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Rezumat  
Noțiunile de vechi și nou, ca dimensiuni ale atitudinilor culturale, se 

raportează una la cealaltă în termeni precum ruptura, distanța, identitatea / 
alteritatea, centralul și perifericul. În demersul de față, îi vom avea în 
vedere din perspectiva semnificațiilor extralingvistice pe care le câștigă, în 
contextul unei Europe a cărei tectonică socio-culturală a fost și este foarte 
activă. Alegem, pentru o discuție aplicată a problemei identității culturale și 
a raportării acesteia la existența alterității, cazul scriitorilor de origine 
română și de expresie franceză, cel puțin din trei motive: pe de o parte 
amploarea acestei paradigme, pe de altă parte consistența acesteia și, nu în 
ultimul rând, naturalețea cu care literatura franceză i-a acceptat, respectiv 
cu care aceștia și-au asumat viața într-o limbă de adopție. Fără pretenția de 
a vida subiectul, vom face trimiteri la opera unora dintre aceștia, într-o 
ordine care nu traduce o obțiune axiologică, ci mai degrabă o afinitate 
tematică și stilistică.  

 
Abstract  
 The notions of old and new, as dimensions of cultural attitudes, are 

related to each other in terms such as the rupture, identity/alterity, central 
and peripheral. In this endeavor, we will consider them from the perspective 
of the extra linguistic significations they earn, in the context of a Europe 
whose socio-cultural tectonics was and still is very active. For an applied 
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discussion of the issue of cultural identity and its relation to the existence of 
the alterity, we choose the case of the writers of Romanian origin and 
French expression, for at least three reasons: on the one hand, the scope of 
this paradigm, on the other hand, its consistency and last but not least, the 
ease with which French literature has accepted them and with which they 
have assumed life into an adoptive language. Without claiming to have 
exhausted the subject, we will refer to the work of some of them, in an order 
than does not translate into an axiological option, but rather into a thematic 
and styistic affinity.  

 
Résumé 
Les notions d’ancien et de nouveau, comme dimensions des attitudes 

culturelles, se rapportent l’une à l’autre dans des termes comme la rupture, 
la distance, l’identité / altérité, le central et le périphérique. Dans la 
présente démarche, on les aura en vue de la perspective des significations 
extralinguistiques qu’ils gagnent, dans le contexte d’une Europe dont la 
tectonique socioculturelle a été et est encore très active. On choisit, pour une 
discussion appliquée du problème de l’identité culturelle et du rapport de 
celle-ci à l’existence de l’altérité, le cas des écrivains d’origine roumaine et 
d’expression française, au moins à cause de trois raisons : d’une part, 
l’ampleur de ce paradigme, d’autre part,  la consistance de celle-ci et, pas 
dernièrement, la manière naturelle par laquelle la littérature française les a 
acceptés, respectivement par laquelle ils se sont assumés la vie dans une 
autre langue d’adoption. Sans avoir la prétention de vider le sujet, on va 
faire des références à l’œuvre de certains d’entre eux, dans un ordre qui ne 
traduit pas une option axiologique, mais plutôt une affinité thématique et 
stylistique.  

 
Cuvinte cheie : identitate / alteritate, central, periferic, francofonie 
Key words: identity, alterity, central, peripheric, franophony  
Mots-clé : identité / altérité, central, pérophétique, francophonie  
 
O analiză de ansamblu a configuraţiei și situației culturale europene a 

ultimului secol duce, inevitabil, la concluzia că acesta se situează sub semnul 
unei prefaceri din ce în ce mai accelerate, dominată  fiind de două tendinţe 
aflate în dispută: vechiul (care, la urma urmei, e uneori atât de recent incât 
avem de a face cu o construcție conceptuală oximoronică),  şi noul (care, la 
rândul său, nu face adesea decât să readucă în prim plan valori și idei cu o 
bogată istorie în spate).  
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Adevărate idei-forţă ale oricărei contemporaneități culturale, aces-
tea reprezintă, de fapt, două coordonate uşor detectabile în oricare compar-
timent al structurilor sociale. 

