru ca să le duc 
la capăt, aş mai sta încă zece ani, după aceea m-aş retrage.” Văzându-l cât de hotărât este, înclinam 
să-l cred, fără rezerve. Dar n-a fost să fie aşa, iar timpul nu a mai avut răbdare cu inima 
sa. Tulburat până peste măsură de modul brutal în care a fost îndepărtat de la conducerea 
Bibliotecii Universitare, care era sufletul lui, demnul şi sensibilul meu prieten, făuritorul de 
visuri Ioan Popişteanu, neputând îndura această umilinţă şi nemaiputându-şi stăpâni adânca 
mâhnire, s-a retras spre orizonturile unei lumi mai bune şi mai drepte, îndurerându-ne şi 
înmărmurindu-ne nemilos pe toţi cei care l-am cunoscut şi i-am fost alături.

                 
        OVIDIU DUNĂREANU

www.ziuaconstanta.ro



                   80

I
N

M
E
M
O
R 
I
A
M

POPIŞTEANU, OMUl cArE IUbEA cărţIlE

oan Popişteanu era un epicurean în sensul înalt al cuvântului. Bucuria vieţii ca şi 
a cărţilor era reală la el, era gustată cu fiecare papilă. Cărţile se aflau peste tot în biroul său, iar 
printre ele numeroase reviste. O parte le citea, o parte le răsfoia, însă când te aşteptai mai puţin 
descopereai că maestrul era la curent cu ce se petrece, şi citise chiar şi articole din reviste mai 
puţin cunoscute. Nu voi şti niciodată cât de mult citea acest om al cărţilor, dar nu pot desprinde 
nicidecum existenţa sa de acest univers. Îmi este greu să îl văd altfel decât înconjurat de cărţi, 
aşa cum îmi este greu să îl concep înfrânt sau pesimist. Era ceva don quijotesc în umbra pe care o 
arunca asupra lucrurilor, cărţile îşi prelungeau prin el nu ştiu ce vis impetuos şi abstrus, nu ştiu 
ce barocă construcţie imaginară, nu ştiu ce castel îndepărtat făcut din Spania. Maestrul vedea 
proiecte care se desenau din aburul ţigării şi alunecau ca nişte maiestuoase şi gongorice navire 
prin faţa ochilor. Sufletul cărţilor şi al marilor călătorii era acolo. Am înţeles mai târziu că acest 
fapt făcea din el autenticul bibliotecar, stăpân peste un domeniu al visului care zace ascuns 
între file. Veneam să port o discuţie precisă, cu o agendă clară şi fără să vreau alunecam la vale 
dus de pânzele întinse ale poveştilor sale. Îl priveam cum trage cu plăcere din ţigară, cum ochii 
i se îngustează, cum buzele prind ceva din lama subţire şi insidioasă a unui zâmbet ironic şi 
cum povestea începe să crească. Era un om de modă veche, un aristocrat, un visător, autoritar, 
dar în acelaşi timp de o mare generozitate. Putea fi maliţios, uneori cu gelozii copilăreşti, dar 
niciodată rău. Biblioteca era întreaga sa viaţă, era deplin numai ca paznic al comorii, aşa cum 
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templierii vor fi păstrat cu sfinţenie secretul Graalului ducându-l cu ei în mormânt. Personajul 
avea măreţie şi această aristocraţie îşi găsea expresia şi într-o gesticulaţie specifică de lord 
care îşi prezintă domeniul unor vizitatori ocazionali ştiind că nu pot cuprinde cu privirea 
ceea ce are a le arăta. Toate întâlnirile cu el deveneau ceremonioase, un fast levantin domnea 
în biroul său. Până şi cafeaua sau paharul de vin servite acolo aveau alt gust. Îţi plăcea să stai 
cu el, alte timpuri se întorceau deodată, alte arome, alte sunete. Nostalgia te îneca zâmbind şi 
toate cărţile se aflau acolo formând zidul protector în jurul „unei lumi ce nu mai este”. Când şi 
când scotea un carneţel care semăna cu un pergament, precum ferfeniţitele manuscrise de la 
Marea Moartă. Era agenda telefonică în care se aflau ca nişte vinişoare întortocheate legăturile 
sale peste vremi cu oameni şi cărţi. Colocvial, bon viveur, îi ştia pe toţi îi revedea cu aceeaşi 
bucurie, şi lăsa mereu impresia că o altă poveste trebuie să înceapă. Odată intrat în biroul său 
ştiam că timpul va începe să curgă mai lent, că aerul se va umple de volutele fumului şi ale 
imaginaţiei, că vom fuma din aceeaşi pipă de opiu un vis al paginilor nescrise încă. Maestrul 
şarja, îşi imagina îndrăzneţe întreprinderi editoriale şi de fiecare dată cădeam în capcana 
visului şi încălecam pe cal alături de acest cavaler neobosit pentru a-mi înfige la rândul meu 
lancea în aripile morilor de vânt. Nu m-am putut niciodată sustrage senzualităţii visului care 
se înfăşoară în jurul paginii de carte. O mare parte din aceste proiecte erau de fum, altele însă 
s-au realizat, altele erau realizabile şi Maestrul le pipăia conturul sensibil în faţa ochilor noştri. 
În orice caz, entuziasmul său era cuceritor, contagios, irezistibil. Acest îndrăgostit de cărţi îţi 
înfierbânta mintea, te lua cu el în călătoriile sale imaginare de la un autor la altul, de la o operă 
la alta. Cartea era o adevărată sărbătoare pentru el, spiritul cărţii s-a bucurat întotdeauna de 
jertfe bogate, de libaţii generoase, departe de sicitatea unei meschine scolastici, de birocraţia 
şezuturilor care se fac mai mari cu fiecare carte aşezată sub ele. Ioan Popişteanu a fost un om 
care iubea cărţile cu senzualitatea unui autentic bibliofil.  

