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EDITORIAL  
 
 
 
 

FRANCOFONIA ŞI DIVERSITATEA CULTURALĂ 
 

Aurel ARDELEAN 
Univrsitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 
E-mail: rectorat@uvvg.ro 
 

Ziua de 20 martie, Ziua InternaŃională a Francofoniei, este o şansă de a promova ideea de 
unitate, dincolo de frontiere geografice sau politice.  

Rolul Parlamentelor în promovarea Francofoniei este să sprijine impactul culturilor în 
procesul democratic al spaŃiului francofon, având ca principii respectarea responsabilităŃilor şi 
participării active.  

Problemele cele mai importante care trebuie să ne preocupe sunt: promovarea diversităŃii 
culturale şi a dialogului între culturi, protejarea şi reabilitarea parteneriatului cultural şi 
perfecŃionarea continuă a sistemului educativ în spaŃiul francofon. Toate acestea au menirea de a 
contribui la ideea de solidaritate prin aproprierea între culturi şi popoare.  

Membră a F.E.D.E., cu sediul lucrativ la Lyon – FranŃa, Universitatea de Vest „Vasile 
Goldiş”din Arad organizează cursuri postuniversitare francofone şi acordă diplome europene de 
studii superioare de competenŃă lingvistică, a căror posesori se bucură de succes pe piaŃa forŃei de 
muncă din FranŃa.   

Dezbaterea cu tema „Francofonia: un răspuns la globalizarea culturală” care a avut loc în 
preambulul celui de-al XI-lea summit al Francofoniei, organizat în anul 2006, în capitala României, 
a pus în evidenŃă rolul de lider al Francofoniei în mizele culturale importante, cât şi susŃinerea unui 
demers deschis altor zone geo-culturale.  

Reuniunea de la Bucureşti a fost structurată pe trei teme: „Francofonia în domeniul artelor şi 
al creaŃiei”, „Francofonia în domeniul artelor şi al media”, „Francofonia – actor geo-cultural”.  

Demersul a pornit de la constatarea că diversitatea culturală este un fapt care nu va 
dispărea odată cu globalizarea. În acest context, pluralismul cultural este văzut ca un proiect politic, 
care Ńine de însăşi raŃiunea de a fi a Francofoniei. 

Potrivit datelor NaŃiunilor Unite, franceza, cea de-a doua limbă din lume, ca nivel de 
utilizare este singura – alături de engleză – vorbită pe toate cele cinci continente. În lume, există 
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175 de milioane de persoane care ştiu franceză, iar dintre acestea, 110 milioane pot vorbi fluent 
această limbă (sursa ROMPRES).  

Francofonia înŃelege să fie mai prezentă decât oricând în marile dezbateri pe scena 
mondială, pentru a-şi face auzită vocea, pentru a-şi apăra valorile, pentru a schimba în bine, în mod 
durabil, cursul evenimentelor şi al crizelor. Pe scurt, Francofonia îşi face simŃită prezenŃa unde 
trebuie să se producă o schimbare pozitivă, unde se încearcă înrădăcinarea principiilor democraŃiei 
şi dreptului, acolo unde trebuie să prospere condiŃiile dezvoltării şi dreptăŃii.  

AcŃiunile de cercetare şi cooperare se află în centrul misiunii Francofoniei, iar lupta 
împotriva inegalităŃilor şi sărăciei depinde de solidaritatea între membrii spaŃiului francofon.  

România recunoaşte şi susŃine principiul conform căruia diversitatea culturală reprezintă un 
factor important pentru asigurarea pluralismului, democraŃiei, coeziunii sociale, a identităŃii 
societăŃilor şi indivizilor, precum şi a dialogului social. SusŃine opinia conform căreia dialogul 
intercultural reprezintă soluŃia optimă, atât pentru înŃelegerea şi cunoaşterea reciprocă dintre 
societăŃi, cât si pentru prevenirea şi evitarea conflictelor şi consideră de maximă importanŃă 
protejarea şi promovarea diversităŃii conŃinuturilor culturale existente la nivel planetar. 

România susŃine importanŃa rolului pe care cultura îl deŃine, nu doar în ceea ce priveşte 
creşterea economică şi dezvoltarea durabilă, ci şi în privinŃa diminuării excluziunii şi marginalizării 
sociale. 

În calitate de vicepreşedinte al SecŃiei Române a Francofoniei din Parlamentul României, 
doresc să transmit tuturor cititorilor revistei „Studii de ŞtiinŃă şi Cultură” un salut de solidaritate cu 
principiile care guvernează comunitatea francofonă.  

 
 
 

FRANCOFONY AND CULTURAL DIVERSITY 
 

Aurel ARDELEAN 
Rector of “Vasile Goldiş” Western University of Arad 
E-mail: rectorat@uvvg.ro 
 

The day of 20 March, The International Day of Francophony, is a chance to promote the 
idea of unity beyond geographical and political frontiers. 

The role of Parliaments in promoting Francophony is to support the impact of cultures in the 
democratic process of the Francophone area, based on the principles of active participation and the 
respect for responsibilities. 

The most important issues that must be approached are: the promotion of cultural diversity 
and of the dialogue between cultures, the protection and rehabilitation of the cultural partnership 
and the continuous improvement of the educational system within the francophone area. All of 
these are meant to contribute to the idea of solidarity between cultures and peoples. 

Member of F.E.D.E., organisation based in Lyon – France, „Vasile Goldiş” Western 
University of Arad organizes francophone post graduated courses and awards European linguistic 
competence certificates, diplomas which are recognized and enjoy success on the labour market of 
France. 

The debate having as a theme ”Francophony – an Answer to the Cultural Globalisation” 
which took place in the preamble to the 11th. Summit of Francophony organized in 2006, in the 
capital of Romania, highlighted the role of Francophony as a leader in the field of important cultural 
issues as well as in that concerning the support of other geo-cultural areas. 
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The Bucharest reunion was structured on three major themes: „Francophony in the Field of 
Arts and Creation”, „Francofony  in the Field of Arts and Media” and „Francofhony – Geo-Cultural 
Actor”.  

The approach started from the finding that cultural diversity is a fact that is not going to 
disappear at the same time as globalisation. In this context, cultural pluralism is seen as a political 
project which can be associated to the Francophony’s reason for being. 

According to the United Nations, the French language is the second most spoken language 
in the world, and in what concerns the usage – is the only language- beside English- that is spoken 
on all five continents. There are 175 million people who use French and 110 million of them can 
this language speak fluently. (source ROMPRES). 

Francophony needs to be present more than ever in the great issues discussed on the global 
scene in order to defend its values, to make its voice heard and to durably change the course of 
events and crises. In short, Francophony makes its presence felt in any place where a positive 
change is needed and where the principles of democracy, the rule of the law and sustainable 
development need to prosper. 

The research and cooperation actions are situated at the core of the mission of Francophony 
and the fight against inequalities and poverty depends upon the solidarity between the members of 
the Francophone area. 

Romania recognises and sustains the principle according to which cultural diversity 
represents a major factor insuring pluralism, democracy, social cohesion, identity of societies and 
people as well as social dialogue. Our country sustains the opinion according to which 
intercultural dialogue represents the best solution for the mutual understanding between societies 
as well as for the prevention of conflicts and it considers the protection and promotion of the 
diversity of existing cultural contents worldwide to be of maximum importance. 

Romania sustains the importance of the role of culture not only in what concerns economic 
growth and sustainable development, but also in what concerns the decrease of social exclusion and 
marginalisation. 

As Vice-president of the Romanian Section of Francophony in the Romanian Parliament, I 
wish to send my kind regards to all the readers of the periodical „Studies of Science and Culture” 
while expressing my solidarity with the principles which govern the francophone community. 
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I. INTELECTUALI ROMÂNI ÎN łĂRI EUROPENE 
 
 
 

O TEMĂ ROMÂNEASCĂ DIN PRIMA JUMĂTATE  
A SECOLULUI AL XX - LEA: RENAŞTEREA 

 
A ROMANIAN THEME FROM THE FIRST HALF OF THE 

TWENTIETH CENTURY 
 
Răzvan THEODORESCU  
Academia Română  
Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti, România 
E-mail: răzvan_theodorescu@yahoo.com 
 
Abstract 

This study presents some international contributions to the elucidation of an important 
spiritual phenomenon in the history of human civilisation: the Renaissance (centuries XV-XVI) in 
Europe seen as a period of prosperity in the history of culture. 
 The following pages deal with the faith of Romanian research on Renaissance, recording 
some original contributions many of which have already been cited into the universal literature. 
This was due to the creation at the beginning of the year 1920 of the two Romanian schools of 
historical, archaeological, philosophical and artistic studies at the initiative of Iorga and Parvan 
when A.A. Negulescu was Minister. After the enumeration of the works of great significance 
concerning Renaissance, the author shows that all the efforts of the Romanian universities to 
connect to the great directions of research and creation were brutally interrupted by the Second 
World War and posterity. 
 
Key words: Renaissance, philosophy, history of culture, Romanian contribution 
Cuvinte cheie: Renaştere, filosofie, istoria culturii, contribuŃii româneşti. 
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PrefaŃând, cu peste un deceniu în urmă, reeditarea Filosofiei Renaşterii, cartea profesorului 
român de la UniversităŃile din Iaşi şi Bucureşti P.P. Negulescu, eram adus a reflecta asupra locului 
acestui solid compediu universitar în categoria lucrărilor generale de sinteză asupra gândirii 
renascentiste scrise în ultima sută de ani. Tot acolo îmi puneam o întrebare legitimă, cred, iscată de 
noianul de contribuŃii internaŃionale aduse întru lămurirea unui fenomen spiritual de răscruce din 
istoria civilizaŃiei europene. Ea, întrebarea mea, suna cam aşa: care este locul contribuŃiei 
profesorului român de istoria filozofiei – cel despre care Iorga scria că a fost „o icoană a maestrului 
său Maiorescu până şi la cel mai mărunt gest dintre gesturi” - , nu atât în ansamblul preocupărilor 
mondiale de acest gen (nefiind scrisă într-o limbă de circulaŃie internaŃională, încercarea lui 
Negulescu, atât de trudnică şi de necesară, pentru publicul nostru de la 1910, 1914, 1945 şi 1947, a 
rămas practic necunoscută confraŃilor săi străini), cât mai ales în sfera interesului românesc pentru 
un moment de importanŃă cardinală în istoria umanităŃii, adică pentru Renaştere? 

În 1984, Zoe Dumitrescu - Buşulenga nota un gând pe care, împărtăşindu-l, aş putea să-l 
ilustrez prin câteva exemple foarte cunoscute sau prin altele, mai puŃin cunoscute, dacă nu chiar 
uitate: „Se spune,în general, că nu există intelectual român cu adevărat cultivat care să nu aspire la o 
cuprindere a acelei vremi uimitoare, care să nu vrea să se apropie în felul său particular, cât mai 
original, de fenomenul „miraculos” al Renaşterii europene, pentru a-l rejudeca parŃial or integral, 
pentru a-i iscodi tot alte şi alte articulaŃii, pentru a-l strânge într-o sinteză mai aparte”. Scrise cu 
prilejul editării unui op de tinereŃe al unui student menit notorietăŃii, cu numele de Mircea Eliade – 
ce şi-a trecut cu el un examen prezidat chiar de P. P. Negulescu - , rândurile de mai sus se potrivesc, 
în alt fel, şi strădaniei celui din urmă.  

Atunci când, la sfârşitul anilor ' 90 ai veacului trecut, acest elev de frunte al lui Titu 
Maiorescu îşi Ńinea cursul ieşean închinat celei mai mult cercetate pagini din istoria civilizaŃiei 
europene, ca şi atunci când, în 1910, el începea să-şi publice prelegerile  - consemnând, în prefaŃă, 
„renaşterea” intelectuală a momentului -, aspiraŃia cărturarilor noştri, de formaŃii umaniste diferite, 
întru îmbrăŃişarea mirabilei înfăptuiri culturale de acum jumătate de mileniu se vădea tot mai clar, 
în primul rând în direcŃia unor contribuŃii erudite cu caracter istoric. Împrejurarea Ńinea, la 1900, de 
registrul din ce în ce mai larg al preocupărilor româneşti pentru istoria universală a tuturor epocilor 
– acolo unde apăreau câteva cărŃi, în limba franceză, în chiar Parisul ce era pe atunci capitala 
mondială a cercetării şi a consacrării în amintitele domenii - , aşa cum au fost ele dovedite de 
interesul pentru teoria istoriei mărturisit strălucit de un mare profesor al aceleiaşi UniversităŃi din 
Iaşi, A.D. Xenopol, în 1899 şi 1908, de contribuŃii la istoria literară a FranŃei moderne răsfrântă în 
urmărirea imaginii Greciei, ale lui Eugen Lovinescu în 1908, sau de sistematizarea, datorată unui alt 
universitar ieşean, în domeniul istoriei bizantine târzii cercetate prin istoria unui oraş, ca Salonicul, 
a doua metropolă a imperiului, de către Orest Tafrali în 1913.  

Dacă vom excepta preocupările pentru evul mediu final occidental şi pentru cele dintâi 
începuturi ale Renaşterii, investigate din perspectiva politicului, dar şi a mentalului de către cel ce 
fusese cel mai ilustru student trecut prin sălile UniversităŃii din capitala Moldovei – să nu uităm că 
în anii 1892-1916 Nicolae Iorga îşi concentra atenŃia asupra „cruciadelor târzii” ce l-au condus şi la 
personajul din veacul al XIV-lea numit Philippe Mézières, şi la contactele Orient – Occident cu 
impactul asupra mentalităŃii apusene, adâncite prin „notele şi extrasele” privind secolul al XV-lea -, 
drumul ne va duce, mai întâi, spre un istoric de netăgăduită hărnicie, cercetător al arhivelor şi al 
bibliotecilor accidentale unde găsea şi texte inedita din Renaştere.  Este vorba de Ioan Ursu, 
profesor suplinitor, din 1909, al UniversităŃii din Iaşi – unde interesul pentru istoria mai veche şi 
mai nouă a Europei era la ordinea zilei - , care, atras de aceleaşi relaŃii ale Apusului cu lumea 
noastră din veacul al XVI- lea de data aceasta, după o carte despre politica răsăriteană a celui mai 
mare suveran din Renaşterea franceză – am în minte La politique orientale de François I-er (1515-
1547) apărută la Paris în 1908 -, edita în 1910 Historia Turchesca a cronicarului Donaldo da Lezze 
care era încă „uno sconosciuto storico veneziano”, cuprinzând, între altele, pasaje privind 
îndeaproape istoria românească a vremii lui Ştefan cel Mare.  
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Luminând destinele cercetării româneşti asupra Renaşterii  constaŃi cum, deceniu după 
deceniu, acest interes – ce nu avea nimic exotic şi gratuit, vădind dimpotrivă, o luciditate şi o 
elevaŃie a mediilor noastre culturale ce nu trebuie disimulate - a crescut treptat, dar sigur. El s-a 
întrupat în contribuŃii îndeobşte originale, multe dintre ele citate până astăzi în literatura mondială 
de specialitate, graŃie temeiniciei lor evidente, dar şi faptului că au fost publicate în limbi accesibile 
tuturor studioşilor. ÎnfiinŃarea, la începutul anilor  20, acelor două şcoli româneşti de studii istorice, 
arheologice, filologice şi artistice de la Paris şi Roma – la iniŃiativa lui Iorga şi a lui Pârvan, din 
vremea primului guvern averescan în care era ministru şi P.P. Negulescu - , adunând în două mari 
metropole ale continentului – ce fuseseră şi locuri de elecŃie ale Renaşterii -, Fontenay-aux-Roses şi 
în Valle Giulia, pe unii dintre cei mai buni licenŃiaŃi ai universităŃilor din România a marcat o şi mai 
largă deschidere europeană a studiilor noastre umaniste. În aceste înalte şcoli româneşti de peste 
hotare, dar şi în facultăŃile din Ńară ce respirau aerul de sincronism european vădit de întreaga 
cultură majoră a României a doau zi după sfârşitul primului război, tineri autori şi-au legat numele, 
de timpuriu, tocmai de studiul Renaşterii, cercetare „la ea acasă” prin multiplele-i faŃade ideologice, 
politice, literare, artistice şi filozofice. Era, acesta, chiar deceniul temeinicei cărŃi a fostului meu 
profesor Andrei OŃetea – alt universitar al Iaşilor – despre umanistul, diplomatul şi aristocratul 
florentin, admirator al păgânismului, Francesco Guicciardini (François Guichardin. Sa vie publique 
et sa pensée politique, Paris, 1926); al analizei întreprinse de latinismul şi viitorul eminescolog 
Dumitru Murăraşu asupra liricii neolatine şi a renaşterii antichităŃii din FranŃa epocii lui Etienne 
Dolet, în prima parte  a veacului al XVI-lea ( La poèsie néolatine et la renaissance des lettres 
antiques en France / 1500-1549/, Paris, 1928) şi al solidei monografii închinate de Theodosia Graur 
unui contemporan al „prinŃului poeŃilor”, Ronsard, acel Amadys Jasmin ce traducea Iliada pentru 
întâia oară în FranŃa, scria sonete şi imita versuri ale lui HoraŃiu  (Un disciple de Ronsard, Amadys 
Jasmin 1540/?/-1593. Sa vie, son oeuvre, son temps, Paris, 1929), aceeaşi autoare scriind mai târziu 
despre „Academia Palatului” sub ultimii Valois, profigurare a celei a lui Richelieu (L'Académie du 
Palais et un discours inèdit de Desportes, Bucureşti, 1940); al superbului eseu despre Palladio la 
Vicenza publicat (Bucureşti, 1928) de arhitectul de rafinată stirpe care a fost George Matei 
Cantacuzino; în fine, cel al restrânselor, dar denselor capitole – mult timp inedite – despre filozofia 
Renaşterii, ale celui ce avea să devină o autoritate mondială a studiilor de istoria credinŃelor, deja 
avocatul Mircea Eliade. Aceste ContribuŃii la filosofia Renaşterii, editate de C. Popescu-Cadem în 
primul supliment al „Revistei de istorie literară” din 1984 – trei părŃi dintr-o lucrare ce se voise mai 
vastă şi care e numită uneori de autor Filosofia italiana de la Marsilio Ficino la Giordano Bruno – 
au fost scrise între două călătorii: una spre chiar pământul prin excelenŃă al Renaşterii, cel al Italiei, 
cealaltă spre îndepărtatul pământ ce i-a decis tânărului român vocaŃia, cel al Indiei. 

Tatonări istorico-bibliografice asupra filosofiei Renaşterii, de felul lor consemnate în 
Itinerarul italian, la întâlnirea din mai 1928 cu însuşi Giovanni Gentile erau făcute în Italia, ca şi în 
Ńară, într-o epocă în care Eliade era atras tot mai mult de lumi subiacent înrudite, de gândirea 
Răsăritului şi de aceea a evului mediu (aici nu lipseau înrâuriri directe ale lui Nae Ionescu, dar şi 
cele, mijlocite de lectură, ale unor Gilson şi Maritain). Despre această oprire a sa, în momentul 
licenŃei din octombrie 1928, asupra filozofiei Renaşterii, Mircea Eliade îşi amintea: „mă străduiam 
să compensez printr-o analiză adâncită a imanentismului neo - păgând, a panteismului şi a / 
filosofiei Naturii/, propriile mele înclinaŃii către transcendenŃă, mistică şi spiritualitate orientală”.  

De la acest popas asupra gândirii renascentiste, asupra contactelor Orient - Occident pe care 
avea să le aprofundeze în chipul ştiut, asupra mai rar evocaŃilor filozofi spanioli ai vremii moştenind 
şi ei o parte din Orient, asupra lui Ficino cu ale sale tălmăciri de texte ermetice ce-şi aveau 
rădăcinile în orizontul egipto - iranian sau asupra preocupărilor cabalistice ale lui Pico della 
Mirandola (cu notaŃia critică, totuşi: „mitul enciclopediei tânărului mirandolian e grotesc”), Mircea 
Eliade nu făcea decât un pas până la viitoarele sale, statornice, preocupări de istoria credinŃelor („În 
fond studiul filozofiei Renaşterii şi cel al religiilor era acelaşi lucru”, avea să scrie tot el, peste ani, 
în L'èpreuve du labyrinthe).  
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Cel mai bogat, însă, în contribuŃii româneşti la studiul Renaşterii pare a fi fost deceniul 
următor, al patrulea, în care mai ales studiile de istorie literară, de istorie a ideilor, de istorie a artei 
familiarizau publicul nostru cultivat cu aspecte variate ale peisajului renascentist sau aducea în 
mediile savante punctul de vedre al unor specialişti foarte adesea tineri şi deja erudiŃi.  

Preocupat mai mult de arta Prerenaşterii şi de opera lui Cavallini, Alexandru Busuioceanu 
valorifică acum, în studii apărute în Ephemeris Dacoromana (1932) şi în L'Arte (1937), ca şi în 
volume dedicate colecŃiei regale române (1937,1939) – pentru întâia oară cu adevărat metodic şi în 
spirit modern -, opere de artă ale Renaşterii italiene şi spaniole aflate în patrimoniul naŃional, 
datorate unor Daniele da Volterra, Ercole Roberti, El Greco.  

Şi tot domeniului italian îi dedica eseurile sale mai vârstnicul cărturar Constantin Antoniade 
– cel căruia, în 1910, i-a fost preferat P.P. Negulescu pentru cursul de istoria filozofiei de la 
Bucureşti -, scriind monografia despre Machiavelii (1933-1934) sau schiŃând câteva profiluri ale 
umanismului peninsular: Isabella d' Este cu colecŃiile ei de „anticaglie”, Aretino, Cellini sau 
Castiglione, autorul faimosului şi dătătorului de norme „Il Cortegiano”.  

Prin simetrie, Renaşterii franceze şi momentului de impact italian asupra culturii din regatul 
lui Francisc I şi al celor din urmă Valois li s-au dedicat, în acea vreme, studii unde erudiŃia şi nuanŃa 
analizei desemnau atenŃiei câteva autoare – pare a fi un domeniu reclamând subtila sagacitate 
feminină! – ajunse la notorietate culturală şi ştiinŃifică sau, dimpotrivă, uitate pe nedrept: din acei 
ani datează cartea pe care Alice Voinescu a închinat-o modernităŃii noului apostol al stoicismului, 
Michel Eyquem, senior de Montagne (Bucureşti, 1936); tot acum – de câteva ori chiar, în 
prestigioasa publicaŃie „Humanisme et Renaissance” de la Paris, dirijată de Abel Lefranc – şi-a 
publicat Alice Hulubei studiile despre mărunŃi poeŃi italieni ai vremii lui Lorenzo de Medici sau 
despre stihuitori francezi din veacul următor (Naldo Naldi. Etude sur la joute de Julien et sur les 
bucoliques dédiées a Laurent de Medicis, în 1936, Etude sur quelques oeuvres poétiques d'Hugues 
Salel / 1504-1553/ cu un an înainte în 1935), ca şi teza de doctorat ce era o vastă anchetă, până azi 
impresionantă, asupra eglogei din FranŃa veacului renascentist (L’Eglogue en France au XVI-e 
siècle. Epoque des Valois / 1515 -1584 /, I-II, Paris, 1938-1939); după cum acestei perioade îi 
aparŃin începuturile istoriografice ale celei ce a fost, până nu demult, venerabila noastră 
contemporană Maria Holban, medievistă de distincŃie, ale cărei prime studii – şi azi de referinŃă – 
au purtat asupra momentului Prereformei franceze din vremea lui Ludovic al XII-lea şi a lui 
Francisc I, a mediilor intelectuale în care evolua Lefrève d’Etaples, a tălmăcirii lui Erasmus şi a 
altor înfăptuiri culturale legate de atitudinea galicană şi antiromană a monarhiei franceze sau a 
conotaŃiilor ideologice ale unor metamorfoze heraldice italiano – franceze către 1500 (în ordine, 
aceste studii publicate în diverse periodice şi volume, în cele două decenii dintre 1934-1955, au 
fost: Autour du Livre d’ Heures de Marguerite de Valois, François de Moulin de Rochefort et la 
querelle de la Madeleine, De la guivre des Visconti la salamandre de François I-er, Autour du 
prétendu duel numismatique de Louis XII et de Jules II, Autour de la Salamandre, Un témoignage 
inconnu sur le rayonnement érasmien  dans l’entourage immédiat de François I-er ). 

Războiul ultim şi posteritatea sa imediată, cu tot cortegiul de încrâncenări, sfâşieri, bariere, 
pierderi şi privaŃiuni de tot felul a însemnat o breşă gravă şi în preocupările româneşti de istorie 
universală, acolo unde, cum s-a văzut, cele privind Renaşterea începeau să aibă un loc eminent.  

Tot ceea ce fusese efort intelectual, susŃinut de universităŃile noastre întru racordarea la 
marile direcŃii de cercetare, gândire şi creaŃie în Europa, tot ceea ce însemnase deschidere de 
orizonturi provocată şi prin şcolile de studii româneşti din străinătate sau ceea ce reprezentase – 
înainte încă, în bună descendenŃă junimistă – climatul universitar şi academic de la începutul 
veacului era acum, şi pentru puŃină vreme, brutal întrerupt. Ceea ce mai putem consemna drept 
contribuŃie a unor oameni de carte români la cercetarea, din diferite unghiuri, a Renaşterii, datează 
fie din chiar anii de început ai războiului, fie – finalizând, printr-o întâmplare fericită, câteva 
iniŃiative mai vechi – din primii ani postbelici, realizată fiind în Ńară sau în afara ei.  
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Iar dacă aceste studii erau din nou, precumpănitor, dedicate artei, filozofiei şi literaturii, 
faptul se datora, cred, unui început de tradiŃie ce prindea contur clar în cultura noastră. În această 
categorie aş pune şi o încercare precum cea a Ninei Façon asupra ideii de mişcare şi acŃiune în 
filozofia italiană a Renaşterii – mişcare a sufletului la Ficino sau pornire lăuntrică a omului spre mai 
bine şi mai înalt (Activismul în gândirea Renaşterii italiene, Bucureşti, 1942, sub pseudonimul S. 
Ionescu) - , şi cea a lui Ion Frunzetti, care desluşea – pe marginea desenului lui Leonardo da Vinci -, 
prin elemente de pură vizualitate, precum linia privită ca limită, o trăire spirituală unică în felul ei 
(Desenul lui Leonardo ca expresie a experienŃei sale spirituale / Încercarea de critică 
configuratistă/, Bucureşti, 1943), şi cea a lui Edgar Papu asupra filozofiei celui ce a fost socotit 
ultimul gânditor al Renaşterii (Giordano Bruno. ViaŃa şi opera, Bucureşti, 1947).    

Prelungind un interes ştiinŃific stârnit fie la Fontenay-aux-Roses, fie la Bucureşti, doi erudiŃi 
români din două generaŃii diferite s-au afirmat pe alte meridiane, în epoca postbelică, prin 
contribuŃii, devenite clasice, la istoria Renaşterii. Cel dintâi este prolificul şi multilateralul cărturar 
Alexandru Ciorănescu – ce şi-a început cariera printr-un înnoitor studiu despre singularul personaj 
voievod din Muntenia, Mihnea al III-lea - , savant care s-a ilustrat, deopotrivă, prin studii de 
bibliografie literară franceză şi prin cele despre baroc, autor al unei nedepăşite monografii despre 
fortuna lui Ariosto, prin traduceri şi imitaŃii, în FranŃa veacurilor XVI, XVII şi XVIII – publicate 
sub „ghidajul spiritual”, recunoscut în prefaŃă, al lui Iorga (L’Arioste en France, des origines à la 
fin du XVIII-e siècle, I-II, Paris, 1939) – şi al unei alteia despre părintele prozei franceze din 
Renaştere, Jacques Amyot (Vie de Jacques Amyot d’apres des documents inedits, Paris, 1941), al 
unui studiu despre înrăurirea ideologică a lui Machiavelli asuprea realismului politic al Caterinei de 
Medicis (Machiavelii e la notte di San Bartolomeo, Bucureşti, 1943-1944), şi mai ales, al 
luminosului eseu despre „umanismul atlantic”, raportat la personalitatea lui Cristofor Columb, văzut 
ca un veritabil umanist ce a plecat spre Lumea Nouă pornind nu de la simpla intuiŃie empirică, ci de 
la studii, taxe şi comentarii erudite (Cólon, humanista. Estudios de humanismo atlántico, Madrid, 
1967).  

Despre tânărul Ciorănescu, cel care a îndeplinit în Ńara sa efemera calitate de secretar al unui 
la fel de efemer „Centru de Studii asupra Renaşteri”, înainte de a deveni un nume de referinŃă în 
lumea universitară occidentală, Pierre Champion – autoritate în istoriografia franceză asupra 
secolelor XV – XVI – scria în prefaŃa cărŃii despre Amyot a studiosului român: „El a arătat aceleaşi 
calităŃi care onorează atât de mult Universitatea din Bucureşti, sensul ascuŃit, înnăscut al 
umanismului, al imensului ataşament pentru latinitate, tot ceea ce uneşte într-un trecut atât de lung 
tradiŃia umană şi latină, tot ceea ce caracterizează floarea literaturii franceze şi a celei italiene, tot 
ceea ce face fraternitatea civilizaŃiilor noastre”.  

Cel de-al doilea erudit a fost timişoreanul Robert Klein, autentic „om universal” cum s-a 
spus de către cei ce i-au fost aproape, laureat al Sorbonei cu o teză despre „techné” şi „ars” în 
tradiŃia filozofică de la Platon la Bruno, prematur şi tragic dispărut după ce-şi uimise şi 
entuziasmase confraŃii din multe colŃuri ale lumii prin acuitatea şi noutatea analizelor sale, 
îndeosebi asupra relaŃiei dintre gândire şi simbol vizual în Renaşterea italiană (versiunea 
românească a studiilor sale străine, la un loc adunate, este Forma şi inteligibilul, I-II, Bucureşti, 
1977). 

Pentru multă vreme însă – după trauma războiului şi în prefacerile devastatoare ce i-au 
urmat în Europa răsăriteană -, deceniu al cincilea întrerupe studiile româneşti asupra Renaşterii. 
Simbolic aproape, la mijlocul abia amintitului deceniu, în ciuda atâtor greutăŃi incomensurabile, un 
P.P. Negulescu, cel care stătuse întrucâtva – cronologic măcar, dacă nu şi printr-o singură, latentă 
înrâurire asupra atâtor generaŃii de studenŃi – la începuturile acestui capitol de cultură naŃională pe 
care îl putem denumi „şcoala românească de studii asupra Renaşterii”, îşi transforma pe de-a-
ntregul cartea de tinereŃe despre cugetarea secolelor renascentiste, oferind publicului nostru cultivat 
de la 1945, în plină epocă de părelnică, noua „renaştere” şi de imense speranŃe repede spulberate, 
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semnul acesta al unei superioare culturi, al nevoii reclădirii de punŃi spre tradiŃiile majore ale 
umanismului şi ale Europei dintotdeauna.  

Faptul va căpăta, desigur, o semnificaŃie şi mai adâncă, dacă voi adăuga că la acelaşi început 
de an 1945, când Negulescu, la 15 ianuarie, scria prefaŃa la noua ediŃia a Filosofiei Renaşterii, un alt 
universitar român încercat de meandrele timpului său, istoricul eminent al evului mediu şi al 
civilizaŃiei noastre vechi care era P.P. Panaitescu – independent de întreaga evoluŃie a reflecŃiei 
româneşti asupra Renaşterii occidentale – aşternea pe hârtie, la 21 februarie, gândurile sale despre 
Renaşterea şi românii, rămase inedite timp de patruzeci de ani.  

Cercul unei preocupări savante naŃionale de o particulară pregnanŃă şi de o notorietate 
internaŃională „in statu nascendi” se încheia aici. Spre paguba de neevaluat a întregii inteligenŃe 
româneşti. 

 
Concluzii 
 Şcoala românească de studii asupra Renaşterii, de la începutul secolului XX, îl are ca mentor 
pe profesorul PP Negulescu de la Universitatea din Iaşi, autorul cărŃii Filosofia Renaşterii, căruia i-
au urmat mari profesori de la UniversităŃile din Iaşi şi Bucureşti. 
 Cercetările româneşti asupra Renaşterii s-au remarcat prin originalitate, multe dintre ele 
fiind citate până astăzi în literatura mondială de specialitate. 
 Doar cel de-al doilea Război Mondial şi posteritatea imediată au întrerupt brutal tot ceea ce 
a însemnat efort intelectual românesc pentru racordarea la marile direcŃii de cercetare, gândire şi 
creaŃie din Europa. 
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Abstract: 

The paper presents the personality of Nicolae Milescu the Spatharius (1636-1708), who was 
born in Moldavia and studied at an important school near the Patriarchy of Constantinople, was an 
appreciated diplomat, philosopher, philologist and theologian, and shared a great interest in 
geography, ethnography and memoir literature. He started his career as cleric to important rulers 
in Moldavia and Vallachia and he spent a large part of his life in Constantinople (Istanbul), where 
he began the translation of the Old Testament into Romanian (his version was included in the 1688 
Bucharest version of the Bible). He then traveled to Berlin, to Stettin (nowadays Szczecin) in 
Poland, to Paris, Stockholm, and then back to Istanbul. In 1667, while he was in Stocckholm, on the 
request of the French Ambassador, Marquis Arnauld de Pomponne, he wrote an apologetic book on 
Dogmatics (written in Greek and translated by himself into Latin). The book tackled the Orthodox 
teaching regarding the embodiment of bread and wine into Jesus Christ, as part of the Holy 
Liturgy: Enhiridion sive Stella Orientalis Occidentali Splendens, id est sensus Ecclesiae Orientalis 
de transsubstantione Corporis Domini … The work was published, in Latin, in Paris in 1669, in a 
volume containing theological studies. It was the second paper written by a Romanian that was 
published in Western Europe.  
 In 1671, on the request of the Tzar of Russia, he was recommended by Patriarch Dositei of 
Jerusalem as translator for the Envoy Department – Posolski Pricaz, the equivalent of the Ministry 
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of Foreign Affairs. From 1675 to 1677, as a translator, he went on an important diplomatic mission 
in China, where he was received, after long formal procedures, by the Emperor himself. On his 
return, he wrote, in Russian, two memoir works of great political, geographical, economic, 
ethnographic and historical interest: The Travel-book to Siberia nad China and The Description of 
China. They both circulated initially as manuscripts in Slavonic and Greek, and then they were 
translated into Russian, French, English and Romanian. In the last part of his tumultuous life he 
also edited, in Moscow, several works on Theology, Philology, History and even Natural Sciences.  

Ever since he was alive, Nicolae Milescu enjoyed the appreciation of French, Swedish, 
Greek and Romanian scholars, who admired his European amplitude, but also his encyclopedic 
spirit, which honored his people.  
 
Keywords: complex personality, polyglot, diplomat, philosopher, theologian, encyclopedic scholar. 
Cuvinte cheie: personalitate complexă, poliglot, diplomat, filosof, teolog, enciclopedist 

 
Despre marele cărturar moldovean s-a scris mult în ultimele trei secole, atât la noi, cât şi în 

alte Ńări, mai ales în FranŃa şi Rusia. Este prezentat în „O samă de cuvinte” (XLIII) a lui Ion 
Neculce, mai târziu de Bogdan Petriceicu Hasdeu (în „Arhiva istorică”, nr. 18 din 18 decembrie 
1864, în ziarele sale „Satirul” şi „Columna lui Traian”). Dintre străini îl cităm pe  francezul Emile 
Picot, cu o temeinică monografie publicată la Paris în 1883. În secolul al XX-lea, numeroşi istorici 
şi istorici literari i-au studiat, opera sa de filosof, teolog, filolog, geograf, etnograf - memorialist şi 
diplomat. Cităm doar câteva nume de referinŃă, pentru a ne da seama de interesul constant faŃă de 
opera sa: Petre P. Panaitescu, Constantin C. Giurescu, Corneliu Bărbulescu, Alexandru Ciurea, 
Dumitru Cristescu, Petre V. Haneş, Paul Cernovodeanu şi alŃii [1].  

Se trăgea dintr-o familie de boieri moldoveni, născut în 1636 la Mileşti, sat dispărut de lângă 
Vaslui. Unii cercetători presupun că tatăl său, Gavrilă, ar fi fost un aromân, stabilit în Mileşti, unde 
ar fi avut o moşie. Este posibil să-şi fi început învăŃătura în Colegiul de la mănăstirea „SfinŃii Trei 
Ierarhi” din Iaşi, întemeiat de Vasile Lupu prin 1640, iniŃial cu limba de predare latina, apoi greaca. 
Şi-a continuat studiile la „Marea şcoală” a Patriarhiei ecumenice din Constantinopol, o instituŃie de 
învăŃământ superior, organizată după modelul universităŃilor italiene, cu dascăli greci de mare 
prestigiu formaŃi tot în Occident. Se studiau limbile clasice, deci greaca şi latina, teologia dar şi 
retorica, filosofia, gramatica, matematica, geometria, istoria. În aceeaşi şcoală va studia mai târziu 
şi viitorul domnitor şi reputat cărturar  Dimitrie Cantemir. Milescu însuşi aminteşte pe unul dintre 
profesorii săi din „cetatea împărătească”, şi anume pe Gavril Vlasios. 

Îşi începe  de tânăr „cariera politică”, iniŃial ca şi „grămătic”, deci un secretar al 
domnitorului Gheorghe Ştefan al Moldovei (1653-1658), continuând sub Gheorghe Ghica, în 
Moldova (1658-1659) şi în łara Românească (1659-1660), care l-a ridicat la rangul de mare spătar. 
Se reîntoarce în Moldova, în timpul domniei lui ŞtefăniŃă Lupu (1659-1661). Încercând să-l înlăture 
pe acesta din scaun („sătul de bine”, cum scria Ion Neculce în O samă de cuvinte), s-ar fi ales cu  
nasul „crestat”, infirmitate pe care i-o va îndrepta mai târziu un  medic german, fapt pentru care 
acelaşi Neculce îl numea „Cârnul” [2]. 

Din anul 1661 datează prima sa lucrare cunoscută. Este vorba de o traducere în limba 
română din Sfântul Atanasie cel Mare, arhiepiscopul Alexandriei cu titlul Carte cu multe întrebări 
foarte de folos pentru multe trebi ale credinŃei noastre,  tălmăcită de Nicolae Spătarul  de pre limba 
grecească pre limba proastă (= simplă, n.a.) rumânească, întru trecutul anilor de la Hs. 1661, luna 
lui ghen(arie) 10 dni (=zile). Era un mic catehism, sub formă de întrebări şi răspunsuri, mai ales cu 
privire la cele trei persoane ale Sfintei Treimi. Trebuie reŃinut că era una din primele traduceri 
româneşti din literatura patristică. Şi iarăşi mai trebuie să notăm că  Milescu face aici şi câteva 
interpolări în care scria  de originea latină a limbii noastre [3]. 

În toamna anului 1661 Nicolae Milescu a trecut în łara Românească, unde s-a pus în slujba 
lui Grigorie Ghica (1660-1664), care l-ar fi trimis ca reprezentant al său („capuchehaie”) pe lângă 
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„Înalta Poartă” din Istanbul. Dar unii cercetători pun la îndoială faptul că ar fi avut această calitate, 
ci ar fi funcŃionat tot ca secretar (grămătic”)[4]. Aceasta înseamnă că el a început în Ńară traducerea 
Vechiului Testament în româneşte şi nu la Istanbul, cum s-a crezut mult timp, ceea ce ni se pare 
posibil, mai ales că acum păstorea mitropolitul – cărturar Ştefan († 1668), unul din marii 
îndrumători ai activităŃii editoriale în limba română. 

În orice caz, după 1661 a început traducerea Vechiului Testament în limba română, după 
versiunea greacă (Septuaginta), publicată de protestanŃi la Frankfurt în 1597, confruntată cu ediŃia 
slavă de la Ostrog şi cu unele ediŃii latine (Vulgata). Există trei mărturii că Nicolae Milescu a tradus 
Vechiul Testament în limba română: a cronicarului Dimitrie Procopiu din Moscopole (1720), 
probabil un aromân, a mitropolitului Gheorghe al Moldovei (1723) şi o însemnare pe o traducere în 
manuscris a Vechiului Testament din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în prefaŃa căreia se 
relata că  traducătorii au avut la îndemână şi „izvodul scris cu mâna”, tradus de Nicolae Milescu. 
Originalul traducerii sale nu se păstrează, ci se cunoaşte doar o copie revizuită a ei (Ms. 45 al 
Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, provenită din Biblioteca centrală de la Blaj). 

După părerea cercetătorului N.A. Ursu din Iaşi, traducerea lui Milescu a fost revizuită de 
viitorul mitropolit Dosoftei al Moldovei, pe când era episcop al Romanului [5]. A ajuns apoi în łara 
Românească, unde i-au făcut o nouă revizuire  fraŃii Radu şi Şerban Greceanu, fiind inclusă  în 
Biblia de la Bucureşti, tipărită în 1688 în timpul domniei lui Şerban Cantacuzino [6]. 

Trebuie să notăm aici că  Nicolae Milescu a inclus în traducerea sa  pe lângă aşa-numitele 
„cărŃi canonice” şi o lucrare „apocrifă”: A lui Iosip la Macavei carte, adică Despre singurul Ńiitoriul 
gând. Este vorba de lucrarea numită Despre raŃiunea dominantă, atribuită învăŃatului evreu Iosif 
Flaviu din Alexandria, deşi mulŃi cercetători o atribuie unui anonim din Alexandria din  secolul I al 
erei creştine (ea a apărut şi în textul Septuagintei publicată la Strasbourg în 1526). Se ocupa cu 
capacitatea raŃiunii  de a domina sentimentele, fiind un amestec interesant de cultură ebraică şi 
elenistică, mult influenŃată de filosofia lui Platon şi Aristotel. Pe noi ne interesează aici faptul că era 
prima lucrare filosofică tradusă în limba română [7]. 

După 1664 începe o nouă etapă în viaŃa lui Nicolae Milescu, cu câŃiva ani petrecuŃi în 
diferite Ńări şi capitale europene. Un prim popas îl face la Berlin, la curtea marleui elector de 
Brandenburg, Friedrich Wilhelm. De acolo, în 1666, probabil invitat de primul său protector, 
domnitorul Gheorghe Ştefan, se îndreaptă spre Stettin, în Pomerania, lângă Marea Baltică (azi 
Szczecin în Polonia), unde se stabilise fostul domn al Moldovei, sub protecŃia regelui Suediei Carol 
al XI-lea (1660-1697). De acolo, Gheorghe Ştefan îl trimite într-o misiune pe lângă acest rege, la 
Stockholm, în 1666. Acolo l-a cunoscut pe ambasadorul FranŃei în Suedia, marchizul Simon 
Arnauld de Pomponne, viitor ministru de externe al regelui Ludovic al XIV-lea („regele soare”); 
acesta era nepot de frate al lui Antoine Arnauld (1612-1694), figură marcantă a culturii şi a 
teologiei franceze din secolul al XVII-lea, fost profesor la Sorbona, apărător al teologului şi 
episcopului olandez Cornelius Jansenius († 1638), care a creat aşa-numita mişcare „jansenistă” (sau 
jansenismul) care cerea revigorarea credinŃei şi  evlaviei catolice, ridicându-se mai ales împotriva 
călugărilor iezuiŃi. 

Deşi condamnată de scaunul papal, mişcarea jansenistă – cu centrul la Port Royal, lângă 
Paris - s-a răspândit curând în FranŃa şi  în łările de jos, grupând în jurul ei mulŃi cărturari francezi, 
fie clerici, fie mireni. Între altele, Antoine Arnauld a purtat o lungă polemică cu un pastor calvin, 
Jean Claude în legătură cu anumite teme teologice controversate, inclusiv  cea privitoare la 
prefacerea (transsubstanŃierea) darurilor de pâine şi vin în Trupul şi Sângele lui Hristos în Sfânta 
Împărtăşanie (euharistie). Întrucât Claude susŃinea că ortodocşii şi calvinii au aceeaşi părere cu 
privire la „prefacere”, ambasadorul pomenit mai sus, l-a rugat pe Milescu să scrie  un scurt tratat, în 
care să expună învăŃătura ortodoxă cu privire la prefacerea darurilor. Şi astfel, Milescu a redactat, în  
limba greacă şi apoi în latină, o lucrare intitulată Enhiridion sive Stella Orientalis Occidentali 
splendens, id est sensus Ecclesiae Orientalis, scilicet graece de transsubstantione corporis Domini, 



 
 
 
STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                                      ANUL IV, NR. 1(12), MARTIE 2008 
 

 17 

aliisque controversiis… (Manual sau Steaua Răsăritului strălucind în Apus, adică părerea Bisericii 
răsăritene ortodoxe despre prefacerea trupului Domnului şi despre alte controverse). 

Lucrarea a fost trimisă la Paris, unde Antoine Arnauld şi prietenul său, teologul Pierre 
Nicole (1625-1695) au publicat versiunea latină, în lucrarea lor intitulată La Perpetuité de la foi de 
l’Eglise catholique touchant l’Eucharistie (Paris, 1669, ed. II în 1704 şi alte ediŃii), ca răspuns la 
opiniile lui Jean Claude (era prezentată sub titlul: Ecrit d’un seigneur moldave sur la croyance des 
grecs). Nu intrăm în analiza teologică a lucrării, ci vom reŃine doar  faptul că, deşi era o „mărturisire 
de credinŃă” particulară, neaprobată de Biserică, totuşi prezenta corect învăŃătura ortodoxă, fiind 
considerată una din cele mai valoroase lucrări  dogmatico-apologetice din secolul al XVII-lea. În  
afară de aceasta, mai trebuie reŃinut faptul că doar cu doi ani înainte, deci în 1667, se tipărise la 
Amsterdam, în greceşte, lucrarea unui alt umanist moldovean, Mărturisirea ortodoxă  a 
mitropolitului Petru Movilă al Kievului. Erau primele lucrări româneşti tipărite în Apusul Europei 
[8]. 

În vara anului 1667 Nicolae Milescu era la Paris, încercând să obŃină sprijin diplomatic 
pentru reînscăunarea domnitorului Gheorghe Ştefan. În curând acesta moare (ianuarie 1668), încât 
Milescu se reîntoarce în Moldova, unde domnea Iliaş Alexandru (1666-1668). 

În decembrie 1669 i se semnalează prezenŃa la Constantinopol (Istanbul). Acum, cărturarul 
moldovean a intrat în legătură cu cercurile diplomatice engleze, îndeosebi cu pastorul anglican al  
ambasadei, eruditul teolog şi orientalist Thomas Smith. La rugămintea acestuia, Milescu i-a oferit 
câteva  modele de texte bisericeşti în limba română (dar cu alfabet chirilic şi cu explicarea 
literelor): Tatăl nostru, Simbolul credinŃei etc. Manuscrisul respectiv a ajuns în Biblioteca 
Bodleiana din Oxford. Acelaşi text al rugăciunii Tatăl nostru a fost oferit de Nicolae Milescu unui 
alt prietene, eruditul suedez George Stiernhielm (1598-1672), care l-a introdus într-o prefaŃă (care 
se ocupa cu originea limbilor) la Evanghelia lui Ulfila al goŃilor (unul din creştinătorii acestora), 
tradusă parŃial şi pe pământul românesc de azi, publicată la Stockholm în 1671 [9]. 

În anul 1671, începe o nouă etapă – şi ultima – din viaŃa lui Nicolae Milescu. La rugămintea 
Ńarului Alexei Mihailovici Romanov (1645-1676), adresată patriarhului Dositei al Ierusalimului de 
a-i trimite un cărturar ortodox, cunoscător de limbi străine, îi recomandă elogios tocmai pe Nicolae 
Milescu. Pe lângă faptul că îl prezenta ca bun cunoscător al limbilor latină, greacă şi slavonă şi un 
bun ortodox, patriarhul mai scria că „a străbătut multe Ńări şi împărăŃii pentru a se instrui şi este ca 
un hronograf în care sunt adunate toate lucrurile din lume; în zadar s-ar căuta un om asemănător” 
[10]. Aşadar Milescu pleacă pentru totdeauna din oraşul Istanbul şi ajungând la Adrianopol, 
primeşte câteva scrisori  către Ńarul Rusiei şi către regele Poloniei de la marele dragoman al PorŃii 
otomane Panaitot Nicusios. La 5 februarie părăsea Adrianopolul, trece prin Ungaria, apoi ajunge la 
Varşovia, îndeplinindu-şi misiunea încredinŃată. La 23 mai 1671 trecea graniŃa rusească pe la 
Smolensk. 

Ajuns la Moscova, a fost numit funcŃionar (translator) în Departamentul solilor (Posolski 
prikaz), condus de alt om de cultură, Artemon Matveev. Milescu va deveni şi profesorul fiului 
acestuia, Andrei, mai târziu  ministru al Marinei, în timpul Ńarului Petru cel Mare; în curând va 
ajunge şeful traducătorilor din acel Departament, i se acordă cetăŃenie rusă (1673) şi se căsătoreşte  
cu o moscovită, având doi copii.  

La Moscova a compilat sau a tradus o serie de lucrări cu profil istoric, filosofic şi teologic, 
unele chiar pentru Ńarul Rusiei. Între altele, notăm Aritmologhia şi Etica, o carte filosofică cu 
precepte morale şi fapte disparate, clasate cu ajutorul cifrelor (1672). Era tradusă din  limba latină 
după cărturarii germani Johann Lauterbach şi Joachim Camerarius (1500-1574), fost profesor la 
Leipzig şi Tübingen, un promotor al luteranismului în Germania (redactase împreună cu Filip 
Melanchton Confesiunea de la Augsburg din 1530) [11]. Mai târziu, în 1698, a tradus în ruseşte 
cartea lui Simion al Tesalonicului, Dialog împotriva ereziilor. 

Tot în primii ani de activitate din Rusia a mai tradus sau compilat şi alte lucrări, între care: 
Hrismologhionul, o carte istorică parenetică, Vasiliologhionul (1673-1674), care prezintă  faptele 
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unor cârmuitori celebri din Orientul antic, Genealogia împăraŃilor sau regilor şi prinŃilor spanioli, 
francezi, englezi, danezi, polonezi, suedezi şi a dogilor VeneŃiei (tradusă în ruseşte după o operă 
occidentală, ajutat de Petre Dolgov), Genealogia marilor împăraŃi şi prinŃi ruşi (redactată în limba 
latină la Viena şi tradusă de Milescu, ajutat de acelaşi Dolgov, în ruseşte), Cartea despre ieroglife, 
Cartea despre sibile şi despre profeŃiile lor, Cartea despre cele nouă muze şi despre cele şapte arte 
liberale etc. I se atribuia şi un Lexicon greco-latino-slav [12]. 

Am lăsat la urmă două dintre lucrările lui Nicolae Milescu şi anume cele legate de misiunea 
sa în China, ca trimis al Ńarului Alexei Mihailovici Romanov, o misiune politică, economică şi de 
informare. AutorităŃile ruseşti trebuia să stabilească relaŃii politice cu China, urmărindu-se şi găsirea 
unui drum mai bun prin Siberia spre China, care să faciliteze şi relaŃiile economice. ÎncredinŃându-i-
se o asemenea misiune, Milescu a cercetat timp de un an documente din arhiva instituŃiei în care 
lucra (Posolski Prikaz), cărŃi referitoare la China, între care şi cea a lui Marco Polo („Marco Pavel”, 
cum îl numea el), lucrările iezuitului Martinus Martini De belo tartarico (Anvers 1654) şi un Atlas 
Siniensis (Amsterdam 1655), însemnările de călătorie ale unor olandezi; a stat de vorbă cu membrii 
unor misiuni diplomatice anterioare. 

Cei aproximativ 40 de membri ai „ambasadei” condusă  de Milescu – ridicat la rangul de 
„polcovnic” (colonel) – între care doi „dvorianini” (curteni), doi secretari, un medic, un cunoscător 
al metalelor preŃioase (bijutier), soldaŃi (mai ales cazaci) şi slujitori -, au plecat din Moscova la 3 
martie 1675. La 30 martie au ajuns la Tobolsk, pe atunci centrul administrativ al Siberiei, unde 
Milescu a primit informaŃii preŃioase de la un călugăr catolic croat aflat acolo. Li s-au alăturat acum 
alŃi peste 50 de oameni, între care şi un preot. Abia la 2 mai 1675 au părăsit localitatea; cu această 
dată Milescu începe jurnalul zilnic al misiunii sale. Din Tobolsk îşi continuă călătoria pe  vase 
vâslite cu lopeŃi („doşcianicuri”) pe râurile Irtîş (Irtici), spre nord, până la confluenŃa acestuia cu 
fluviul Ob (Obi). În continuare, au călătorit tot pe râuri: Obi, Ket, Enisei, Angara (inclusiv lacul cu 
acelaşi nume), lacul Baical, râurile Selenga, Naun şi altele, cele mai multe fiind situate între munŃi. 
În sfârşit, la 13 ianuarie 1676 a ajuns la fortul Nevrinsk, apoi la graniŃa cu China, după ce  
străbătuse o bună parte din Siberia. O parte din slujitori rămân la Nevrinsk, câŃiva fuseseră trimişi 
pe parcursul călătoriei la Moscova cu rapoarte către Ńar. FormalităŃile  pe care le-au întâmpinat din 
partea autorităŃilor chineze la graniŃă i-au făcut să aştepte acolo vreo trei luni, până în aprilie, încât 
delegaŃia a ajuns la Pekin (azi Beijing) abia la 15 mai 1676, străbătând Mongolia. 

După numeroase formalităŃi şi zile de aşteptare, delegaŃia a fost primită la palatul imperial la 
4 iunie 1676, când  Milescu a depus scrisorile de acreditare, apoi la 15 iunie, în cadrul unui 
ceremonial foarte complicat, în faŃa tânărului împărat al Chinei (bogdihanul), pe care Milescu îl va 
descrie apoi în cele mai mici detalii; câteva zile mai târziu Milescu şi câŃiva însoŃitori au fost 
invitaŃi la masa împăratului. DiscuŃiile  s-au purtat  în limba latină, prin intermediul unui misionar 
iezuit olandez, Ferdinand Verbiest, care era de ani îndelungaŃi în China. 

RelaŃiile cu „partea chineză” s-au răcit, datorită faptului că Milescu n-a acceptat să 
primească darurile pentru Ńar stând în genunchi şi nici n-a primit o scrisoare către Ńar, în care 
împăratul i se adresa ca un superior la inferior, şi darurile  Ńarului să fie considerate drept tribut. 
Totuşi, până la urmă au fost trimise darurile pentru Ńar, dar şi ordinul ca delegaŃii să părăsească 
Pekinul la 1 septembrie 1676. 

S-au reîntors pe acelaşi drum, dar ajungând la Ieniseisk la 7 iunie 1677, Milescu are o 
surpriză  neplăcută. În urma unor intrigi de la Moscova, delegaŃia a fost oprită  din dispoziŃia noului 
Ńar Feodor Alexeevici, au fost confiscate lucrurile de preŃ şi nevoiŃi să aştepte luni de zile noi ordine 
de la Moscova. Abia la 5 ianuarie 1678 Milescu şi-a putut relua funcŃia  pe care a deŃinut-o la 
Posolski Prikaz. 

Deşi această misiune diplomatică nu şi-a atins obiectivul propus, totuşi, în urma ei au rămas 
două lucrări memorabile redactate de Nicolae Milescu în limba rusă: Călătoria prin Siberia de la 
Tobolsk până la fortul Nevrinsk, cunoscută, de obicei, sub numele de Jurnalul de călătorie sau 
Jurnalul siberian (la care se adaugă şi Raportul său oficial asupra misiunii) şi Descrierea celei 
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dintâi părŃi a lumii numită Asia, în care se află şi împărăŃia Chinei, cu oraşele şi provinciile ei 
(cunoscută sub numele de Descrierea Chinei). Erau două lucrări de mare importanŃă pentru 
diplomaŃia şi economia rusă, dar ele prezintă un interes aparte şi pentru cultura rusă, română şi 
europeană. Călătorind pe drumuri necunoscute, printre populaŃii şi rase diferite (ostiaci, tătari, nenŃi, 
buriaŃi, calmuci, tunguşi, mongoli, manciurieni, dar şi ruşi şi cazaci colonizaŃi în Siberia  care  
aveau propriile lor biserici), Milescu descrie detaliat modul lor de viaŃă, ocupaŃiile şi manifestările 
lor religioase, deci face o primă cercetare a etnografiei Siberiei. În acelaşi timp, descrie râurile, 
lacurile, mlaştinile, stepele, pădurile, munŃii din jurul lor, fauna şi flora, localităŃile siberiene, iurtele 
de nomazi; notează furtunile care i-au surprins, mai ales în zona lacului Baical, pe care îl descrie pe 
larg. 

Mult mai interesantă este Descrierea Chinei, deşi nu era o lucrare întru totul originală, căci  
Milescu a folosit şi o serie de lucrări europene anterioare, cum relatam mai sus. Este împărŃită în 60 
de capitole, în două părŃi mari: prima parte  se ocupă cu „treburile obşteşti” ale chinezilor şi 
obiceiurile lor, iar în cea de a doua descrie cele 15 provincii ale Chinei,  oraşele-reşedinŃă, râurile, 
munŃii, fauna şi flora. Descrie cu mult  farmec audienŃele sale la împărat, cu un ceremonial aparte, 
discuŃiile avute, descrie detaliat reşedinŃa acestuia, veşmintele multicolore ale mandarinilor (înalŃi 
funcŃionari), fastul protocolar, modul de organizare a conducerii centrale a statului. Descrie zidul 
chinezesc, dar şi pagoda de porŃelan în orăşelul Litâng şi alte  temple [13]. În felul acesta, Nicolae  
Milescu devine primul sinolog român şi unul dintre primii în cultura europeană. 

Lucrările memorialistice ale lui Nicolae Milescu au circulat în numeroase copii-manuscris, 
în slavo-rusă, după care s-au făcut traduceri în limba greacă. Una din versiunile greceşti a fost 
revăzută de Hrisant Notaras, viitor patriarh al Ierusalimului şi dedicată lui  Constantin Brâncoveanu; 
un alt exemplar s-a copiat   pentru Constantin Stolnicul Cantacuzino, unchiul domnitorului. După o 
versiune grecească s-a făcut şi prima traducere românească de către George Sion, (Bucureşti, 1888); 
a urmat alta, a lui  M. C. Grigoraş, în două ediŃii (1926 şi 1942). 

