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“ Franţa a fost considerată întotdeauna ca fiind 
spaţiu de deschidere şi de primire, un punct de 
atracţie şi de întîlniri, o intersecţie de identităţi 
multiple care se unesc într-un proiect comun.”

Philippe Etienn



EMIL  CIORAN
 Emil Cioran (1911-1995), filozof şi scriitor român.

 În 1937, pleacă la Paris cu o bursă a Institutului
Francez din București, care i se va prelungi pînă în
1944.

 În 1945, Cioran s-a stabilit definitiv în Franţa.
După retragerea cetăţeniei române de către
autorităţile comuniste a trăit la Paris ca apatrid.
Din acest moment Cioran va publica numai în limba
franceză, operele lui fiind apreciate nu numai pentru
conţinutul lor, dar şi pentru stilul plin de distincţie şi
fineţe al limbii.

 În 1949 la editura Gallimard ( editură care va publica mai tîrziu
majoritatea cărţilor sale ) îi apare prima lucrare scrisă în limba franceză,
”Précis de décomposition”, distinsă în 1950 cu premiul Rivarol.
Ulterior, Cioran refuză toate distincţiile literare care i-au fost atribuite.
Emil Cioran a locuit la Paris în Cartierul Latin, pe care nu l-a părăsit niciodată.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Emil_Cioran



OPERA LITERARĂ

„O ţară este mare nu atît prin ridicarea nivelului de mîndrie al cetăţenilor ei cît 
prin entuziasmul ce-l inspiră străinilor, prin febre ce transformă în sateliţi dinamici 
pe cei născuţi în alte meleaguri.”

Emil Cioran



REFERINŢE   CRITICE







 Panait Istrati (1884-1935), scriitor român de limbă 
română şi franceză.

 A avut o tinereţe aventuroasă marcată de numeroase
călătorii în ţară şi în străinătate, în special în zona
Mediteranei Orientale, călătorii care i-au oferit mai 
tîrziu surse de inspiraţie pentru scrierile sale.

 Pînă la notorietatea sa în ţara lui Corneille, Balzac şi La 
Fontaine, Istrati semnase constant ca gazetar în presa
muncitorească din România „România Muncitoare“, 
„Dimineaţa“, „Adevărul“.

 La îndemnul lui Romain Rolland şi beneficiind de 
sfaturile acestuia, Panait Istrati va începe să scrie.

 Încercările sale literare se vor concretiza în 1923 prin
apariţia povestirii “Chira Chiralina “, cu o prefaţă de 
Romain Rolland, care îl transformă pe Panait Istrati
dintr-un ilustru necunoscut într-un scriitor de succes.

PANAIT   ISTRATI



 Ecourile în România ale senzaţionalului debut literar al acestui „ Gorki al 
Balcanilor “, cum l-a numit Romain Rolland, nu întîrzie să apară, cărţile lui fiind
aproape imediat traduse .

 Scriind în limba franceză , a fost tradus în peste 20 de limbi , se declara scriitor
român şi voia să nu fie considerat altfel. 

 Panait Istrati are o bogată activitate publicistică în presa română a anilor
1924-1925: corespondent la Paris al ziarului „ Universul “ şi colaborator la 
„ Adevărul artistic şi literar “.

 S-a alăturat mişcării socialiste din epocă, a fost vicepreşedinte al asociaţiei

franceze “ Les Amis de l'URSS “. Pînă la urmă, Istrati a denunţat lumii atrocitatea

regimului comunist din Rusia.

 Panait Istrati publică la 15 octombrie 1929 la Paris lucrarea “Spovedanie pentru

învinşi “. Cartea a apărut ca un prim volum al trilogiei “Spre altă flacără “, 

 François Furet, în lucrarea “Trecutul unei iluzii “, consideră că „ Partea scrisă de 

Panait Istrati nu este cea mai valoroasă din ansamblu, e relatarea sentimentală a 

unei decepţii. (...) Principalul merit al textului e că arată, dincolo de omniprezenţa

dictaturii birocratice a Partidului, drama afectivă a ruperii de comunism, aşa cum o 

trăieşte autorul“.

