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Résumé 

Il y a beaucoup de liens entre la langue et la littérature roumaines avec la France: des 

volumes de mémoire, comptes de voyage, sources livresques d’un livre ou l’autre qui amènent 

souvent ce pays dans le paysage littéraire roumain. Tout comme dans le cas des autres domaines de 

la culture roumaine, les liens avec la France ont été constants dans le champ de sciences aussi. 

Nombreux sont les cerveaux roumains qui se sont formés ou perfectionnés en France, où les 

périodiques et les maisons d’édition ont présenté les fruits de leur labeur.  

 

Rezumat 

Multe sunt legăturile limbii și literaturii române cu Franța: volume de memorii, relatări de 

călătorie, surse livrești dintr-o carte sau alta, care aduc mereu această țară în peisajul literar 

românesc. Tradiția studiilor în înaltele instituții străine și a relațiilor la nivel academic și 

universitar între savanții români și cei din Franța s-a constituit în secolul al XIX-lea și se 

perpetuează și în prezent. Multe inteligențe românești s-au perfecționat în Franța și au participat la 

viața științifică din această țară.  

 

Mots-clés: culture, les chercheurs romains, langue et littérature française, langue et littérature 

roumaines   

 

Cuvinte-cheie: cultură, cercetători români, limba și literatura franceză, limba și literatura română 

 

 

Dacă mai ales a doua jumătate a secolului XIX-lea este perioada de extensie maximă a 

lecturii literare în limba franceză, încă foarte vie si in primele două decenii ale secolului XX, spre 

sfârșitul celui de al XIX-lea veac începe să se manifeste și interesul pentru studiul sistematic al 

literaturii franceze în sine sau în relațiile ei cu literatura română. Pe de o parte, continuă să existe un 

mare public cititor de literatură, pe de altă parte, încep să apară și cercetări, studii, monografii și 

sinteze asupra literaturii franceze, demersuri comparatiste și bibliografice, atestând un alt nivel al 

receptării acestei literaturi. Teze de doctorat, conferințe, studii în publicații savante sau cărți care 

abordează istoria literaturii franceze din perspectivele cele mai diverse, unele foarte specializate, 

observând aspecte majore sau minore. Cursuri universitare tipărite sau multigrafiate, dicționare de 

literatură franceză, antologii comentate și eseuri se adaugă în timp, lărgind și adâncind cunoașterea 

literaturii franceze în România.  
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Primul lucru care pare a fi interesant, încă la finele veacului trecut, a fost influența franceză 

asupra românilor. Astfel, în 1888, Alexandru Demetrescu publică, la Lausanne, o disertație 

intitulată L’influence de la langue et de la littérature française en Roumanie.  

La rândul său, în 1889, Pompiliu Eliade1 a publicat o lucrare comparatistă de anvergură, 

bazată pe izvoarele de care dispunea la acea dată, De l’influence française sur l’esprit public en 

Roumanie. Apărută la Paris, cartea a fost tradusă în limba română abia în 1982. Este un studiu 

asupra stării societății românești în vremea domniilor fanariote. Francofil pasionat, autorul 

absolutizează rolul Franței în transformarea mentalităților din principatele Unite. Ulterior, în 1905-

1914, Pompiliu Eliade a publicat, tot la Paris, două volume ale altei scrieri, Histoire de l’esprit 

public en Roumanie au dix-neuvième siècle. Tot la Paris, a apărut, în 1909, și lucrarea lui N. I. 

Apostolescu, L’influence des romantiques français sur la poésie roumaine, cu o prefață semnată de 

Émile Faguet.  

Influența franceză asupra culturii și societății românești l-a interesat și pe Nicolae Iorga2, 

care a publicat la Paris lecțiile pe care le-a ținut la Sorbona, în 1923 și 1924, sub titlul L’influence 

étrangère sur la nation roumaine. Idées et formes littéraires françaises. Mai târziu, în 1936, 

savantul a ținut și în țara proprie o conferință despre traducerile din limba franceză în cea română. 

În 1933, apăruse la București, în îngrijirea lui N. A. Constantinescu o antologie, Pages 

choisies des voyageurs et écrivains français concernant la terre et le peuple roumain, iar în 1938 

Ion Horia Rădulescu a publicat la Paris un studiu intitulat Les intermédiaires français de 

Shakespeare en Roumanie. 