Chiar din timpul vieŃii lui Milescu, cele două lucrări au ajuns să fie  cunoscute chiar  şi în 
Apusul Europei. Acest lucru a fost posibil datorită diplomatului francez în Rusia Foy de la Neuville 
şi iezuitului Philipp Avril, care au publicat două lucrări referitoare la călătoria sa în Siberia şi China 
(Paris, 1683, respectiv 1692). În 1685, învăŃatul suedez J.G. Sparwenfeld îl vizita pe Milescu la 
Moscova, şi  a rămas impresionat de cunoştinŃele sale, considerându-l un „vir perdoctus” (bărbat 
prea înŃelept). A obŃinut aprobarea să facă o copie după textul rusesc al Descrierii Chinei 
(manuscris păstrat azi în Biblioteca NaŃională din Paris). În ruseşte, pe lângă numeroasele copii-
manuscris, cele două lucrări s-au tipărit de Iurii N. Arseniev în 1892 şi 1896, urmate de alte ediŃii. 
În limba engleză s-au tradus de J. Barddeley, care le-a publicat în două volume la Londra, în 1919. 

În limba română notăm doar ultima traducere din Jurnalul siberian  şi Descrierea Chinei, 
datorată lui Corneliu Bărbulescu şi publicate în câteva rânduri, cu un temeinic studiu introductiv 
(1956, 1958 şi alte ediŃii). 

Încheiem această prezentare succintă a personalităŃii lui Nicolae Milescu, punând în 
lumină şi faptul că  în timpul şederii sale în Rusia a continuat legăturile cu mai mulŃi domnitori din 
łara Românească şi din Moldova. Milescu se gândea  chiar la crearea unei „ligi” a popoarelor 
creştine ortodoxe împotriva turcilor (în 1695 şi 1696 l-a însoŃit chiar pe Ńarul  Petru cel Mare într-o 
campanie militară împotriva cetăŃilor turceşti din Crimeea – unde a semnalat urmaşi ai goŃilor (!) – 
şi la Marea de Azov). Constantin Brâncoveanu a trimis în misiuni diplomatice la Moscova pe 
arhimandritul Hrisant Notaras (viitor patriarh al Ierusalimului), pe Gheorghe Castriotul, pe 
„ceauşul” David Corbea (fiu de preot braşovean), toŃi luând legătura şi cu Nicolae Milescu.  

În 1679, la rugămintea mitropolitului Dosoftei al Moldovei, Milescu a intervenit pe lângă 
patriarhul Ioachim al Moscovei să-i trimită o tipografie; rugămintea i s-a îndeplinit  şi tipografia a 
ajuns la Iaşi prin căpitanul  Ionaşcu Bilevici, trimisul domnitorului Gheorghe Duca [14]. 



 
 
 
STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                                      ANUL IV, NR. 1(12), MARTIE 2008 
 

 20 

Nicolae Milescu a murit la Moscova în cursul anului 1708. A avut doi fii, Maxim şi 
Nichita, ai căror descendenŃi au rămas în Rusia, unii mai fiind cunoscuŃi pe la începutul  secolului al 
XX-lea. 
 
Concluzii 

Nicolae Milescu a fost o personalitate complexă, un poliglot, diplomat, filosof, teolog, 
memorialist, geograf, etnograf, şi nu în ultimul rând primul nostru sinolog, un adevărat 
„enciclopedist”, care a impresionat pe toŃi contemporanii săi pentru varietatea şi temeinicile sale 
cunoştinŃe. Străbătuse două continente, de la Stockholm şi Paris până la Pekin, trecând  prin 
numeroase  state europene şi asiatice, prin mai multe capitale şi zeci de oraşe de mare importanŃă 
istorică, economică şi culturală 

Era al doilea strălucit cărturar român care şi-a pus serviciile în slujba Rusiei pravoslavnice 
după mitropolitul Petru Movilă al Kievului († 1646). La trei ani de la moartea sa, îi va lua locul un 
alt mare erudit român care va trăi în Rusia, unde va scrie o bună parte din lucrările sale, care l-au 
făcut cunoscut în toate cercurile culturale europene: era fostul domn al  Moldovei Dimitrie 
Cantemir. Erau primii enciclopedişti români din cultura europeană şi care au făcut cinste neamului 
lor. 
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Abstract 

As a law philosopher, as a sociologist, as a logician, anthropologist, axiologist and writer 
belonging to the national culture Eugeniu Sperantia has brought an exceptional contribution in the 
above stated field especially through the creative revaluating of the elements belonging to the 
universal culture in the undertaken multidisciplinary analysis-all guided by the everlasting values 
of the humanity and rationalism. The author of the article synthetically presents some of 
Sperantia’s bright ideas in law and state philosophy such as: the relation between law and society 
from the historical and structural view, the genesis and law functions, types of legal standards and 
their acknowledgement, the sense of improving the legal institutions from the historical view, 
applying the judicial power in correspondence with the idea of justice and fairness. At the same 
time it is presented Eugenius Sperantia’s contribution to the development of the logic of questioning 
and of the possibilities of using it in realizing the act of justice. 
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Eugeniu SperanŃia a trăit în perioada 1888-1972, afirmându-se cu predilecŃie pe planul 

creaŃiei ştiinŃifice şi filosofice, în calitate de dascăl la Universitatea clujeană, mai ales în perioada 
interbelică, inclusiv pe intervalul celui de-al doilea război mondial. Unele dintre publicaŃiile sale au 
fost cunoscute în spaŃiul cultural european, fiind traduse în limbile franceză, italiană şi germană sau 
cu ocazia participării la conferinŃe ştiinŃifice şi filosofice în diferite capitale culturale ale Europei.   

Ca filosof, sociolog, scriitor şi un fecund gânditor în domeniul filosofiei dreptului, Eugeniu 
SperanŃia a avut preocupări pe o paletă tematică foarte largă străbătută de un puternic filon umanist. 
Pe fundalul unei ample sinteze de filosofie a istoriei devenirii umane, SperanŃia a elaborat o 
concepŃie despre stat şi drept originală, dându-ne-o în lucrări precum: “Apriorismul pragmatic”, 
vol. I-II, 1912-1922; “Les fondements métaphysiques du droit positif”, 1931 [1]; “LecŃiuni de 
enciclopedie juridică”, Cluj, 1936 [2]; “ViaŃă, spirit, drept şi stat”, 1938; “Mic tratat despre 
valori”, 1942; “Introducere în Filosofia Dreptului”, Sibiu, 1944; “ConştiinŃa morală ca direcŃie 
ortogenetică a existenŃei umane” etc. 
 ConcepŃia filosofică despre drept a lui SperanŃia este integrată organic în concepŃia lui 
despre lume şi societate în ansamblu. ViaŃa spirituală ni se înfăŃişează sub două aspecte: unul 
subiectiv sau individual şi altul obiectiv sau social; din interacŃiunile strânse dintre acestea va 
rezulta dezvoltarea, îmbogăŃirea lor continuă. Personalitatea nu poate să se formeze şi să progreseze 
decât în cadrul unei societăŃi organizate, bine normate juridic; la fel, societatea nu va putea ajunge 
la un înalt grad de organizare decât printr-o muncă şi activitate laborioasă, fecundă şi ordonată a 
personalităŃilor dinăuntrul ei. Nu va putea fi justiŃie, ordine de drept într-o societate în care indivizii 
sunt lipsiŃi de consecvenŃă logică, dar nici disciplină şi consecvenŃă individuală nu poate fi într-o 
societate lipsită de ordine şi justiŃie. În orice caz, cele două aspecte ale spiritualităŃii cresc organic, 
se dezvoltă împreună. 
 Pentru a înŃelege mersul istoric al justiŃiei în lume este nevoie de filosofie. În acest sens, 
E. SperanŃia aduce o sumă de argumente, ancorate în spiritul european al timpului său, în favoarea 
reconsiderării misiunii filosofiei dreptului: “ cine vrea însă să înŃeleagă deplin ce este ordinea de 
Drept şi Dreptul, pentru a defini Dreptul prin esenŃa lui, cine vrea să-şi dea seama de locul pe care-l 
deŃine Dreptul în ansamblul vieŃii noastre, de resorturile sufleteşti care-l cer, îl crează şi-l mânuiesc, 
cine vrea, în fine, să descopere care sunt condiŃiile justificării şi ale obligativităŃii normelor juridice 
de drept trebuie să cerceteze întreg edificiul acelei discipline speculative, pe care o numim 
“Filosofia Dreptului” (sau “Filosofia juridică”), cu diviziunile şi subdiviziunile ei” [3]. Diferitele 
probleme pe care le ridică filosofia dreptului nu au însă dezlegări, soluŃii definitive. ConstrucŃiile 
teoretice ale filosofiei dreptului sunt destinate să aplaneze interminabilele conflicte ale spiritului 
nostru cu el însuşi, contradicŃiile între termenii, conceptele şi convingerile pe care şi le-a elaborat. 
Evitarea contradicŃiilor interne e pentru minte ceea ce evitarea durerii e pentru trup. Explorarea 
filosofică va continua apoi să caute dacă viaŃa Dreptului, luată în totalul ei universal, conŃine 
principii în jurul cărora se structurează şi evoluează întregul drept, în ce constă normativitatea în 
genere şi derivaŃia celei juridice, care este esenŃa raportului dintre logic şi just, dintre juridic, social 
şi spiritual, dintre drept, stat şi naŃiune. 
 În concepŃia sa despre stat şi drept, E. SperanŃia nu exclude factorii apriorici, transcendentali 
referitori la geneza şi funcŃiile dreptului. Dreptul ni se înfăŃişează ca un produs spiritual, sintetic, 
ce tinde permanent spre un maxim de armonie şi consecvenŃă; vis-a-vis de aceasta, filosofia 
dreptului va trebui să se intereseze în primul rând de problematica spirituală. Spiritul îşi crează 
anumite imperative universale şi necesare, care reprezintă condiŃii ale raŃionalităŃii [4]. O astfel de 
manifestare spirituală este normativitatea - dimensiune constitutivă a fiinŃei omeneşti care 
explică nevoia firească a oamenilor de a se supune normelor. În toate acŃiunile pe care oamenii le 
întreprind, ei îşi dau seama că există anumite direcŃii care trebuie urmate şi anumite limitări care 
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trebuie respectate. “ Ştim că nu ne putem îngădui  orice şi că nici nu trebuie ca cineva să-şi poată 
îngădui orice pe lume, constatăm întotdeauna şi peste tot că ceva trebuie să fie sau să nu fie. Tot ce 
intră în câmpul atenŃiei noastre este supus unei evaluări, tot ce e obiect al conştiinŃei este inevitabil 
supus unei aprecieri…, orice fapt ori lucru este o valoare sau o non-valoare” [5].  Prin urmare, o 
normă infailibilă ne apare ca dominând peste tot în lumea noastră: nu ca ”lege naturală“, ci ca 
imperativ ordonator al lucrurilor; norma aceasta este norma universalei normări, este norma 
normelor, legea legilor - fapt ce constituie un imperativ categoric. Din punct de vedere logic, toate 
imperativele descind din acesta şi sunt formal justificate de el. Imperativul normării universale nu 
precizează ce norme concrete vor regla acŃiunile oamenilor, dar, în orice caz, conŃine în sine 
necesitatea ca în toate împrejurările o anumită normă să fie respectată. Într-un plan social mai 
concret, viaŃa oamenilor ar putea fi reglată fie de principii morale, de programe, moravuri, 
ceremonialuri, etichetări, fie de norme juridice, de norme tehnice etc. Dar, toate acestea constituie 
variante ale normei generale: “viaŃa socială trebuie să fie normată” spre a fi înfăptuită justiŃia. 
Orice încercare de îngrădire a universalităŃii vreunei norme constituie pentru spirit o înfrângere a 
exigenŃei sale fundamentale. 
 GraŃie imperativului universalităŃii, Eul va concepe pe “alter” ca pe o exteriorizare a sa 
proprie; oricare persoană atribuie unui “alter” aceeaşi poziŃie de scop în sine şi aceeaşi cerinŃă de a 
se supune unei norme universale. Din aceste premise decurg: 1. ExigenŃa egalităŃii  de “drepturi”; 2. 
ExigenŃa “reciprocităŃii” şi 3. ExigenŃa” compensaŃiei”. 
 SperanŃia nu s-a limitat doar la enunŃarea imperativelor juridice, ci a înfăŃişat în mod 
sistematic forma pe care acestea o iau în viaŃa socială. Înăuntrul acesteia se observă două tendinŃe 
puternice: cea de a poseda bunuri materiale şi, o alta, de a poseda bunuri spirituale. TendinŃa dintâi 
amplifică egoismul oamenilor, învrăjbeşte şi ameninŃă coeziunea socială, în timp ce cea de a doua îi 
apropie sufleteşte pe oameni, intensifică socialitatea lor. Stăvilirea, temperarea efectelor 
contradictorii ale celor două tendinŃe, care vin să ameninŃe coeziunea vieŃii sociale, stă în puterea 
spirituală a comunităŃii umane. Aceasta va interveni în reglarea tendinŃei de posesiune a bunurilor 
materiale prin anumite norme. ViaŃa socială nu se va putea dispensa de norme; altfel ea ar deveni 
precară. Deci, dreptul este o necesitate, este o creaŃiune raŃională şi intenŃională, asemănându-se 
într-o privinŃă cu construcŃiile tehnice. Dar, natura dreptului nu poate fi înŃeleasă decât Ńinând seama 
de natura spiritului, care este întotdeauna absolut şi universal. Spiritul nostru este sursa 
imperativelor iniŃiale şi apriorice ale dreptului, din aplicarea cărora în ordinea socială va rezulta 
justiŃia. JustiŃia, în sens social, este o ordine socială perfect consecventă cu principiile normative 
admise de spiritul nostru. Conformitatea cu o normă general - admisă, consecvenŃa logică faŃă cu ea, 
fie în deducerea teoretică a altor norme particulare, fie în traducerea ei într-o acŃiune, constituie 
justiŃia. O sentinŃă este justă atunci când e conformă cu o regulă de drept consacrată. O regulă de 
drept e justă ea însăşi atunci când e conformă cu o alta mai generală sau cu un principiu dinainte 
cunoscut şi admis. Inconformitatea apare ca injustiŃie. Administrarea justiŃiei e, în primul rând, o 
analiză logică - argumenta E. SperanŃia.  
 Aplicate raporturilor sociale concrete, imperativele justiŃiei, împreună cu justiŃia ca valoare 
perenă, dobândesc relativitate. JustiŃia este relativă pentru că ea nu poate să fie aceeaşi peste tot, 
pentru că ideologiile şi tradiŃiile se schimbă după loc şi timp. Dreptul pozitiv este un ansamblu de 
construcŃii istoriceşte schimbătoare, condiŃionate de împrejurări. Mai mult decât atât, în variate 
timpuri istorice, ideologiile şi tradiŃiile au putut da normelor apriorice unele interpretări, accepŃii 
sau circumstanŃieri care le-a denaturat şi obnubilat sensul propriu, astfel încât ordinea juridică 
pozitivă a fost întinată de grave injustiŃii. Totuşi, credea SperanŃia, “există şi unele fundamente 
universale şi eterne ale JustiŃiei: sunt convingerile normative apriorice, care decurg din structura 
minŃii omeneşti în genere. Conformitatea cu ele constituie justiŃia socială, absolută şi universală” 
[6]. Astfel de norme apriorice care decurg din însăşi structura minŃii noastre şi ni se impun în chip 
categoric sunt, de pildă: principiul alterităŃii, postulatul lui Grotius recunoscut ca o regulă cardinală 
a Dreptului - “respectarea angajamentelor”, imperativul logic al consecvenŃei faŃă cu noi înşine, 
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principiul creştinesc care cere “să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuŃi” sau imperativul 
respectării persoanei omeneşti, persoana omenească fiind privită ca valoare supremă şi ca arbitru al 
propriilor sale valori, deci ca finalitate autonomă, intrinsecă.  

* 
*      * 

 Dreptul, ca totalitate de norme care reglează acŃiunile umane şi raporturile interpersonale, 
are printre calităŃile sale esenŃiale pe aceea de a favoriza socialitatea şi pe aceea de a prezenta 
întotdeauna în structura sa un caracter de conformitate sau de consecvenŃă logică faŃă de anumite 
principii (imperative) prestabilite. Normele juridice sunt felurite după gradul de generalitate, 
după gradul de obligativitate; unele par a avea valabilitate axiomatică, altele par a fi legate de 
arbitrar; unele sunt mai eficiente decât altele; după un alt criteriu - acela al importanŃei lor pentru 
coeziunea socială şi pentru protecŃia oamenilor, unele sunt decisive, vitale. Pe acestea din urmă, E. 
SperanŃia le-a numit norme cardinale. Există însă şi norme care au destinaŃia de a asigura sau de a 
înlesni aplicarea normelor cardinale, numite norme adventive.  
 E. SperanŃia a distins, după criteriul funcŃiilor pe care le îndeplinesc, următoarele tipuri de 
norme cardinale:  
1.Norme punitive - cele care prescriu o reacŃie de sancŃionare împotriva transgresiunilor. 
2.Norme coercitive - cele care prescriu constrângeri. 
3.Norme dispozitive - cele care ordonează anumite acte sau detalii de acŃiune, ca regulă generală. 
4. Norme exceptive - cele care precizează cazurile în care unele norme dispozitive pot fi eludate, fără ca 
eludarea să fie considerată o infracŃiune. 
5.Norme prohibitive - cele care interzic anumite acŃiuni. 
6. Norme permisive - cele care precizează cazurile în care unele norme prohibitive pot fi eludate, fără ca 
eludarea să fie considerată infracŃiune. 
7. Norme organizatoare - cele care organizează, adică fixează normele ansamblului de acŃiuni care 
urmăresc scopul esenŃial al unei “ instituŃii”. 

InstituŃia destinată să asigure aplicarea tuturor acestor tipuri de norme juridice cardinale este 
Statul. Nevoia de normare şi de justiŃie a colectivităŃilor poate fi satisfăcută prin legiferarea 
expresă sau intenŃionată. Crearea voită a normelor de Drept şi a ordinii juridice pozitive implică 
scopuri ale statului (planuri) şi mijloace (proceduri, agenŃi, puncte de sprijin etc.). AcŃiunile de 
legiferare intenŃionată sunt reglate de valori, de evaluări, în funcŃie de care urmează a fi stabilite 
programe de priorităŃi. Valoarea supremă, către care se îndreaptă acŃiunea de legiferare, este cea 
numită concordie, pace socială [7]. Redefinirea şi reaşezarea valorilor juridice într-o nouă ierarhie 
de către legiuitor are loc foarte rar în istorie: astfel de evenimente se întâlnesc cu ocazia revoluŃiilor 
sociale, când o nouă ideologie ajunge să domine conştiinŃele oamenilor. Corespunzător principiilor 
noii ideologii vor avea loc restructurări profunde în cadrul dreptului, interpretări noi ale normelor 
juridice tradiŃionale, vor fi puse în discuŃie anumite obiceiuri, practici, se poate ajunge chiar la 
alterarea în mod absurd a unor norme apriorice.  
 AcŃiunile de legiferare pornesc de la o stare de nemulŃumire a guvernanŃilor faŃă de 
societatea (şi dreptul) existentă, însoŃită de o apreciere negativă, în funcŃie de care se elaborează un 
plan, o posibilitate a unei justiŃii superioare. În acest sens, E. SperanŃia arăta că “ activitatea 
legiuitoare, fiind o activitate îndreptată asupra unei ordini sociale, presupune o nemulŃumire cu 
această situaŃie dată şi urmărirea unei ordini sociale nouă, de superioară valoare. Se înŃelege că 
modul de apreciere, scara de valori proprie legiuitorului şi posibilităŃile sale de a concepe 
schimbarea, mijloacele de care se serveşte şi gradul de succes, sunt foarte variabile şi depind de un 
mare număr de factori: facultăŃile mintale proprii ale legiuitorului, apoi mentalitatea, concepŃiile, 
credinŃele, obiceiurile şi criteriile de apreciere dominante în grupul social respectiv, ele constituind 
şi circumstanŃele de care legiuitorul va Ńine seama şi materialul asupra căruia are de acŃionat, dar şi 
un factor decisiv care, determinând viaŃa conştientă a legiuitorului, determină însăşi putinŃa şi 
modul lui de acŃiune” [8]. 
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 Legile, odată fiind emise, se cer a fi justificate, acceptate. O lege, pe cât va fi de acceptată, 
pe atât va fi respectată. Dacă imperativele juridice sunt acceptate necondiŃionat, datorită caracterului 
lor logic, raŃional, şi nu au nevoie să fie proclamate de legiuitor, atunci normele dreptului pozitiv, 
care sunt instituite voluntar, vor trebui să convingă, să fie acceptate sau justificate. Cele mai 
răspândite accepŃii referitoare la justificarea valabilităŃii dreptului au fost, în istorie, cea religioasă şi 
cea democratică. 
 Justificarea religioasă a autorităŃii dreptului consideră că legile derivă, într-un fel sau 
altul, de la Dumnezeu. Cu cât credinŃa religioasă a cetăŃenilor va fi mai puternică, cu atât mai sigură 
va fi supunerea lor faŃă de legi, care sunt considerate a fi revelate de voinŃa divină. SperanŃia 
observase că, deşi accepŃia religioasă pare a fi perimată pentru timpurile sale, nici o altă justificare 
nu a putut oferi dreptului pozitiv creat de diverşi legiuitori o mai solidă bază decât conformarea 
mulŃimilor pornită din convingere. Pe de altă parte, accepŃia democratică are o întemeiere logică 
raŃională pe filonul de gândire ce i-a avut ca protagonişti pe Marsilio de Padova, pe iluminişti, în 
frunte cu J. J Rousseau, pe A. de Tocqueville etc. Aceasta ar putea fi rezumată astfel: “dacă legea 
este produsul voinŃei tuturor, dacă ea decretează ceea ce voiesc cu toŃii, urmează că legea care-l 
obligă şi-l guvernează pe individ nu e decât expresia propriei lui voinŃe, că nimeni nu e mai liber 
decât cel ce se supune legii, pentru că numai astfel lucrează conform voinŃei sale. Cel ce calcă legea 
se contrazice pe sine însuşi…….. legea, făcută de toŃi, voieşte binele tuturor şi nu poate exista o 
legiferare mai conformă binelui comun decât cea care emană din voinŃa generală” [9]. Dar, 
SperanŃia a considerat această doctrină a legitimităŃii normelor de drept ca având o priză mai mică 
la mase, fiind dependentă de nivelul de cultură intelectuală, de educaŃie a cetăŃenilor. Dacă 
justificarea democratică a dreptului ar fi completată de interpretarea religioasă, atunci gradul de 
acceptare şi de conformare a cetăŃenilor la normele juridice ar fi mai mare. În aceeaşi ordine de idei, 
SperanŃia a adus critici substanŃiale referitoare la curentele justificative ale dreptului din vremea sa: 
accepŃia misticii naŃionale sau sociale, accepŃia misticii statului (fascistă, stalinistă etc.), teoria 
antagonismelor sociale, accepŃia hedonică, accepŃia utilitară, implicit cea promovată de pozitivismul 
juridic.  

* 
*      * 

 Analizând izvoarele formale şi materiale ale dreptului, factorii extrinseci şi intrinseci care 
influenŃează legiferarea, respectarea normelor, schimbările procedurilor şi normelor juridice, E.  
SperanŃia a extins apoi investigaŃiile asupra evoluŃiei istorice a dreptului. Dreptul, scria el, nu este un 
dat imuabil, ci ni se înfăŃişează ca un organism viu, în continuă creştere, prefacere şi adaptare. 
Dezvoltarea istorică a dreptului, ca aspect al vieŃii omeneşti, trebuie să se fi aflat sub dominaŃia unor 
legi generale, a unor legi de evoluŃie specifice. Astfel de legi naturale ale prefacerilor evolutive, pe 
care le-a suferit Dreptul de-a lungul vremurilor, sunt paisprezece, dar care nu trebuie înŃelese  ca 
absolut valabile în orice împrejurare a istoriei, ci mai degrabă ca tendinŃe generale. Legile stabilite de 
Eugeniu SperanŃia sunt următoarele: 
1.Legea progresivei intenŃionalităŃi: Dreptul evoluează printr-o trecere de la instinctiv şi automatic 
la intenŃional; 
2.Legea progresivei raŃionalităŃi: Dreptul evoluează printr-o trecere de la iraŃional la raŃional; 
3.Legea trecerii de la legiferarea anonimă la legiferarea realizată de organe determinate; 
4.Legea organizării progresive a sancŃiunii, care, implicând o intervenŃie crescândă a 
intenŃionalităŃii şi raŃionalităŃii, constituie un corolar al acestor două legi de mai sus; 
5.Legea continuităŃii sau adaptării psihologice a noilor instituŃii la vechea mentalitate; 
6.Legea progresivei solidarizări a societăŃii cu individul; 
7.Legea evoluŃiei de la particular la universal, susŃinută şi de Giorgio Del Vecchio; 
8.Legea treptatei afirmări a personalităŃii omeneşti sau a trecerii de la “status” la “contractus”; 
9.Legea trecerii de la motive psihologice inferioare la motive superioare; 
10. Legea treptatei simplificări a procedurii; 
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11. Legea îndulcirii şi a individualizării sancŃiunilor; 
12. Legea diferenŃierii - intrinseci şi extrinseci; 
13. Legea organizării progresive a funcŃiilor de creaŃiune şi de autoconservare a dreptului; 
14. Legea mutaŃiunii funcŃionale şi adaptative. 
 Toate aceste legi ale evoluŃiei istorice a dreptului s-ar putea reduce, în definitiv, la două legi 
generale: Dreptul, ca unul dintre aspectele sociale ale vieŃii, evoluează în mod analog oricărui 
proces vital; Dreptul, ca fapt spiritual, evoluează prin afirmarea progresivă a spiritualităŃii omeneşti 
[10]. Dezvoltarea istorică a dreptului, geneza noilor legi constituie un produs simultan individual şi 
colectiv, ca însăşi conştiinŃa omenească în genere. Originea dreptului nu poate sta exclusiv în voinŃa 
sau în “conştiinŃa colectivă” - el nu poate fi un produs exclusiv natural care să apară numai din 
“sufletul naŃional”, plasându-se deasupra voinŃelor individuale, ci orice normă, orice instituŃie 
juridică păstrează o urmă, o pecete a minŃii care a zămislit-o de la început. De aceea, în fiecare lege 
intenŃionalitatea şi raŃionalitatea autorului ei persistă ca element fundamental şi originar. Astfel, o 
normă juridică, intrată în uzul popular, figurând între cutumele colectivităŃii, oricât de anonimă se 
înfăŃişează la un moment dat, trebuie să fi izvorât cândva dintr-o minte de om care s-o fi dorit, 
gândit şi formulat, pentru a o propaga în minŃile şi inimile celorlalŃi. 

* 
*      * 

 În întregul său discurs filosofic, Eugeniu SperanŃia a abordat dreptul în corelaŃie cu statul 
- instituŃia suprapusă instituŃiilor unei colectivităŃi. Statul, ca ansamblu coordonat al celor trei puteri 
(legiuitoare, executivă şi judecătorească) se înfăŃişează ca subordonat ordinii de drept: statul 
funcŃionează în serviciul Dreptului. Dar nici Dreptul nu este un scop în sine: el există pentru a 
asigura justiŃia şi, prin ea, convieŃuirea socială, care este o cerinŃă a spiritualităŃii omeneşti. Aceasta 
din urmă constituie valoarea supremă ce condiŃionează toate scopurile şi acŃiunile conştiente.  
 ViaŃa oamenilor în colectivitate presupune organizare; organizarea presupune normare 
juridică; începuturile organizării politice a colectivităŃilor umane au fost marcate de apariŃia 
tendinŃelor de normare a funcŃiilor de creaŃie şi de apărare a normelor înşile. De aceea, organizarea 
politică este sinonimă cu organizarea de bază a Statului. Ca instituŃie, statul presupune: a) un 
ansamblu sistematic de acŃiuni sociale; b) acŃiunile sale converg spre un scop determinat; c) 
acŃiunile statului se desfăşoară corespunzător unor norme prestalibite. Fiind o instituŃie, statul nu 
poate fi o sumă de indivizi, nici un grup social, nici nu poate fi identic cu naŃiunea (cu “naŃiunea 
organizată”). Scopul fundamental al Statului este de a asigura un maximum de justiŃie, pentru un 
maximum de socialitate. În acest sens, Statul crează şi apără normele care constituie ordinea de 
drept iar pentru această misiune el are să urmeze anumite norme ale creaŃiunii şi apărării normelor.  
 Statul, ca instituŃie destinată să organizeze normaŃiunea juridică, se autoreglează aplicând 
normele adventive. Prin tot ce statul face, el se va subordona imperativului aprioric şi cardinal de a 
îndeplini nevoia de justiŃie. De aceea, toate organele şi instituŃiile statului compun o configuraŃie 
concentrică al cărei pivot este nevoia de justiŃie. În slujba acestei nevoi, statul îşi crează şi dispune 
de “forŃa publică” - garanŃia stabilităŃii, a realizării scopurilor ce înlesnesc spiritualitatea. Statul 
apără întotdeauna o ordine de drept şi o anumită spiritualitate. Dreptul, ca sistem deductiv de norme 
sociale, asigură acel maxim de socialitate într-o colectivitate. De aceea, atâta cât se va întinde Statul 
într-o colectivitate, atâta se va întinde şi puterea legilor sale şi viceversa. Prin urmare, nimic nu 
primejduieşte mai mult unitatea unui stat decât lipsa de unitate a legislaŃiei sale. 
 Grupul social înăuntrul căruia se exercită valabilitatea dreptului nu este însă determinat 
totdeauna numai din punct de vedere spaŃial, geografic, ci pot exista determinări sub diferite alte 
raporturi: de pildă, cele etnice, psihologice etc. Există state federale, state poliglote, polietnice, 
heteroetnice. Dar, între diferitele tipuri de state, cele cu caracter naŃional bine conturat posedă 
anumite avantaje asupra celor heteroetnice. “Fiecare naŃiune reprezintă o anumită unitate, prin 
similaritatea relativă a predispoziŃiilor şi înclinărilor temperamentale, datorită şi fondului 
antropologic comun, dar mai ales datorită unei anumite mentalităŃi specifice pe care a creat-o 



 
 
 
STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                                      ANUL IV, NR. 1(12), MARTIE 2008 
 

 27 

circulaŃia unor anumite concepŃii, credinŃe şi aspiraŃii acreditate, aclimatizate în sânul ei. E vorba 
mai ales de un anumit “regim” spiritual în care un număr de generaŃii a fost alimentat şi care a 
prezidat la dezvoltarea sufletească a tuturora, sau a tipului “mijlociu”. ConvieŃuirea îndelungată 
presupune similarităŃi şi le şi crează. De aceea fiecare naŃiune posedă o anumită afinitate mai 
pronunŃată pentru un anumit tip de ordine socială şi juridică. Ea se poate, desigur, să fie şi altceva 
decât rezultatul natural al predispoziŃiilor antropopsihologice şi, de pildă, produsul unei orientări 
sau educaŃii politico-juridice pe care i-au dat-o secolele” [11]. Aşadar, fiecare naŃiune înclină spre o 
anumită ordine juridică şi socială potrivită structurii ei psihofiziologice, tradiŃiilor, mentalităŃilor, 
condiŃiilor ei specifice de a fi. De aceea, statul naŃional are şansele cele mai multe să constituie 
organizarea politică cea mai unitară şi de cea mai mare omogenitate posibilă în aspiraŃiile şi 
mentalitatea sa. Într-însul, în ordinea sa juridică, sunt cele mai multe şanse ca persoanele 
individuale să-şi afle climatul cel mai adecvat, ca legile, normele de viaŃă socială, să pară mai 
fireşti, mai conforme cu cerinŃele mintale şi sufleteşti ale tuturor şi, deci, ca abaterile să fie mai 
puŃin frecvente. Prin aceasta, statul naŃional apare ca formaŃiunea socială care serveşte în modul cel 
mai direct şi comod convieŃuirea şi spiritualitatea omenească în genere, deoarece oferă fiecăruia 
mediul social cel mai apropiat felului său de a fi [12]. 
 Eugeniu SperanŃia a aprofundat investigaŃiile teoretice asupra statului şi dreptului printr-o 
originală analiză a funcŃiilor acestora. Puterea executivă şi cea juridică a statului are menirea de a 
aplica şi veghea la respectarea normelor juridice. Deosebirea esenŃială dintre aceste două puteri ar 
consta în aceea că puterea executivă are în sarcina sa aplicarea normelor adventive referitoare la 
funcŃionarea organelor instituŃionale ale statului, pe când puterea judecătorească veghează la 
aplicarea tuturor normelor (cardinale şi adventive). Prioritatea istorică şi prevalenŃa socială le deŃine 
integral puterea judecătorească. 

* 
*      * 

 AtribuŃiunea organelor de justiŃie este aceea de a defini dacă o anumită acŃiune este 
dreaptă sau nu, adică dacă, după criterii logice, este conformă cu dispoziŃiile juridice şi cu tabla 
valorilor juridice consacrate. Cunoscându-l pe “jus”, judecătorul are o menire analoagă aceleia a 
botanistului care, stăpânind întreaga sistematică a domeniului studiat de ştiinŃa lui, va determina 
mai întâi clasa, apoi specia, în final varietatea unui vegetal. Mersul gândirii este de tipul 
raŃionamentului silogistic. În principal, raŃionamentul judecătorilor ar avea următorul traseu: notând 
cu “A” un tip general de fapte sau de interese, cu “a” un caz special (o acŃiune concretă) al unei 
persoane şi cu “B” o anumită apreciere pe care Dreptul în vigoare o acordă unui caz sau unei 
acŃiuni, orice silogism judiciar ar avea următoarea formă logică: “Dacă toŃi “A” trebuie să fie trataŃi 
în modul “B”; dacă faptul “a” este un “A”, urmează că faptul “a” trebuie tratat în modul “B”. Rolul 
esenŃial şi strict considerat al judecătorului stă într-o operaŃie logică, într-o subsumare a cazurilor 
particulare în regulile juridice, totdeauna generale. Sub acest aspect, judecătorul apare ca o simplă 
“maşină de subsumare” [13]. Dar, în realitate, atribuŃiunile judecătorului sunt mult mai complexe, 
nu pot fi reduse la o simplă schemă silogistică, la o activitate repetitivă, mecanică.  
 Activitatea judecătorului are asemănări esenŃiale cu aceea a legiuitorului: sentinŃa fiind un 
fel de normare a cazurilor concrete, după cum legiferarea este un fel de sentinŃă ce se adresează unei 
clase de raporturi sociale, luate în genere. Într-un fel şi legiuitorul procedează tot printr-un 
raŃionament silogistic: el porneşte de la anumite principii generale, fie ele principii apriorice ale 
Dreptului, fie principii ale Eticii, fie convingeri socialmente acceptate. În continuare, va proceda 
deductiv spre enunŃuri cu o generalitate mai restrânsă, aplicabile unor clase de acŃiuni mai precis 
specificate. 
 Realizarea misiunilor justiŃiei îşi extrage premisele majore din ansamblul Dreptului pozitiv 
în vigoare. Cum acest drept are un caracter evolutiv, schimbător de la un popor la altul, nu va 
rezulta concluzia că justiŃia şi ideea de Dreptate vor fi total diferite în spaŃiu şi în timp astfel încât 
ceea ce reprezintă dreptate într-un loc anume va constitui nedreptate într-un alt loc. Dimpotrivă, 
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există anumite constante în spaŃiul justiŃiei, anumite principii care normează însăşi prestaŃiile 
judecătorului în genere, de respectarea cărora va depinde caracterul just şi echitabil al sentinŃei. 
Astfel de permanenŃe juridice fundamentale pot fi împărŃite în prezumŃiuni ale echităŃii şi 
imperative necesare, derivate logic din primele. Principalele prezumŃii ale echităŃii sunt 
autoritatea lucrului judecat (“res judicata pro veritate habetur”) - ceea ce înseamnă că numai 
atunci când sentinŃa a devenit sau a rămas definitivă, ea e prezumată ca reprezentând adevărul şi 
dreptatea necontestabile, şi neprezumabilitatea răului. Primul principiu este strâns corelat cu cel 
al “drepturilor câştigate” şi cu cel al “neretroactivităŃii legilor” iar cel de-al doilea poate fi 
formulat pozitiv ca prezumare apriorică a binelui, adică “până la proba contrarie, orice persoană 
trebuie considerată ca fiind de bună credinŃă şi animată de bune intenŃii” sau “până la proba 
contrarie, oricine e inocent”, din care decurg imperativele judiciare: “cel ce acuză trebuie să 
dovedească” şi cel al “responsabilităŃii exclusiv individuale”. 
 FuncŃia judecătorească nu este una pur silogistică, deductivă, ci una, în fondul ei, de creaŃie 
prin care judecătorul continuă activitatea legislatorului animată de spirit inventiv. Cariera juridică, 
în genere, nu poate fi considerată ca fiind exclusiv intelectuală, legată de o logică universală, pentru 
că juristul nu lucrează cu o materie moartă, neînsufleŃită, ci are de a face cu frământările simŃirii 
omeneşti, cu dezlănŃuirile suferinŃelor şi patimilor, cu aspiraŃiile, dar şi cu mizeriile nenumărate ale 
vieŃii de om. Prin urmare, juristul îşi va regla comportamentul profesional prin raportarea la o logică 
generală, la un univers al normelor ce-i sunt exterioare, dar pe glasul elanurilor propriului suflet. 
Iubirea de oameni este o forŃă sufletească a juristului care l-ar putea aşeza şi menŃine pe liniile 
dictate de JustiŃie. De aceea, conchidea SperanŃia, emblema cea mai grăitoare a JustiŃiei ar fi nu 
balanŃa de prăvălie, ci “o inimă înaripată, în zbor pe cerul înstelat” [14]. 

* 
*      * 

 Eugeniu SperanŃia a avut şi o contribuŃie indirectă la dezvoltarea filosofiei dreptului, prin 
teoria sa referitoare la cunoştinŃele relatate şi aportul său la logica întrebărilor. Trăind în contact 
cu semenii, fiecare om pune la dispoziŃia celorlalŃi elemente ale experienŃei sale deschizând o cale 
nouă şi originală de dobândire a cunoştinŃelor: calea cunoştinŃei relatate. Valabilitatea acestor 
cunoştinŃe (atât de importante în practica juridică) depinde de doi factori: a) verosimilitatea, care în 
esenŃă se reduce la constatarea conformităŃii dintre cunoştinŃa relatată şi alte cunoştinŃe, anterior 
achiziŃionate, referitoare la fapte analoage; b) autoritatea sursei care constă în: 1) presupoziŃia că 
sursa însăşi a obŃinut informaŃia pe o cale logică şi într-o măsură materialmente suficientă; 2) 
presupoziŃia unei transmisiuni inalterate a cunoştinŃelor valabil obŃinute. Aceşti doi factori 
constituie baza instrucŃiei judiciare, a documentării indirecte, a oricărei convorbiri între persoanele 
aparŃinătoare unei comunităŃi.  

În ce priveşte autoritatea sursei cunoştinŃelor relatate - aceasta poate fi fondată pe exactitatea 
dovezilor repetate (pe inducŃie) sau pe circumstanŃe extralogice (stări afective - de pildă), cum ar fi 
sugestia, fascinaŃia, prestigiul etc. Cea mai importantă justificare extralogică a surselor cunoştinŃelor 
relatate este cea de care se bucură concepŃiile, enunŃurile unanim acreditate în cadrul unei 
colectivităŃi. CunoştinŃe relatate, cu o bază extralogică şi cu o eficienŃă uneori imensă, pot fi: opinia 
publică, credinŃele curente şi dominante în grup, tradiŃiile, mentalităŃile etc. Faptul de a acorda credit 
cunoştinŃelor relatate de alŃii, de a avea un coeficient de credibilitate în astfel de relaŃii, este o atitudine 
mintală fundamentală care a făcut posibilă în proporŃii uriaşe comunicarea interindividuală. 
Valabilitatea şi valoarea acestei comunicări evoluează gradual, pentru că, oricâte decepŃii vor avea 
oamenii de pe urma relatărilor, oricât de rare sunt relatările exacte, complete şi corecte, totuşi 
încrederea general umană într-o profundă veridicitate esenŃială şi constituŃională a sufletului omenesc 
rămâne nezdruncinată.  
 Cum profesia de jurist implică o măiestrie în utilizarea cuvântului, a dialogului, a comunicării 
euristice, contribuŃia lui Eugeniu SperanŃia la fundamentarea logicii întrebărilor îşi va putea găsi 
aici o amplă aplicabilitate. El a constatat absenŃa din logicile clasice a unui capitol esenŃial - acela 
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referitor la propoziŃiile interogative, care exprimă judecăŃi cu totul diferite de preocupările curente 
ale logicienilor, exprimă în primul rând judecăŃi dinamice în opoziŃie cu judecăŃile statice. Astfel de 
propoziŃii interogative sunt vitale pentru progresul ştiinŃelor; pentru evitarea erorilor, pentru 
exprimarea problemelor.  
 Întrucât nu numai istoria ştiinŃelor, ci şi întreaga jurisprudenŃă, practică juridică, sunt 
compuse din serii de propoziŃii interogative şi de soluŃii care se implică, se sprijină mutual, rezultă 
cât de important ar putea fi studiul temeinic al judecăŃilor interogative. Scopurile principale ale 
acestuia ar putea fi: 1) să analizeze, să clasifice judecăŃile de tip interogativ pentru a aprofunda 
cunoaşterea despre procesul de descoperire a adevărului; 2) să stabilească tipul de răspuns adecvat 
cerut de fiecare specie de propoziŃie interogativă; 3) să cerceteze condiŃiile posibilităŃii unei soluŃii 
complete a diferitelor tipuri de chestiuni; 4) să constate dacă elementele răspunsului se găsesc 
anticipate, implicate în termenii chestiunii. Aprofundând explicaŃiile în acest domeniu, Eugeniu 
SperanŃia a devenit un pionier al problematologiei formale sau al logicii întrebărilor. Un astfel de 
capitol al cunoaşterii are aplicabilitate nu numai în retorica avocăŃească, ci şi în capacitatea 
juristului de înaltă Ńinută profesională de a stăpâni şi practica arta conversaŃiei. 
 
 
 
 
Concluzii 

Ca filosof al dreptului, ca sociolog, logician, antropolog, axiolog şi scriitor aparŃinător 
culturii naŃionale, Eugeniu SperanŃia a adus o contribuŃie de excepŃie în domeniile amintite, în 
special prin valorificarea creativă a elementelor culturii universale în analizele multidisciplinare 
întreprinse – toate ghidate de valorile perene ale umanismului şi raŃionalismului.  

Autorul articolului prezintă sintetic câteva dintre ideile strălucite ale lui SperanŃia în domeniul 
filosofiei dreptului şi statului, cum sunt: raportul dintre drept şi societate în plan istoric şi structural, 
geneza şi funcŃiile dreptului, tipologii ale normelor juridice şi legitimarea acestora, sensul 
perfecŃionării instituŃiilor juridice în plan istoric, funcŃionarea puterii judecătoreşti în raport cu ideea 
de dreptate şi echitate. Totodată, este prezentată contribuŃia lui E. SperanŃia la dezvoltarea logicii 
întrebărilor, a posibilităŃilor de utilizare a acesteia în realizarea actului de justiŃie.  

 
Bibliografie 
1. SperanŃia, E., Les fondements métaphysiques du droit positif, 1931 
2. SperanŃia, E., LecŃiuni de enciclopedie juridică” Cluj, 1936 
3. SperanŃia, E., Introducere în Filosofia Dreptului, Sibiu, 1944, p. 275 
4. SperanŃia, E., Principii fundamentale de filosofie juridică, Cluj, 1936, p. 16-17 
5. SperanŃia, E., Introducere în Filosofia Dreptului, Sibiu, 1944, p. 283 
6. SperanŃia, E., Introducere în Filosofia Dreptului, Sibiu, 1944, p. 292 
7. SperanŃia, E., Introducere în Filosofia Dreptului, Sibiu, 1944, p. 321 
8. SperanŃia, E., Introducere în Filosofia Dreptului, Sibiu, 1944, p. 312 
9. SperanŃia, E., Introducere în Filosofia Dreptului, Sibiu, 1944, p. 315 
10. SperanŃia, E., Introducere în Filosofia Dreptului, Sibiu, 1944, p. 398 
11. SperanŃia, E., Introducere în Filosofia Dreptului, Sibiu, 1944, p. 418 
12. SperanŃia, E., Introducere în Filosofia Dreptului, Sibiu, 1944, p. 418 – 419 
13. SperanŃia, E., Introducere în Filosofia Dreptului, Sibiu, 1944, p. 421 
14. SperanŃia, E., Introducere în Filosofia Dreptului, Sibiu, 1944, p. 430 
15. Bagdasar, N., Istoria filosofiei româneşti, Profile Publishing, Bucureşti, 2003, p. 346-353 
16. Ianoşi, I. (coordonator general), DicŃionarul operelor filosofice româneşti, Humanitas, 
Bucureşti, 1997, p. 168-169 
17. Iovan, M., TradiŃie şi modernitate în filosofia dreptului, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003 



 
 
 
STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                                      ANUL IV, NR. 1(12), MARTIE 2008 
 

 30 

18. SperanŃia, E., Mic tratat despre valori, în vol. Axiologie românească. Antologie, ediŃie, studiu 
introductiv, note şi comentarii de Mircea Mâciu, Editura Eminescu, Bucureşti, 1982, p. 323-350 
19. SperanŃia, E., Introducere în Filosofia Dreptului, Sibiu, 1944 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORI ROMÂNEŞTI ÎN CULTURA UMANITĂłII 
 

ROMANIAN VALUES IN THE CULTURE OF HUMANITY 
 

Victor CRĂCIUN 
Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni 
Str. Pictor Ion Negulici, nr. 19, sector 1, of. P. 63, Bucureşti 
E-mail:cristianax_mas@yahoo.com 
 
Abstract: 

Alongside the 22 million Romanians in the country, beyond the borders of Romania live 13 
more million people. During the past half of the millennium, about one million Romanians 
contributed to the civilization and inwardness of the human kind. We are mentioning just a few of 
the important names in our national history: Ştefan cel Mare şi Sfânt, Mihai Viteazul, Nicolae 
Olahus, Dimitrie Cantemir, Nicolae Milescu, Constantin Brâncoveanu, Al. I. Cuza, Carol I, 
Ferdinand I, to whom we can add numerous other personalities with remarkable achievements in 
the fields of aviation, medicine, speleology, mathematics, culture, art, sports, etc:  D. Bolintineanu 
şi C. Bolliac, Costache Negruzzi şi V. Alecsandri, N. Bălcescu şi Alecu Russo, Al. Odobescu, 
N.Filimon Panait Istrati, M. Eminescu, I. L. Caragiale, I. Creangă, Traian Vuia, Aurel Vlaicu, 
Henri Coandă, Gheorghe Marinescu, Victor Babeş, Emil RacoviŃă, Nicolae Paulescu,  Eugen 
Ionescu, Mircea Eliade, Aron Cotruş Vintilă Horia, C. V Gheorghiu, N. I. Herescu, Horia Stamatu, 
Al. Ciorănescu, Ştefan Baciu, Lucian Boz, Constantin Brăiloiu, Nicolae Titulescu, Sergiu 
Celibidache, Eugen Coşeriu, Horia Damian, Neagu Djuvara, I.C. Drăgan, Eugen DrăguŃescu, 
Lucky Galaction, Al. Gregorian, Claudiu Isopescu, Petru Iroaie, Dinu Lipatti, Paul Miron, 
Alexandrina Mititelu, Jean Moscopol, George Emil Palade, C. Papanace, Ionel Perlea, Sever Pop, 
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Mircea Popescu, Stelian Popescu, Ion RaŃiu, Anghel Rugină, Pius Servien, Pamfil Şeicaru, Nicolae 
łimiraş, Remus łincoca, George Uscătescu, Maria Ventura, Octavian Vuia, Virginia Zeani, 
Nicolae Herlea, Gheorghe Zamfir, Gheorghe Apostu, Ioana Ungureanu, George Palade, Grigore 
Arbore, Emil Loteanu, Eugen Doja, Andrei Sorel. 

No matter where they find themselves in the world, all those mentioned before and many 
other hundred thousands names are forming, along with the ones creating „at home”, one unique 
spirituality, promoting the Romanian culture in the world.   

 
Key words: unity, spirituality, Romanians everywhere, Eminescu, Brancusi, Enescu, Europe.  
Cuvinte cheie: unitate, spiritualitate, românitate, Eminescu, Brâncuşi, Enescu, Europa. 
 

Am dovedit, în cercetările noastre din ultimii cincisprezece ani, că dincolo de hotarele 
României de astăzi trăiesc încă 13 milioane de români. În Ńară numărul  cărturarilor, al specialiştilor 
în domeniile largi ale umanisticii, cei care contribuie la valorile ştiinŃifice  şi artistice mondiale,  
este de peste un milion, la o populaŃie de 22 de milioane. Dacă păstrăm proporŃiile, în chip logic 
rezultă că, în celelalte state unde se află români, aproximativ o jumătate de milion de conaŃionali 
alimentează definitoriu cultura umanităŃii. 

O cercetare specială va trebui să ofere elementele fundamentale ale chestiunii. Până atunci 
suntem nevoiŃi să recunoaştem că sunt prea puŃine cărŃile care sintetizează aceste contribuŃii şi ele 
se află mai ales în categoria dicŃionarelor. Între acestea menŃionăm: 

Români în ştiinŃa şi cultura occidentală editat de Academia Româno-Americană, 
cuprinzând 579 personalităŃi din Anglia, Argentina, Australia. Austria, Belgia, Brazilia, Canada, 
Danemarca, ElveŃia, FranŃa, Germania, Grecia, Ita lia,  Israel, Olanda, Peru, Spania, S.U.A, Suedia, 
Vatican; Antologia asociaŃiilor şi personalităŃilor culturale româneşti din exil, de Eugen Popescu, 
San Diego, 1990; Antologia poeŃilor români în exil, de Vintilă Horia, Buenos Aires, 1953; 
Enciclopedia lui Florin Manolescu; Cultura în Statele Unite şi Canada; Opisul emigraŃiei politice, 
de Mihai Pelin în „1.222 fişe alcătuite pe baza dosarelor din Arhivele SecurităŃii", 2002, doveditor 
nu numai pentru tema propusă, cu mult mai complex în legătură cu ansamblul creaŃiilor celor din 
emigraŃie. 

În legătură cu problemele culturii, literaturii, presei în general şi ale exilului în special sunt 
şi alte volume. În ceea ce priveşte cuvântul scris în limba română au apărut cercetări pe secvenŃe: 
Basarabia, în O istorie deschisă a literaturii  române din Basarabia de Mihai Cimpoi, - ajunsă la a 
cincea ediŃie, mereu completată şi adăugită; pentru a face dovada cuprinzătoare că adevărata cultură 
românească apărută între Prut şi Nistru este parte integrantă a celei naŃionale, lucrarea înscriindu-
se astfel ca o componentă a informaŃiilor de după G. Călinescu; Bucovina, în Literatura română 
din Bucovina în contextul, naŃional şi policultural de Grigore Bostan şi Lara Bostan, şi aceasta 
fiind prima lucrare despre scrisul românesc din această zonă; Banatul Sârbesc - Compendiu 
biobibliografic de Ioan Baba, O istorie a literaturii române din Voivodina de Ştefan N. Popa şi 
Lexiconul jurnalisticii româneşti din Iugoslavia de Costa Roşu; Incursiuni în literatura diasporei 
şi a disidenŃei de Gh. Glodeanu, 1999 şi alte studii din care rezultă că mii şi mii de români au 
îmbogăŃit cultura omenirii în toate domeniile. 

Cea dintâi cercetare a fenomenului integral al Literaturii române în lume a fost efectuată de 
Victor Crăciun şi Constantin Crişan, într-un volum apărut în 1969, prefaŃat de Pierre de Boissdeffre, 
cuprinzând răspândirea pe glob a culturii naŃionale şi valorile ei recunoscute ca atare.  

O sinteză actuală a chestiunii a oferit Marian Popa în a sa Istorie a literaturii române de azi 
pe mâine care, dincolo de titlul ambiguu, dezvăluie o cercetare fără egal despre fenomenul literar 
românesc vreme de şase decenii, deci începând de la 23 august 1944, dar cu incursiuni, în întregul 
veac XX, întrucât mulŃi dintre scriitorii trataŃi îşi continuă propria lor devenire în timpurile atât de 
controversate pe care le traversăm. 
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Dar literatura despre problema românilor de peste hotare este impresionantă, iar Liga 
Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni a iniŃiat o serie de volume sub titlul O istorie a 
românilor de pretutindeni, coordonată de Victor Crăciun şi Gheorghe Zbuchea,  lucrare ajunsă la al 
şaselea tom, în care sunt sintetizate istoricul răspândirii, viaŃa socială, preocupările, valorile 
universale etc. ale românilor în lume, cercetarea fiind făcută pe zone geografice. 

Ca şi în cazul altor popoare, şi românii s-au risipit în alte zone şi Ńări, de la cele învecinate la 
cele de  „peste mări şi Ńări”, cum spune metafora populară, iar istoria dezvăluie momente uluitoare 
ale acestor peregrinări. Este una plecarea din spaŃiul nostru geografic în chip individual şi este cu 
totul altceva exodul, crearea comunităŃilor româneşti mai apoi emigraŃia/imigraŃia şi constituirea 
„diasporei”, termen împrumutat din greacă pentru a defini situaŃia grecilor antici sau a evreilor 
dispersaŃi în lume. 

Dar pe noi nu ne interesează mutaŃiile în bloc, cunoscute istoriceşte în decursul timpului şi 
analizate în dezbaterile specialiştilor privind, spre exemplu, deplasarea populaŃiilor din nordul în 
sudul Dunării sau invers şi exodul din cauza migraŃiilor atât de numeroase, unele carcaterizate prin 
acte de barbarie,  petrecute în sutele de ani de la încheierea Războaielor Romano-Dace şi retragerea 
Aureliană. Suntem partizanii ideii lui Lucian Blaga, trecută cu vederea de istorici sau prea puŃin 
analizată, privind ceea ce el denumeşte SpaŃiul mioritic – o perioadă anistorică a neamului nostru. 