Câțiva termeni-cheie definesc raporturile cu tot ceea ce poate fi așe-
zat sub termenul generic de trecut și, respectiv, poziția culturală novatoare: 
ruptura, distanța, identitatea / alteritatea, centralul și perifericul. Îi vom 
avea în vedere, din perspectiva semnificațiilor extralingvistice pe care le 
câștigă, în contextul unei Europe a cărei tectonică socio-culturală a fost și 
este foarte activă. În orice demers analitic de acest fel însă, nu trebuie 
ignorat adevărul potrivit căruia gustul (sau lipsa de gust) cultural contem-
poran se definește mai mult prin ceea ce refuză, prin ceea ce respinge, 
decât prin ceea ce admiră sau acceptă, caracteristică de altfel specifică 
tuturor momentelor care marchează modificări de paradigmă.  

Alegem, pentru o discuție aplicată a problemei identității culturale 
și a raportării acesteia la existența alterității, cazul scriitorilor de origine 
română și de expresie franceză, cel puțin din trei motive: pe de o parte 
amploarea acestei paradigme, pe de altă parte consistența acesteia și, nu în 
ultimul rând, naturalețea cu care literatura franceză i-a acceptat, respectiv 
cu care aceștia și-au asumat viața într-o limbă de adopție. Fără pretenția de 
a vida subiectul, vom face trimiteri la opera unora dintre aceștia, într-o 
ordine care nu traduce o obțiune axiologică, ci mai degrabă o afinitate 
tematică și lingvistică.  

Franţa a dat și continuă să o facă, fireşte, tonul schimbărilor sau 
revoluțiilor culturale. Încă din secolul Luminilor, acolo se afla epicentrul 
artistic şi literar al Europei, acolo se află, credem, în mod cert, şi astăzi. Se 
conturează, de pe atunci,  imaginea unei Europe francofile din care, sur-
prinzător poate pentru unii contemporani, nu lipseau englezii. Pe atunci, 
elita intelectualității europene făcuse, din frecventarea culturii și din 
utilizarea limbii franceze, un mod de a fi, nu doar de a se exprima. Notăm 
aici distincția subtilă pe care o face Marc Fumaroli între limbă, ca mijoc de 
comunicare, și limbă ca mod de a fi, ca mod de te raporta la sine însuți și la 
cei din jur, de a intra în companie : « une manière exceptionnelle d’être 
libre et naturel avec l’autrui et avec soi-même». [1].  

Se impune o nuanțare: însușirea și mânuirea limbii franceze nu este, 
din perspectiva pusă în discuție, (doar) un fenomen de natură lingvistică, ci 
un act existențial presupunând asumarea unui mod de a fi în lume și în sine 
însuși, un sistem de valori culturale complexe și complete, rămase valabile 
peste arcul timpului.  

Limba franceză a depășit granițele statului francez din totdeauna. 
Fie prin influența lingvistică determinată de colonizări, fie grație 
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extraordinarei forțe literare care a impus-o pe întreg mapamondul sau 
datorită diferitelor tipuri de instituții sau comunități care o folosesc drept 
mijloc internațional de comunicare, expansiunea limbii franceze este o 
certitudine care a generat, în 1880, termenul propus atunci de geograful 
Onésime Reclus, pentru a desemna ansamblul modurilor în care limba 
franceză este asumată drept vehicul lingvistic mondial. Astfel, până în 
zilele noastre, francofonia desemnează ansamblul locutorilor, a grupurilor 
de locutori și a popoarelor care utilizează franceza în diferite grade de 
atașament lingvistic: ca limbă maternă, secundă, de comunicare sau de 
cultură. Europa francofonă cuprinde, pe lângă statul francez, Belgia (în 
competiție cu flamanda), Elvetia și Luxemburg. Dincolo de granițele 
geografice ale Europei, limba franceză e solid instalată în Canada 
(Quebec), Luisiana, țările creole, acolo unde s-a impus în timpul primului 
imperiu colonial francez (Antilele franceze, Guyana, Haiti, Réunion, 
Maurițius, Seychelles), Africa, Madagascar dar și Libia, Vietnam, Laos, 
Cambogia sau teritorii din Oceanul Pacific. 

Întâlnit adesea ca substantiv propriu, termenul desemnează, în acest 
caz, regruparea, pe baze socio-politice, a statelor și guvernelor care s-au 
raliat orientărilor și programelor Organizației Internaționale a Francofoniei 
(OIF).  

Pornim, în abordarea scriitorilor adoptați de literatura franceză, de la 
faptul că identitatea narativă/lirică şi identitatea argumentativă (logică) nu 
reprezintă decât aspecte parţiale ale identităţii personale. Fiecare dintre 
aceste paliere determină atitudini distincte, atât în privinţa eticului, cât şi în 
privinţa gustului, justului sau a altor norme de acest tip. Ca atare, problema 
identităţii şi modelul de raportare a fiinţei la această identitate, în lumea 
textului, devine o formă de circumscriere a personalităţii celui în cauză.  