 În 1930 se reîntoarce definitiv în România. Publică în 1933 eseul “L’homme qui 

n’adhère à rien”, în care se conturează atitudinea sa în privinţa independenţei. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Panait_Istrati
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„ Omenirea poate trăi fără pîine şi foc. Nu poate trăi fără tine, prea-fericitule ideal,  
sare a vieţii şi căldură a sufletului.“

Panait Istrati



REFERINŢE CRITICE



ELENA   VĂCĂRESCU

 Elena   Văcărescu (1866-1947), scriitoare franceză de 
origine română. 

 Studiază la Paris şi îşi desăvîrşeşte arta poetică sub 
îndrumarea poetului Sully Prudhomme.

 Prin1891 se află în Italia în exil, pentru ca după un
scurt popas în ţară, în 1895 să se stabilească definitiv în
Franţa , unde se distinge în viaţa literară pe mai multe
planuri. 

 Datorită originalităţii scrierilor sale, ce includ volume 
de versuri - „ Chants d'Aurore " (Cântecele zorilor –
1886), „ Lueurs et Flammes " ( Licăriri şi văpăi - 1903),
romane - „ Amor vincit " ( Amorul învinge - 1908), 
„ Le Sortilége " ( Vraja – 1911 ) şi piesele sale de teatru
– „Stana" ( 1904) - scriitoarea a fost premiată de două
ori de către Academia Franceză. 

 În 1925, a fost prima femeie acceptată în Academia Română, doi ani mai tîrziu
primind de asemenea Legiunea de Onoare din partea preşedintelui Franţei. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Elena_V%C4%83c%C4%83rescu
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„Numele a trei ilustre doamne ale literaturii româno-franceze vor 
ramîne înscrise cu litere de aur în patrimoniul cultural comun : este 
evident vorba de Martha BIBESCU, a carei prietenie cu Marcel 
PROUST şi ale cărei scrieri au fost adeseori evocate în saloanele şi 
mediile culturale pariziene, de poeta Anna BRÂNCOVEANU de 
NOAILLES, marele premiu al Academiei franceze de Literatură şi 
prima femeie care a primit Legiunea de Onoare în grad de 
Comandor şi, Elena VACĂRESCU, cea pentru care România şi Franţa 
nu erau decît o singură patrie, şi pentru care francofonia românilor 
îmbracă forma unui caz pasional .”

Philippe Etienne



PATRIEI MELE
Iar dacă îţi devin străină
Şi cîntecu-mi de început
Grăirea n-a ales, divină,
A plaiului ce m-a născut.
Seninul dulce grai în care
Lin, ruga, buzele-mi şoptesc,
O, patrie, putea-vei oare
Să-mi ierţi păcatul meu firesc?
Lua-vei viersul meu în seamă,
Grea munca-mi binecuvîntînd,
Cum îşi blagosloveşte-o mamă
Copiii mîine-n luptă stînd ?

Elena Văcărescu
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„Eu datorez Franţei mai mult decît respectul pe care orice român ar trebui să-i 

închine. Pentru mine, Franţa rămîne ţara care a primit solia mea românească, ţara 
care,înţelegîndu-mi misiunea,mi-a înlesnit-o cu o generozitate pe care renunţ s-o 
descriu în culori ditirambice...”

Elena Văcărescu



MARTHA BIBESCU

 Martha Bibescu (1889 - 1973) , romancieră, poetă, om
politic şi memoralistă franceză de origine română. 

 S-a exprimat cu virtuozitate în limba franceză şi a fost o 
figură-cheie în diplomaţie şi literatură.

 In 1945, Martha Bibescu a plecat în Anglia, iar din 1955 
a devenit membra a Academiei Regale de limbă şi
literatură franceză din Bruxelles .

 Martha Bibescu a scris zeci de volume –
„ Les huitparadis ” apărută în 1908 ( pe când autoarea

avea doar 18 ani) lucrare ce a fost premiată de Academia
Franceză.