Să readucem în memorie conceptul blagian din 1937, aşadar care are o vechime de peste 
şapte decenii, fără a fi fost combătut: „ În Dacia Traiană s i tuaŃ ia  prezenta, sub toa te  aspectele, 
condiŃ i i  opt ime pentru înjghebarea şi declanşarea unei «istorii» de viguroasă linie interioară, 
fie în cadrul imperiului, fie independent de imperiu. Dar au venit năvălirile, aşa-zise barbare, care 
mai î n t â i  au zguduit şi pe urmă au distrus cadrul acestor posibilităŃi. Începuturile românismului 
coincid astfel cu o «retragere» din «istorie», şi din toate posibilităŃile ei r i tmice  şi dialectice, într-
o v i a Ń ă  nu lipsită de cultură, nu despuiată de forme, dar anistorică. Pentru câteva veacuri viaŃa  
pre-românească şi apoi românească a fost nevoită, sub presiunea evenimentelor ce se desfăşurau 
fulgerător, pe drumurile şi în văzduhul Daciei,  să renunŃe la «istorie», să se retragă adică într-o 
existenŃă organică-sufletească, oarecum atemporală. Această existenŃă, de o fizionomie proprie, era 
condamnată să se menŃină închistată într-o autonomie redusă. Autonomia era tocmai suficientă 
pentru apărarea, cel puŃin pasivă, a acestui fel de existenŃă”. Şi în continuare, mai explicit: „Pre-
românisinul s-a retras gasteropodic în scoica sa, unde în veacurile de somn aveau să se înfiripe 
întâiele determinante ale matricei stilistice româneşti. Românismul era adăpostit în aşezări uneori 
săteşti, mai adesea însă în cătune de munte sau în stânile ciobăneşti. Istoria de înaltă anvergură 
presupune totdeauna, ca organ al ei, o populaŃie de energii organizate. Istoria,  ca izbucnire pe plan  
major a unor potenŃe stilistice, nu se poate decât anevoie închipui fără de o dinamică pornită din 
puternice centre ale vieŃii, având la dispoziŃie cultura sătească, materialul şi sufletul uman, rural, ca 
un substrat sau ca. un mijloc efectiv  utilizabil.  Focarele de viaŃă concentrată, cu raze emise pentru 
canalizarea energiilor anonime, sunt purtătoarele sau cel puŃin coeficientul cel mai important al 
istoriei, ca « istorie». Când populaŃia din Dacia pre-românească a părăsit, nu de bună-voie şi nici 
din  proprie iniŃiativă, această viaŃă potenŃată şi de forme complexe, ea se retrăgea eo ipso din « 
istorie» într-o viaŃă  anistorică. ViaŃa anistorică e stăpânită de categoriile şi de imperativele  
organicului; ea nu îngăduie potenŃelor stilistice decât manifestări pe un plan minor. E foarte 
probabil aşadar că acea populaŃie nu-şi  părăsea cu totul cultura.” 
 Se desprind cel puŃin trei concluzii care ar trebui reluate şi adâncite.  
 Mai întâi este o lungă perioadă pe care cărturarul o consideră gasteropodică, o retragere în 
cochilie, în matricea originară, nu în agonie, ci dimpotrivă, pentru a-şi păstra fiinŃa neamului. O 
retragere dintr-o preştiinŃă de conservare, am nuanŃa noi, oarecum atemporală, menŃionează Blaga. 
Şi este extraordinar că Eminescu, şi apoi Mihail Sadoveanu – a se reciti cu atenŃie Creanga de aur, 
spre exemplu – şi Vasile Voiculescu  –  poate cel mai încărcat de acea spiritualitate din afară de 
timp, pe care o întâlnim în povestirile lui, –  devenind prototipici în evocarea timpilor cufundaŃi în 
sinea păstrării neamului, un soi de hibernare salvatoare şi regeneratoare. Astfel românitatea a 
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rezistat şi a devenit în plan istoric, cu întreaga ei valoare recunoscută în civilizaŃia populară, o 
adevărată „inventică” şi „industrie” a vremii,  ale căror vestigii pot fi văzute în muzeele noastre şi 
care sunt apreciate de  către specialişti drept remarcabile. „TranshumanŃa”, acea perindare în arii 
geografice mari, ca rezultat al principalei ocupaŃii - oieritul, era un mod de existenŃă, dar producea 
şi o mutaŃie socială, un schimb permanent cu populaŃiile locale, descoperind şi dând valori în 
spaŃiile unde se ajungea. 
 În al doilea rând, am păstra şi dezvolta textul blagian privind ideea de populaŃie ca energii 
organizate. Atemporalitatea nu este imuabilă. Ea îşi păstrează dinamismul spiritual şi sufletul 
creator, iar folclorul românesc  este  o dovadă că aşa s-au petrecut lucrurile, datarea creaŃiilor 
populare avându-şi sorgintea mult mai adânc în timp. Unele secvenŃe venite din oralitate se menŃin 
secole în şir şi uimesc până astăzi. 
 În al treilea rând, dar nu ultimul, starea de anistorie este o denumire de moment, considerată 
cea mai propice pentru a defini fenomenul, în complexul pe care i-l solicită ansamblul conceptului 
impus în Trilogia culturii. Românitatea, la începuturile ei, nu poate fi decât simbolic socotită ca 
aflându-se în  anistorie, ci, am spune noi, mai degrabă în expectativa istoriei, după Dacia Mare a 
lui Burebista şi Decebal, urmând nu o perioadă de inconsistenŃă, ci de temporizare a elementului 
autohton în faŃa atâtor primejdii din afară. Era, păstrând distanŃa civilizatoare, asemănătoare liniştii 
omului grotelor care se contopea cu muntele, pădurea, plaiul, nelăsându-se încă descoperit de 
istorie. 
 Glosând pe baza meditaŃiei socotită capodoperă a lui Lucian Blaga, nu facem altceva decât 
să explicăm un mileniu de existenŃă a neamului, vreme în care transhumanŃa, ca fenomen social şi 
ocupaŃional – şi noi insistăm asupra dublei semnificaŃii! – a Ńinut neamul întins pe un spaŃiu enorm, 
neorganizat statal, dar, din punct de vedere spiritual, reprezentând întotdeauna aceeaşi etnie. 
 A venit însă cel de-al doilea mileniu care, pe măsură ce îşi derula extraordinara istorie, din 
ce în ce mai vie pentru întreaga Europă, contura personalitatea neamului nostru, marcând în special 
momentele sale fundamentale şi în istoria continentului. Astfel încât românii au adus contribuŃii 
fundamentale la civilizaŃia şi cultura omenirii, pe lângă rolul pe care l-am jucat ca neam în apărarea 
Europei şi a credinŃei creştine. 
 În decursul îndelungatei sale istorii, poporul român a avut de nenumărate ori prilejul să se 
afirme în lume atât prin personalităŃi politice ca Decebal, Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, 
Mihai Viteazul, Tudor Vladimirescu, M. Kogălniceanu, Al. I. Cuza, Carol I, N. Titulescu, cât, mai 
cu seamă, prin contribuŃiile aduse în toate domeniile de activitate la dezvoltarea civilizaŃiei 
universale. Nu se poate concepe istoria aeronauticii fără Traian Vuia, Aurel Vlaicu şi H. Coandă. 
Speologia îşi are în Emil  RacoviŃă un deschizător de drumuri. Gh. Marinescu a fundamentat 
fiziologia şi anatomia patologică a creierului, fiind părintele şcolii medicale în această direcŃie. 
Victor Babeş a fost socotit pe bună dreptate continuator al lui Pasteur. N. Paulescu a descoperit 
insulina. Cu Brâncuşi începe o nouă epocă în sculptura modernă, în vreme ce geniul lui Enescu a 
fermecat iubitorii de muzică din cele mai îndepărtate colŃuri ale pământului. Iorga a fost un Voltaire 
român, apropierea dintre Călinescu şi Sainte-Beuve în ceea ce priveşte dinamica vie a expresiei 
critice s-a impus, iar Panait Istrati era denumit de R. Rolland „un Gorki al Balcanilor”. Acestea sunt 
doar câteva nume din cele care s-ar putea cita, edificatoare, asupra inteligenŃei şi măiestriei 
poporului român. Lor ar trebui să li se adauge şi alte personalităŃi din toate domeniile: 
matematicieni, fizicieni, chimişti, medici, actori, muzicieni, scriitori, artişti plastici preŃuiŃi pe plan 
mondial. Iar deasupra tuturor se înalŃă Eminescu, cel care a făurit conştiinŃa noastră naŃională. 
 PreŃuirea în Ńară, a tuturor acestora a avut un răsunet important în lume, atât prin cunoaşterea 
directă a contribuŃiilor cât şi prin traduceri, în cazul literaturii. 
 Cultura lumii a primit ca parte componentă contribuŃia românească, inclusiv cea care era 
elaborată şi de personalităŃile româneşti aflate peste hotare, în comunităŃile noastre. 
 Prelucrările cronicilor în limbi străine ca slavona, latina, sârbo-croata, polona, rusa, greaca 
etc. au însemnat primul pas în cunoaşterea poporului român, a faptelor sale de vitejie, a rolului jucat 
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de acesta în spaŃiul geografic carpato-dunărean. Până la tălmăcirea capodoperei populare MioriŃa şi 
a liricii de dor în franceză, engleză, germană, italiană etc. numeroase opere româneşti trecuseră 
graniŃele Ńării fiind cunoscute în mediile intelectuale europene. Este vorba de contribuŃiile aduse de 
Nicolaus Olahus, Nicolae Milescu, Dimitrie Cantemir, apoi de reprezentanŃii iluminismului Şcolii 
Ardelene, care, la rândul lor au predat torŃa primilor scriitori români moderni. Aproape concomitent 
cu folclorul românesc, păşesc în alte medii culturale şi scriitori ca D. Bolintineanu şi C. Bolliac, 
Costache Negruzzi şi V. Alecsandri, N. Bălcescu şi Alecu Russo, Al. Odobescu şi N.Filimon, 
precursori ai marilor clasici români. Era epoca formării statului naŃional român şi afirmarea pe plan 
universal a culturii ceea ce însemna însăşi afirmarea unei etnii care-şi căuta locul binemeritat în 
Ńările Europei. Scriitorii perioadei de la 1848 cu contribuŃii meritorii la consolidarea statului român 
modern, ei au determinat apariŃia în alte învelişuri lingvistice a fenomenului literar naŃional. 
 Odată cu M. Eminescu, I. L. Caragiale, I. Creangă - tripticul de aur al literelor româneşti, s-a 
produs un salt în ceea ce priveşte interesul pentru valorile poeziei, prozei şi dramaturgiei şi 
recunoaşterea acestora în plan universal. 
 Secolul al XX-lea vine, evident, cu valorile lui. ChintesenŃe unice ale spiritualităŃii 
româneşti sunt operele unor scriitori ca M. Sadoveanu, L. Rebreanu, L. Blaga, Tudor Arghezi, 
Camil Petrescu, G. Călinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu şi mulŃi alŃii. 
 ExistenŃa românilor în întreaga lume a însemnat şi aceeaşi manifestare spirituală, făcând 
parte din acelaşi neam şi în consecinŃă din aceeaşi cultură, chiar dacă unii reprezentanŃi ai lor au 
scris şi în alte limbi, în primul rând din motive obiective pentru că se adresau altor cititori, ceea ce 
s-a întâmplat şi cu scriitorii şi istoricii din Ńară care propagau astfel idei importante şi ofereau 
imaginea României în context mondial. Petru Movilă şi Dimitrie Cantemir sunt unele dintre cele 
dintâi nume care au îmbogăŃit cultura României şi totodată pe cea europeană, dând prestigiu Rusiei 
şi Kievului. De aceea Dimitrie Cantemir a devenit membru al Academiei din Berlin. 
 Fiul lui Cantemir, Antioh, a fost cel dintâi poet elevat din literatura rusă, iar Al. Puşkin, 
Gogol, Dostoievschi, Branislav Nuşič şi alŃi scriitori europeni au legături colaterale de sânge cu 
neamul românesc. ReprezentanŃii Şcolii Ardelene s-au manifestat deopotrivă în Transilvania, dar şi 
la Roma, Padova, Viena, Berlin unde au învăŃat, au trăit sau şi-au publicat scrierile. Întregul exil 
românesc de la 1848 a conceput opere reprezentative la Paris, Berlin, Istanbul şi în alte locuri.  
 La sfârşitul secolului al XlX-lea şi începutul celui de al XX-lea se deschid alte căi pentru 
numeroşi scriitori, artişti, medici, ingineri, profesori care îşi desfăşoară activitatea şi în străinătate, 
unii stabilindu-se definitiv în Europa occidentală, îndeosebi în FranŃa, Germania, Italia. Două genii 
ale artei româneşti, Constantin Brâncuşi şi George Enescu au creat îndeosebi în FranŃa, unde şi-au 
găsit şi sfârşitul. Este şi cazul marilor artişti De Max şi Elvira Popescu, urmaŃi de cineastul Jean 
Negulescu, al cercului de scriitori care au născut curentul Dada, având efecte asupra literaturii şi 
artei europene din prima jumătate a veacului trecut, apoi de marile nume care au îmbogăŃit şi 
cultura română şi alte literaturi. Nu ne propunem să oferim liste de nume, ci să extragem câteva 
dintre cele mai semnificative, aşa cum le-a aşezat viaŃa în afara graniŃelor în veacul al XX-lea: H. 
Coandă, Eugen Ionescu, Mircea Eliade, Aron Cotruş Vintilă Horia, C. V Gheorghiu, N. I. Herescu, 
Horia Stamatu, Al. Ciorănescu, Ştefan Baciu, Lucian Boz, Constantin Brăiloiu, Nicolae Titulescu, 
Sergiu Celibidache, Eugen Coşeriu, Horia Damian, Neagu Djuvara, I.C. Drăgan, Eugen DrăguŃescu, 
Lucky Galaction, Al. Gregorian, Claudiu Isopescu, Petru Iroaie, Dinu Lipatti, Paul Miron, 
Alexandrina Mititelu, Jean Moscopol, George Emil Palade, C. Papanace, Ionel Perlea, Sever Pop, 
Mircea Popescu, Stelian Popescu, Ion RaŃiu, Anghel Rugină, Pius Servien, Pamfil Şeicaru, Nicolae 
łimiraş, Remus łincoca, George Uscătescu, Maria Ventura, Octavian Vuia, Virginia Zeani, 
Nicolae Herlea, Gheorghe Zamfir, Gheorghe Apostu, Ioana Ungureanu, George Palade, Grigore 
Arbore, Emil Loteanu, Eugen Doja, Andrei Sorel şi iarăşi lista este greu de încheiat fiind vorba de o 
întreagă enciclopedie şi să-i aşezăm la locul ce li se cuvine pe Nicolae Titulescu, Anna de Noailles, 
Maria Bengescu sau Elena Văcărescu, atunci când este vorba de impunerea istorică a României. 
 Dintre elevii lui Brâncuşi, Natalia Dumitrescu şi Alexandru Istrati au creat în continuare la 
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Paris, Constantin Antonovici şi-a desfăşurat activitatea sculpturală în America, iar MiliŃa Petraşcu s-
a întors în Ńară unde şi-a aflat consacrarea. 
 Atâtea alte personalităŃi româneşti completează aceste nominalizări în domeniul creaŃiei, 
ştiinŃei, medicinei, inventicii în toate Ńările lumii. Cele mai multe sunt îndeobşte citate, altele rămân 
doar în cadrul instituŃiilor şi comunităŃilor unde au activat. 
 
Concluzii 
 Fără opera românilor din afară nu putem concepe cultura naŃională. 
 Este vorba despre o cultură unică românească, indiferent pe ce meridiane sau paralele ale 
lumii se crează. O cultură indivizibilă, când este vorba de literatură şi publicistică în aceeaşi limbă 
vorbită nu numai de 13 milioane de români şi originari din România, aflaŃi peste hotarele de astăzi 
ale Ńării, dar şi de mult mai mult de un milion de iubitori ai României care ne-au învăŃat limba 
pentru a dezvolta legături culturale, spirituale, ştiinŃifice şi de afaceri cu noi. Le suntem şi acestora 
recunoscători pentru contribuŃia adusă la cunoaşterea culturii româneşti în lume.  

Că nu s-au obŃinut premii Nobel este o chestiune de conjunctură politică şi nu de valoare. 
Românii au contribuit la civilizaŃia şi cultura omenirii mult mai mult decât alte popoare, socotite 
mari. Acceptând acest destin, românii vor reveni cu supreme forŃe, impunându-se în primul rând 
prin cultură. Marile personalităŃi stau dovadă din trecut şi chezăşie a viitoarelor biruinŃe.       
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Abstract 

Vasile Goldiş gave European modern history his different attention, starting that epoch by 
big spiritual effervescence which was produced the thinking of freedom and was promoted, the 
criterion of truth, in special the Renaissance. He was present nuance criterion exam of 
philosophical conception and social–politics invoking scientific conception, decisive about world of 
Spinoza in spirits of his personal opinion by politic nature at present in writing of Hugo Gratius, 
Millan, Locke. Transylvanian intellectual to get in first plan superiority idea of the natural right 
about feudal, and other one thinking necessity of enlightened, any state, and a relation between 
states, on base of right and freedoms, not the arbitrary. 

In a significant mode for his humanist conceptions Vasile Goldiş sees, at point of interfrence 
between philosophy of history and culture, the progress through a time, the ensemble of humanity, 
in light an some significant by cultural order, he distinguish oneself as history like a subject must to 
be the mirror of cultural development of humanity, having mission to distinguish essential idea, 
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specific one epoch, which secularity in face those previous and conferring at the some time the 
superiority in account with them. 

 
Key words: European openings, national minorities, reform, education, culture, religion, union.  
Cuvinte cheie: deschideri europene, minorităŃi naŃionale, reformă, învăŃământ, cultură, religie, 
unire. 

 
O atenŃie deosebită a acordat Vasile Goldiş istoriei moderne europene, pornind de la acea 

epocă de mare efervescenŃă spirituală, care a produs libertatea gândirii şi a promovat criteriul 
adevărului, anume, Renaşterea [1,2]. El a supus unui nuanŃat examen critic concepŃiile filozofice şi 
social politice moderne, invocând concepŃia ştiinŃifică, deterministă despre lume a lui Spinoza, în 
spiritul propriilor sale opinii [3] de natură politică, prezentă în scrierile lui Hugo Grotius, Samuel 
Puffendorf, Millon, Locke, Fénelon, Thomasius etc. Intelectualul ardelean scoate în prim-plan ideea 
superiorităŃii dreptului natural asupra celui feudal, precum şi pe aceea privind necesitatea edificării 
oricărui stat, ca şi a relaŃiilor dintre state, pe baza drepturilor şi a libertăŃilor, nu a arbitrariului.  

Să observăm, legat de acesta, că, în permanenŃă, deschiderile europene ale lui Vasile Goldiş, 
ca istoric şi cărturar, se subordonau, nutreau şi serveau argumente preocupărilor lui statornice de 
ordin naŃional. E ceea ce se întâmplă şi atunci când el abordează în lucrările sale, revoluŃia franceză 
de la l789 şi ideile scriitorilor şi gânditorilor iluminişti, care au pregătit-o din punct de vedere 
spiritual. Punând accentul pe coordonatele ideologice-sociale ale operelor acestora, subliniind 
neîndreptăŃirea privilegiilor feudal nobiliare şi - prin contrast starea de asuprire şi dispreŃuire 
hărăzită Ńăranilor, Goldiş făcea de fapt trimitere la situaŃia existentă în Transilvania ultimelor 
decenii ale secolului al XIX-lea, unde nobilimea continua încă să participe la conducerea politică, 
păstrându-şi, prin constituŃia din 1868, unele privilegii.  

În mod semnificativ pentru concepŃia sa de umanist, el vede, la punctul de interferenŃă dintre 
filozofia istoriei şi cea a culturii, progresul prin vreme al ansamblului umanităŃii în lumina unor 
semnificaŃii de ordin cultural, afirmând că istoria, ca disciplină, trebuie să fie oglinda dezvoltării 
culturale a omenirii, având menirea să distingă acea idee esenŃială specifică unei epoci, care o 
particularizează faŃă de cele anterioare şi conferindu-i, totodată, superioritatea în raport cu ele [4]. 

Dintr-o perspectivă largă, universalistă, ia în discuŃie Vasile Goldiş şi problema privind 
factorii care determină progresul istoric, raporturile între cultură şi civilizaŃie[5]. 

Pe de altă parte, sub influenŃa unor istorici, sociologi, şi filozofi străini contemporani, Vasile 
Goldiş aderă la concepŃia solidarismului social, care ar favoriza mişcarea progresivă a istoriei. 
„Omenire s-a decivilizat - arată el. Ea pare să uite că societatea solidară este şansa cea mai eficace 
în lupta pentru existenŃă”. Şi, Goldiş îl citează pe americanul Giddings, care în cartea sa despre 
„Principiile sociologiei” afirma că „Mai presus de orice îndoială, spiritul plutocrat este cauza 
adevărată a disoluŃiei sociale”[6]. Or, precizează intelectualul ardelean, privind problematica la 
nivelul umanităŃii în ansamblu, omenirea nu este un arhipelag de insule „fiecare cu Robinsonul 
său”, ci „suma interdependenŃelor dintre oameni, care interdependenŃă trebuie să producă 
sentimentul solidarităŃii tuturor, fiindcă lipsa acestei solidarităŃi produce inevitabil disoluŃia”[7]  

„ConştiinŃa solidarităŃii - conchide el - este aceea care Ńine în taină biruinŃa definitivă a 
dreptăŃii în lume şi orice străduinŃă în numele acestei solidarităŃi este câte o pietricică la 
majestuoasa zidire a bunei înŃelegeri între oameni, care numai ea este capace a zămisli fericirea pe 
pământ”[8]  

Inspirându-se din gândirea europeană, punându-se în concordanŃă cu aceasta, Goldiş aduce, 
în contextul ei, merituoase contribuŃii personale. Preluând idei ce circulau în Europa, el le îmbină 
armonios cu propriile constatări, în străduinŃa de a da unele răspunsuri la problemele economice, 
sociale, politice, dar mai cu seamă la problema ce poate fi considerată drept cea mai acută la 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, cea naŃională. Legat de aceasta, să 
menŃionăm că Vasile Goldiş a participat alături de alŃi intelectuali români şi străini ca: Aurel Lazăr, 
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Jászi Oszkár, Braun Robert, Aradi Victor ş.a. la cercurile sociologice de tipul cercurilor studenŃilor 
liberi cugetători „Galilei” din Budapesta - la îndemnul acestuia şi-a scris el, în 1912, importanta 
lucrare „Despre problema naŃionalităŃilor” pe care a citit-o în cadrul cercului de sociologie 
„Darwin” de la Oradea [9]. El a participat şi la alte întâlniri similare, la Cluj, Târgu Mureş, Arad 
etc., Ńinându-se la curent cu mişcarea sociologică europeană şi mondială şi a căror membri 
considerau problema naŃională drept capitală în viaŃa politică a Imperiului austro-ungar [10]. 

Se cuvine să menŃionăm faptul că incursiuni de natură filozofică cu implicaŃii de ordin 
social - şi de data aceasta - racordate la orizonturi le europene - găsim şi în scrieri cu caracter literar 
ale lui Goldiş. De pildă, în studiul „Pesimismul în poeziile lui Eminescu”, în care discută, cu 
referiri la Kant, problema pesimismului modem în general şi, totodată, militează pentru ideea 
ancorării filozofiei în problematica vieŃii umane [11]. 

Vasile Goldiş are meritul de a fi fost primul român care s-a ocupat de problema naŃională în 
sud-estul Europei. Aceasta în lucrarea sa în limba maghiară din 1912 - despre care am mai vorbit 
„Despre problema naŃionalităŃilor”, preluând ideile din această lucrare în celebrul său discurs de la 
1 Decembrie 1918, în care problema românească era organic încadrată în chestiunile majore care 
frământau atunci bătrânul continent în întregime (şi viitorul poporului nostru gândit în funcŃie de 
aceeaşi largă deschidere), intelectualul şi omul politic ardelean îi conferă şi acesteia dimensiuni, 
orizonturi europene [12].  

Atât în filozofia istoriei, cât şi în sociologia politică şi teoria culturii, Vasile Goldiş  s-a 
afirmat cu competenŃă ca un gânditor de talie europeană, adesea remarcându-se în toate aceste sfere 
prin abilitate, discernământ şi profunzime a viziunilor.[13] 

Pe planul activităŃii concrete, Goldiş a început a fi cunoscut de către oamenii politici ai altor 
neamuri, deja în calitatea sa de director al cancelariei consistoriale a episcopiei din Arad, cu drept 
de a dispune asupra personalului de cancelarie şi a lua toate măsurile trebuincioase în interesul 
serviciului. Ca deŃinător al acestei funcŃii, a redactat numeroase acte privitoare la problemele 
naŃionale româneşti, întreŃinând în acest sens relaŃii cu guvernanŃii de la Budapesta şi Viena, cu 
scriitori şi înalŃi prelaŃi din Europa ai instituŃiilor culturale şi educative de care dispuneau românii 
[14]. În acest sens, trebuie subliniată şi stăruinŃa depusă pentru dezvoltarea relaŃiilor culturale şi 
politice cu fraŃii de peste CarpaŃi[15]. 

Ales la 1906, ca deputat de Radna, în parlamentul de la Budapesta, Vasile Goldiş va 
continua şi în această calitate să-şi manifeste simpatia faŃă de celelalte popoare aflate sub jug străin, 
să se solidarizeze cu revendicările lor, ceea ce - alături de militantismul lui neobosit în lupta pentru 
drepturile propriului neam - îi va consolida prestigiul european, putându-se afirma că de acum 
atitudinile şi acŃiunile omului politic român, care îl desemnează printre cei mai de seamă 
conducători ai naŃiunii sale, dobândesc recunoaşterea unor cercuri politice străine din ce în ce mai 
largi [16]. 

Nelimitându-se la propria lui poziŃie, Goldiş îi va îndemna şi pe ceilalŃi fruntaşi români 
ardeleni să lupte pentru binele tuturor „popoarelor năpăstuite în Ńara aceasta” [17]. 

Lipsit de orice naŃionalism fanatic, el va întinde în repetate rânduri mâna şi maghiarilor, 
adresând apeluri fruntaşilor maghiari neconservatori, cerându-le a-şi aduce contribuŃia la încetarea 
„zâzaniei”[18]. Goldiş sesiza unitatea de interese a păturilor largi româneşti şi maghiare, declarând, 
într-un discurs rostit în 1911, la Orăştie: „Avem mai multe dorinŃi, pe cari le au şi masele poporului 
maghiar” [19]. Nu lipsit de semnificaŃie pentru poziŃia lui Goldiş faŃă de alte popoare, se arată 
gestul pe care îl face în 1909, când prezidează un comitet menit a organiza o colectă în vederea 
ajutorării populaŃiei Italiei, ce suferise de pe urma unor calamităŃi naturale [20]. 

Un rol important în afirmarea lui Vasile Goldiş ca personalitate de talei europeană l-a jucat 
ziarul „Românul”, la a cărui conducere s-a aflat. Nu numai că o serie de materiale apărute în acesta 
au fost receptate cu deosebit interes de către opinia din alte părŃi ale Europei, dar directorul 
publicaŃiei a ştiut să întreŃină legături cu străinătatea prin intermediul unor corespondenŃi şi, 
totodată, prin colaborarea unor scriitori şi oameni politici englezi, norvegieni, francezi, sârbi, 
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slovaci etc.[21] 
În perioada interbelică, în ce priveşte România, Goldiş a militat pentru existenŃa unor bune 

relaŃii ale acesteia cu statele vecine şi cu toate celelalte, şi, totodată, pentru asigurarea securităŃii 
balcanice [22]. 
 
Concluzii 

„Părinte al patriei”, numit de poetul Octavian Goga, Vasile Goldiş este unul din marii corifei 
ai Unirii Transilvaniei cu România, prin împlinirea actului istoric de la 1 Decembrie 1918, de la 
Alba Iulia.  

Prin întreaga sa activitate, Vasile Goldiş a fost un militant activ pentru drepturi democratice, 
apărând, în mod special, drepturile minorităŃilor naŃionale din Sud - Estul Europei. 

Afirmându-se ca un gânditor de talie europeană, Vasile Goldiş a publicat, în anul 1912, în 
limba maghiară, importanta lucrare: „ Despre problema naŃionalităŃilor”. Ideile sale democratice îşi 
găsesc şi astăzi actualitatea prin realizarea unei Europe unite, cu respectarea identităŃii naŃionale în 
marea familie europeană.  
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Abstract 

The founding rector of “Vasile Goldis” Western University of Arad, Ph. D. Aurel Ardelean, 
is a complex personality, as a professor, a biologist, a researcher, and an excellent manager, 
author and co-author of various studies, researches and scientific papers, published in the country 
and abroad. The rector's contribution to the development of scientific and cultural cooperation 
between “Vasile Goldis” Western University of Arad and universities from Europe is remarkable 
through the undertakings materialized in long term bilateral projects, in the knowledge domain: 
education, research, innovation.  
 
Key words: academic partnership, managerial activity, projects, scientific research, performance.  
Cuvinte cheie: parteneriat academic, activitate managerială, proiecte, cercetare ştiinŃifică, 
performanŃă.  
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Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, a cărei rector fondator este prof. univ. dr. 

Aurel Ardelean, reprezintă o parte integrantă a comunităŃii academice internaŃionale, împărtăşind 
crezul în aceleaşi valori morale, educaŃionale, ştiinŃifice şi culturale. În condiŃiile fenomenului de 
globalizare, Universitatea a căutat să-şi întărească participarea la schimbul internaŃional de valori 
prin parteneriate de excelenŃă în triunghiul cunoaşterii: educaŃie, cercetare, inovare [1 - 4]. 

În perioada 1990-2007, rectorul Aurel Ardelean a încheiat peste 60 de acorduri de cooperare 
ale UniversităŃii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad cu universităŃi din Europa, USA, Australia şi 
Brazilia, punând bazele unei cooperări durabile în domeniul cercetării ştiinŃifice, educaŃiei şi 
dezvoltării relaŃiilor culturale. 

Personalitate complexă, Prof. univ. dr. Aurel Ardelean este membru al Academiei de ŞtiinŃe 
Medicale din România, Preşedinte al Uniunii UniversităŃilor Private Acreditate din România, 
vicepreşedinte al FederaŃiei Europene a Şcolilor Superioare şi Senator în Parlamentul României, 
aducându-şi o contribuŃie importantă în dezvoltarea cooperării ştiinŃifice şi culturale cu universităŃi 
din Europa: FranŃa, Italia, Germania, Portugalia, Marea Britanie, Ungaria, Suedia, Austria, Serbia, 
Slovacia, Republica Moldova etc.  

Pentru edificare, vom aminti, aici, câteva din parteneriatele internaŃionale încheiate cu 
următoarele acŃiuni:  

� finanŃare externă pentru materializarea unor proiecte interne – donaŃie primită din partea 
UniversităŃii de ŞtiinŃe Aplicate din Wiesbaden pentru deschiderea Centrului de Limbă Germană 
„F. Schiller”; 

� schimbul de cadre didactice şi studenŃi Erasmus – Universitatea din Caen – FranŃa, 
Universitatea Harsany Janos – Budapesta; 

� proiecte de cercetare comună şi granturi – Universitatea Fernando Pesoa din Portugalia 
(Informatică), Universitatea d’Artois (Medicină) – Universitatea din Viena – (Biologie), 
Universitatea din Wiesbaden – (ŞtiinŃe Umaniste), Universitatea din Uppsala din Suedia – 
Silvicultură; 

� schimb de lucrări ştiinŃifice cu Universitatea din Sao Paulo - Brazilia, Academia de ŞtiinŃe şi 
Arte din Salzburg; 

� înscrierea UniversităŃii în ConsorŃii Universitare (Universitatea d’Artois din FranŃa – 
ConsorŃiul Carolus Magnus, Charta Magna Universitatum – Universitatea din Bologna, ConsorŃiul 
Universitar Compostela – Spania); 

� derularea protocolului de colaborare şi a protocolului Socrates/Erasmus cu Universitatea din 
Lille (concretizat prin proiecte de cercetare ştiinŃifică şi cursurile Şcolii de Vară organizate la 
Castelul Universitar Macea); 

� semnarea Protocolului de colaborare cu Facultatea de învăŃători din  Serbia;  
� consolidarea relaŃiilor cu organizaŃiile partenere prin ConferinŃa Rectorilor Danubieni – 

Krems, Austria; 
� derularea unor proiecte comune cu universităŃi partenere – Proiectul INTESA – 

Universitatea din Padova, precum şi iniŃierea unor noi proiecte finanŃate de către Uniunea 
Europeană – Programul Grundwig – Universitatea din Bristol  - UK;  

� stabilirea de noi contracte cu parteneri străini: Universitatea din Aberdeen  - ScoŃia, 
Universitatea din Goethenburg – Suedia, Universitate din Nantes – FranŃa. 

O altă formă de cooperare interuniversitară a constituit-o organizarea Şcolilor de vară în 
colaborare cu Universitatea din Lille – FranŃa; Universitatea din Uppsala – Suedia; Universitate din 
Padova, Italia.   
 Cu prilejul vizitei Prof. univ. dr. Georg Winckler la U.V.V.G. din Arad, rectorul acestei 
universităŃii, prof. univ. dr. Aurel Ardelean afirma: „ În societatea cunoaşterii şi a informaŃiei, 
universităŃile sunt chemate să genereze noile surse de bogăŃie şi putere. 
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 AsociaŃia Europeană pentru Asigurarea CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior (ENQA) a lansat 
competiŃia academică, în care ne-am înscris cu argumentele şi spiritul de învingător specifice unei 
instituŃii membră a AsociaŃiei UniversităŃilor Europene şi a AsociaŃiei UniversităŃilor Dunărene.  
 Aplicăm integral modelul curricular Bologna şi facem din cercetarea ştiinŃifică de excelenŃă 
principalul argument în rankingul universitar [5]. 
 Referindu-se la parteneriatul academic dintre Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din 
Arad şi universităŃi din Ungaria, rectorul Aurel Ardelean avea să spună: Nu putem concepe o 
Europă unită fără o cooperare transfrontalieră. 
 Colaborarea UniversităŃii de Vest „Vasile Goldiş” cu universităŃile din Ungaria se realizează 
prin întâlniri la cursuri comune între studenŃi, cu predare în limba română şi maghiară, pe diferite 
teme, în special probleme de globalizare şi probleme economice. Se editează şi o revistă în limba 
română şi limba maghiară cu o facultate din Bichişciaba, iar cu Universitatea din Seghedin sunt 
stabilite relaŃii de cercetare ştiinŃifică în vederea prelungirii vieŃii populaŃiei Europei.  
 Cu Universitatea din DébreŃân, una din universităŃile prestigioase ale Europei, s-a încheiat 
un protocol ecologic şi realizarea unui grant european în valoare de 600 de mii de euro.  
 Prestigiul academic de care se bucură personalitatea prof. univ. dr. Aurel Ardelean, în 
spaŃiul învăŃământului superior european, a condus şi la realizarea unui parteneriat a U.V.V.G. Arad 
cu Academia Regală de ŞtiinŃe din Stockholm, Universitatea UPPSALA şi cu alte trei universităŃi 
din România, lansând proiectul S.I.D. Net, proiect care are ca temă biodiversitatea şi dezvoltarea 
rurală. Printre cele mai importante etape ale acestui proiect se numără o sesiune ştiinŃifică 
internaŃională la Arad şi în MunŃii Apuseni, cu participarea unor cercetători din Suedia, România, 
Serbia, Muntenegru, Ungaria şi Republica Moldova (aprilie 2006), participarea a 20 de studenŃi de 
la U.V.V.G. la o excursie de studii în Suedia (septembrie 2006). 
 „EducaŃia şi protecŃia mediului” este titlul unui amplu studiu de educaŃie ecologică publicat 
în limba engleză de prof. univ. dr. Aurel Ardelean la prestigioasa revistă THE DANUBE RIVER 
ENVIRONMENT & EDUCATION. Review of the Danube Environmental Education Centre, No.5 
Year III 2005 prin care autorul susŃine că „Un bun program de educaŃie ecologică trebuie să 
promoveze un sistem de valori care să influenŃeze comportamentul uman, în faŃa provocărilor 
actuale, prin formarea unei conştiinŃe etice faŃă de problemele mediului înconjurător. Prin valoarea 
sa ştiinŃifică, studiul  „EducaŃia şi protecŃia mediului” îmbogăŃeşte literatura ecologică europeană.  
 La invitaŃia rectorului UniversităŃii din Viena, preşedintele AsociaŃiei UniversităŃilor 
Europene (EUA), prof. univ. dr. Georg Winckler, în perioada 2-3 martie 2006, prof. univ. dr. Aurel 
Ardelean a participat la ConferinŃa academică cu tema „Consolidarea învăŃământului superior în 
Europa de Sud -Est:PriorităŃi pentru cooperarea regională şi europeană”.  
 Apreciat în lumea oamenilor de ştiinŃă din SUA, prof. univ. dr. Lucia – Maria Vaina  de la 
Boston University & Harvard Medical School, caracterizează pe rectorul Aurel Ardelean ca pe un 
om de acŃiune, o personalitate pozitivă, care, cu tenacitate, talent politic şi forŃă intelectuală a reuşit 
să contureze Universitatea pe care o conduce şi să o pună pe harta învăŃământului academic 
românesc (ştiind că tânăra universitate arădeană a luat fiinŃă în anul 1990, după RevoluŃia română 
din decembrie 1989), profesorul Aurel Ardelean fiind rectorul fondator al prestigioasei universităŃi.  

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este membră titulară a FederaŃiei Europene a 
Şcolilor Superioare din Europa, începând cu anul 1993, iar rectorul Aurel Ardelean deŃine, în 
acelaşi timp, vicepreşedinŃia FEDE. La adunarea generală FEDE din 14-15-16 aprilie 2005 de la 
Paris, prof. univ. dr. Aurel Ardelean a prezentat expunerea „ÎnvăŃământul românesc spre spaŃiul 
european al cunoaşterii”.  

În spiritul bunei cooperări academice, FEDE organizează cu Universitatea de Vest „Vasile 
Goldiş” din Arad un masterat în informatică, iar alte patru masterate sunt în curs de demarare.  

„Având o vocaŃie europeană, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad  prin rectorul 
său, Aurel Ardelean, subscrie DeclaraŃiei FEDE, prin care se subliniază promovarea egalităŃii 
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şanselor de acces la cultură şi educaŃie ale tuturor cetăŃenilor, independent de originea socială şi 
culturală, în orice loc şi de-a lungul întregii vieŃi” [6]. 

În calitate de vicepreşedinte al SecŃiunii Române a Francofoniei din Parlamentul României, 
prof. univ. dr. Aurel Ardelean, consideră că sărbătorirea anuală, la 20 martie, a „Zilei InternaŃionale 
a Francofoniei” constituie o şansă de a promova ideea de modele dincolo de frontiere geografice şi 
politice. Rolul Parlamentelor în promovarea Francofoniei este să sprijine impactul culturilor în 
procesul democratic al spaŃiului francofon, având ca principiu respectarea responsabilităŃii şi 
participării active.  

„Problemele cele mai importante – arată Aurel Ardelean – care ne preocupă, sunt: 
promovarea diversităŃii culturale şi a dialogului între culturi, protejarea şi reabilitarea 
parteneriatului cultural şi perfecŃionarea continuă a sistemului educaŃiei în spaŃiul francofon” [7]. 

Un alt prilej al punerii în practică a cooperării ştiinŃifice cu universităŃi din Europa îl 
constituie realizarea în cadrul proiectului IMPACT a platformei de cercetare interdisciplinară în 
domeniul biomedical, în care un rol important l-a avut profesorul Aurel Ardelean, în calitate de 
rector al Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi de membru al Academiei de ŞtiinŃe 
Medicale din România.  

Acest proiect asigură perspectiva realizării unui ConsorŃiu european de excelenŃă în 
cercetarea ştiinŃifică cu participarea universităŃilor partenere din Lille, Viena, Tübingen, Uppsala, 
Szeged, Debrecen şi a Institutului European pentru studiul Dunării – I.A.D. [8].  

Definind medicina ca „ştiinŃă a vieŃii omului”, profesorul Aurel Ardelean afirmă într-un 
studiu publicat recent, că ştiinŃa medicală are originea în observaŃiile selectate de-a lungul mileniilor 
prin aplicarea unor resurse naturale şi proceduri variate cu efect terapeutic. La acestea s-au adăugat 
cuceririle tehnice şi ale ştiinŃei şi, în acest fel, medicina devine, pe lângă artă, ştiinŃă. Medicina 
secolului XXI nu se concepe fără matematica aplicată, iar cercetarea ştiinŃifică medicală se exprimă 
în limbaj matematic [9]. 

Apreciind volumul „Aspecte metodologice în cercetarea ştiinŃifică” de Aurel Pisoschi, Aurel 
Ardelean  - Academicianul Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române arătă în „Cuvânt înainte” 
: „Cartea se concentrează pe organizarea şi reglementarea cercetării ştiinŃifice în România, dar 
prezintă şi informaŃiile importante despre programele internaŃionale în cercetare, mai ales cele 
europene. În acest sens, anexele sunt deosebit de utile, fiindcă dau cititorului ocazia să cunoască 
„regulile jocului” aşa cum sunt aplicate în practica naŃională şi internaŃională” [10].  

Prin contribuŃia esenŃială a Rectorului Aurel Ardelean, Universitatea de Vest „Vasile 
Goldiş” din Arad s-a afirmat constant în Aria Europeană a ÎnvăŃământului Superior şi în SpaŃiul 
European al cercetării ştiinŃifice. Ca urmare, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a 
obŃinut statut de membru în următoarele organizaŃii internaŃionale de prestigiu:  

- (2004): ConferinŃa Rectorilor Danubieni (DRC); scopul principal al organizaŃiei este de 
promovare a asigurării calităŃii învăŃământului superior european prin intermediul schimbului de 
experienŃă / conferinŃe şi seminarii; 

- (2004): AsociaŃia Şcolilor Medicale din Europa (AMSE), având ca scop consolidarea 
relaŃiilor de colaborare dintre facultăŃile de medicină europene;  

- (2005): AsociaŃia UniversităŃilor Europene  - E.U.A.; asigură accesul de participare la 
programe comunitare, conferinŃe, seminarii internaŃionale; 

- ConsorŃiul Universitar Tubingen – Sibiu – Cluj-Napoca, alcătuit din Universitatea „Lucian 
Blaga” din Sibiu, Universitatea „Româno - Germană” din Sibiu, Universitatea „Babeş – Bolyai” din 
Cluj şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad; scopul consorŃiului este de a consolida 
relaŃiile de colaborare dintre universităŃile partenere în vederea accesării de proiecte cu finanŃare de 
interes mutual;  

- (2006): ConsorŃiul „Carolus Magnus” şi „I Mediterranei”, având ca scop colaborarea 
instituŃiilor partenere în vederea accesării de proiecte cu finanŃare europeană de interes mutual;  
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- (2007): AsociaŃia UniversităŃilor din Regiunea Carpatică (ACRU), având ca scop 
consolidarea relaŃiilor de colaborare dintre universităŃile regiunii carpatice prin dialog şi schimb de 
experienŃă;  

- (2006): Membră F.E.D.E., organism participativ pe lângă Consiliul Europei, din anul 1999, 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prin persoana Rectorului, a obŃinut vicepreşedinŃia, 
pentru un al doilea mandat;  

- (2007): AlianŃa UniversităŃilor pentru DemocraŃie ( AUDEM )- cuprinde 200 de 
universităŃi de prestigiu din spaŃiul euro-atlantic, America de Sud, Australia şi Asia, având drept 
scop de a milita pentru promovarea valorilor fundamentale ale democraŃiei prin intermediul 
învăŃământului superior.  

Din luna septembrie a anului 2007, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a 
devenit semnatară a Magna Charta Universitatum ( Magna Charta Observatory), în cadrul 
ConferinŃei Magna Charta Observatory, desfăşurată la Universitatea din Bologna. Acest fapt a 
consolidat statutul instituŃiei de Universitate Europeană, statut de care se bucură doar 15 universităŃi 
din România.  

Statutul de universitate europeană este confirmat şi de cele 64 de parteneriate academice 
internaŃionale încheiate, având ca numitor comun educaŃia globală. În organizarea Şcolilor de Vară 
InternaŃionale,  a cursului masteral INTESA şi  granturilor de cercetare ştiinŃifică, Universitatea de 
Vest „Vasile Goldiş” din Arad a beneficiat de parteneriatul unor instituŃii europene de prestigiu: 
Academia de ŞtiinŃe din Paris, Academia de ŞtiinŃe „Albert Schweitzer”, Academia Regală de 
ŞtiinŃe din Stockholm, Academia de ŞtiinŃe şi Arte din Viena, Institutul pentru Studiul Dunării 
(IAD), UniversităŃile din Viena, Lille, Padova, Tubingen, Hanau, Heidelberg, Uppsala, Trieste, 
Szeged, Debrecen.  

 
Concluzii 

Printr-un management academic de excepŃie, rectorul Aurel Ardelean a contribuit decisiv la 
racordarea UniversităŃii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad la învăŃământul superior european şi 
internaŃional, prin realizarea a peste 60 de parteneriate de excelenŃă în triunghiul cunoaşterii: 
educaŃie, cercetare, inovare.  
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         „Eminent cercetător” este caracterizarea făcută de academicianul Ionel Haiduc în 2001 celui 
care azi este Profesor de Biochimie şi de Biologie Moleculară la Facultatea de Medicină a 
UniversităŃii New Mexico, Albuquerque (USA) şi şef al departamentului de Biocomputing. 
           Timişoreran, născut în 1965, încă din liceu s-a dovedit a fi un tânăr supradotat, premiant la 
olimpiadele de chimie, absolvent al medicinei de pe Bega în 1990, preparator la fiziologie, cu 
doctoratul în 1992.  

În caracterizarea făcută de conducătorul de doctorat se menŃionează: curios până la 
impertinenŃă, nonconformist până la obrăznicie, năzdrăvan până la disperare, dar încă din anul II de 
studenŃie s-a dedicat trup şi suflet cercetării ştiinŃifice, neîntrerupt a sorbit cu nesaŃ din toate 
izvoarele la îndemână ale cunoaşterii, a elaborat idei şi soluŃii, pe care, printr-o neobosită trudă a 
căutătorului, a năzuit să le dovedească.  
           În 1989 a fost remarcat la Congresul din Helsinki al SocietăŃii InternaŃionale de Fiziologie, în 
l990 a făcut un stagiu de trei luni la Universitatea din Utrecht (Olanda). Intre 1992 şi 1996  a 
efectuat studii post-doctorale în USA la Centrul de Proiectare Moleculară din Şcoala de Medicină a 
UniversităŃii Washigton din St. Louis (Missouri), repectiv la Laboratorul NaŃional Los Alamos 
(NewMexico). 
           A candidat mai mult de cinci ani la un post de şef de lucrări la Timişoara dar nu a putut 
răzbate prin hăŃişul birocraŃiei şi favoritismelor. Cunoscut deacum pentru cercetările privind relaŃiile 
cantitative dintre structura moleculară şi activitatea biologică a fost angajat în calitate de şef de 
colectiv de cercetare la firma Astra-Zeneca din Molndal, Suedia. (1996-2002). In 2002 a fost distins 
cu premiul  „Hansch” de către Societatea de QSAR şi Modelare. 
            Din 2002 funcŃionează ca „full” Profesor la New Mexico. Încă înainte de asta a fost  invitat 
de cele mai mari universităŃi din lume pentru a Ńine prelegeri în domeniul chimioinformaticii şi a 
descoperirii de medicamente axat pe informatică – profesor invitat la Universitatea din Siena –
Italia,  „California”  din San Francisco, lector invitat la mai multe universităŃi din USA, Brazilia, 
India, Germania, Spania.  
           Este interesat în special de descoperirea de medicamente axat pe informatică, pe biochimia 
sistemică şi biologia cancerului. Experimental este preocupat de citocromul P 450 şi de receptorii 
cuplaŃi cu Proteina G. 
 Este autor a numeroase lucrări publicate în reviste de prima linie, colaborări la cărŃi dintre 
care menŃionăm ca editor „CHEMOINFORMATICS IN DRUG DISCOVERY” apărut în 2005. 
           Este preşedinte al SocietăŃii de QSAR şi Chimioinformatică, membru în colegiul de redacŃie 
al mai multor reviste în domeniu şi membru al colegiului ştiinŃific al „CHEM DIV”. 
           Revine deseori în Ńară şi colaborează intens cu oameni de ştiinŃă din Timişoara, cu Institutul 
de chimie – Zeno Simon, Mircea Mracec, Maria Mracec, Ludovic Kuruntzi; Catedra de fiziologie şi 
imunologie – Virgil Păunescu, Călin Tatu, fiind prezent şi în presa de specialitate. De menŃionat, în 
special, „SCRISOARE DESCHISĂ” adresată forurilor conducătoare din România anului 2000, 
iniŃiată de el şi semnată de oamenii de ştiinŃă români din diaspora, în frunte cu laureatul premiului 
Nobel George Emil Palade şi de academicienii Alexandru T. Balaban şi Ionel Haiduc, în care 
pledează pentru soluŃionarea înafara şi deasupra politicii a marilor probleme ale cercetării ştiinŃifice 
şi ale cercetătorilor. 
          Nu se poate omite că în două rânduri a fost şi la Arad, la universitatea noastră, o dată în 
fruntea delegaŃiei de la Astra-Zeneka şi a doua oară, la Simpozionul „Apa, Mediul şi Sanatatea”, cu 
care ocazie a prezentat lucrarea” Pesticide – disruptori endocrini” 
 
Concluzii 
 Tudor Oprea este continuu preocupat de realităŃile de la noi, de starea cercetării ştiinŃifice şi 
a tinerilor cercetători. Luările de poziŃie ies clar în evidenŃă din articolele publicate în „Dilema”, 
„Ad Astra”, „Prima Oră”, din cărŃile scrise – „România şi restu’ lumii”şi „De veghe în cercetarea 
românească”. 
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Abstract 
         This is a short  introduction about an important Romanian intellectual, who now lives in 
Madrid.  Mr. Adrian Mac Liman  is a prestigious writer who fluently   speaks ten languages, also 
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Cuvinte cheie: Scriitor roman, scriitor spaniol, poliglot, Orientul Mijlociu 
 
 Despre jurnalistul, cercetătorul şi scriitorul Adrian Mac Liman se ştiu, deocamdată, foarte 
puŃine lucruri în România. 
 Adrian Mac Liman s-a născut la Bucureşti, la 12 august 1944.  A urmat cursurile gimnaziale 
şi a trăit  aici până la vârsta de 14 ani. Este fiul scriitorului român  Horia Liman, din generaŃia 
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ilustră a lui Eugen Ionescu, Emil Cioran, Mircea Eliade, Constantin Noica. Horia Liman a fost, prin 
anii  ’30, directorul revistei  „Discobolul”, revistă în care a debutat Eugen Ionescu cu poezie, înainte 
de a fi început să scrie dramaturgie. In 1958, Horia Liman a fost trimis ataşat de presă în ElveŃia, 
dar la scurtă vreme relaŃiile sale cu autorităŃile de la Bucureşti s-au înrăutăŃit.  Textele pe care le 
trimitea pentru ziarele din Ńară erau cenzurate şi modificate în sensul propagandei vremii,  fără să i 
se ceară consimŃământul.  Horia Liman, care se vede că era un idealist,  mai întâi a protestat, apoi la 
scurtă vreme a renunŃat la statutul său şi a ales să trăiască în exil.    
            Aşa stând lucrurile, Adrian Mac Liman a rămas  cu familia în ElveŃia. A urmat, între 1960-
1964, Facultatea de Litere în Cehoslovacia, la Praga, unde a învăŃat engleza şi ceha. A lucrat în 
ElveŃia, în calitate de corespondent de presă, timp de peste zece ani. A fost şi o perioadă consacrată 
studiului limbilor străine. Având un talent ieşit din comun pentru învăŃarea limbilor străine, Adrian 
Mac Liman a ajuns să vorbească curent zece limbi: româna şi spaniola, pe care le consideră, pe 
amândouă, limbi materne, apoi engleza, franceza, portugheza, italiana, rusa, ceha, evrita şi araba. 
Când l-am întâlnit ultima dată, în primăvara anului trecut la Bucureşti, lucra la un studiu privind 
politica externă a Turciei, ocazie cu care s-a apucat să înveŃe şi limba turcă.  
 Pe la începutul anilor  ’70 s-a stabilit  în Spania, la Madrid, dar a plecat din nou, periodic, să 
lucreze în calitate de corespondent de presă în Iran, Turcia, Venezuela, Mexic, Egipt, Israel, Liban, 
Iordania. In timp, a avut ocazia să ia interviuri unor oameni celebri, de la Yasser Arafat la... Ossama 
Bin Laden!  Având în vedere calităŃile sale de poliglot şi uriaşa experienŃă acumulată, a ajuns în 
prezent să funcŃioneze în calitate de consultant, pentru diverse intreprinderi sau ONG-uri, pe 
probleme privind Orientul Mijlociu. Coordonează Programul  „Mediterana – lumea arabă” şi este 
membru al Grupului de Studii Mediteranene care funcŃionează la Universitatea Sorbona. A fost  
conferenŃiar de RelaŃii internaŃionale la mai mult de zece universităŃi  celebre din Europa şi Orientul 
Apropiat. Este profesor fondator al CIDOB Barcelona, profesor la o Universitate privată din Madrid  
şi preşedinte al CIEM Madrid.  
 După  1989, Adrian Mac Liman şi-a reluat legăturile cu Ńara natală.  Vine o dată sau de două 
ori pe an la Bucureşti, dar vizitează şi alte oraşe din Ńară. Colaborează cu Uniunea Scriitorilor din 
România şi cu o serie de ONG pe probleme de cultură şi cercetare ştiinŃifică. A avut o contribuŃie 
decisivă la înfiinŃarea unui Centru Regional de Studii Paris – Bucureşti şi mediatizează în Spania 
cărŃi apărute în România.  Se miră cum poporul român a putut supravieŃui, din punct de vedere 
spiritual,  atât de bine prin cultură, încât a iniŃiat o cercetare în acest sens.  
             Când a revenit prima oară  în România, după aproape o jumătate de secol de absenŃă, 
Adrian Mac Liman a început, după cum o spunea el însuşi, un proces treptat de recuperare mentală 
a întâmplărilor din copilărie, dar şi a unei  memorii culturale. A acordat un amplu interviu 
scriitorului român Gelu Vlaşin, care de asemenea trăieşte în Spania, interviu publicat în ziarul 
„România liberă” prin toamna anului 2005. Subsemnatul l-am cunoscut ca urmare a colaborării 
comune la o revistă bucureşteană şi la Centrul Regional de Studii Paris – Bucureşti.  Am purtat cu 
domnia sa  îndelungate şi nebănuit de rodnice discuŃii, la Lisabona în primăvara anului 2006  şi un 
an mai târziu la Bucureşti.  Aceste discuŃii au constituit, între altele,  un imbold pentru o carte a 
subsemnatului, consacrată rădăcinilor esoterismului în filosofia Greciei antice, carte cuprinsă în 
programul de cercetare al CIEM Madrid (al cărui preşedinte este dl Adrian Mac Liman),  tradusă 
ulterior în limba franceză.  Imi spunea că este impresionat de felul cum sunt românii, cum i-a 
regăsit pe români,  inteligenŃi, cosmopoliŃi şi poligloŃi, după ce au trăit patru decenii  într-o dictatură 
catastrofală în primul rând în plan cultural, că este uimitor cum anume au reuşit românii  să se 
salveze spiritual, să reziste prin cultură. Mărturisea că atunci când a plecat din  România,  în  1956, 
avea sentimentul  copleşitor de tristeŃe că n-o să se mai întoarcă niciodată,  că n-o să-şi mai revadă 
niciodată frumoasele locuri ale copilăriei, că perioada trăită  în  România este un capitol încheiat din 
viaŃa lui, dar iată că după această paranteză de o jumătate de secol, a revenit în România şi a trăit 
miracolul întoarcerii în timp, al regăsirii de sine şi al reluării legăturilor cu Ńara natală şi cu oamenii 
ei. 
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 Despre cărŃile sale Adrian Mac Liman spunea, cu modestie, că sunt mai degrabă didactice 
decât beletristice, că atunci când le-a scris nu a avut în vedere aspectul beletristic, fapt care îmi 
aminteşte de ceea ce spunea în perioada interbelică un mare spaniol, Ortega y Gasset, despre cărŃile 
sale, pe care le definea nu sub raport literar, ci ca „urgenŃe vitale”. CărŃile lui Adrian  Mac Liman au 
izvorât, după cum o spune el însuşi, din faptul că problematica Orientului Mijlociu este foarte puŃin 
cunoscută în Europa, mai ales în Spania. Când s-a întors din Orientul Mijlociu, foarte mulŃi prieteni 
din Spania l-au întrebat ce se petrece de fapt acolo?  Cine sunt palestinienii? Ce vor cu adevărat 
israelienii? Etc.  Desigur, cărŃile de ordin mediatic, centrate pe spectaculos, sunt mai interesante, 
pentru că sunt mai anecdotice şi se bucură de o circulaŃie mai largă şi implicit de tiraje mai mari. 
Dar Mac Liman nu a căutat să scrie astfel de cărŃi. Ci el îşi numeşte cărŃile sale ca fiind „didactice”, 
deoarece sunt ştiinŃifice în sens istoriografic, deoarece în ele  a încercat să explice  complexitatea 
situaŃiilor conflictuale din această zonă fierbinte, mai ales să explice cum se motivează anumite 
reacŃii umane.  
 Despre Ossama bin Laden, pe care l-a cunoscut personal şi căruia i-a luat un interviu, are 
opinie mai puŃin obişnuită, spune că de fapt duşmanii lui sunt cei care l-au făcut celebru. Lui Adrian 
Mac Liman, bin Laden i-a făcut impresia unui om îmbătrânit prematur şi cu idei infantile. Interviul 
luat lui bin Laden a fost publicat în revista spaniolă „La Vanguardia”  în luna mai 1983. Ulterior, 
după 11 septembrie 2001, bin Laden şi-a căpătat binecunoscuta notorietate negativă mondială, iar 
interviul  luat mai-nainte de către Adrian Mac Liman a reintrat în atenŃia opiniei publice şi a 
analiştilor, fiind reanalizat şi resemnificat. Faptul dovedeşte că ziariştii buni au întotdeauna un 
anume simŃ al realităŃii foarte dezvoltat, ceea ce le permite să intuiască anumite lucruri care devin 
ulterior de o notorietate deosebită. Atentatele de la 11 septembrie 2001 sunt, în opinia lui Adrian  
Mac Liman, ceva de aşteptat, ceva ce se putea prevedea. Anii pe care i-a trăit ca ziarist în Orientul 
Mijlociu, contactele cu lumea arabă moderată şi cu cea radicală, toate îi spuneau că la un moment 
dat are să explodeze ceva, că o să se întâmple un atentat de anvergură neobişnuită, pentru că 
atitudinea Occidentului faŃă de lumea arabă, faŃă de anumite Ńări din lumea arabă,  faŃă de mişcările 
fundamentaliste şi tradiŃionaliste din lumea arabă, ducea inevitabil către o explozie. Adrian Mac 
Liman mărturiseşte că a fost şocat de atentatele de la 11 septembrie 2001, dar că nu a fost mirat, 
pentru că se aştepta la aşa-ceva, pentru că era previzibil că aşa-ceva se va întâmpla. Anumite 
resentimente acumulate în timp în lumea arabă aveau deja o încărcătură explozivă. Se pare că aceste 
resentimente, precum şi o imagine negativă faŃă de lumea arabă în Occident, conveneau unor 
cercuri politice occidentale, pentru a crea un nou „duşman” în ochii opiniei publice,  pentru a 
inventa un nou pericol după dispariŃia comunismului.  Acest lucru a fost afirmat încă din 1993 în 
publicaŃii americane foarte serioase, cum ar fi Washington Post,  că Islamul ar putea fi duşmanul cel 
mai potrivit pentru mentalitatea americană postmodernă, inclusiv pentru faptul că Islamul  ar putea 
fi reprezentat ca o mare pată verde pe ecranul televizoarelor, de la Gibraltar în Malaezia, deci un 
duşman uşor de identificat, după cum anterior exista enorma pată roşie care semnifica pe 
mapamond sistemul comunist. Astfel, Ossama bin Laden nu este altceva decât un produs al politicii 
americane, care poate fi exploatat foarte bine, pentru a se crea un climat anti-arab în Occident. 
BineînŃeles, bin Laden şi Al-Quaeda sunt duşmani ai Occidentului în mod real,  dar argumentele 
anti-occidentale  pe care le prezintă  bin Laden şi Al-Quaeda nu au nimic în comun cu propaganda 
anti-arabă de care beneficiază cetăŃenii Statelor Unite şi, parŃial, cei din Europa.  In Europa, situaŃia 
este mai variată în privinŃa mentalităŃilor, percepŃiile sunt mai diversificate, inclusiv în ceea ce 
priveşte atentatele de la 11 septembrie sau pericolele care ar veni din direcŃia Islamului.  
 In cazul particular al Spaniei, atentatele islamiste din gara Atocha de la Madrid au şi o altă 
explicaŃie, suplimentară. In afară de faptul că Spania a susŃinut  100% campania SUA în Afganistan 
şi Irak, aici mai există şi un diferend istoric, poate mai greu de înŃeles, dar de o vechime 
considerabilă şi de o eficienŃă politică indubitabilă. De exemplu, manualele de istorie din Spania 
menŃionează, aproape la fiecare epocă istorică,  câte un „război împotriva Islamului”.  Iar în cultura 
şi mentalitatea   islamică,  Spania este percepută nu o dată ca „pământ al Islamului”. O parte a 
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teritoriului  Spaniei de azi a fost, între secolele VIII-XV, califat arab şi urmele civilizaŃiei arabe pe 
aceste locuri sunt evidente până azi. La fel, există urme şi în mentalitatea arabă. Astăzi de exemplu, 
în biroul regelui Marocului  de la Rabat există o hartă a „Marocului Mare”, în care frontierele 
Regatului Marocului de odinioară se întind până la Toledo, în Spania. Sau în Arabia Saudită, acolo 
în manualele de şcoală se spune că Andaluzia este un „pământ islamic”, care trebuie recucerit.  
 Potrivit mărturisirilor lui Adrian Mac Liman,  una dintre următoarele sale cărŃi va fi despre 
România, carte pe care o aşteptăm cu mare interes.  
  
Concluzii 

Iată că un intectual român, născut şi în parte format în România şi în spiritul culturii române, 
apoi stabilit în (ceea ce noi numeam mai demult) străinătate, este în acelaşti timp un intelectual de o 
anvergură cu adevărat europeană. Vorbitor al tuturor limbilor europene, precum şi al celor de bază 
din Orientul Mijlociu, profesor universitar şi scriitor, autor de cărŃi în limba spaniolă dar care se 
citesc în zeci de mii de exemplare şi pe continentul latino-american, membru al Grupului de Studii 
Mediteraneene de la Sorbona dar şi al centrului Regional de Studii Paris – Bucureşti, Adrian Mac 
Liman este o personalitate care îl farmecă pe interlocutor imediat, prin vasta sa cultură,  
înŃelepciune şi viziune etică. Ar trebui ca noi, cei din Ńară,  să ştim să îl atragem în activităŃile 
noastre ştiinŃifice şi literare, ca  să fie o prezenŃă semnificativă şi în cultura română. 
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Abstract 

Romanian cultural expansions into the West and the rest of the world have represented 
complex and pressing issues throughout the twentieth and now the twenty-first century. Points of 
connection have been made both by immigrant and by “travelling” cultural actors, the diverse 
explorers of a world of expanding borders and identities. Where do these people belong and how is 
their work to be understood? These are just part of the questions behind this short and subjective 
incursion into the “outside”. 
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Calinescu, Virgil Tanase, Mircea Cantor, Victor Man, Andrei Codrescu… lista continuă să crească 
şi printr-un exercitiu mental o puteŃi extinde chiar dumneavoastră. În afara faptului că o asemenea 
lista nu reuşeşte nici de departe să adune toate personalităŃile culturale române (sau de provenienŃă 
română) care au trait şi traiesc în strainatate, mai are şi neajunsul de a fi extrem de nedreaptă fată de 
toŃi cei care nu au trăit sau trăiesc în strainate dar au reuşit să se faca auziŃi şi să işi creeze un nume 
acolo.  

