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1. Întemeierea Şcolii Române din Franța 

 

Nicolae Iorga găsise în pitoreasca localitate Fontenay-aux-Roses, situată la 

4,5 km de Paris, ocolită de poluarea industrială și morală a metropolei luminilor, 

având în apropiere pădurea Clamart, locul ideal pentru școală: „Având în spate două 

livezi întinse, o clădire cu patru rânduri alcătuite din odăi ca pentru un hotel sau un 

sanatoriu, se ridica în fața unor atenanse potrivite pentru orice destinație” (Iorga 

1981: 24–25). Conform consemnărilor lui Nicolae Iorga, alegerea localului pentru 

Școala Română din Franța s-a făcut în timpul unei vizite pe care istoricul român a 

făcut-o la familia istoricului francez Ferdinand Lot, care locuia la Fontenay-aux-

Roses. Mario Roques menționează faptul că Iorga a ales clădirea viitoarei școli „la 

sfatul lui Ferdinand Lot” (Roques 1972: 72). Această idee va fi susținută și de 

Alexandru Ciorănescu în amintirile sale: „Cred că Fontenay-aux-Roses i-a fost 

sugerat de colegul și prietenul lui, cunoscutul istoric Ferdinand Lot, specialist 

renumit al evului mediu francez, care locuia în partea de jos a localității” 

(Ciorănescu 1995: 147–148). Alegerea făcută de Nicolae Iorga era motivată prin 

dorința de a oferi membrilor un cadru optim pentru studiu și meditație, departe de 

tentațiile Parisului; studenții erau obligați să doarmă noaptea la Fontenay-aux-Roses 

și să ia acolo micul dejun și cina. Desigur, mulți s-au arătat nemulțumiți de acest 

regim, datorită căruia pierdeau aproximativ două ore pe zi cu transportul și se aflau 

în imposibilitatea de a frecventa spectacolele de seară ale Parisului. Subdirector 

(director administrativ) al Școlii a fost ales, de către Iorga, un funcționar al Legației 

române din Paris, Victor Ianculescu, de formație jurist. Corespondența trimisă de 

Victor Ianculescu la Vălenii de Munte, până în noiembrie 1940, este una dintre 

principalele surse de informație privind evoluția Școlii și activitatea membrilor săi.  

Inaugurarea oficială a École Roumaine en France a avut loc la 1 iulie 1922, la 

Fontenay-aux-Roses, pe strada Castanilor (Rue des Châtaigniers), la eveniment 

participând personalități ale culturii franceze: P. Appell, rector al Universității din 

Paris, F. Brunot, Ch. Diehl, Em. De Martonne, G. Glotz, F. Brunel, Ch. Bémont, dar 

și ministrul României la Paris, la acel moment, Victor Antonescu.  

Cumpărarea clădirii pentru Școală s-a făcut cu multă greutate, nu numai din 

cauza banilor, dar și datorită vechilor proprietari. Apoi clădirea a avut nevoie de o 

1 Comunicare susținută în cadrul simpozionului național Memorialistica românească: între 

documentul istoric şi obiectul estetic, Iași, 22–23 iunie 2017. 
 Universitatea din Bucureşti. 
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lungă perioadă pentru a fi adusă, cu anumite cheltuieli, la nivelul cerut de destinația 

ei. 

Deși se plângeau de depărtarea dintre Fontenay-aux-Roses și Paris, centru 

universitar, toți membrii Școlii s-au arătat încântați de așezarea acesteia. În acest 

sens, edificatoare sunt rândurile scrise de Petre P. Panaitescu viitoarei sale soții, în 

1924: „Fontenay-aux-Roses este un colț minunat. Un orășel pe colinele deasupra 

Senei, plin de grădini, cu aer tineresc” (Panaitescu 1970: 74). 

Chiar adversarii politici înverșunați ai lui Nicolae Iorga vizitau Școala 

Română. Iată ce îi spunea Octavian Goga lui Victor Ianculescu, în 1925: „[...] cu 

toate neînțelegerile vremelnice de ordin politic, dar care le lăsăm în țară – dintre 

mine și domnul Iorga – doresc mult să-i vizitez școala, despre care am auzit așa de 

frumos vorbindu-se”. Iar după vizită exclama: „Foarte frumos, admirabil, bună idee” 

(Țurlea 1994: 27). 