Traseul existenţial are  adesea o relevanţă fundamentală în ceea ce 
priveşte interpretarea operei unui scriitor/ artist etc., în măsura în care aceste 
două laturi pot fi corelate. Iar o existenţă frământată şi o conştiinţă neliniştită 
reclamă cu atât mai mult o astfel de abordare, în limitele fireşti ale 
echilibrului şi fără a cădea în patima unei interpretări exagerate de factură 
biografică.  

Trăiesc aceşti oameni o dublă sau chiar triplă identitate  în mod 
organic, natural, firesc? Putem discuta despre o scindare, o dramă identitară 
sau o criză? Sau sunt oameni diferiţi, aşa cum, de exemplu, susţine Benjamin 
Fondane care, odată integrat în universul cultural francez, proclamă moartea 
avatarului său român, în termenii unui act de deces? Vom urmări ipostazele 
acestei identificări culturale, de la fidelitate la respingere, de la credinţă la 
renegare, de la elogiu la blasfemie. Acestea sunt câteva dintre întrebările/ 
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provocările demersului de faţă, al căror răspuns vom încerca să îl conturăm 
într-un mod cât mai apropiat de esenţa sa complexă.   

 În caleidoscopul de tendinţe al contemporaneităţii, raportul dintre 
majoritate şi individualitate / minoritate, între mentalitatea colectivă şi sin-
gularitatea creatoare considerăm că reprezintă un punct nevralgic al oricărei 
geografii culturale.  

Inițiatoarele literaturii române francofone au fost femei. Printre 
acestea, o triadă de rezistență: Ana de Noailles, Martha Bibescu și Elena 
Văcărescu.   

Ana de Noailles, prinţesă Brâncoveanu, contesă Mathieu de Noilles, 
născută la Paris în 1876 şi decedată în 1933, este considerată de critica 
franceză drept una dintre cele mai semnificative reprezentante ale curentului 
simbolist. A frecventat cea mai înaltă aristocraţie a Parisului, fiind un simbol 
al vitalităţii deconcertante. Prin panteismul să senzorial, ardent, prin pleni-
tudinea şi suculenţa trăirilor umane şi naturale, scriitoarea apare ca o 
mesageră a vieţii însăşi. 

 Poezia ei plină de rafinament pleacă de la înţelegerea lumii prin 
principiul corespondenţelor, dar ceea este specific Anei de Noilles este o 
viziune după care nivelele existenţei se întrepătrund şi se continuă unele în 
altele. 

Locul pe care l-a ocupat în literatura franceză este subliniat de onoa-
rea pe care francezii voiau să i-o facă acordându-i statut de membru în 
Academia Franceză, şi cea pe care belgienii i-au făcut-o, prin acceptarea în 
Academia Regală a Belgiei. Ulterior, ea a fost onorată cu premiul pentru 
literatură al Academiei Franceze, recunoscută pentru caracterul său exclusi-
vist. 

Martha Lahovary, Bibescu prin căsătoria cu George Valentin 
Bibescu, s-a născut la 1886 la Bucureşti şi a murit la 1973 la Paris. [2]  Are o 
operă deosebit de bogată ca autoare mărturisită, cu numele adevărat deasupra 
titlului, plus cele câteva semnate cu pseudonimul Lucile Decaux.  

Opera sa, tradusă în limbi de largă circulaţie, cunoaşte în limba 
română câteva traduceri: Cele opt paradisuri – Premiul Academiei Franceze; 
Izvor, ţara sălciilor; Destinul Lordului Thompson; La bal cu Marcel Proust.  

 La 18 (după alţii la 22) de ani, Martha Bibescu se lansează pe arena 
literară a Parisului, cu o naturalețe care traduce soliditatea matricii cultural 
de proveniență. Volumul intitulat Cele opt paradisuri este premiat de 
Academia Franceză. 

 Opera sa se alcătuieşte dintr-o caleidoscopică juxtapunere de genuri 
şi subgenuri. Romanele de inspiraţie autobiografică sau istorică alternează cu 
notele de călătorie. Se adaugă biografii şi evocări ale unor personalităţi din 
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trecut sau contemporane, lucrări care prin eleganţa expresiei sau densitatea 
omogenă a substanţei stau alături de operele similare ale unui Andre Maurois 
sau Ştefan Zweig. Alte tomuri se alcătuiesc din corespondenţa purtată cu 
prieteni asupra problemelor general-umane sau limitat-personale, pe literatu-
ră sau comportament, de filozofie sau concret pragmatice.  