DicŃionarul Explicativ on-line al Limbii Române explică însemnătatea cuvântului graniŃă: 
“Limita care desparte două state; frontieră, hotar, limită teritorială. – Peste (sau dincolo de) graniŃă 
în străinătate.” Cuvântul e sinonim cu limită şi margine. M-am lovit aici de o graniŃă verbală în 
momentul în care am încercat să încep să scriu despre intelectuali români în Europa. Cum să 
definesc limitele unei asemenea “existenŃe”? Ce însemnă în fine intelectuali români “plecaŃi” în 
străinătate? Se referă această construcŃie verbală la cei care s-au născut în România şi mai apoi au 
emigrat? La cei care au plecat de nevoie? La cei care au plecat voit? La cei care au plecat pentru a 
se reîntoarce mai apoi? Şi cum rămâne cu nomazii, cu trubadurii, cu cei care pleacă de acasă fără să 
mai ştie unde e într-adevăr acasă? Cum este să locuieşti între lumi, între aici şi acolo, într-o 
perpetuă calătorie? Poate că majoritatea celor enumeraŃi mai sus, se regăsesc undeva între graniŃe, 
nu sunt nici români nici străini, străini în Ńara lor şi străini în străinătate, acasă acolo acasă aici, cu 
un picior pe un mal şi unul pe celălalt. Şi totuşi poate că majoritatea se definesc, se înŃeleg a fi 
români, oriunde ar fi, sau vice-versa poate se definesc a fi ceea ce au devenit între timp, ceea ce au 
descoperit a fi între timp. Dar la aceste întrebări intime nu pot răspunde decât ei.  

Unul dintre răspunsuri îl dă Matei Visniec: 
Je suis l’homme qui vit entre deux cultures, deux sensibilités, je suis l’homme qui a ses 

racines en Roumanie et ses ailes en France[1]. 
Secolul douazeci a reprezentat pentru România un secol al migraŃiilor intelectuale, mai ales 

înspre vest, fie vestul aceasta Europa, fie America sau Canada. Secolul douăzeci şi unu se pare că 
Ńine pasul. În România de azi se pleacă la studii, uneori se mai şi “rămâne”, se pleacă pentru servici, 
pentru o viaŃă mai satisfăcătoare profesional şi financiar, pentru simpla experienŃă de a vedea şi cum 
e altundeva, pentru cunoaştere şi auto-cunoaştere, pentru că se poate pleca, şi trist, mai ales în ceea 
ce Ńine de cultură, de multe ori se pleacă pentru că trebuie.  

MigraŃiile acestea se pot vedea foarte bine în artă, unde dorinŃa de a aduce arta modernă 
românească la un nivel European este resimŃită încă de la sfârşitul secolului nouăsprezece, de către 
artişti precum Nicolae Grigorescu (care a studiat şi lucrat la Paris, Barbizon şi în Bretania), Ştefan 
Luchian (care a studiat şi lucrat la Paris şi la München), Theodor Pallady (Dresda şi Paris) şi 
Constantin Brâncusi (Viena, Paris), cel din urmă devenind mai apoi iniŃiatorul, dacă rolul său se 
poate aduna în cateva cuvinte, sculpturii moderne Europene. Legătura mediilor artistice din 
România cu avangarda Europeană se pastrează şi la început de secol douăzeci când Tristan Tzara şi 
Marcel Iancu pleaca în ElveŃia unde în jurul lui 1916, în interiorul unui Cabaret Voltaire din Zürich, 
participa la “invenŃia” unui nou limbaj artistic: Dada. De asemenea Victor Brauner va fi mai apoi 
unul din membrii mişcării suprarealiste.  

Mare parte din aceste legături au fost rupte odată cu cel de-al doilea razboi modial iar unele 
au fost continuate în “străinătate” sau într-un “underground” prelungit până după 1989. Sigur că 
perioada aceasta istorică este mult prea lungă şi complexă pentru a putea fi adunată aici în doar 
câteva idei. Ceea ce vreau să subliniez aici, este că un contact cultural real este interminabil în timp. 
Nu poate avea o finalitate, fiind o idee, un concept fluent bazat pe comunicare inter-umană. Atâta 
timp când va exista un motiv de a comunica, va exista şi o cale. În secolul douăzeci, legătura 
aceasta dintre România şi Europa, dar şi restul lumii, s-a bazat mai mult pe legături stabilite între 
artişti, scriitori, filozifi, intelectuali, decât intre instituŃii sau unităŃi administrativ-teritoriale. Virgil 
Tanase, într-un interviu din 2004 [2], vorbeşte despre diferenŃa dintre creaŃie şi discursul asupra 
acesteia, care inevitabil o încadrează în anumite tipare care sunt neaparăt general valabile: “În ceea 
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ce mă priveşte, sper că sunt mai interesant prin romanele mele, publicate şi la Paris, sau prin 
spectacolele pe care le fac şi aici, decât prin adresa din buletinul de identitate.”  

Aş vrea să revin la ideea graniŃei şi a limitelor. Devine deja clar că în lumea culturii, a artei, 
a literaturii, nu vorbim doar despre limite politice, cu toate că de multe ori acestea sunt fatale. Mai 
există multe alte limite de trecut. În cazul României de azi există limita unui anonimat cultural, greu 
de scuturat, care a durat câteva decenii. Şi aici se vede într-adevăr şi se ştie când Dan Perjovschi 
expune la Tate Modern sau la MoMA, când Silviu Purcărete sau Dan Puric işi joacă spectacolele 
prin străinătate, când Maia Morgenstern sau Marcel Iureş joacă la Hollywood sau când Cristian 
Mungiu câstigă Palme d’Or la Cannes. Devine din ce în ce mai clar, cel puŃin pentru mine, că în 
2000 şi, graniŃele devin din ce în ce mai transparente.  

Există mai multe feluri de a fi în alte locuri. Sunt cei care pleacă pentru o vreme şi cei care 
nu se mai intorc. Sunt cei plecaŃi definitiv şi cei care revin, poate doar la bătrâneŃe. Dacă ar fi să 
analizăm care este însemnătatea gestului şi pornirii de a pleca nu am ajunge nicăieri. Motivele sunt 
din nou, prea multe şi poate prea personale pentru fiecare din cei risipiŃi. Poate mai importantă este 
experienŃa în sine şi ce presupune viaŃa “acolo”, ce înseamnă plecarea, ce înseamnă adaptarea, 
schimbul de idei, sentimente, imagini; ce înseamnă să laşi ceva din tine în urmă şi să te scufunzi în 
altceva, într-o înşelătoare anonimitate? Să imprastii ceea ce eşti ca loc, ca geografie în toate 
colŃurile lumii...Dar instrăinarea nu Ńine doar de loc. Există diferite singurătăŃi. Răsfoind jurnalul lui 
Eliade din Paris, mi-a atras atenŃia o anume zi, 4 ianuarie 1953, şi următorul fragment:  

Tout est reste là-bas: ma jeunesse, mon passé, la famille, les amis. Tout ce que j ‘ai fait ou 
pas fait, les papiers de mon adolescence, les manuscrits, les lettres de tant d’amis qui ne sont plus, 
mes livres, les dossiers avec mes premiers articles du temps du lycée ou de l’Université,  
absolument tout. Ici, en « Occident », je ne suis qu’un fragment [3]. 

Pentru Eliade definiŃia a ceea ce e acasă vine dintr-o lipsă, dintr-un dor, din ceea ce a rămas 
altundeva, exilul reprezintând aici forma extremă a plecării. Să fie oare singurătea un simptom al 
imposibilităŃii adaptării totale? E singurătea ultima redută a încăpăŃânării de a rămâne la fel, de a nu 
pierde nimic din ceea ce a fost şi continuă să fie, dar altundeva? Sabin Danita scrie în Dilema Veche 
din 16 martie 2006: 
 Există singurătăŃi asumate, fortuite, impuse, singurătăŃi morbide, singurătăŃi “collective”, 
singurătăŃi creatoare, singurătăŃi fără miză, goale ca nişte bidoane de tablă, există singurătăŃi cu sens 
şi singurătăŃi vulgare. Toate par să aibă, la capătul lor, un numitor comun: calvarul de a rămâne cu 
tine însuŃi, spaima odioasă că, în final, nu te-ai mai putea suporta [4]. 
 Cultura este nu doar legată de cei care o susŃin (desi sigur fără aceşti actori s-ar prăbuşi). Ea 
devine o stuctură în sine, undeva deasupra activităŃii creative a fiecăruia. Devine o reŃea care 
inevitabil, în momentul în care este transportată într-un alt spaŃiu social, politic, geografic, istoric, 
ideologic, economic, estetic, etc., va fi înŃeleasă doar parŃial, fragementar şi de aici sentimentul 
singurătăŃii chiar şi în cultură. În acelaşi timp singurătatea aceasta conŃine în sine şi un sens al 
libertăŃii deci al posibilităŃilor, al creaŃiei, al comunicării.  
 Pentru Emil (sau cum este “botezat” în literatura străină Emile) Cioran, plecarea este o 
formă a libertăŃii, a nevoii de a fi, de a trai. Plecarea e o experienŃă de viaŃă. Contrar aşteptărilor 
mele, în Cioran am gasit optimismul plecării şi înstrăinării. Următorul pasaj provine dintr-un 
interviu mai recent cu Gabriel Liiceanu:  

La liberté a été ma seule religion dans la vie, l’indépendance, et, en premier lieu, de ne pas 
dépendre d’une carrière. J’ai compris très tôt que la vie n’a de sens que si on parvient a y faire ce 
que l’ont veut. Tout le problème consistait pour moi à sauvegarder ma liberté. J’aurais tout raté si 
j‘avais accepté de travailler dans un bureau pour gagner ma vie. À Paris, j’ai connu toutes sortes de 
ratés, des types très bien par ailleurs, très doués, mais a qui le bureau fut fatal. Le Paris d’avant-
guerre était la ville idéale pour les rates ; les Roumains, en particulier, y étaient célèbres de ce point 
de vue [5]. 
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  Extensia aceasta a independenŃei nelimitate de graniŃe politice, devine cu atât mai acută în 
România de după 1945. Libertatea se va regăsi altundeva. Desigur şi acolo înşelătoare, dar totuşi, 
măcar posibilă.  

Artişti, scriitori, dramaturgi, actori, filozofi, regizori, critici, definiŃi în massmedia: 
“Romanian-born”, româno-francezi, româno-germani, româno-maghiari, maghiaro-români şi de 
orice altă naŃionalitate mixtă trăiesc în paginile publicaŃiilor sau pe pagini de internet. Şi până la 
urmă naŃionalitatea lor, în sensul strict al cuvântului, contează prea puŃin pentru ceea ce înseamnă ei 
de fapt: ei sunt nişte punŃi de legătură şi nişte dovezi (munca lor cred dovedeşte asta) ale faptului că 
indeferent de limba pe care o vorbim şi indiferent de locul din care plecăm, comunicarea este 
posibilă oriunde, bineînŃeles cu bunăvoinŃă. Edward Wadie Said, el însuşi un exilat/emigrant de 
origine Palestiniană, scrie despre exilaŃi, refugiaŃi, expatriaŃi, emigranŃi, despre multiplele variante 
de înstrăinare într-un veac al înstrăinării generalizate. 

The exile knows, that in a secular and contingent world, homes are always provisional. 
Borders and barriers, which enclose us within the safety of familiar territory, can also become 
prisons, and are often defended beyond reason or necessity. Exiles cross borders, break barriers of 
thought and experience [6]. 

 
Concluzii 

Vorbind din experinenŃa mea personală, un schimb de Ńară este nu doar o experienŃă unică 
este şi o experienŃă necesară. Poate că prin massmedia lumea întreaga ne este mult mai aproape şi 
totuşi când ajungem să calcăm alte locuri, să le respiram aerul, să le întalnim oamenii, să începem 
să le cunoaştem, abia atunci începem sa înŃelegem cât de înşelatoare pot să fie aparenŃele cât de 
subiective ne pot fi părerile. Şi cât de ciudat poate fi să încerci să scrii din perspectiva de acasă, 
realizând că nu eşti acasă şi în plus că nici nu vei putea vreodată să te întorci la punctul din care ai 
plecat, la o tabula rasa culturală, să fii din nou cine ai fost înainte să pleci.  

“Exilul românesc? La ce vă referiŃi? La acei “mari exilaŃi” care au stat o viaŃă la Paris şi     
n-au publicat un rând (decât în editurile confidenŃiale ale exilului) rămânând cu singurul titlu de 
glorie al “înstrăinatului”, pe care îl perpetuează ca pe sfintele moaşte pentru că n-au nici un alt 
motiv de imaunare? Sau la cine? La noi cei care, deşi locuim la Paris, suntem azi prezenŃi în viaŃa 
literară românească? Dumitru łepeneag despre care nu ştiu câtă lume din România azi are habar că 
îşi petrece o buna parte din timp la Paris unde scrie în româneşte carŃi pe care ar putea la fel de bine 
să le scrie în franceză, şi pe care le publică mai întâi în FranŃa şi apoi în România sau invers? Eu 
însumi, funcŃionar al statului român? Cine mai ştie azi că Nicolae Breban a stat o vreme aici? Ce 
importanŃă are, faŃă de valoarea cărtilor pe care le citiŃi, faptul ca ele au fost scrise înspre 
Montparnasse? În ceea ce mă priveşte, sper că sunt mai interesant prin romanele mele, publicate şi 
la Paris, sau prin spectacolele pe care le fac şi aici, decât prin adresa din buletinul de identitate.” 
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Abstract 

Having his three auto-biographical novels published abroad first and only later on in his 
own country, the Evangelical priest Eginald Schlattner – born in Arad – is considered by the 
critique as the best known contemporary novelist from Romania. After the great Saxon emigration 
in 1990-1991, and with only five Saxons left in the whole  village, he continued to fulfill his duties 
as a priest at the Evangelical church of Roşia (Rothberg) - Sibiu, „only for God and for myself” as 
he often declares. Better known abroad, Schlattner is a proud ambassador of his country – 
Romania, where he had the chance to develop as a Saxon in a tolerant multi-ethnic and multi-
cultural environment. 
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Publicat mai mult în străinătate decât acasă, apreciat de milioane de cititori din Austria, 
Germania şi ElveŃia, dar şi din Spania şi Polonia, Eginald Schlattner este considerat de critici drept 
cel mai cunoscut romancier contemporan din România. După marea plecare a saşilor din anii 1990-
1991, el a continuat să-şi îndeplinească îndatoririle de preot, trăind cu stoicism tristeŃea de a sluji 
zilnic în Biserica evanghelică din Roşia (Rothberg) "doar pentru Dumnezeu şi pentru mine, de unul 
singur, şi multi îngeri". Din cei cinci saşi care mai vieŃuiesc în comună, doar preotul şi cateodată 
preoteasa mai trec pragul sfântului lăcaş.  

ViaŃa lui Eginald Schlattner 
Eginald Schlattner s-a născut în oraşul Arad, în urmă cu 75 de ani. A copilărit şi şi-a 

petrecut tinereŃea în oraşul Făgăraş, pe atunci reşedinŃa judeŃului Făgăraş, printre etnii diferite: 
români, maghiari, germani, evrei, armeni şi Ńigani. Nu a învăŃat limba română în casa părintească, 
studiind la şcolile de limbă germană din Sibiu, Făgăraş şi Braşov. 

La data de 23 august 1944, când România a întors armele împotriva Germaniei, toŃi etnicii 
germani din Regatul României sunt declaraŃi colaboratori ai lui Hitler. Tatăl lui, Felix Schlattner, a 
fost deportat în Rusia, la muncă silnică. În primăvara anului 1945, saşii şi şvabii sunt expropriaŃi. 
Nici familia lui Schlattner nu e cruŃată de necazuri, fiind azvârliŃi în stradă într-o noapte de 
noiembrie 1948. 

În perioada 1952-1953, a studiat timp de două semestre la Institutul de Teologia 
Evanghelică de la Cluj, până la exmatricularea sa. El a declarat că în acei ani, era ateu convins, fiind 
adept al lecturilor din Schopennhauer şi Nietzsche. Apoi, timp de un semestru, a studiat matematica, 
iar în următorii 5 ani hidrologia, în perioada 1952-1957. 

În anul 1957, înainte de a-şi susŃine examenul de stat, a fost arestat din motive politice. Este 
torturat fizic şi psihic în cele 20 de luni de anchetă, fiind bătut în repetate rânduri şi Ńinut înfometat 
pentru a colabora cu anchetatorii, cu care decide într-un final să colaboreze. „A fost o decizie la 
limită, după luni de rezistenŃă, pentru care îmi asum răspunderea” declară Schlattner în apariŃiile 
sale publice.  

A fost martorul principal al acuzării în "Procesul scriitorilor germani", terminat la 15 
septembrie 1959 la Braşov, care a avut ca rezultat condamnarea la un total de 95 de ani de muncă 
silnică şi confiscarea averilor şi anularea drepturilor civile pentru grupul Andreas Birkner, Wolf von 
Aichelburg, Georg Scherg, Hans Bergel şi Harald Siegmund, pentru "infracŃiunea de instigare 
împotriva ordinii sociale şi agitaŃie". Schlattner este condamnat, la rândul său, în noiembrie 1959 
pentru "tăinuirea delictului de înaltă trădare", la doi ani închisoare corecŃională cu interdicŃie civilă 
şi confiscarea averii în întregime, pedeapsă care a fost compensată cu perioada de arest preventiv. 
Fratele său mai tânăr, Kurt Felix Schlattner, fusese deja arestat pentru nedenunŃ. 

După ieşirea din închisoare, autorităŃile comuniste i-au oferit oportunitatea de a pleca în 
Germania. „ToŃi foştii deŃinuŃi politici au primit imediat paşaportul, că regimul de atunci era 
mulŃumit să scape de ei. Atunci, mie o voce interioară – n-am ştiut că era vocea lui Dumnezeu – mi-
a spus: Nu pleca!“ [1] declară Schlattner într-un interviu. 

Eginald Schlattner a lucrat mai întâi ca muncitor zilier la Fabrica de Cărămidă din Făgăraş, 
iar apoi ca tehnician în construcŃii rurale la Ferma de Stat Berzovia, iar după aceea la construcŃia de 
căi ferate Deva-Brad. Este angajat apoi la Uzinele Mârşa ca desenator tehnic. În anul 1969 i s-a 
îngăduit în cele din urmă să-şi susŃină examenul de stat în domeniul hidrologiei, la peste un deceniu 
după colegii lui, devenind astfel inginer. A lucrat ulterior ca inginer hidrolog doar până în 1973, 
fiind, pe rând, şef de şantier, inginer coordonator la InvestiŃii, inginer hidrolog la uzină. 

În acelaşi an, deşi fusese reintegrat în societate şi avea o situaŃie materială bună, Eginald 
Schlattner simte chemarea pentru preoŃie şi îşi reia studiile de teologie. După absolvirea studiilor 
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teologice, din anul 1978 a fost până la pensionare preot luteran în satul Roşia (în germană 
Rothberg) din judeŃul Sibiu. Credincioşii Parohiei Roşia s-au împuŃinat an de an, emigrând în 
Germania, dar preotul Schlattner nu şi-a urmat enoriaşii în Germania, deşi ar fi avut toate motivele 
să o facă. În schimb, acesta a decis să lucreze ca preot în penitenciarul Gherla, începând cu anul 
1992. 

Activitatea literară 
Eginald Schlattner a început să scrie în anul 1990, după ce tăcuse vreme de patruzeci de ani. 

El îşi descoperise vocaŃia literară povestind puŃinilor săi enoriaşi despre tradiŃia sărbătorilor în 
comunitatea săsească din Făgăraşul interbelic, “povestit” şi în scrisorile către familia sa din 
Germania. Eginald Schlattner a publicat trei cărŃi în limba germană, care au caracter autobiografic şi 
tratează viaŃa populaŃiei germane din Transilvania, şi în parte din Banat, între anii 1943-1960. 

Debutează ca scriitor în anul 1998 cu primul său roman "Der geköpfte Hahn" (Cocoşul 
decapitat), publicat în Austria, la Editura Paul Zsolnay din Viena, şi distribuit în întregul spaŃiu 
germanofon. El a avut un succes considerabil (fiind reeditat de mai multe ori şi tradus în opt limbi), 
fiind adaptat pentru un film lansat în cadrul manifestărilor organizate în oraşul Sibiu, Capitala 
culturală europeană a anului 2007. Filmările s-au făcut la Sibiu, sub conducerea regizorului Radu 
Gabrea, filmul fiind o coproducŃie româno-germano-austriaco-ungară, cu finanŃare din partea 
Centrului NaŃional al Cinematografiei şi a SocietăŃii Române de Televiziune, iar din străinatate de 
la Fondul EURIMAGES al Consiliului Europei. 

AcŃiunea romanului se petrece într-o singură zi, 23 august 1944, la Făgăraş, în casa 
scriitorului, pe atunci în vârstă de 15 ani, care dă o petrecere de terminare a gimnaziului, pentru 
colegii lui, fete şi băieŃi de etnii diferite. În perioada în care îşi aşteaptă musafirii, băiatul se lasă în 
voia gândurilor şi amintirilor despre membrii familiei sale, despre vecini şi cunoştinŃe, evocând 
tradiŃiile comunităŃii, dar şi întâmplări din anii războiului aflat pe sfârşite, când printre cei apropiaŃi 
se află atât pro-nazişti, cât şi oameni care îşi demonstrau solidaritatea cu victimele fanatismului 
rasist [2]. 

În al doilea roman al său, "Rote Handschuhe" ("Mănuşile roşii"), Schlattner descrie cu ton 
critic rolul său şi trădarea la procesul politic de la Braşov, intentat unor scriitori transilvăneni la 
sfârşitul aniilor '50. După publicarea romanului a existat un puternic ecou critic în mai multe 
publicaŃii din Germania, şi rolul lui Schlattner a fost discutat într-un mod foarte controversat [3]. 

Pe de o parte, Schlattner a fost, el însuşi, deŃinut politic timp de doi ani. Pe de altă parte, s-a 
oferit ca martor al acuzării în acest proces înscenat. Pentru colaborare i s-a redus pedeapsa, fiind 
eliberat, pe când alŃi acuzaŃi au suferit detenŃii timp de mulŃi ani (Wolf von Aichelburg, Hans 
Bergel). Criticii i-au reproşat falsificarea istoriei în romanul său, fapt care încă nu s-a clarificat. 

Cartea "Mănuşile roşii" reprezintă un comentariu plin de profunzime, şi poate de aceea atât 
de controversat, al ororilor ultimului veac, comentariu sumbru, luminat totuşi pe alocuri de cerul 
senin al unei vesele poveşti de dragoste şi nuanŃat de o grotescă morală şi de un ton pe cât de 
umoristic, pe atât de nostalgic şi de pios. 

În a treia carte a sa, "Das Klavier im Nebel" (Pianul din ceaŃă), Schlattner ne povesteşte 
viaŃa lui Clemens, fiul unui fabricant de cartoane sas din Sighişoara (Schäßburg), care a pierdut 
totul după al doilea război mondial, când familia sa a fost declarată burgheză şi fabrica a fost 
naŃionalizată. Tatăl zace în închisoare, mama este dispărută, iar tânărul Clemens lucrează într-o 
fabrică de porŃelan şi urmează şcoala la seral. Când o întâlneşte pe românca Rodica, dragostea 
înlătură toate barierele. Acoperind perioada 1948 - 1951, acest roman completează trilogia, 
situându-se, ca aşezare temporală, între primele două romane [4]. 

Românul Eginald Schlattner 
„Aceste cărŃi nu le-aş fi putut scrie în Germania. ŞtiŃi de ce? Un emigrant a terminat cu 

trecutul lui. El trăieşte numai din amintiri, nu mai are o relaŃie cu prezentul Ńării pe care a părăsit-
o. Aici sunt încă pomii de atunci, soarele ca şi acum 50 de ani, sunetele, cuvintele oamenilor, 
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românească, săsească, mirosul pământului... N-aş fi putut să scriu acest roman într-un bloc din 
München... Nu, n-aş fi putut. Ar fi devenit un roman de nostalgie. Kitsch...”  

Astfel, preotul Schlattner din Roşia a devenit celebru, dar continuă să locuiască în casa 
parohială veche, înconjurată de grădini şi de parcul bisericii. Întrebat dacă nu se gândeşte să 
emigreze şi el în Germania, a răspuns mândru şi răspicat că, orice i-ar mai rezerva viaŃa, "von hier 
rücke ich mich nicht" ("de aici nu mă clintesc")[5]: „Acest lucru îl datorez patriei mele România, 
care mi-a permis sau – nu numai atât – m-a favorizat să rămân german. Aici mă ştie bunul 
Dumnezeu după nume şi aici mă ştiu oamenii de suflet. Din acest loc eu nu mă clintesc. Aşa să m-
ajute Dumnezeu”. 

Eginald Schlattner este raŃiunea pentru care s-a dezvoltat la Roşia o formă de turism 
cultural, scriitorul fiind vizitat de către grupuri de străini, dar şi de către români care i-au citit cărŃile 
şi care doresc să-l cunoască în persoană pe scriitorul şi preotul Schlattner. Acesta îşi găseşte timp 
pentru fiecare grup în parte, reluând istoria seriei de romane auto-biografice. Printre oaspeŃi, 
regăsim personalităŃi ale vieŃii politice din străinătate. Cu ocazia vizitei efectuate de către ministrul 
federal de Interne al Germaniei, Otto Schily la biserica luterană din Roşia, preotul Schlattner l-a 
întâmpinat pe înaltul oaspete cu următoarele cuvinte, care exprimă ataşamentul său faŃă de patria sa, 
România: „Când în pădurile şi mlaştinile unde astăzi se află Berlinul creştea pir şi orăcăiau 
broaştele, aici, în Transilvania, se cânta nemŃeşte şi se rosteau rugăciuni latineşti. Asta înseamnă 
vechimea săsească! Iar dacă astăzi vă pot saluta în limba noastră comună, germana, acest lucru îl 
datorez Patriei mele, România, care niciodată nu ne-a interzis limba maternă, nici chiar în acele 
nouă luni de zile, de la 23 august 1944 la 9 mai 1945, când Regatul român s-a aflat în război cu 
Reichul german. În septembrie 1944, fiecare copil de sas s-a dus la şcoala lui germană, unde se 
predau două ore de limba română ca limbă străină, începând cu clasa a III-a,” [6]. 

România europeană în concepŃia preotului scriitor 
Potrivit lui Schlattner, românii sunt europeni prin vocaŃie şi Ńinută, iar această Ńară vine din 

istorie cu "acquis"- ul comunitar însuşit, pe care-l şi depăşeşte la capitolul toleranŃă faŃă de 
minorităŃi. "La varsta de zece ani, eu nu vorbeam romaneste. Tata imi atârnase o tăbliŃă de gât pe 
care scria: "Acest baiat se numeşte Eginald Norbert Schlattner şi nu ştie româneşte. Dacă se 
pierde, vă rog să-l predaŃi pe strada Eminescu 5, contra recompensă". "Am fost foarte intrigat că 
tata a plătit pentru mine, când am fost adus acasă de un român cumsecade, numai de două ori 
suma plătită pentru câinele nostru, Litvinov, când şi el se rătăcise. Mă aşteptam să plătească măcar 
de cinci ori mai mult...". În această metaforă anecdotică este ceva care defineşte spiritul tolerant al 
României, caracterul umanitar al civilizaŃiei româneşti. „Mă doare inima când observ că, în 
străinătate, România este perceputa numai prin strada, şi anume: câinii de stradă, copiii de stradă, 
fetele de pe stradă, hoŃii de stradă... E mult prea puŃin! S-a ajuns la aberaŃii de genul celor 
întâmplate la Lisabona, unde am Ńinut o conferinŃă de presă despre România, organizată de 
Ambasada Austriei. S-a apropiat un ataşat de presă oarecare şi mi-a şoptit: "N-ai voie să vorbeşti 
aşa de frumos despre România, că nu te crede nimeni". Dar eu vorbesc! Odată, în Polonia, la o 
conferinŃă internaŃională, am luat cuvântul în încheiere şi am spus: "În mod regretabil, de patru 
zile vorbiŃi despre identitatea Europei, şi două lucruri nu le-am auzit - cuvântul Dumnezeu şi 
cuvântul România!". 

Ambasador cultural al României 
În ianuarie 2002, în cadrul galei "Premiilor anuale ale diplomaŃiei române”, preotul sas 

Eginald Schlattner a fost numit „Ambasador cultural al României“, pe baza unei liste de zece 
argumente oficiale ale Ministerului de externe: 

1. Pentru că Eginald Schlattner este autorul unor romane cu o receptare internaŃională 
extraordinară – Der geköpfte Hahn (Cocoşul decapitat) şi Rote Handschuhe (Mănuşile roşii) – care 
nu uită niciodată să spună că datorează scrierea acestor cărŃi in limba germană patriei sale, 
România.  
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2. Pentru că Eginald Schlattner se autodefineşte prin patru repere: cetăŃean al României, sas 
descinzând din saşii veniŃi şi asezaŃi la curbura CarpaŃilor in urmă cu 850 de ani, preot luteran şi 
scriitor de limbă germană. 

3. Pentru că foloseşte un joc de cuvinte intraductibil in limba română – patria strămoşilor săi 
nu este şi patria sa – ca să afirme că pentru el patria sa este aici, in inima României.  

4. Pentru că mărturiseşte că marea sa realizare, dincolo de succesul romanelor sale, este 
condiŃia de preot în Ardeal, preot al comunităŃii săseşti în pragul stingerii dar şi al inchisorii de la 
Aiud, şi dovedeşte că toate gratiile se pot da la o parte atunci când iubirea faŃă de Dumnezeu începe 
cu iubirea faŃă de semenii tăi.  

5. Pentru că argumentează la orice întâlnire cu cititorii (şi majoritatea întâlnirilor se petrec 
dincolo de graniŃele României în lungi turnee de săptamâni intregi) că în ultima jumătate de secol 
românii au cel puŃin patru motive să fie mândri de felul în care au rezistat istoriei: in anii `40 cand 
nu i-au deportat pe evrei în lagăre; în anii postbelici când nu le-au interzis germanilor limba, şcoala 
şi biserica; în anii '50 cand au opus rezistenŃă anticomunistă în munŃi şi în decembrie '89 cand au 
ieşit în stradă. 

6. Pentru că biografia sa ilustrează toate „nodurile” istoriei şi puterea de a le dezlega, toate 
tragediile ideologiei, fragilitatea fiinŃei şi forŃa miraculoasă de a rezista: ca puŃini alŃii, a trăit la 
extreme şi a plătit pentru fiecare experienŃă, indiferent dacă şi-a dorit-o sau a fost obligat să şi-o 
asume; ca puŃini alŃii este necruŃător cu sine însuşi iar romanele o probează din plin. 

7. Pentru că demonstrează prin viaŃă şi scris că spaŃiul emblematic al secolului al XX-lea 
este închisoarea, în toate variantele ei (lagăr, celulă, domiciliu forŃat) dar că ştie să îi opună alt 
spaŃiu, biserica, în care stau în faŃa Domnului, alături, ca să fie binecuvântaŃi, puşcăriaş şi gardian, 
victimă şi torŃionar; le adaugă universul ficŃiunilor sale oferit ca patrie tututor. 

8. Pentru că Eginald Schlattner este mai cunoscut în străinătate decât la noi acasă şi îi 
iubeşte pe români, înfăŃişându-ne în cărŃile şi în interviurile sale într-un fel care ne face să ne 
acceptăm pe noi înşine, cu demnitate, în faŃa tuturor.  

9. Pentru că Eginald Schlattner este mărturia vie că Romania poate fi văzută şi ca un loc 
miraculos de convieŃuire şi supravieŃuire în secole a mai multor etnii în ciuda vremurilor potrivnice.  

10. Pentru că a fixat pe hărŃile imaginarului un loc numit Fogarasch (adica Făgăraşul nostru) 
cum a facut Marquez cu Macondo al său din Caraibe (cu care a şi fost comparat) şi Faulkner cu 
Yoknapatawpha, adică ne-a scos în universalitate, biruind toate barierele: lingvistice, etnice şi 
culturale. 

Prozatorul Eginald Schlattner în antologia austriacă "TOP 22" 
Eginald Schlattner a fost inclus în antologia de literatură "TOP 22", publicată la sfârşitul 

anului trecut, de editura austriacă Aramo. Antologia "TOP 22" cuprinde 20 de autori din Brazilia, 
Bulgaria, Macedonia, ElveŃia, Slovacia, Slovenia, Cehia, Ucraina, Ungaria şi România. Cei 
douăzeci de scriitori au fost bursieri, o lună sau două, în perioada august 2005 – mai 2007, ai 
Literaturhaus din Krems-Stein. Prozatorul Eginald Schlattner are dedicate aproximativ 15 pagini, în 
care sunt publicate textele sale traduse în germană, dar şi o scurtă biografie. 

Opera scriitorilor români contemporani a făcut valuri la Târgul de Carte de la 
Frankfurt de anul trecut 

Editura Zsolnay din Viena a publicat romanele unor laureaŃi ai Premiului Nobel pentru 
literatură în traducere germană, printre care John Galsworthy şi Sinclair Lewis, dar şi scriitori 
renumiŃi de limba germană precum Heinrich Mann, Max Brod şi Franz Werfel. Cel mai mare 
succes al editurii Zsolnay din anul 1998 i se datorează tot unui autor de limba germană: preotul 
luteran Eginald Schlattner, al cărui roman, «Cocoşul decapitat» s-a bucurat de un succes răsunător. 
A fost o mare surpriză că un autor care a început să scrie atât de târziu să se bucure de un asemenea 
succes în spaŃiul de limbă germană. Schlattner este unul dintre ultimii martori ai unei lumi aflate pe 
cale de dispariŃie, un martor deosebit de talentat, care a reuşit să scrie cărŃi foarte importante, nu 
doar din punct de vedere istoric, ci şi din perspectiva valorii literare şi estetice.  
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Concluzii 

Până în prezent, romanul "Cocoşul decapitat" a ajuns deja la cea de-a noua ediŃie. Şi cărŃile 
"Mănuşile roşii" şi "Pianul în ceaŃă" au fost lansate de editura Zsolnay, Eginald Schlattner fiind 
primul autor contemporan din România ale cărui cărŃi au fost receptate cu atâta entuziasm în 
Occident. În acelaşi timp, el a reuşit să aducă universul cultural şi literar din întreaga Românie în 
atenŃia editorilor străini.  
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Abstract 
           În this paper the author presents some aspects of the life of  Ovidiu Vuia, as a doctor, 
neurologist, scientist, as well as writer in literature. Born in Arad (Romania), after obtaining 
Gymnasium Diploma, he followed the Medicine and Pharmacy Institute  of Cluj, which he had 
graduated with  “summa cum laude”. He wrote several scientific neurological works published în 
national and european Medical Reviews. In the same time, he wrote a lot of poems and writings (to 
see at the end). 
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 Era prin anii 1956 – 1958 când l - am cunoscut pe Dr Ovidiu Vuia în calitate de asistent 
universitar la Clinica de Neurologie a Institutului Medico – Farmaceutic din Cluj. Ca şi student am 
efectuat un stagiul şi în această Clinică, unde aflând că suntem amândoi din Arad mai discutam 
câte ceva în micile pauze acordate; s – a creat astfel o simpatie amicală, care însă nu depăşea 
raporturile de funcŃie şi nici de vârstă, de care se Ńinea seama mai mult în acea perioadă. 
 Din discuŃiile înfiripate şi purtate de noi, mi – am dat seama de pasiunea şi interesul 
deosebit ce – l manifesta pentru specialitatea aleasă. Sub o condiŃie educativă etico – intelectuală şi 
morală bine structurată şi cu o dotare a memoriei peste limita de comun, se putea descoperi şi o 
sensibilitate aparte pentru Frumos, ceea ce îmi explica preocuparea paralelă a Dr Ovidiu Vuia 
pentru artă, literatură şi muzică; în acest mod, mi – am putut lămuri şi prietenia cu Ion Piso, 
tenorul Operei Române din Clujul de atunci. 
 Prin firea lui neliniştită, uneori chiar cu o derulare rapidă a ideilor, era în permanentă 
căutare şi cunoaştere. Şi aceasta nu numai pentru nobila profesie aleasă şi pentru lărgirea 
propriului câmp de cultură, cât şi pentru satisfacŃia unei necesităŃi interioare de credinŃă ce caută 
Adevărul raportat la comu niunea socială cât şi la Divinitate, evidenŃiat printre altele în multele 
sale poeme. Mai expresivă pare - se în „Cântecul veşniciei”. 

Ovidiu - Filip Vuia s-a născut în Arad, la 18 martie 1929 ca singurul fiu al avocatului şi 
scriitorului Tiberiu Vuia şi a guvernantei Veturia Vuia, născută Bixa. Căsătoria părinŃilor săi a fost 
anulată când el a avut vârsta de patru ani. 
 În Octombrie 1935 el a intrat la şcoala din Arad şi în 1939 a trecut la Liceu, comparabil cu o 
şcoală secundară cuprinzătoare, pe care a absolvit – o. 
 S - a înscris apoi la Universitate să urmeze Artele şi istoria lor, dar curând a realizat că  nu 
poate fi mulŃumit cu acest studiu sub regimul comunist. Între timp şi – a mai dat seama că, sub un 
sistem totalitar, nu - i va fi permis nici să călătorească  în străinătate, şi în acest fel, să - şi realizeze  
pasiunea sa  de a vizita Ńări creatoare de mari culturi europene precum Italia, FranŃa sau Spania. 
 Aşadar, s-a transferat la Facultatea de Medicină cu prezumpŃia  că politicul nu va juca acolo 
vreun rol. El a schimbat, deci, locul la Universitate cu prietenul său Ion Piso (care pentru o lungă 
perioadă de timp a devenit prim tenor la Opera din Cluj şi Bucureşti – cu o carieră internaŃională de 
renume, apoi s –a refugiat şi a trăit în Germania de asemenea, pentru o lungă perioadă de timp [1]. 
 Studiul său în medicină a început în anul 1948 la Institutul de Medicină şi Farmacie din Cluj 
pe care l – a absolvit în anul 1954 cu „summa cum laude”; conform uzanŃelor din România, după 
primirea diplomei a efectuat un stagiu ca medic de medicină generală, cu o durată de doar jumătate 
de an (şi nu un an întreg, ca de obicei), având la bază gradul de pregătire excepŃională. 

În privinŃa activităŃii medicale, dintr-un bun început s-a dovedit a fi un meticulos neurolog şi 
exigent cercetător. În Martie 1955, Dr Ovidiu Vuia  a fost încadrat în calitate de asistent universitar 
la Clinica de Neurologie din Cluj, activând cu deosebire în domeniul morfopatologiei sistemului 
nervos. Încă din primii ani, lucrările sale ştiinŃifice au fost publicate singur sau alături de renumiŃii 
profesori V.V. Papilian, St. Drăgănescu, A. Kreindler ş.a. în diferite reviste prestigioase de 
specialitate din Ńară şi mai apoi din străinătate precum “Neurologia, Psihiatria, Neurochirurgia”, 
“Studii şi Cercetări de Neurologie”, “Arch. Psychiat.Nervenkr.”, “Acta Neuropathology”, “Rev. 
Neurologique” etc. 
 În  anul 1971, susŃine lucrarea de DisertaŃie inaugurală pentru obŃinerea titlului de Doctor, 
intitulată „Reticulozele primare ale sistemului nervos central” , şi  ulterior (1978) lucrarea de 
DocenŃă „ContribuŃii ultrastructurale la reticulozele şi reticulosarcoamele primare ale creierului”, 
ambele la nivelul Institutului de Neuropatologie „Justus Liebig” din Giessen – Germania (Prof. 
Dr.Dr. H. Hager). 
 Subiectul Tezei de DocenŃă este meticulos şi complex cercetat, inclusiv prin microscopie 
electronică; teza  conŃine 167 de pagini, 90 de figuri, precum şi 220 de referinŃe bibliografice 
exhaustive până la acea dată. 
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 Pentru activitatea sa deosebită, în anul 1969 devine şeful secŃiei de neuropatologie a 
Institutului de Neurologie a Academiei Române din Bucureşti. Date fiind numeroasele sale 
publicaŃii în domeniul Neuropatologiei a atras  atenŃia Institutului Max Planck din Munich, primind 
astfel o bursă. Aşa că, din Ianuarie 1970 până în Aprilie 1971 a fost bursierul Institutului Max 
Planck din Munich, perioadă în care, în timpul său liber, a avut posibilitatea reluării pasiunii pentru 
cunoaşterea la faŃa locului a artele frumoase, călătorind în Italia, Spania şi FranŃa. 

După încheierea perioadei de bursier a fost îndemnat să accepte postul de asistent ştiinŃific la 
Institutul de Neuropatologie din Giessen. Acest Institut fusese fondat recent şi nu avea 
neuropatolog. El primise multe promisiuni precum şi perspectiva de a efectua lucrări de 
microscopie  electronică, ceea ce nu a fost posibil în România din motive financiare [2]. 
 Această ofertă s – a transformat în decizie, care însă în derularea ulterioară a evenimentelor 
a constituit un mare conflict moral   pentru el. Pe de o parte, în Bucureşti îl aştepta Institutul al cărui 
şef era şi unde el obŃinuse doctoratul , iar părinŃii şi toate rudeniile şi prietenii lui trăiau tot acolo. Pe 
de altă parte, în Germania se ofereau condiŃii de realizare profesională şi perfectare a cercetării 
ştiinŃifice, cu deosebire prin metoda şi tehnica microscopiei electronice; în plus, satisfacŃia vechii 
pasiuni pentru artele vizuale alături de contextul cultural complex şi variat, mai ales din mult 
îndrăgita Italie. Prin această ofertă el a fost pus, de sigur, într – o situaŃie delicată, de grea cumpănă, 
deoarece - în contextul de atunci -rămânâd în Germania, el nu ar fi avut niciodată posibilitatea să se 
reîntoarcă în patrie şi să – şi revadă părinŃii, rudeniile şi prietenii. Oricum, convingerea, dar mai ales 
decizia i- a aparŃinut şi astfel şi-a început activitatea în oraşul Giessen. 
 În Institutul de Patologie din Giessen a întâlnit pe viitoarea sa soŃie şi mamă a celor doi copii 
ai săi; în acest timp,el a fost promovat profesor. În anul 1976-1977, mama lui Ovidiu Vuia – 
doamna Veturia a fost în vizită  de un an, să-şi vadă noua familie şi în deosebi nepoŃii. În anul 1979 
căsătoria lor s-a desfăcut; cu toate acestea, ei au rămas prieteni până la moarte, unindu-i interesul 
copiilor lor. 
 Aici, însă, l – a aşteptat prima dezamăgire: în primul rând, nivelul său profesional nu a fost 
onorat ca atare - deci recunoscut - , dar pentru el a fost uşor să obŃină un nou doctorat. Cu toate 
acestea, dezamăgirea lui a cântărit destul de greu, deoarece despre înzestrarea Institutului de 
Patologie din Giessen cu un microscop electronic departe să se mai facă vreo menŃiune. A lucrat de 
unul singur, trebuind chiar să meargă personal la Institutul de Patologie să-şi rezolve cererile; şi 
aceasta a continuat până la pensionare. 
 Apoi au survenit umilinŃe şi discriminări, care s-au soldat cu mari suferinŃe sufleteşti şi cu 
exacerbarea dorului de Ńară, împotriva cărora a luptat prin muncă asiduă,  publicând astfel  
numeroase lucrări ştiinŃifice. Prin această muncă sârguincioasă, el nu şi-a mai putut face prieteni, în 
schimb şi-a câştigat supranumele de “scriitor”. În anul 1975, tatăl său trece la cele veşnice, Ovidiu 
Vuia neputând să-l conducă pe ultimul său drum (ar fi riscat o condamnare de 15 ani, fiind judecat, 
anterior, în absenŃă, pentru fugă din România), ceia ce i-a accentuat zbuciumul sufletesc, situaŃie 
repetată ulterior şi la pierderea mamei sale. [3]. 
 În toate aceste lovituri ale soartei, singur s – a ajutat, căci prin călătoriile sale numeroase în 
Italia, Spania, FranŃa, Grecia şi Turcia a obŃinut puterea necesară ca să răzbată impasurile pe mai 
departe. 
 După retragerea Prof. Dr. Dr. H. Hager, directorul Institutului de Neuropatologie din 
Giessen a preluat  provizoriu funcŃia, după care odată cu sosirea noului director el a fost din nou 
izolat din punct de vedere ştiinŃific şi chiar ocupaŃional, având de lucru doar două ore pe săptămână, 
şi aceasta în pofida faptului că i se acordase deja cetăŃenia germană. Astfel că, în noua formulă de 
program, a început să-şi scrie cărŃile ca să-şi alunge disperarea. În baza acestor circumstanŃe trebuie 
privită această activitate de  poet şi scriitor. 

În calitatea sa de medic scriitor şi poet lirica lui Ovidiu Vuia este opera unui exilat care 
caută cu înfrigurare noi puncte de reper pentru reorganizarea vieŃii sale. Efortul regăsirii de sine prin 
cultură este de o intensitate deosebită, poetul cerând, “ pentru fericirea lui, patrafir pe fruntea-i 
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obosită” după cum spunea în Predoslovenie la volumul de versuri CuminŃenia cerului din anul 1987 
(volum întrunind poeme din anii studenŃiei sale clujene până în anul 1986. 
          Plecat în exil, poetul simte adânc drama ruperii de łară: “Cerul s-a înghegat ca de leşie/ 
Adunat la suflete în blid/ Căci destinul cel mărunt, hibrid,/  Noi îl ducem tot în pribegie”. (Cântec 
din exil, p. 45). Încercând dimensiunea unei noi patrii, – cultura europeană – poetul doreşte noi 
repere, aflate pe o arie largă şi densă, mergând de la Homer şi Socrate, la VeneŃia şi Dante, cu un 
neastâmpăr intelectual mărturisind durerea ce-l macină, mai cutremurător simŃită când se ridică din 
firidele memoriei, umbra lui Eminescu. 

Doar presimŃirea sfârşitului pare a potoli această pedeapsă umană: “E timpul să – Ńi scoŃi 
masca/ şi îmbrăcămintea de lut/ să rămâi gol, numai suflet;/ E timpul”. (Fior metafizic, p. 288). 
Însingurarea rămâne o pedeapsă greu de ispăşit chiar în apropierea sfârşitului: “Nu – i ruga şi nici 
ceasul sfânt să mă ajute,/ Rămas la marginea destinului cel drept,/ În toate cântecele verii, astăzi 
mute,/ Nu mai găsesc un gând să fie înŃelept” (Înfrânt, p. 379). 

Lirica lui Ovidiu Vuia (La masa tăcerii a neamului, 1991; Cartea unui pelerin al poziei, 
1995; Icoane pentru altarul veşniciei, 2001, 2 vol.) mărturiseşte încrederea în taina cuvântului, 
tovarăşul de încredere al singurătăŃii sale. Fără gândul unei publice recunoaşteri, a mărturisit toate 
spaimele, zbaterile, speranŃele şi durerile unui iubitor fără speranŃe al Ńarii care l – a născut şi ridicat, 
cetăŃean al Europei din speranŃă şi durere, român prin structura sa imuabilă. 

În perioada anilor 1992 – 1994 a fost redactor responsabil la Revistele Renaşterea şi Zodii în 
cumpănă. 

Activitatea sa în exil ar merita o analiză aprofundată. Cu durere semnalăm că în cea mai 
informată carte dedicată exilului românesc, Enciclopedia d-lui Florin Manolescu, deşi Ovidiu Vuia 
este citat de 20 de ori ca sursă documentară, autorul nostru nu a beneficiat de o fişă personală 
completă şi amănunŃită. 
 Trecerea în eternitate a lui Ovidiu Vuia  a survenit la în 29 Septembrie 2002 în mod brusc şi 
neaşteptat; cauza morŃii sale nu a putut fi determinată. Ultima sa carte, a patrusprezecea, formată 
din trei volume, abia a putut-o finisa. De fapt, el a dorit să prezinte manuscrisele pentru 3 
Octombrie 2002 în România unde Editura le-a tipărit. El şi-a publicat singur toate cărŃile; o listă a 
acestor cărŃi poate fi văzută la Appendix. 

În Martie 2003, urna cu cenusa lui Ovidiu Vuia a fost aşezată pentru odihnă veşnică la 
cimitirul Eternitatea din Arad, lângă mormântul mamei sale dragi. [4]. 
 
Concluzii 
 Activitatea de cercetare ştiinŃifică şi calitatea de scriitor a doctorului Ovidiu Filip Vuia este 
relevantă prin cărŃile publicate: Ostrovul luminilor,Ed Carpatii Traian Popescu, Ed Marsiega S.A. 
Madrid, 1979; CuminŃenia cerului sau Din singurătăŃile lui Anaxandros – poezii; Ed.Coresi 1987; 
Profesorul Ion Nistor; Ed Nistru, Bruxelles, 1987; Mihai Eminescu 1889 – 1989, Ed Coresi 1989; 
Cântec pentru România; Ed Coresi, 1990; La masa tăcerii neamului, Ed Autorului 1991; Cartea 
unui pelerin al poeziei – sonete şi terŃine - Ed  Autorului 1995; Misterul morŃii lui Eminescu – 
Eminesciene, Ed Paco 1996; Despre boala şi moartea lui Eminescu – studiu patografic, Ed Făt 
Frumos, Bucureşti 1997; Itinerare lirice; Ed Făt Frumos, Bucureşti, 199; În grădinile lui Apolo, 
vol 1 şi 2; Ed Almarom, Râmnicu Vâlcea,1999; Spre adevăratul Eminescu, vol 1 şi 2, Ed Almarom, 
Râmnicu Vâlcea, 2000; Icoane pentru altarul veşniciei, volumul 1 şi 2, Ed Almarom, Râmnicu 
Vâlcea 2001; Sub zodia cărŃii şi a studiului (Cu Pamfil Seicaru în exil), vol 1, 2  şi 3; Ed  Almarom, 
Râmnicu Vâlcea 2003. 
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EUGENIU COŞERIU – SAVANT ROMÂN ÎN DOMENIUL 
LINGVISTICII ŞI FILOSOFIEI  

(27 IULIE 1921 - 7 SEPTEMBRIE 2002) 
 
EUGENIU COŞERIU – ROMANIAN SCHOLAR IN LINGVISTICS 

AND PHYLOSOPHY (27 JULY 1921 – 7 SEPTEMBER 2002) 
 
Liviu MĂRGHITAN 
Str. Ioan Alexandru, Nr.3, Arad 
 
Abstract 

A Romanian scholar who belongs to the wide world, a fierce theoretician of language, 
linguist and philosopher from the post cultural period, a philosopher scholar armed with an 
infallible logic, critical sense, rigour and especially originality, a servant of truth in science, 
universal spirit who incorporated into the universal vision the Romanian language. These are a few 
of the characteristic features of the personality that once was Eugen Coseriu. 

He comes from Moldavia, over the Prut River, as a result of the annexation of Basarabia in 
1940 he was forced to leave his country. After a year of studentship at the university from Iasi, he 
left to Italy where he attended the universities from Padova, Milan and Rome. Doctor in philology 
(1944) and philosophy (1949) he was initially lector at the University of Milan and he taught 
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linguistics at the faculty from Montevideo. In 1963 he moved to Germany, being a professor at the 
University of Tubingen. 

Elected member of several academies (Brazil, Norway, Germany), he was kept under a deep 
silence in the era of Romanian totalitarism. In 1991 he was elected member of honour of the 
Romanian Academy and Doctor Honoris Causa of Bucharest University.  

 
Key words: Romanian Scholar, linguist, philosopher, universal spirit 
Cuvinte cheie: savant român, lingvist, filosof, spirit universal 

 
 Un savant român care aparŃine lumii întregi, un neîntrecut teoretician al limbajului, lingvist 
şi filosof al limbajului din perioada postculturalistă, savant filolog înzestrat cu o logică infailibilă, 
simŃ critic, rigoare şi mai ales originalitate, un slujitor al adevărului în ştiinŃă, un spirit universal 
care a încorporat în viziunea universală şi limba română, acestea sunt câteva din trăsăturile 
definitorii ale personalităŃii a celui care a fost Eugeniu Coşeriu[1]. 
 Originar din partea Moldovei de peste Prut, în urma anexării Basarabiei în anul 1940 a fost 
silit să părăsească Ńinutul natal. După un an de studenŃie la Universitatea din Iaşi a plecat în Italia, 
unde a frecventat universităŃile din Padova, Milano şi Roma. Doctor în filologie (1944) şi în 
filosofie (1949) a fost iniŃial lector la Universitatea din Milano, după care a predat lingvistica la 
facultatea de profil din Montevideo. Din 1963 s-a stabilit în Germania, fiind desemnat profesor 
titular la Universitatea din Tübingen. 

Ales membru al mai multor academii (Brazilia, Norvegia, Germania – Heideberg ş.a.), în 
România epocii totalitarismului a fost Ńinut sub o adâncă tăcere. Doar în 1991 a fost ales membru de 
onoare din străinătate al Academiei Române şi Doctor Honoris Causa al UniversităŃii Bucureşti 
[2]. 
 Localitatea în care s-a născut  Eugeniu Coşeriu este comuna Mihăileni, curat românească – 
după spusele sale – situată în apropiere de oraşul BălŃi (R. Moldova). La vârsta de şase ani, tatăl său 
îl duse la şcoala din localitate, deşi şcolarizarea începea la etatea de şapte ani. ÎnvăŃătorul îl primise 
în clasa I, însă a precizat că îl va lăsa repetent pentru ca să fie şcolarizat deodată cu cei care 
începeau clasele primare la 7 ani. Dar, spre surprinderea scepticului dascăl, „care pe la Crăciun” 
nevârstnicul şcolar  Eugeniu Coşeriu devenise premiantul clasei. Evident că nu a fost lăsat repetent, 
absolvind cu rezultate maxime la învăŃătură cele patru clase primare la şcoala din Mihăileni.  

La sfatul învăŃătorului, părinŃii l-au înscris pentru efectuarea claselor de nivel mediu la liceul 
„Ion Creangă” din oraşul BălŃi.   

A terminat obŃinând calificative maxime la toate materiile claselor liceale în anul 1940, 
obŃinând diploma de bacalaureat. Dar în scurtă vreme, ca urmare a tratatului Ribbentrop – Molotov, 
Rusia Sovietică a dat ultimatum-ul României pentru a ceda teritoriul dintre Nistru şi Prut. Tot 
Eugeniu Coşeriu a relatat că, „a treia sau a patra zi după ultimatum, tata, întorcându-se din sat, mi-a 
spus: « Tu nu poŃi rămâne aici, trebuie neapărat să pleci în lume, deşi asta ne doare pe toŃi.» Aşa am 
plecat eu spre Truşeşti, judeŃul Botoşani, unde aveam un prieten. Împreună cu tata am plecat, 
însoŃindu-mă până la Prut, şi la Ştefăneşti, din ultimii bani pe care îi mai avea mi-a cumpărat o 
pereche de sandale, fiindcă plecasem de acasă desculŃ”.  

După ce a făcut un an la facultatea de filologie a UniversităŃii din Iaşi, a părăsit definitiv 
România, refugiindu-se în Italia. La Roma, Milano şi Padova şi-a făcut studiile universitare, şi 
concomitent, a reuşit să înveŃe  mai multe limbi străine pentru a putea să „citească poezia universală 
în limba originală în care era aceasta scrisă”. Aşa de pildă, a învăŃat limba persană „ca să-l citesc pe 
Omar Khayyam (c.1040-1123, poet, filosof, matematician, astronom, liber – cugetător, n. n.). 

A mai afirmat că a ajuns la performanŃele în domeniul lingvisticii Ńinând în permanenŃă cont 
de ceea ce a spus Goethe despre poezie, că aceasta este unu la sută  inspiraŃie şi nouă la sută 
transpiraŃie.  
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Primele lucrări de literatură, critică literară, folcloristică şi comentarii asupra graiului 
basarabean le publicase în revistele din Iaşi, „Revista critică” şi „Arhiva”, din anul 1940, iar cele 
dintâi contribuŃii lingvistice care îl anunŃau deja pe filologul de mai târziu au văzut lumina tiparului 
în periodicul italian „Atti del Sodalizio Glotologico Milanese”.  

Fiind numit profesor la universitatea din capitala Uruguaiului, Montevideo, a început să 
publice lucrări de - sine – stătătoare de lingvistică, cărŃi devenite clasice: Sistema, norma y habla 
(1952), La geografia lingvistica (1956), Sincronia, diacronia e historia (1958).  

În deceniul al VII-lea din secolul XX a publicat în Spania, lucrările de bază ale lingvisticii 
universale Teoria del leanguage y lingvistica general (1962) şi Sincrinia, diacronia y tipologia 
(1968), ambele apărute la o editură din Madrid [3]. 

Revenit în Europa, fiind solicitat să predea la universitatea din Tübingen, centru cultural al 
landului german Baden – Würtemberg, unde a creat teoria lingvistică proprie: semantica 
structurală diacronică (subl. n.).  

Creator al unei excelente şcoli lingvistice romanică şi generală, în cadrul căreia, 
actualmente, mai mult de jumătate dintre cei mai cunoscuŃi romanişti germani i-au fost studenŃi.  

Deşi s-a recunoscut că studiile şi cărŃile sale, extrem de numeroase, abordează aproape toate 
sectoarele şi ramurile lingvisticii, şi că, Coşeriu în ceea ce priveşte istoria lingvisticii era considerat, 
fără teama de a greşi, cel mai bun cunoscător aş acestei materii, în România anilor totalitarismului 
personalitatea sa a fost Ńinută multă vreme într-un con de umbră.  

S-a mai remarcat şi prin faptul că Eugeniu Coşeriu a devenit lingvistul contemporan ale 
cărui opere s-au tradus în cele mai multe limbi: japoneză, engleză, finlandeză, cehă, greacă, rusă şi 
coreeană, iar pe parcursul timpului mai multe academii din lume l-au ales ca membru al acestora; 
iar circa 30 de universităŃi îi acordaseră titlul de doctor honoris causa [4]. 