Interferențele româno-franceze l-au preocupat și pe Al. Ciorănescu, în cartea publicată în 

limba franceză la București, în 1942, La culture roumaine et l’esprit européen. 

În a doua jumătate a secolului XX, când au apărut multe monografii consacrate scriitorilor 

români, nu au fost neglijate nici influențele franceze. În 1977, Teodor Vârgolici a publicat la 

București volumul Interferențe literare româno-franceze, iar în 1980, Ion Brăescu, Perspective și 

confluențe literare româno-franceze. Un alt volum, mai recent, cu aceeași tematică, este lucrarea 

colectivă La littérature française dans l’espace culturel roumain (București, 1984). 

Pe parcursul acestui secol au apărut mai multe istorii ale literaturii franceze scrise de români, 

unele având la origine cursuri universitare, altele fiind lucrări de sine stătătoare. Astfel, în 1922, la 

 
1 Pompiliu Eliade-(1869–1914) s-a născut la București. În 1891, a absolvit Facultatea de Litere ș i Filosofie , cu teza 
Silogismul și adversarul său Herbert Spencer. În perioada 1892-1895, s-a aflat în capitala Franței , la École Normale 
Supérieure, ca bursier Hillel. În 1898, și-a susținut doctoratul la Sorbona, cu lucrarea De l'influence francaise sur 
l'esprit public en Roumanie: Les Origines (Ernest Leroux Editeur, 1898; Influenta franceză asupra spiritului public în 
Romania: Originile, Editura Univers, 1982). Tot pe linia istoriei mentalităților, a scris studiul Histoire de l'esprit public 

en Roumanie au dix-neuvième siècle, apărut în două volume, la Paris (1905 și 1914). Ca profesor suplinitor (1900), 
ulterior titularizat (1904), de limba și literatura franceză, la Facultatea de Litere din București și-a publicat prelegerile în 
cartea Ce este literatura? Condițiunile și limitele acestei arte (1903; Editura Dacia, 1978) și cele trei studii 
comparatiste: Filosofia lui La Fontaine (1901), Gregoire Alexandresco et ses maîtres français (1904) ș i Cu privire la 
Maurice Maeterlinck (1912). A făcut cronica literară și dramatică în revista bucureșteană „L'independence roumaine” ; 
articolele au fost adunate în Causeries litteraires (3 vol., 1903). A fost directorul Teatrului Național (1908-1911). Ca 

deputat din partea PNL (din 1907), a rostit în Cameră câteva discursuri memorabile, ulterior publicate. A făcut parte din 
Consiliul permanent al Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice. A fost membru al Ateneului Român și membru 
corespondent al Academiei Române (din 1912). 
2 Nicolae Iorga a fost un istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, 
parlamentar, prim-ministru, profesor universitar și academician român. Este cunoscut în lume ca medievist, bizantinist , 
romanist, slavist, istoric al artelor și filozof al istoriei. După cum a afirmat George Călinescu, Iorga a jucat în cultura 

românească, în primele decenii ale secolului XX, „rolul lui Voltaire”. După studii elementare și gimnaziale în Botoșani, 
a urmat Liceul Național din Iași, în 1888. A absolvit Universitatea din Iași într-un singur an cu diploma magna cum 
laude, apoi a continuat studiile universitare la Paris, Berlin și Leipzig, obținând doctoratul (1893) la numai 23 de ani. 
Copil minune, polimat și poliglot, cu o activitate științifică prolifică, Iorga a scris 1003 volume, 12755 articole și studii 
și 4963 recenzii, aceasta culminând cu Istoria României, în zece volume. A predat la Universitatea din București, la cea 
din Paris și la alte instituții de învățământ academice și a fondat Congresul Internațional de Studii Bizantine și Institutul 

de Studii Sud-Est Europene (ISSEE). A transformat orașul Vălenii de Munte într-un centru academic și cultural. 
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București, Constantin Șăineanu a publicat Istoria literaturii franceze de la origine până la 1850 

(schița) și în același an s-a publicat și în literatura franceză contemporană, Romancierii, de Emilia 

Tailler. În 1936, a apărut la Iași Histoire de la littérature française du XVIII-e siècle, de Nicolae 

Șerban, D’après les notes prises au cours par I. Grigoriu, carte publicată la tipografia „Lutetia”. La 

scurtă vreme după aceasta, tot la Iași, I. Fr. Botez a publicat și el Istoria literaturii franceze de la 

origini până în zilele noastre, în 1941, iar în același an, la București, Elena C. Damianovici semna o 

tipăritură intitulată Cours de littérature française. Le réalisme, urmată, în 1941-1942, de lucrarea 

lui Ion Calafeteanu, Istoria literaturii franceze, în două volume și o bibliografie.  