Paleta sa creativă cuprinde şi versuri, şi eseuri, şi texte care nu se 
încadrează riguros în nicio categorie, fiind practic mixturi subtile şi rafinate 
de proze, meditaţii pe marginile unor speranţe care mai pâlpâie încă în clar-
obscurul resemnărilor definitive. Se pune pe drept întrebarea: care Martha 
Bibescu – ambasadoarea sau scriitoarea – au adus României mai multe 
servicii de imagine? În favoarea ambelor părţi ale întrebării sunt argumente. 
Însă volumul Isvor, le pays des saules este cel mai bun ambasador al senti-
mentului românesc pe care putea să îi germineze efortul unui scriitor. 
„Măiestria autoarei rezidă în trasarea unei anume configuraţii spirituale a 
ţăranului, a omului unei civilizaţii vechi, surprins în fluxul existenţei lui 
cotidiene. Datinile şi obiceiurile apar ca nişte coordonate fundamentale ale 
traiului isvorenilor, generând drame şi acţionând ciclic, implacabil, asupra 
destinului. Ţara sălciilor se conduce după legi proprii, cu reminiscenţe 
venite din timpuri străvechi.”[3]  

 Prin întreaga sa activitate, mondenă şi creatoare în acelaşi timp, 
Martha Bibescu se numără printre spiritele majestuoase care au dat României 
o frumoasă şi demnă aureolă peste hotare.  

Elena Văcărescu (1864-1947), poetă, dar în acelaşi timp autoare 
dramatică, romancieră, eseistă şi memorialistă de limbă română şi franceză, 
a urmat studii universitare (literatură, filozofie, estetică, istorie) la Sorbona, 
având ca profesor pe Gaston Paris, Paul Janet, Gaston Boissier. A colaborat 
la publicaţiile româneşti „Făt-Frumos”, „Revista Noastră”, „Flacăra”, 
„Adevărul”. Din 1891, s-a stabilit definitiv la Paris. 

Ca autoare de romane, a rămas rezistentă prin titluri precum: Amor 
vincit; Le sortilege, ca memorialistă prin Mémorial sur le mode mineur iar ca 
autoare dramatic, prin Stana sau Pe urmele dragostei. 

 A contribuit de asemenea la cunoaşterea poeziei româneşti peste 
hotare, traducând versuri din Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Octavian 
Goga, George Topârceanu, Ion Minulescu, Ion Vinea. 

 La 1 iulie 1937, în sala Chopin din Paris, a fost organizată o festivita-
te de onoare în scopul omagierii operei şi personalităţii Elenei Văcărescu. Cu 
acest prilej, editura Plon publică placheta Hommage a Helene Vacaresco. 
Volumele sale de versuri Nuits d’orient, Le cobzar, Dans l’or du soir, 
Projections colorées celebrează în versuri tradiţionale dragostea şi realităţile 
natale. 
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 Aprecierea de care s-a bucurat Elena Văcărescu s-a concretizat în 
alegerea ei ca membru corespondent şi membru de onoare al Academiei 
Române, în 1925 şi ca membră a delegaţiei române la Societatea Naţiunilor, 
în 1920. 

 Tristan Tzara (Samuel Rosenstock) s-a născut în 1896, iar până la 
data decesului său, în 1963, a reușit să inițieze, să declanșeze și să impună în 
literatura și arta occidentală o mișcare care a cutremurat din temelii princi-
piile atât de solide până în anii 1915. Este vorba despre mișcarea Dada, fără 
de care însuși André Breton admite că, probabil, nici suprarealismul nu ar fi 
fost de imaginat. De altfel, așa cum reiese și din explicațiile comparative ale 
lui Nicolae Balotă, cele două curente se și definesc prin privire în oglindă: 
„Pe când Dada nega totul, chiar şi pe sine, suprarealismul crede în existenţa 
unor adevăruri ferme, chiar dacă paradoxale sau contradictorii. Pe când Dada 
se revolta împotriva oricărei dogme, voia să dizolve orice valoare, suprarea-
lismul vrea să reveleze adevăruri şi valori absolute, să pună în lumină 
descoperiri esenţiale [...] poetica dadaistă nu este [...] decât o expresie a 
revoltei şi a voinţei de a se dezagrega, poetica suprarealismului se propune 
ca o doctrină coerentă, care foloseşte în scopuri pozitiv-creatoare până şi 
negaţia ori revolta.”[4] 