Încercările sale de a stabilii relaŃiile ştiinŃifice cu România nu au fost luate în seamă. Spre 
exemplu o scrisoare a sa adresată din Milano revistei bucureştene „Flacăra”, expediată în Ńară în 
luna noiembrie a anului 1948 (una mie nouă sute patruzeci şi opt, precizare făcută spre a nu se crede 
că ar fi o eroare de tipar, n. m.) a ajuns să fie dată publicităŃii după „numai” 54 de ani („Adevărul 
literar şi artistic” din 24 septembrie, anul 2002).  

La împlinirea vârstei de 60 de ani, discipolii, colaboratorii şi prietenii din toată lumea 
volumul Logos Semantices. Studia Linguistica în honorem Eugenio Coşeriu. 1921-1981, care 
înseamnă nu mai puŃin 2370 (două mii trei sute şaptezeci) de pagini, cuprinzând 198 de studii şi 
articole grupate în cinci ramuri, grupate pe domeniile: Istoria filosofiei limbii şi lingvisticii; Teoria 
şi filosofia limbii; Semantica; Gramatica; Istoria şi arhitectura limbilor, ramuri ale filologiei în care 
profesorul român Eugeniu Coşeriu a adus contribuŃii de o foarte mare însemnătate ştiinŃifică.  

A publicat numeroase studii despre limba română, lucrări în care tratează aspecte legate de 
istoria limbii. Toate aceste materiale axate pe ample cercetări fundamentale converg spre aşezarea 
limbii şi a spaŃiului în care se vorbeşte româneşte la locul cuvenit în Europa, ilustrul savant neuitând 
niciodată că este român.  

ContribuŃiile sale s-au impus în filologia universală într-atât încât astăzi specialiştii 
utilizează în terminologia lor expresia de „concepŃie coşeriană” şi de „norma coşeriană” în 
cercetarea vorbirii (subl. noastră) care este mult mai bogată decât limba pe care o cuprinde, plasând 
astfel studiul limbii în sfera ştiinŃelor culturii.  

În 1971 a avut parte de o primă recunoaştere a valorii sale de savant universal şi în România, 
fiind ales Doctor Honoris Causa al UniversităŃii Bucureşti. Abia după 20 de ani de la acel moment 
de preŃuire a sa în capitală, la 18 decembrie 1991 a fost ales ca membru de onoare din străinătatea al 
Academiei Române. Tot în acel an şi Academia de ŞtiinŃe din Chişinău îl alese membru al acesteia.  

Dar vasta sa operă, comparabilă ca dimensiuni şi valoare ştiinŃifică doar cu impresionanta 
prolificitate intelectuală a lui Nicolae Iorga, aşteaptă încă să fie transpusă în româneşte spre a fi 
publicată, interpretată şi integrată în tezaurul culturii române.  

S-a stins din viaŃă în Germania la Tübingen, unde a şi fost înmormântat.  
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Concluzii 
Având în vedere că autorul acestui material elaborat la împlinirea unei jumătăŃi de deceniu 

de la trecerea în lumea „de dincolo” a celui care a fost savantul Eugeniu Coşeriu, nu este filolog, 
consider că este extrem de binevenită în acest final de evocare aprecierea făcută de profesoara şi 
cercetătoarea Matilda Caragiu – Marioteanu, membru corespondent al Academiei Române ( în 2002 
n.n.) în legătură cu opera marelui dispărut.  

„Pentru o asemenea operă, literatura şi ştiinŃele exacte au parte de distincŃii de nivelul 
Premiului Nobel, ştiinŃele umaniste însă – lingvistica, filosofia limbajului, semiotica – nu sunt 
judecate şi apreciate în acest fel, tocmai aceste ştiinŃe care construiesc punŃi între limbile lumii. De 
aceea Eugeniu Coşeriu nu este un laureat al Premiului Nobel, numele lui are însă oricum o 
rezonanŃă internaŃională căci este un autor al lumii, un creator în multe domenii… Numele 
românului Eugen Coşeriu stă cu cinste alături de acela a lui Constantin Brâncuşi, al lui George 
Enescu, al lui Emil Cioran, toate reprezentând vârfuri ale spiritului românesc care s-au exprimat, în 
feluri diferite, în alte Ńări ale lumii! 
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Abstract 

It often happens that an artist is not understood by the environment he creates for. On the 
other hand, it is not a rare case that contemporaries value the importance of certain creators whose 
deeds are not to live longer than one generation. It rarely happens for a wrong opinion to be made 
after certain period, a time necessary to undertake a meaningful analysis of an era within which the 
importance and role of particular artists is objectively evaluated. The researcher of the art 
workshops in the area of Banat in the 18th and 19th century has not faced an unstudied field, but has 
inevitably found himself in a situation demanding explication of the conditions in which such an art 
was developing. The aim of the research was to establish coplete chronolgy of events, topoghraphy, 
pehnomena, art works and specific stilistic features within groups, taifs, workshops or ateliers.  

 
Key words: sculpture, art workshop, bust, secession.  
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Cuvinte cheie: sculptură, atelier, bust, secesiune. 
 

În cazurile când, în ciuda timpului deja trecut, acel arbitru obiectiv care de cele mai dese ori 
stabileşte adevăratele valori ale apariŃiilor şi personalităŃilor, însemnătatea artistului nu se apreciază 
deloc sau nu se apreciază just, motivele se pot găsi în consecinŃele nefavorabile pe care le duce cu 
sine timpul, consecinŃe din a căror cauză se uită multe date biografice, multe opere se risipesc, se 
pierd s-au ruinează complet. Astfel de greşeli se pot îndrepta doar prin cercetări minuŃioase. 

Sculptorul şi pictorul Traian Costici aparŃine micului grup de artişti a căror operă până în 
prezent nu a fost evaluată. Dânsul, de fapt, nu a fost nicioadtă cu totul uitat dar cu timpul, în primul 
rând din cauză că majoritatea lucrărilor lui sunt împrăştiate, pierdute şi distruse, despre el s-a vorbit 
ca despre un artist fără posibilităŃi creatoare mai mari. Poate că această apreciere era şi mai severă 
dacă opinia contemporanilor despre creaŃia lui nu era pozitivă. 

La începutul anilor 40 din secolul 19, au apărut primii artişti români educaŃi în vest, 
majoritatea în Germania, iar după 1850, moda franceză şi-a făcut loc în pictură. În acelaşi interval 
de timp, se observă o reînoire a idiomului sculptural prin imersiunea în folclor atinsă de Dimitrie 
Paciurea (1873-1932) şi Constantin Brâncuşi (1876-1957). Paciurea, primul sculptor român 
înzestrat cu viziune monumentală, a explorat inclinaŃiile mitologige şi fantastice ale vechilor creaŃii 
folclorice (himere şi sfincşi), şi a influenŃat asupra unor artişti care au lucrat pe teritoriul Banatului 
istoric, printer care era şi Traian Costici. 

Traian Costici s-a născut la Becicherecul Mare (astăzi Zrenianin), la 1878. Împreună cu 
părinŃii s-a domiciliat la Alibunar în anul 1891. Conform dorinŃei părinŃilor, înscrie teologia la Novi 
Sad dar artaîâl atrage mai mult astfel că după doi ani părăseşte această şcoală. Pleacă la Budapesta 
unde îl cunoaşte pe Sandor Lajos cu care, în urma poposirii în capitala Ungariei, pleacă la Wiena, 
pe acele timpuri unul dintre cele mai cunoscute centre de artă din Europa. Nu dispunem de date 
dacă a fost înscris la academie sau a ucenicit în atelierul vreunui meşter, dar este cunoscut că după 
şase ani petrecuŃi în această metropolă, se ântoarce la Alibunar în inul 1899, unde, după doi ani 
deschide un atelier. In atelierul său, Costici va instrui aproximativ 20 de ucenici, majoritatea din 
Banat. In această perioadă lucrează câteva compoziŃii murale şi icoane pentru cometenŃi, lucrări pe 
care nu le cunoaştem. 

In anul 1903 pleacă din nou la Wiena pentru a specializa măiestria sculpturii iar la Alibunar 
se reântoarce în anul 1906. Se poate afirma cu siguranŃă că în 1913 se află la Berlin. Despre aceasta 
mărturisesc semnăturile de pe unele studii în care domină elementele secesiei, stil important în arta 
europeană la trecerea dintre două secole. A pierit în anul 1917, în vâltoarea Primului Război 
Mondial. 

Din cauză că atelierul în care sa aflat un număr mare de lucrări a fost distrus cu ocazia 
bombardării Alibunarului, testamentul lui artistic este foarte modest: două desene, un bust al 
poetului german Göthe şi un bloc schiŃat cu diferite studii. Cu puŃine date biografice, abia suficiente 
pentru a satisface necesităŃile de bază a istoricilor, cu lucrările împrăştiate prin Pesta, Wiena şi 
Berlin, Costici nu a fost deloc evoluat ân timpul când Nikola Kašanin şi Veljko Petrović au sumat 
însemnătatea şi contribuŃia unor artişti la dezvoltarea artei voivodinene din secolele XVIIII şi XIX. 

 
Concluzii: 
 Milieul istoric în care sau desfăşurat activităŃile artistice în Banat pe parcrsul secolelor 
XVIII şi XIX, dar şi în primele decenii ale secolului XX, având în vedere componenŃa 
multinaŃională şi multiconfesională a locuitorilor, a fost totdeauna atractiv pentru cercetătorii 
trecutului, istorici, sociologi, istorici de artă, cunoscători ai vieŃii bisericeşti care s-a desfăşurat sub 
iurisdicŃia  Mitropoliei CarloviŃului. În majoritatea sintezelor, actelor, monografiilor şi 
comunicărilor, interesul pentru Banat a fost pronunŃat, mai ales în rândurile cercetătorilor şi 
oamenilor de ştiinŃă români, sârbi şi maghiari. O mulŃime de lucrări care au luat naştere ca 
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rezultatele cercetărilor de teren şi arhivistice, scot în evidenŃă relaŃiile sârbo-române pe plan 
bisericesc, bazat în primul rând pe ortodoxie. 
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Abstract 

Our scientific inquiry attempted to put forward the intellectual and cultural potential of the 
geographic and historic space of the Bihor County from Western Romania in the 19th century and at 
the beginning of the 20th century. Based on the researches made both in Romanian and foreign 



 
 
 
STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                                      ANUL IV, NR. 1(12), MARTIE 2008 
 

 70 

archives, but also on the information provided by the historiography, we have succeeded to identify 
640 Romanian students from the Bihor County that studied in the Western and Central European 
universities, in the above mentioned period, especially between 1867 and 1918. Most of them 
attended the courses of the universities (academies) from Oradea (304), Budapest (180), and Cluj 
(125), 91 of them getting the title of “doctor” in political and juridical sciences, medicine, and 
letters and philosophy. 

The Bihor County, with the help of these intellectuals that studied in the European 
universities, integrated (like the other counties from Transylvania and Banat) in the complex 
process of cultural and national renaissance at the end of the 19th century and at the beginning of 
the 20th. Many of these scholars influenced profoundly through their work and activity the 
Romanian society in the modern and contemporary era.  

 
Key words: elites, intellectuality, foundation, scholars, faculty, university  
Cuvinte chieie: elite, intelectualitate, fondare, savanŃi, facultate, universitate. 
 
          Istoria intelectualităŃii (elitelor) originare din fostul comitat Bihor şi din spaŃiul actualului 
judeŃ păstrând acelaşi nume a reprezentat indiscutabil o prioritate a cercetării istorice bihorene-şi nu 
numai-înainte de 1989, ca şi în perioada postdecembristă. Articole, studii şi abordări monografice 
au pus în valoare potenŃialul intelectual şi cultural deosebit al spaŃiului istoric bihorean, 
particularizându-i trăsăturile, evidenŃiindu-i contribuŃia la dezvoltarea culturii şi civilizaŃiei moderne 
şi contemporane româneşti [1]. 
        Românii din aşezările comitatului Bihor, convieŃuind într-o zonă istorico-geografică marcată 
de profunde confluenŃe etnice, cu bogate tradiŃii istorice culturale maghiare, au reuşit în epoca 
modernă şi contemporană recuperări în planul instruirii şcolare la nivelul gimnazial şi superior, dar 
şi în promovarea unor certe valori intelectuale în cultura română. Cetatea Oradiei se remarcase încă 
din veacul al XVIII-lea prin calitatea deosebită a şcolilor reformate, dar complexul educaŃional va 
intra în penumbră odată cu instaurarea stăpânirii otomane. După schimbarea regimului politic , 
iezuiŃii vor încerca să reînvie tradiŃia instituŃiilor de învăŃământ orădene pe noi baze catolice, 
înfiinŃând un gimnaziu la Oradea [2]. Până la sfârşitul epocii reformiste, gimnaziul a fost frecventat 
de un număr cuprins între 81 şi 206 elevi anual [3]. Un raport trimis de la Oradea la CarloviŃ în 
1797 relevă că, la acea dată, în Academie se aflau 25 de tineri ortodocşi,români sau sârbi [4]. Între 
anii 1790-1848- după unele aprecieri-au urmat cursurile Academiei orădene un număr de 318 
români [5]. MenŃionându-şi stabilitatea ,atât pe timpul reformelor cât şi în epoca restauraŃiei, şcoala 
se afla pe un trend ascendent şi în secolul al XIX-lea la Academie fiind înscrişi 195 studenŃi iar la 
Arhigimnaziu 362  elevi (1821 ) [6]. În preajma revoluŃiei de la 1848 , în intervalul de timp1841-
1848, Academia din Oradea a funcŃionat cu un număr de 272-274 studenŃi, iar gimnaziul cu 376-
437 elevi [7]. 
          Alături de Episcopia unită a Blajului şi de cea Ortodoxă a Sibiului, Episcopia unită a Oradiei 
a jucat un rol important în consolidarea elitelor românesti din Transilvania. InstituŃia bisericii unite 
din Partium, ataşat Ungariei, s-a conturat în condiŃii de mai mare complexitate decât cele din 
principatul Ardealului. Cetatea Oradiei a cunoscut mari schimbări în structura demografică, ca 
urmare a colonizărilor dinspre Imperiul otoman de la sfârşitul secolului al XVII-lea. EmigranŃii 
balcanici, cu deosebire sârbi, au contribuit, la fel ca în Banat şi Ungaria, la succesele Habsburgilor. 
[8]. Echilibrarea reacŃiilor confesionale este – şi în Partium ca şi în Transilvania- o rezultantă a 
evoluŃiei înspre solidaritatea etnică şi a maturizării conştiinŃei naŃionale, consolidându-se direct 
proporŃional cu perfecŃionarea administrativă a instituŃiilor bisericeşti, în cadrul lor activând cea mai 
mare parte a elitelor româneşti din secolul al XVII-lea. Interesele politice erodează divergenŃele 
confesionale, ortodocşii din părŃile vestice reuşesc să-şi dezvolte o reŃea proprie, înfiinŃându-se la 
Oradea primul Consistoriu Ortodox permanent, avându-l ca preşedinte pe Teodor Arsici, vicar al 
Episcopiei Aradului pentru Bihor [9]. 
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               Prestigiul Episcopiei unite a Oradiei crescuse simŃitor în ultimul deceniu al secolului al 
XVIII-lea şi la începutul secolului următor. Spre ea se îndrepta atenŃia corifeilor Şcolii Ardelene 
,dar şi a ofiŃerilor români din armata imperială [10]. În plan cultural, Episcopia unită din Partium a 
colaborat strâns cu tipografia UniversităŃii din Buda, mijlocind proiecte editoriale care înglobau şi 
Transilvania [11]. 
               În Transilvania- deci şi în Partium- a existat o preocupare a statului pentru şcolile 
naŃionale şi până la 1770, dar aceasta se accentuează spre sfârşitul secolului al XVIII-lea şi 
începutul secolului al XIX-lea.La Oradea , ca urmare a strategiei CurŃii de la Viena privind 
fortificarea complexului şcolar catolic, se pun bazele unui Seminar greco-catolic, aria de 
provenienŃă a tinerilor fiind mult mai largă depăşind Ńinuturile Bihor, Sătmar şi Sălaj, acoperind 
practic, întreg Partium-ul .După 1801- cu deosebire - se diversifică etnic şi religios populaŃia 
şcolară. Potrivit matricolelor, în perioada 1792-1848, numărul maxim al bursierilor români ajunge 
la 57 în anul şcolar 1835/1836 [12]. În anul 1760 s-a constituit Seminarul romano-catolic [13]. 
Şcoala normală unită, fără a face parte din reŃeaua şcolilor medii sau superioare, a alimentat ciclul 
elementar de învăŃământ cu numeroase cadre bine pregătite, contribuind astfel la diversificarea 
socială a lumii rurale româneşti [14]. Majoritatea tinerilor proveneau din comitatele Bihor, Arad, 
Sătmar, Maramureş,Ugocsa, Szabolcs sau din părŃile Banatului [15]. 
              Pornind de la aceste aspecte contextuale introductive, ne propunem în studiul de faŃă un 
demers asupra tinerilor care au frecventat universităŃile europene în secolul al XIX-lea şi la 
începutul secolului al XX-lea proveniŃi din fostul comitat Bihor, precum şi cu privire la locul şi 
rolul pe care l-au jucat aceste instituŃii de învăŃământ superior din Europa în formarea 
intelectualităŃii româneşti bihorene în epoca modernă şi contemporană. Studiul nostru se 
fundamentează pe cercetarea matricolelor universitare de la instituŃiile de învăŃământ superior din 
Ungaria istorică, completată cu informaŃiile oferite de parcurgerea evidenŃelor cu bursierii 
fundaŃiilor româneşti – precum şi cu informaŃiile provenind din literatura de specialitate apărută 
până în prezent pe această temă. 
               Astfel, pe baza cercetărilor noastre am reuşit să identificăm un număr de 640 de tineri 
originari din localităŃile fostului comitat Bihor, care în perioada dualismului austro-ungar au studiat 
în universităŃile din Europa Centrală şi  de Vest. Majoritatea lor sunt „produsul”universităŃilor din 
Oradea, Budapesta şi Cluj(609), 91 obŃinând titlul de „doctor”( 67 în ştiinŃe juridice, 11 în ştiinŃe 
politice,11 în medicină şi 2 în litere şi filosofie). Cei mai mulŃi au urmat cursurile gimnaziale la 
Gimnaziul Greco – Catolic din Beiuş (124), Gimnaziul Superior de Stat din Oradea(39),, Gimnaziul 
Premontrei Oradea(14), Gimnaziul Superior de Stat Salonta (11), Gimnaziul Superior Ortodox 
Braşov (7), Gimnaziul Superior Greco – Catolic Blaj (5), Gimnaziul Superior Reformat DebreŃin 
(4), Gimnaziul Superior Romano-CatolicBlaj,  Gimnaziul Superior reformat Sighetul MarmaŃiei (3), 
Gimnaziul Superior de Stat Budapesta (3), câte 2 elevi la Gimnaziul Superior Romano – Catolic 
Oradea, Gimnaziul Superior de Stat Sibiu, Gimnaziul Superior de Stat Baia Mare, Gimnaziul 
Superior de Stat Bekescsaba, câte 1 elev la Gimnaziul Superior Reformat Târgu Mureş, Gimnaziul 
Superior Romano – Catolic Braşov, Gimnaziul de Stat Pecica (Arad), Gimnaziul Superior Reformat 
Bekes (Ungaria), Gimnaziul Superior de Stat Miskolc(Ungaria), Gimnaziul FundaŃional Bratislava, 
Gimnaziul Superior de Stat Biserica Albă, Gimnaziul Superior Reformat Satu Mare, Gimnaziul 
Superior de Stat Lugoj, Gimnaziul de Stat  Selmeczbanya, Gimnaziul de Stat Szarvasi, Gimnaziul 
Superior de Stat Şimleul Silvaniei, Gimnaziul Superior Reformat Zalău şi Gimnaziul Superior de 
Stat Odorheiul Secuiesc. 
               Repartizarea studenŃilor bihoreni pe centrele universitare frecventate se prezintă după cum 
urmează: 
                    

Oradea 304 
Budapesta 180 
Cluj 125 
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Schemnitz     8 
DebreŃin     5 
Presov     4 
Graz     3 
Bratislava     3 
Viena     2 
Berna     1 
Berlin     1 
Montpellier     1 
Kassa( Kosice)     1 
CernăuŃi     1 
Sighetul – MarmaŃiei     1 

       
         Ca şi celelalte comitate din Transilvania şi Banat şi în comitatul Bihor, considerente de ordin 
economic, majoritatea intelectualilor provin din familii cu resurse financiare modeste care cu greu 
ar fi putut suporta costurile şcolarizării unui tânăr la o universitate din Vest, dar şi „ orientarea 
şcolară”promovată de autorităŃile politice de la Budapesta, au făcut ca foarte puŃini tineri români să  
poată urma studii la universităŃile din afara statului ungar. Prin legea emisă în 1898 de către 
ministrul de interne Dezso Perczel, orice diplomă universitară dobândită la o universitate străină 
trebuia acreditată la o instituŃie de învăŃământ superior din Ungaria, ceea ce presupunea din partea 
tânărului aflat la studii o bună cunoaştere a limbii maghiare [16]. Inclusiv bursele dobândite de la 
fundaŃiile româneşti pentru studii la universităŃile din afara statului maghiar trebuiau aprobate de 
către Ministerul InstrucŃiunii Publice, care nu le considera îndreptăŃite de fiecare dată. Din aceste 
cauze, universităŃile străine erau frecventate pentru 1 sau 2 semestre în timpul anului de studiu sau 
pentru dobândirea unei specializări după obŃinerea licenŃei sau a doctoratului. 
                   În ceea ce priveşte facultăŃile frecventate de tinerii bihoreni, se remarcă preferinŃa 
acestora pentru specializările: drept şi ştiinŃe politice, teologie, respectiv, medicină şi farmacie. În 
acest sens, repartizarea studenŃilor bihoreni în funcŃie de facultăŃile frecventate în timpul studiilor se 
prezintă după cum urmează: 
                      
Drept şi ştiinŃe politice                         439 
Teologie                           91 
Medicină şi farmacie                           48 
Litere şi filozofie                            25 
Politehnică                           15       
Minerit şi silvicultură                             8 
Agronomie                             4 
Medicină veterinară                             3 

ComerŃ                                                                                              2 
                    
             OpŃiunea pentru facultăŃile de drept şi ştiinŃe politice şi în cazul studenŃilor din comitatul 
Bihor, nu reprezenta o excepŃie, ca de altfel pentru tot ceea ce a reprezentat procesul istoric al 
formării intelectualităŃii româneşti în epoca modernă. Fenomenul acesta a fost identic în mare în 
cazul tuturor naŃiunilor din Imperiul austro – ungar, fiind specific secolului al XIX-lea la nivelul 
întregii Europe. Un avantaj deosebit pentru tinerii bihoreni, precum şi pentru cei din comitatele 
învecinate – şi nu numai – l-a constituit desigur existenŃa unei instituŃii de învăŃământ superior în 
domeniu – Academia Regală de Drept de la Oradea. În cei aproape 70 de ani şcolari de activitate au 
frecventat cursurile acestei instituŃii de învăŃământ superior din Transilvania 698 de studenŃi 
români, majoritatea provenind din comitatul Bihor (233), urmaŃi din punct de vedere statistic de cei 
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din comitatele Arad (107) şi Satu Mare (91) [17]. Surprinde însă numărul redus de români care au 
urmat facultăŃile tehnice (15), superior însă altor comitate ale Transilvaniei şi Banatului, dar mai 
ales academiile de comerŃ unde urmau cursurile universitare numai 2 studenŃi. Toate acestea ex 
plică desigur interesul încă redus al tinerilor români faŃă de noile profesii caracteristice societăŃii şi 
economiei industriale capitaliste. ExplicaŃia o putem găsi şi în faptul că majoritatea absolvenŃilor de 
gimnazii deveniŃi studenŃi în universităŃile din Europa proveneau din mediul rural, mai puŃin 
receptivi la schimbările intervenite în societatea modernă. Astfel , din mediul urban proveneau 156 
de tineri, majoritatea absolvenŃi ai gimnaziilor din Oradea (70) Şi Beiuş (65), în timp ce din mediul 
rural proveneau 334 de tineri. 
              Din punct de vedere al originii sociale am reuşit să identificăm ocupaŃia părinŃilor la un 
număr de 320 de studenŃi din comitatul Bihor. Dintre aceştia 102 provin din familii de preoŃi ,80 din 
familii de agricultori, 37 din familii de învăŃători şi profesori, 31 din familii de avocaŃi şi judecători, 
22 din familii de notari, 15 din familii de funcŃionari, 10 din familii de medici şi farmacişti, 9 din 
familii de meseriaşi şi muncitori, 3 din familii de industriaşi şi câte 1 din familii având alte ocupaŃii. 
O mare parte a celor care studiau la universităŃile din Europa Centrală şi Occidentală aveau aşadar 
origini sociale modeste, cu posibilităŃi financiare reduse, datorându – şi studiile universitare 
stipendiilor obŃinute de la fundaŃiile româneşti. Din cei 640 de studenŃi bihoreni, 100 au beneficiat 
de stipendii de la fundaŃiile: „Emanuil Gozsdu”(82), „Elena Ghiba –Birta”(8), „Faur”(2) şi câte 1 
stipendiu oferit de fundaŃiile „Ioan Petran”, Societatea „Transilvania”, Consistoriul Ortodox 
Arad,Astra, „Daniel Danner”, Kovari”,Bursă militară şi Bursă de Stat. 
              Bursierii FundaŃiei „ Emanuil Gozsdu”s-au remarcat în timpul studiilor , ca şi după 
absolvirea studiilor la instituŃiile europene de învăŃământ superior, mulŃi dintre ei devenind avocaŃi 
reputaŃi, oameni politici de vază care au deŃinut funcŃii şi demnităŃi importante în comitatul Bihor, 
ca şi în alte comitate din Transilvania şi Banat,iar după formarea României Mari la 1 Decembrie 
1918 în administraŃia de stat a României. Stipendiştii FundaŃiei Gozsdu nu s-au mărginit însă numai 
la studiul care le-a adus aprecierile profesorilor. ProveniŃi, cei mai mulŃi, din familii din familii 
româneşti cu tradiŃii progresiste, ei s-au găsit , atât ca studenŃi, cât şi mai târziu,în rândul luptătorilor 
pentru drepturile românilor din Transilvania. Alături de ceilalŃi studenŃi români ei au fost prezenŃi în 
acŃiunile de solidaritate cu România în timpul războiului pentru independenŃă şi în cele legate de 
procesul memorandiştilor. MulŃi dintre cei care au frecventat cursurile Academiei de Drept din 
Oradea au făcut parte din formaŃii artistice care au răspândit cultura românească în satele bihorene, 
corul „Hilaria”numărând între membrii săi numeroşi bursieri Gozsdu , Patriciu Coroiu din Bărăşti 
(Bihor) fiind chiar unul dintre membrii fondatori [18]. 
              Comitatul Bihor, prin cei 640 de intelectuali titraŃi în universităŃile din Imperiul austro – 
ungar şi din Europa de Vest s-a integrat – ca şi celelalte comitate din Transilvania şi Banat – în 
procesul de renaştere culturală şi naŃională de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului 
al XX-lea. Printre intelectualii originari din comitatul Bihor care prin opera lor teologică, ştiinŃifică, 
culturală şi politică au marcat profund societatea românească din epocile modernă şi contemporană 
s-au numărat:avocatul Nicolae Poynar din Aleşd, care timp de câteva decenii s-a remarcat printre 
cei mai respectaŃi avocaŃi din Bihor, avocaŃii Augustin Ciavici (Beiuş), Moise Cooş (Salonta), 
Cornel Neagu (Vaşcău) şi Iosif Horvath (Sălard) deveniŃi la sfârşitul anului 1918 conducători ai 
gărzilor naŃionale româneşti. Traian Pinter,preotul de mai târziu al Beiuşului, era în anul 1918 ajutor 
de secretar al Consiliului NaŃional Român din Beiuş. În rândurile delegaŃilor bihoreni la Marea 
Adunare NaŃională de la Alba Iulia se găseau şi Aurel Pintea din Tinca , Ioan Iacob din Ceica  şi 
Ioan Sferle din Aleşd.  Din lista celor remarcaŃi nu poate să lipsească Andrei Ille (Tinca),ajutorul lui 
Aurel Lazăr în campania electorală din 1906, preşedinte al filialei SocietăŃii pentru fond de teatru 
român şi al DespărŃământului Astra din Tinca şi delegat la Adunarea de la Alba Iulia, Dumitru 
Lascu al cărui nume este legat de toate evenimentele politice din Bihor de la începutul secolului al 
XX-lea. Nu putem să-l omitem nici pe Nicolae Zigre- junior, al doilea prefect al Bihorului 
eliberat(1919 – 1920) şi membru al Comitetului Executiv al Consiliului NaŃional Român din 
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Oradea, subsecretar de stat la Ministerul de Interne (27 ianuarie 1922) din care demisionează la 1 
iunie acelaşi an [19]. De asemenea printre personalităŃile de marcă ale Bihorului care a studiat la 
Academia Regală de Drept din Oradea se impune a fi amintit şi Aurel Lazăr, membru în Comitetul 
Partidului NaŃional Român în casa căruia s-a Ńinut memorabila şedinŃă a Comitetului NaŃional al P. 
N. Român, formulându-se DeclaraŃia de la Oradea citită de Al. Vaida-Voevod în Parlamentul de la 
Budapesta. În 1918 este numit şeful Resortului justiŃie în Consiliul Dirigent, iar din 1919 este ales 
deputat timp de trei legislaturi. În guvernul Iuliu Maniu este numit în 1928 preşedinte al Camerei 
deputaŃilor şi al Comisiei interimare a oraşului Oradea [20]. La toate aceste nume se pot 
adăuga:Gheorghe Borha(Telechiu-Bihor),prim-pretor la Beiuş, Samuil Bota(Oradea), protopop 
districtual în Bihor, Saba Borha(Telechiu-Bihor)-pretor la Ilia, Gheorghe Domşa (Beiuş), pretor la 
Vaşcău, Ioan Pop(Ponor-Bihor), notar,secretar SA al CF Oradea-Beiuş, Aloisiu Nistor(Oradea), 
prim-pretor în Bihor, Gavril Rednic(Oradea), pretor comitatens la Aleşd şi Ioan Vaş (Beiuş), 
primpretor al comitatului Bihor [21]. 
 
Concluzii 
         Studierea , cât mai riguroasă, a provenienŃei intelectualilor (elitelor) români constituie o 
imperioasă cerinŃă istoriografică.În acest scop se impune , mai întâi,investigarea , respectiv 
continuarea investigării fondurilor documentare ale gimnaziilor, preparandiilor şi seminariilor, 
precum şi cele ale universităŃilor şi academiilor româneşti şi străine. Un model de cercetare ne oferă 
în acest sens Alexandru Zub într-o lucrare apărută înainte de 1989, care poartă un titlu semnificativ 
şi în care studenŃii sunt calificaŃi drept „agenŃi purtători ai ideilor” [22]. De o certă utilitate este, în 
stadiul actual al cunoaşterii, publicarea unor statistici cât mai precise care să cuprindă cât mai multe 
informaŃii cu privire la tinerii români aflaŃi la studii în universităŃile europene. Din lipsă de spaŃiu - 
deşi suntem în posesia datelor necesare – nu putem publica listele cuprinzând studenŃii români 
originari din comitatul Bihor aflaŃi la studii în universităŃile din Europa Centrală şi de Vest.  
        Studiul nostru abordează, analitic şi sintetic, procesul complex al formării intelectualităŃii 
(elitelor) din comitatul Bihor în secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, din perspectiva 
formaŃiei lor superioare, universitare,cu deosebire în perioada cuprinsă între anii 1867 – 1918. 
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Abstract 

In order to outline the most exactly possible the activity by a fascinating proportion of the 
one who named himself, concourse of events, Wexler, Fundoianu or Fondane, a foray in his 
tumultuous biography is indispensable. 

This work disciplines the ill-assorted information supplied by different bibliographic 
sources, in the Romanian stage in the existence of Fundoianu, but also in the stage after his 
volunteer exile in France, once with his dignified registration in the paradigm of the Romanian 
writer by French expression. 



 
 
 
STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                                      ANUL IV, NR. 1(12), MARTIE 2008 
 

 76 

Without falling, of course, in the trap of a biographical critic, we estimate that, doubtless, 
the existential itinerary has often a fundamental relevance in a writer’s creation. More, a worry 
existence and a tormented conscience, as the conscience of Fundoianu / Fondane proved to be, 
requires such an approach. 

 
Key words: biography, influences, formation, doctrine, literature 
Cuvinte cheie: biografie, influenŃe, formare, doctrină, literatură 

 
În luna noiembrie a anului 1898, la Iaşi, s-a născut unul dintre cei care, fără îndoială, se 

numără printre cei mai rafinaŃi gazetari români ai tuturor timpurilor, poet de talie internaŃională, 
critic literar de anvergură şi cineast considerat de lumea franceză a filmului drept ambasador al 
acesteia în America Latină: Benjamin Fundoianu.  

Numele său real este Benjamin Wechsler, fiul lui Isaac Wechsler, mic comerciant originar 
din târgul bucovinean HerŃa, şi al Adelei Schwartzfeld, care l-au numit, conform tradiŃiei iudaice, 
după bunicul său matern. În limba ebraică, ben-jamin semnifică „fiul mâinii drepte” sau, altfel spus, 
„fiul binecuvântat cu mâna dreaptă” [1]. Benjamin nu este unicul copil al familiei, având încă două 
surori mai mici, Lina şi Rodica, de care îl leagă profunde sentimente fraterne, care vor dăinui până 
la tragica sa moarte.  

Cadrul familial este unul deosebit de propice formării intelectuale, având în vedere că mama 
provine dintr-o familie de înaltă Ńinută, compusă din eminenŃi intelectuali evrei. Bunicul matern, 
Benjamin Schwartzfeld, pedagog şi cercetător al istoriei evreilor, unul dintre pionierii iluminismului 
iudaic în România, a înfiinŃat prima şcoală pentru copiii evrei de la Iaşi. Biblioteca acestuia este 
descoperită de tânărul Benjamin în podul casei părinteşti, aşa cum reiese dintr-o mărturie proprie, în 
paginile „Sburătorului Literar” din 1921: „De câte ori, în faŃa bibliotecii bunicului, pe care am 
moştenit-o ca s-o continui,  m-am oprit la volumele cu buche de aur pe spinare, rămase tefere în 
raft, deşi ediŃia lor a fost cândva afurisită şi arsă de sinagogă! Câtă dragoste trebuie să fi avut pentru 
artă omul care a cumpărat, din meschina lui avere de zaraf, cartea asta scumpă – ca să-şi poată ucide 
ochii pe dânsa, ca s-o poată aşeza în raftul lui, pentru bucuria interioară. Nu l-am cunoscut pe bunic, 
dar mâna lui m-a dezmierdat din fila atâtor cărŃi, sufletul lui mi-a surâs din atâtea slove de aur şi 
genunchii lui m-au legănat, de atâtea ori, de sub infoliile vechi, din care-mi culeg, cum îşi culegea şi 
el, nevoia unei lumi mai frumos trăite şi bucuria de a o găsi aşa de lesne... Cei care citesc, fără să 
păstreze cartea, cei care-o împrumută fără să simtă neliniştea şi tortura n-au câştigat, chiar când le e 
mare meritul, nici un sfert din noŃiunea de cultură.” [2] Ideea se regăseşte, peste ani, în 
consemnările directorului revistei timişorene „Vrerea”, Ion Stoia Udrea: „Nu-Ńi împrumuta femeia, 
peria de dinŃi şi cărŃile! Este o zicală cuminte, dar dacă nu ai încotro chiar şi trebuie să te abaŃi, dela 
ea, atunci mai bine calcă primele două deziderate, decât să dai cărŃi” [3]. 

FraŃii mamei, Elias (1855-1915), Moses (1857-1943) şi Wilhelm (1856-1915) sunt toŃi 
erudiŃi, intelectuali de înaltă Ńinută, jurnalişti şi istorici renumiŃi. Primul dintre aceştia a scris o 
extrem de documentată Istorie a evreilor din România. Moses Schwartzfeld, reputat folclorist, a 
lăsat posterităŃii o foarte interesantă trecere în revistă a avatarurilor evreului, „aşa cum îl vede, cum 
îl crede şi-l înŃelege Românul, dar nu aşa cum a fost sau este el cu adevărat.” [4] Volumul vine să 
demonstreze, pornind de la citate din literatura populară, cât de numeroase şi înverşunate erau, în 
mentalitatea populară, superstiŃiile referitoare la evreul „diavol”, „impur”, „ucigaş de copii”! 

Deşi, aşa cum pertinent remarcă Andrei Oişteanu[5], modernizarea şi emanciparea 
comunităŃii evreilor din România nu poate fi gândită ignorând contribuŃia fundamentală a fraŃilor 
Schwartzfeld, doar unul dintre aceştia, Moses, apucă să trăiască zilele de realizare efectivă a acestui 
deziderat, consacrat prin ConstituŃia din 1923.Elias, pe de altă parte, este expulzat din Ńară în 1885, 
alături de alŃi jurnalişti ori scriitori evrei, consideraŃi drept elemente nocive de către guvernarea 
timpului. Profundul impact al acestei părăsiri forŃate a României apare evident mai ales datorită 
numelui ales pentru primul său copil: acesta este botezat Exile, iar existenŃa sa pariziană s-a 
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intersectat probabil cu cea a verişorului său Benjamin, odată ce acesta s-a strămutat în patria idolilor 
săi literari. Posibilele lor contacte au rămas, până la această dată, necercetate. 

Chiar dacă Benjamin vede lumina zilei la Iaşi, copilăria sa este inseparabil legată de HerŃa, 
veritabil „stetl” cu o pregnantă cultură evreiască, numărând mai multe sute de familii de evrei. 
Actualmente, aşezarea, aflată la aproximativ 50 de kilometri de Iaşi, este inclusă în teritoriul 
Ucrainei. Împrejurimile satului primilor ani de viaŃă se regăsesc decantate în substanŃă poetică pe 
întreg parcursul volumului Privelişti, unică reunire de texte poetice fundoiene în limba română. Un 
întreg ciclu de poeme poartă titlul HerŃa, colŃ de lume unde „în case oameni simpli vorbesc pe 
ovreieşte”, „Seara, un murmur negru creştea din sinagogi” iar bunicul, mare patriarh al familiei, 
„între flăcări de sfeşnic se ruga...” [6]. Cei apropiaŃi îl strigă, afectuos, „Mieluşon”, apelativ pe care 
viitorul literat îl va utiliza pentru a semna corespondenŃa familială din etapa sa existenŃială şi 
intelectuală franceză. 

Interesant de remarcat e faptul că locul naşterii lui Benjamin Fundoianu este unul al marilor 
contacte culturale, ideologice şi chiar politice. Aici se „ating” interesele Imperiului Habsburgic, 
Otoman şi łarist, aici se întâlnesc religii, atitudini, moduri de „a fi” în lume . Este, aşadar, vorba 
despre un spaŃiu multicultural prin esenŃă, un cadru care, formator fiind, lasă o tuşă distinctă unei 
personalităŃi de o atât de acută sensibilitate şi fineŃe receptivă cum s-a dovedit a fi cea a scriitorului 
în cauză. Atmosfera, cadrul formativ care a modelat personalitatea acestuia sunt redate subiectiv în 
textul intitulat Pagini dintr-un confesional, păstrat în arhiva cumnatului Paul Daniel. Materialul în 
discuŃie este în mod deosebit valoros, nefiind destinat unui ochi străin şi, ca atare, surprinzând felii 
de suflet care îşi aduc contribuŃia substanŃială la circumscrierea personalităŃii lui Benjamin 
Fundoianu.  

Studiile primare, Benjamin le-a urmat la „Trei Ierarhi”, la Iaşi, ca de altfel şi pe cele 
secundare. ÎnclinaŃia sa spre sociologie, literatură şi filosofie se conturează de pe acum. Încă de pe 
vremea când era  elev la Liceul NaŃional ieşean, publică materiale în reviste ca „ViaŃa nouă” a lui 
Ovid Densuseanu, „Cronica”, „Valuri” etc., sub pseudonime ca Ofir, Ha-Shir, Alex Vilara, 
Wechslerescu, Iaşanul, Dionmède, Dănoiu şi, finalmente, Benjamin Fundoianu. Acest pseudonim 
este derivat de la numele moşiei tatălui său, situată în apropiere: Fundoaia. Pseudonimul va fi, 
ulterior, transformat, odată cu fixarea în patria literelor franceze, în Fondane. Precocitatea sa 
intelectuală, remarcată cu rapiditate de către corpul profesoral, a atras însă după sine o 
imposibilitate de adaptare în clasă, însoŃită de o teribilă plictiseală şi dezinteres. Neglijarea 
obligaŃiilor şcolare vor determina o repetenŃie, în primul an de liceu [7]. 

Trebuie precizat faptul că refugierea în spatele unui pseudonim nu este, în cazul lui 
Fundoianu, o simplă modă sau o dispoziŃie trecătoare de tânăr scriitor, ci o necesitate, având în 
vedere faptul că în acea perioadă, elevii de liceu nu aveau dreptul de a scrie texte care să apară în 
ziare sau reviste. În vara anului 1913, Fundoianu renunŃă însă la a frecventa cursurile liceului, 
continuând pregătirea pentru bacalaureat în particular. Ca atare, de acum înainte îşi poate permite să 
îşi şi semneze producŃiile intelectuale. 

Ulterior, tânărul se orientează şi spre alte publicaŃii: „Absolutio”, „Revista noastră”, 
„Revista critică”, „Flacăra”, „Cuvântul liber”, „Însemnări literare”, „Clopotul”, „Spre ziuă”, 
„Adevărul Literar şi Artistic” etc. Bogatele sale lecturi din anii de şcoală l-au familiarizat atât cu 
literatura cultă şi folclorul, cât şi cu gândirea filosofică esenŃială şi cu delicata activitate de 
publicist. Aşa cum reiese din mărturiile proprii, risipite prin paginile „Rampei” anilor ’20 ori ale 
„Sburătorului”, preferinŃele sale se îndreaptă spre noii filosofi ori scriitori, fără însă a neglija nici 
vechea galerie a acestora: „Pe vechi i-am citit o dată, dar pe Flaubert, Baudelaire, de zece, de o sută 
de ori” [8]. 

D. Petrescu semnalează, într-o prefaŃă [9] la una dintre ediŃiile Priveliştilor, o mărturie a lui 
Benjamin Fundoianu, dintr-o scrisoare datată aprilie 1928, trimisă, de la Paris, lui Tudor Arghezi şi 
publicată ulterior în revista „Unu”. Conform acesteia, debutul său ca poet se regăseşte în paginile 
„Cronicii”. Însă publicaŃia în cauză a văzut lumina tiparului între anii 1915-1916, în vreme ce 
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poezia Vin norii ca clipe, semnată Fundoianu, apare cu un an mai devreme, în revista-interfaŃă a 
simbolismului românesc, „ViaŃa nouă”. În plus, sonetul Dorm florile şi poezia Idilă, apar tot în 
1914, în publicaŃia simbolistă „Valuri”, iar sonetul Eva, aşa cum notează Saşa Pană[10], în „Revista 
noastră” a ConstanŃei Hodoş. Concomitent, în „Opinia”, la rubrica lui Rodion (A. Steuerman) apare 
o poezie intitulată Testament, nesemnată, dar despre care jurnalistul care o reproduce afirmă că îi 
aparŃine unui elev de liceu, fără dubiu Benjamin Fundoianu [11]. 

În acelaşi timp în care se afirmă ca statornic colaborator al marilor publicaŃii culturale 
româneşti, tânărul participă activ cu materiale şi în paginile publicaŃiilor evreieşti „Hatikvah”, 
„Lumea Evree”, „Bar-Kochba” sau „Hasmonaea”. Astfel, cu reală eleganŃă intelectuală, Fundoianu 
duce o dublă existenŃă, pe de o parte în plan literar, pe de altă parte, în lumea publicisticii. Câteva 
figuri de intelectuali evrei care au avut o influenŃă semnificativă asupra literatului în formare au fost 
poetul de limbă idiş Iacob Groper, publicistul Alfred Hefter, poetul A. S. Rodion şi ideologul-
scriitor A. L. Zissu, director al revistei sioniste „Mântuirea”, al cărui roman, Spovedania unui 
candelabru, Fondane îl va traduce şi prefaŃa la Paris, în anul 1928. Dintre scriitorii români, o 
înrâurire notabilă asupra lui Benjamin Fundoianu au avut Tudor Arghezi, o înverşunată pasiune 
literară pentru mai tânărul poet, Ion Minulescu, Gala Galaction şi Mihai Eminescu. 

Demne de remarcat sunt, în această etapă, şi traducerile din poezia idiş, pe care Fundoianu le 
semnează în paginile diferitelor publicaŃii dispuse a găzdui astfel de texte. Printre autorii care au 
trezit elanul de traducător al acestuia se numără A. Reisen, H. N. Bialik, Moris Rosenfeld, Şalom 
Alehem, Iacob Groper sau Z. Shneur. 

Anul 1917 este unul dintre cei mai prolifici intelectual, dar printre cei mai trişti în plan 
familial: tatăl său moare de tifos exantematic.  

În anul următor, 1918, Benjamin Fundoianu publică o interesantă plachetă cu tematică 
biblică: TăgăduinŃa lui Petru, aceasta văzând lumina tiparului la editura „Chemarea”, din Iaşi. 
Lucrarea sa reiterează momentul dezicerii apostolului Petru, însoŃită fiind de o Lămurire, având 
rolul de prefaŃă şi care precede viitoarele luari de atitudine tipic fundoiene împotriva culturii române 
şi a modului deficitar în care am înŃeles să preluăm valorile occidentale [12]. 

În 1978, Tristan Ianco nota: „B. Fondane este mai întâi şi mai ales un autentic poet evreu. 
Prin originile sale, prin opera sa, prin mesajul său.” Iar completarea subtilă a lui Andrei Oişteanu 
curge firesc: din păcate, el a fost un „autentic evreu” şi prin moartea sa... [13] Fundoianu s-a născut 
într-un moment inoportun, fatal pentru necuprinsa complexitate a sufletului său, pentru structura sa 
de o catastrofală demnitate şi perseverenŃă: cel al Holocaustului. Or, cel în cauză era într-adevăr, 
dincolo de omul dezrădăcinat, dar, paradoxal, obsedat de rădăcini, evreu. Evreu adevărat, cu o 
individualitate inadaptabilă şi de o deosebită fecunditate spirituală.  

Cei trei ani pe care Benjamin Fundoianu i-a petrecut ca student al FacultăŃii de Drept din 
Iaşi nu au fost unii scutiŃi de manifestări antisemite. Decan al facultăŃii era, în acea perioadă, A.C. 
Cuza, iar printre colegii de an ai poetului se număra Corneliu Zelea Codreanu... Iată ce notează 
Fundoianu, referitor la acest climat: „Am făcut trei ani de Drept la facultatea din Iaşi şi aş fi şi astăzi 
licenŃiat în Drept, dacă n-aş fi pierdut (dar cum era să-l iau?) examenul lui A. C. Cuza” [14]. 

În ceea ce priveşte cariera de jurnalist, unii consideră că Fundoianu s-a afirmat realmente 
printr-un interviu publicat în „Mântuirea” din 30 martie 1919, interviu privind situaŃia evreilor din 
Ucraina, faŃă în faŃă cu bolşevismul. Interviul i-a fost acordat de către Arnold Margoline, ministru 
de externe în efemera Republică Ucraina. DiscuŃia în cauză se centrează pe probleme precum 
participarea evreilor în structurile de conducere ucrainiene, organizarea evreilor în partide politice, 
autonomia culturală evreiască etc. 

Însă, deşi s-a ocupat de aspecte conexe problemei evreieşti, perspectiva pe care Fundoianu a 
abordat-o a fost mereu una cultural-ideologică, Ńinându-se la distanŃă, chiar ca şi statornic 
colaborator al „Mântuirii”, de militantismul sionist. Unele eseuri ale sale ating totuşi chestiuni 
vizând antisemitismul, însă, aşa cum remarcă Leon Volovici, acestea au „aproape totdeauna un aer 
atemporal şi de rafinată intelectualitate” [15]. Apogeul activităŃii sale de redactor la revista lui Zissu 
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o constituie seria celor unsprezece eseuri purtând titlul Iudaism şi elenism, veritabil studiu filosofic 
asupra paradigmelor filosofice, morale, artistice şi de gândire propuse de cele două culturi.   

Mai mult, Fundoianu atinge, în articolele sale, până şi probleme de administraŃie publică şi... 
sport! Însă aceste motive de dezbatere ascund adesea implicaŃii profunde, fiind doar punctul de 
pornire al unei incursiuni documentate în estetică sau în filosofia culturii. 

Seria de articole intitulată Din caietele unui inactual a apărut, în decursul anului 1921, în 
revista „Rampa”, publicaŃie spre care Fundoianu se orienta cu predilecŃie. Evident, gazetarul în 
cauză nu se dezminte, alegând, aşa cum sublinia un documentat exeget, cultivarea excesivului şi a 
paradoxului [16]. 

Abia în anul 1920, tânărul părăseşte Iaşiul pentru a se stabili în Bucureşti. În această 
perioadă, paleta publicaŃiilor care îi găzduiesc scrierile devine din ce în ce mai largă, iar talentul îi 
este deja recunoscut de către personalităŃile culturale ale timpului, prestigiul său fiind în ascensiune. 
Eugen Lovinescu este printre cei a căror intuiŃie umană şi literară a sesizat atât complexitatea 
informaŃiei, cât şi fineŃea analitică fundoiană: „Sub nume diferite adaptate condiŃiilor locului, 
Wechsler, Fundoianu sau Fondane, se ascunde acelaşi exemplar al unei rase de admirabilă unitate 
spirituală... Inteligent, aproape ca toŃi cei ai rasei sale, cu facultăŃi apreciabile de asimilare... spirit 
european...” [17] Cenaclul  lovinescian „Sburătorul” era, de altfel, consecvent frecventat de 
Benjamin Fundoianu.  

Acesta a fost, în etapa bucureşteană, atât un fin cronicar teatral, plastic, literar, cât şi un 
personaj extrem de activ în cadrul grupărilor de avangardă, alături de nume astăzi celebre ca Ion 
Vinea, Ilarie Voronca, Saşa Pană, Ştefan Roll, Marcel Iancu, M. H. Maxy, F. Brunea-Fox etc., altfel 
spus viitorii mari actori ai avangardei româneşti. Când, în 1922, Ion Vinea şi Marcel Iancu fac să 
apară „Contimporanul”, publicaŃie-fanion a noilor direcŃii, Benjamin Fundoianu este prezent, încă 
din paginile primului număr, cu un articol purtând titlul sugestiv spre Europa. Fireşte, cu renumita 
(deja) subtilitate care îl caracteriza, „viciul său evident”, în exprimarea lui Emil Cioran[18], autorul 
militează pentru deschiderea spre valorile occidentale.  

Chiar şi după voluntara plecare în FranŃa, Fundoianu, devenit de pe acum Fondane, continuă 
să îşi trimită producŃiile literare în Ńară, în special pentru a fi tipărite în reviste precum 
„Contimporanul” sau „Integral”. 

Relevantă, în acest sens, este consemnarea unui interviu al Sorinei Cassvan, publicat în 
„Rampa” din februarie 1930 şi intitulat Un avangardist român la Paris (titlul face referire, după 
cum am precizat, cu precădere la componenta orientată spre cinematografie a personalităŃii 
fundoiene). DiscuŃia se axează pe aspecte privind călătoria în Argentina, pe care Fondane a 
întreprins-o ca „ambasador al cinematografului francez”, atingând însă şi domeniul sensibil al 
exilului autoimpus şi legătura ulterioară cu lumea culturală românească. Iată ce mărturiseşte, în 
acest context, Fondane, înlăturând orice dubiu asupra orientării sale spre nou: „Iubesc acum, ca şi 
pe vremuri, pe cei câŃiva prieteni: Galaction, Minulescu, Claudia Millan, pe tinerii mei prieteni 
Brunea, Călugăru, Voronca, Roll, Vinea. Dacă aş fi rămas în Ńară, aş fi cu ei la „Integral” şi la 
„Unu” [19]. 

Anul 1922 este considerat, de către majoritatea celor care au acordat atenŃie acŃivităŃii 
fundoiene, drept acela al afirmării sale depline: acum apare culegerea de articole reunite sub titlul 
sugestiv Imagini şi cărŃi din FranŃa, o sinteză a tot ceea ce Fundoianu a publicat, până la acea dată, 
despre literatura franceză contemporană. Volumul este însoŃit de o prefaŃă, care afirmă cu 
vehemenŃă dependenŃa culturii române faŃă de cea franceză, reuşind astfel să lezeze autorităŃile 
culturale româneşti ale timpului şi să provoace vii reacŃii şi controverse.  

Imediat după acest eveniment editorial, Benjamin Fundoianu îşi demonstrează încă o dată 
puterea germinativă şi de preocupare în domenii de o deosebită varietate: împreună cu sora sa, Lina, 
care este actriŃă, şi cu Armand Pascal, cumnatul său, regizor, actor şi mim care, anterior, a făcut 
parte din trupa lui Jacques Copeau, „Vieux Colombier”, fondează teatrul „Insula”, într-o sală puŃin 
încăpătoare din Bucureşti, de pe actuala stradă Gabriel Péri, la numărul 3. Manifestul-program al 
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„Insulei”, afirmând dezgustul pentru teatrul momentului, conceput ca o industrie, îl defineşte ca o 
vocaŃie: „Aici ne limităm: teatrul „Insula” începe fără nici un ajutor, fără nici o idee comercială şi se 
va sforŃa totuşi să joace numai piese a căror valoare literară este fără contestă, şi pentru a căror 
reuşită, ca punere în scenă şi joc, va cheltui toată energia. ...în halul în care se află teatrul la noi, a 
merge la un teatru şi a-l încuraja înseamnă a face operă urâtă. ExistenŃa noastră vă este necesară 
dacă sunteŃi oameni cu gust; dacă nu mai puteŃi vizita teatrul vechi şi aşteptaŃi unul nou...” [20]. 

Teatrul se deschide în 26 decembrie 1922, cu punerea în scenă a Legendei funigeilor de 
Ştefan Octavian Iosif şi Dimitrie Anghel, propunând un repertoriu diversificat şi valoros. În data de 
23 ianuarie 1923, gruparea organizeză o serată de excepŃie, prezentând o antologie a poeziei 
româneşti, de la Conachi la Adrian Maniu, în lectura unor actori ai teatrului.  

Ar fi de amintit şi câteva piese din repertoriul propus, ca mostră din ce ar fi putut să fie 
teatrul Insula în viaŃa culturală a capitalei: Devant les portes d’or de Lord Dunsany, Le Docteur 
Volant şi Le Médecin malgré lui de Molière,  La Mort de Tintagile  şi La Nuit de Maurice de 
Maeterlinch, L’amour capricieux de Goethe etc.  

În ciuda planurilor ambiŃioase, gruparea nu va funcŃiona decât scurt timp, din cauza 
dificultăŃilor financiare şi a restricŃiilor antisemite care înfloresc în această perioadă.  

Simultan, Benjamin Fundoianu a încercat să propună spre tipărire volumul Imagini şi 
scriitori români, fără însă a putea duce demersurile la bun sfârşit. Nu e singura încercare de acest 
fel: date despre aceste preocupări dă scriitorul însuşi, în acelaşi interviu acordat, în 1930, la Paris, 
Sorinei Cassvan şi apărut în „Rampa”, XV, 3623, din 12 februarie acelaşi an. Fundoianu afirmă, cu 
această ocazie: „Voi reîncepe (să scriu în română, n.n.) în clipa în care editorii bucureşteni vor fi 
tipărit diversele mele volume neapărute: Imagini şi scriitori români, Caietele unui inactual, 
Probleme vesele, Ferestre spre Europa, Dialoguri, un studiu despre esteticianul englez Walter 
Pater, o piesă, Festinul lui Baltazar şi un volum de poeme, Privelişti. Dar pesemne că tânăra 
generaŃie mă vrea mai puŃin decât cealaltă” [21] 

Anul 1923 este cel al despărŃirii oficiale şi definitive a lui Benjamin Fundoianu de România, 
de patria literară, lingvistică aferentă şi chiar de propriul nume.  

Plecând, la sfîrşitul anului, într-un exil voluntar la Paris, tânărul locuieşte, pentru început, în 
apartamentul renumitului Rémy de Gourmont, scriitor atât de apreciat la ora actuală, căruia, înainte 
de plecare, autorul Imaginilor şi cărŃilor din FranŃa îi dedicase numeroase articole în revistele 
româneşti. Aici el îndeplineşte rolul de bibliotecar. Ulterior, pentru a-şi câştiga o existenŃă foarte 
calculată, Fundoianu, devenit Fondane, se angajează la compania de asigurări L’Abeille. La  scurt 
timp după stabilirea sa în capitala FranŃei, i se alătură Lina, sora sa, şi soŃul acesteia, Armand 
Pascal, cei cu care Fundoianu concepuse „Insula”. De altfel, în Parisul acelei vremi s-au regăsit o 
pleiadă de oameni de cultură plecaŃi de pe meleaguri româneşti, prieteni şi colaboratori ai lui 
Benjamin Fundoianu: Constantin Brâncuşi, Ilarie Voronca, Claude Sernet, Emil Cioran, Luca 
Gridu, Victor Brauner. 

În lumea pariziană, Fundoianu se bucură de o reală apreciere, dovadă casele pe care le 
frecventează şi grupurile în cadrul cărora se integrează. În răgazul oferit de existenŃa zilnică, 
scriitorul găseşte resursele intelectuale necesare pentru a colabora la reviste franceze de notorietate, 
printre care „Cahiers du Sud” sau „Commerce”, condusă de Paul Valéry. 

Nu mult după sosire, îl cunoaşte şi pe Jules de Gaultier, în a cărui casă îşi va întâlni 
mentorul filosofic. Acesta este un moment de cotitură în evoluŃia lui Fondane ca eseist şi filosof 
francez, filosoful rus Lev Şestov, gânditor de factură existenŃialistă, promotor, de altfel, al 
curentului în cauză, exercitând asupra sa o importantă influenŃă intelectuală.  

Se pare că lucrarea care a determinat mutaŃii profunde în sistemul filosofic fondanian a fost 
RevelaŃiile morŃii, o scriere despre dezrădăcinarea fiinŃei umane şi despre un Dumnezeu absurd.  