Interesul pentru Franța, cultura și intelectualii ei se manifestă pe tot parcursul veacului XX. 

Astfel, în 1921, B. Fundoianu3 (Benjamin Fondane) publică, la București, volumul Imagini si cărți 

din Franța (ce cuprindea texte despre Edițiile lui Baudelaire, Clasicismul lui Charles Maurras, 

Mallarmé, Rémy de Gourmont). În a doua jumătate a secolului, asemenea cărți de studii și eseuri 

sunt tot mai numeroase (Elena Vianu, cu Moraliștii francezi, în 1963, Valori franceze, în 1959 și 

1967, Șerban Cioculescu, Medalioane franceze, în 1963, Rareș Marinescu, cu Scriitori români de 

expresie franceză, Brașov, 1979), Ion Pop, cu Ore franceze (convorbiri cu Roland Barthes, Roger 

Caillois, Jean Cassou), în 1979. 

A doua jumătate a secolului XX cunoaște o avalanșă de cercetări monografice îndreptate 

asupra literaturii universale și evident și asupra scriitorilor francezi. Încă din 1943, de exemplu, Ion 

Schintee publica la Craiova un studiu monografic Giono, Povestea unui suflet și a unei poezii. În 

1955, apare monografia lui Mihail Ralea despre Anatole France (urmată în 1957 de o altă 

monografie a lui B. Elvin), iar în 1956, Elena Vianu4 publică volumul Racine. Tot în 1955, Tudor 

 
3 Benjamin Fundoianu a fost un critic, eseist, poet și teoretician literar franco-român de etnie evreiască , asociat cu 
mișcările românești de avangardă, dintre care expresionismul și suprarealismul erau predominante. În 1923, se 
expatriază, stabilindu-se la Paris, dar păstrează legăturile de prietenie cu scriitorii români și publică constant în revistele 

de avangardă din România. Astfel, publică în revistele avangardei „Integral”, „Unu”, „Contimporanul”. De altfel, unicul 
volum de poezii publicat în timpul vieții și dedicat „virtual” lui Ion Minulescu, „primul clopotar al revoltei lirice 
românești”, intitulat Priveliști, îi apare în 1930, după plecarea din țară. A tradus în franceză versuri din creația lui Tudor 
Arghezi, George Bacovia, Ion Vinea și Ion Minulescu. Integrat unui alt spațiu cultural, poetul va publica în Franța sub 
numele de Benjamin Fondane. Rămâne același comentator pasionat și receptiv al vieții literare, iar semnătura lui va 
apărea frecvent în revistele literare, mai cu seamă în revista „Les Cahiers du Sud”. Viața sa pariziană este marcată însă 

de dezrădăcinare (vezi poemul Exodul), de dificultatea de a scrie în franceză, deși va ajunge să stăpânească franceza 
scrisă într-un timp relativ scurt. Determinantă pentru evoluția spirituală a lui Benjamin Fondane a fost întâlnirea, în 
primăvara anului 1924, cu filosoful rus Lev Șestov, precum și cu scrierile lui Friedrich Nietzsche și Søren Kierkegaard. 
Personalitatea lui avea să se exprime cel mai convingător în activitățile de interpret și teoretician al poeziei moderne. În 
acest domeniu, gândirea lui a atins punctul de maximă originalitate. Cel mai important volum de eseuri, apărut postum, 
se intitulează La conscience malheureuse (Conștiința nefericită). Monografia Rimbaud, le voyou (Rimbaud, vântură-

lume, traducere, note, comentarii și anexe de Luiza Palanciuc și Mihail Șora), Faux Traité d'Esthétique (Fals tratat de 
estetică, traducere, note, comentarii și anexe de Luiza Palanciuc și Mihail Șora) și Baudelaire et l'expérience du gouffre 
(Baudelaire și experiența abisului, traducere, note, comentarii și anexe de Luiza Palanciuc și Mihai Șora), sunt a lte trei 
opere de meditație, de punere în cauză a statutului artei, al poeziei, în special, ca necesitate spirituală a lumii moderne. 
Creația poetică originală franceză a lui Benjamin Fondane a fost adunată în volumul antologic Le mal des fantômes 
(1980), titlul fiind ales chiar de autor și trimis soției sale, Geneviève, prin intermediul unei scrisori testament, scrisă în 

