
TITU 
MAIORESCU

Academician, avocat, critic literar, eseist, estetician, filozof, pedagog,

membru fondator al Academiei Române

(15 februarie 1840 - 18 iunie 1917)
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,,Influenţa lui Maiorescu a lucrat în sensul temeiniciei: A descurajat 

mediocritatea şi a făcut imposibilă farsa culturală. Reputaţiile 

dărîmate de ei nu s-au mai putut reface. Admirăm şi astăzi verbul lui 

critic, sobru şi incisiv, demnitatea lui polemică de la care nu s-a făcut 

niciodată, prin evitarea oricărui atac personal prin menţinerea în 

singurul plan al ideilor;  Acţiunea criticii culturale a lui Maiorescu a fost 

salubră. Mi se pare netăgăduit că, dacă opera şi acţiunea lui n-ar fi 

existat, ar fi lipsit un factor preţios din dezvoltarea modernă a 

literaturii  şi culturii noastre. Direcţia şi progresul nostru a trecut şi prin 

Maiorescu”. 

Tudor Vianu



,,Tot ceea ce înseamnă progres şi modernizare, în spiritul european al 

vremii, i se datorează: în organizarea şcolilor, în reformarea limbii, în 

aşezarea creaţiei literare pe principiile ferme şi roditoare ale 

esteticului, în dinamizarea forţelor creatoare ale neamului pentru 

elaborarea unor valori spirituale autentce şi durabile. Era înzestrat de 

la natură şi de la  Dumnezeu cu o mare intelegenţă şi cu o voinţă ce 

nu  s-a lăsat  niciodată înfrîntă, de a înfăptui opere de interes public 

destinate să-i înalţe pe ai săi. Luminile Apusului, revărsate asupra-i din 

universităţi, biblioteci, muzee şi teatre, l-au stimulat umplîndu-l de 

ambiţii: să facă la întoarcere, în ţara lui, să triumfe ideile noi. Un 

european în adevăratul înţeles al cuvîntului”.

Petru Ursache



,,Rolul esenţial pe care l-a avut Titu Maiorescu în literatura română 

este acela de îndrumător cultural, el impunând o nouă direcţie care 

a revoluţionat domeniul literar. Studiile sale, printre care putem 

enumera „O cercetare critică asupra poeziei române de la 

1867”, „În contra direcţiei de azi în cultura română”, au reprezentat 

analize complexe ale situaţiei în care se afla literatura română în 

cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, oferind totodată noi 

direcţii demne de urmat în vederea redresării culturale”. 

Eugen Simion



,,Puţinii bărbaţi eminenţi ce-i avem au început să se retragă 

unul câte unul din viaţa publică, iar în locul lor năvăleşte 

mulţimea mediocrităţilor şi, cu steagul naţionalismului şi al 

libertăţii în frunte, acea gloată de exploatatori, pentru care 

Dunărea nu e destul de largă ca să-i despartă de Bizanţ. În 

contra lor rezistenţa, fie şi violentă, era o datorie.

De aci critica! Însă critica unde trebuie şi constructivă unde 

poate ”.

Titu MAIORESCU. Prefaţa autorului la ediţia de la 1874 

a volumului „Critice"

TITU MAIORESCU ÎN COLECŢIA DE CARTE RARĂ 



Titu Maiorescu 

coordonează editarea 

revistei ,,Convorbiri

Literare” începînd cu 1 

martie 1867.



OPERA 

,,Pe orator îl stăpâneşte scopul, 

pe retor - deşertăciunea, pe 

guraliv - mâncărimea de limbă. 

De aceea oratorul poate avea o 

valoare permanentă, retorul -

numai una trecătoare, limbutul -

nici una“.
(Oratori, retori şi limbuţi)

Titu MAIORESCU. Critice. Bucureşti, 
Ed.: Tineretului, 1967.





„Acum trebuie să știi că volumul de poezii ce ți l-a publicat

Socec, după îndemnul meu, în decembrie anul trecut, a avut

cel mai mare succes, așa încât Socec stă înca uimit. În

aceste 7 săptămâni de la aparițiunea lui, s-au vîndut 700 de

exemplare; o mie este toată ediția și de pe acum trebuie să te

gândești la ediția a doua, care va fi reclamată pe la toamnă și

în care vei putea face tu toate îndreptările ce le crezi de

trebuință. Poeziile D-tale sunt azi cetite de toate cucoanele,

de la Palat până la mahalaua Tirchilești, și la întoarcerea în

țară te vei trezi cel mai popular scriitor al României. Așa cam

este, dar tot nu este rău, când te simți primit cu atâta iubire

de compatrioții tăi.

La revedere cu bine și o caldă strângere de mână de la toți

prietenii și mai ales de la

al D-tale devotat

T. Maiorescu”

Scrisoarea lui Maiorescu către Eminescu (februarie 1884)



,,Mulţi scriu şi multe se scriu în literatura lumii; multe idei trecătoare, 

foarte multe păreri greşite, unele adevăruri şi, din când în când, o 

creaţiune frumoasă. La noi, ce e drept, se scrie mai puţin, dar tot se 

scrie câte ceva; şi poate nu se va găsi de prisos ca să ne întrebăm 

odată într-un mod mai general: pentru ce scriem?”.

