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1. Venirea în Insulele Canare şi primele impresii 

Forțat să se exileze tocmai în „Insulele Fericite” ale Arhipelagului Canare, 

dedicându-și toată viața cercetării și creației artistice, Alexandru Ciorănescu (1911–

1999) a fost determinat să întrerupă contactele cu spiritualitatea românească, timp de 

43 de ani. Biografia și bibliografia cărturarului, personalitate plurivalentă a culturii 

europene, suscită interesul cercetătorilor. La întrebarea dacă depărtarea de marile 

centre de cultură și relativa izolare l-au ajutat în activitatea sa sau au constituit o 

„barieră”, Alexandru Ciorănescu îi răspundea lui Pavel Chihaia, într-o convorbire, 

că la Santa Cruz s-a simțit oarecum mărginit, dar că îi vine ușor să se adapteze 

oriunde, simțindu-se ca acasă; comparația exclude însă identitatea, însemnând că 

nicăieri nu este acasă. Depărtarea de o mare capitală, metropolă a însemnat lipsirea 

de „tentația de a fi tentat”. Desigur, lipsa familiei și a prietenilor a fost dureroasă:  

Oamenii mi-au lipsit și-mi lipsesc mult mai mult decât obiectele, în măsura în 

care există un tâlc profund al contactului. Altfel, în înțelesul strict social, la nivel 

festiv sau solemn, legăturile sunt o pacoste de care am scăpat aproape cu libertatea 

ologului (AAVV 1991: 192).  

Astfel, retras departe de zbuciumul și frământările exilului, Ciorănescu s-a dedicat 

aproape în exclusivitate cercetării, studiului creației, publicând enorm și fiind un 

polihistor. Aceste pierderi de contact se leagă de soarta exilatului în general, 

trimițând la un pasaj din Paradisul lui Dante, în care acesta, întâlnind acolo pe 

bunicul său, l-a întrebat care va fi destinul său și acesta i-a răspuns:  

„Destinul tău va fi exilul: vei pierde lucrurile cele mai scumpe ție”; edificator 

în acest sens este și comentariul asupra cărții Dumnezeu s-a născut în exil de Vintilă 

Horia și anume că exilatul „nu va pierde nici sufletul, nici legăturile, nici iubirile, nici 

contactele, ci va pierde lucrurile (s.n.) care sunt cea mai ușoară pierdere pentru un 

exilat (Ghilimescu 2008: 208).  

1 Comunicare susținută în cadrul simpozionului național Memorialistica românească: între 

documentul istoric şi obiectul estetic, Iași, 9 iunie 2016. 
 Universitatea din Bucureşti. 
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După cum se știe chiar din confesiunile sale, Al. Ciorănescu călătorise în Spania 

încă din perioada în care se afla la Școala Română din Franța2, cunoscuse și căutase 

în arhivele orașelor Valladolid și Madrid, dar ajunsese și în Sevilla și Granada:  

Eu cunoșteam Spania, pe care o vizitasem cu vreo 10 sau 12 ani mai înainte, de 

la Valladolid la Madrid și de la Sevilla la Granada. Pentru Lyda3, tot acel spectacol 

era nou. Încă de la Paris a trebuit să-i explic unde ne duceam. Explicaţiile nu erau nici 

clare, nici exacte, pentru că adevărul era că despre Canare nu ştiam în realitate nimic. 

Ca să-i explic, trebuise să încep prin a studia situaţia, printr-o lectură conştiincioasă a 

paginilor corespunzătoare din enciclopedia Espasa-Calpe [...]. Acele studii 

preliminare nu mi-au fost de mare folos: articolele consacrate Insulelor fuseseră 

redactate înainte de nașterea mea; ilustrațiile și datele statistice produceau lectorului o 

impresie de tristețe și oboseală, care se potriveau cu ideea de exil. Firește, am avut 

grijă să nu comunic Lydei această impresie (Ciorănescu 1994: 177). 

Episodul primelor impresii de pe pământul canarian este edificator pentru 

înțelegerea situației inițiale nefaste a profesorului:  

Ajunsesem la Tenerife, și vaporul înainta de-a lungul coastei spre Santa Cruz. 