lagărul de sortare a evreilor de la Drancy. Scrisoarea aceasta conținea indicații precise asupra modului în care trebuia 
editată opera sa. Acest volum antologic a fost publicat târziu, după dispariția lui tragică, alcătuit din câteva cicluri 
separate de versuri Ulysse, l'Exode, Titanic, Au temps de poème, Poèmes épars. Ideile de rătăcire, de exil printre 
oameni, de paradis pierdut, de univers al copilăriei ca stare de grație sunt centrale poeziilor sale. Nu întâmplător este 
asimilat adeseori evreului rătăcitor ca tip universal al intelectualului, în speță al filosofului neliniștit, interogativ, care 
caută soluții pe care nu le va afla nicicând. 
4 Elena Vianu, a fost istoric al literaturii, traducătoare și pictoriță română. A fost soția criticului și estetician ului Tudor 
Vianu. Se preocupă încă de la început de literatura franceză a veacului al XVII-lea, publicând, în 1956, volumul Racine. 
Este, începând din 1956, titulara cursului de Istoria literaturii franceze clasice, pentru care redactează în franceză Cours 
de Littérature française. Le XVIIe siècle și îl publică în 1962. Este primul curs tipărit al unui cadru didactic al catedrei 
de limbă și literatură franceză. În teza de doctorat, Moraliștii francezi, 1963, dezvoltă cercetările desfășurate pentru 
elaborarea unui curs special intitulat Histoire des idées morales (de Montaigne à la Révolution Française). Separat, tot 

sub titlul Moraliști francezi, întocmește, traduce și comentează o  antologie de texte din Montaigne, Pascal, La 
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Vianu semnase și el o monografie, Voltaire, reeditată și în 1972. În 1957, Iulia Soare îi consacră o 

monografie lui Stendhal, iar doi ani mai târziu, apare volumul Ideile lui Stendhal, de Tudor Vianu.  

În afara monografiilor, au apărut și altfel de studii, de mari dimensiuni, ce abordau aspecte 

speciale din operele unor scriitori francezi:  

V. Munteanu, Le problème du retour à la nature des ouvrages de Sénacour, București și 

Paris, 1934 

Mihail Sebastian, Corespondența lui Marcel Proust, București, 1939 

Octavian Gheorghiu, Les idées féministes dans l’œuvre de Dumas-fils, Iași 1936  

Ion Gheorghe, Les images du poète et de la poésie dans l’œuvre de Valéry, Paris, 1977 

Dumitru Radu Popa, Antoine de Saint Exupéry. Aventura conștiinței, 1980 

Val Panaitescu, Umorul lui Raymond Queneau, Iași, 1979                                                                  

Numeroase au fost în a doua jumătate a secolului XX, tezele de doctorat, comunicările și 

studiile publicate în reviste de specialitate, unele în limba franceză, altele în limba română, unele în 

Franța, altele în România. Diversitatea subiectelor este remarcabilă, după cum se poate observa 

dintr-o foarte rapidă și selectivă trecere în revista a unor titluri dintre anii 1940 și 1989: Emil 

Cioran, Valery face à ses idoles.  

Un cercetător care a lucrat mult și cu eficiență pentru cunoașterea limbii și literaturii 

franceze în România, în deceniile cinci-opt ale secolului trecut, este profesorul Ion Brăescu, autor 

de cursuri universitare și manuale de gramatică și dicționare, prefețe și traduceri, studii și 

comunicări. A studiat limba franceză în traducerea scriitorilor români (1968), Arta portretului la 

Montesquieu (1955), Actualitatea lui G. Courteline si evoluția tematicii lui Pierre Daix (1961). 

Traducător, profesor autor de prefețe și de cărți consacrate literaturii franceze este și 

Valentin Lipatti, care s-a format în prima tinerețe la Paris. A colaborat la diferite manuale de limba 

franceză, a tradus în limba franceză volumul Răscoala al lui Liviu Rebreanu (1957). A ținut și 

publicat cursuri universitare, printre care Cours de littérature française XVII-e siècle, 1967. 

Memorialistica lui conține foarte frumoase pagini închinate Parisului și vieții artistice și 

intelectuale a acestui oraș cu valoare de emblemă spirituală pentru cei mai mulți intelectuali români 

din secolul al XIX-lea încoace.  