Cert este că nu îl pot vedea altundeva pe Maestru decât în mijlocul cărţilor sale. Am 
înţeles, vai mie, târziu de tot că pentru el ca şi pentru un adevărat căpitan de navă nu există 
retragere, că şi-a făcut din acea cabină casă, că braţele au intrat în lemnul timonei, că filele de 
carte i-au devenit epidermă şi că nu poate părăsi niciodată această naviră tandră a visului 
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său, biblioteca infinită, borgesiana carte de nisip. Mă gândesc adesea că puţini se pot lăuda că 
au trăit după măsura visului lor, că puţin s-au închis în el pe deplin. În această privinţă, Ioan 
Popişteanu rămâne pentru mine până la capăt fidel vocaţiei sale, păstrând neatinsă această 
puritate devoţională, topit în universul cărţii, al bibliotecii, un cavaler care păstrează întru 
eternitate taina pe care cărţile o şoptesc când nimeni nu le aude celor care le iubesc mai presus 
de sine.

       ANGELO MITCHIEVICI
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UN dEsTIN PrINTrE cărţI

existenţă, un vis, o dorinţă de creaţie s-au stins într-un dureros eveniment. Au 
rămas cuvintele prietenilor, toate spuse pe corzi sentimentale.

Când îi pronunţi numele nu se poate să nu te gândeşti imediat la iubirea lui aproape 
mitologică – biblioteca. Cartea a fost povestea lui permanentă de viaţă.

L-am cunoscut când era un tânăr spontan, amuzant, elegant şi pentru mine a rămas 
mereu fără vârstă. Am schimbat sute de cuvinte, sute de păreri legate de profesie, de proiecte, 
unele finalizate, altele rămase doar enunţate. Prima lui realizare şi cea mai importantă este 
înfiinţarea unei biblioteci cu adevărat universitare iniţiată şi dezvoltată în acord cu dezvoltarea 
învăţământului superior dobrogean. A intrat pe porţile Institutului Pedagogic din Constanţa 
prin repartiţie guvernamentală, la opţiunea lui, deşi avusese şi alte oferte. Venirea lui a 
fost de două ori valoroasă, pentru că îl însoţea soţia lui, Ana, un bun cunoscător al tehnicii 
biblioteconomice şi bibliologice, bun specialist în clasificarea şi catalogarea publicaţiilor. Se 
întorcea, de fapt, la Pontul Euxin, meleag natal, pe care nu l-a părăsit niciodată, chiar şi atunci 
când a trecut prin privaţiuni şi supărări. Nu ne-a lăsat texte confesive, dar în convorbiri era 
întotdeauna ispitit să recunoască momentele de farmec ale izbânzilor sau mohorâtele tristeţi 
provocate de diverse obstacole.

A stat la datorie în serile Revoluţiei, a militat pentru naşterea unei Universităţi, cu 
sentimentul utilităţii, al convingerii că în acest spaţiu geografic şi spiritual un nucleu universitar 
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este o împlinire. A fost preşedinte şi apoi secretar al Comitetului de iniţiatori pentru înfiinţarea 
primei Universităţi din istoria Dobrogei, un blazon în Cetatea mării.

Biblioteca, migălos construită apoi a fost fidelă tuturor facultăţilor înfiinţate, Ioan Popişteanu 
având grijă să îmbogăţească fondul de carte cu profilul fiecărei ramuri universitare.

Ioan Popişteanu a fost eficient în toate întreprinderile sale: achiziţie de carte, editor, 
publicist, coordonator de lucrări ştiinţifice, prefaţator la tomuri de prestigiu, om de cultură, 
sprijinitor al sportului constănţean.

A fost un intelectual care a visat mereu, având un zăcământ sufletesc bogat şi un autentic 
simţ al valorilor. A trăit într-o tensiune febrilă şi creatoare, cu o superioară conştiinţă că poate 
contribui la activitatea ştiinţifică a Universităţii prin editarea celor mai bune studii competitive 
la Târgurile naţionale şi internaţionale de carte.

Avea pasiunea polemicii cu prietenii, toţi cu bogate lecturi, cu măiestria scrisului, cu arta 
expunerilor universitare.

Multe din preocupări i s-au recunoscut: diplome de excelenţă, referinţe în dicţionare, 
reviste de cultură, lucrări de specialitate, medalii, acordarea titlurilor de Cetăţean de onoare al 
com. Dorobanţu, jud. Tulcea în 2002; în 2008, din partea Primăriei Jud. Tulcea – Diploma pentru 
afirmarea spaţiului românesc în lume; în 2011 – Diploma „10 oameni de valoare, pentru Constanţa”.

Alte merite au fost trecute sub tăcere din motive inexplicabile.
Editurile importante de astăzi, „Ex Ponto”, „Ovidius University Press”, revista Ex Ponto 

certifică faptul că Ioan Popişteanu s-a numărat printre ctitori.
Ioan Popişteanu a construit mereu, din punct de vedere editorial. Am lucrat cu el la 

Dicţionarul personalităţilor dobrogene (vol. I-III) şi la monografia Universităţii „Ovidius” (45 de 
ani şi reeditată cu adăugiri la 50 de ani).

Ioan Popişteanu a trăit cu evlavie între doi poli: familia şi profesia. A trăit într-o matrice 
spirituală locală de o profundă specificitate – a mării, a infinitului.