Am ieșit și noi pe punte, ca să luăm contact cu insula noastră. […] niște înălțimi 

goale, care nu păreau deloc primitoare; o totală absență a tonurilor verzi într-o gamă 

cromatică foarte sărăcăcioasă. […] Mai târziu, poate după o oră de mers, am 

descoperit odihna luminoasă a colinelor verzi de la San Andrés și deschiderea portului 

de la Santa Cruz [...] Toată întinderea coastei făcea atunci o impresie de dezolare, de 

sărăcie lipsită de interes vital. Văzut de departe, Santa Cruz semăna mult cu Espasa-

Calpe (Ibidem: 181).   

O scurtă plimbare pe străzile din La Laguna, descoperirea unor vechi case nobiliare, 

cu porți blazonate și singurătatea mută a unui oraș care părea scos din Pădurea 

adormită, toate acestea îi dau cărturarului certitudinea că explora regiuni 

necunoscute: „Lyda se înfioră privind obloanele închise ale tuturor ferestrelor, fără 

excepție, ca și când ar fi vrut să risipească orice speranță de întoarcere a soarelui” 

(Ibidem: 181).  

2. Început de prietenie și controversă 

Contactul cu Elìas Serra, decan al Facultății de Litere, profesor de istorie 

universală, cel care îl invitase pe Alexandru Ciorănescu în Tenerife, a fost hotărâtor 

pentru cariera și stabilirea sa în Canare. În discuțiile dintre cei doi intelectuali, Don 

Elìas reușise să trezească în sufletul profesorului român acea curiozitate pentru 

investigarea trecutului local: 

2 Despre acest aspect, Al. Ciorănescu îi va scrie în 1935, de la Valladolid, o epistolă profesorului 

Dumitru Focșa, directorul Liceului „Spiru Haret”: „După un an de ședere la Paris, unde prepar o teză de 

doctorat în litere la Sorbona, am venit să mă stabilesc pentru două luni de vacanță aci, la Valladolid, cu 

dublu scop de a mă perfecționa în puținele cunoștințe de spaniolă, pe care le aveam înainte și a lucra în 

arhive, căutând documente privitoare la istoria românilor” (Scurtu 2009 III: 37). 
3 Este vorba de Lyda Ianculescu, fiica lui Victor Ianculescu și soția lui Alexandru Ciorănescu. 
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Don Elìas știuse să mă întărâte. Un articol despre cronica franceză a fost de 

altfel primul meu articol publicat în Revista istorică pe care o conducea Don Elìas, și 

cu el pot să afirm că a început o epocă nouă în istoria medievală a Canarelor (Ibidem: 

184).  

Din aceste discuții cu Elìas Serra, Ciorănescu află pentru prima dată de istoricul José 

de Viera y Clavijo, care îi va deveni model. Într-un articol dedicat istoricului 

canarian, Ciorănescu afirma cu privire la economia acestui arhipelag că:  

Soarele este cel care generează un optimism facil, pe care pământul nu îl poate 

oferi. Relativa bogăție pe care au generat-o producția de zahăr, vinul și turismul este 

mai mult o iluzie decât o realitate [...] În Canare, munca apare ca un privilegiu sau ca 

un prim motor al decalajului: unii câștigă mult muncind puțin, în timp ce cei mai 

mulți își concentrează eforturile, sfârșind prin a câștiga puțin (Cioranescu 1982: 14)4. 

În 1959, apariția cărții Colón y Canarias, în Tenerife, va alimenta „el Pleito 

Insular”5, reacție amintită de însuși Al. Ciorănescu în corespondența cu fratele său, 

George Ciorănescu: 

Cartea mea despre Columb a provocat un adevărat război civil între Gran 

Canaria și Tenerife; cei din Gran Canaria mă acuză că vreau să-i sărăcesc, răpindu-le 

pe Columb, m-au tratat în articole de jurnal [...] de profesor balcanic, de doctor de la 

București, de romancier, de ingrat etc, și, bineînțeles, că cei de-aici au sărit să mă 

apere [...] ca să le dea celorlalți la cap (Corespondența 2011: 177).   