În martie 1925, la Bucureşti, are loc un eveniment cultural remarcabil: F. Brunea-Fox şi 
colaboratorii săi creează revista „Integral”. În acest context, dezminŃindu-şi declaraŃiile de radicală 
desprindere de provincialismul românesc, Benjamin Fundoianu, alături de Ilarie Voronca, îşi asumă 
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spaŃiul redacŃional destinat aspectelor culturale pariziene. Se remarcă, în această etapă, fluctuaŃia 
între limba română şi cea franceză, articolele fiind, la rândul lor, semnate „Fondane” sau 
„Fundoianu”. Încă din primul număr, acesta inaugurează rubrica Fenêtres sur l’Europe. Un aspect 
însă atrage atenŃia: dacă, în etapa sa de publicist român, Fundoianu manifestă un minim interes 
pentru aspectele politice care trezeau energiile discursive ale compatrioŃilor săi, preocupările sale 
vizând, cu precădere, o politică a culturii, „frecventarea cercurilor avangardiste pariziene îl aduce pe 
Fondane în faŃa unor opŃiuni invariabile şi îl obligă să-şi pună în chipul cel mai serios problema 
raporturilor între literatură şi politică.” [22] 

În paginile aceleiaşi publicaŃii, va apărea, în octombrie, acelaşi an, o ştire care va anunŃa 
lumii literare autohtone înscrierea lui Fundoianu în patria literelor franceze: este vorba despre 
terminarea Falsului tratat de estetică, evident, în limba franceză. Această primă versiune nu va 
vedea niciodată lumina tiparului. 

Tot în „Integral” apare, în luna mai 1925, poemul Exercice de français, prima mostră de 
versificaŃie în limba franceză. 

Un an mai târziu, graŃie intervenŃiei prietenului său Ilarie Voronca, o va cunoaşte, la 
compania de asigurări unde îşi desfăşoară el însuşi activitatea, pe Geneviève Tissier, care, în 1931, 
îi va deveni soŃie. La oficializarea legăturii, martori sunt Constantin Brâncuşi şi Lev Şestov. 

Începând din 1928, afirmarea sa în FranŃa devine deplină. Texte ale sale locuiesc paginile 
publicaŃiilor pariziene, volumele sale văd, frecvent, lumina tiparului, la prestigioase edituri. Primul 
său poem publicat în FranŃa poartă titlul Le regard de l’absent  şi se regăseşte în paginile revistei 
„Discontinuité”, a grupării cu acelaşi nume condusă de Arthur Adamov şi Claude Sernet. 

Pe lângă activitatea de publicist şi de literat, Fundoianu, devenit Fondane, se afirmă şi în 
lumea filmului de artă. Probabil că interesul său în acest sens îşi are originea în mai vechea 
preocupare pentru teatru, din epoca „Insulei”. Astfel, în 1928, Fondane dă spre publicare prima sa 
carte în limba franceză, Trois scenarii. Cinépoèmes, [27] dedicate cumnatului şi colaboratorului de 
cursă lungă, Armand Pascal, şi ilustrate de marele pictor şi cineast Man Ray.  

În această perioadă, Fondane traduce şi prefaŃează romanul fostului său mentor A. L. Zissu, 
dezvoltând şi preocupările pentru filosofie. În casa lui Şestov, îl cunoaşte pe E. Husserl, la începutul 
anului 1929. În urma acestei întâlniri, numărul din iunie al revistei „Europe” va găzdui eseul 
Edmond Husserl et l’Œuf de Colomb du réel [24]. Perioada este, însă, marcată de pierderea 
cumnatului său, care decedează în martie. 

În acest context al preocupărilor pentru cinematografie, în anul 1929, la invitaŃia 
oficialităŃilor de acolo, prin medierea Victoriei Ocampo (întâlnită, de asemenea, în casa aceluiaşi 
Lev Şestov), Fondane pleacă, pentru câteva luni, la Buenos-Aires, pentru a prezenta filme de 
avangardă şi pentru a susŃine o serie de conferinŃe la universitatea locală. 

Iată experienŃa sud-americană, redată de însuşi protagonistul său, într-un interviu din 1930, 
acordat, pentru paginile „Rampei”, Sorinei Cassvan: 

„- Ce a prilejuit plecarea dv. în Argentina? 
- Am fost invitat de societatea „Amigos del Arte” din Buenos Aires să Ńin o serie de 

conferinŃe despre cinematograful pur sau absolut – despre cine-poem, într-un cuvânt. Am luat cu 
mine diverse filme şi fracŃii de filme, pe care le-am proiectat după conferinŃe: Entracte, de René 
Clair, Un chien andalou, de Buñel, La coquille et le Clergyman, de Germaine Duloc, Le cabaret 
épyleptique, de amicul meu, compatriotul nostru, Henri Gad. 

- Ziarele franŃuzeşti v-au numit un ambasador al cinematografului francez. Călătoria dv. 
avea un scop de propagandă? 

- Nu. Nimic nu-mi repugnă mai mult decât aşa-zisa operă de propagandă. Am fost chemat să 
vorbesc cum vreau, despre ce vreau şi tocmai libertatea aceasta o preŃuiesc mai mult decât orice. 
Altfel, propaganda m-ar fi obligat, de dragul unei pâini şi a unei dezerŃiuni ruşinoase, să 
întrebuinŃez cu majuscule cuvintele: Patrie, FranŃa, CivilizaŃie, să trişez asupra semnificaŃiei pe care 
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voiam s-o caut într-o anumită activitate intelectuală, prin care fiecare sparge o uşă sau o fereastră, 
unde poate, ca să arunce o privire, măcar una, în necunoscutul esenŃial. 

- În afară de cinema, despre ce aŃi mai vorbit? 
- Despre mişcarea „Dada” şi, la facultatea de filosofie, despre filosoful rus Lev Şestov sau 

lupta împotriva evidenŃelor. 
-Fără îndoială că aŃi avut succes? 
- Nu ştiu. Gazetele au vorbit. Interviuri, traduceri, invitaŃii etc... dacă asta se cheamă succes. 

Scandal însă, da. Pentru întâia oară, în Buenos-Aires, cineva aducea cu el ceva din spiritul 
revoluŃionar european, în cinema, în artă, în filosofie. Praf de dinamită şi tot e ceva. Am întâlnit 
oameni tineri, capabili de visuri neretuşate, cu buzunarele încă goale, în evoluŃia încă nefinalizată, 
necristalizată. Dacă am făcut ceva pentru ei, dacă i-am scos din casă şi i-am pus în şosea, nu mi-ar 
părea rău deloc. 

- De ce nu veniŃi în Ńară cu aceleaşi filme? 
- Fiindcă nu mă cheamă nimeni, deşi voiajul e mai puŃin lung şi mai puŃin scump.” [25].  
În anii următori, Benjamin Fundoianu termină eseul intitulat Rimbaud le voyou (Rimbaud-

golanul, replică la sintagma „Rimbaud le voyant”, care circula în epocă), considerat astăzi printre 
lucrările critice de referinŃă în bibliografia privindu-l pe Arthur Rimbaud, a cărui primă versiune va 
fi refuzată de către Editura Gallimard. De asemenea, publică fragmente din poemul în limba 
franceză Ulysse. În plus, „Les Cahiers du Sud” găzduiesc texte fundoiene privind diverşi scriitori şi 
filosofi: Gogol, Voronca, Céline, Kierkegaard, Gide, Poe etc. 

În anul 1930, poemele în limba română ale lui Benjamin Fundoianu, au fost finalmente 
publicate. Volumul, intitulat Privelişti, apare prefaŃat de un text scris la Paris, în 1929, şi intitulat 
Câteva cuvinte pădureŃe. 

Dacă, iniŃial, manuscrisul eseului său despre Rimbaud  a fost respins de la tipar, în 1933, 
prestigioasa editură Danoël et Steele îl publică, la fel cum se va întâmpla, pe parcursul verii anului 
1936, cu La Conscience malheureuse (ConştiinŃa nefericită). Aceeaşi instituŃie va face să apară, doi 
ani mai târziu, Faux traité d’esthétique (Fals tratat de estetică). 

Scriitorul mânuieşte limba franceză cu o pricepere apropiată de perfecŃiune, fapt remarcat şi 
de exegeŃii săi francezi, ceea ce îi permite încercări poetice în noua patrie lingvistică. Primele 
stihuri fondaniene,  cu titlul Ulysse, publicate, în 1933, în ciclul Cahiers du Journal des Poètes, la 
Bruxelles, poartă amprenta experienŃei argentiniene: „Il commence à écrire en pleine mer le grand 
poème Ulysse. Le navire qui fend les vagues dans la nuit ne donne-t-il pas la forme mystérieuse de 
toute existence humaine? Tous les poèmes de Benjamin Fondane sont des traversées métaphoriques 
de l’existence.” [26], notează exegetul Olivier Salazar-Ferrer. Volumul în discuŃie poartă, pe prima 
sa pagină, dedicaŃia: „à Armand Pascal dans la mort...” [27] 

Doar patru ani mai târziu, la Bruxelles, apare volumul Titanic. Critica literară a remarcat 
parŃiala aderenŃă a lui Fondane, în această etapă, la principiile teoretice ale dadaismului, pe care nu 
îl practică, totuşi, decât din punctul de vedere al tendinŃei, mai pregnante acum, spre abstractizare. 
În cazul acestui volum, influenŃa şestoviană îşi face simŃit ecoul, textele fiind însufleŃite de un elan 
spre răscoală, spre revoltă existenŃială. 

În anul 1936, colaborarea sa se extinde şi la „Schweitzer Annalen” şi la „Revue Juive” de la 
Geneva. În acelaşi timp, Fundoianu întreprinde o a două deplasare în Argentina, pentru a turna 
filmul Tararira. Cu ocazia acestui drum, îl cunoaşte pe Ungaretti. În aceeaşi perioadă, familia se 
întregeşte, pentru un timp, la Paris, unde ajung, în vizită, mama, Rodica, sora sa, şi cumnatul Paul 
Daniel, „arhivarul” ulterior al scrierilor nepublicate ale lui Fundoianu. 

În 1938, marcat de moartea lui Lev Şestov, Fundoianu publică primul său articol în „La 
Revue philosophique”: Leon Chestov et la lutte contre les évidences. În acelaşi an obŃine, graŃie 
sprijinului unor prieteni şi al redacŃiei de la „Cahiers du Sud”, cetăŃenia franceză. 

Anul 1940 este, şi pentru Benjamin Fondane, unul nefast. Mobilizat la un regiment de 
infanterie aproape de Fontainebleau, cade prizonier, dar evadează. Este prins, apoi eliberat din 
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motive de sănătate, fiind, ulterior, operat de ulcer şi internat, o bucată de vreme, la Val-de-Grâce. 
Însă problemele de sănătate nu îl descurajează, nici nu îl împiedică să publice, în continuare, 
articole în „Cahiers du Sud”, „Fontaine” sau „Sur”. 

În iarna anului 1941, Fondane începe munca la un alt eseu de valoare efectivă în bibliografia 
critică franceză: este vorba despre Baudelaire et l’expérience du gouffre (Baudelaire şi experienŃa 
abisului), lucrare care va rămâne nefinalizată. În această perioadă, bunii săi prieteni, printre care 
Emil Cioran, Stéphane Lupasco sau nume celebre ale cinematografiei europene şi sud-americane a 
timpului, încearcă, fără succes, să îl convingă să plece în Argentina, pericolul antisemit devenind 
evident. 

Ultimul său text va fi Le Lundi existentiel et le Dimanche de l’Histoire (Lunea existenŃială şi 
Duminica istoriei), pe care o altă editură de renume îl va publica: Editura Gallimard. 

În tragica zi de 7 martie, 1944, Fondane este arestat de poliŃia franceză, împreună cu sora sa, 
Lina, dintr-o imprudenŃă: avertizat, în repetate rânduri, să se ascundă, Fondane nu rezistă fără cărŃile 
sale. Pentru a le recupera, comite tragica eroare de a se întoarce la locuinŃa pariziană. DenunŃat de 
un vecin colaboraŃionist, cade victimă nebuniei naziste. Internat, împreună cu sora sa, la Drancy, va 
fi, ulterior, deportat la Auschwitz, în 30 mai.  

În acest sinistru amplasament îşi va găsi sfârşitul, în data de 2 sau 3 octombrie, una dintre 
cele mai prolifice minŃi pe care le-a germinat vreodată solul spiritual românesc, poet şi eseist de 
valoare indubitabilă, unul dintre cei mai eleganŃi şi cultivaŃi gazetari ai istoriei jurnalismului 
românesc, precum şi o recunoscută personalitate a lumii culturale franceze şi sud-americane. Atât 
de aproape de victorie, cum însuşi nota... 

Ultimele scrisori către mama sa şi cele trimise, din lagărul de la Drancy, către soŃia sa 
Geneviève, ne prezintă un Fundoianu de o rară demnitate umană, care, în nebunia holocaustului, 
găseşte resurse pentru a alina, de la distanŃă, disperarea celor dragi. Iată un fragment din ultima sa 
epistolă, datată 29 mai, cu o zi înainte de trimiterea la Auschwitz: „...fii curajoasă. łi-am spus-o, o 
ştii, în compunerea destinului nostru se găsesc lucruri ce nu pot fi schimbate. Călătorul nu şi-a 
sfârşit călătoria, notam. Ei bine, aveam dreptate, continui călătoria. Mâine, cu tot dinadinsul. (Deci 
Fondane cunoştea traseul tragic al viitoarei zile, n.n.). Fii tare scumpo, socotesc că, în curând totul 
se va încheia... Nu mă îndoiesc în ce priveşte viitorul; doar absenŃa ta mă apasă şi faptul de a nu-Ńi 
putea potoli plânsul... în momentele de răgaz, am aşternut unele însemnări relativ la manuscrisele 
mele; n-am timp să le revăd; le vei citi tu... 

Scumpă Viève, să fii curajoasă. E dureros, e cumplit, dar şi alŃii au suportat mai mult decât 
noi. Filmul ororilor cărora le-am fost martor! Mi-am impus, am făcut tot ce se putea pentru a uşura, 
pentru a alina cât de cât lamentabila suferinŃă.... Transmite salutări tuturor prietenilor noştri... mi-e 
greu să te abandonez, după ce atâta vreme am fost despărŃiŃi.... Al tău, Mieluşon” [28]. 

Mamei sale, aflată în Ńară, fiul îi scrie „mereu cu nădejdea că ne vom revedea curând şi că te 
voi Ńine pe genunchi şi legăna – cum m-ai legănat prunc” [29]. Dar soarta nu a vrut astfel, iar în 
1953, la moartea sa, Adela Schwartzfeld nu aflase cutremurătoarea realitate, care l-a aruncat pe fiul 
său în flacăra cuptoarelor naziste. 

Văduva sa a încercat să pună ordine, atât cât a putut, între scrierile rămase în grija sa, pe 
unele pregătindu-le pentru publicare, pe altele încredinŃându-le spre păstrare lui Paul Daniel. 
Ulterior, ea a decis să se retragă definitiv din lume, în rândul surorilor de la Notre - Dame – de –
Sion.  

În 1965 văd lumina tiparului versurile Exodului (Super Flumina Babylonis), minuŃios datate 
şi însoŃite de o foarte sugestivă prefaŃă. 
 
Concluzii 

Ce se poate spune acum, la un secol şi încă un deceniu de la naşterea sa? Poetul, publicistul, 
dramaturgul, cineastul de marcă şi filosoful Fundoianu – Fondane a fost prietenul lui Constantin 
Brâncuşi, al lui Ilarie Voronca, al lui Brauner şi Claude Sernet, al lui Emil Cioran şi al lui Leon 
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Cestov. A purtat, cu reală eleganŃă, stindardul avangardei româneşti la Paris, oraşul cosmopolit 
unde adevărata valoare culturală era pusă la grea încercare. A transgresat frontiere geografice sau de 
mentalitate şi a legat două culturi, între care a găsit energia să îşi divizeze opera. A prezenta, printr-
o succintă incursiune în activitatea sa, gândirea lui Benjamin Fundoianu – Benjamin Fondane este 
aproape o utopie. Dificultatea derivă din imposibilitatea de a disocia între filosofia, poezia scrierii 
sale, militantismul propriu neamului său şi aptitudinile gazetăreşti.  L-am putea numi „poetul – 
filosof”, sau „gazetarul – poet. Şi nu am putea să surprindem, integral, complexitatea structurii sale, 
care ne scapă printre degete, asemenea unei fascinante raze de lumină… Nimic nu este mai fals 
decât a încerca reunirea, într-un efort biografic, a infinitelor faŃete din care este compusă existenŃa 
unui asemenea om. 

Hrănit dintr-o cultură solidă de sorginte europeană, plonjat fără scut într-o lume culturală în 
cel mai concret sens universal, investindu-şi corp, suflet şi minte într-o temerară acŃiune intelectuală 
de transgresare a frontierelor de orice fel, Benjamin Fundoianu / Benjamin Fondane este cel mai 
elocvent exemplu de perseverenŃă şi neresemnare.  

Cert este că, prin totalitatea scrierilor sale literare, a materialelor publicate în presa vremii şi 
a prolificei sale activităŃi filosofice şi de cineast, Benjamin Fundoianu a fost purtătorul de stindard 
al avangardismului românesc peste hotare şi al suflului înnoitor pe plan intern. A reuşit să se înscrie 
cu succes în marea cultură a FranŃei, evidenŃiind valenŃele de universalitate ale culturii matrice. 
Activitatea sa rămâne impresionantă, atât prin valoarea intrinsecă, cât şi prin ceea ce spune ea 
despre evoluŃia virtuală a unui poet, unit la suflet cu un critic, un gazetar şi un filosof, dacă viaŃa nu 
l-ar fi purtat spre „alŃi oameni şi alŃi idoli”. Iar mai târziu, dacă o imaginaŃie criminală nu ar fi 
născut oroarea care l-a proiectat în amintire…  

SituaŃia lui nu a fost izolată, ci poate fi înscrisă în paradigma scriitorului român de expresie 
franceză. Câteva nume importante din această galerie rămân: Tristan Tzara şi Panaït Istrati, Ilarie 
Voronca şi Mircea Eliade, Vintilă Horia şi Emil Cioran, precum şi destul de mulŃi alŃii, valorificaŃi 
peste hotare, de neamuri adoptive, dar mult mai receptive. Să nu menŃionăm decât cazul unei 
moşteniri  Constantin Brîncuşi sau al unei galerii de femei-scriitor aproape străine marii majorităŃi a 
conaŃionalilor: Martha Bibescu, Elena Văcărescu, Anna de Noailles – principesă Brâncoveanu, 
unică triadă de verişoare care s-au impus în literatura franceză. 

Numele Benjamin Fondane stă, peste timp, inscripŃionat pe pereŃii Panteonului francez, 
alături de alte nume ilustre... La numărul 6 de pe strada Rollin, unde a avut Fondane ultimul 
domiciliu, a fost dezvelită o placă omagială. Poporul român însă îl reŃine în reprezentarea lui 
Constantin Brâncuşi. În eseul său, intitulat Cincisprezece poeŃi, Mircea Tomuş ne dă modelul 
felului în care un popor ar trebui să simtă şi să vorbească despre valorile sale. Iar Benjamin 
Fundoianu a fost, fără putinŃă de tăgadă, una dintre acestea: „Fundoianu rămâne pentru noi în 
imaginea pe care ne-a lăsat-o intuiŃia genială a lui Brâncuşi: un chip realizat printr-o liniatură atât de 
fină încât parcă se topeşte şi dispare în albul paginii. Şi totuşi impresia de volum a figurii este 
pregnantă, iar din masivitatea portretului ce pare surprins în plin proces de alcătuire, în sedimentare 
înceată dar irevocabilă, se disting deocamdată linia fină a gurii şi mai ales ochii, fără vedere, cu 
privirea întoarsă spre interior, asemeni privirii statuilor antice. Pentru cultura  română, un 
meşteşugar stăruitor şi modest sub a cărui ştearsă înfăŃişare se ascunde spiritul unui mare inovator.” 

Sunt însă Wechsler, Fundoianu şi Fondane „persoane” diferite? Unele mărturisiri ale sale 
pot apărea ca documente atât ale modului în care Benjamin Fondane se raportează la Benjamin 
Fundoianu, cât şi ale despărŃirii oficiale a celor doi.  

Că Fondane nu este unul şi acelaşi scriitor cu Fundoianu e cert. Dar interesul pe care, din 
perspectiva poziŃionării sale pe teren literar francez, Fondane îl dovedeşte pentru activitatea literară 
a avatarului său românesc atestă ideea unor trasee fundamentale de continuitate structurală între cei 
doi. 
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Abstract 

The penetration into a certain society of juridical norms, elaborated in a different social 
environment is represented by the law transfer. The history knows many ways of realising the 
transfer: reception, imitation, infiltration, acceptation, transplantation, contacts, influence and 
adoption. The European Union must create a new law: the communitarian law who is going to 
substitute itself to the national law in the measure in which the member states are losing their 
legislative competence. The new European codes must contain clear, uniform and precise rules 
governing people and goods. 
 In the future, the European Union’s institutions want to create a veritable ius gentium which 
could be transferred everywhere due to globalisation. 
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 Pătrunderea de norme juridice, elaborate într-un anumit mediu social, într-o altă societate, 
este un transfer de drept. Acest proces de expansiune juridică are loc prin diverse căi şi urmăreşte 
diferite finalităŃi. 
 Istoria cunoaşte numeroase modalităŃi de transfer: receptarea, infiltrarea, imitarea, 
acceptarea, transplantarea, felurite contacte, influenŃe, adaptări, etc. 
 Una din cele mai vechi modalităŃi de transfer este cunoscută sub numele de „ „receptare” şi 
se referă la folosirea dreptului roman în epoca Evului Mediu. 
După căderea Romei, dreptul roman a continuat să se aplice, în concurenŃă cu legile şi practica 
medievală, păstrându-şi însă prioritatea; în secolul al XII-lea are loc în Italia o renaştere a studiilor 
de drept roman. Această primă renaştere a studiilor de drept roman se leagă de activitatea marelui 
jurist Irnerius, care a predat la Bologna, până la finele anului 1125, principiile dreptului roman, care 
mai târziu vor fi cunoscute sub denumirea Corpus iuris civilis, aşa numiŃii glosatori, au extins 
studiul textelor antice, interpretându-le totodată prin note marginale sau interlineare. 
 În continuare, Universitatea din Bologna a fost tot mai mult frecventată de studenŃii 
europeni, devenind un puternic centru cultural. Reîntorşi în Ńara lor de origine, foştii studenŃi 
primeau importante sarcini, în îndeplinirea cărora ei utilizau întotdeauna normele dreptului roman. 
În imperiul romano-germanic, rolul acestora a fost atât de important, încât, împăraŃii germani 
deveniră continuatori ai tradiŃiilor juridice romane şi declarau că în materie legislativă sunt 
continuatori ai împăratului Iustinian. 
 Noul stat medieval romano-germanic avea nevoie de o legislaŃie unitară, a cărei sursă se 
găsea în dreptul roman; aşa s-a ajuns la receptarea dreptului roman, care, devenind  ius unius 
populi, constituie elementul de unitate în diversitatea cutumelor regionale. Astfel, dreptul lui 
Iustinian devine în Germania, la începutul secolului al XV-lea, un adevărat drept naŃional, sub 
denumirea de usus modernus pandectarum. 
 În Europa răsăriteană, dreptul romano-bizantin a rămas permanent în vigoare, dar a fost mult 
revizuit şi simplificat. În competiŃie cu dreptul local cutumiar, dreptul romano-bizantin îşi păstrează 
valoarea sa culturală, receptarea sa având, în câteva Ńări, printre care România, mai mult o valoare 
didactică, decât una practică. 
 O altă manieră de transfer este „imitarea” impusă de nevoile socio-politice ale unor Ńări. 
 Cel mai cunoscut caz - Codul Napoleon. ApariŃia statelor naŃionale, întotdeauna în căutarea 
unei noi legislaŃii,a uşurat transferul celui mai perfect cod al timpului: Codul Napoleon. 
 Reunindu-se łările de Jos, în anul 1830, Belgia îşi menŃine în vigoare  Codul  Napoleonian; 
Grecia, fără a reuşi să-şi redacteze un cod similar celui napoleonian, foloseşte totuşi Codul lui 
Napoleon ca inspiraŃie pentru legiuirile sale civile din secolul XIX; România, la rândul ei, 
procedează la traducerea codului şi cu unele prescurtări şi adăugări îl pune în vigoare în 1865, iar 
Codul spaniol de la finele sec.XIX, lăsând să subziste dreptul obişnuielnic, se inspiră în multe 
privinŃe din Codul francez. 
 De o largă aplicare, s-a bucurat Codul în posesiunile franceze din America (Luisiana şi 
Haiti), ca şi în coloniile portugheze şi spaniole din America de Sud. La rândul lor, Bolivia, Uruguay 
şi Argentina, dobândind o oarecare independenŃă şi-au îndreptat atenŃia spre Codul Napoleonian, cu 
încrederea cu această lege le va uşura viitoarea lor evoluŃie socio-politică. 
 Prezent în America, Codul este prezent şi în Africa (Egipt) şi în Asia (Japonia). În Egipt, 
deşi Ńara intră sub control englez după 1833, cultura şi legislaŃia franceză au avut o mare influenŃă, 
legislaŃia bucurându-se de o largă aplicare. 
 În Japonia, Codul lui Napolean dobândeşte, la finele secolului al XIX-lea, odată cu 
dezvoltarea economică a Ńării, o mare autoritate doctrinară şi în 1880 juristul francez Boissonade, 
prepară, ca preşedinte al unei delegaŃii franceze, un proiect de cod civil imitat după cel 
Napoleonian. O influenŃă notabilă  a avut acest cod şi asupra legislaŃiei olandeze, în special asupra 
codului din 1838. 
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 Exemplele de transfer prin imitaŃie sunt numeroase: astfel,  codul danez din 1683 devine 
model pentru legislaŃia scandinavă, iar codul german (BGB) din 1896, construit după cazuistica 
romana şi cel elveŃian (1907 şi 1911) avură o notabilă influenŃă asupra codurilor europene 
posterioare. 
 Uneori transferul devine forŃat, când învingătorul îşi impune propriul sistem juridic, 
poporului învins. La rândul lor, Arienii, cucerind India, la finele celui de-al II-lea mileniu a.C.hr , 
impun băştinaşilor normele juridice ale brahmanismului, consacrate de  tradiŃie şi de cărŃile sfinte. 
 La rândul său, Egiptul a creat o vastă legislaŃie, mult apreciată în lumea contemporană. 
Numele unor mari jurişti egipteni se impun în istoria dreptului; astfel, Ramses II şi Bocchoris se 
impun asemenea lui Iustinian; în special, rămân celebre volumele lui Bocchoris ce datează din 
secolul al optulea. 
 Mai târziu, însă, cuceririle elenistice şi romane au facilitat, la rândul lor, transferul multor 
norme juridice create de învingători. 
 Cucerirea arabă a Egiptului (a.630 e.n.) a avut drept urmare islamizarea Ńării prin 
introducerea dreptului musulman; izvoarele acestui drept îl constituie Coranul, tradiŃia musulmană 
(suna), deciziile marilor jurişti – între care cei mai de seamă sunt Abu Hanif, Ibi Anas şi Handbal- şi 
apoi, obiceiul, adică cutuma (adat sau adet) 
 De notat că, pretutindeni unde au pătruns arabii, dreptul musulman a înlocuit dreptul local; 
aşa este cazul Persiei şi  Siriei(sec.VII), a Africii de Nord (sec. VIII), a Turkestanului, 
Afganistanului, Caucazului (începând din sec.VIII) şi a  Imperiului Otoman (sec.XIV). 
 Exemple de transfer forŃat pot fi înmulŃite; astfel, dreptul roman se impune în Galia, cucerită 
de Caesar, în Dacia, cucerită de Traian, iar suedezii au impus Finlandei unele norme proprii. 
 Uneori, transferul este consecinŃa  unor influenŃe politice, a unor presiuni indirecte. Aşa este 
cazul introducerii Codului lui Napoleon în Vestfalia, Hanovra, ducatele de Baden, Frankfurt, 
Nassau, în unele cantoane elveŃiene, în oraşul liber Danzig, în ducatul Varşoviei, în regatul Napoli 
etc. 
 În toate aceste cazuri, Ńările respective au introdus, ele însele, Codul civil francez, în urma 
presiunilor făcute de diplomaŃia franceză. Acest început de unificare legislativă poate constitui 
începutul unei ComunităŃi Europene. 
 Sunt situaŃii însă când, chiar şi cei învinşi impun propriile lor legi învingătorului. Aşadar, 
există şi un transfer impus de cei învinşi. În astfel de situaŃii, puterea militară a învingătorului 
cedează în faŃa superiorităŃii socio-politice a celor învinşi. Este cazul popoarelor migratoare de 
origine germanică în imperiul roman din Occident; în teritoriile în care existau atât legi germanice, 
cât şi romane,  practica folosea aproape exclusiv dreptul roman. Iată de ce, Teodoric cel Mare, 
regele ostrogoŃilor, spunea: „este de neconceput ca un Roman să imite un Got, dar dacă un Got 
imită un Roman este util”. 
 O situaŃie similară găsim în Persia, care, cucerită de ParŃi în anul 63 a.Chr., rămâne sub 
dominaŃia acestora până în 224 p.Chr.; totuşi, legile persane au rămas toate în vigoare. 
 De asemenea, Egiptul, cucerit de Hicsosi (anul 1700 a.Chr.) şi-a păstrat neschimbată 
legislaŃia naŃională şi dimpotrivă, hicsosii biruitori au adoptat cutumele locale  ale Egiptenilor. 
 Aceleaşi constatări s-ar putea face cu privire la Codul lui Hammurapi, care a recepŃionat în 
multe privinŃe normele legislative elaborate de populaŃiile băştinaşe anterioare. 
 O altă modalitate de transfer este aşa-zisa adopŃiune, pe care Grecia o folosea pentru 
coloniile pe care le întemeia. Astfel, oraşul Milet introduce dreptul grec în coloniile Histria şi 
Tomis, iar Heracleea în cetatea Callatis. La rândul lui, oraşul Chalcis pune bazele coloniei Catania 
în Sicilia, iar legea pe care o introduce în această colonie devine un model pentru toate aşezările 
greceşti din Sicilia. 
 Această modalitate de transfer este utilizată şi în epocile mai noi. În secolul XVII dreptul 
roman olandez este introdus în colonia  din Africa de Sud; în SUA este recepŃionat aşa zisul 
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„common law”, în Luisiana şi Quebec, dreptul francez şi aşa-zisa Nueva Recopilation revine în 
1567 norma juridică generală în America de Sud. 

Am încercat în cele de mai sus să prezentăm instituŃia transferului în accepŃiunea cea mai 
largă a termenului, Putem concluziona că transferul este o instituŃie care a facilitat introducerea  
utilitatis causa a unor norme juridice dincolo de frontierele în interiorul cărora au luat fiinŃă. 
InstituŃia dovedeşte că normele juridice nu cunosc frontiere, căci utilitatea lor socială au o valoare 
universală. Asemenea reguli sunt recepŃionate, nu dintr-un spirit de imitaŃie, ci din considerente 
socio-economice. 

Victoriile militare nu sunt suficiente pentru a impune legea biruitorului; era necesară o 
opinio necessitatis. Acceptarea de către învingător  a legilor celui învins  confirmă pe deplin această 
concepŃie. 

Transferul a fost uşurat în timp de pace de către emulaŃia dintre popoare, care, pentru a-şi 
asigura progresul, nu ezitau să împrumute ce le era folositor. 

Cunoscut din timpurile cele mai vechi,  transferul de drept reprezintă un factor de progres, 
un mijloc de expansiune a unor norme general valabile şi utile şi posibilitatea reciprocă de 
înŃelegere între popoare, care, în final, trebuie să colaboreze la progresul universal. 

La începutul mileniului trei, aceste forme de transfer şi-au pierdut importanŃa, datorită 
fenomenului de mondializare. Uniunea Europeană îşi creează un drept propriu: Dreptul comunitar, 
care, treptat, se va substitui drepturilor naŃionale, în măsura în care statele îşi pierd competenŃa lor 
legislativă. 

Noul drept comunitar, desigur, va respecta  regulile permanente ale dreptului stabilit în 
textul roman: honeste vivere ( a trăi în cinste), alterum non laldere (a nu vătăma pe altul), suum 
cuive tribuere ( a da fiecăruia ce i se cuvine). 
Concluzii 

Noile coduri europene trebuie să cuprindă  norme clare, uniforme şi precise, referitoare la 
persoane şi bunuri. În acelaşi timp, urmează să asigure pentru un timp oarecare şi în anumite limite 
unele reguli ale dreptului cutumiar care mai pot rămâne, câtăva vreme, în vigoare. 

În viitor, dreptul european va fi un adevărat ius gentium care, în temeiul mondializării, va 
deveni aplicabil în întreaga planetă. 
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ROMANIA, AN ABSENCE?! 
 

BaruŃu T. ARGHEZI 
AsociaŃia Jurnaliştilor pe Probleme InternaŃionale Turistice 
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Abstract 

Romania, an absence! Is an essay in which the writer Barutiu T. Arghezi, the son of the 
classic Romanian writer TudorArghezi, is crying the horrors, the human sufferances and the abuse 
as he puts it into the words: ,,Somebody’s death means someone else’s victory. 
 The author is outraged that history books talk only about two forces of the World War 
during the period 1939-1945: the Allies and Hitler’s Germans and the participation of Romania 
and its historical fights from 23 august 1944   to the Second World War are overlooked. The death 
of thousands of people as well as the fights for the liberation of Hungary and Czechoslovak are kept 
under silence. There are no records concerning the missing or death of over a million soldiers or 
about the bravery of the Romanian soldier. 

Romania was refused the write of cobelligerent country fighting along the Allies forces and 
a reconsideration of the historic truth is necessary. 
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Key words: history, world war, the vanquished, thevanquishers / conquerors, military 
participation, Romania’s involvement in the war.  
Cuvinte cheie: istorie, război mondial, învinşi, învingători, contribuŃie militară, participarea 
României. 

 
Termin lectura volumului doi al unei lucrări de sinteză intitulată „Missions dangereuses et 

services sécréts ”, cuprinzând texte scrise de reporterii din perioada celui de al doilea război 
mondial. Sunt însemnări directe de fapte şi situaŃii reale, sau istorisiri ale unor evenimente, făcute 
de chiar cei care le-au trăit sau le-au produs.[1,2]. 

Despre americani, englezi sau canadieni, despre francezi, despre germani, despre japonezi, 
despre ruşi, sunt povestite şi consemnate acte de bravură şi de eroism, de sacrificiu sau de 
înfrângeri, atât de o parte, cât şi de cealaltă parte a beligeranŃilor şi a marilor fronturi de luptă… 
Moartea unora înseamnă victoria celorlalŃi! De ambele părŃi, eroismul este prezentat la rece, 
aproape ireal şi chiar şocant. Dar ce este mai aprig şi mai absurd decât să omori un necunoscut în 
virtutea unui fals ideal, sau a unei porunci militare?! Ucizi o uniformă, un grai, un tată de familie ori 
un visător: moare un om, dispare o viaŃă, se stinge o familie şi eşti fericit că ai învins. Totul devine 
suferinŃă până la urmă, pentru că moartea nu te iartă nici pe tine. Omori şi eşti biruitor! Eşti mort, 
dar ai învins! Rămâi ciung sau fără picior, chior sau cu maŃele găurite, dar ai o decoraŃie de bravură: 
asta e victoria, asta este înfrângerea… 

În librăriile europene de vest, ca şi în ElveŃia, există cărŃi voluminoase de istorie, de politică 
sau de război, dar care nu vorbesc decât despre două forŃe şi de două aspecte privind evenimentele 
anilor 1939-1945, ca şi a unor urmări parŃiale: „AliaŃii” şi „Germanii lui Hitler”… Cu privire la 
„AliaŃii”se notează câte ceva şi despre eroismul rezistenŃei franceze, despre înrolaŃii în unităŃile 
occidentale ale câtorva grupe de polonezi, de cehi sau jugoslavi, eventual de câteva grupări din 
Grecia şi, pe la sfârşitul luptelor, şi despre italienii ataşaŃi liberatorilor… Despre România, despre 
români, NIMIC!... Nimic despre cele petrecute acasă, pe front, nimic despre cei aproape un milion 
de morŃi sau dispăruŃi, nimic despre spiritul de opoziŃie manifestat chiar în unităŃile militare din 
răsărit, nimic despre vitejia soldatului român! Şi nimic despre spiritul de omenie al acestui soldat 
care nu-şi ucidea duşmanul ostenit, rănit sau prizonier!... Nimic despre bombardamentele anglo-
americane, care aşterneau covoare de bombe peste oraşe, peste localităŃi fără obiective militare, 
peste o populaŃie care nu făcuse nimic niciodată… Şi nimic despre actul eroic al României, de la 23 
August 1944, iniŃiat prin voinŃa pur românească!... Dacă România ar fi continuat războiul şi arcul 
carpatic s-ar fi consolidat din punct de vedere militar, strategia războiului ar fi cunoscut o altă fază, 
mai dramatică, mai dură. Dar, prin armistiŃiul realizat, România a încetat opoziŃia faŃă de înaintarea 
rusească , facilitând pătrunderea armatelor sovietice pe teritoriul românesc, fără un foc de puşcă. 
Întoarcerea armelor contra trupelor hitleriste a uşurat enorm efortul de război. Arcul carpatic a fost 
astfel deschis atât armatelor române care s-au aliat imediat forŃelor ruseşti, cât şi noii strategii aliate.  

Participarea României la eforturile de război, după 23 August 1944, în această zonă 
europeană, a însemnat nu numai o contribuŃie de valoare militară, dar şi una din cele mai importante 
victorii ale forŃelor antifasciste, într-un moment în care regruparea trupelor germane din Balcani în 
arcul carpatic ar fi modificat cel puŃin pentru câteva luni soarta războiului… Ostaşii români au 
luptat pentru liberarea multor localităŃi din Cehoslovacia şi Ungaria, murind în MunŃii Tatra şi în 
câmpiile maghiare. Chiar premierul Marii Britanii, Winston Churchill, a făcut, în acele zile fierbinŃi, 
o declaraŃie admiŃând că ieşirea României din războiul anti-sovietic a scurtat soarta generală a 
războiului în Europa cu cel puŃin şase luni şi că pierderile de vieŃi omeneşti au fost reduse cu câteva 
sute de mii… Iar Stalin, recunoscător faŃă de actul românesc, a transmis Regelui Mihai „Ordinul 
Victoriei”, cea mai înaltă decoraŃie sovietică din această perioadă.        

Nimeni, însă, nu vorbeşte despre faptele Românilor: ziariştii, reporterii, istoricii tac! Chiar şi 
în Ńară, nimeni nu-şi mai aminteşte de această perioadă , care a fost în mare parte salvatoare pentru 
întreaga Europă. Se ştie că Hitler mai avea nevoie de puŃine săptămâni pentru a pune la punct şi 
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lansa bomba atomică… Nimeni nu-şi mai aduce aminte – sau nu vrea să-şi mai aducă aminte! – de 
rolul strategic şi militar jucat de România în această fază a războiului şi nimeni nu mai priveşte 
înapoi spre cimitirele unde şi crucile au căzut de pe morminte. Tristă situaŃie pentru memoria 
Europei. Tristă istorie. Trist adevăr… 

România a cerut dreptul la co-beligeranŃă, alături de forŃele liberatoare aliate. Î s-a refuzat 
acest drept. Ruşii s-au opus, Ruşii n-au apreciat gestul României, Ruşii n-au acceptat niciodată în 
istorie altă valoare decât a lor!... Englezii şi americanii erau prea departe şi mult prea preocupaŃi de 
afacerile lor şi pre puŃin deschişi la inimă şi la suflet pentru soarta României… Dacă roata istoriei s-
ar putea întoarce vreodată, procesul politic ar trebui intentat domnilor din fotoliile Londrei şi 
Washingtonului, care ne-au vândut imperiului sovietic, pentru presupusa lor linişte în fond iluzorie. 
Se vorbeşte mult despre drepturile omului: dar Omul este Istorie, este ViaŃă, este o łară, este 
Dreptate… Se cam uzită aceste definiŃii, destul de des! 

În Occident, grupările româneşti serioase sunt puŃine şi, pe măsură ce anii trec,  oamenii 
istoriei dispar. Rămân aventurierii, rămân cei ce-şi fac titluri de glorie din originile lor dubioase, 
uitând că poporul român i-a suportat încă din vremuri fanariote. În vreme ce diaspora vecinilor din 
vest era alimentată pe ascuns cu „indulgenŃe” şi felurite „toleranŃe”, săracii Români erau ponegriŃi 
în fel şi chip, socotiŃi duşmani, şi trataŃi de politrucii diplomaŃiei drept „bandiŃi”, „fugari” şi 
„trădători”! 

Mi se spune că în Israel limba românească este prezentă mai peste tot, că apar ziare în limba 
română, că se mănâncă mititei în plină stradă, ca prin Oborul de altădată, şi, că, pe o pronunŃare 
tărăgănată, se cântă încă doina Ńărănească. Evreii s-au dovedit mai patrioŃi decât mulŃi dintre co-
naŃionalii care s-au aciuit prin Europa şi care îşi împiedică voit copiii să înveŃe româneşte!... Citez 
în suflet, fără intenŃii de denigrare, versul lui Eminescu de tristă constatare ciocoiască: „Toată 
greco-bulgărimea e 'nepoata lui Traian”… Aproape că mă şi îndoiesc că Decebal ar fi existat, că 
Traian a cucerit Dacia şi că am avut un Brâncoveanu, un Tudor Vladimirescu şi Varlaam în 
bârlogul neamului nostru, când văd şi aud pragurile europene că limba românească nu are nici 
valori, nici cântări şi nici viitor!... 

Gândind la existenŃa neîndoielnică a marilor noştri predecesori, la tot ce au făcut şi ne-au 
lăsat drept moştenire de suflet şi simŃire, nu avem drepturi nici la căinare şi nici la ascunziş, mai 
ales că, prin comparaŃie spirituală şi materializare cu celelalte culturi europene, avem dreptul la 
afirmare pe treptele cele mai de sus ale geniului uman. Avem un trecut, avem un prezent, avem un 
loc de frunte pentru ziua de mâine: meşteşugul născocirilor de tot felul are şi o undă românescă! 
Brâncuşi, Coandă, Cioran, Mircea Eliade, Titulescu, Dr. Palade, Prof. Al. Ciorănescu, Eugen 
Ionescu, pictorul DrăguŃecu, George Enescu, violoncelistul Radu Aldulescu, soprana Magdalena 
Cononovici: sunt stâlpi ai spiritului românesc în lume. Acasă avem nu stâlpi, ci catapetesme în stare 
să susŃină bolŃile mapamondului” Dar, în Occident, suntem cunoscuŃi prin Dracula şi mizeria 
copiilor orfani! 

Nu de mult timp am avut ocazia să vorbim în cadrul UniversităŃii Populare din Vevey – 
Montreux, subsemnatul şi soŃia lui clujeancă, despre România de ieri, de azi şi de puterea ei de 
supravieŃuire de-a lungul celor peste două mii de ani de cultură şi tărie sufletească. Am vorbit de 
Zalmoxis, Decebal şi Traian şi despre cultura străveche Ńărănească. Publicul rămăsese perplex: doar 
trei persoane ştiau ceva despre noi. Restul descoperea nu numai o Ńară, dar şi o limbă, o cultură, o 
istorie şi o actualitate efervescentă!... România are nevoie de afirmarea tuturor valorilor ei. Lumea 
trebuie să afle adevărurile româneşti, pentru a recunoaşte în ea o parte din evoluŃiile ei generale.  

Acest lucru e de datoria cui?! A noastră, a tuturora…    
 

Concluzii 
Intelectualii români, istoricii şi literaŃii, au datoria să redea prin studiile şi cărŃile publicate 

adevărul istoric, valorile culturale excepŃionale ale României şi contribuŃia sa la cultura 
europeană.Politicienii români, europrlamentarii, trebuie să fie ambasadorii fideli ai culturii şi 
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civilizaŃiei româneşti, ca parte integrantă, ca specific naŃional în marea familie a Uniunii 
Europene.Toate acestea pentru prestigiul şi demintatea României în lume. 
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Abstract 
          Worried about the wanderings of his son with the theatre troups, Gheorghe Eminovici 
decides to send Mihai to study in Vienna. 
         On October the 2nd 1869 Mihai Eminescu leaves for Vienna to study philosophy. At the 
University in Vienna he attends also other lectures of some famous professors of the time.  
          In parallel with his studies, Eminescu visited also museums, art galleries, the Opera or 
Burgtheater. There he met other Romanians who were studying in the capital of the Habsbugic 
Empire ,and among them, Ioan Slavici. 
          While studying in Vienna and Berlin, Mihai Eminescu wrote many of his poems such as 
Venera si Madona, Epigonii, Mortua Est. 
           In Vienna M.Eminescu met Veronica Micle and so, it started the most beautiful love story in 
the Romanian literature. 
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           The time spent in Vienna and Berlin is the most beautiful period in the poet’s life and is less 
known.  

 
Keywords: philosophy, romantic, poetry, culture, eternity, language, thinking, Maiorescu; 
Negruzzi 
Cuvinte cheie: Filozofie, romantic, poezie, cultură, eternitate, limbă, gândire, Maiorescu; 
Negruzzi. 

 
Neliniştit de umbletele fiului său, Gheorghe Eminovici, s-a hotărât să-l trimită la Viena, 

promiŃându-i că-i va trimite 18 galbeni pe lună. Mihai părăseşte pentru totdeauna trupa de teatru şi 
pe tânăra actriŃă Eufrosina Popescu de care se îndrăgostise. 

La 2 octombrie 1869, M. Eminescu a plecat la Viena pentru a urma filosofia. L-au interesat 
mai ales filosofii clasici. A fost fascinat de scriitorii greci, pe care i-a citit în original. A trecut apoi 
la cei latini, Horatiu, Virgiliu, Ovidiu. El a avut posibilitatea să audieze cursurile de filosofie ale lui 
Robert, apoi cursurile de economie politică, ştiinŃe financiare şi administrative. A mai luat parte la 
cursurile de medicină ale lui Gatscher, urmărind cu interes disecŃiile de cadavre şi chiar la cursurile 
de anatomie ale lui Brüche, la care îl ducea şi pe Slavici. 

Documentele vremii atestă că Mihai Eminescu s-a ocupat şi de astronomie. Preocupările 
sale din perioada vieneză se refereau şi la fizică, mecanică – aşa cum reiese din manuscrisele sale, 
precum şi la limbile romanice, îndeosebi italiana şi spaniola. 

Fiindcă nu avea diplomă de bacalaureat, el se înscrisese ca „audient extraordinar” şi nu ca 
„student ordinar”. Acest fapt însemna că avea doar drept de a audia cursurile, fără să susŃină 
examenele. M. Eminescu a plecat la Viena împreună cu fratele său, Şerban care studia medicina. În 
drumul lor de la CernăuŃi, prin Lwow şi Cracovia, la Praga, Mihai îşi face o fotografie – cea mai 
reprezentativă dealtfel – la pictorul fotograf Jean Tómas, în septembrie 1869, din care vedem un 
tânăr cu chip frumos, romantic, cu plete lungi şi papion – fiind până azi, cea mai reprezentativă 
fotografie a sa.  

În capitala Imperiului habsburgic, M. Eminescu a frecventat muzee şi galerii de artă, a mers 
la operă sau burgtheater, cutreiera bibliotecile şi anticariatele. A fost perioada cea mai prielnică 
formării culturii sale temeinice. Citea cu nesaŃ, împrumuta sau cumpăra cărŃi când avea bani, atât 
filosofice cât şi literare; putea renunŃa oricând la mâncare şi îmbrăcăminte, pentru cărŃi. La petreceri 
se ducea rar şi doar atunci când îl luau studenŃii români aflaŃi la studii în Viena. De băut, bea puŃin, 
dar se aprindea repede în discuŃii şi cânta melodii naŃionale.  

La „România Jună”, în calitate de secretar, împreună cu alŃi studenŃi români şi mai cu seamă 
cu Ioan Slavici, în calitatea acestuia de preşedinte, se ocupau să găsească cele mai potrivite mijloace 
care să contracareze influenŃele străine ce puteau să altereze simŃirea, limba sau gândirea 
românească şi căutau să înlăture tot ce ar fi periclitat spiritul original românesc.  

Cu toate multiplele sale preocupări, Eminescu n-a uitat, în perioada şederii la Viena, poezia. 
La 15 aprilie 1870 îi apare în „Convorbiri literare” Venere şi madonă, Epigonii, Mortua este, Înger 
de pază, Noaptea. Poezia Epigonii îl determină pe Negruzzi, ca în drumul său la băi în Austria, să 
se oprească la Viena ca să-l cunoască pe poet. Ultima poezie are ca eroină pe actriŃa bucureşteancă 
Eufrosina Popescu:  

 
Cu-ale tale braŃe albe, moi, rotunde, parfumate,  
Tu grumazul mi-l înlănŃui, pe-al meu piept capul Ńi-l culci; 
Ş-apoi ca din vis trezită, cu mânuŃe albe, dulci, 
De pe fruntea mea cea tristă, tu dai viŃele-ntr-o parte. 
 
O altă fermecătoare fiinŃă cunoscută la Viena a fost Eliza, căreia i-a închinat un poem cu 

acelaşi nume. Tot această eroină l-a inspirat în realizarea poeziei Demon şi înger. 
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Atât Titu Maiorescu – mentorul său – cât şi Iacob Negruzzi – redactorul publicaŃiei – au 
recunoscut talentul său poetic fără egal. Redactorul revistei îl prezintă astfel:„... un tânăr salb, palid, 
cu ochii vii şi visători totodată, cu părul negru, lung, ce i se cobora aproape până la umeri, cu un 
zâmbet blând şi melancolic, cu fruntea înaltă şi inteligentă, îmbrăcat cu haine negre, vechi şi cam 
groase...”. 

Poezia Egipetul, apărută în „Convorbiri literare” la 1 octombrie 1872, care se referă la 
istoria Egiptului, datează tot din perioada vieneză. De asemenea, versurile, care urmează, din 
Scrisoarea II, sunt, cu siguranŃă, inspirate din viaŃa de student de la Viena: 

 
Vai ! tot mai gândeşti la anii, când visam în academii,  
Ascultând pe vechii dascăli cârpocind la haina vremii, 
Ale clipelor cadavre din volume stând s-adune 
Şi-n a lucrurilor peteci căutând înŃelepciune ? 
Cu murmurele lor blânde, un izvor de borum-barum, 
Câştigând cu clipoceală nervum rerum gerendarum; 
Cu evlavie adâncă ne-nvârteau al minŃii scripet 
Legănând când o planetă, când pe-un rege din Egipet... 
 
Patriotismul lui Eminescu era cunoscut. El scrie trei articole în „FederaŃiunea”, semnate cu 

pseudonimul Varro, în care demască vehement procesul de desnaŃionalizare a românilor. Din 
această cauză, el este citat de procurorul din Pesta. Întreaga lui activitate pe terenul acestui 
sentiment s-a desfăşurat în cadrul SocietăŃii academice saocial – literare „România Jună”, precum şi 
în organizarea, la Putna, a marii serbări din vara lui 1871, la mormântul lui Ştefan cel Mare.  

Împreună cu prietenul său, Ioan Slavici, care studia în acea vreme tot la Viena, s-au străduit 
să atragă la acest eveniment câŃi mai mulŃi tineri români. Strădania lor a avut succes, pentru că au 
venit numeroşi tineri, încât Eminescu, Slavici şi alŃii, nici n-au mai avut loc unde să doarmă şi au 
mas pe fânul proaspăt cosit, în tinda bisericii Putna. Acolo, după manifestare, s-a elaborat un 
program comun, în vederea realizării obiectivelor propuse. S-a stabilit publicarea unor cărŃi 
populare şi a unor reviste, editarea unui cotidian etc.  

După o scurtă vacanŃă la Iaşi, unde societatea „Junimea” îl primeşte în rândurile ei, se 
întoarce la Viena, unde îşi continuă activitatea poetică, pe lângă frecventarea cursurilor. În martie 
1872, la Viena, are prilejul s-o cunoască pe Veronica Micle. Prietenia celor doi va intra în istoria 
literaturii noastre. Se iubeau cu înflăcărare, aşa cum reiese şi din versurile lor. Veronica îi scria:  

 
Fugi îŃi zic, căci a mea minte, 
Prevesteşte numai rău 
Nu te du şopteşte-n taină 
Sufletul şi dorul meu... 
 
Ideea acestor versuri ne poartă cu gândul la o epistolă a poetului către prietenul său Chibici 

Râvneanu despre perioada studenŃiei:  
 
Unde-i vreme aurită 
Oare când s-a fi înturs 
Când l-aceeaşi şcoală naltă 
Vizitam acelaşi curs 
 
Izvorul borum – barum este Universitatea vieneză – cum precizează G. Călinescu – de care 

îşi aduce aminte cu plăcere:  
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Cu măsurele ei blânde, 
Cu isonul: barum – borum, 
Ne primea în a ei braŃe, 
Alma Mater phibstrorum. 
 
Tot din acea perioadă sunt versurile referitoare la Clotilda, domnişoara Rezi:  
 
Prin ferestre uliŃernici 
Noi priveam la madam Maier 
Şi priveam cum mamzell Rezi 
Şi un Seppi joacă ştaier. 
 
Prea frumoasă mamzell Rezi, 
Amândoi cum o văzurăm,  
Într-o clipă – foarte tragic –  
Noi de ea ne-amurezarăm... 
 
Pe Mihai Eminescu şi pe Ioan Slavici i-a apropiat interesul comun pentru problemele 

culturii naŃionale şi literare. DimineaŃa mergeau de obicei la cursuri, apoi, la doisprezece, Eminescu 
îl însoŃea pe Slavici până la cazarmă, după care pe la cinci după-masă erau împreună, pe străzi sau 
în grădina publică, antrenaŃi în discuŃii. Ei consultau cărŃi despre confucianism şi budism şi despre 
Schopenhauer. Eminescu îl sfătuia pe Slavici să citească româneşte, îl îndemna să scrie şi-i corecta 
chiar manuscrisele, trimiŃându-le la „Convorbiri literare”. 

M. Eminescu a dus multe lipsuri materiale în timpul studiilor de la Viena şi Berlin. Cu toate 
acestea, zilele petrecute la Viena i-au fost cele mai fericite.  

Poetul era tânăr şi romantic. Compunea versuri pentru Marta: 
 
Altele sunt mai frumoase, mult mai mândre, mai bogate, 
Dar ca marmura cea rece nu au inimă de fel. 
Pe când tu!.. eşti numai suflet. Eşti ca îngerul fidel, 
Ce pe cel care iubeşte ar veghea-n eternitate... 
 
Tot la Viena, poetul a finalizat Sărmanul Dionis, despre care a avut discuŃii contradictorii cu 

V. Burlă. Acesta susŃinea că scrierea are un romantism „extravagant şi senzaŃional; s-a abordat şi 
problema sufletului”, Eminescu fiind preocupat  în acea vreme de ideea eternităŃii, rezolvată prin 
metempsihoză, fuga de timp şi spaŃiu, identitatea în absolut. 

În perioada studiilor de la Viena, Eminescu s- preocupat cu asiduitate de limba română 
literară. El a îndreptat fraza greoaie din scrierile lui Slavici, se supăra de limba folosită de revistele 
din Bucureşti şi Iaşi, pe care le primeau şi le citeau şi alŃi studenŃi, limbă cu multe franŃuzisme, 
cuvinte bulgăreşti, greceşti, turceşti. Îl interesa vorbirea dialectală a colegilor săi, apoi forma singur 
rime, aşa cum se observă din manuscrisele sale, realizând o versificaŃie meticuloasă: iscoadă – 
coadă – noadă – şoadă etc. (ms 2254).  

* 
*             * 

La începutul lui noiembrie 1872, Eminescu pleca la Berlin, pentru a-şi desăvârşi studiile 
filosofice, înscriindu-se ca student cu toate drepturile.  

La cursuri, printre însemnările sale, se găsesc şi multe versuri. ViaŃa poetului este de data 
aceasta mai agitată şi mai romantică. Începuse s-o iubească pe Veronica, dar activitatea poetică nu 
este tot atât de fructuoasă, pentru că în acea vreme i-a apărut doar Sărmanul Dionis, rezultatul 
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lecturilor sale filosofice, mai ales din Kant, poeziile Înger şi demon şi Floare albastră. Acestora i se 
adaugă Împărat şi proletar, intitulată la început Umbre pe pânza vremii. 

Într-o vreme Eminescu era absorbit de examenul de doctorat. Rămâne la Berlin până în 30 
iulie 1874, cu o orientare înspre ştiinŃele juridice, pe lângă cea de a realiza un vocabular de limbă 
sanscrită. 

Propunerea lui Titu Maiorescu de a-i oferi o catedră universitară, cu condiŃia să-şi dea 
doctoratul , găseşte la Eminescu o oarecare reticenŃă. El îşi propune să meargă la Iena spre a-şi 
pregăti doctoratul. Eminescu pleacă într-o lungă călătorie prin oraşele Europei Centrale, pentru 
descifrarea unor relaŃii ale noastre cu Polonia, în vederea elaborării lucrării de doctorat. El se 
îndreaptă însă spre Ńară, trecând prin Cracovia şi Lemberg, dorind fierbinte s-o vadă pe Veronica. A 
fost numit la 23 august 1874 director al Bibliotecii Centrale din Iaşi.  

 
Concluzii 

Mihai Eminescu este şi va rămâne cea mai înaltă inspirare a inteligenŃei române . Prin el, 
poezia română modernă, ce se năştea sub însemnul romantismului, îşi atinge momentul liric cel mai 
înalt, pentru că a ştiut cel mai bine să exprime sufletul românilor. CreaŃia lui poetică se bucură de o 
neîntrecută popularitate şi este admirată de poporul român în mod unanim căci el este „sfântul 
preacurat al ghersului românesc”. 
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Abstract 
 The paper aims at making a detailed presentation of the translator activity of one of the 
greatest Romanian poets from the 20th century, Octavian Goga in his attempts of making links with 
the Hungarian culture and literature (which he had the opportunity to study in his childhood) in 
order to create a bridge between neighbouring civilisations and cultures. This is to prove that no 
matter of nationality, people from all places and tthink the same, have the same values and sorrows. 
And, to solve all similar problems, we should co-operate and gather our efforts in a unique voice of 
fighting against tirany and exploitation of any kind. 
 This is even more important nowadays, when people from all over the world are shattered 
and unbalanced because of the antinomic demands of a unique community that we live in and the 
natural, national needs that coeme from our internal feelings and beliefs, that belong to our 
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national cultural and citizenship. Translating from poets like Endre Ady and Sándor Petıfi is a a 
sign of respect for these great personalities and also a proof of some brotherhood between them, of 
the eternal and borderless values that all great thinkers should pursue in their creation. 
 