Însemnările lăsate, corespondenţa cu personalităţi ale vremii (pe care n-a avut timp să 
le publice) ne vor dezvălui, treptat, multe arii de interes, alte dimensiuni ale vocaţiei sale, ale 
tărâmului intim.
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Energia lui s-a scurs prea devreme. A rămas în urma lui o unică certitudine: Ioan 
Popişteanu este o personalitate a Dobrogei, un barometru al vieţii culturale de pe tărâmul 
pontic, un om care a crezut în valorile umane.

     Conf.univ. dr. CONSTANŢA CĂLINESCU
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UN OM INTEgrU, cU vErTIcAlITATE ...

u m-am gândit niciodată ca la un an de când l-am sărbătorit cu ocazia împlinirii a 
70 ani, am să scriu câteva cuvinte despre cel care a fost Ioan Popişteanu, omul minunat, cu un 
optimism debordant, omul de mare cultură al Dobrogei, întemeietorul Bibliotecii Universitare, 
unul dintre fondatorii Universităţii „Ovidius” şi cu alte multe calităţi care au devenit o raritate 
în zilele tulburi pe care le trăim. 

A debutat în 1968 încredinţându-i-se conducerea bibliotecii şi a încheiat activitatea după 
44 ani, practic tot la Biblioteca Universităţii pe care a iubit-o ca pe a doua familie, fiind în 
ultima vreme afectat profund de modificările intervenite în această instituţie pe care a slujit-o 
cu mult devotament.

Ioan Popişteanu a fost un om integru, cu verticalitate, cu personalitate, un familist convins 
care şi-a iubit copiii şi nepoţii, soţia, profesoara cu care a realizat lucruri minunate şi care i-a 
fost colegă şi colaboratoare la Biblioteca Universitară. 

Un om jovial, bine dispus tot timpul, un partener excepţional de discuţii, totdeauna bine 
informat, o enciclopedie vie de literatură, istorie, sport dar şi un competitor la glume, poante 
şi bancuri. 

Am petrecut multe clipe frumoase împreună cu ocazia unor manifestări cultural -ştiinţifice 
dar şi la aniversări, sărbători religioase sau întâlniri prieteneşti. 

n
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A fost un bun cetăţean care-şi iubea casa părintească, limba şi ţara românească şi înfiera 
pe cei lipsiţi de personalitate, linguşitorii, ariviştii, cei parveniţi pe criterii dubioase, unii dintre 
ei promovaţi chiar în funcţii de conducere, care i-au injectat multă suferinţă sufletească. 

Îmi inclin capul cu pioşenie în faţa memoriei celui ce a fost Prof. Ioan Popişteanu şi vărs 
o lacrimă în amintirea unui om deosebit, exemplu pentru prezentul şi viitorul intelectualităţii 
dobrogene. 

                                                                               Prof.Univ.Dr. VIOREL TODE
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JOhN, PrIETENUl MEU

a, l-am cunoscut bine, foarte bine pe prietenul meu Ioan Popişteanu. 
Mi-a fost cel mai apropiat în ultimii 40 de ani, era tipul de om pe care ţi-l doreşti ca 

prieten toată viaţa şi pe care îl regreţi cel puţin la fel de mult când nu-l mai ai alături. Era de 
o sinceritate dezarmantă, ca un copil trecut prin viaţa asta crudă, nedreaptă de multe ori, dar 
pe care a înfruntat-o cu mult curaj şi demnitate, şi de cele mai multe ori a învins. Cu o singură 
excepţie, cea care ne-a făcut să folosim timpul trecut când vorbim despre el. 

S-a dedicat cărţilor, făcând din asta profesiunea lui de credinţă, pe care a slujit-o cu 
devotament şi cu enorme sacrificii, dar niciodată cu vreo umbră de regret. 

Îmi aduc aminte cu nostalgie de anii când se plămădea Universitatea Constanţei, cu cât 
patos vorbea, cum încerca să convingă şi adepţi şi potrivnici, sau măcar apatici, de necesitatea 
acesteia pentru viitorul oraşului nostru şi al tinerilor săi. Şi nu numai. Acum ne fălim cu ea, 
dar unii uită că la temelia acesteia, o piatră uriaşă a pus şi Ioan Popişteanu. Însă pentru unii a 
ajuns doar o piatră uitată în drum. A făcut din Biblioteca Universitară un punct de referinţă pe 
harta Constanţei şi chiar a ţării, dorită şi de maximă utilitate pentru generaţii întregi de tineri 
care caută educaţia şi cultura. 

Şi-a iubit până la lacrimi familia, copiii, pe care i-a ajutat să reuşească în viaţă, iar ei, la 
rândul lor, l-au sprijinit să-şi îndeplinească crezul. A fost hărăzit să facă bine, să fie altruist, să 
se dedice celor aflaţi la nevoie. 

d
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A sprijinit, cât a putut, mulţi tineri autori să se afirme pe tărâmul cărţilor, al ieşirii lor în 
lumea cunoscută, şi fără de care, poate, ar fi rămas acolo, undeva... 

Îmi e foarte greu să aleg doar câteva amintiri despre prietenul meu, omul, Ioan 
Popişteanu... John. Când scriu despre el, îmi tremură tocul, mi se umezesc ochii. Îmi dau 
seama că e prea puţin, aş vrea să umplu pagini întregi şi nu ar fi de ajuns. 