Până la plecarea sa, la doar 19 ani, la studii în Elveția, Tzara a scris 
versuri cu iz simbolist în revisite ale vremii, acestea văzând, peste ani de 
zile, lumina tiparului prin grija prietenului Sașa Pană, sub titlul Primele 
poeme. În contextul literar autohton, unde până și simboliștii erau priviți cu 
oarecare uimire, destructurarea și „spiritul dinamitard” [5] al textelor sale a 
produs o undă de șoc care a trimis ecouri timp de câteva decenii. Așa cum 
era de așteptat, nu au întârziat să se facă auzite vocile preocupate de originea 
semită a poetului.  

Notăm aici, printre operele sale marcante, La première aventure 
célèste de M. Antipyrine, Vingt-cinq poèmes, Le coeur à gas, Sept manifèstes 
Dada, L’homme aproximatif, Midis gagnés, Le signe de vie sau Quarante 
chansons et déchansons.  

Benjamin Fundoianu / Fondane, pe numele său real, Benjamin 
Wechsler, se naște la Iași, în 1898, pentru ca drumul să i se încheie în 
crematoriile naziste.  

Locul nașterii ale, așa cum se poate remarca și în cazul altor scriitori 
născuți în același perimetru moldav, este parcă predestinat. Un spaţiu 
multicultural prin esenţă, un cadru care lasă o tuşă distinctă unei personalităţi 
de o atât de acută sensibilitate şi fineţe receptivă cum s-a dovedit a fi cea a 
scriitorului în cauză. Atmosfera, cadrul formativ care a modelat perso-
nalitatea acestuia sunt redate subiectiv în textul intitulat Pagini dintr-un 
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confesional, păstrat în arhiva cumnatului Paul Daniel. Materialul în discuţie 
este în mod deosebit valoros, nefiind destinat unui ochi străin şi, ca atare, 
surprinzând felii de suflet care îşi aduc contribuţia substanţială la circum-
scrierea personalităţii lui Benjamin Fundoianu.  

Autor de versuri rezistente și de eseuri cu greutate, răspândite în 
revistele culturale ale anilor 1920, Fundoianu se afirmă pe deplin, în 
România, în anul 1922, când  apare culegerea de articole reunite sub titlul 
sugestiv Imagini şi cărţi din Franţa, o sinteză a tot ceea ce el a publicat, 
până la acea dată, despre literatura franceză contemporană. Volumul este 
însoţit de o prefaţă, care afirmă cu vehemenţă dependenţa culturii române 
faţă de cea franceză, reuşind astfel să lezeze unele personalităţi culturale 
româneşti ale timpului şi să provoace vii reacţii şi controverse.  

 Anul 1923 este cel al despărţirii 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, 
acesta se înscrie natural în universul parizian al oamenilor de cultură. Primul 
său poem publicat în Franţa poartă titlul Le regard de l’absent  şi se regă-
seşte 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. 

În anii premergători dezastrului pricinuit de cea de a doua conflagra-
ție mondială, Fondane termină eseul intitulat Rimbaud le voyou (Rimbaud-
golanul). De asemenea, publică fragmente din poemul în limba franceză 
Ulysse.  În anul 1930, poemele în limba română ale lui Benjamin Fundoianu 
au fost finalmente publicate. Volumul, intitulat Privelişti, apare prefaţat de 
un text scris la Paris, în 1929, şi intitulat Câteva cuvinte pădureţe. 

Patru ani mai târziu, la Bruxelles, apare volumul Titanic. 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, 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, pe 
care o altă editură de renume îl va publica: Editura Gallimard. [6] 

În data de 7 martie, 1944, Fondane este arestat de poliţia franceză, 
împreună cu sora sa, Lina, dintr-o imprudenţă: avertizat, în repetate rânduri, 
să se ascundă, Fondane nu rezistă fără cărţile sale. Pentru a le recupera, 
comite tragica eroare de a se întoarce la locuinţa pariziană. Denunţat de un 
vecin colaboraţionist, cade victimă nebuniei naziste. Internat, împreună cu 
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sora sa, la Drancy, va fi, ulterior, deportat la Auschwitz, în 30 mai, acolo 
unde pașii săi se pierd în neantul Holocaustului.  