În anii ’30, Garda de Fier a lansat o serie de injurii la adresa lui Nicolae Iorga, 

pe tema presupuselor venituri pe care acesta le-ar fi obținut de la Școala Română din 

Franța; scrisorile de amenințare trimise de legionari la Vălenii de Munte menționau 

„misiunile gras plătite în străinătate, la Fontenay-aux-Roses” (Ibidem: 28). Dar 

realitatea era bineînțeles alta, în decembrie 1933, Iorga era anunțat că Banca 

Națională nu trimisese bugetul pe lunile octombrie-decembrie și Școala trăia din 

datorii.   

 
În toamna lui 1932, guvernul Iuliu Maniu a suprimat bursele membrilor 

școlilor române de la Roma și Paris; într-o scrisoare către ministrul Instrucțiunii 

Publice, Nicolae Iorga afirma că „Este desigur o greșeală, o măsură financiară 

neputând să desființeze astfel de instituții care au contribuit și contribuie așa de mult 

nu numai la dezvoltarea științei românești, dar și la strângerea și întreținerea 

legăturilor culturale cu țări de care suntem legați așa de mult ca Franța și Italia”. Pe 

scrisoare era pusă o rezoluție favorabilă, ceea ce a salvat cele două instituții de la 

dispariție (Ibidem 1994: 29). 

2. Colegii și atmosfera de la Școala Română 

 

În lista de bursieri aprobată de Ministerul Instrucțiunii Publice, pentru 

străinătate, în 1934–1935 erau înregistrați: Alexandru Ciorănescu, Valerian Nuțu, 

Eufrosina Dvoicenco, Minodora Ignat, Ortansa Hămbășanu, Dumitru Berlescu, 

Theodor Holban, Nicolai Dănilă, Maria Dumbravă, Carol Gollner, Victoria 

Cosmescu, Emil Turdeanu, Ion Tureatcă, Dumitru Macrea, ș.a. Bursa studenților se 

compunea dintr-o alocație individuală de 800 de franci pe lună și de gratuitatea 

pensiunii, care însemna locuința și masa de seară. 

Edificiul în care erau găzduiți membrii Școlii avea patru etaje, plus parterul, 

care era ocupat în întregine de apartamentul directorului, Nicolae Iorga. Acesta 

venea la Paris, doar o dată pe an, dar făcuse tot ceea ce putuse pentru prestigiul 

Școlii și al membrilor său, după cum mărturisea Alexandru Ciorănescu:  

Iorga venea la Paris o dată pe an, nu numai pentru a lua contact cu membrii 

Școlii, dar și pentru conferințele pe care era invitat să le țină în fiecare an la Sorbona. 

[…] Programul călătoriilor lui nu avea nici un mister pentru noi. Lua trenul de la 
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București, mai mult sau mai puțin încărcat, după cum venea singur sau însoțit. […] 

Din bagajele lui nu lipsea niciodată un caiet: în timpul călătoriei scria totdeauna o 

piesă de teatru, care era terminată când ajungea la Paris și se reprezenta la Teatrul 

Național în anul următor (Ciorănescu 1995: 154). 

Momentul sosirii sale la Fontenay-aux-Roses, este descris în amănunt de Alexandru 

Ciorănescu:  

Am sosit la Fontenay-aux-Roses la 2 decembrie 1934. M-am prezentat 

Direcției, reprezentată în această ocazie de doamna Ianculescu, pentru că 

administratorul Școlii era absent. Mi-am luat în primire camera care avea să fie multă 

vreme a mea. Am luat apoi contact cu primii colegi pe care i-am putut găsi; cea dintâi 

și cea care m-a lămurit în mod pertinent asupra condițiilor de trai la Școală, asupra 

condițiilor transportului la Paris și toate celelalte informații, prețioase pentru un 

începător, a fost vecina mea de palier, domnișoara Hortensia Hămbășanu, studentă de 

la Cluj, care pregătea o lucrare despre o romancieră franceză (Ibidem: 161–162). 

