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Tudor VIANU s-a născut la 27 dec. 1897/ 8 ian. 1898 la Giurgiu, 

în familia unor evrei creştinaţi, care i-au asigurat o educaţie aleasă.

Studii:
1908 - 1912- Studii gimnaziale la Giurgiu

1912 - 1915 – Liceul ,,Gheorghe Lazăr" din Bucureşti

1919 - Licenţiat in drept şi in filosofie (1920) al Universităţii din Bucureşti

1920 - Absolvent al Seminarului Pedagogic Universitar

1920 - Studii la Universitatea din Leipzig

1920 - 1921 - Studii la Universitatea din Viena

1920 - 1923 – Studii la Universitatea din Tubingen)

1923 - Doctoratul in filosofie, cu teza ,,Des Wertungsproblem in Schillers Poetik”,  

publicată în 1924. 

Cariera Universitară:
1924 - Suplinitor la cursul de estetică

1930 - Conferentiar definitiv

1944 - Profesor titular de estetică

1948 - 1964- Profesor de literatură universală şi comparată

1935 - Membru corespondent al Academiei Române

1955 - Membru titular in 1955

1945 - Director al Teatrului Naţional

1946 - 1947- Ambasador la Belgrad

1957 - Secretar General al Comisiei Nationale UNESCO 

1958 - Director General al Bibliotecii Academiei Române



Colaborări:
1916- Debut in Faclia, Viaţa Romanească, Găndirea, Revista Fundaţiilor Regale, 

Adevărul literar şi artistic,  Revista de filosofie, Vremea, Contemporanul, Gazeta literară

etc.

Lucrări de axiologie şi filosofia culturii:
1925- Dualismul artei

1925- Arta si frumosul

1939- Studiile de filosofie şi estetica

1934 -Idealul clasic al omului

1936- Generaţie şi creaţie,Contribuţii la critica timpului

1937-Flosofie şi poezie

1938-Raţionalism şi istorism

1942-Introducere în teoria valorilor

1945-Filosofia culturii

Peocupări permanente pentru literatura română :

1930-Poezia lui Eminescu

1933- Influenţa lui Hegel în cultura romănă

1935-Ion Barbu

1938- Studii şi portrete literare

1941- Arta prozatorilor români



1944 -Capitolul despre ,,Junimea" din ,,Istoria literaturii române moderne”

1944- Trei critici literari

1939-1946 (4 vol.)-Edţia critică a operei lui Macedonski

Literatura comparată şi stilistica:

1958- Idei trăite

1957- Problemele metaforei şi alte studii de stilistică (1957)

1963-Studii de literatură universală şi comparată (1963)

1966- Simbol artistic

Anii 60-traduceri:Goethe (Poezie şi adevăr), Shakespeare (Antoniu şi Cleopatra; 

lulius Cezar; Coriolan) etc.

Distins cu Premiul ,,Năsturel" al Academiei în 1933 şi cu Premiul de Stat în

1963. Participănd la numeroase congrese internaţionale de filosofie, estetică,

literatură comparată sau la variate întruniri UNESCO, Tudor Vianu devine un savant

umanist de prestigiu european.

Se stinge din viată în dimineaţa zilei de 21 mai 1964. ,,Vă iubesc pe toţi” au fost
ultimele lui cuvinte, îşi aminteşte fiul său, Ion Vianu, eminent psihiatru şi scriitor.
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Tudor Vianu a tradus în limba română 5 sonete ale lui Shakespeare şi dramele
acestuia, ,,Antoniu şi Cleopatra”, ,,Iulius Cezar”, ,,Coriolan”. În 1964, Vianu a publicat
patru sonete ale lui Goethe, pe care le tălmăcise în limba română. A tradus integral
romanul autobiografic ,,Poezie şi adevăr”.
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,,Opera capitală a lui Tudor Vianu peste care niciodată nu se va putea

trece, este Arta prozatorilor români (1941)”.

Ion Rotaru
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,,…citind pe domnul Vianu, mă simt cucerit de durata lecturii cu atîta intensitate, încît

dacă mai în urmă mă eliberez de sub seducţia domniei-sale , nu pot să recunosc că mă

aflu în faţa unui gînditor profund şi a unui scriitor înlănţuitor nu prin culoare, ci prin

clătinarea înceată, grea , a frazei austere”.

G. Călinescu (1935)





COORDONATOR, PREFAŢATOR

,,Bibliografia literaturii 

române, 1948-1960 ,este un 

instrument util şi pentru oricine 

studiază istoria poporului şi a 

culturii româneşti, ba chiar 

pentru oricare cititor din 

publicul  cel mai larg , care va 

putea urmări în paginile unei 

astfel  de lucrări dezvoltarea în 

epoci succesive a puterii de 

creaţie a poporului nostru intr-

unul din domeniile cele mai 

importante, în domeniul literar”.

Tudor Vianu (1960)





















PREZENŢE ÎN ,,COLECŢIA PENTRU ELEVI”



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE
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,,…Tudor Vianu a existat parcă pentru a-şi complete emulul prin

temperanţă şi înţelepciune superioară, expresie a unui intelectualism

rafinat, puternic dominat de sistem, cu alte cuvinte un spirit clasic,un

factor de stabilitate, echilibru şi armonie, un aristocrat, un Nestor al 

culturii”.

Pompiliu Marcea
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