Cartea sa inova prin metoda elaborată folosită, dar în ciuda meticulozității și a 

argumentelor, ceea ce stârnise indignarea intelectualității din Gran Canaria era 

concluzia profesorului român că în 1492, amiralul Columb a ajuns în Gran Canaria, 

doar la Gando, unde și-ar fi reparat una din corăbii și ar fi fost imposibil să ajungă în 

Las Palmas: „Amiralul a ajuns doar în Gran Canaria în 1492 și a fost doar în portul 

Gando, unde și-a reparat una din corăbii, La Pinta, și ar fi fost imposibil să coboare 

în Las Palmas” (Béthencourt Massieu 2012: 936). Astfel, într-o scrisoare datată 

noiembrie 1959, Ciorănescu îi atrăgea atenția prietenului său, istoricul Antonio 

Rumeu de Armas6, asupra faptul că înțelesese că atacurile personale erau dirijate 

chiar de instituția pe care o conducea: „Îmi este imposibil să nu văd, în spatele 

atacurilor personale dirijate împotriva mea, intervenția Casei Colon” (C.C. F.A.R.E., 

02.11.1959)7. Folosind un limbaj convingător și în același timp elegant, considerând 

că anumite discrepanțe de opinie pot fi chiar benefice pentru știință, Ciorănescu 

argumentează că acestea nu trebuie să afecteze relațiile personale: „fiind vorba de 

4 « Su sol es generador de un fácil optimismo, que su suelo no puede ofrecer. La riqueza relativa 

que han generado el azúcar, el vino y màs modernamente el turismo, tiene màs de ilusión que de 

realidad […] Lo normal en Canarias es que el trabajo aparezca como un privilegio o como primer 

motor de la desigualdad: algunos ganan mucho trabajando poco, mientras que, inversamente, los màs se 

ingenian y reduplican sus esfuerzos, para acabar  ganando  poco ». 
5 Dispută între insulele Gran Canaria și Tenerife pentru obținerea hegemoniei economice, politice și 

instituționale în cadrul Arhipelagului Canare. 
6 Antonio Rumeu de Armas (1912–2006), istoric și academician spaniol, fondator al Anuario de 

Estudios Atlánticos.  
7 « Me es imposible no ver detrás de los ataques personales que contra mi se han dirigido, la 

intervención igualmente personal de los directivos de la Casa Colón ». 
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istorie, discrepanța de opinii cu privire la anumite detalii este normală și chiar 

benefică pentru știință, dar nu trebuie să afecteze relațiile personale, care sper că vor 

rămâne cordiale, ca până acum” (Ibidem)8. Astfel se conturează destinul 

intelectualului ca străin, mereu în afara lumii prietenoase și familiare a nativilor și 

încercând să evite capcanele adaptării și ale bunăstării.  

3. Depărtarea propice studiului  

Dezavantajele stabilirii în Insulele Canare au fost multe: izolarea, lipsa de 

comunicare cu familia, dar și cu intelectualitatea occidentală, imposibilitatea 

cercetării, așa cum reiese din corespondența cărturarului cu fratele său, George 

Ciorănescu: „nu mai suntem la curent cu absolut nimic, nu numai din România, dar 

nici din Franța. Nu se găsește în chioșcuri sau librării nimic francez, jurnal, revistă 

sau carte” (Corespondența 2011: 15). Astfel, hotărârea lui Alexandru Ciorănescu de 

a se stabili aici ar fi putut să îl coste cariera. În aceste condiții vitrege, departe de 

marile biblioteci, atât de necesare studiului său, profesorul român a reușit să se 

impună, devenind un „benedictin” al scrisului. Despre curiozitatea și gustul de a 

scormoni prin arhive și biblioteci, profesorul Ciorănescu însuși explica: „Îmi place 

să scormonesc, să-mi bag nasul prin lucruri prost interpretate sau neîmplinite. Când 

văd o carte, […] eu încep imediat s-o răsfoiesc. Chiar dacă subiectul mi-e cunoscut” 

(Ștefănescu 2000: 24). 