Primul Crăciun petrecut de Alexandru Ciorănescu la Școala din Franța relevă 

întâmplări ce au o însemnătate deosebită: 

Din primul Crăciun nu-mi aduc aminte decât de pomul instalat pe un birou 

protejat cu o pătură groasă; de șampania pe care am băut-o prima oară în cantități de 

care nu mai țineam socoteală; de cozonacul pe care ni l-a trimis doamna directoare; de 

gramofonul împrumutat nu știu de unde; de muzica încăpățânată care-i împingea pe 

toți să danseze, – pe mine nu, pentru că n-am dansat niciodată; de invitația la dans pe 

care am primit-o de la domnișoara Lyda (viitoarea mea soție) (Ibidem: 156). 

Despre biblioteca Școlii, Ciorănescu povestește că era un loc de reculegere și liniște, 

cuprinzând numeroase volume: 

Am lucrat mult în această bibliotecă [...] Eu îmi aranjam acolo, pe o masă 

monumentală, filele adunate în săptămâna respectivă și, când am terminat cercetarea, 

am redactat și am bătut la mașina de scris textul celor două teze de doctorat. Nu pot să 

spun cât de bogată era biblioteca,  pentru că nici nu-mi aduc aminte dacă avea un 

inventar, nici n-am numărat câte volume avea. Îmi aduc aminte de unele serii de cărți 

prețioase […] frumos legate în marochin roșu, cu ornamente și tranșe aurite, operele 

complete ale lui Voltaire, probabil dăruite de cineva din familia lui Georges 

Bengescu2. Am avut la îndemână colecția completă a Documentelor Hurmuzachi, cu 

siguranță donație a Academiei Române. Era și o colecție interesantă de cărți și 

pamflete publicate la Paris de pașoptiștii români și o mulțime de alte cărți de care nu-

mi aduc aminte (Ciorănescu 1995: 157–158). 

Altă dată, Ciorănescu își amintește că biblioteca se mutase de la ultimul etaj, care 

devenise cu totul neîncăpător, într-un pavilion din zona verde:  

Dată fiind pasiunea mea pentru anticariatele din Paris, eram în măsură să 

semnalez administrației noastre cărțile care puteau fi considerate de interes primordial 

din punctul de vedere românesc. Am izbutit să contribui în felul acesta la achiziția 

2 G. Bengescu (1848–1921), scriitor, istoric și diplomat român. Cunoscut ca cercetător, editor și 

bibliograf al operei lui Voltaire. 
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unor cărți vechi, importante pentru trecutul nostru, unele din ele la prețuri 

excepționale reduse, pentru că Școala nu dispunea de sume importante pentru a-și 

permite excese (Ibidem: 151).  

Din păcate, toate aceste eforturi nu au fost de niciun folos, pentru că la 

descompunerea Școlii Române din Franța, conducerea comunistă de la București a 

adăugat și jaful bibliotecii, multe din aceste volume fiind vândute în vrac unui librar 

din Paris, care le-a cumpărat din cauza prețului neînsemnat care i se cerea. 

Atmosfera de la Fontenay era propice studiului, cercetării și creației în 

general, iar momentele de relaxare reprezentau un liant al relațiilor dintre membrii 

Școlii și conducere: 

 
În felul ei, viața la Fontenay era o viață familială. Lui Ianculescu3 îi plăcea să 

se plimbe, să se distreze, să stea de vorbă: purtări de care am profitat și noi, pentru că 

din când în când ne invita la excursii plătite din fondurile Școlii. Grație acestei 

înțelegeri tacite am vizitat Franța: nu numai împrejurimile Parisului de la Rouen la 

Reims, dar și ruinele romane din Provența, castelele de pe Loire și Coasta de Azur 

(Ibidem: 160). 

3. Profesorii și mentorul 

 

La Paris, între 1934–1938, Alexandru Ciorănescu își pregătește teza de 

doctorat ca bursier al Școlii Române din Franța de la Fontenay-aux-Roses și audiază 

cursurile de literatură comparată la Facultatea de Litere şi la Şcoala Normală 

Superioară, unde îi întâlnește pe corifeii comparatismului literar: Paul Hazard, 

Ferdinand Baldensperger şi Paul Van Tieghem. Despre Baldensperger, teoretician al 

literaturii comparate, profesor foarte atent şi primitor cu discipolii săi, Ciorănescu îşi 

aminteşte: „Singurul cusur pe care i l-am găsit lui Baldensperger [...] era că zbura 

prea sus, pentru nişte studenţi care mergeau pe jos. […] Întinderea cunoştinţelor lui 

era impresionantă”. Curând după prezentarea sa la Sorbona, Ciorănescu va fi 

îndrumat de Paul Hazard şi Ferdinand Baldensperger, care îi vor explica cu răbdare 