Titu Maiorescu. În contra direcţiei de astăzi în cultura română.

Bucureşti, Ed.: Tineretului, 1967



,,Eu însumi sunt un fiu ieşit din popor; aparţin şi eu

acelei clase a treia; sunt însumi din aceia care au 

beneficiat de răsturnarea formei celei vechi

aristocratice unde nu era decât poporul care plătea

impozite, iar boierii nu plăteau nimic”.

(Discursuri parlamentare I, Discursuri 

parlamentare cu priviri asupra dezvoltării politice a 

României sub domnia lui Carol I, vol.I-V, studiu 

introductiv, îngrijire de ediţie, note şi comentarii de 

Constantin Schifirneţ)

„Pe lângă satisfacerea trebuinţei mele de lucru

literar, mă face iarăşi să răsar înaintea

generaţiei tinere, care după cele cele 3 volume 

Critice, mă credea istovit ca scriitor şi exclusiv

ocupat cu profesura şi advocatura” 

(Jurnal, nr. 17,  Fondul de manuscrise)

PUBLICAŢII POSTUME



Traducător

,,O primă traducere am încercat-o, acum 20 de ani, cu singura intenţie 

de a le aduce la cunoştinţa amicilor literari din ,,Junimea” de la Iaşi, care 

nu ştiau nemţeşte; căci pe atunci ,,Aforismele” nu existau nici  în 

franţuzeşte. După cerinţa acestor amici, traducerea mea era aproape 

literară, urmînd din cuvînt în cuvînt textul german fără multă privire la 

particularităţile stilului român, şi astfel a apărut în cîteva numere ale 

,,Convorbirilor Literare” de la 1872 încoace”.  Bucureşti, ianuarie 1890. 

Titu Maiorescu.



ÎN ISTORIA LITERATURII ROMÂNE



REFERINŢE CRITICE





„Discursurile lui Maiorescu constituie o operă în sine, o pagină

strălucită de literatură oratorică. Ele plac, azi, la lectură tocmai prin

logica lor impecabilă, prin buna lor construcţie, prin stilul lor subtil

ironic, prin analogiile şi micile lor digresiuni inteligente“. 

E. Simion





,,Scopul educaţiei

este nimicirea mărginirii

egoiste a individului

şi supunerea lui la raţiunea

lucrurilor”.

Titu Maiorescu



„Şi astfel, mărginiţi într-o superficialitate fatală, cu mintea şi cu 

inima aprinse de un foc prea uşor, tinerii români se întorceau şi se 

întorc în patria lor cu hotărârea de a imita şi a reproduce aparenţele 

culturii apusene, cu încrederea că în modul cel mai grăbit vor 

realiza îndată literatura, ştiinţa, arta frumoasă, şi, mai întâi de toate, 

libertatea într-un stat modern”.

Titu Maiorecu



Titu Maiorescu pune bazele Societăţii Literare 

Junimea în anul 1863, împreună cu Petre P. Carp, 

Ioacob Negruzzi, Vasile Pogor,

şi Theodor Rosseti.



Titu Maiorescu prim-

ministru al României

între 1912 şi 1914, 

ministru de interne



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE





,,Omul Maiorescu, vreau să spun, iese mai bogat sufleteşte şi cu o 

personalitate umană mai complexă din aceste însemnări rapide, 

notate, din când în când, în nemţeşte sau franţuzeşte, unele dintre

ele netipărite pâna azi”. 

Eugen Simion





PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE



PREZENŢE ÎN CALENDARUL NAŢIONAL



ÎN SCULPTURĂ

BUSTUL LUI TITU MAIORESCU, 

la Palatul de Justiţie - 2012 

Foto: (c) Alex TUDOR / ARHIVA AGERPRES

Bustul a fost donat de Uniunea Juristilor şi Societatea „Titu

Maiorescu”.

http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/02/15/documentar-175-de-ani-de-la-nasterea-lui-titu-maiorescu

http://www.luju.ro/dezvaluiri/evenimente/discursuri-savuroase-la-ziua-justitiei-presedintele-cab-dan-lupascu-si-

vicepresedintele-iccj-rodica-aida-popa-au-captat-atentia-magistratilor-cititi-discursurile-celor-doi-magistrati

http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/02/15/documentar-175-de-ani-de-la-nasterea-lui-titu-maiorescu
http://www.luju.ro/dezvaluiri/evenimente/discursuri-savuroase-la-ziua-justitiei-presedintele-cab-dan-lupascu-si-vicepresedintele-iccj-rodica-aida-popa-au-captat-atentia-magistratilor-cititi-discursurile-celor-doi-magistrati