Din inimă spun, că am fost, şi sunt onorat să fiu prietenul lui, eu, 

                            NICOLAE OGLINDĂ
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             Remember Ioan Popişteanu

PrINTrE OAMENI ŞI cărţI

ra prin anii 2010, într-una dintre întâlnirile noastre la sediul 
Bibliotecii Universitare când „Profesorul”, cum era supranumit de către scriitori, avea chef 
să povestească. Şi ştia să o facă atât de bine şi de natural încât, ascultându-l, te tot întrebai cu 
admiraţie: cum poate cineva să aibă atâta putere şi să relateze minute în şir o poveste şi mai 
ales să strecoare atâta emoţie? Mi-a povestit atunci de bucuria pe care o încerca pentru că 
obţinuse printr-un proiect aprobarea să tipărească Opera Omnia - Pavel Chihaia: „Ştiţi de când 
ne cunoaştem? şi fără să mai aştepte răspunsul, completă: „De-o viaţă.” Iar când pronunţa 
aceste cuvinte „De-o viaţă” pe întregul chip i se imprima o imensă bucurie, ca o rostire a unor 
argumente ce păreau să afirme: „Prietenia este sacră. Prietenul rămâne cel ce ne dă puterea şi 
curajul de a merge mai departe.” Într-adevăr avea foarte mulţi prieteni: de la colegii de şcoală 
şi de facultate, la cei din comunitatea academică, în care păşise imediat după terminarea 
studiilor, de la scriitori şi pictori, la muzicieni şi artişti, de la medici şi preoţi, la tipografi şi 
oameni simpli. În faţa biroului său încărcat de publicaţii, cărţi recent apărute care păstrau 
încă mirosul proaspăt al tiparului, cataloage de ofertă şi multe multe dosare, poposeau zilnic 
prieteni care veneau la el să-l consulte ca bibliotecar, să-i solicite sprijinul ca editor, dar cel mai 
adesea să-l vadă pur şi simplu şi să mai asculte o lecţie din istoria întemeierii Universităţii.

Îi plăcea să vorbească despre marii scriitori români. Pe mulţi dintre ei îi cunoscuse la 
târgurile de carte, la lansările pe care le făcuse la Constanţa, la festivalul ,,Zile şi nopţi de 
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literatură”. Odată l-am găsit răsfoind nişte volume din Bulgakov. Mi-a povestit atunci o 
convorbire foarte interesantă, de prin anii ’30, dintre scriitor şi Stalin, despre care citise, de 
curând. „Stalin ştia să-i curteze pe scriitori. Şi cu Pasternak a încercat. Ca orice rus iubea 
literatura, iar una dintre piesele lui Bulgakov a văzut-o de vreo cinsprezece ori. Se spune că 
l-ar fi salvat de la sinucidere”. „De ce-mi spuneţi asta?” l-am întrebat. „Pentru că pe Bulgakov 
nu l-a mai judecat nimeni că i-a scris lui Stalin nu ştiu câte scrisori şi că era fascinat într-un fel 
de forţa şi puterea marelui conducător, cum îl numea el. Românii nu ştiu decât să-şi judece 
scriitorii! Ar trebui să înveţe ceva de la ruşi”. 

Puţine au fost evenimentele pe care le-am petrecut în Filiala Dobrogea, de când aceasta 
a fost găzduită la parterul Bibliotecii Universităţii, fără ca „Profesorul” să nu ia parte şi să nu 
împărtăşească bucuria sau emoţia noastră. Era prezent, era alături de noi, la lansări de carte, 
vizite şi schimburi de experienţe, aniversări literare, premiile literare. 

La împlinirea vârstei de 70 de ani, ne-am alăturat colegilor din Biblioteca Universitară la 
organizarea unei petreceri surpriză. Cu zâmbetul său jovial, tăcut şi discret în manifestările 
publice, uşor încurcat de frumoasele cuvinte omagiale, rostite de prietenul Ovidiu Dunăreanu 
care l-a numit omul orchestră, Ioan Popişteanu avea lacrimi în ochi la primirea diplomei de 
excelenţă din partea Filialei şi a portretului realizat de Leonte Năstase. L-am regăsit doar 
câteva minute mai târziu, aşezat tot la biroul său, printre cărţi. Parcă îşi număra anii. Şi parcă… 
nu-i ieşeau. Se simţea tânăr după 44 de ani petrecuţi la conducerea Bibliotecii Universitare cu 
a cărui destin ajunsese să se confunde. 

        
        CRISTINA TAMAŞ
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IOAN POPIŞTEANU – UN rEMArcAbIl OM dE cUlTUră