şi bunăvoinţă că pentru o teză de doctorat de stat sunt necesari şase ani şi 
 

că în doi ani nu puteam să pregătesc decât un doctorat universitar, fără valoare 

şi fără girul Statului – aşa-numitul doctorat bon pour l’ Orient, despre care nici nu 

auzisem până atunci. Adevărul e că nu ştiam la ce mă angajasem, pentru că nu 

cunoşteam toate arcanele învăţământului superior francez (Ibidem: 165). 

 

Cei doi profesori îl vor încuraja pe tânărul doctorand, asigurându-l de sprijinul şi 

încrederea lor, fiind convinşi că „Universitatea din Bucureşti e o foarte bună 

universitate şi nu recomandă decât pe cei vrednici să fie recomandaţi” (Ibidem: 167). 

Într-un interviu acordat Crisulei Ştefănescu, Alexandru Ciorănescu recunoaşte cu 

emoţie că dintre comparatişti cel mai apropiat i-a fost Paul Van Tieghem: „A fost 

unul din coordonatorii lucrării mele de doctorat din Franţa [...] Mai târziu când era 

bătrân şi bolnav m-am dus să-l văd. Când m-a văzut Tieghem a început să plângă” 

3 Este vorba despre Victor Ianculescu, avocat, subdirector al Școlii Române din Franța, autorul 

lucrării Petite Entente et l Union européenne, Paris, Librairie Universitaire J. Gamber, 1931. 
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(Ștefănescu 2000: 42). Al. Ciorănescu îi evocă şi pe profesorii care au făcut parte 

din comisia sa de doctorat: Albert Pauphilet, Jean Plattard, Henri Chamard, Henri 

Bédarida şi Jean- Marie Carrée: 

Cel mai entuziast apărător al meu a fost Bédarida, cu care nu vorbisem 

niciodată, pentru că nici nu-mi închipuisem că s-ar putea să facă parte din tribunal. 

Bédarida a fost elogios de la început până la sfârşit. A citat şi a citit pagini din teză, a 

lăudat organizarea materiei, cantitatea informaţiei şi judecata imaginii poetului italian 

în poezia franceză. Chamard a lăudat cunoştinţa şi cantitatea de poezii franceze […] 

sfârşind prin a spune că nu avea nimic de criticat [...] Când a venit rândul lui Carée, 

care era preşedintele juriului şi era de felul lui un om acru […] a început prin a mă 

ataca, pentru că nu făcusem nicio menţiune de prezenţa lui Ariosto în opera poetică a 

lui Victor Hugo […] discuţia noastră, destul de acră deşi foarte respectoasă din partea 

mea, m-a costat cu siguranţă menţiunea onorifică (Magna cum laude). Eu am obţinut 

doctoratul fără nicio menţiune onorifică (Voicu-Brey 2006: 74). 

În noiembrie 1934, de la Paris, Ciorănescu îi aducea la cunoștință lui Nicolae 

Iorga, profesorul pe care l-a venerat, de la care a învățat enorm și căruia i-a purtat o 

nemăsurată recunoștință, planurile sale legate de teza sa de doctorat influența lui 

Ariosto în Franța, în epoca Renașterii și în secolul al XVII-lea. Tot cu această 

ocazie, Alexandru Ciorănescu îi semnala istoricului român faptul că intenționa să 

cerceteze arhivele din Simancas, unde va găsi date inedite despre istoria românilor și 

legăturile diplomatice: 

Într-un catalog, pe care în cred aproape necunoscut la noi, al arhivelor de la 

Simancas, am aflat că în castelul acesta se găsesc numeroase acte originale, și fără 

îndoială necercetate, privitoare la istoria românilor; între altele o corespondență a lui 

Mihai Viteazul și alta a lui Radu Mihnea cu regele Spaniei, o relație spaniolă asupra 

morții lui Mihai [...] Cu multă bucurie aș primi să petrec o lună sau două acolo, în 

vara anului viitor, pentru a copia aceste acte, dacă s-ar găsi posibilitatea să mi se 

atribuie un fond suplimentar de 2000 de franci circa, pentru a acoperi cheltuielile de 

călătorie și întreținere acolo, pentru care bursa de aici ar fi insuficientă (Scurtu, II, 

2012: 61). 