 Dintre scrierile sale, cele mai reprezentative sînt: romanul „ Papagalul verde ” 
(1924) , „ Izvor, ţara sălciilor ” (1924), paginile de memorialistică din 
„ La bal cu M. Proust” (1928) , „Corespondenţa cu Paul Claudel” (1972). 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Martha_Bibescu
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„Va veni o vreme cînd acest
popor, care n-a fost cunoscut

pîna acum, va fi luat în seamă. 
Din această ţară, trecută sub 
tăcere, vor răsuna cîntece şi

muzică. Neamul acesta va 
renaşte şi lumea se va mira ca 
de o minune să afle, în sfîrşit, 

tot ceea ce el posedă din 
conştiinţa universală”

Martha Bibescu
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„Strălucită ambasadoare a patriei 
sale de baştină, atît în Europa 

cît şi în alte continente, Martha 
Bibesu adaugă o nouă piatră 

solidă la edificiul secular al 
tradiţionalelor legături dintre 

cultura română şi cea 
franceză.”

Maria Brăescu 



„Martha Bibescu este o creaţie a spiritualităţii româneşti şi franceze. 

Opera sa face parte din patrimoniul cultural al celor două naţiuni, din 

patrimoniul cultural european şi universal.“

Ion Grecescu



 Compozitorul, dirijorul, violonistul, pianistul şi 
profesorul George Enescu (1881-1955) rămîne în istorie 
drept unul dintre cei mai de seamă oameni de cultură 
ai secolului XX.

 După absolvirea Conservatorului din Viena cu medalia 
de argint, îşi continuă studiile la Conservatorul din 
Paris (1895-1899). 

 La data de 6 februarie 1898 are debutul în calitate de 
compozitor în cadrul Concertelor Colonne din Paris cu 
Suita simfonică Poema Română. 

 În calitate de interpret a înfiinţat şi condus, la Paris, 
două formaţii de muzică instrumentală: un trio cu pian 
(1902) şi un cavartet de coarde (1904). 

 În perioada ce a urmat celui de-al doilea război 
mondial, părăseşte definitiv România şi locuieşte la 
Paris .

GEORGE   ENESCU



 Recunoaşterea şi renumele internaţional i-au 
oferit numeroase ocazii de a susţine cursuri de 
interpretare muzicală, stilistică, analiză şi forme
muzicale la „ Ècole Normale de Musique “, „Ècole 
Instrumentale “ , „Yvonne Astruc“ din Paris.

 Activitatea sa pedagogică capătă de asemenea o
importanţă considerabilă. Printre elevii săi se
numără violoniștii Christian Ferras, Ivry Gitlis,
Arthur Grumiaux și Yehudi Menuhin. 

 Printre distincţiile ce i s-au acordat în semn de
recunoaştere se regăsesc: titlurile de ofiţer şi 
cavaler al Legiunii de Onoare a Franţei 
(1913,1936) .

 Membru corespondent la Académie des Beaux Arts din Paris (1929), Institut de 
France din Paris (1936).

 A fost înmormântat în cimitirul Père-Lachaise din Paris, într-un cavou de marmură

albă.
http://ro.wikipedia.org/wiki/George_Enescu
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„Pentru mine, Enescu va rămîne una din veritabilele minuni ale lumii. (...) 
Rădăcinile puternice şi nobleţea sufletului său sînt provenite din propria lui ţară, 
o  ţară de inegalată frumuseţe.“ 

Yehudi Menuhin



 Eugène Ionesco (1909-1994), scriitor de
limbă franceză originar din România,
protagonist al teatrului absurdului, primul
scriitor de origine română membru
al Academiei Franceze.

 Teatrul cel mai de seamă al Franţei, La Comédie 
Française, prezintă în 1966 pentru prima dată,  
o piesă de Ionescu, Setea şi Foamea şi apoi
piesa Regele moare. 

 Temele predominante sunt singurătatea şi
izolarea, falsitatea, vacuitatea.

