
„Nicolae Popescu avea vocaţie de mentor. […] Am descoperit în Nicolae Popescu nu doar pe 

matematician, ci şi pe omul de cultură, omul care avea o curiozitate culturală extraordinară de o 

mare diversitate şi profunzime […] Nicolae Popescu a fost unul dintre cei mai activi membri ai 

Secţiei de Matematică a Academiei Române. La şedinţele Secţiei de Matematică, intervenţiile lui 

Nicolae Popescu au fost de multe ori decisive atunci când a trebuit să se decidă valoarea unei 

lucrări, valoarea unui om.” (Acad. Solomon Marcus) 

„Să amintim că Nicolae Popescu este unul dintre foarte puţinii români menţionaţi în Enciclopedia 

Matematică Sovietică (Matematicheskaya entsiklopediya, Vinogradov, I.M. (Ed.), Moscow: Sov. 

Entsiklopediya), editată de Academia de Ştiinţe a URSS între 1977 şi 1985, iar în ediţia a II-a, 

Encylopaedia of Mathematics, mult extinsă şi actualizată în zece volume publicate de Editura 

Kluwer în 1987, cartea sa „Abelian Categories with Aplications to Rings and Modules” (Academic 

Press, 1973) este citată ca lucrare centrală în domeniu. […] Atât prin opera sa nepieritoare, cât şi 

prin întreaga sa atitudine atât de demnă, atât de românească, academicianul Nicolae Popescu 

rămâne pentru noi toţi un exemplu şi o stea a matematicii româneşti.” (Cabiria Andreian-Cazacu, 

membru de onoare al Academiei Române).   

„Contribuţia ştiinţifică a lui Nicolae Popescu este cel puţin egalată de contribuţia sa ca mentor, ca 

donator de idei şi de impulsuri, ca îndrumător iniţial al unei generaţii de tineri nesăţioşi, din care 

au rezultat cel puţin douăzeci de profesori universitari şi de cercetători.” (Prof. dr. Andrei Duma, 

Univ. Hagen, Germania) 

 „Carisma lui, am convingerea că este în parte datorată şi experienţei lui umane, curiozităţii lui 

complexe (în istorie, religie, filozofie, medicină), onestităţii, dar şi militantismului (ştiinţific, 

filozofic sau politic) în promovarea unui domeniu sau a unei idei. Majoritatea colegilor noştri, şi 

cred, şi a profesorilor noştri dintre cei ce l-au avut ca student, au fost fascinaţi de personalitatea lui 

unică. […] Nicolae Popescu a fost şi rămâne un „leader” în această generaţie, în plus, un 

matematician de clasă excepţională. Nicolae Popescu rămâne una din cele mai luminoase 

personalităţi ale generaţiei mele.” (Prof. dr. Dan Burghelea, Ohio State University, SUA) 

 „El era un om ce radia un optimism sănătos şi vivant, fără ostentaţie, era unul dintre noi, care 

discuta cu oricine şi orice, fără restricţii, era întotdeauna înarmat cu exemple pentru a clarifica mai 

sănătos ideea formulată. Nae a fost coordonatorul şi îndrumătorul şcolii de teoria categoriilor din 

România […] Nae era o personalitate complexă, interesându-se atât pentru pregătirea profesională 



cât şi pentru cea legată de menţinerea sănătăţii fizice şi psihice a colaboratorilor săi. […] Nae vedea 

omul în contextul complex al existenţei sale, intelectual, fizic şi spiritual. Acest punct de vedere a 

contribuit esenţial la formarea şi dezvoltarea lui ca matematician de valoare.” (Cerc. dr. Constantin 

Anghel, Univ. Hagen, Germania) 

„Ne vom aminti mereu de Profesorul Nicolae Popescu cu gratitudine […] În octombrie 1990, la 

Bressanone-Brixen, un loc fascinant în zona Dolomiţilor, a fost prima oară când am avut ocazia să 

mă întâlnesc personal cu Nicolae. Echipa de cercetare de la Padova (Orsatti, Bazzoni, Colpi, 

Facchini, Salce, Tonolo, printre alţii) a organizat o importantă conferinţă internaţională asupra 

„Modulelor şi Inelelor Comutative”. În sfârşit el putea să călătorească în afară, imediat după 

răsturnarea dictaturii lui Ceauşescu, ca urmare a unei scurte şi dramatice revoluţii din decembrie 