În 1935, Alexandru Ciorănescu nu renunță la călătoria pe care o proiectase în 

Spania și astfel pleacă cu sprijinul financiar al familiei în provincia Valladolid 

pentru a consulta în biblioteca și arhivele de la Simancas documente privitoare la 

istoria românilor și pentru a-și perfecționa limba spaniolă. Înainte de a întreprinde 

această călătorie de studiu, Ciorănescu, manifestând o curiozitate epistemică rar 

întâlnită, va apela tot la Iorga pentru a-i semnala și alte fonduri relevante pentru 

trecutul românilor:  

Aș fi foarte bucuros dacă ați binevoi să-mi mai indicați, în aceste două arhive, 

fonduri necunoscute care ar putea să intereseze trecutul românesc, pentru a le cerceta 

325



și pe acelea [...] Până atunci aș fi bucuros să știu dacă actele privitoare la Petru 

Cercel4, pe care am avut onoarea a vi le trimite se vor publica (Ibidem: 62–63).  

De la Valladolid, tânărul bursier îi va scrie lui Nicolae Iorga că materialul găsit la 

Simancas este prea vast pentru a fi parcurs într-o lună, iar secțiunile ce conțin 

informații privitoare la istoria noastră sunt Alemania și Venecia, Ciorănescu 

plănuind o ședere de un an în Spania, dar nu înainte de a-și termina teza de doctorat: 

„M-am gândit și eu la o ședere de un an în Spania, dar nu m-aș putea hotărî pentru 

ea înainte de a termina teza începută la Fontenay, am lucrat pentru ea un an întreg, și 

sper că alți doi ani îmi vor fi de ajuns pentru a termina, căci nu vreau să părăsesc 

lucrul început înainte de a-l duce la bun sfârșit” (Ibidem: 54). În această primă 

călătorie în Spania, Ciorănescu îl va cunoaște pe Antonio Tovar, prietenul care, după 

ani, îl va ajuta să plece la Universitatea din La Laguna, Tenerife. Așa cum ne este 

relevat în Escritos autobiográficos, Antonio Tovar obținuse o bursă de studiu la 

Paris, unde era coordonat de lingvistul Émile Benveniste. Cei doi amici se vor 

întâlni ulterior la Biblioteca Națională a Franței, iar apoi Ciorănescu îl va prezenta 

pe Antonio Tovar membrilor de la Școala Română: 

En París fuimos viéndonos bastante a menudo. Coincidíamos en la Biblioteca 

Nacional, que él también frecuentaba, y comíamos juntos. Una vez salimos los dos a 

la hora del cierre de la Biblioteca y lo invité a que se viniera conmigo a Fontenay para 

comer juntos en la Escuela Rumana. Le gustó el ambiente y volvió en repetidas 

ocasiones […] La relativa asiduidad de Antonio en Fontenay tenía su explicación. 

Venía con placer porque, decía él, le gustaba el ambiente rumano (Cioranescu 2016: 

266). 

În perioada șederii sale la Valladolid, Ciorănescu scrie o scrisoare de mulțumire 

profesorului Dumitru Focșa, directorul Liceului „Spiru Haret”, din București, în 

1935: 
 

Mă gândisem la început să vă scriu pentru a vă anunța numirea mea ca 

membru al Școlii Române în Franța; această numire bănuiam că ar putea să vă 

intereseze, atât pentru că era vorba de un fost elev al liceului, cât și pentru că plecam 

la școala din Fontenay în locul lui Elian, vechi „spirist” și el, și care la rândul lui 

înlocuise pe Valeriu Papahagi, elev al aceluiași liceu. Cred dar, că liceul nostru și 

d[umnea]v[oastră], care atât de bine îl personificați, vă va face plăcere a ști că trei 

foști elevi de la „Spiru Haret” au unul după altul bursa Școlii Române, și tot ce pot să-

mi urez e să am un moștenitor de aceeași proveniență. […] mi se pare natural să nu uit 

tot ce vă datorez liceului, d[umnea]v[oastră] și întregului corp profesoral. Vă rog, 

așadar, să primiți de la fostul d[umnea]v[oastră] elev asigurarea unui sentiment plin 

de regret și de frumoase amintiri și vă rog să încredințați pe toți domnii profesori că le 

păstrez aceleași sentimente (Scurtu, III, 2009: 36–37). 

