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Constantin Gh. MARINESCU. Franța în istoria și cultura românilor. 
Interferențe. Iași: Editura Samia, 2014. 264 p.

Neobositul cercetător al istoriei culturii române, pro-
fesorul universitar, membrul de Onoare al Academiei de 
Științe din Chișinău a editat o lucrare consacrată relațiilor 
culturale și politice dintre România și Franța. Eruditul căr-
turar urmărește legăturile culturale și politice dintre Țările 
Române și Franța începând cu secolul al XVI-lea, cu relațiile 
lui Petru Cercel cu Henric al III-lea de Valois al Franței, cu 
prețuirea înzestrării lui literare, a calităților de poliglot, și ter-
minând cu consemnarea receptivității operei marelui poet 
national Mihai Eminescu în cultura franceză. Menționând 
că în secolele XVII și XVIII relațiile franco-române s-au 
intensifi cat și diversifi cat, în special datorită numeroaselor 
călătorii ale intelectualilor francezi în Principatele Române, 
ceea ce a contribuit la familizarea cu ideile Iluminismului, 
profesorul C. Marinescu subliniază că spiritualitatea româ-
nească a promovat propriul său Iluminism, inspirat din 
particularitățile spiritului istoric și temporal, din specifi cul 
national, din psihologia poporului român. Deși propunerea de a deschide în Principatele Ro-
mâne a unei reprezentanțe franceze este lansată încă din 1762, acest deziderat se va realiza abia 
după Revoluția Franceză. În 1798 a fost deschis un consulat general la București și altul la Iași.

Secolul al XIX-lea este marcat de intense relații româno-franceze pe multiple planuri: po-
litice, culturale, economice. În 1846 s-a constituit Societatea Studenților Români din Paris, al 
cărei președinte era Ion Ghica, iar secretar C.A.Rosetti. Membri ai acestei Asociații au fost, 
printre alții, Dimitrie Bolintineanu, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, reprezentanți de 
frunte ai mișcării revoluționare din 1848, din Principatele Române. Președinte de onoare al 
acestei Asociații a fost  poetul Alphonse de Lamartine. După Unirea Principatelor, în 1859, se 
extind relațiile diplomatice între România și Franța, Mihail Kogălniceanu fi ind primul ministru 
plenipotențiar al României la Paris.

Secolul al XIX-lea a fost secolul francez al românilor, declară autorul. Franța a jucat un rol 
proeminent, determinant în istoria modernă a României. Fără ajutorul Franței, apariția statului 
român pe harta politică a Europei, poate, nu s-ar fi  produs la timpul respectiv. Autorul consacră 
un amplu spațiu din lucrare sprijinului acordat de opinia publică franceză Unirii Principatelor 
Române. Universitari, intelectuali francezi de mare prestigiu, precum Jules Michelet sau Edgar 
Quinet, au sprijinit lupta pentru libertate și unitate a poporului român. Prin intermediul presei, 
al unor lucrări sau conferințe publice personalități importante ale vieții publice, franceze s-au 
pronunțat pentru Unirea Principatelor Române într-un stat independent, considerând că aces-
ta ar constitui un factor de echilibru în Europa. Problema Unirii Principatelor Române a fost 
dezbătută la două Conferințe de Pace de la Paris, din 1856 și 1858, la care guvernul francez s-a 
pronunțat în favoarea unirii celor două Principate într-un singur stat.

În continuare profesorul C.Marinescu urmărește și expune cu minuțiozitate activitatea 
studențimii române din Franța în sprijinul mișcării pentru unitate națională din Transilva-
nia. Sunt descrise pe larg acțiunile Ligii Culturale Române în scopul câștigării unui mare 
număr de sprijinitori în toate straturile și mediile sociale din Franța, dar și din alte țări eu-
ropene. Mișcarea memorandistă din Transilvania în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea 
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a cunoscut o susținere incontestabilă a opiniei publice franceze și a autorităților statale din 
Franța. Solidaritatea unor personalități și cercuri largi ale opiniei publice franceze cu cauza 
românilor din Transilvania s-a manifestat prin conferințe, declarații de presă, adunări publi-
ce. Însuși președintele Republicii Franceze, Sadi Carnot, a trimis pe adresa secției din Paris a 
Ligii Culturale Române o scrisoare de simpatie pentru lupta națională a românilor transilvă-
neni. Printre personalitățile franceze care s-au solidarizat cu lupta memorandiștilor români, 
autorul îi menționează pe Emil Zola, Charles Loiseau, G.Garreau și alți scriitori și profesori 
universitari din aproape toate centrele universitare ale Franței.