l ştiam din anii ’70, de când lucram ca muzeograf la Muzeul de Arheologie din 
Constanţa şi mă ocupam, pe lângă activitatea de arheolog, şi de bunurile din patrimoniul 
cultural al întregului judeţ: cărţi vechi, icoane, tablouri, monede, monumente epigrafice şi 
sculpturale antice. Atunci m-a poftit să văd cărţile vechi de câteva secole, româneşti şi străine, 
de la Biblioteca Institutului Pedagogic din Constanţa, pe care le păstra cu sfinţenie, în locuri 
special amenajate. L-am cunoscut însă mult mai bine mai târziu, după Revoluţie,  în calitatea 
sa de director al Bibliotecii Centrale Universitare, precum şi al Editurii “Ex Ponto”. Zăboveam 
în biroul său mult timp, antrenat în discuţia cu entuziastul ”direttore”, timpul scurgându-se 
pe nesimţite. Cu toate că era întotdeauna foarte ocupat, copleşit de multiplele sale obligaţii, 
acesta mă primea cu amabilitate şi cordialitate, poftindu-mă imediat să iau loc. După ce 
îmi strângea mâna, îmi întindea pachetul cu ţigări, chemând o fată să-mi aducă şi o cafea. 
Deşi nu sunt fumător, trăgeam câteva fumuri şi sorbeam din cafea, de dragul discuţiei cu 
neobositul om de cultură. Pe imensul său birou se aflau teancuri înalte de cărţi şi de reviste, 
încât Ioan Popişteanu abia se mai vedea din spatele lor. Îmi vorbea cu însufleţire şi îmi arăta 
ultimele noutăţi editoriale, voluminoasa monografie a Universităţii, proaspăt ieşită de sub 
tipar, la care îşi adusese o substanţială contribuţie. Vorbea cu mândrie despre ediţiile speciale 
de “Opera omnia”, pe care le consacrase lui Radu Gyr, Pericle Martinescu, Pavel Chihaia. 
Fiind un neîntrecut povestitor, evoca, cu mult farmec şi cu umor, momentele întâlnirii cu 
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mari personalităţi ale culturii române. Priveam fascinat, vedeam cum directorul mângâie cu 
tandreţe, chiar cu iubire, fiecare carte, de parcă ar fi fost epiderma unei femei. Era atât de 
pasionat de munca lui, încât stătea zi-lumină şi uneori chiar până târziu în noapte la birou, 
citea manuscrisele unor cărţi care urmau să apară, schiţa mereu planuri editoriale, agende de 
expoziţii, de saloane şi de târguri de carte. Cartea devenise, de fapt, de multă vreme, viaţa lui, 
o adevărată fiinţă vie, “un être vivant”.

 Dar  Ioan Popişteanu nu era un intelectual izolat, un om de cabinet, retras în acel ”tour 
d’ ivoire” al parsanienilor. Era, dimpotrivă, un om al cetăţii, al polis-ului, conectat la toate 
evenimentele culturale din urbea tomitană. În biroul lui se adunau o mulţime de scriitori şi 
de universitari şi reuşea să-şi găsească, în chip miraculos, timp pentru toţi. Se auzeau mereu 
bătăi în uşă, alţii aşteptând pe coridor să-l găsească mai liber. Telefoanele sunau încontinuu 
şi el răspundea cu promptitudine, cu amabilitate, dându-le tuturor lămuririle necesare. 
Vorbea frumos, convingător la întrunirile organizate în diferite instituţii de cultură, cu ocazia 
lansărilor de carte, deschiderilor de expoziţii, chiar şi cu ocazia trecerii la cele veşnice a unor 
personalităţi ale comunităţii tomitane.

 Să-l păstrăm viu în amintire!

                                                                                                      ŞTEFAN CUCU
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O vIAţă sUb sEMNUl cărţII…

nul 1970, vara, iunie. O dimineaţă însorită, o explozie de lumină. Mă aflam în 
biroul serviciului de catalogare al Bibliotecii judeţene, municipală pe atunci, unde mă ocupam, 
ca sarcină profesională, cu completarea colecţiilor de publicaţii. La un moment dat în uşă şi-a 
făcut apariţia un tânăr înalt, cu alură sportivă, chipeş, îmbrăcat elegant într-un costum de stofă 
subţire, crem, impecabil, cu cămaşă albă, scrobită şi cu cravată, perfect asortată. Ţinea în mână 
o servietă diplomat. S-a recomandat Popişteanu. Am dat mâna, l-am invitat să ia loc. Auzisem 
de el, dar nu-l cunoscusem, şi am rămas consternat: îmi închipuiam că directorul Bibliotecii 
Institutului Pedagogic, nu demult absolvent al Facultăţii bucureştene de biblioteconomie, 
cum aflasem, trebuia să arate ca mai toţi tinerii angajaţi în instituţiile de cultură din acea 
vreme: boemi, îmbrăcaţi lejer şi nu prea tunşi. Nici a activist nu arăta. Nu a părut surprins 
de consternarea mea şi, zâmbitor, colocvial, carismatic a început a-mi relata despre ultimele 
achiziţii de carte făcute de biblioteca pe care o conducea. Auzindu-l, consternarea mi s-a 
transformat în admiraţie şi se vedea că metamorfoza aceasta îi face plăcere. Ce-mi relata mi 
s-a părut a fi de excepţie: achiziţionase un exemplar rarisim al lucrării umanistului Antonio 
Bonfini, istoriograf la curtea regelui Matei Corvin, Rerum hungaricum decade, cu multe referiri 
la români, o ediţie Ion Creangă, cu însemnări autografe ale scriitorului, ediţii prime ale unor 
scriitori clasici etc. M-am lăudat şi eu cu ce dobândise biblioteca tomitană recent: un elzevir 
ovidian, Noul Testament de la Bălgrad (Alba Iulia), 1848, o Evanghelie de la 1682 ş.a. Am elogiat, 
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ambii, figura neobositului anticar bucureştean Teodor Enescu, cel ce ne-a îndrumat paşii prin 
labirintul cărţilor vechi şi rare, am discutat despre marii colecţionari care supravieţuiseră 
„obsedantului deceniu” (ca N. Vasilescu-Capsali), despre colaborarea dintre cele două 
instituţii de carte constănţene pentru sporirea patrimoniului lor, încă sărac atunci… Aşa a 
debutat o frumoasă legătură profesională ce a durat mai bine de patru decenii. În întâlnirile 
noastre, rare, dar profitabile, îmi vorbea adesea, cu admiraţie şi recunoştinţă, despre valoroşii 
săi profesori de la facultate: Dan Simonescu, Barbu Theodorescu, Augustin Z.N. Pop…