În situația delicată în care se afla, cu copiii ținuți „zălog” în România, Al. 

Ciorănescu a considerat că este mai bine să stea deoparte, în discreție, dar fără să-și 

refuze total implicarea în viața exilului:  

În măsura în care evenimentele care m-au obligat la rezervă până acum n-au 

dispărut [...] sunt obligat să rămân la fel de la fund. Dar dacă e vorba de făcut ceva, 

fără să fie nevoie de afișaj și de toba mare, sunt la dispoziție. De exemplu dacă 

interesează o publicație despre problema românească în general, despre care îmi pare 

că ți-am vorbit odată la Paris, și dacă garantezi că apare ca de Mihai Tăcutu 

(pseudonim sub care publicase două plachete de versuri) sunt dispus să-mi fac rost de 

ceva timp, la vară și să scriu. Fără pretenții financiare de niciun fel, dar numai dacă 

spui că se poate publica (Corespondența 2011: 77).  

Alexandru Ciorănescu a evitat să se implice, în tot cursul existenței sale 

științifice în exil, în suita acțiunilor cu afișată atitudine și cu un direct sens politic. 

Prin situarea în sfera comparativismului cultural, profesorul a încercat să stabilească 

dialogul spiritualității sale cu celelalte universuri spirituale europene și nu numai. 

Pentru Ciorănescu, scrierea poeziei a reprezintat un fel de „hoinăreală”, pentru că 

poetul nu are nevoie de o logică a faptelor:  

Poetul se lasă condus de intuiții. Poate să hoinărească cât vrea și pe unde vrea. 

Își poate lua tot felul de drepturi și libertăți, iar dintre toate, libertatea interioară este 

poate cea dintâi și cea mai prețioasă (Ștefănescu 2000: 50).  

8 « al tratarse de historia, una discrepancia de opiniones sobre determinados puntos de detalle es 

natural y hasta beneficiosa para la ciencia, pero sin que deba intervenir en las relaciones personales, 

que espero firmemente seguirán tan cordiales y tan perfectamente compenetradas como hasta ahora lo 

han sido ». 
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Mărturia faptului că Alexandru Ciorănescu ținea mult la daimonul său poetic 

sunt cele două volume de versuri Atlantic (1950) și Biografie pentru Rândunele 

(1952) apărute în Canare, în tiraje confidențiale. Folosirea unor pseudonime precum 

Mihai Tăcutu, José Domingo sau Alexandre Treize se poate explica prin faptul că 

savantul și-a dorit o carieră literară complet descătușată de normele prejudecăților 

puse în circulație de metodele cercetării literare. În ceea ce privește creația sa 

literară, Alexandru Ciorănescu se destăinuie: 

Pentru mine, inspirația e ca o scânteie care trosnește nechemată, undeva, de jos 

în sus. [...] În momentul în care am identificat și ca să zic așa am acceptat prezența 

misterului, se produce în mine un mare gol, ca un fel de sfârșeală, care se traduce 

printr-o imensă cădere în vid. Senzația e aceea a coborârii scrânciobului sau a cabinei 

de montagne russe: o precipitare înainte în care numai jumătate din mine s-a desprins 

și zboară, pe când cealaltă jumătate întârzie îngrețoșată. Mai mult decât cădere, este 

metamorfoză (Ghilimescu 2008: 198).  

În perioada șederii sale în Canare, Ciorănescu a publicat cărți, articole, studii 

ce au necesitat o documentare riguroasă, a ținut cursuri și conferințe, a participat la 

congrese și colocvii, a întreținut o impresionantă corespondență cu specialiști din 

domeniile sale de cercetare, a lucrat într-o tipografie, supraveghind apariția unor 

cărți și reviste din exil, s-a preocupat pentru sprijinirea financiară a familiei din țară, 

făcând uneori în timpul vacanțelor slujbe care nu aveau nicio legătură cu activitatea 

sa. Situația sa complicată se datora și dificultăților de a obține cetățenie franceză, 

pentru că deși era „promotor” al culturii franceze, locuia în Spania. Într-o epistolă 

datată 12 noiembrie 1949, Alexandru Ciorănescu îi scria fratelui său, George despre 

traiul în Tenerife: „Bugetul nostru e destul de echilibrat, bineînțeles contând cu un 

minim de cheltuieli în afară de ale dormitului și burții” (Corespondența 2011: 44) și 

despre dezavantajele șederii sale aici:  