1989. Am fost puternic impresionat de personalitatea lui, de vasta lui cultură şi de plăcerea de a se 

întâlni cu colegii străini, după o lungă perioadă a unui regim teribil de represiv, în timpul căruia 

nu a putut să accepte şi să onoreze poziţiile de “visiting professor”, datorită imposibilităţii de a 

obţine o viză. În Bressanone el a ţinut o prelegere cu titlul „On a class of Prüfer domains”. După 

conferinţă am început să corespondăm şi am iniţiat o lungă colaborare […] Matematicienii 

generaţiei mele au învăţat mult de la Nicolae. Articolele şi cărţile lui au fost o sursă importantă de 

inspiraţie. Recent el ne-a părăsit, dar ne vom aminti mereu de el cu aleasă recunoştinţă.” (Prof. dr. 

Marco Fontana, Universita degli Studi, Roma Tre, Rome, Italia) 

„În anul 1973 editura Academic Press publica cartea lui Nicolae Popescu, „Categorii Abeliene cu 

Aplicaţii la Inele şi Module”, carte extrem de importantă, care a influenţat în mod deosebit 

dezvoltarea ulterioară a cercetărilor în domeniul categoriilor abeliene. Ea prezenta pentru prima 

dată în limba engleză o introducere amănunţită în tehnica teoriei localizării, iniţiată de lucrările lui 

Gabriel şi Popescu. În acea vreme eu eram student postdoc la Universitatea McGill din Montreal, 

unde lucram cu Joachim Lambek. Cartea scrisă de Dr. Nicolae Popescu m-a intrigat atât încât am 

decis să mă opresc în Bucureşti, în drumul meu de întoarcere din Canada către Israel, pentru un 

schimb de idei cu autorul ei. Climatul politic din acel timp a făcut ca această călătorie să devină 

extrem de dificilă. […] După ce am trecut cu greu peste problemele birocratice, în sfârşit am reuşit 

să vin în România pentru o vizită de 3 zile. […] Discuţiile fructuoase pe care le-am avut cu Dr. 

Nicolae Popescu mi-au influenţat întreaga mea viziune asupra teoriilor de torsiune pentru următorii 

10 ani.” (Prof. dr. Jonathan Golan, University of Haifa, Haifa, Israel) 



„În 1980 am avut ocazia să vizitez împreună cu familia Universitatea din Bucureşti, în lunile 

octombrie-decembrie, în cadrul unui program de schimburi între Japonia şi România. Atunci l-am 

întâlnit pentru prima oară, deşi îl ştiam din articolele sale şi, în mod deosebit din cartea sa 

Categories with Applications to Rings and Modules, Academic Press, London and New York, 

1973, carte în care majoritatea subiectelor erau tratate categorical. Am participat la seminarul 

organizat de el. Majoritatea participanţilor erau tineri doctoranzi care studiau teoria numerelor. 

Dânsul punea mereu întrebări şi mereu discuta diferite probleme cu aceştia. Atunci era destul de 

greu să trăieşti în România, era pe timpul lui Ceauşescu şi Profesorul Nicolae Popescu încerca să 

ne ajute cât putea de mult. […] Impresia mea era că dânsul era un matematician entuziast, un om 

cald în relaţiile cu ceilalţi şi căuta să considere totul din punctul de vedere al celuilalt. […] În anul 

2000 am vizitat, din nou, pentru scurt timp Universitatea din Bucureşti, în cadrul aceluiaşi program 

de schimburi dintre Japonia şi România, pentru a discuta despre inelele de valuare necomutative. 

Atunci am început să lucrăm împreună. […] În 2002 l-am invitat să facă o vizită în Japonia 

împreună cu soţia să Liliana, în cadrul aceluiaşi program. Am continuat astfel colaborarea noastră. 

[…] În timpul sejurului lor în Japonia, i-am dus să viziteze un templu din apropiere, unde se găsea 

o statuie a lui Buddha. Atunci Nicolae s-a aşezat în faţa lui Buddha pentru un timp mai îndelungat 

şi a meditat în tăcere la ceva anume. Nu aş putea să ştiu exact la ce se gândea, dar bănuiesc că se 

gândea la ce este de fapt fiinţa umană. […] Profesorul Nicolae Popescu a contribuit mult la 

dezvoltarea Teoriei Inelelor şi eu am învăţat multe lucruri de la dânsul atât ca fiinţă umană cât şi 

ca matematician.” (Hidetoshi Marubayashi, Tokushima Bunri University Shido Sanuki, Kagawa, 

Japonia) 

 

 