Din perioada stagiului de studii în Franța, unde s-a inițiat în tainele cercetării 

autentice, datează o scrisoare trimisă în iulie 1936 lui Emil Panaitescu5, care în 

4 Este vorba despre studiul Nou despre Petru Cercel, publicat în „Revista istorică”, 21, nr. 7−9, 

iulie−septembrie 1935, p. 247–276. 
5 Emil Panaitescu (1885–1958), istoric, savant. 
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calitate de director al Școlii din Roma (1929–1940), acceptă ca tânărul Alexandru 

Ciorănescu să fie găzduit în căminul școlii pe care o conducea, în perioada de 

documentare în bibliotecile din Italia:  

Pentru teza pe care o pregătesc la Universitatea de aici, despre influența lui 

Ariosto în Franța, am nevoie de un număr de lucrări italiene, pe care nu le găsesc în 

bibliotecile din Paris. De aceea sunt silit să lucrez vara aceasta în Italia, la Veneția, 

unde voi rămâne câteva săptămâni, și la Roma, pentru 7–8 zile. […] Aș dori să știu 

dacă în calitate de membru al Școlii de la Fontenay-aux-Roses, având în vedere 

scopul științific al călătoriei, și mai cu seamă bunăvoința d[umnea]v[oastră], pe care 

am avut prilejul s-o apreciez altădată, aș putea locui în această săptămână de studii 

romane în frumoasa d[umnea]v[oastră] Academie. Fie sub rezerva reciprocității, fie 

grație spiritului d[umnea]v[oastră] de ospitalitate, poate îmi veți privi cu îngăduință 

această rugăminte (Scurtu II 2008: 19). 

4. Corespondența cu Nicolae Ciorănescu 

 

Într-o scrisoare inedită adresată de Alexandru Ciorănescu, fratelui său 

Nicolae6, este vorba despre una din vizitele lui Nicolae Iorga la Școala din Franța, în 

anul 1936: „numai azi găsii vreo 5 minute ca să scriu, că de când e Iorga la Fontenay 

o țin tot într-o zăpăceală; ba trebuie să mă duc după el la bibliotecă, ba la conferințe, 

ba să-i fac la mașină rezumatul cursurilor, o harababură întreagă”7. În Escritos 

autobiográficos, Ciorănescu scria că la Biblioteca Națională de la Paris, Iorga era 

prieten cu directorul și astfel avea un regim special, iar cărțile îi erau căutate și 

pregătite dinainte de alumni ai Școlii:  

Turdeanu y yo, que éramos los más solícitos lectores de la Biblioteca, 

llegábamos antes que Iorga y conseguíamos de los depósitos los libros cuyos títulos 

nos había señalado él mismo en un número respetable de papeletas, y los apilábamos 

encima de dos mesas. Más tarde llegaba Iorga […] Se iba antes que nosotros, no sólo 

porque nosotros teníamos que devolver los libros consultados por él, sino también 

porque él trabahaba más rápido que nosotros (Cioranescu 2016: 232–233).  

Iorga era punctual, dar rareori citea cu adevărat, liniștit și concentrat, atunci 

nu își nota, deoarece probabil se baza pe memorie. 

Alexandru Ciorănescu își va arăta recunoștința față de mentorul său, prin 

implicarea în proiecte, având ca subiect istoria națională. După cum îi scria fratelui 

său, Nicolae, în 1938 despre intenția de a publica o revistă, dedicând primul număr 

lui Nicolae Iorga: 

Alta e că am hotărât cu doi băieți de aici, pe care îi cunoști, să scoatem o 

publicație periodică științifică, Études Roumaines, cam de 2–3 ori pe an, dedicând 

primul număr lui Mihai Viteazul și lui Iorga, ca să ne punem bine cu el. O să fie ceva 

foarte luxos ca tipar și hârtie: costă vreo 3000 de franci 200 de ex. în 64 de pagini. 