Santa Cruz e un oraș mititel: cât Iașul ca populație, cât Târgoviștea ca 

dezvoltare urbanistică și comercială. […] Aici nu există nici grabă, nici fierbere de 

activitate, nici mari interese în joc […] fiind vorba de niște insule relativ mici, câmpul 

de activitate e destul de redus […] câștigurile fiind foarte mici și în pesetas [...] mi se 

pare exclus să te poți gândi ca pe baza banilor câștigați aici să poți face alt voiaj […] 

ce câștigăm noi doi pe lună reprezintă abia 50 de dolari (Ibidem: 45). 

Cu toate acestea, sunt și avantaje:  

„Clima e ideală […] Cu foarte puțini bani, se poate aranja omul și trăi decent 

[...] Aici nimic nu se poate face pe bază de efort fizic și cu atât mai puțin prelungit. 

Câteva lecții de franceză, câteva ore de birou, nu se poate să nu iasă existența 

imediată” (Ibidem: 45).  

În corespondența din 1948, Alexandru Ciorănescu îi scria lui Alexandru 

Busuioceanu despre viața sa în Canare: 

Aici tot ce e mai frumos și mai apreciabil e clima, care e cu adevărat unică. Suntem 

acum ca pe Coasta de Azur în mai; sus, la Laguna, e ca vara la Sinaia. Încolo, 

impresia de colț de provincie, vioi dar mic, cu puține posibilități [...] Nu e mâncarea 

de la Gambrinus, dar e totuși excelentă și suficientă [...] Al doilea lucru agreabil aici e 
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vacanța. La Laguna, din cauza distanțelor pe care le au de parcurs studenții […] 

vacanțele de Crăciun și de Paște țin câte o lună (Busuioceanu I 2003: 229). 

4. Relațiile cu intelectuali români 

Atunci când este întrebat despre prieteni, cărturarul spune că a fost apropiat de 

cei cu care a avut interese comune, pe care a putut să îi ajute și care l-au sprijinit, 

astfel vorbește despre Mircea Eliade, Vintilă Horia, N. Steinhardt, Victor Buescu, 

Emil Turdeanu, Corrado Rosso, Aureliu Răuță, Dumitru Copceag, dar și Monica 

Lovinescu și Virgil Ierunca. Din corespondența cu N. Steinhardt, fost coleg de clasă 

la Liceul „Spiru Haret” din București, putem înțelege că pe cei doi intelectuali îi 

unea o adevărată prietenie. Atunci când este adusă în discuţie activitatea fostului său 

coleg, monahul de la Rohia admira erudiţia, răbdarea şi perseverenţa lui Ciorănescu 

şi se declara de-a dreptul uimit, blagoslovindu-l:  

Citind programul tău de lucru m-au cuprins însă cu totul alte simţăminte [...] 

rămăsei trăznit [...] Lăsând gluma la o parte, eşti formidabil! Dumnezeu să te ajute şi 

să te sprijine, că multe mai faci. Eu unul sunt mut de admiraţie şi, îndeosebi, de 

mirare; doar şi la voi ziua are tot 24 de ore şi pendulul tot la fel oscilează. Sau, mai 

ştii minune, o fi început timpul să se dilate ... (Monahul Nicolae de la Rohia Nicu 

Steinhardt... 2013: 54). 

Monahul de la Rohia recunoaşte cu sinceră modestie, resemnare şi smerenie că 

destinul prietenului său a fost unul special, consacrându-se datorită pasiunii sale, 

literatura: 

Să ne bucurăm că ne-a învrednicit Dumnezeu să mai fim pe acest pământ, să 

nu fi uitat unul de altul, să nu fi împietrit minţile şi sufletele noastre amintirea 

copilăriei şi tinereţei; să-i mulţumim: tu pentru că realizarea, consacrarea, gloria n-au 

izbutit nici să te schimbe nici să te înfumureze; eu pentru că ratarea şi obscuritatea n-

au reuşit să mă acrească (Ibidem: 74). 