Ioan Popişteanu a fost generos, mereu îndatoritor, sprijinind, alături de alţi oameni de 
cultură constănţeni, iniţiativele Bibliotecii judeţene în domeniul lărgirii spectrului lecturii 
publice: Cercul de bibliofilie, Clubul artelor, revista Biblion etc. Activitatea sa de bibliotecar 
a fost fericit întregită, cu aceeaşi dăruire, de cea de editor, îngrijind personal, ediţii de opere 
literare, scriind prefeţe şi publicând culegeri şi antologii. Ca director al Editurii „Ex Ponto” a 
făcut chiar mecenat, publicând cărţile unor autori constănţeni, printre care mă prenumăr…

Ultima întâlnire cu I.P. a avut loc cu trei luni înaintea neaşteptatului său deces. Îl vizitasem 
în biroul său de la Biblioteca Universităţii „Ovidius”, plin ochi cu cărţi, afişe, calendare, 
pliante, manuscrise etc., aflate, aparent, într-o dezordine desăvârşită, un labirint, un univers 
borghesian. Ca de obicei, prietenos, amabil, dar parcă puţin trist, preocupat, obosit. Am 
discutat iarăşi despre noile apariţii editoriale, despre proiecte, despre viitorul bibliotecii în 
era digitală. La despărţire, cordial ca întotdeauna, mi-a mărturisit că se gândeşte la o posibilă 
colaborare…

O viaţă sub semnul cărţii…

       CONSTANTIN CIOROIU
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să îNsUflEţIM O AMINTIrE

espărţirea neaşteptată de Ioan Popişteanu mă face să mă simt atât de singur. Port 
amintirea lui cu mine şi mă trezesc vorbind despre „fonfleurile” lui până şi celor care nu l-au 
cunoscut. Aşa numea amintirile lui: când îl îndemnam să le adune într-o carte, spunea că „e 
timp”. „Acum nu e vreme de fonfleuri”.

L-am preţuit ca pe un frate. Sunt nopţi când amintirea lui mă apasă. 
Sunt zile când aştept să-mi dea un semn, pentru că mie nu-mi vine să cred nici astăzi că 

prietenul meu s-a dus pe un drum fără întoarcere. 
Am crezut multă vreme că nu există pe lumea asta ceva care să rupă firul acestei prietenii. 

Am crezut că voi împărţi cu el, ca pe o pâine, bucuriile prieteniei. M-am amăgit că va mai fi 
vreme pentru alte bucurii, poate chiar pentru un pahar cu vin pe care să îl povestim amândoi 
într-o zi cu mult soare. Vinul povestit de prieteni este cel mai bun. 

Azi îmi pun mai multe întrebări decât ieri, dar lângă mine nu mai e prietenul Ioan 
Popişteanu, prietenul care avea răspuns pentru fiecare întrebare, pentru fiecare tăcere. Ioan 
Popişteanu avea de la Dumnezeu harul prieteniei, avea un suflet mare. Te cucerea cu harul lui 
de a povesti. Şi mai avea ceva care astăzi e o floare rară: avea generozitate. 

Privirea lui blândă te cucerea. Aş putea povesti mult despre prietenia cu Ioan Popişteanu. 
Poate că voi face asta într-o bună zi. Am multe de povestit despre biblioteca unde a trudit o 
viaţă şi despre cărţile pe care le-a tipărit la Editura „Ex Ponto”, acolo unde el a coordonat 
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tipărirea unor lucrări valoroase, punând la temelia fiecăreia o picătură din sufletul lui şi din 
inteligenţa cu care a fost înzestrat. 

Ioan Popişteanu avea faimă de editor, dar şi de bun cititor. Era îndrăgostit de cărţi. Se 
bucura că a fost apreciat de mari scriitori. Se bucura şi se gândea la ziua când se va linişti şi va 
pune mâna pe condei. Avea câteva proiecte şi multe vise. 

Amintirea lui Ioan Popişteanu e una frumoasă. E încă vie. În sufletul meu ea are un 
loc privilegiat. Aşa cum se întâmplă cu o carte bună într-o bibliotecă. Amintirea lui are o 
frumuseţe pe care se cuvine să o povestim cu prietenii. Mâine îl voi suna pe distinsul profesor 
şi critic literar Nicolae Rotund. Să însufleţim o amintire. 

           IULIAN TALIANU

www.ziuaconstanta.ro



                   98

I
N

M
E
M
O
R 
I
A
M

PENTrU cINE MAI scrIU? 

   lui Ioan Popişteanu 

Se stârnise un vânt amărui, 
despletindu-se dinspre câmpie 
prin salcâmii acelei duminici 
care-şi alăpta clipele înfăşate-n granit, 
ţărmul rătăcise încă o pasăre, 
oraşul îşi piaptănă străzile păduchioase 
cu portretul victorios în alegeri, 
până şi vedeniile aveau vedenii 
sub pleoapa amiezei 
călare pe-o şopârlă de var scorojit; 

deodată corabia unei fete 
izbucni pe un zâmbet al mării 
ca o monedă strălucind în colb, 
păcat că lumea se-ngropase în umbră, 
aţipise-ntr-un vis cu pene de corb,
într-un abur de miere, într-un horn, 
într-un pliu... 
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Eu mă joc şi acum de-a cuvintele 
cu frumuseţea fetei în leneşă trecere 
şi întreb cu semeaţă nedumerire: 
oare pentru cine mai scriu? 