Nu putem omite, din galeria reprezentată de scriitorii aduși anterior în 
discuție, pe  

„absurdul” Eugen Ionescu (1909-1994), cel ce a marcat dramaturgia 
mondială la fel de profund precum a reușit Tzara să zguduie prin mișcarea 
născută la Cabaretul Voltaire, structura liricii moderne. Omul-obiect și 
obiectul propriu-zis își câștigă supremația pe scenă, modificând substanțial 
esența teatrului modern.  

Dacă debutul său în versuri (Elogii pentru ființe mici) trece oarecum 
lin sub lupa criticii literare, fără ecouri de substanță, eseurile din Nu (1934), 
care dau glas unor opinii curajoase și chiar ireverențioase despre scriitori sau 
critici consacrați, români sau francezi, au trezit reacții semnificative. În acest 
punct, Ionescu se apropie de tânărul Fundoianu, care îi interpela de pe poziții 
de egalitate, în eseurile lui de tinerețe, pe scriitorii grei ai contemporaneității 
sale. 

 La Cantatrice chauve, Les chaises și La Leçon, Rhinocéros sau La 
Soif et la Faim  provoacă reacții profunde în lumea teatrală pariziană (fapt 
demn de notat, la Cantatrice chauve a ținut afișul Teatrului de la Huchette 
peste patru decenii, record aboslut de longevitate care nu mai are nevoie de 
explicații [7]). 

 Calitatea de Membru al Academiei Franceze din 1970, Cavaler al 
Legiunii de Onoare a Franței, de Doctor Honoris Causa al universităților de 
tradiție din întreaga lume, distins cu cele mai importante premii literare, 
atestă faptul că Eugen Ionescu iese învingător fără dubiu în competiția cu 
marile valori culturale  ale umanității.  

 Galeria ilustrată, în demersul de față, prin destine literare exemplare, 
nu e completă fără nume precum Vintilă Horia, Panait Istrati, Ilarie Voronca 
sau Gherasim Luca. Porțile sale sunt însă deschise iar dinamica, întotdeauna 
efervescentă.  

În urma unei priviri de ansamblu asupra situației exemplificate în 
prezentul demers, propunem drept validă concluzia potrivit căreia matricea 
culturală românească și-a dovedit valențele formative prin expunere la rigorile 
culturii-model a Franței, rezistând cu succes probelor de exigență ale acesteia. 

Francofilia organică a intelectualității autohtone a rezistat chiar și 
perioadei de îndoctrinare comunistă, când, în ciuda regimului și principiilor 
acestora, o solidă tradiție francofonă s-a consolidat fără sincope, pe întreg 
teritoriul României. Firește, originea latină comună a limbii române și a celei 
franceze, explică, într-o anumită măsură, inserția mai lejeră a unor scriitori 
de origine română, în noua patrie lingvistică, fără a vida însă subiectul. 



Colocviu internațional 

108 

Gradul de acceptanță culturală a Franței s-a măsurat și se măsoară doar prin 
criterii calitative a căror rigoare și validitate e probată de poziția de model, 
pe care o păstrază natural, prin proba de anduranță a secolelor.  

 
Note / Notes / Notes  
 
1. „într-o manieră excepțională de a fi liber și firesc cu celălalt și cu 

sine însuși” (Marc Fumaroli, Quand l’Europe parlait français, Paris, 
Editions Fallois, 2001, p. 26) 

2. Datele variază în funcţie de referinţele critice, însă cele preluate de 
noi sunt acelea acceptate de Dicţionarul general al literaturii române, 
Bucureşti, editura Univers Enciclopedic, 2004, p. 507 

3. Dicţionarul general al literaturii române, Bucureşti, editura 
Univers Enciclopedic, 2004, p. 507 

4. Nicolae Balotă, Arte poetice ale secolului XX, Bucureşti, Editura 
Minerva, 1976, p. 373. 

5. Ovid S. Crohmălniceanu, Evreii în mișcarea de avangardă 
românească, București, editura Hasefer, 2001, p. 50 

6. Olivier Salazar-Ferrer, Benjamin Fondane, Paris, Editura Oxus, 
2004, p. 10-15 passim 

7. Dictionarul General al Literaturii Romane (E/K), Bucureşti, 
Editura Univers Enciclopedic, 2005, p. 6 
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