EUGÈNE   IONESCO

„Sînt genial pentru că sînt român, sînt genial 
pentru că am o instrucţie franceză şi mai sînt 

genial pentru că oricine poate fi genial, dacă 
vrea.”

Eugène Ionesco



SCRIERI ÎN LIMBA ROMÂNĂ:
• Elegii pentru fiinţe mici (versuri, 1931),
• Nu (critică literară, 1934),
• Englezeşte fără profesor (piesă de teatru, 1943),
• Război cu toată lumea (publicistică, 1992).

SCRIERI ÎN LIMBA FRANCEZĂ:
TEATRU:
La Cantatrice chauve, La Leçon, Les Salutations, Jacques ou la Soumission, L'Avenir est dans 
les oeufs, Les Chaises,Le Maître,Le Salon de l'automobile, Victimes du devoir,
La Jeune Fille à marier, Amédée ou Comment s'en débarrasser,Le Nouveau Locataire,
Scène à quatre, Le Tableau, L'Impromptu de l'Alma, Tueur sans gages, Rhinocéros, Délire à 
deux, Le Piéton de l'air, Le roi se meurt, La Soif et la Faim, La Lacune, Exercices de 
conversation et de diction françaises pour étudiantsAméricains, Jeux de massacre,
Macbett, Ce formidable bordel! , L'Homme aux valises, Voyages chez les morts, La Nièce-
Épouse, Le Vicomte, Le Rhume onirique, Les connaissez-vouz? ,Maximilien Kolbe.
PROZĂ:
La Photo du Colonel (nuvele, 1962), Le Solitaire (roman, 1973).
ESEURI ŞI MEMORIALISTICĂ:
Notes et contre-notes (1962), Journal en miettes (1967), Présent passé, passé 
présent (1968), Antidotes(1977), Un homme en question (1979), Entre la vie et le rêve. 
Entretiens avec Claude Bonnefoy (1987), Une quête intermittente (1987).
VOLUME DE DESENE:
Découvertes (1969), Le Noir et le Blanc (1981).

https://ro.wikipedia.org/wiki/Eugen_Ionescu
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„Pentru mine, teatrul – al meu – este, cel mai adesea, o mărturisire; nu fac decît 
mărturisiri (de neînţeles pentru surzi, lucrurile nu pot sta decît aşa), căci ce
altceva pot să fac? “

Eugène Ionesco   (Note şi contranote)







„Je me trouve en France, qui est tout de même mon  vrai pays puisqu'il est celui 
de mon enfance, à l'abri, un abri  précaire, menacé, je n'ose sortir la tete, mais je 
suis heureux de ne pas être dupe.“ 
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 Colecţia BŞU ,,Alecu Russo” din Bălţi

 http://ro.wikipedia.org/wiki/Martha_Bibescu

 http://ro.wikipedia.org/wiki/Emil_Cioran

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Eugen_Ionescu

 http://www.icollector.com/Eugene-Ionesco_i9873422

 http://www.ionesco.org/vie-en.html

 http://www.georgeenescu.ro/document_2092_George-Enescu---date-
biografice_pg_0.htm

 http://ro.wikipedia.org/wiki/George_Enescu

 http://ololo.fm/artist/photos/George+Enescu

 http://belcanto.ru/enescu.html

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Eugen_Ionescu

 http://www.humanitas.ro/eug%C3%A8ne-ionesco

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Eugen_Ionescu

 http://www.humanitas.ro/eug%C3%A8ne-ionesco

 http://ro.wikipedia.org/wiki/Panait_Istrati
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http://jurnalul.ro/it/stiinta/eugen-ionescu-316785.html
http://ro.wikipedia.org/wiki/Elena_V%C4%83c%C4%83rescu
http://www.cerculpoetilor.net/Elena-Vacarescu.html
http://www.intelepciune.ro
http://bosfor-travel.ru/dostoprimechatelnosti-francii

http://ziarullumina.ro/biografii-luminoase/spovedania-unui-invins-panait-istrati
http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/panait-istrati-1933-omul-care-
nu-adera-nimic
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