Mișcarea pentru înfăptuirea statului național unitar, la începutul secolului XX, reușește să-și 
amplifi ce legăturile cu Franța. În anii 1910-1916, relațiile dintre România și Franța înregistrează 
o dezvoltare ascendentă. Din inițiativa unor oameni de cultură români, în primăvara anului 1912 
s-a constituit o secțiune română a Alianței Franceze. În preajma izbucnirii Primului Război Mon-
dial opinia publică românească era conștientă că unirea Transilvaniei cu România impunea aban-
donarea politicii ofi ciale, detașarea României de Tripla Alianță și apropierea de Antanta, favorabilă 
ideii de unitate națională a românilor. Declanșarea celui de al Doilea Război Balcanic determină 
noi acțiuni ale colaborării și solidarității româno-franceză. Cele două popoare erau interesate în 
chip deosebit într-o colaborare pe diverse planuri, într-un război ce se întrevedea iminent. 

Interesul cercurilor politice franceze pentru atragerea României în coaliția statelor An-
tantei și a Alianței balcanice crește în chip remarcabil în perioada Primului Război Mondial. 
Neutralitatea României în anii 1914-1916 era o formula provizorie. Intrarea României în 
1916 în război alături de puterile Antantei a fost primită cu deosebită satisfacție și entuzi-
aste manifestații de opinia publică  și de opfi cialitatea franceză. Președintele Consiliului de 
Miniștri al Franței, Aristide Briand, adresa, la 28 august 1916, o telegramă de felicitare guver-
nului român, în care declara că ”națiunea franceză în întregime aplaudă decizia prin care 
România își ia cu curaj locul său printre apărătorii cauzei dreptății și civilizației”. Prin tratatul 
de alianță, încheiat în august 1916 cu puterile Antantei, a fost stabilită încorporarea teritori-
ilor românești din Imperiul Austro-Ungar.  România și-a pus în serviciul acestei cause toate 
forțele. Însă aliații nu și-au respectat angajamentul de a declanșa ofensiva simultan cu cea a 
Armatei Române împotriva forțelor inamicului. România a purtat o vreme singură, cu propri-
ile sale mijloace, un război contra inamicilor mai numeroși și mai bine înarmați, pe un front 
enorm. Pierzând mari teritorii și forțe de luptă, România s-a văzut silită la un armistițiu cu 
Germania, spre a-și putea reface potențialul economic, militar și uman. 

Acest armistițiu, constată profesorul C.Marinescu în studiul său bine documentat și argu-
mentat, a provocat României mari difi cultăți la Conferința de Pace de la Paris. Autorul ilustrează 
cu multe amănunte și referiri la documente avatarurile delegației române sub conducerea lui 
Ion I. C. Brătianu, apoi a lui Alexandru VaidaVoievod, la această Conferință, și demonstrează că 
doar prin sprijinul și solidaritatea Republicii Franceze România a reușit să-și revendice teritori-
ile locuite de români din Transilvania, Banat, Dobrogea, Basarabia și Bucovina. Recunoașterea 
pe plan international a actului istoric de la Alba Iulia s-a datorat sprijinului multilateral acordat 
de opinia publică internațională, un rol proeminent avându-l opinia publică din Franța, dar și 
activității neobosite desfășurate de mișcarea națională românească din toate provinciile istorice.

Autorul acordă multă atenție contribuției emigrației române la cauza unității national-stata-
le, atât în Franța, cât și în Marea Britanie, Italia, SUA. Liga Culturală Română,  Consiliul Național 
al Unității Române au trimis misiuni diplomatice în diferite țări spre a câștiga opinia publică 
și guvernele țărilor respective pentru cauza unității politice a românilor. Astăzi, când mișcarea 
unionistă din țară și din Republica Moldova se intensifi că, cartea profesorului C. Marinescu, de 
rând cu alte studii de referință ale sale consacrate epopeei Marii Uniri devine deosebit de actuală.

                       Gheorghe BOBÂNĂ, 
doctor habilitat în fi losofi e,Institutul de Istorie
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