Key words: national identity, Europeanism, globalisation, educational character of literature, 
social and national responsability, common eternal values, co-operation. 
Cuvinte cheie: identitate naŃională, europenism, globalizare, caracterul educativ al literaturii, 
responsabilitate socială şi naŃională, valori eterne comune, cooperare. 
 

Azi, trăind într-o lume în care omul se simte aproape debusolat de cerinŃele antinomice ale 
propriei sale identităŃi şi patrii, precum şi ale comunităŃii mai mari în care se află Ńara sa, purtând 
amprentele puternice ale globalizării, credem că personalitatea poetului român, precum şi ale celor 
pe care i-a ales să-i tălmăcească ne propun un model de a deveni cetăŃeni ai unei Europe unite, 
păstrându-ne identitatea culturală şi adăugând valori incomensurabile la tot ceea ce înseamnă o 
EUROPĂ comună în care fiecare ne simŃim mândri şi acasă. 

Goga avea perfectă dreptate, când afirma avântat, vizionar, dar, în acelaşi timp, cu o 
luciditate unică, goetheană, în Fragmente autobiografice: ” Eu am crezut de la început în specificul 
naŃional, adică am crezut că nu se poate intra în universalitate decât pe poarta ta proprie. Am crezut 
în dreptul de a trăi al valorii autohtone, ca o completare a principiului de universalitate. Am crezut 
că a oprima şi a suprima o manifestare de particularism local, sufletesc, înseamnă a fura din marele 
tezaur al universalităŃii” (cf. p. 8). 
 NǎscuŃi în aceeaşi matcǎ a suferinŃelor, marii cântǎreŃi ai libertǎŃii şi-au dat mâna peste ani, 
şi-au unit glasurile lor nǎclǎite în lacrimi de sânge şi s-au ridicat pentru sfînta Libertate a tuturor 
neamurilor. 

George Coşbuc şi Petıfi Sándor, Octavian Goga şi Ady Endre şi-au unit dorurile lor frânte, 
durerea lor de împilaŃi, din care a crescut o „uriaşǎ” vrere”, fǎcându-i sǎ se întâlneascǎ pe-ale 
cugetului baricade.  

Octavian Goga mărturiseşte despre momentul în care a început să traducă din literatura 
maghiară în Fragmente autobiografice, Bucureşti, 37. p.: “De aceea, când am fost întemniŃat la 
Seghedin, primarul mi-a cerut un autograf şi eu i-am tradus una dintre poeziile lui Petıfi, care era 
apoteoza libertăŃii” (cf. Luceafărul, 1907. nr.1.  1. p. 
 Nu este întâmplator faptul cǎ Goga, „glasul pǎtimirii noastre”, s-a simŃit atât de atras de 
Petıfi, de poezia sa dinamicǎ, sunând a vuiet de gloanŃe, tropot de cai în iureşul luptei, vibrând de 
idealurile mesianice, de izbǎvirea neamului şi a omenirii. 
 AtracŃia poate fi explicatǎ atât prin locul pe care-l ocupǎ bardul maghiar în ierarhia valorilor, 
cât şi prin crezul sǎu politic-revoluŃionar, atitudinea sa curajoasǎ pentru apǎrarea principiilor luptei 
pentru independenŃǎ. 
 Fǎrǎ să exagerǎm, Petıfi ar putea fi considerat cel puŃin pentru perioada de început a 
activitǎŃii lui Goga, idealul sǎu politic, Goga însuşi mǎrturisind: 

„…Era un mare cîntǎreŃ al libertǎŃii şi acesta era un punct comun între mine şi el…     
Poate cǎ din contactul spiritual cu literature ungureascǎ m-am ales cu aceastǎ apologie a 

libertǎŃii, care se degajeazǎ din clocotul subteran al literaturii mele, fǎrǎ sǎ fiu influenŃat de 
literatura aceasta.”  (cf. Fragmente autobiografice) 

Goga a dorit sǎ fie (din punct de vedere politic-revoluŃionar) un Petıfi al românilor, şi astfel 
se poate explica faptul cǎ din bogata paletǎ cromaticǎ a operei poetului maghiar n-a tradus decât 
versurile care instigau la luptǎ, care aveau darul de a deştepta neamul din „somnul cel de moarte”, 
neoprindu-se deloc asupra liricii de dragoste. 
 Istoric-literar, iniŃiativa lui Goga are şi meritul de a fortifica puntea existenŃǎ între cele douǎ 
neamuri, de a întări relaŃiile între douǎ mari culturi (care permanent  s-au îmbogǎŃit una pe alta). 
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 AdmiraŃia pentru Petıfi (în speŃǎ pentru destinul lui) este atât de mare, încât se amestecǎ cu 
o notǎ de invidie; poezia dedicatǎ lui Petıfi stǎ mǎrturie pentru dorinŃa lui Goga de a primi cununa 
de lauri pǎtatǎ de sângele vǎrsat pentru libertate, pentru a demonstra cǎ nu este capabil numai de 
lacrimi- Petıfi cel „ascultat de zei”, „duşmanul” lui „de totdeauna”, „profet al prǎbuşirii” sale, va fi 
reîntîlnit în pace şi mulŃumire sufleteascǎ dincolo de „tǎriile albastre”, unde cei doi vor „pribegi 
senin alǎturi, în undele nemǎrginite”. 
 In elanul sǎu revoluŃionar, Goga viseazǎ la martiriul sǎu pentru izbǎvirea neamului, la fel ca 
şi Petıfi în poezia „In suflet simt o teamǎ cum s-aşterne” (Egy gondolat bánt engemet – 1846 
decembrie, Pesta).  
 Debutul de traducǎtor al lui Goga îl constituie unica poezie de dragoste selectatǎ din lirica 
petıfianǎ – „Sfârsit de septembrie” (Szeptember végén), apǎrutǎ în Luceafǎrul, neinclusǎ însǎ în 
volumele ulterioare, ceea ce aratǎ absorbirea totalǎ a lui Goga de problemele social-politice. 
Urmeazǎ douǎ poezii cu tematicǎ socialǎ -Hora câinilor şi Hora lupilor (1847), apoteozǎ a libertǎŃii 
şi condamnare a slugǎrniciei, ce puteau servi drept imbold politic românilor împotriva asupririi. 
 Şirul traducerilor se continuǎ cu poezia amintitǎ deja – In suflet simt o teamǎ cǎ s-asterne, 
poezie în care Petıfi îşi exprimǎ dorinŃa de a-şi sfârşi viaŃa în chip glorios, pe câmpul de bǎtaie, de 
a-şi sacrifica viaŃa, iubirea pentru libertate, dorinŃǎ pe care soarta i-a şi îndeplinit-o curând. (în 1849 
– câmpul de lângǎ Sighişoara îşi astâmpǎra setea cu sângele poetului revoluŃionar). 
 Traducerea preia clocotul revoluŃionar al poeziei, dar îngusteazǎ sfera libertǎŃii cerute de 
Petıfi. 
 Petıfi este un martir nu numai al libertǎŃii poporului sǎu (nu în acest fapt constǎ mǎreŃia şi 
originalitatea sa) – sângele vǎrsat la Albeşti a fost menit sǎ cucereascǎ libertatea tuturor popoarelor 
– el, ca de altfel toŃi eroii anului 1848, s-a ridicat pentru „sfânta libertate a naŃiunilor”. 
 Acest suflu al internaŃionalismului, aceastǎ lipsǎ de egoism nu sunt prezente în traducerea 
lui Goga, care jeleşte pe fiii morŃi ai libertǎŃii unui neam, ignorând patetica exclamare din finalul 
originalului, ce poate fi asemuitǎ doar cu mottoul „Manifestului Partidului Comunist”. Este o 
chemare la unirea tuturora, de pretutindeni, chemare ce nu apare atât de pregnant în tǎlmǎcirea lui 
Goga. Finalul este punctul disputat şi al celeilalte traduceri din Petıfi „Privighetori şi Ciocîrlii” 
(Csalogányok és pacsirták – Szatmár 1846, szeptember). 
Goga mǎrturiseşte cǎ „am tradus aceste rînduri ale cîntǎreŃului maghiar, le-am dat în româneşte 
pentru cǎ furtuna de patimi şi nǎdejdi care se zbuciumǎ pe strunele acestui vestitor al neamului sǎu 
trebuie sǎ gǎseascǎ rǎsunet şi în sufletele noastre, care aşteaptǎ împlinirea aceloraşi aşteptǎri (cf. 
Domokos Sámuel).” 
Dar Petıfi, ca participant activ într-o mişcare revoluŃionarǎ, este mult mai aproape de viziunea 
mântuirii, a sfǎrmǎrii tuŃurilor, a apariŃiei egalitǎŃii şi a libertǎŃii pe pǎmânt. 
 Dovadǎ este finalul poeziei, în care zorile vestite de ciocîrlii care sǎ lumineze pâcla nopŃii, 
bezna neştiinŃei şi mocirla robiei au apǎrut deja pe cerul popoarelor. 
 Acest final este o expresie a unei certitudini obiective, şi nu numai a unei speranŃe, pe când 
la Goga totul se transformǎ într-o ipotezǎ, o dorinŃǎ: 
 „…Iar pe pǎmînt 
 Noi aşteptǎm toŃi revǎrsat de zori 

Noi aşteptǎm suflarea dimineŃii 
Pe-a lumii temelii 
Vrem sǎ vesteascǎ soare, cîntǎreŃii  
Vrem ciocîrlii.” 

 RepetiŃia verbului vrem are o forŃǎ deosebit de sugestivǎ, dar este doar expresia 
subiectivitǎŃii, fǎrǎ a avea rǎdǎcini concrete, obiective. 
 In imaginaŃia lui Goga revǎrsatul de zori se întrezǎreşte doar, dar n-a venit încǎ, spre 
deosebire de viziunea lui Petıfi, care se aflǎ cu un pas înainte. 
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I se poate reproşa lui Goga prea marea depǎrtare de original, iar Mihail Dragomirescu cred cǎ avea 
dreptate când afirma: 
 „PropoziŃiile sunt construite în aşa fel, încât citindu-le nu ştim care sunt acele cuvinte ce 
trebuiesc pronunŃate accentuat pentru a scoate la suprafaŃǎ ideea.” 
Ceea ce lipseşte acestei traduceri este tocmai forŃa, vigoarea versurilor petıfiene, armonia şi forma 
acestora. 
 In total, numǎrul traducerilor publicate din Petıfi se ridicǎ la şapte, neluând în considerare 
poeziile rǎmase în manuscris. 
 Valoarea acestor traduceri, dar mai ales importanŃa actului tǎlmǎcirii a atras dupǎ sine 
alegerea lui Goga ca membru corespondent al societǎŃii Petıfi (la 2 decembrie 1910), în semn de 
recunoaştere a meritelor sale. 

Zorile încep însǎ sǎ mijeascǎ şi mai tare odatǎ cu poezia lui Ady-cu volumul „Poezii noi” 
care au sunat ca o bubuiturǎ de tun în viaŃa literarǎ a „Rǎsǎritului fǎrǎ soare.” 
 Acest volum, prin geniul lui Ady, prin natura sa de sfarmǎpiatrǎ care nu suportǎ regulǎ, prin 
atracŃia faŃǎ de cultura occidentalǎ a însemnat (dupǎ spusele lui Goga) „o rupturǎ declaratǎ cu 
politica maghiarǎ oficialǎ şi cu tradiŃiile literaturii.” 
 RevoluŃia pe care o are în vedere Goga cu privire la noua cotiturǎ a poeziei este observatǎ şi 
de Iorga, care spune: 
 „Tînǎrul abia ieşit din mediul sibian face cunoştiinŃǎ 
 cu îndrǎzneala noii poezii ungureşti, cu Ady…” (cf. Nicolae Iorga) 
Cunoaşterea poeziei noi a lui Ady a acŃionat ca un factor catalitic asupra naturii sale iniŃiale de 
revoltat. 
 Poeziile care i-au atras atenŃia compun laolaltǎ atmosfera apǎsǎtoare a Ungariei de ieri, a 
ogorului sterp, pe care crinii nu pot înflori din cauza buruienilor care-i stirpesc, a pustei care 
înfrânge orice pornire spre visare, dar şi a plaiurilor de unde porneşte cîte-un robust. Apollo de la 
Ńarǎ, puternic, iubitor de cântece pǎgâne, cu inima zvâcnind la frumuseŃile naturii. 
 Din lectura poeziilor Ogorul unguresc, Ce caut?, Am venit prea grabnic, Martiriul 
cristosilor ni se contureazǎ din ce în ce mai clar imaginea poetului pustei maghiare, venit din 
Orientul pǎgân, cu forŃa sǎlbaticǎ a vizionarilor, cu „moşteniri neînfrânte”, „gonind cirezi de visuri 
oarbe, din splendida pǎgânǎtate”. 
 Şi acest cǎutǎtor tǎcut şi singuratic de adevǎr şi armonie este redus la tǎcere de cadrul 
primitiv, rǎuvoitor al celor ce-şi revendicǎ titlul de „evanghelişti” – al fariseilor, ipocriŃilor. 
El este cel care a venit prea devreme pe aceste meleaguri, cǎci „sfînta humǎ” e roasǎ pe dinǎuntru, 
ierburile-i sunt otrǎvite, iar florile ce se încǎpǎŃâneazǎ sǎ mai rǎsarǎ, sunt pǎscute de cirezile aşa 
zişilor „Cristoşi”. 

Aripile ce care zburase din bogatul Orient, pǎgân, sǎlbatic şi prin asta original au fost 
stropite de mocirla îngustǎ a pustei. 
 Versul adyan are o deosebitǎ forŃǎ de penetraŃie, cuvintele parcǎ te chinuie, parcǎ s-ar 
împlânta fiecare, ca un cuŃit, în sufletul cititorului. 

Este un impresionant amestec de urǎ şi dragoste pentru aceastǎ pustǎ, de dorinŃa de a 
pricinui durere prin criticile sale (binemeritate, de altfel), dar şi de identificare totalǎ cu acest „sfînt 
humus”. Ady se autobiciuieşte, varsǎ lacrimi de jale şi sânge cu fiecare vers în care picteazǎ tabloul 
de „chiot şi larmǎ la iaz, lîngǎ moarǎ, cu mîini noduroase” ce lovesc din topoare, cu sǎruturi 
sǎlbatice ucigǎtoare, cu cǎlǎi de vise şi speranŃe. 
 Goga sugereazǎ toate aceste imagini, dar mai estompate; versurile îşi pierd din forŃǎ, din 
sǎlbǎticie, Ńesǎtura ideaticǎ se lǎrgeşte, nu mai este atât de plinǎ, ochiurile plasei se mǎresc. 
Versul adyan este o însumare a trǎsǎturilor caracteristice, esenŃiale ale societǎŃii şi faptelor pe care 
leexprimǎ; 
Ady opereazǎ cu cuvinte-cheie, ce au o încǎrcǎturǎ tensionalǎ maximǎ. 
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 Goga dilueazǎ aceastǎ stare tensionalǎ, depǎrtîndu-se de sensurile originale, cǎlǎuzindu-le 
spre un singur fǎgaş. 
 Ady, ce visa la izbǎvirea „pustei ungare” îşi vede speranŃele spulberate, nu mai are „nici rîs, 
nici glume, 

Nici dor de zîmbetul femeii” – 
 spune Goga. 

Mi se pare o reducere şocantǎ a textului original, mai precis a sensurilor cuvântului dor. 
IniŃial, Ady exprimǎ moartea unui suflet ce nu mai poate tresǎri la nici un stimul; nici cântecele 
pǎgâne, vitaliste, dar nici dorinŃele spirituale nu-l mai fac sǎ vibreze. 

DorinŃele trebuie receptate mai larg, cuprinzând întreaga gamǎ a visurilor, speranŃelor unui 
Mesia. 

Iar aceste iluzii nu i le-au „sugrumat” oamenii, întreaga omenire, cum spune Goga, ci doar 
fariseii, falşii înŃelepŃi, ipocriŃii. 
 Schimbarea prozodiei, a formei iniŃiale, înlǎturarea din text a unor cuvinte-cheie, atenuarea 
exprimǎrii, toate acestea duc la o maleabilitate a versurilor, la o rotunjire a sensurilor exprimate. 
 Revolta adyanǎ, expresia sa concentratǎ, care în original ia forma unei sentinŃe implacabile, 
dure, dǎltuite parcǎ în granit, devin în tǎlmǎcirea lui Goga mult mai blânde, îşi pierd din caracterul 
concret, direct, şi par a fi simple monologuri ale unui poet nemulŃumit de stǎrile existente.  
 La aceasta concurǎ şi îndepǎrtarea destul de accentuatǎ de textul original, libertarea prea 
mare pe care şi-a luat-o Goga în tǎlmǎcirea lui. 
 Deşi Goga a tradus doar versuri cu caracter social-politic novator, cunoaşterea întregii 
creaŃii adyene se observǎ şi în poeziile proprii, dedicate mediului parizian. 
 La Goga, cele câteva poezii purtând amprenta Parisului degajǎ însǎ o atmosferǎ 
preponderent nostalgicǎ pentru mediul autohton, aureolat parcǎ de depǎrtarea mare; atracŃia originii 
este atât de puternicǎ încât ochii lui Goga nu pot vedea decât mizeria materialǎ, decǎderea moralǎ şi 
spiritualǎ a nǎpraznicei cetǎŃi ce l-a biruit „ca pe-un ostaş înfrînt de obosealǎ” (Paris) şi pe ale cǎrei 
uliŃi „trece hohotind pǎcatul”. 
 Dar Goga totuşi rǎmîne un 

„DrumeŃ strǎin din Ńǎri îndepǎrtate” ce se strecoarǎ prin putreda cetate şi ce se viseazǎ în sat 
la el, acasǎ…” 

 Ady respirǎ cu nǎrile fremǎtînd aerul civilizaŃiei apusene, aerul oraşului sfânt al „mirǎrilor 
frumoase”, oraş de care se desparte cu inima frântă, plângând, dar se desparte pentru cǎ destinul îl 
cheamǎ într-un loc blestemat, care lui îi este totuşi drag, cǎci este patria sa. 
 Deşi conştient de rolul sǎu mesianic, Goga se întoarce la el în sat mai ales pentru cǎ îi este 
dor de locuri, de oameni, de amintirile casei; Ady revine în mijlocul ogorului unguresc pentru cǎ are 
o misiune de îndeplinit, cu toate cǎ ştie cǎ a venit prea devreme, cǎci clipa încǎ nu a sunat. 
 Si totuşi, îşi acceptǎ destinul, îşi ridicǎ glasul, sugrumat însǎ de rânjetul batjocoritor  al 
vântului, deşi ştie cǎ s-a întors în marele cimitir, în care sǎrutul de veci i-l va da Moartea (A gare de 
l’Est-en). 
 Deşi existǎ deosebiri de atitudine, deşi versiunea româneascǎ a poeziei lui Ady construieşte 
o altǎ atmosferǎ, îndepǎrtându-se de tonalitatea iniŃialǎ, demersul lui Goga este demn de toatǎ 
consideraŃia. El s-a fǎcut purtǎtorul de cuvânt al poetului maghiar, transmiŃând, mai pe înŃelesul 
românilor, chemarea sa la luptǎ, împotriva asupririi, la înfrǎŃire între popoarele cu acelaşi ideal, la o 
convieŃuire paşnicǎ între ele. 
 Ca semn al aprecierii lui Goga, atât ca traducǎtor din literatura maghiarǎ, dar mai ales ca 
poet profund original, ce exprimǎ în versurile sale universul deosebit de bogat al neamului sǎu 
românesc, ardelenesc, mulŃi scriitori maghiari, la rândul lor, şi-au pus condeiul în slujba înfrǎŃirii 
popoarelor prin artǎ, devenind tǎlmǎcitori ai bardului  de la Rǎşinari. Mesianismul sǎu, tonul sǎu 
profetic ce a învǎŃat sǎ plângǎ de jalea unei lumi întregi a fost transmis altor generaŃii, altor 
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neamuri, pentru a înŃelege încǎ o datǎ comuniunea de interese a acelora ce luptǎ pentru aceleaşi 
idealuri. 
 Versuri celebre ale lui Goga, exprimînd iubirea sa pentru poporul impilat, încrederea în 
forŃele neamului sǎu, profeŃia libertǎŃii şi a dreptǎŃii ce „va strǎluci odatǎ vremii”, ca „noroc al 
nostru, al tuturora”, şi-au gǎsit ecoul în tǎlmǎcirile lui Kibédi Sándor, Szemlér Ferenc, Brán Lırinc, 
Hegyi Endre. Operei poetului revoluŃionar, proorocitor de vremi mai bune, mai drepte, în care 
poporul sǎ trǎiascǎ liber şi senin, i s-au dedicat mai multe antologii, monografii, dintre care amintim 
doar câteva: 
 Költemények (Poezii) – trad.de Kibédi Sándor 
 Cluj, 1938 

Bitay Árpád – Octavian Goga 
 A román irodalom – 1922 
 Szemlér Ferenc – Octavian Goga (1881-1938) 
 Mai román költık 
 (PoeŃi români de azi) 1940 
 
Concluzii 

“Goga nu a devenit un poet excepŃional pentru că ar fi urmat programul poetic al lui Petofi, 
ci pentru că avea talentul necesar ca să poată vorbi în numele poporului său asuprit şi să fie călăuza 
acestuia. Fără aceste calităŃi deosebite, ar fi rămas doar un epigon, oricare ar fi rămas maestrul ales. 
Afirmarea sa poetică o datorează nu maeştrilor săi, ci, în primul rând, propriului său 
talent”(Domokos Samuel, în Octavian Goga, a kıltı es mőfordító – Octavian Goga, poet şi 
traducător, Kriterion, Buc., 1971). 
 Se realizeazǎ astfel o mai veche profeŃie încǎ din cultura românǎ, cǎci cuvintele lui Grigore 
Alexandrescu „prin ştiinŃe şi prin arte naŃiile se înfrǎŃesc” îşi gǎsesc echivalentul spiritual în 
versurile lui Ady, care ne sunt tuturor exprimate, celor din toate timpurile: 
 „De ce din mii de frînte doruri 
 Nu creşte-o uriaşǎ vrere? 
 Cînd slavǎ, -ungarǎ sau valahǎ, 
 Durerea-i, vai tot o durere. 
 
 De-o mie de ani, ocara, chinul 
 La toŃi ni-s rude-apropiate 
 De ce nu ne-ntîlnim cu-n vuiet 
 Pe-a cugetului baricade? 
 
 Cînd ne vom strînge laolaltǎ 
 Maghiari şi nemaghiari, dar fraŃi? 
 Cînd rǎsuna-va glasul nostru, 
 Al celor frînŃi şi împilaŃi? 
 
  (Ady Endre – Cîntecul iacobinului maghiar – traducere  Eugen Jebeleanu) 
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Abstract: 
          Slavici went to Vienna in order to join the army as a volunteer to satisfy his military service. 
On this occasion he attends the courses of the Law School at the University in Vienna .He attended 
the lectures of some famous professors and took part, together with Mihai Eminescu, to  the 
activities of Romania Juna Society, that organized a festival at Putna monastery in August 1871. 
          Sustained by Mihai Eminescu he wrote short stories which he published in Convorbiri 
Literare magazine. 
          His friendship with M. Eminescu gave him the opportunity to discuss certain literary and 
philosophical problems which enlarged his spirit for a deeper understanding of things. 
          In the Romania Juna Society, Eminescu –as a secretary and Slavici – as a president fought 
for the unity of soul of the Romanians abroad.   
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          Like his friend Eminescu, Slavici becomes an adept of Junimea and Convorbiri Literare, 
adopting a great part of the social and ethical ideas of their members. In Vienna the meetings of the 
two writers became true lessons out of which, as Slavici himself said:’ I lighted myself, 
undoubtfully, more than listening to the university lectures.’ 
 
Key words: celebration, Putna, passion, aesthetics, Junimea, naturalism, moralizing, short stories, 
classic. 
Cuvinte cheie: Serbare, Putna, pasiune, estetica, Junimea, naturalism,  moralizator, nuvelistica, 
clasic. 
 

Plecarea lui Ioan Slavici la Viena, cu gândul de a-şi face studiile, a dat naştere la reacŃii 
diferite din partea părinŃilor: tatăl era mândru că feciorul va deveni „domn”, pe când mama sa era 
înduioşată.  

Ioan Slavici îşi aduce aminte cu multă plăcere de vremea petrecută la Viena. A plecat – cum 
singur mărturiseşte – la Pesta, cu trenul, iar mai departe a călătorit pe Dunăre, până la Viena, 
poposind la cazarma unde fusese chemat să-şi satisfacă serviciul militar. De la cazarmă, la 
Universitate era un drum de peste şase kilometri. Din această cauză, Slavici fu transferat la alt 
regiment, a cărui cazarmă era a treia casă de la Universitate. 

Pe Ioan Slavici l-a înscris la Universitate viitorul protopop de Selişte, Maier, iar printre 
voluntarii admişi să-şi facă stagiul, se numărau şi alŃi tineri. Aceştia foloseau acest prilej pentru a 
urma şi cursurile UniversităŃii.  

La Universitate, Slavici urmează dreptul. Era un spirit disciplinat, perseverent, iar colegii îl 
numeau „maniac”, pentru corectitudinea lui ireproşabilă. Dintre profesorii de la Universitate, 
Slavici şi-i amintea cu plăcere, peste timp, pe Ihering, pe Lorenz Stein, pe Philipe etc.  

Înainte de a ajunge la viena, Ioan Slavici făcuse un semestru la Pesta şi pe-al doilea la 
Comlăuş. Tot în aceeaşi vreme, la Viena, el a fost ales preşedinte al SocietăŃii „România Jună”. 
Membrii acesteia se întâlneau sâmbăta şi petreceau câteva ceasuri. Ei au discutat despre organizarea 
serbării de la Putna, având convingerea că ea constituie începutul unei lucrări conştiente pentru 
realizarea unităŃii culturale. 

La Viena, Slavici l-a cunoscut pe Eminescu. Despre poet, bardul şirian îşi aminteşte că 
venea cu el la cursurile lui Rudolf Ihering şi în pauze discutau chestiuni care trebuia rezolvate la 
Congres.  

Ioan Slavici s-a întreŃinut la Universitate dând lecŃii la un institut privat. În acelaşi timp, el, 
Eminescu şi ceilalŃi tineri sosiŃi la studii în capitala Imperiului habsburgic, se ocupau şi de 
organizarea serbării de la Putna. AutorităŃile din acea vreme s-au sesizat şi i-a chestionat, atât pe 
Slavici, cât şi pe Eminescu, în ceea ce priveşte acest demers. 

Serbarea de la Putna s-a Ńinut în august 1871 şi lucrurile cele mai grele au atârnat pe umerii 
celor doi viitori scriitori, care erau colegi la Universitatea din Viena. În seara acelei zile s-a Ńinut şi 
acel mult visat congres, care a stabilit o serie de principii corespunzătoare cu spiritul vremii. 
Serbarea de la Putna a rămas pentru totdeauna în amintirea lui Slavici ca un moment de profunde şi 
răscolitoare emoŃii, mai ales raportat la meschinăria vieŃii politice din anii maturităŃii.  

Întâlnirea omului disciplinat, maniac de corect, cu o anumită îngustime de vederi, cunoscut 
în respectul măsurii în toate care era Slavici, cu celălalt om, dotat cu extraordinara capacitate de 
înŃelegere a universalului, adică întâlnirea dintre un temperament clasic şi echilibrat, cu unul 
romantic şi dezlănŃuit a fost utilă şi necesară pentru amândoi, în primul rând pentru slavici, care ca 
scriitor, este descoperirea şi creaŃia lui Eminescu; după care va urma cea a marelui humuleştean.  

Timp de jumătate de secol, Slavici a publicat în presa vremii zeci de articole şi însemnări 
despre Eminescu, a intervenit în discuŃii şi polemici purtate în jurul poetului – toate arătând 
preŃuirea  până la venerare a marelui său prieten. Pentru întâia oară a primit de la Eminescu 
îndemnul de a citi pe Platon, Aristotel, Kant, Schopenhauer, Confucius – care-i vor deveni, datorită 
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prietenului său, familiari. Slavici a avut totdeauna convingerea că Eminescu era cel mai ştiutor 
dintre oamenii cu care el a avut în viaŃa lui mulŃumirea de a sta de vorbă. 

Prietenia lui Slavici cu Eminescu şi, apoi, cu Creangă, ca şi descoperirea lor de către tânărul 
lor prieten şi poet, n-a fost un simplu joc al întâmplării. ToŃi trei au fost naturi robuste şi sănătoase, 
copii crescuŃi la Ńară, obişnuiŃi să doarmă pe unde apucau, să-i bată vântul şi ploaia, să rabde cu 
stoicism foame în peregrinările lor.  

Ca şi Creangă, copil, fura poame din grădina altora, deşi avea destule acasă; era nebun după 
înot, cu toate că ştia că maică-sa îl va certa. Ca şi Eminescu, copil, îi plăcea să hoinărească, 
dispărând de acasă fără veste, pe la rude şi pe la fini, ori petrecând nopŃile cu băieŃii ieşiŃi cu vitele 
la păşune, ca să le asculte povestirile.  

Cei doi discutau tot felul de probleme, dar mai ales literatură şi filozofie. Eminescu cunoştea 
literatura toturor popoarelor, istoria universală şi cea română, filosofia tuturor  timpurilor, limbile 
clasice, în timp ce Slavici declara că trăieşte într-o lume strâmtă şi nu ştia nimic, nu cunoştea, pe cât 
ar fi dorit, limba, literatura şi istoria poporului român. Din aceste discuŃii spiritul lui Slavici a 
evoluat, a căpătat o mai largă înŃelegere a lucrurilor. Se izbeau, parcă, în ei două lumi ieşite din 
aceeaşi obârşie, dar desfăşurate fiecare în felul ei, una largă şi luminoasă, iar cealaltă strâmtă şi 
neguroasă.  

Ioan Slavici a mers pentru un moment la Şiria să-şi vadă părinŃii. Gândul lui era la Viena, la 
studii, dar posibilităŃile băneşti lipseau cu desăvârşire. Era meritul lui Eminescu, care a stăruit pe 
lângă „Junimea”, unde Slavici era cunoscut deja, pentru că publicase Fata de birău în „Convorbiri 
literare” şi-l cunoscuse pe Iacob Negruzzi în vara lui 1870, să i se asigure o sumă de bani, cu care 
Slavici se întoarce la Viena, unde este acuzat de trădare, considerat agent secret al Austriei, de aripa 
naŃională a studenŃilor români. În mod penibil este tras la răspundere pentru că a folosit banii 
comitetului spre a-şi procura hainele necesare şi pentru a călători până la Putna.  

Eminescu scrie un articol în care atacă pe radicali, dar Slavici îl împiedică să-l publice, deşi 
evenimentele de la Putna, din vara anului 1871, reprezintă una din paginile cele mai luminoase din 
viaŃa lui Slavici.  

Marelui poet i se datorează îndreptarea lui Slavici spre lectura literaturii, mai ales literatura 
filosofică. După citirea câtorva cărŃi de Schopenhauer, recomandate de Eminescu, urmau, 
bineînŃeles, discuŃii aprinse, în care poetul, adorator al lui Schopenhauer, îşi desfăşura întinsele sale 
cunoştinŃe filosofice, pledând cu pasiune pentru superioritatea filosofului pesimist şi mizantrop.  

CărŃile lui Schopenhauer, declara Slavici într-o scrisoare către Iacob Negruzzi au făcut 
asupra lui o impresie atât de puternică, încât după repetate încercări i-a fost peste putinŃă să mai 
scrie ceva, fără ca în ceea ce scria să nu se vadă unele lecturi.  

Din discuŃiile cu Eminescu, de la cursuri, din Schopenhauer, Slavici a mai luat cunoştinŃă de 
Budha, Nirvana, Confucius. InfluenŃa filosofiei confucianiste asupra lui Slavici este mult mai 
însemnată şi mai evidentă decât a oricărui alt filosof. El citea orice-i cădea în mână despre China şi 
despre filosoful chinez.  

Vederile lui Confucius se potriveau atât de bine cu ceea ce învăŃase el acasă şi cu 
creştinismul, aprecia Slavici şi avea toată dreptatea.  

Cele mai nefericite zile ale mamei sale erau acele în care copilul minŃea. Acest păcat era de 
neiertat, orice i se putea trece cu vederea, dar minciuna, nu. În Închisorile mele el mărturiseşte că 
odată, în copilărie, pierduse o Biblie  ilustrată, dar nu recunoscuse. Întâmplarea e dureroasă pentru 
mama sa. Scriitorul a fost, însă, adesea victima sincerităŃii sale, dar n-a cedat niciodată.  

Din prima perioadă a epocii vieneze, Slavici devine adeptul „Junimii” şi al „Convorbirilor 
literare”, se alătură lui Titu Maiorescu în polemica acestuia cu ideile şcolii lui Simion BărnuŃiu, la 
fel ca şi Eminescu. Slavici a fost uşor câştigat de ideile maioresciene, mai ales datorită lui 
Eminescu, a cărui forŃă de convingere era irezistibilă. Chiar ideile lui Maiorescu care era pentru o 
limbă izvorâtă din popor, înŃeleasă de popor, ridiculizând încercările savante  de a crea o limbă 
artificială, erau de natură să convingă. Mai târziu, Slavici a adoptat o însemnată parte a ideilor 
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sociale şi estetice junimiste, fiind unul din propagatorii cei mai devotaŃi şi perseverenŃi ai direcŃiei 
noi.  

Eminescu, văzând în tânărul din Şiria un talent autentic, dotat cu adâncime de gândire şi 
putere de muncă, trăsături indispensabile afirmării artistice, l-a îndemnat pe Slavici să scrie, convins 
de perspectivele sale. În capitolul Eminescu – Omul din Amintiri, Slavici recunoaşte cu gratitudine 
că Eminescu i-a fost un om suflteşte apropiat şi povăŃuitor literar. Timp îndelungat, Slavici nu a 
publicat nimic înainte de a fi citit Eminescu ce a scris.  Centrul vieŃii lui sociale – mărturiseşte 
Slavici – erau întrunirile literare ale „Junimii”, de la care nu lipsea niciodată.  

S-a zis uneori că „Junimea” era o societate de admiraŃie mutuală; Eminescu nu era admirator 
al tuturor celor socotiŃi ca făcând parte din „Junimea”, dar îi cunoştea temeinic pe toŃi şi avea o 
slăbiciune oarecum copilărească pentru orişicine, potrivit cu felul său de a fi. De altfel, junimiştii 
adevăraŃi aveau toŃi o deosebită slăbicune pentru el. Când citea vreuna din scrierile sale era o 
adevărată sărbătoare. El citea desluşit şi cu un gla foarte plăcut nu numai scrierile sale, ci şi ale 
altora. Cititori ascultaŃi cu multă plăcere mai erau Maiorescu şi Caragiale, care era un adevărat 
maestru . 

Vorbind despre Eminescu, Slavici are prilejul să se refere mai ales la sine. Citindu-i paginile 
apare impresia că ne spune: „VedeŃi ! Eminescu a fost prietenul şi învăŃătorul meu, el m-a învăŃat să 
scriu româneşte, el mi-a citit, mi-a transcris şi mi-a trimis spre publicare primele pagini literare, el 
m-a introdus în lumea filosofiei, a artei, a ştiinŃei, cu el am discutat problemele politice ale vremii 
mele !” 

 Dintre portretele morale datorate celor care l-au cunoscut pe poet, cel realizat de Ioan 
Slavici este mai autentic. L-a prezentat pe Eminescu ca pe un desăvârşit prieten şi un neîntrecut 
dascăl. Sub raport fizic l-a arătat aşa cum a fost: un tânăr oacheş, cu faŃa curată şi rasă peste tot…, 
cu pletele negre, cu ochi mărunŃi şi văsători şi totdeauna cu un zâmbet oarecum batjocoritor pe 
buze… 

Prietenia cu Eminescu i-a permis să pătrundă în viaŃa intimă a poetului, prezentându-l nu 
numai în lume, ci şi acasă la el.  

La Viena, baza tuturor studiilor era filosofia. Eminescu, nu numai că a sesizat de la început 
lacunele pregătirii filosofice a lui Slavici, ci a încercat, şi în mare măsură a reuşit, să le înlăture. 
Întâlnirile dintre cei doi se transformau în adevărate lecŃii, din care, mărturiseşte Slavici, că s-a 
luminat mai mult decât audiind cursurile de la Universitate.  

Pentru Eminescu, Slavici a fost purtătorul folclorului transilvănean, prin el a cunoscut mai 
profund particularităŃile lexicale ale limbii vorbite la poalele MunŃilor Apuseni, a cunoscut mai bine 
problemele care frământau naŃionalităŃile imperiului austro – ungar.  

Există în evocările lui Slavici un sentiment puternic al solidarităŃii cu Eminescu şi 
memorialistul consideră ca o datorie a sa, de cea mai înaltă răspundere, să apere memoria poetului 
împotriva detractorilor, indiferent cine sunt ei.  

Orientarea lui Slavici în această direcŃie are ca punct de plecare articolul Pro amico – Un 
răspuns d-lui B. P. Hasdeu, publicat în „Tribuna” din Sibiu, în 1892. Hasdeu căuta să demonstreze 
că Eminescu fusese un om mărunt, supus „Junimii”. Slavici a luat apărarea prietenului său şi 
opiniile lui cu privire la personalitatea poetului sunt de cel mai mare interes.  

Dezordinea din viaŃa poetului, la care revine adesea memorialistul, este în seama abstragerii 
din lumea înconjurătoare, ceea ce nu este o trăsătură negativă, ci semnul celor aleşi, care participând 
la suferinŃele omenirii îşi ignorează propria viaŃă. Astfel, trăsătura dominantă a lui Eminescu, 
întocmai ca la Maiorescu, este desfacerea de lumea înconjurătoare.  

E greu de presupus că Ioan Slavici ar fi devenit scriitor fără cunoştinŃa şi împrietenirea cu 
Eminescu. Ar fi devenit un bun profesor, publicist, poate doar atât. Ca şi Creangă, Slavici este 
descoperirea lui Eminescu şi a „Junimii”, căci îşi încercase şansele şi înainte de a trimite la 
„Convorbi literare”, dar fără izbândă. Dar, Slavici a avut şi dezamăgiri, căci cencalul „Junimea” nu-
i accepta totul: Zâna Zorilor  e găsită încântătoare, dar O comedie la Ńară este respinsă.  



 
 
 
STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                                      ANUL IV, NR. 1(12), MARTIE 2008 
 

 108 

După pilda lui Eminescu, care în epoca vieneză a pus bazele întregului edificiu al operei 
sale, muncind enorm, Slavici depune eforturi considerabile pe planul elaborării artistice.  

Pe Maiorescu l-a cunoscut îndeaproape la Bucureşti; a căzut imediat sub influenŃa 
personalităŃii acestuia, fiind pentru el, în fine, familia regăsită, judecătorul în faŃa căruia nu-şi poate 
îngădui să existe decât la nivelul ipostazei maxime. Mai mult, Maiorescu este ceea ce el însuşi ar 
vrea să devină şi să ştie că va deveni peste zece ani; începe să-l limiteze în toate, de la gesturi mici, 
până la conduita amplă.  

Aprobă şi susŃine ideile politice ale lui Maiorescu, îi ia apărarea când este atacat pentru 
plagiat şi lipsă de originalitate, la apariŃia Logicii. Maiorescu posedă nativ o uriaşă conştiinŃă a 
individualităŃii sale; are sentimentul că trebuie să se coboare tot timpul la un nivel inferior. S-a 
deprins de timpuriu cu succesul, oriunde apărea câştiga repede şi brusc, devenind pretutindeni 
conducătorul unei grupări, al unui public.  

Imitându-l pe Maiorescu, Slavici se vede devenind asemenea lui. Nu acceptă nici un rol 
secundar într-un cor de subordonaŃi. Jurnalul  lui Maiorescu ni-l arată pe Slavici nelipsit, nu doar de 
la şedinŃele „Junimii” bucureştene, dar chiar şi de la întrunirile de familie de un caracter mai intim. 
E invitat la dineuri în cerc restrâns, participă la excursiile pe care le organiza Maiorescu pentru 
intimii lui. Slavici e nelipsitul, inevitabilul, omul de casă, cel a cărui prezenŃă se subînŃelege.  

Titu Maiorescu a avut un rol deosebit în recunoaşterea talentului lui Ioan Slavici, în 
definirea teoriei realismului popular, aplicată la opera acestuia. Apropierea dintre Slavici şi 
Maiorescu a realizat-o marele prieten al prozatorului ardelean, Eminescu.  

În 1876, Titu Maiorescu îl situa pe Slavici printre scriitorii de frunte ai epocii şi-l considera 
cel mai de seamă prozator de la „Convorbiri literare”. Cu toate acestea, îndrumătorul „Junimii” nu 
i-a consacrat lui Slavici nici un studiu special, aşa cum a făcut-o în cazul lui Eminescu şi 
I.L.Caragiale.  

 
Concluzii 

Din perspectiva timpului istoric, scriitorul Ioan Slavici ne apare ca o personalitate cu multiple 
iniŃiative, astfel încât numele lui se aşează la începutul a doua sau trei serii literare. El este apoi o 
natură interioară, atentă la desfăşurarea procesului intelectual şi moral al omului, încât, dacă lumea 
sensibilă trăeşte cu puŃină strălucire în povestirile sale, pictura omului sufletesc şi a conflictelor lui, 
analiza psihologică, în înŃelesul pe care realismul şi naturalismul contemporan îi dădeau cuvântului 
îşi găseşte în el una din primele sale expresii româneşti  elocvente.  

Combinând aceste îndrumări, Ioan Slavici, este creatorul acestui realism Ńărănesc, în care Titu 
Maiorescu va vedea formula cea mai valabilă, cea mai validă a nuvelisticii contemporane, o formulă 
care a lucrat cu puterea unui cadru organizator pentru o lungă serie de povestitori români şi prin 
nuanŃa ei moralizatoare, mai ales pentru cei mai mulŃi din scriitorii ardeleni.  

Sfârşitul secolului al XIX-lea, cunoscut în literatura română ca epoca marilor clasici, a fost 
dominat de Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale şi Ioan Slavici. În ceea ce priveşte locul 
lui Slavici în constelaŃia spiritualităŃii din perioada marilor clasici, Ion Dodu Bălan foloseşte 
metafora ”roata de la carul mare”. Alături de Eminescu, Creangă şi Caragiale, prozatorul Slavici 
este a patra roată de la căruŃa literaturii române, un scriitor de frunte şi fundamental în cadrul 
literaturii, fiind referenŃial pentru evoluŃia prozei româneşti în veacurile următoare.    
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Abstract 

The present paper has not been intended to provide a detailed presentation of the 
intellectual biography and of the cultural and scientific work of Nicolaus Olahus, but to explain the 
extent to which the Romanian humanist integrated into the culture of the European  Renaissance in 
the 16th century, according to his social and political views, as well as, by means of his writings. 
Nicolaus Olahus (1493-1568) enjoyed an outstanding politica and eclesiastical career in Central 
Europe: secretary of the king of Hungary, Ludovic al II (1516-1526), primate archbishop of 
Strigoniu (1553), regent of Habsburg Hungary (1562). He benefited of an illustrious origin, being a 
descendant of the Basarabi dynasty, of the genealogical branch of Draculesti and nephew on part 
of the sister of the former voivode of Transylvania, Iancu of Hunedoara. Raised to nobility in 1548 
by king Ferdinand of Hapsburg in 1558, Nicolaus Olahus has been made baron of the Hapsburg 
Empire.  

He was in corespondence with the humanists of the epoch, especially with Erasmus de 
Rotterdam, dedicating some of his epitaphs to his death. In his paper, Hungaria, Olahus supports 
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the Romanian origin of the Romanian people as well as the Latinity of its language. The same thing 
is emphasized by his modern, renascent perception, which refers to the nation, being defined  
according to ethno-linguistic criterion, and not according to the medieval criterion of privilege. He 
set up a Printing House in Trnava(Slovakia), he founded the Catholic seminary in the same locality, 
which later on became and University. Hei s the author of certain theological and historical works 
of exception, drawn up in Latin, most of which have never been translated into Romanian.   

 
Keywords: Renaissance, culture, nation, church, biographical, humanist, eclesiastic 
Cuvinte cheie: renaştere, cultură, naŃiune, biserică, biografic, umanist, eclesiastic. 

 
 Scopul lucrării de faŃă nu este de a realiza o prezentare detaliată, amănunŃită, a biografiei 
intelectuale şi a operei culturale şi ştiinŃifice a lui Nicolaus Olahus, ci de a explica maniera în care 
umanistul român s-a integrat în atmosfera şi cultura Renaşterii europene din veacul al XVI –lea, 
prin concepŃiile sale etnice şi politice, dar şi prin scrierile sale. Este imposibilă prezentarea, în doar 
câteva pagini, a vieŃii de excepŃie şi a unei opere ştiinŃifice semnificative, lăsate ca moştenire pentru 
posteritate, de către Nicolaus Olahus.  
 Tatăl lui Nicolaus Olahus, boierul Stoian (Ştefan) de la Curtea de Argeş  era nepot de soră al 
lui Iancu de Hunedoara. El a sosit în Transilvania încă minor, fugind de persecuŃiile lui Vlad łepeş.  
 Nicolaus Olahus a fost o vreme aprod la curtea regelui Ungariei Vladislav al II-lea (1490-
1516), începând astfel o carieră politică şi ecleziastică de excepŃie în sfera Europei Centrale în 
epoca Renaşterii.  
 ÎmbrăŃişând cariera preoŃească, Nicolaus Olahus a fost pentru o vreme episcop de Zagreb. În 
sfera laică, Olahus a fost secretarul regelui Ungariei Ludovic al II-lea (1516-1526) şi ulterior a ajuns 
secretarul reginei Maria, văduva regelui Ungariei, pe care a însoŃit-o în łările de Jos, stabilindu-se 
la Bruxelles, unde a rămas până în 1538. Înapoiat din łările de Jos, Olahus a parcurs cele mai înalte 
trepte ale ierarhiei bisericii catolice, ajungând în 1553, arhiepiscop primat de Strigoniu şi în 1562 
regent al Ungariei habsburgice, ca locŃiitor al împăratului Ferdinand.  
 În 1548, Nicolaus Olahus a fost înnobilat de Ferdinand, regele Ungariei Superioare 
(stăpânite de Habsburgi) iar în 1558 a fost ridicat de acelaşi suveran la rangul de baron al 
Imperiului. Cu aceste ocazii, i s-au eliberat două diplome, în care i se aduc elogii, atât lui Olahus, 
cât şi poporului român: Nicolaus Olahus este prezentat ca fiind descendentul unor principi foarte 
vechi din Dacia Transalpină (= łara Românească), care acum este patria românilor; aceşti români 
se coboară din Roma, odinioară stăpâna lumii şi au fost puşi de strajă contra duşmanilor în acea 
parte foarte bogată a Daciei, numită łara Românească; ei îşi spun şi acum pe limba lor romani. 
Prima diplomă de înnobilare a lui Nicolaus Olahus a fost scrisă de Paul de Varda şi semnată de 
împărat la 23 noiembrie 1548.  Diploma de înnobilare acordată de Ferdinand lui Olahus îl elogia pe 
umanistul român pentru „ excelenta cunoaştere a tuturor artelor frumoase, pentru priceperea în 
limba greacă şi latină, pentru talentul la scris, la vorbire, pentru talentul său poetic”.  

Olahus a folosit originea sa ilustră–era fiu al judelui regesc Stoian (devenit prin botezul 
catolic Ştefan), descendent din ramura Drăculeştilor a dinastiei Basarabilor  şi probabil fiind şi 
nepot de soră al voievodului Iancu de Hunedoara – pentru a-şi justifica  şi în acest fel înnobilarea. 
Deoarece era român de descendenŃă princiară şi urmaş al romanilor, Nicolaus Olahus considera că 
merita aceste onoruri şi pentru că românii erau apărătorii civilizaŃiei europene. Stăruind asupra 
victoriilor lui Iancu de Hunedoara, cu care Olahus se înrudea, diploma din 1548 constată o 
permanenŃă istorică românească: rolul statelor medievale româneşti ca apărătoare ale Europei 
creştine împotriva turcilor otomani.  

Spre finalul vieŃii sale a trăit în Slovacia, unde a desfăşurat o vastă operă culturală şi unde a 
murit, din această cauză fiind revendicat şi de cultura slovacă. Olahus însă a fost în primul rând un 
european, un umanist strălucit, un savant al Renaşterii, dar care niciodată nu a uitat originea sa 
românească, dovada clară numele pe care l-a purtat. În Slovacia, a reorganizat la Tirnavia (Trnava), 
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vechea şcoală capitulară din Strigoniu (ocupată de turci) şi a pus bazele celui dintâi seminar 
teologic catolic din Ungaria Superioară (Slovacia). În sec. al XVII-lea, seminarul înfiinŃat de Olahus 
se va transforma în Universitatea din Trnava. A fost un puternic susŃinător al catolicismului şi a 
combătut protestantismul (mai ales luteranismul saşilor) de pe poziŃiile Contrareformei şi Reformei 
Catolice. Olahus a decedat la Trnava în 14 ianuarie 1568 şi a fost înmormântat la biserica catolică 
Sf. Nicolae din acelaşi oraş.  

La moartea lui,în 1568, episcopul de Oradea, Francisc Forgach, subordonat al lui Olahus în 
ierarhia bisericii catolice, făcea o serie de aprecieri deloc măgulitoare la adresa marelui umanist 
român: „ Arhiepiscopul de cea mai joasă speŃă,  născut din tată român şi înălŃat, din ură împotriva 
celorlalŃi la cel mai înalt rang, s-a zbătut să păstreze regenŃa şi sigiliul regesc. Căci el deŃinea toate 
aceste demnităŃi foarte înalte, spre grava ofensă a tuturor,deoarece el ocupa în mod ruşinos, 
dregătoriile şi rangurile multora.” (Gymesi Forgach Ferenc, Magyar historiaja, Budapest, 1931, p. 
254) 

Este interesant faptul că pentru un prelat catolic ca Forgach nu conta că Olahus fusese un 
ilustru umanist şi savant, fervent apărător al credinŃei catolice; conta mai mult originea lui 
românească, faptul că nu aparŃinea nobilimii maghiare, elitei politice consacrate a Ungariei. Dacă 
Olahus era un umanist de vârf, deşi era prelat catolic, Forgach, contemporanul său, nu s-a putut 
elibera de mentalitatea şi clişeele politice medievale, care-i considerau pe români drept un popor de 
iobagi.  

Nicolaus Olahus a atins cele mai înalte demnităŃi laice şi ecleziastice la care putea aspira un 
nemembru al unei case regale sau imperiale, doar pe baza capacităŃilor şi competenŃelor sale 
intelectuale, a meritelor personale, remarcate până şi de împăratul Ferdinand de Habsburg. A 
călătorit în Germania şi în łările de Jos, a cunoscut şi a fost preŃuit de regi şi împăraŃi din Europa 
Renaşterii, fiind apreciat de însuşi Erasmus de Rotterdam.  

Nicolaus Olahus a scris 4 epitafuri la moartea lui Erasmus (1536) şi alte versuri în latină. 
Olahus a corespondat cu umanişti belgieni, germani, spanioli, danezi şi italieni. Din corespondenŃa 
sa cu celebrul Erasmus de Rotterdam s-au păstrat vreo 40 de scrisori. Dintre poeŃii latini, Ovidius l-
a influenŃat pe Olahus cel mai mult, iar în opera sa istorică se simte influenŃa istoricilor greci şi 
latini; Tucidide, Xenofon sau Sallustius.  

La Bruxelles, în 1536, Olahus a alcătuit scrierea istorică Hungaria sive de originibus gentis, 
regionis, situ, divisione, habitu atque opportunitatibus, în care se afirmă răspicat originea romană a 
poporului român şi cuprinde numeroase informaŃii istorice, geografice, etnografice despre Ungaria, 
Transilvania şi Banat, Moldova şi łara Românească. Nicolaus Olahus este primul care susŃine 
unitatea etnică, de limbă, obiceiuri şi religie a românilor, fundamentându-şi astfel de afirmaŃii pe 
originea lor comună: „ Lingua, ritu, religione eadem Moldavi utuntur, qua Transalpini; vestitu 
aliqua saltem ex parte differunt…Sermo eorum et aliorum Valachorum fuit olim Romanus, vi qui 
sunt coloniae Romanorum: nostra tempestate, maxime  ab eo differt, praeterquam quod multa 
eorum vocabula, latinis sint intelligibilia..Valachi, Romanorum coloniae esse traduntur. Eius rei 
argumentum est, quod multa habeant communia cum idiomate Romano, cuius populi pleraque 
numismata, eo loci reperiuntur …” (Nicolaus Olahus, Hungaria sive de originibus gentis, regionis, 
situ, divisione, habitu atque opportunitatibus, în M. Bel, Adparatus ad Historiam Hungariae, 
Posonii, 1735, p. 25-26).  

Olahus a redactat şi un Chronicon, în care sunt prezentate şi explicate evenimentele timpului 
său, de la Matia Corvinul până la Ferdinand I. Olahus a întemeiat o tipografie la Tyrnavia (în 
Slovacia), ocupându-se de organizarea şi dezvoltarea învăŃământului în Ungaria Superioară. A 
publicat Genesis filiorum regis Ferdinandi, o operă panagirică dedicată familiei imperiale de 
Habsbburg, precum şi Ephemerides şi Brevis descriptio vitae Benedicti Zerchsky.  

Nicolaus Olahus a fost unul dintre cei mai buni cunoscători ai realităŃilor politice, sociale şi 
culturale din Europa Centrală a vremii, având cuvinte de apreciere faŃă de români şi elita lor politică 
şi militară. Astfel, Olahus remarcă, prin 1542, referindu-se la Făgăraş, că cetatea cu acelaşi nume 
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reprezenta un fel de ducat, deoarece făgărăşenii sunt supuşi boierilor români, care ascultă de 
domnul cetăŃii ca de un principe.   

ConcepŃiile umaniste ale lui Nicolaus Olahus se vădesc în atitudinea sa faŃă de problemele 
sociale ale vremii, de înfierare a abuzurilor nobilimii. În calitatea sa de cancelar al Ungariei 
Superioare, înfruntând opoziŃia înverşunată a nobililor, a determinat dieta din 1547 să anuleze 
prevederile draconice cu privire la legarea de glie a iobagilor şi să le acorde dreptul de liberă 
strămutare.  

Nicolaus Olahus se remarcă şi prin concepŃia sa modernă, renascentistă, referitoare la 
naŃiune, privită şi înŃeleasă în sens etnic, nu în viziunea medievală a unei clase sau categorii care se 
bucură de anumite privilegii, în contrast cu masa populaŃiei iobage, lipsită de drepturi şi privilegii, 
aşa cum evidenŃia reputatul medievist clujean Ioan Aurel Pop.  În lucrarea sa Hungaria, Olahus 
menŃiona: „Întreg acest regat al Ungariei cuprinde în el, în vremea noastră, diferite naŃiuni – unguri, 
germani, boemi, slavi, croaŃi, saşi, secui, secui, români, sârbi, cumani, iazigi, ruteni şi, în sfârşit, 
turci – care toate se folosesc de limbi diferite…” (Ibidem, p. 90). Semnificativ este faptul că Olahus 
numeşte toate aceste etnii cu numele de naŃiuni şi le distinge prin limbile diferite pe care le vorbesc.  

Referitor la Transilvania, Olahus explică: „ În ea sunt patru naŃiuni de obârşie diferită: 
unguri, secui, saşi (…). Ungurii şi secuii se folosesc de aceeaşi limbă, decât că secuii au anumite 
cuvinte proprii neamului lor (…). Saşii sunt, după cât se spune, nişte colonii de saxoni din 
Germania(…); ceea ce ar pleda pentru adevărul acestei păreri este asemănarea limbii celor două 
popoare. Născut la Sibiu, Nicolaus Olahus cunoştea foarte bine strucctura etnică, politică, 
confesională şi culturală a Transilvaniei. 

Era evident pentru marele umanist român din veacul al XVI-lea că, în Ardeal, stările sau 
„naŃiunile politice” erau doar nobilimea, saşii şi secuii şi că atributul lor esenŃial era privilegiul 
medieval, dar în viziunea sa aveau deja şi o componentă etnică. Nobilimea tindea tot mai mult cu 
natio hungarica. În contextul epocii Renaşterii, Olahus se detaşează de clişeele politice medievale, 
tratând naŃiunile în sens etnic, modern. La Olahus, criteriile de definire ale naŃiunii sunt originea, 
limba şi confesiunea. Era o viziune prin excelenŃă renascentistă. La umanişti şi la autorii 
occidentali, ideea de naŃiune ca un corp privilegiat, deŃinător exclusiv al puterii politice, era de 
neacceptat; de aceea, umaniştii îi consideră şi pe români ca una dintre „naŃiunile” Transilvaniei, deşi 
cei mai mulŃi subliniază faptul că românii nu au acces la viaŃa politică a Ardealului.  

Fostul profesor al UniversităŃii clujene, Ştefan Bezdechi, l-a numit pe Nicolaus Olahus „cel 
dintâi mare european de sânge românesc”. Olahus a fost un intelectual umanist, renascentist 
poliglot, cunoscând limbile clasice greaca şi latina dar stăpânind la perfecŃie şi limbile română, 
maghiară, franceză, germană şi turcă, fapt rarisim în epocă. Idealul lui Nicolaus Olahus era 
frumosul şi binele, ca atribute ale divinului şi fericirea care se poate realiza prin practicarea 
virtuŃilor autentic creştine. Şi-a scris operele doar în limba latină. A elaborat un Tratat de 
alchimie(publicat la Frankfurt în 1525), Istoricul şi diplomatul (Bruxelles, 1536), Principiile religiei 
creştine catolice (Viena, 1560), Catehism (Trnava, 1560), precum şi alte opere de valoare, istorice 
sau geografice.  

Ca arhiepiscop primat de Strigoniu (1553) şi ca regent al Ungariei habsburgice (1562), 
Nicolaus Olahus a prigonit luteranismul în Ungaria şi Transilvania, arzând cărŃile protestanŃilor în 
public.  