Luând în considerare relaţiile construite pe încredere intelectuală şi respect reciproc, 

aproape de neînţeles va fi atitudinea vechilor profesori de a-l privi pe Al. 

Ciorănescu, ca fiind „omul lui Iorga”9 şi un potenţial rival al comparatistului Basil 

Munteanu:  

Vreo patruzeci de ani mai târziu, am înţeles, datorită publicării corespondenţei 

lui Basil Munteanu, că Drouhet, ca şi Cartojan şi Giurescu, au zorit tot timpul pe 

Munteanu ca să-şi termine cât mai repede teza, pentru că se temeau de eventuala 

prezenţă a mea la startul cursei spre catedra de literatură comparată, care încă nu 

exista. […] Nici nu-mi trecuse vreodată prin minte că aş putea face umbră lui 

Munteanu, care avea mai mult de zece ani de comparatism activ când am luat eu 

trenul spre Paris [...] aş fi fost ridicol să mă erijez în rival al lui Munteanu (Ciorănescu 

1995: 108–109). 

9 Pentru a înţelege relaţia dintre discipol şi maestru, edificator este un eveniment amintit de Al. 

Ciorănescu: pentru lucrarea despre Mihnea al III-lea, Iorga „mă chemase pentru a-mi înmâna, în faţa 

studenţilor lui, o cupă de argint, pe care o primise, în cursul voiajului recent în Statele Unite, de la 

românii stabiliţi acolo. Cupa era destinată celei mai bune lucrări istorice a anului şi Iorga mi-o 

rezervase mie pentru lucrarea cu pricina, pe care mi-a şi publicat-o în lunile următoare” (Ciorănescu 

1995: 138). 
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Antipatia lui Basil Munteanu faţă de Ciorănescu va fi relevată şi de Adrian Marino 

în amintirile sale: „Cât timp un român (B. Munteanu)  a ocupat funcţia de secretar de 

redacţie al «Revistei de literatură comparată», Al. Ciorănescu n-a putut publica un 

singur rând în această revistă. Numesc acest comportament «românesc» detestabil” 

(Marino 1993: 111). 

Din pagini de amintiri reiese faptul că Alexandru Ciorănescu se bucura de 

admirația și prietenia unor contemporani. Despre personalitatea echilibrată a 

profesorului, Adrian Marino afirma: „În domeniul studiilor literare românești [...] 

este – de departe – o frumoasă energie și o foarte echilibrată constituție morală. 

Impresie stenică de solidaritate și continuitate imperturbabilă, dar nu fără nuanțe de 

melancolie” (Ibidem: 111). În confesiunile lui Neagu Djuvara, Alexandru 

Ciorănescu este „singurul nostru contemporan care putea rivaliza cu Iorga pentru 

diversitatea, originalitatea și întinderea operei sale” (Djuvara 2005: 128). Într-o 

recenzie numită Al. Ciorănescu, traducător francez al lui Dante, publicată în 

„Revista scriitorilor români”, în 1965, Mircea Popescu scria:  

Dacă am afla că domnul Alexandru Ciorănescu, ale cărui studii de istorie și de 

istorie literară le cunoșteam din țară, iar lucrarea-i fundamentală, de curând retipărită, 

Ariosto în Franța e și astăzi un model de literatură comparată, pregătește un tratat de 

matematică infinitezimală ori scrie o simfonie, nu ne-am mira câtuși de puțin: omul e 

capabil de orice [...] trebuie să mărturisim îndată admirația și uimirea pe care ne-o 

trezește orice studiu al profesorului de la Universidad de la Laguna, care, în decurs de 

numai câțiva ani, ne-a dăruit: un dicționar etimologic al limbii române, o monografie 

în limba spaniolă asupra barocului, o ediție completă a operelor lui Cristofor Columb, 

o exemplară bibliografie a literaturii franceze din sec. XVI, un roman în limba 

franceză, și o sumedenie de alte „mărunțișuri” de mare valoare (Mircea Popescu... I  

2013: 260–261). 