   
    SORIN ROŞCA
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îN AMINTIrEA UNUI PrIETEN drAg

ştern, cu pioşenie, câteva gânduri în amintirea unui prieten, IOAN POPIŞTEANU, 
cu a cărui dispariţie nu mă pot împăca nici acum, la aproape un an de la plecarea dintre noi.

Mi-l amintesc, parcă era ieri, deşi de atunci au trecut 44 de ani, pe omul plin de entuziasm, 
priceput şi devotat muncii sale, hotărât să facă din Biblioteca Institutului Pedagogic un adevărat 
lăcaş de cultură.

Apoi, preocupările noastre ne-au despărţit pentru o bună bucată de timp, pentru ca în 
ultimii cinci-şase ani soarta să ne unească într-o prietenie care pe mine m-a marcat pentru 
tot restul vieţii. Am avut prilejul, norocul, şansa să-l cunosc îndeaproape pe OMUL Ioan 
Popişteanu, căci profesional îi cunoşteam demult calităţile.

A fost un om de-o rară bunătate sufletească în compania căruia te simţeai minunat, a fost 
de un optimism ieşit din comun, un visător, un iubitor de oameni şi de frumos, un romantic în 
plină eră computerizată.

A fost… a fost… a fost…
Cât de nemilos şi de nedrept sună!
Pentru mine, fire pesimistă, Ioan Popişteanu a fost un adevărat balsam sufletesc. De aceea, 

trecerea lui în nefiinţă a constituit una dintre cele mai grele lovituri.
Chipul lui jovial, sincer, prietenos, de-o generozitate aparte îl port în suflet cu toată 

gratitudinea şi respectul ce se cuvin aceluia care m-a făcut să cunosc viaţa aşa cum, poate, n-o 
cunoscusem până l-am întâlnit.
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Aş fi dorit ca acest cuvânt de omagiere să aibă un ton mai optimist, dar nu pot, oricât aş 
încerca, să-mi ascund durerea că am pierdut un prieten drag.

Sunt sigur că acolo, undeva, dintr-o stea, ne veghează cu zâmbetul său cald, făcându-ne 
să ne amintim întotdeauna cu drag şi smerenie de cel care a fost Ioan Popişteanu.

      Prof. TITUS COMÂRZAN
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A PlEcAT UNUl dE-AI NOŞTrI

n margine de ţară, pe pământul dintre Danubiu şi Pont, se iscălesc de secole, cu 
răbdare şi har, bărbaţi mânaţi de idealurile neamului românesc, întemeind familii, ridicând 
şcoli, instituţii de cultură şi biserici, lăsând celor de pe urmă speranţe şi certitudini.

Cu figura lui demnă, hărăzită mecenatului omului de carte adevărat, profesorul Ioan 
Popişteanu a avut şi a reuşit să strângă în juru-i, de-a lungul deceniilor de maturitate, studenţi, 
dascăli, literaţi, prelaţi şi oameni de ştiinţă, cărora le-a dăruit cu bucurie creştinească perle 
ale creaţiei universale şi naţionale pe care le-a adunat întreaga viaţă în rafturile Bibliotecii 
Universitare cu satisfacţia „avarului luminat”.

Soarta a vrut ca şi în ultima oră a lucrării lui obşteşti să ne întâlnim la acelaşi birou tixit de 
cărţi, să lucrăm, în aproape cotidianul dialog despre lume desfăşurat timp de peste patruzeci 
de ani, pentru „a aranja” prelungirea confesiunilor şi umplerea vremii rezervate senectuţii 
binemeritate. O sentinţă veche ascunsă într-un diagnostic rece, a îngăduit doar, să ne mai 
spunem pentru o ultimă dată „Cristos a înviat!”, curmând nemilos şi brutal o nepătată dorinţă 
omenească numită amiciţie intelectuală.

Profesore, regretele nu pot mări şi nici micşora statura intelectuală şi sufletească dată 
muritorilor! Ai trăit ca un om autentic în numele unei credinţe care merită respect şi aducere 
aminte…

      Un prieten ca mulţi alţii
      EUGEN STĂNESCU, medic
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APrOAPE-UN AN ...

Aproape-un an s-a dus…
De când eşti acolo sus…
Te-am plâns cu lacrimi şi flori
Ne amintim adeseori;
De-un mare om
Ce-a plecat aproape-n somn;
De-un soţ iubitor
Ce s-a dus uşor
De-un adevărat părinte
Ce s-a dus (mult prea-nainte la cele sfinte)
Răbdător, tolerant,
De distincţie… înalt!
Sufletu-i un diamant
A plecat deja-n neant
Şi te-ai dus lumina noastră
Sus în bolta cea albastră,
Şi-ai lăsat lacrimi şi dor
Iar în suflete un gol.

                          EUGENIA ALEXANDRU
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IOAN POPIŞTEANU – cTITOr dE bIblIOTEcI

hiar dacă a fi „ctitor de biblioteci” în sensul generic al termenului nu mai reprezintă 
o preocupare contemporană, există personalităţi atât de complexe, de înalt spiritualizate şi 
de pătrunse de valoarea cuvântului tipărit, încât cu ajutorul şi prin intermediul lor poate fi 
redescoperită sau repusă în drepturi esenţa unei biblioteci: loc aproape sacru, cu încărcătură 
nu numai informaţională ci şi spirituală, conferită de efortul bibliologului de a sistematiza nu 
numai o ofertă editorială, ci înţelesul însuşi al lumii în care trăim.