Prin viaŃa sa exemplară, prelatul catolic Nicolaus Olahus, reprezintă o paradigmă pentru 
posteritate, iar prin opera sa culturală şi ştiinŃifică se integrează perfect în Renaşterea europeană a 
veacului al XVI-lea. Olahus a corespondat cu numeroşi intelectuali umanişti din Europa 
Occidentală, mai ales cu Erasmus de Rotterdam, la moartea căruia a realizat câteva epitafuri 
elogiatoare. Olahus este autorul unei opere istorice şi geografice de factură umanistă, remarcându-se 
şi prin concepŃiile sale sociale şi politice moderne, în contrast cu elita politică a vremii din Ungaria 
şi Transilvania. 
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Concluzii 
Viziunea lui Nicolaus Olahus referitoare la naŃiune este modernă, fundamentată pe criteriile 

etnice şi lingvistice, în contrast cu viziunea medievală, care accentua privilegiul. Opera sa, în mare 
parte, este necunoscută în cultura românească, fiind realizată în limba latină, rămânând ca o misiune 
sacră traducerea lucrărilor sale în limba română, pentru a fi puse la dispoziŃia publicului intelectual 
din Ńara noastră.  
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Abstract 
            The article proposes a diachronic and multidimensional presentation of the Romanian 
Francophilie, a social and cultural phenomenon with a long tradition and of great complexity, 
which thoroughly influenced the pattern of Romanian spirituality. The analysis highlights the 
specificity of the Romanian Francophilie and Francophonye, as grafted onto the Romanian 
people’s Latinity and based on numerous elective affinities, which grant its great diversity of 
expression and endurance to the passing of time. The article also shows that the Romanian-French 
cultural relations have acquired the character of genuine exchanges – be they non-equivalent ones: 
original contributions by Romanian authors have penetrated the great French culture, which has 
thus become, thanks to the Francophonye, a space for free innovative thinking and a path towards 
universality. 
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Desigur, atitudinea empatetică a intelectualilor români pentru FranŃa, pentru limba şi cultura 
franceză  constituie un fenomen social şi cultural de o mare complexitate şi cu durată  de peste două 
secole, care a influenŃat esenŃial structura spiritualităŃii româneşti. Se ştie că în tot cursul Evului 
Mediu şi după aceea, până la RevoluŃia franceză, contactele łărilor Române cu occidentul european 
au fost sporadice. De aceea, începuturile genezei   afinităŃii românilor pentru FranŃa, ca şi a 
profundei lor adeziuni la francofonie, trebuie  căutate în ultimele două decenii ale secolului al 
XVIII-lea, când influenŃa franceză s-a manifestat direct şi profund prin intermediul francezilor 
nevoiŃi să se exileze după RevoluŃie. Unii dintre ei au devenit profesori de franceză – preceptori în 
familiile înstărite, iar alŃii secretari şi consilieri la cancelariile domneşti. Este adevărat că limba 
franceză pătrunsese în spaŃiul românesc şi anterior, în mod indirect, prin intermediul unor ofiŃeri 
ruşi şi polonezi care vorbeau franceza şi care erau în trecere sau care se  stabiliseră în Ńările române. 
InfluenŃa franceză s-a întărit considerabil, devenind directă şi sistematică, prin instalarea primilor 
consuli ai FranŃei la Bucureşti şi la Iaşi, în 1798. Despre acest secol al XVIII-lea, un istoric român 
scrie că  „era secolul francez în care   întreaga Europă  vorbea şi scria în franceză” [1]. În acest 
secol - în 1775 - se introduce la noi studiul limbii franceze în şcoală, alături de greacă, latină şi 
slavonă, lucru esenŃial, căci s-a observat şi este adevărat că învăŃământul a contribuit esenŃial la 
cultivarea francofoniei. 
 Alături de şcolile autohtone, şcolile franceze create în Principatele Române au meritul de a 
fi format mari personalităŃi ale vieŃii culturale şi politice româneşti - Iancu Văcărescu, Grigore 
Alexandrescu, Vasile Alexandri, Matei Millo - viitorul domnitor Alexandru Ioan Cuza şi ministrul 
său Mihail Kogălniceanu. 

Familiile înstărite au deprins obiceiul de a-şi trimite copiii să urmeze liceul şi universitatea 
în FranŃa; printre primii au fost Paul Iorgovici şi Sarmisa Bilcescu, care a obŃinut un doctorat în 
drept la Paris, în 1890, devenind autoarea  primei teze de doctorat  susŃinută de o femeie în Europa.  
Pe la 1820, a fost trimis la Paris, pentru a învăŃa actoria, Costache Aristia, iar după 1821 mulŃi tineri 
români au plecat în FranŃa, ca bursieri. Printre ei s-au aflat Petrache Poenaru, inventatorul „tocului 
rezervor” sau „stilografului”, pentru care a obŃinut un brevet francez, Barbu Catargiu, Mihail 
Kogălniceanu, Vasile Alexandri şi alŃii. Cum şi primii domnitori pământeni - Gheorghe Bibescu, 
Barbu Ştirbei, Mihail Sturza – precum şi iluştri oameni politici de mai târziu ca fraŃii Golescu şi 
fraŃii Brătianu au studiat în universităŃi franceze,  se poate spune că aproape toată elita românească 
s-a format în FranŃa.  

Dar adoptarea  unui mod de viaŃă occidental şi mai ales „à la française” începe, la români 
spre 1830, societatea cunoscând în această epocă un proces de separare de lumea orientală şi de 
sincronizare cu occidentul. Astfel, încă de la 1821, când regimul fanariot a luat sfârşit şi când 
domnitorii autohtoni vin la putere, francezi de cele mai diferite profesii – medici, actori, profesori, 
diplomaŃi în trecere sau stabiliŃi, unii chiar căsătoriŃi, în Principatele române şi-au exercitat influenŃa 
asupra românilor. Primul mare rezultat a fost cunoaşterea limbii franceze, ceea ce a deschis o altă 
cale de dezvoltare a francofoniei româneşti, anume turnee de spectacole date de teatre franceze, ale 
căror mari succese probează că exista un public avizat. Formarea unei mase de cunoscători ai limbii 
franceze creează necesitatea de carte franceză. Sunt create astfel biblioteci şi săli de lectură în care 
cartea franceză era dominantă. 

De asemenea, apariŃia unei prese paralele, în franceză, dezvoltată spectaculos după 1830, a 
creat noi mari posibilităŃi de extindere a francofoniei şi de modernizare a societăŃii. „ În orice caz, 
este sigur că toate aceste ziare şi reviste sau magazine au  îndeplinit un rol decisiv în formarea 
mentalităŃii omului modern, de tip occidental...” [2],  precum şi în îmbogăŃirea lexicului românesc 
cu neologisme de origină franceză, proces care a cunoscut apogeul în acea epocă. 

Simpatia naturală a românilor faŃă de francezi a găsit noi suporturi puternice în politica 
protectoare dusă de FranŃa faŃă de łările Române. Românii n-au uitat niciodată sprijinul hotărâtor 
dat de împăratul Napoleon al III-lea înfăptuirii unirii Principatelor Române, la 1859, prin 
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determinarea tuturor puterilor garante să accepte faptul împlinit al alegerii aceluiaşi domn în ambele 
Ńări. 

Francofilia românească a devenit indelebilă şi ca urmare a fraternităŃii de arme franco-
române din primul război mondial, când sângele vărsat împreună pe pământ românesc a asigurat 
înfăptuirea marii uniri, cea din 1918. Iar francofilia a fost totdeauna pentru români coloana 
vertebrală a francofoniei. Calitatea francofoniei româneşti provine şi din talentul românilor de a 
învăŃa limbi străine, elogiat de Mihai Ralea.  

 Se admite larg că francofilia şi francofonia românilor sunt grefate pe o latinitate veche; dar 
Italia este la o distanŃă mai mică şi are o limba mai apropiată de limba română. La baza opŃiunii 
făcută de români în secolul al XIX-lea pentru modelul francez, care i-a ajutat să-şi dezvolte  
identitatea culturală şi să-şi afirme originea şi limba latină, trebuie să stea şi faptul că Parisul luase 
locul Romei în fruntea lumii, precum şi spiritul deschis şi primitor al francezilor. 

* 
            *          * 

 După ce elita intelectuală românească devenise ferm francofilă şi francofonă, în baza 
acumulării realizate prin adăparea la cultura franceză solid constituită de pe atunci, această elită n-a 
întârziat să imprime împrumutului un sens dublu, la început timid, dar apoi din ce in ce mai viguros, 
transformându-l în schimb cultural. După ce a înmagazinat, intelectualitatea autohtonă a început să 
producă, devenind astfel capabilă să restituie parŃial împrumutul cultural pe care îl făcuse timp de o 
jumătate de secol, împrumut fără care nu ar fi ajuns să devină productivă. A fost construit în acest 
mod un patrimoniu spiritual comun, româno-francez, prin contribuŃia unui întreg şir de creatori 
români din variate domenii ale cunoaşterii. 
  Fondată pe afinităŃi culturale profunde, francofonia s-a constituit, cu timpul, într-un vehicul 
al creaŃiei literare şi ştiinŃifice a autorilor români, jucând un rol decisiv în sincronizarea europeană a 
culturii româneşti, în promovarea valorilor autohtone, în asigurarea succesului eforturilor de 
afirmare a identităŃii naŃionale. În acest sens, devine cert că titlul frapant : „Ces Roumains qui ont 
fait la France”, dat de ambasadorul FranŃei la Bucureşti – dl. Philippe Etienne, unei comunicări 
făcute în 2003 la Academia Română, nu este un gest de simplă curtoazie diplomatică, ci este 
enunŃarea unui  adevăr istoric incontestabil. Este un fapt, constatat şi de alŃii că „ceea ce surprinde 
este numărul mare de români care au avut o contribuŃie importantă la edificarea ştiinŃei şi culturii 
franceze” [3].  De aceea, prezentarea, în continuare a acestui patrimoniu cultural comun, româno-
francez, riscă să fie schematică, simplificatoare ; vom micşora, pe cât este cu putinŃă acest risc prin 
considerarea ca fiind dovedite, deci necontroversabile, contribuŃii ca acelea ale Annei de Noailles 
(născută Brâncoveanu), Panait Istrati, Eugen Ionescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, prezentând pe 
scurt, după criteriul diacroniei, pe câŃiva dintre ceilalŃi.   

 Astfel, I. E. Voinescu publică, în 1853, culegerea Poésies roumaines – Les doïnas, poésies 
moldaves, ce conŃine traducerea unei parŃi a volumului Doine şi lăcrămioare, publicat de Vasile 
Alecsandri în acelaşi an. Doi ani mai târziu, în 1855 apare o a doua ediŃie intitulată Poésies 
roumaines – Les doïnas,, poésies moldaves, „traduites d’Alecsandri par J. Voinesco”. Cele două 
ediŃii sunt primite cu interes şi se bucură de aprecieri în presa literară franceză a vremii. Ziarul La 
Presse din 7 martie 1855, publică un comentariu reprodus în întregime de Teodor Vârgolici [4] în 
care Paulin Limayrac - considerându-l pe Vasile Alecsandri „un adevărat poet român” - relevă 
posibilitatea cunoaşterii, prin aceste creaŃii poetice originale, a trăsăturilor specifice ale poporului 
român, a situaŃiei sale  în contextul istoric european al timpului: „...recomand această lectură tuturor 
celor cărora le palce să pătrundă în inima naŃionalităŃilor necunoscute şi să respire parfumul acestor 
flori originale care cresc în colŃuri inexplorate, […] românii nu ne imită, nu ne seamănă, au 
sentimente şi o poezie a lor, şi totuşi nu ne sunt aproape deloc străini”  [5]. 

 Altă tentativă reuşită de transfer cultural o face Dimitrie Bolintineanu prin publicarea la 
Paris, în 1866, a volumului Brises d’Orient, conŃinând poezii traduse în franceză de el însuşi. 
Volumul suscită, de asemenea, comentarii pozitive, chiar elogioase la adresa acestui  „artist român 
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devenit poet francez”. Un reputat scriitor şi istoric literar francez, Virgile Rossel, subliniază nota 
personală a poetului român : „Este un Lamartine sau ...un Victor Hugo, dar cu originalitatea sa 
proprie” [6]. 

Multe contribuŃii româneşti la cultura franceză au fost produse direct în FranŃa şi în limba 
franceză, utilizată cu măiestrie ca limbă de adopŃie. Sunt demne de menŃionat mai întâi marile 
ambasadoare ale literaturii româneşti, precum Dora d’Istria (Elena Ghica) – eseistă de succes în 
epocă, poeta Elena Văcărescu şi scriitoarea – supranumită „Nimfă a Europei”- Marta Bibescu. S-a 
remarcat că prin „strălucirea lor, ele reprezintă tot ceea ce se face mai bun în materie de literatură 
feminină, franceză pe deasupra” [7]. Luând în considerare poezia publicată în limba franceză de 
către Iulia Hasdeu, Elena Văcărescu, Al. Macedonski şi Al. A. Sturza, Virgile Rossel, criticul literar 
amintit anterior, face - într-un studiu pubicat în Revue d’Histoire littéraire de la France din 15 
ianuarie 1898 - aprecieri favorabile despre creaŃia lirică românească de expresie franceză, arătând că  
„aceşti poeŃi nu sunt imitatori palizi ai liricii franceze, ci izbutesc să aducă prin versurile lor în 
limba franceză un suflu nou, particular, un viu ecou al sensibilităŃii, spiritualităŃii şi realităŃii 
româneşti” [8]. ContribuŃia românească la cultura franceză s-a extins considerabil la noi domenii, 
iar sub aspect calitativ a atins apogeul în prima jumătate a secolului al XX-lea, când s-au afirmat 
muzicieni ca Dinu Lipatti, Clara Haskil, George Georgescu, Sergiu Celibidache, în frunte cu 
George Enesco şi şi-au desăvârşit opera pictori precum Ştefan Luchian, Nicolae Tonitza, Gheorghe 
Petraşcu, Ştefan Popescu, Camil Ressu, Theodor Pallady şi Victor Brauner, sculptori ca Dimitrie 
Paciurea, Carol Stork, Ion Jalea, Oscar Han, Ion Irimescu, culminând cu titanul Constantin 
Brâncuşi, artişti ai scenei ca Elvira Popescu, adorată ca „una din reginele Oraşului-Lumină”, Maria 
Ventura etc.  

Parisul şi limba franceză au oferit nu numai leagănul formării, ci apoi şi debuşeul operei  de 
specialitate a unui lung şir de oameni de ştiinŃă, care au pus o parte din creaŃia lor originală în slujba 
strălucirii culturii franceze contemporane. Amintim aici numele doar a câtorva dintre ei : Constantin 
Istrati – în chimie, Constantin Levaditi – în virusologie, Ion Cantacuzino – în medicină şi 
bacteriologie, Victor Babeş – în microbiologie, Nicolae Paulescu – în fiziologie, Spiru Haret – în 
matematică şi în pedagogie, Alexandru Proca – în fizica cuantică şi radioactivitate, Ştefan Procopiu 
– în fizică, Traian Lalescu, Simion Stoilow, Gheorghe łiŃeica şi Nicolae Ciorănescu – în 
matematici, Ştefan Lupaşcu – în logică şi filosofie, Petre Sergescu în istoria ştiinŃelor, Lazăr 
Şăineanu, Ovid Densuşianu, Alexandru Rosetti – în filologie şi marele istoric şi cărturar, fondator al 
Şcolii Române din Paris – la Fontenay-aux-Roses – Nicolae Iorga. Şi nu poate fi nicidecum uitat 
„cel mai francez dintre români şi cel mai român dintre francezi” [9],  Nicolae Titulescu – alt titan, 
dar din sfera diplomaŃiei mondiale şi al legislaŃiei internaŃionale, care mărturisea că : „ToŃi românii 
poartă FranŃa în inimă. Lucrând cu francezi, ne simŃim ca şi cum am lucra cu noi înşine. Tot ceea ce 
afectează FranŃa atinge şi România într-o asemenea măsură încât sufletul ei vibrează la tot ceea ce 
este francez. Gloria FranŃei este o parte a gloriei noastre naŃionale” [10]. Nu pot fi omişi nici 
pionierii români ai aviaŃiei mondiale – Traian Vuia, care în 1906, a realizat la Montesson primul 
zbor din lume cu un aparat mai greu decât aerul şi Henri Coandă, creator al primului avion cu 
reacŃie din lume, experimentat de el în 1910, tot în FranŃa, inventator ingenios şi prolific, care a 
descoperit în 1934 fenomenul numit „Efectul Coandă”. 

Dar faptele istorice şi titlul lucrării de faŃă impun revenirea la literatură, pentru că în domeniul 
ei au fost introduse cele mai spectaculoase noutăŃi în cultura franceză. Acestea au luat forma unor 
mişcări de avangardă artistică şi literară, care au avut fondatori şi promotori români şi care, 
introduse în FranŃa şi-au dovedit fecunditatea.  Este vorba în primul rând de mişcarea Dada, creată 
de Tristan Tzara şi de Marcel Iancu (Janco), în 1916, la Zurich, care, după 1918 îşi deplasează 
centrul la Paris, şi care a generat căutări ce au condus la reînnoirea, uneori radicală, a literaturii 
franceze. O intensă activitate avangardistă s-a desfăşurat, între 1924 şi 1933, în jurul unor reviste ca 
Punct, Integral, Unu, Alge, 75HP, având promotori ca Ilarie Voronca, Benjamin Fondane (B. 
Fundoianu), Gherasim Luca – toŃi devenind scriitori de expresie franceză care au transplantat aceste 
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mişcări la Paris, aducând cu ele un suflu de noutate important, înnoitor de literatură. S-a putut vorbi 
astfel, cu şi mai multă îndreptăŃire de o „literatură franceză de origine românească” [11]. În acest 
context, a devenit parte a patrimoniului cultural franco-român  şi „pictopoezia” creată de Victor 
Brauner ca artă de a amesteca cuvintele cu imaginile.  

 Se ştie că după al doilea război mondial, relaŃiile României cu FranŃa au suferit profund din 
cauza împărŃirii continentului în „două lumi” opuse. Totuşi, interesul românilor pentru FranŃa şi 
cultura sa, pentru limba franceză faŃă de care n-au fost niciodată zgârciŃi în declaraŃii de dragoste, a 
putut supravieŃui. Aportul de inteligenŃă şi creativitate românească în FranŃa s-a datorat, în această 
perioadă, în parte exilului - Virgil Gheorghiu, Petru Dumitriu, Dumitru łepeneag, George Banu, 
George Astaloş, Virgil Tănase, Matei Vişniec - ilustrând acest fenomen.  

La mijlocul anilor ‘60, o redeschidere spre occident a permis revenirea relaŃiilor culturale cu 
FranŃa la forma lor naturală şi tradiŃională. Astfel, primii bursieri români de după al doilea război ai 
statului francez pleacă la studii în 1966. După 1989,  tradiŃia studiilor de formare şi perfecŃionare a 
intelectualilor români în FranŃa s-a restabilit - în prezent aflându-se în FranŃa, în sistemul L.M.D. 
(licenŃă, masterat, doctorat) circa 2000 de tineri români, mult mai mulŃi decât în oricare altă Ńară, iar 
schimburile culturale şi ştiinŃifice franco-române s-au intensificat şi prin eforturile unor organisme 
menite să contribuie la dezvoltarea învăŃământului universitar şi a cercetării, ca şi a francofoniei, 
cum este AgenŃia Universitară a Francofoniei (AUF). Auspicii dintre cele mai favorabile crează 
coprezenŃa Ńărilor noastre în Uniunea Europeană, precum şi, în special,  Parteneriatul dintre FranŃa 
şi România, semnat recent la Bucureşti.  
 
Concluzii  
           În încheiere, trebuie spus că se menŃine de secole o opŃiune a românilor pentru FranŃa şi 
pentru limba şi modelul cultural francez, care au marcat profund conştiinŃa românească. Aşadar,  
francofilia  şi  francofonia românilor sunt fondate pe libera opŃiune, ceea ce le conferă o dimensiune 
afectivă; bazată pe afinităŃi elective francofonia românilor este „une francophonie de coeur”,  
rezistentă la vicisitudinile vremii. AtracŃia  irezistibilă, uneori chiar paradoxală, pentru FranŃa, 
fidelitatea faŃă de valorile culturii franceze, profunzimea şi plăcerea învăŃării limbii franceze, ca 
vehicul de cultură, nu strict utilitar, şi pe deasupra ca vector de pătrundere largă în lume a 
rezultatelor creativităŃii româneşti, explică de ce franceza rămâne în cadrul plurilingvismului o 
limbă fundamentală, iar FranŃa continuă să fie pentru români un spaŃiu de predilecŃie. 
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Abstract 

Throughout the pages of this work I have attempted a brief exposition of our preoccupations 
regarding the promotion of Romanian culture values in the French academic environments, during 
the over two decades of exile. 
 At the centre of our activity has laid the philosophical works of Lucian Blaga, which we 
translated and published, succeeding in capturing the interest in the originality and openness 
offered by the latter in the field of contemporary philosophical reflection. In this respect, we have as 
testimony the works of the International Philosophy Coloquium “Lucian Blaga”, the activity of the 
French Association of Stylistic Philosophy and the numerous studies published in the “Philosophia 
Perennis” magazine. 
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 At the same time, the “Du Savoir” Bookstore and Publishing house, through their entire 
activity were, during all this period, an important reference point of the Romanian cultural 
presence in the capital city of France. 
 
Key words: style, stylistic philosophy, cosmic mystery, ontological modes, epistemological 
structure of the dogma. 
Cuvinte cheie: stil, filosofie stilistica, mister cosmic, moduri ontologice, structura epistemologica a 
dogmei 
 
 Exilul românesc al anilor ’80 din capitala FranŃei era alcătuit, într-o covârşitoare majoritate, 
din intelectuali, opozanŃi ai regimului ceauşist. În acea perioadă exista o oarecare solidaritate între 
refugiaŃi (caz foarte rar întâlnit la români). CunoştinŃele şi întâlnirile se făceau la Biserica română 
(dar mai ales la bistrourile din jurul ei) şi la “Casa Românească” (un local modest, ce dispunea de o 
mică sală de conferinŃe) din Paris. Fiecare nou venit era îndrumat în demersurile lui şi chestionat cu 
interes despre situaŃia din Ńară. Este de prisos să spunem că nu toŃi exilaŃii aveau aceeaşi calitate 
umană, că existau şi bârfe şi suspiciuni privind infiltraŃi şi spioni, într-un cuvânt “cozi de topor”. 
 In cazul meu şi al soŃului meu (care a fost expulzat din România) am avut şansa de a fi 
prezentaŃi lui Mircea Eliade care, deşi trăia în Statele Unite, făcea dese sejururi la Paris. Eliade ne-a 
onorat cu prietenia lui, iar ajutorul care ni l-a dat a fost decisiv în cariera noastră, prezentându-ne 
unor profesori de la Sorbona , care ne-au devenit îndrumători si coordonatori în pregatirea tezei de 
doctorat. 
 Nu am plecat din tară din motive economice sau din dorinŃa de a ne căpătui, de a avea un 
trai mai bun. După cum am arătat mai sus, soŃul meu, profesor de Filosofie, a fost expulzat după ce 
fusese dat afară din învăŃământ; pe foaia de destituire, motivul era că “Profesorul Pişcoci are idei 
personale pe care insistă să şi le exprime public” şi prin aceasta este incompatibil cu funcŃia de 
profesor. 
 Ajunşi în Occident, am înŃeles să ne slujim Ńara, cu mijloacele şi competenŃele noastre. 
 Poate că nu este lipsit de interes să amintesc aici subiectele tezelor noastre de Doctorat : 
- “Comunismul în Teorie şi Practică” 
respectiv: 
- “Omul – fiinŃa istorică” – o disertaŃie pe marginea lucrării lui Lucian Blaga – “FiinŃa Istorică” 
(lucrare pe care o şi tradusesem şi o publicasem). 
 Exilul este un lucru foarte dureros. Sentimentul de desrădăcinare, efortul de adaptare la o 
societate total diferită, dorul de cei lăsaŃi acasă, problemele materiale cărora trebuie să le faci faŃă, 
toate acestea le cunosc şi le înteleg doar cei care le-au trăit. Nu   mi-a fost dat să aud un reproş mai 
stupid decât acela pe care unii dintre compatrioŃii noştri ni l-au făcut, odată întorşi acasă: “Voi n-aŃi 
mâncat salam cu soia”.  
 DedicaŃia lui Pamfil Şeicaru în cartea “Rien que des cendres”, publicată în anii ’50 la 
Edition Andrée Bonne, tradusă şi publicată de noi în română în 1996, cu titlul “ Dotla – Să rămână 
doar cenuşa” ilustrează foarte bine starea de spirit în care ne aflam cu toŃii : “MicuŃei mele Ioana 
care, în fiecare seară, ca milioane de copii ai exilaŃilor, repetă aceeasi rugăciune : Doamne, ajută-ne 
să ne întoarcem în patrie”. 
 Înca de la începutul refugiului nostru am luat iniŃiativa de a face cunoscută impresionanta 
operă (atât ca volum, cât şi ca valoare şi complexitate) a celui pe care-l consideram, fără umbră de 
îndoială, cel mai mare filosof român – Lucian Blaga. În acest sens, primul pas, inconturnabil, era 
traducerea şi publicarea lucrarilor sale. Această vastă întreprindere, desfaşurată de-a lungul câtorva 
ani, nu a fost lipsită de dificultăŃi.  Lăsându-le de o parte pe cele de ordin material, ne vom referi 
strict la cele de ordin “tehnic”. 
 Pentru cei familiarizati cu filosofia lui Blaga, este cunoscut faptul că are un mod de 
exprimare specific, destul de greoi, stufos şi repetitiv. Ori, un astfel de mod este impropriu pentru 
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spiritul cartezian al limbii franceze. De aceea, am considerat necesar să transpunem textele blagiene 
cu o cât mai mare acurateŃe, într-o franceză cursivă, elegantă, procedând la o oarecare “epurare”, 
fără să pierdem însă nimic din conŃinut. De altfel, Blaga însuşi ne îndreptăŃea într-un fel să 
procedam astfel. Intr-un text, referindu-ne la traduceri, el distinge doua moduri: cel de tip notarial 
“mot à mot, ad literam” şi cel literar, în care traducătorul are o mult mai mare libertate, cu condiŃia 
să redea nealterat mesajul. 
 Ar mai fi de adăugat faptul că este indispensabil ca în traducerea unor texte literare 
traducătorul să fie el însuşi scriitor, în traduceri de poezie să fie poet, iar când e vorba de o operă 
filosofică, să aibă studii de filosofie. 
 De asemenea, limba in care se traduce ar trebui să fie limba maternă a traducătorului. Ori, 
daca noi îndeplineam primul deziderat, acela de a avea studii de filosofie, în ce priveşte limba 
franceză, nu ne simŃeam suficient de calificaŃi pentru a da singuri forma finală a traducerii. De aceea 
am considerat necesar să formăm un colectiv de traducători, în cadrul caruia noi furnizam forma 
“brută” a traducerii , aceasta fiind apoi “prelucrată” de lingvisti români si filosofi francezi. Din 
cadrul acestui colectiv, iniŃiat treptat în filosofia lui Lucian Blaga, s-a constituit mai apoi comitetul 
de redacŃie al revistei “Philosophia Perennis” (Edmond Bertholet, Georges Piscoci Danesco, Fausto 
Gianfranceschi, Vintila Horia, Jose Miguel Ibanez Langlois, Raoul Marin, Fernandez de la Mora, 
Alphonso Lopez Quintas, Mariana Pişcoci, Cicerone şi Elisabeta Poghirc, Claude Polin, Claude 
Rousseau) şi “L’association Francaise de Philosophie Stylistique”, care avea ca scop studierea, 
difuzarea şi predarea în universităŃi a filosofiei stilistice. 
 La iniŃiativa acestui colectiv, Universitatea Sorbona din Paris a organizat în iunie 1987, 
primul Colocviu International de Filosofie Lucian Blaga. Această manifestare ştiinŃifică a pus în 
valoare nu numai un filosof pe care Occidentul îl ignorase pe nedrept, atâta timp, ci şi o nouă 
filosofie, filosofia stilistică. 
 Lucrările colocviului au fost inaugurate de Preşedintele AsociaŃiei Franceze de Filosofie 
Stilistică – Profesorul Claude Polin – şi dirijate de scriitorul Vintilă Horia şi filosoful Raoul Marin. 
 Vom nota câteva titluri de comunicări si referate :  
 - “Cultură şi cunoaştere” (Jean Ausler, FranŃa) 
 - “Blaga şi Heidegger” (Constantin Comorovschi, FranŃa) 
 - “Lucian Blaga şi Ortodoxia” (Marco Cugno, Italia) 
 - “Fundamente şi perspective ale filosofiei stilistice” (Georges Piscoci Danesco, Franta) 
 - “ImportanŃa filosofiei lui Blaga pentru reînnoirea culturală a Europei” (Jean-Antoine 
Giansily, FranŃa) 
 - “Cosmocentrism şi preistorie” (Raoul Marin, FranŃa) 
 - “Conceptia istorică a lui Blaga” (Mariana Pişcoci, FranŃa) 
 - “Stilul şi sentimentul spaŃiului” (Cicerone Porghic, Germania) 
 - “Gândirea mitică şi criza raŃiunii” (Roberto Scagno, Italia) 
 - “Lucian Blaga în contemporaneitatea sa” (Vintilă Horia, Spania). 
 Lucrările colocviului au fost publicate ulterior în Revista “Philosophia Perennis”. 
 Una dintre cele mai importante concluzii ale colocviului a fost aceea că filosofia stilistică 
oferă o alternativă fecundă crizei gândirii contemporane, că ea ar putea constitui punctul de plecare 
necesar unor reînnoiri culturale a Europei. 
 Într-adevar, în filosofia lui Blaga se găsesc sugestii şi soluŃii pentru problemele cele mai 
dificile ale stiinŃelor contemporane, ale istoriei şi vieŃii sociale, politice sau culturale în general. 
Lucrările colocviului au pus în evidenŃă faptul ca filosofia stilistică se înscrie în vasta problematică 
a filosofiei moderne şi că prin metodologia ei intrinsecă, dă un sens nou demersului deschis de 
“Noul Organon” şi de “Discursul asupra metodei”. Filosofia modernă a încercat în zadar o sinteză 
posibilă între empirism şi raŃionalism. Aceste eforturi nu au condus decât la diverse idealisme 
speculative, în special germane, la fenomenologie, la existenŃialism sau la neopozitivism, curente de 
gândire ce se apropie uneori în chip periculos de un suicid filosofic. Pe de alta parte, gândirea de 
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inspiraŃie crestină s-a lăsat acaparată din ce în ce mai mult de tot felul de tentaŃii păgâne sau, şi mai 
rău, de christo-marxism. Astfel, s-a ajuns la un fel de elenism planetar, unde religia, ştiinŃele si 
filosofia se întâlnesc adesea cu mitologia, cu ideologia revoluŃionară sau cu astrologia. Mai mult ca 
oricând, epoca noastră de sincretisme si confuzii epistemologice are nevoie de o sinteză. 
Concluziile colocviului au demonstrate ca filosofia stilistică poate să constituie un punct de plecare 
în realizarea acestei sinteze, în cadrul căreia filosofia să poată integra descoperirile ştiinŃifice, 
adesea tulburătoare, ale secolului XX si să-i atribuie omului un statut ontologic compatibil cu 
condiŃia şi cu natura sa, in mijlocul universului. Această filosofie explica, mai bine decât oricare 
alta, nenumaratele faŃete ale specificităŃii umane, ale omului înŃeles ca fiinŃă creatoare. 
 Homo consumptor sau homo creator, aceasta este fără îndoială cea mai importantă dilemă a 
filosofiei epocii noastre. Ideii de om înŃeles exclusive ca angoasă existenŃială, ca intenŃionalitate 
conştientă sau ca auxiliar al tehnicii, filosofia stilistică îi opune ideea de Homo creator. Omul este 
creator sau nu este om. La acest “a fi sau a nu fi”, problemă fundamentală a filosofiei şi a omului, ar 
putea să se reducă tema centrală a colocviului. 
 Printre concluziile colocviului am putea reŃine următoarele: 
1. NoŃiunile de “om”, “istorie” şi “cultură” sunt perfect sinonime, ele desemnând diverse faŃete ale 
aceleiaşi mutaŃii ontologice în univers 
2. Istoria fiind o mutaŃie ontologică în sânul universului, orice distincŃie în raport cu ceea ce numim 
în mod curent “preistorie” devine superfluuă; “omul preistoric” era deja o “fiinŃă istorică” 
3. Cunoaşterea nu este un proces omogen şi cu o direcŃie unică; ea pune omul în faŃa  
necunoscutului sau al misterului cosmic, în raport cu care orice problemă rezolvată trebuie 
considerată ori ca o “atenuare” ori ca o “permanentizare” ori ca o “intensificare”. Altfel spus, 
cunoaşterea este un process în trei direcŃii distincte (plus, zero, minus), derulându-se pe trei planuri, 
calitativ diferite cel al cunoaşterii empirice, cel al cunoaşterii imaginative şi cel al cunoaşterii 
conceptuale pure. 
4. DistincŃia curentă între conştiinŃă şi inconştient nu este legitimă. Departe de a fi un simplu 
depozit haotic al conştiinŃei, inconştientul este un adevărat cosmos, manifestând iniŃiative originale, 
în raport cu conştiinŃa, fiind o facultate phsihică, expresia primordială a modului ontologic om; prin 
natura sa, inconştientul este creaŃia umană primordială şi orice altă creaŃie ulterioară este marcată de 
acesta. 
5. Analiza filosofică trebuie să Ńină cont de nevoia unei reînnoiri a logicii în sensul extensiunii şi 
rigorii. 
 
 În esenŃă, putem spune că acest prim colocviu de filosofie stilistică a deschis câteva teme 
majore gândirii contemporane. Pentru a da un exemplu concret, Blaga demonstrează că structura 
epistemiologică a dogmei şi aceea a unor formule ştiinŃifice sunt absolut identice ca formă, şi una şi 
alta fiind considerate de logica ordinară ca absurde. Până la epoca cuantică, atitudinea dominantă 
constă în a se prevala de logică pentru a sacrifica realul. Epoca post-cuantică reabilitează realul şi 
arată limitele logicii clasice. Mult timp, o formulare ca aceea a dogmei TrinităŃii – “unu egal cu 
trei” – a fost considerată absurdă. Se mai pot acum ignora, dincolo de conŃinutul său concret, 
virtuŃile epistemologice ale unei astfel de formule, când ştim ca în teoria cuantică a luminii “unu 
este egal cu doi”? Astfel de formulări, socotite inacceptabile odinioară, obligă la depăşirea logicii 
ordinare în numele altei logici, deja expusă în “Eonul dogmatic” şi în “Cunoaşterea luciferică”; 
dogmele creştine şi ştiinŃele contemporane ne indică în mod clar că un astfel de demers nu mai 
poate fi ignorat. Astfel, filosofia stilistică, înscriindu-se în modul cel mai firesc în gandirea 
filosofică tradiŃională, deschide în acelaşi timp orizonturi noi, neaşteptate, reflecŃiei filosofice 
contemporane. 
 In încheiere, aş dori să menŃionez câteva dintre realizările cele mai semnificative ale 
Librăriei şi Editurii du Savoir, pe care am condos-o timp de zece ani (între 1987 si 1997) şi care, 
începând cu primăvara lui 1989, avea şi un sector important de carte românească. 
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 Situată în Cartierul Latin, lângă Sorbona (5, rue Malebranche, arrd 5), aceasta veche librărie, 
specializată în filosofie, phsihologie, phsihanaliza, istorie şi sociologie, a devenit treptat un 
important centru de promovare a culturii româneşti în Occident, focalizând în jurul ei, întreaga 
intelighenŃia  diasporei româneşti. 
 Activitatea editorială a constat exclusiv din publicarea unora dintre cele mai representative 
opere româneşti. Am aminti aici:  
- traducerea şi publicarea integrală a operei filosofice blagiene 
- publicarea integrala a operei etico-sociale a lui Mihai Eminescu (2 volume, 1200 pagini) cu ocazia 
centenarului Eminescu (1989) 
- Nae Ionescu – “Istoria Logicii” 
- Pamfil Seicaru – “Dotla – Să rămână doar cenuşa” 
- Viorica Stavilă – “La Roumanie et son calvair” 
- Mihail Sturza – “România şi sfârşitul Europei” 
- Ana Selejan – “Trădarea intelectualilor” 
- editarea unui bulletin trimestrial însoŃit de un catalog al Librăriei (Editurii) destinat românilor şi 
centrelor culturale româneşti din întreaga lume 
- redactarea ziarului “Românul Liber”, publicaŃia Uniunii Mondiale a Românilor Liberi 
- organizarea de conferinŃe, dezbateri, lansări de carte, seri tematice, Librarie et Editions du Savoir 
fiind locul de întâlnire a multor filosofi şi istorici români şi francezi (Cioran, Eugen ionescu, Neagu 
Djuvara, Paul Barba-Neagră, Radu Enescu, Matei Cazacu, Paul Dumitriu, Philippe Laignel-
Lavastine, Claude Rousseau, Claude Polin, Jeanine Chanteur, Virgil Ierunca, Sanda Stolojan etc.). 
  
Concluzii 

Librăria şi Editura du Savoir, prin întreaga lor activitate, au fost în toată această perioadă, un 
reper important al prezenŃei culturale româneşti în capitala FranŃei. 
 În paginile de faŃă am încercat o expunere succintă a preocupărilor noastre privind 
promovarea unor valori ale culturii româneşti în mediile universitare franceze, de-a lungul celor 
peste doua decenii de exil. 
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Abstract: 

The publishing of Stelean Ioan Boia’s book, FundaŃia „Emanuil Gozsdu” (1870-1952), 
„Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2006, represents an event both for the local and for the 
national historiography. This work tackles with a less researched subject: the history of „Emanuil 
Gozsdu” Foundation from 1870 to 1952, offering us a new perspective of the modern history of 
Romanians in Transylvania.  
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Publicarea lucrării istoricului Stelean Ioan Boia FundaŃia „Emanuil Gozsdu” (1870-1952), 
„Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2006, reprezintă un eveniment atât pentru istoriografia 
locală arădeană, cât şi pentru cercetarea istorică la nivel naŃional. Rezultat al unei munci laborioase 
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de cercetare istorică atât în arhivele naŃionale cât şi în cele străine, această lucrare poate fi 
considerată, fără teama de a exagera, o adevărată opera magna a autorului. Primul lucru care atrage 
atenŃia la acest amplu studiu istoric este chiar tema sa: istoria de aproape un secol a FundaŃiei 
„Emanuil Gozsdu”, o istorie multă vreme ignorată şi din păcate chiar şi astăzi în mare parte 
necunoscută. Istoricului Stelean Ioan Boia îi revine meritul de a fi abordat acest subiect delicat într-
o manieră obiectivă, bazându-se în pemanenŃă pe o informaŃie bibliografică şi de ordin documentar 
de cea mai bună calitate. Rezultatul îl reprezintă apariŃia celei mai elaborate lucrări din istoriografia 
românească de până acum dedicată istoriei FundaŃiei „Emanuil Gozsdu”, o lucrare care va servi cu 
certitudine în viitor ca instrument absolut necesar pentru înŃelegerea modernităŃii româneşti în 
general şi a celei transilvănene în particular. 

Lucrarea este structurată pe şapte capitole, la care se adaugă un bogat material documentar 
compartimentat în anexele lucrării, precum şi un extrem de bine-venit index de nume şi de 
localităŃi.  

Primul capitol este dedicat prezentării diferitelor fundaŃii şi fonduri de stipendii 
transilvănene, care au funcŃionat cu precădere în secolul al XIX-lea. Autorul subliniază într-un mod 
extrem de persuasiv rolul fundamental jucat de către aceste fundaŃii în procesul de afirmare 
naŃională a românilor din Transilvania, precum şi în cel de racordare a lor la valorile europene: „În 
cazul societăŃii româneşti din Transilvania, în procesul de aliniere la noile structuri şi modele 
europene, formarea unei intelectualităŃi naŃionale avea rolul de a depăşi dificultăŃile de ordin 
instituŃional, generat de lispa unui învăŃământ superior unic în limba română şi de ordin material, 
fiind cunoscute costurile ridicate  necesitate de întreŃinerea unui tânăr la universitate. Aceasta cu 
atât mai mult cu cât  în cazul societăŃii româneşti, categoria socială capabilă să asigure transferul 
de la modelul de elită socio-economică la cel socio-intelectual lipsea”. InstituŃia care şi-a asumat 
rolul esenŃial de sprijinire a tinerilor români pe calea învăŃăturii, fapt care a dus în cele din urmă la 
constituirea unei elite intelectuale româneşti în Transilvania, a fost biserica. Autorul ne prezintă în 
continuare principalele fundaŃii iniŃiate şi administrate atât de către biserica greco-catolică (Blaj, 
Gherla, Oradea, Beiuş, Lugoj), cât şi de către biserica ortodoxă (Sibiu, Arad, Caransebeş). La 
eforturile celor două biserici s-a adăugat ceva mai târziu contribuŃia Astrei (cu ajutorul căreia, în 
perioada 1861-1918, s-au acordat nu mai puŃin de 500 de burse tinerilor transilvăneni care studiau 
în străinătate), dar şi a mai multor familii înstărite din rândul românilor, dintre care autorul 
aminteşte familia Mocioni. 

În cel de-al doilea capitol al lucrării, autorul prezintă înfiinŃarea FundaŃiei „Emanuil 
Gozsdu”. După câteva consideraŃii referitoare la biografia lui Gozsdu, istoricul trece la momentul 
întemeierii FundaŃiei care „...a luat fiinŃă în baza testamentului întocmit de fondator la 4 noiembrie 
1869, în urma decesului său la 3 februarie 1870, când s-a pus de fapt în aplicare actul testamentar, 
semnat la Pesta, la data amintită...”. Conform Testamentului, averea lui Emanuil Gozsdu urma să 
fie donată: „acelei părŃi a naŃiunei române din Ungaria şi Transilvania, care se Ńine de credinŃa 
ortodoxă. Acest legat voind a se constitui în fundaŃiune perpetuă să poarte nume: FundaŃiunea lui 
Gozsdu”. În continuare, prin Testament se stabileşte un adevărat program de formare a elitelor la 
românii din Ungaria şi Transilvania, întinzându-se pe durata a 150 de ani (1871-2021). Ne aflăm 
deci în faŃa unui adevărat program naŃional de promovare a elitelor intelectuale româneşti. Bazându-
se pe Analele FundaŃiei Gozsdu, aflate la Budapesta, autorul ne prezintă în mod detaliat 
programul, statutele şi organizarea fundaŃiei până în anul 1918.  

Capitolul al treilea prezintă evoluŃia veniturilor şi cheltuielilor FundaŃiei „Emanuil Gozsdu” 
în perioada 1870-1918. Autorul realizează cu ajutorul informaŃiilor obŃinute din arhivele româneşti 
şi maghiare un tablou extrem de precis al veniturilor şi cheltuielilor fundaŃiei în perioada mai sus 
aminitită. Astfel, în ciuda existenŃei unor fluctuaŃii financiare, fundaŃia a întregistrat o creştere a 
activelor, cu precădere în perioada 1891-1900i. Urmând în mare măsură aceeaşi evoluŃie, situaŃia 
financiară a fundaŃiei rămâne una pozitivă şi în perioada 1900-1918.   
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EficienŃa acŃiunilor de încurajare a actului educaŃional întreprinse de către FundaŃia 
„Emanuil Gozsdu” reiese în modul cel mai clar din analiza situaŃiei stipendiştilor fundaŃiei în 
perioada 1870-1918, realizată de către autor în cel de-al patrulea capitol al lucrării. EvoluŃia 
stipendiilor şi a ajutoarelor acordate celor aflaŃi la studii, a avut un curs sinuos, care a depins în 
mare măsură de posibilităŃile financiare ale fundaŃiei, dar şi de solicitările de ajutoarare materială 
venite din partea tinerilor. Pentru întreaga perioadă însă observăm o creştere semnificativă a 
numărului stipendiştilor, de la 12 în anii 1870-1872 la 131 în anul 1900. În continuare, autorul ne 
oferă listele cu stipendiştii FundaŃiei „Emanuil Gozsdu”, în funcŃie de instituŃiile de învăŃământ pe 
care le-au absolvit. 

În cadrul capitolul al cincilea, intitulat Stipendii şi stipendişti ai FundaŃiei „Emanuil 
Gozsdu” (1919-1952), autorul ne prezintă evoluŃia fundaŃiei în ultima parte a existenŃei sale. Astfel, 
„în baza acordului intervenit între România şi Ungaria pentru reglemntarea definitivă a 
problemelor FundaŃiei Gozsdu la 27 octombrie 1937, ratificat de guvernul ungar, deşi se impunea, 
patrimoniul fundaŃiei nu a fost pus la dispoziŃia ReprezentanŃei fundaŃionale”. SituaŃia financiară a 
fundaŃiei s-a deteriorat, mai ales în anii celui de-al doilea război mondial. În această perioadă, 
solicitările de stipendii şi de ajutoare studii – în condiŃiile în care fundaŃia nu le mai putea onora – 
au devenit din ce în ce mai rare.  

SituaŃia financiară a FundaŃiei „Emanuil Gozsdu”, mai precis evoluŃia veniturilor şi 
cheltuielilor acesteia în perioada 1919-1952, este analizată în detaliu în capitolul al şaselea al 
lucrării. Autorul insistă pe momentul de cotitură reprezentat de primul război mondial, care a adus 
importante pierderi financiare fundaŃiei (410 000 coroane). În cursul anilor ‘30 devine tot mai clar 
amestecul guvernului ungar în administrarea FundaŃiei Gozsdu, acesta reconsiderând dreptul 
reprezentanŃei de a dispune de averea fundaŃiei, drept garantat prin dispoziŃiile testamentare. Cu 
toate acestea, în decursul anilor 1941-1952, se poate observa o creştere a sumelor încasate de 
fundaŃie, cu excepŃia anilor 1942, 1946, 1947 şi 1952.  

În capitolul final al lucrării, autorul ne prezintă evoluŃiile şi schimbările organizatorice din 
cadrul FundaŃiei Gozsdu în perioada 1919-1952. Astfel, anii de după primul război mondial au adus 
multiple schimbări în structura şi activitatea ReprezentanŃei fundaŃionale. După război, situaŃia 
fundaŃiei a devenit obiectul tratativelor dintre guvernele român şi maghiar, care s-au finalizat cu 
încheierea acordului din 27 octombrie 1937, care reglementa funcŃionare fundaŃiei pe teritoriul 
Ungariei. Potrivit articolului II al acestui acord – „FundaŃia Gozsdu se va bucura de toate 
drepturile unei persoane morale străine în Ungaria”. După cel de-a doilea război mondial, în anul 
1952, prin Decretul – lege nr. 4/1952, în Ungaria s-a trecut la naŃionalizarea tuturor caselor cu mai 
mult de şase camere. În mod arbitrar, prevederilor acestui Decret au fost supuse şi imobilele din 
Budapesta aparŃinând FundaŃiei Gozsdu. Autorul pledează, bazându-se pe dovezi istorice, pentru 
reluarea demersurilor diplomatice în vederea recuperării averii FundaŃiei Gozsdu. „Acordul din 27 
octombrie 1937 conŃinând norme cu caracter precis şi Tratatul de pace de la Trianon din 1920 care 
cuprinde norme cu caracter general, au reprezentat şi reprezintă în continuare în mod indiscutabil, 
baza juridică a obligativităŃii Ungariei de restituire a bunurilor FundaŃiei Gozsdu de la 
Budapesta”. 
 
Concluzii 

Lucrarea istoricului Stelean Ioan Boia umple un gol care exista până acum în istoriografia 
românească: cel referitor la studierea rolului jucat de fundaŃiile transilvănene la construirea 
identităŃii moderne româneşti. Autorul realizează un istoric al FundaŃiei „Emanuil Gozsdu” (1870-
1952), bazându-se atât pe surse istorice primare inedite (documente de arhivă), cât şi pe o 
bibliografie impresionantă dedicată acestei teme. Rezultatul este reprezentat de o lucrare de o 
incontestabilă valoare ştiinŃifică, care va deveni în mod cert un punct de reper în istoriografia 
românească. 
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III. INSTRUCłIUNI PENTRU AUTORI 
 
 

Revista „Studii de ŞtiinŃă şi Cultură”, editată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” 
din Arad, apare trimestrial (în date de 25 ale lunilor: martie, iunie, septembrie, decembrie), fiind 
evaluată de Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior, categoria B+ – 
reviste care deŃin potenŃialul necesar pentru obŃinerea recunoaşterii internaŃionale. Cod CNCSIS 
664. Începând cu anul 2008, revista publică numai articole de cercetare ştiinŃifică de factură 
umanistă, în conformitate cu domenile ştiinŃifice Arts & Humanities ale Institutului pentru ŞtiinŃa 
Informării (ISI), Thomson Scientific, din Philadelphia – SUA, având în structură: ŞtiinŃe umaniste 
- multidisciplinaritate; Literatură; Limbă şi lingvistică; Artă; Religie; EducaŃie şi cercetare 
educaŃională; Recenzii. 
 
Calitatea de autor 
Calitatea de autor trebuie să se bazeze pe o contribuŃie substanŃială la: 
a) ConcepŃia şi proiectarea articolului, sau achiziŃia, analiza şi interpretarea datelor; 
b) SchiŃarea articolului şi revizia critică a acestuia pentru realizarea unui conŃinut intelectual 
important; 
c) Aprobarea finală a versiunii care urmează să fie publicată. 
Toate condiŃiile (a), (b) şi (c) trebuie îndeplinite de fiecare autor. Participarea doar în scopul 
obŃinerii de fonduri sau pentru colectarea de date nu justifică calitatea de autor. De asemenea, 
fiecare autor trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru articol în mod public. 
 
Prezentarea manuscrisului 

Prin apariŃia unei lucrări în revistă, dreptul de autor se trece asupra revistei şi ca atare 
lucrarea nu mai poate fi trimisă spre publicare, integral sau parŃial, unei alte reviste, decât cu 
acordul Colegiului de redacŃie. De asemenea, revista nu publică lucrări apărute în alte reviste din 
Ńară sau străinătate. 

Textul articolului va fi redactat în limba română sau engleză, cu un rezumat în limba engleză 
(de zece rânduri) ca document WORD 97, WINDOWS 98 sau variante ulterioare, cu o dimensiune 
de maximum 12 pagini, inclusiv desenele, tabelele şi bibliografia cu Font Times New Roman, la un 
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rând. De asemenea, titlul lucrării şi cuvintele-cheie, vor fi redactate în limba română şi în limba 
engleză.  
 
Manuscrisul va cuprinde: 
- titlul, cu dimensiunea 18, aldine, centrat; 
- prenumele şi numele complet al autorilor, locul (locurile) de muncă (cu denumirea completă nu 
prescurtat), adresa (adresele) locului (locurilor) de muncă şi e-mailul persoanei de contact, cu 
dimensiunea literei 12, aldin, centrat; 
- rezumatul în limba engleză, maximum 10 rânduri, dimensiunea literei 12, italic, justify; în cazul 
când textul este scris integral în limba engleză, rezumatul va fi redactat în limba engleză şi română; 
- cuvinte cheie, maximum 5, dimensiunea literei 12, italic, centrat; 
- textul articolului cu dimensiunea literei de 12; 
- bibliografia, obligatorie pentru orice articol, se scrie conform regulilor impuse de Standardul 
internaŃional ISO 7144/1986 intitulat „ Documentation-presentation of theses and similar 
documents”, în ordinea citării, notat în text prin paranteze drepte […] Pentru articolele citate din 
reviste de specialitate se prezintă numele şi iniŃiala prenumelui tuturor autorilor cu majuscule, 
revista / volumul, numărul de ordine al periodicului, anul apariŃiei şi pagina precedată de litera p.; 
citarea cărŃilor se face similar la numele autorilor urmând titlul cărŃii, ediŃia, editura, localitatea, 
anul apariŃiei, numărul paginii precedat de litera p. ş.a.m.d. 
- pentru referinŃele documentelor de pe internet se citează autorii, instituŃia, denumirea (titlul) 
documentului, adresa URL, data consultării. 
Tabelele şi diagramele, figurile sau alte desene vor fi inserate în text la locul potrivit, numerotate, şi 
vor avea o rezoluŃie cât mai bună pentru a nu impieta asupra calităŃii materialului. 

Structura articolului ce prezintă rezultate ale unor cercetări experimentale va urmări 
standardele internaŃionale, conform acronimului IMRAD (introducere, metode şi materiale, 
rezultate şi discuŃii), la care se adaugă concluziile. 

Articolele de orice altă natură vor fi alcătuite din introducere, corpul lucrării şi concluzii, 
corpul lucrării putând fi organizat după dorinŃa autorului (lor). 

Notele reprezintă o parte a bibliografiei şi vor fi introduse în cadrul acesteia la sfârşitul 
lucrării, în ordinea citării, după bibliografia generală.  

Manuscrisele se trimit, pe cale electronică la adresa vasileman@revista-studii-uvvg.ro, sau 
pe suport electronic şi listat, la sediul redacŃiei: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad, Bd. 
RevoluŃiei, nr.94-96 - revista „Studii de ŞtiinŃă şi Cultură”. 

Revista poate fi citată cu numele Studii Şt. Cult. 
Articolele ştiinŃifice sunt supuse procesului de recenzare PEER REVIEW "in orb".  
Numărul de recenzori pentru evaluarea unui articol este de 2, iar timpul de recenzare este de 

30 de zile. Autorii primesc de la recenzori unul din următoarele răspunsuri:  
• articol acceptat; 
• articol acceptat cu modificări; 
• articol respins. 

ReferenŃii ştiinŃifici vor urmări, la fiecare articol, în propunerea pentru publicare: actualitatea 
temei; aprofundarea ideilor ştiinŃifice; credibilitatea autorului şi ce aduce nou în domeniu. 

Autorii sunt rugaŃi ca odată cu articolul sa ne transmită şi CV, o listă cu principalele 
publicaŃii şi o fotografie tip portret.  
Alte informaŃii: telefon  
- 0040/0257/280335 
- 0040/0257/280448 
- mobil: 0724- 039978 
- E-mail: vasileman@revista-studii-uvvg.ro  
Persoană de contact: prof. VASILE MAN 
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NOTĂ 
Revista ”Studii de ŞtiinŃă şi Cultură” Nr 2 (13) iunie 2008, are ca temă: 

Receptarea Scriitorilor străini în critica literară românească. 
 Comunicarea titlurilor pentru acest număr se va face până la data de 10 aprilie 
2008, iar lucrările vor fi trimise până la data de 5 mai 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 
 

Journal of Science and culture Studies, published by “Vasile Goldiş” Western University 
of Arad, is isoued four times a year on the 25th of March, June, September and December. Being 
evaluated by the National Council of Scientific Research in Higher, Education From category on 
B+ – journals that have the potential for becoming internationally accredited Code CNCSIS 664. 
Starting with 2008, the Journal publishes only scientific articles on humanities issues, according to 
the scientific field Arts & Humanities Thomson Scientific, belonging to Institute for Information 
Science in Philadelphia (ISI), – Thomson Scientific SUA, consisting of: Humanities- multiple 
disciplines; Literature; Language and linguistics; Art; Religion; Education and Educational 
research; Reviews. 
 
Authorship 
The authorship must be based on substantial contribution to: 
a) Structuring and writing the article, or acquisition, analysis and interpretation of data; 
b) Article drafting and critical revision to achieve a highly intellectual content; 
c) Final approval of the version to be published. 
All conditions in (a), (b), and (c) must be fulfilled by each author. To participate only for the 
purpose of obtaining funds or data collection does not justify the authorship. Also each author is 
required to assume public responsibility for the article. 
 
Manuscript on Presentation 

Copyright of the article belongs to the revieu and cannot be sent partially to be published by 
other revieus without the approval of the editorial staff. The revieu does not publish articles issued 
by other national or international revieus.  
The text of the article will be written in Romanian or English with a summary of ten lines in 
English as Word 97, Windous 98 document or further alternatives, maximum of twelve pages, 
including drawings, tables and bibliography in Times New Roman Font, single spacing. The title of 
the article and the key words will be written both in Romanian and English. 
 
The manuscript will consist of: 
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- title, Font 18 Aldine, centered; 
- first name and surname of the authors, place(s)of work in full name, not abbreviated 

address (es), and the e-mail of the contact person, Font 16, Aldine, centered. 
- summary in English maximum ten lines, Font 14 Italic justified; in the case that the text is 

written entirely in English the summary will be written in both English and Romanian 
- key words, maximum 5, Font 14, italic, centered;  
- the text of the article font 12;  
- bibliography, compulsory for each article is written according to the rules set-up by 

International Standard ISO 7144/1986 entitled “Documentation-presentation of theses and similar 
documents”, in order of quoting, marked in the text by  brackets[…]  For articles quoted from 
specialized revieus the surname and initial of first name of au authors in capital letters, 
revieu/volume, number of issue, publishing year and page preceded by the letter P; the quoting of 
books is done in the same way, the name of authors being followed by the title of the book, 
publishing house, place and year of issue, number of page preceded by the letter P etc.  

- for references regarding Internet documents it is required to write the name of authors, 
institution, title of the document, URL address and day of access.  
 

Tables and diagrams, figures and other drawings will be inserted in the text at the right place 
numbered and will have a better resolutionin order not to diminish the quality of the material. 

The structure of the article that presents results of some experimental research es will follou 
international standards according to IMRAD acronym (introduction, methods and materials results 
and discussions), and it ends with conclusions. Articles of any other nature will consist of 
introduction body of the paper and conclusions, the body of the paper being organized according to 
the author’s wishes. The notes represent a part of the bibliography and will be introduced within it 
at the end of the article in the order of quoting citation after the general bibliography. The articles 
will be sent by e-mail to vasileman@revista-studii-uvvg.ro, or on electronic suport and printed at 
the editorialstaff office: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad, Bd. RevoluŃiei, nr.94-96 - 
revista „Studii de ŞtiinŃă şi Cultură”. 
This Journal can be sead by the name of: Studii Şt. Cult. 
The scientific articles are submitted to reviewing process PEER REVIEW "in orb".  
The number of reviewers for article evaluation is two and the reviewing time is thirty days. The 
authors receive from the reviewers one of the following answers:  

• Article accepted; 
• Article accepted with atterations changes; 
• Article rejected. 

The Scientific Advisors will check, for each article, in their recommendation for publishing:the 
themepresent interest; development of scientific ideas; author’s credibility and originality.  
The deadline for the submission of the articles for number 2(13), June 2008 is May 5 2008.The 
authors are asked to send a C.V, a list of publications and a small size photo. 
Further information: telephone  
- 0040/0257/280335  
- 0040/0257/280448  
- mobile: 0724- 039978 
- E-mail: vasileman@revista-studii-uvvg.ro  
Contact person: VASILE MAN, professor. 
 
 

Note 
The „Studies of Science and Culture” review no. 2 (13), June 2008, has the 

theme: “The Reception of Foreign Writers in Romanian Literary Critique/Criticism”. 
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 The communication of titles for this issue shall be made until the date of April 
10, 2008, and works shall be submitted until the date of May 5, 2008. 
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