Unul dintre cercetătorii activi ai culturii franceze și al relațiilor dintre români și Franța este 

Marin Bucur, care a studiat, într-un volum remarcabil, Documente inedite din arhivele franceze 

privitoare la români  din secolul al XIX-lea, 1969, a publicat la Paris o lucrare de circa 200 de 

pagini, Lamartine et la Revolution de 1848 dans la Principautés danubiennes, 1971, și o alta, la 

editura Flammarion, în 1972, intitulată Revêries et visions des romantiques roumains, precum și 

volumul editat la Cluj, în 1982, Jules Michelet și revoluționarii români în documente și scrisori de 

epocă (1846-1847), apoi L’affaire Dreyfus dans les milieux démocrates (Paris, 1984). 

Interpretări foarte avizate și nuanțate ale unor aspecte din cultura franceză a publicat și Elena 

Vianu, autoare și a unor cursuri universitare de literatura franceză, traducătoare a lui Ion Creangă în 

limba franceză. Elena Vianu a scris o monografie despre Racine (1956), o alta despre Délacroix 

(1960), volumul Moraliștii francezi (1963), precum și eseuri și studii asupra unor probleme speciale 

ale operei lui La Bruyère și a altor autori francezi.  

 
Rochefoucauld și La Bruyère (postum, 1966). Dezvoltând interesul pentru prozatorii francezi ai veacului al XVIII-lea 
(care o condusese, în ultimul an la Catedră, 1964-1965, la a ține și un curs general de Istoria Literaturii franceze a 
secolului al XVIII-lea), Elena Vianu începe să lucreze la o nouă carte, la îndemnul profesorului francez Antoine Adam, 
despre romanul francez al secolului al XVIII-lea, rămasă în stadiu de fragmente. Participări la numeroase colocvii și 

congrese în țară și în străinătate (Lecții la Universitatea Humboldt, Institutul de Limbi și Literaturi romanice, Berlin, 
mai 1960; Colocviul „J. J. Rousseau”, Royaumont, iulie 1962; Colocviul „J. J. Rousseau”, Collège de France, 
octombrie 1962; Congresul „Le Siècles des Lumières”, Geneva, iulie 1963). Articole în reviste românești și străine 
(„Secolul 20”, „Viața românească”, „Europe”, „Studies on Voltaire and the Eighteenth Century”, „Revue des Sciences 
Humaines”). Publică un volum despre Eugène Delacroix (1960), în care autoarea evocă pe pictorul francez, în culori 
foarte vii, în mediul romantic al epocii sale.  
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Profesor universitar și director al editurii „Univers” ce edita și publicația „Cahiers roumains 

d’études littéraires”, Romul Munteanu a publicat numeroase studii și volume despre cultura 

franceză. Cartea sa, Noul roman francez (1969-1973) a deschis publicului românesc un nou orizont, 

într-un moment de veritabilă renaștere intelectuală. I se mai datorează lucrări de mari dimensiuni 

precum Les metamorphoses de la critique européene moderne (București, 1981), dar și scrieri 

publicate în limba franceză, despre cultura română, Le roman roumain de l’entre deux-guerres et le 

roman européen. Le comparatisme roumain, la culture roumaine à l’époque des  lumières, 

Eminescu et l’étérnité du discours lyrique, el fiind preocupat și de receptarea creației românești în 

străinătate.  

În studiul literaturii franceze s-au exersat și numeroși cercetători profesioniști, unii mai puțin 

cunoscuți marelui public, din cauza faptului că își publică textele în revistele de specialitate cu 

difuzare restrânsă. Maria Ionescu, de exemplu, a scris și publicat, la Iași, mai multe cercetări 

precum: L’élément végétal, partie intégrante de la mythologie personelle de Nerval, Motivul lebedei 

la Sully Prudhomme, Baudelaire, precum și Nerval en Roumanie (Paris, 1988). 

Se observă, așadar, chiar și în lipsa unei cuprinderi exhaustive, un interes viu pentru 

cercetarea literaturii franceze, ce a produs, de altfel, la nivel universitar, în mod special, contribuții  

de critică și istorie literară, având ca subiect cultura Franței, demersuri de o reală calitate, unele 

sintetice, altele analitice, importante pentru cititorul sau specialistul român și nu de neglijat nici 

pentru cercetătorul străin, în măsura în care acesta dorește să cunoască felul în care a fost receptată 

literatura franceză în alte țări.  
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