Una dintre aceste personalităţi a fost bibliologul Ioan Popişteanu, nume de referinţă al 
culturii dobrogene şi totodată fiu al comunei Dorobanţu, unde s-a întors în a doua parte a vieţii 
nu pentru a locui ci pentru ceva mult mai important: pentru a îmbogăţi biblioteca comunală 
cu peste 1000 de titluri de referinţă, accesate în prezent atât de intelectualii satului (cadrele 
didactice) cât şi de tinerii care pot găsi acolo atât poveştile copilăriei cât şi scrieri care îi pot 
îndruma către orizonturi care depăşesc graniţele satului dobrogean.

Atenta selecţie a volumelor donate, permanenta sa legătură cu locul acesta, bucuria şi 
recunoştinţa cu care în 2005 Ioan Popişteanu îşi exprima acordul ca aşezământul cultural să-i 
poarte numele, fac din acesta – fără nici o urmă de îndoială – un adevărat ctitor al bibliotecii 
din locul natal.

De fapt aşa cum rezultă din întreaga descriere a personalităţii sale, cu o aparenţă pe deplin 
aristocratică, aceasta a fost de-a lungul întregii vieţi „profesiunea sa de credinţă”.

   Extras din lucrarea de licenţă Ctitori români de biblioteci
   Absolvent: BUZATU LĂCRĂMIOARA
   Biblioteca comunală „Ioan Popişteanu” Dorobanţu, jud. Tulcea
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C/ gravură pe metal
C1: gravură pe oţel
C2: gravură pe aramă
C3: aquaforte
C4: gravură cu acul
C5: aquatinta
C6: vernis
C7: mezzotinta

X/ xylografia – gravură în lemn
X1,2  = gravură în lemn
X3 = linogravură
X4 = gravură în plumb
X5 = gravură în zinc
X6 = gravură în masă plastică

l (litografie – gravură pe piatră)

S (serigrafie)
S1: serigrafie artistică
S2: serigrafie industrială

P (reproduceri)
P1: clişeu tratat linear
P2: autotipic
P3: heliogravură
P4: fotogravură
P5: fototipic
P6: fotolitografie
P7: offset
P8: fotografie

graficieni români

APOSTOL, O.
BRUJAN, I.
CAZACU, C.
CSUTAK, L.
DEAK, F.
DUINEA, D.
MATTIS, I.
MESCHENDÖRFER, H.
MICOŞ, F.
MODALCĂ, E.
MOGA, E.
MOGA, P.
PODEA, B.
RADU, GH.
ROMAN-MOTTL, P.
SIEGEL, E.
VECŞERKA, Z.
WEISS, H.

graficieni de peste hotare

ALBESSART, M.-L. (BE)
ANDRUSKO, K. (IUG)
BEWERSDORFF, U. (R.D.G.)
DANIEL, V. (HU)
FERY, A. (HU)
MUFFERT, H. (R.F.G.)
MAYER, D. (FR)
NAGX, L. (HU)
OSIANDER, E. (ES)
UPITIS, P. (RIGA)
VARKONYI, K. (HU)

TEhNIcI AbrEvIATE

www.ziuaconstanta.ro
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Cu numai 3 ani în urmă privea încrezător în viitor

www.ziuaconstanta.ro
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În biroul de la BCU Constanța - locul împlinirilor și al dezamăgirilor

www.ziuaconstanta.ro



   109

I
N

M
E
M
O
R 
I
A
M

Întâlnire cu scriitorul Pavel Chihaia (2009) și eseistul A. Mitchievici

www.ziuaconstanta.ro
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Întâlnire cu AFM (I. Petreche, A. Doxan, P. Prodan, D. Blajinu) 

www.ziuaconstanta.ro
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La un dineu prilejui de 
Salonul de Carte

www.ziuaconstanta.ro
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Întâlnire cu oameni de seamă în cadrul Salonului de Carte - 2006, 
(IPS Teodosie, A. Bavaru, E. Uricaru)

www.ziuaconstanta.ro
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Salonul Internațional de Carte - 2003. Alături de I. Kadare, 
A. Bavaru,  N. Breban, A. Buzura, A. Rău

www.ziuaconstanta.ro
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La Salonul de Carte din 2004 alături de Academicianul Răzvan 
Teodorescu, Rectorul V. Ciupină, I. Marin, Fl. Marinescu

www.ziuaconstanta.ro
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Altă zi a aceluiași Salon (23 septembrie 2004)

www.ziuaconstanta.ro
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Alți invitați ai Salonului

www.ziuaconstanta.ro
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La o întâlnire literară, alături de N. Rotund

www.ziuaconstanta.ro
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Mândru de modul cum 
îi ies  saloanele de carte

www.ziuaconstanta.ro



   119

I
N

M
E
M
O
R 
I
A
M

Mulțumit la 
una din aceste 
manifestări

www.ziuaconstanta.ro
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La Târgul de Carte de la Cluj-Napoca

www.ziuaconstanta.ro
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La Târgul Internațional de Carte Gaudeamus - noiembrie 2012
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La Salonul de Carte de la Universitatea din Constanța

www.ziuaconstanta.ro
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Lansare de carte Mangalia

www.ziuaconstanta.ro
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Cu prieteni militari

www.ziuaconstanta.ro
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Șezătoare literară la Clubul Solteris
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Lansare de carte

www.ziuaconstanta.ro
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Alături de Directorul Camerei de Comerț Împreună cu bunul său prieten 
Niculae Bolboasă
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Simpozion cu profesorii istorie și de limba și literatura română la Muzeul Cetății Histria
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Alături de primul rector al Universității „Ovidius“ - A. Rădulescu
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În urmă cu 20 de ani, în mijlocul familiei
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Fericit lângă soția sa Ana
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