BUSTUL LUI TITU MAIORESCU, 

sculptor Ion Dimitriu-Bîrlad,

amplasat în Rotunda scriitorilor 

din parcul Cişmigiu din Bucureşti. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rotonda_scriitorilor#/media/File:Rotonda_Scriitorilor_-_Titu_Maiorescu.jpg



TITU MAIORESCU ÎN NUMISMATICĂ

150 de ani de la constituirea Societăţii literare,,Junimea”

Avers: emblematicul tablou al membrilor 

Societăţii literare „Junimea”, valoarea 

nominală „100 LEI”, stema României, 

inscripţiile în arc de cerc „ROMANIA” şi 

„2013”- anul emisiunii. 

http://www.bnr.ro/EmisiuniDetails.aspx?idd=2

Revers: portretul şi numele întemeietorului „Junimii” 

- Titu Maiorescu, reprezentat alături de obiectele 

care-i definesc activitatea în domeniul literaturii: 

cărţile şi pana de scris; inscripţia circulară 

„SOCIETATEA LITERARA JUNIMEA - 150 ANI”. 

http://www.bnr.ro/EmisiuniDetails.aspx?idd=2022&

WebPageId=726

http://www.bnr.ro/EmisiuniDetails.aspx?idd=2
http://www.bnr.ro/EmisiuniDetails.aspx?idd=2022&WebPageId=726


Monede dedicate aniversării a 175 de ani 
de la naşterea lui Titu Maiorescu

Aversul monedei din aur redă imaginea Casei Vasile 

Pogor din Iași, locul unde s-au ținut întâlnirile 

„Junimii“, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA“, 

valoarea nominală „100 LEI“, stema României și anul 

de emisiune 2015. 

http://www.bnr.ro/page.aspx?prid=9936

Reversul, comun tuturor monedelor (din aur, din argint 

şi din tombac cuprat) , prezintă portretul lui Titu 

Maiorescu, anii între care a trăit „1840“, „1917“ și 

inscripţia în arc de cerc „TITU MAIORESCU“ . 

http://www.bnr.ro/page.aspx?prid=9936

http://www.bnr.ro/page.aspx?prid=9936
http://www.bnr.ro/page.aspx?prid=9936


PREZENŢE ÎN INTERNET 

Pe internet se găsesc peste 300.000 de referinţe cu numele Titu Maiorescu

https://ro.wikipedia.org/wiki/Titu_Maiorescu http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Titu_Maiorescu

https://ro.wikisource.org/wiki/Autor:Titu_Maiorescuhttp://convorbiri-literare.ro/?p=2687

https://ro.wikipedia.org/wiki/Titu_Maiorescu
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Titu_Maiorescu
https://ro.wikisource.org/wiki/Autor:Titu_Maiorescu
http://convorbiri-literare.ro/?p=2687


http://www.utm.ro/

http://titu-maiorescu.scoli.edu.ro/

http://titumaiorescuaiud.ro/

NUMELE LUI MAIORESCU ÎL POARTĂ O UNIVERSITATE, UN COLEGIU, O  ŞCOALĂ 

GIMNAZIALĂ, UN CAMPUS UNIVERSITAR, UN LICEU

http://www.utm.ro/
http://titu-maiorescu.scoli.edu.ro/
http://titumaiorescuaiud.ro/


http://www.uaic.ro/tur-virtual/campusul-studentesc-titu-

maiorescu
http://www.goethe.de/ins/ro/ro/buk/lhr/pasch/psh/ltm.html

http://www.uaic.ro/tur-virtual/campusul-studentesc-titu-maiorescu
http://www.goethe.de/ins/ro/ro/buk/lhr/pasch/psh/ltm.html


Titu MAIORESCU. Critice, Bucureşti, 1967

Titu Maiorescu. În contra direcţiei de astăzi în cultura română. Bucureşti, Ed.Tineretului, 1967
TITU MAIORESCU. Discursuri parlamentare . Editura Albatros, Bucureşti, Ed.Tineretului, 2001-2003

RESURSE ELECTRONICE :

• http://tinread.usb.md:888/tinread.Jsp

• https://ro.wikipedia.org/wiki/Titu_Maiorescu

• https://ro.wikipedia.org/wiki/Titu_Maiorescu

• http://convorbiri-literare.ro/?p=2687

• http://www.bnr.ro/EmisiuniDetails.aspx?idd=2022&WebPageId=726

• http://www.bnr.ro/page.aspx?prid=9936

• https://ro.wikisource.org/wiki/Autor:Titu_Maiorescu

• http://ziarullumina.ro/titu-maiorescu-teoreticianul-formelor-fara-fond-43899.html

• http://librarie.carturesti.ro/titu-maiorescu-si-posteritatea-lui-critica-321348

• http://ro.metapedia.org/wiki/Titu_Maiorescu

• http://www.edituraparalela45.ro/carte/titu-maiorescu-si-cultura-romana

• http://www.revistamagazin.ro/content/view/1971/21/

• http://www.utm.ro/

• http://titumaiorescuaiud.ro

• http://titu-maiorescu.scoli.edu.ro
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