6 Este vorba despre Nicolae Ciorănescu (1903–1957), matematician, profesor în cadrul Politehnicii 

din București. 
7 Fragment dintr-o scrisoare-manuscris inedită a lui Al. Ciorănescu, adresată fratelui său, Nicolae 

Ciorănescu, datată 10 ianuarie 1936. 
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Banii îi dă Ianculescu, adică Școala Română. – vrea ca să știm dacă ăia dela Cartea 

Românească acceptă să aibă depozitul, și să-i punem numele pe copertă, cum se vede 

în macheta alăturată. Tratează tu cu Mișu, în vederea chestiei ăștia și spune-i că e 

vorba de vreo 100 de ex. de lăsat în depozit la ei, cam a câte 10 franci unul, pe cât se 

pare (=50 lei). Chestia e sigură și definitivă aici, așa încât te rog să vezi cum stau 

lucrurile acolo. Numai că îți recomand foarte – să ai în vedere că proiectul, cu toate că 

e realizabil în 2 sau 3 săptămâni, trebuie să rămână cu totul și cu totul secret, având 

intenția să-i facem o surpriză lui Iorga, și să apărem ca o bombă pe piața 

bucureșteană8.  

Acest proiect se va realiza, Alexandru Ciorănescu publicând în primul număr al 

revistei, „Études Roumaines” (Paris, 1938), studiul Michel le Brave et la politique 

espagnole. 

Este memorabilă afirmația lui Alexandru Ciorănescu, care considera că 

încrederea magistrului său și pregătirea temeinică și activitatea de cercetare 

desfășurată în cadrul Școlii Române din Franța, l-au propulsat într-o carieră literară 

de succes prin dobândirea confienței în sine însuși: « la confianza de Iorga fue una 

especie de agua viva que  me restituyó la confianza en mí mismo. […] el hecho de 

haber contado con la confianza del gran Nicolae Iorga es mi podio más alto» 

(Cioranescu 2016: 244). 
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Alexandru Cioranescu and the Romanian School in France 

Alexandru Cioranescu was forced to choose the exile, firstly in Paris and then in 

Tenerife; he published only one volume of his nemories, Amintiri fără memorie (1911–

1934), edited in 1995. In 2016 a volume of his memories was published, a translated edition 

into Spanish (Alejandro Cioranescu, Escritos autobiográficos, edición de Andrés Sánchez 

Robayna y Lilica Voicu-Brey, Madrid, Biblioteca Nueva, 2016); this contains the first 

volume of memories and also a few unpublished fragments. We shall concentrate on texts 

that refer to his internship at Sorbonne in view to prepare his doctoral thesis in 1939. In 

Paris, between 1934 and 1938, Alexandru Cioranescu was preparing his doctoral thesis as a 

scholar of the Romanian School in France at Fontenay-aux-Roses and he attended lectures of 

comparative literature at the Faculty of Letters and at École Normale Superieure, where he 

met the specialists of literary comparatism: Paul Hazard, Ferdinand Baldensperger and Paul 

Van Tieghem. In this paper I shall present unknown information, memories, evocations, 

testimonies of the Romanian professor. The correspondence between Alexandru and Nicolae 

Cioranescu is relevant for this period. In these letters, Alexandru was writing to his elder 

brother, Nicolae (Nicu) about his schedule, news about friends and public figures who lived 

in Paris, about his future projects (Alexandru Cioranescu was writing about his intention to 

publish the review Études Roumaines, his wish to travel at Nancy, to London and Venice for 

various researches), literary advice. Alexandru informs his brother about the stage of his 

doctoral thesis, the fact that he planned to come back in Romania as soon as possible. From 

these letters, we can also understand that Nicolae Iorga was the mentor and actually a 

“protector God” for Alexandru Cioranescu, by offering him the freedom to choose his 

vocation. All this news is important for understanding Cioranescu’s relationships with 

Romanian and European personalities, such as: Nicolae Iorga, Victor Ianculescu, Emil 
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Turdeanu, Constantin Marinescu, Basil Munteanu, C.C. Giurescu, Petre Sergescu, Petre P. 

Panaitescu, Jean-Marie Carré, Victor Buescu, Mircea Popescu and others. 
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