Pentru realizarea singurului dicționar etimologic complet al limbii române, Dumitru 

Copceag îl considera pe Alexandru Ciorănescu, un Corominas10 român, autoritate 

supremă în materie de etimologie. Un semn de omagiu și recunoștință al oficialilor 

canarieni față de unul dintre cei mai importanți istorici și geografi ai Arhipelagului a 

fost faptul că în orașul Santa Cruz de Tenerife o stradă poartă numele Alejandro 

Cioranescu. 

5. Vocația europeană 

Printr-o privire retrospectivă asupra întregii activități din afara țării a 

intelectualului român, la Alexandru Ciorănescu se poate observa manifestarea unei 

rezistențe culturale, „aceasta fiind menită să ducă literatura și arta dincolo de cercul 

strâmt de reprezentare provincială, către una cât mai largă, europeană sau chiar 

dincolo de granițele continentului” (Ibidem: 85); el a reușit să-și impună indirect 

românismul prin opera sa. După tipologia fenomenului „identității culturale în exil”, 

alcătuită de Eva Behring, Alexandru Ciorănescu este încadrat în categoria acceptării 

unei identități culturale duble, resimțită ca duplicitară prin stăpânirea și folosirea 

idiomului natal, ca și a limbii de exil, orientarea scrierilor în același timp către 

10 Joan Corominas (1905–1997), lingvist, filolog și profesor spaniol. 
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cititorul din patrie, cât și către cel din țara „adoptivă”. Nu se poate spune că pentru 

Alexandru Ciorănescu scrisul este un mod de a depăși constrângerile lingvistice și o 

încercare iluzorie de a servi mai bine cultura română de departe. Cele peste 500 de 

titluri ce fac parte din bibliografia sa sunt scrise și publicate în română, franceză, 

spaniolă, engleză, italiană, germană. Chiar scriitorul afirma la un moment dat că: „În 

mod serios îți spun că sunt european. Condiții biografice m-au împins dincolo de 

comparatism, către europenism, un europenism apatrid, dacă vreți, sau de om care 

are mai multe patrii...” (Jeno 2003: 5). În cazul lui Alexandru Ciorănescu, exilul și 

durerea dezrădăcinării nu au generat izolarea sa, ci o largă deschidere către lume și 

creație. 
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Alexandru Cioranescu and the Sense of Limitation 

Alexandru Cioranescu’s biography (15 November 1911, Moroieni, Dambovita – 19 

November 1999, Santa Cruz de Tenerife, Spain) is almost unknown in Romania. The erudite 

comparatist forced to choose the exile, first in Paris and then in Tenerife, published his 

memories in the volume Amintiri fără memorie (1911–1935) in 1995. In this volume he 

evokes his family, memories of childhood, his education, the passion for reading and 

studying, his teachers, the contact with the libraries and archives, but also the first kiss. 

Because Alexandru Cioranescu published a significant part of his creation in exile, I tried to 

demonstrate how the isolation from cultural centres was beneficial for him. The refuge in the 

Canarian Island wasn’t a form of retreat but a moment of peace and tranquility favorable for 

creation. The presentation is based on evidences, evocations and unknown memories from 

some contemporary persons as: Adrian Marino, Theodor Holban, Virgil Ierunca, Arsavir 

Acterian, N. Steinhardt, Al. Busuioceanu, Mircea Popescu, Anton Golopentia, Emil 

Turdeanu, Neagu Djuvara etc. Other important sources relevant for the intellectual’s 

biography, but also for his contemporaries and his epoch are: the correspondence between 

Alexandru Cioranescu and George Cioranescu (1946–1964), which offers a panorama of life 

and relationships in exile, the correspondence between N. Steinhardt and Alexandru 

Cioranescu (1966–1989), which evokes the teenage years in “Spiru Haret” High School, 

Bucharest; some interviews are also relevant. 
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