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Chères lectrices, 
Chers lecteurs,

Hélène ROOS
Directrice de l’Institut francais de Roumanie,

L’Institut français de Roumanie a tenu à maintenir, malgré le contexte pandémique qui 
limite les déplacements, le prix 2020 du Choix Goncourt de la Roumanie.  

Festivals littéraires annulés, librairies fermées, les parutions aussi bien nouvelles 
qu’anciennes des auteurs, autrices et maisons d’édition ont été reportées. Célébrer la 
rentrée littéraire 2020 avec cette huitième édition du prix de l’Académie Goncourt, c’est 
affirmer notre soutien au milieu du livre et à tous ses acteurs. 

Le Choix Goncourt de la Roumanie demeure un événement à succès dans le milieu 
éditorial roumain puisque tous les livres lauréats du prix ont été traduits. Permettre son 
édition cet automne est ainsi un gage d’appui à la chaîne du livre.

L’an dernier, le public de l’Institut français de Roumanie a eu l’occasion d’échanger avec 
Pauline Delabroy-Allard, Choix Goncourt de la Roumanie 2018. Cette année, bien qu’il 
ne puisse se déplacer jusqu’en Roumanie, Santiago H. Amigorena, Choix Goncourt de 
la Roumanie 2019, nous fait le plaisir d’être présent avec nous par écran interposé pour 
échanger avec le jury étudiant.

Sous le haut-patronage de l’Académie Goncourt, c’est une soixantaine d’étudiants de six 
universités roumaines (Braşov, Bucarest, Craiova, Cluj-Napoca, Sibiu et Timişoara) qui ont 
pris part à cette opération. Depuis deux mois, les étudiants lisent les 15 ouvrages de la 
sélection Goncourt 2020 et échangent, débattent, défendent leurs opinions pour élire le 
lauréat de l’édition 2020, dont le nom sera dévoilé au public roumain le 29 octobre.

Aux côtés de Santiago H. Amigorena, parrain argentin de cette édition et auteur du Ghetto 

Intérieur (P.O.L.) traduit chez Litera sous le titre Ghetoul Interior, l’auteure Ioana Pârvulescu 
sera la marraine roumaine de l’événement. Tous deux seront auprès du jury pour les 
épauler tout au long des délibérations.

Le Choix Goncourt de la Roumanie permet de mettre en avant plusieurs priorités de 
l’Institut français de Roumanie : la jeunesse, la francophonie, notre soutien au livre et au 
débat d’idées, à l’ensemble des industries culturelles et créatives.

Nous remercions vivement les étudiants pour leur implication, ainsi que les professeurs, 
les éditeurs roumains pour leur confiance réitérée chaque année dans la traduction du 
Choix Goncourt de la Roumanie et nos précieux partenaires.

Nous vous souhaitons de belles lectures. 



Premiul Goncourt

Oricine trăia în Paris în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și făcea parte din 
lumea literară îi cunoștea cu siguranță pe Jules și Edmond de Goncourt. În afară 
de operele pe care le-au semnat împreună cu prenumele Juledmond, frații de 
Goncourt au lăsat moștenire, prin testament, Academia și Premiul Goncourt.

Inspirată din atmosfera saloanelor literare din secolul al XVIII-lea, Academia 
Goncourt este compusă din 10 membri permanenţi şi este condusă de 
personalităţi marcante. După autori ca J.-K. Huysmans (Liturghia neagră, Polirom; 
În răspăr, Univers), Colette (Curtezana, Humanitas) și Edmonde Charles-Roux 
(Coco Chanel, Rao), astăzi din acest grup fac parte Didier Decoin, Paule Constant, 
Patrick Rambaud, Tahar Ben Jelloun,  Françoise Chandernagor, Philippe Claudel 
și Pierre Assouline. În 2016, Eric-Emmanuel Schmitt s-a alăturat Academiei, iar 
Camille Laurens și Pascal Bruckner i-au urmat în 2020.

Din 1903, la începutul lunii septembrie a fiecărui an, Academia selecţionează 
cele mai reprezentative romane din peisajul literar francez la momentul celebrei 
„toamne literare”. Selecţia Academiei nu depăşeşte de obicei 15 titluri care, în 
timpul dejunurilor luate la restaurantul „La Drouant”, sunt discutate, comparate, 
dezbătute, adorate, judecate, detestate. Lista se scurtează pe măsură ce 
săptămânile trec şi, la începutul lui noiembrie, după o ultimă reuniune, cei zece 
membri dau verdictul. 

Câteva premii Goncourt celebre: La umbra fetelor în floare de Marcel Proust în 
1919, Mandarinii de  Simone de Beauvoir în 1954,  Strada dughenelor întunecoase 
(Univers, 1981) de Patrick Modiano în 1978, Testamentul Francez (Polirom, 2002) de 
Andreï Makine în 1995 și Harta şi teritoriul (Polirom, 2013) de Michel Houellebecq 
în 2010.

Condițiile pentru ca un scriitor să poată participa la Premiul Goncourt sunt să 
scrie în franceză și romanul său, publicat de un editor francofon, să fie distribuit în 
librării. Câștigătorul primește un premiu simbolic de 10 euro, care este compensat 
de tiraje importante în Franța și de traduceri în toată lumea.
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Choix Goncourt  
de la Roumanie 2020

Premiul Goncourt 
Alegerea României 2020



De ani de zile, premiile literare încearcă să contrazică celebra vorbă a lui Seneca: 
„Unii au faima, ceilalți o merită”. Ca faima să fie în concordanță cu meritul și nu în 
contradicție cu el, jocurile de culise la alegerea unui premiu ar trebui să înceteze. 
Într-un interviu apărut în Lire, Michel Tournier observa că Premiul Goncourt a 
adunat destule greșeli, cea mai izbitoare fiind probabil că Mémoires d’Hadrien de 
Marguerite Yourcenar nu lua, în 1951 nici măcar un vot.

Premiile date de liceeni și de studenți sunt însă cinstite, bazate pe admirație 
sinceră și fără alt parti pris decât plăcerea lecturii. Studenții pot greși, ca oricine, de 
altfel, dar cu siguranță nu au nici un motiv să trișeze. Mărturisesc că am luat o dată 
Premiul liceenilor, la festivalul internațional FILIT, și îmi amintesc bine sentimentul 
de bucurie avut atunci: întâi datorită convingerii că premiul era „pur” și apoi pentru 
că e întotdeauna plăcut să știi că viitorul ține cu tine. Cu siguranță cei 15 autori din 
2020 așteaptă cu maximă emoție alegerile făcute sans peur et sans reproche de 
studenți. România participă pentru a opta oară la premiile Goncourt, de data asta 
cu șase universități: București, Brașov, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu, Timișoara, cu 
60 de studenți. 

Nașele din povești își ajută finii în momente dificile. Parcurgând lista celor 15 
romane nominalizate anul acesta îmi dau seama că pentru studenți nu va fi ușor 
de ales. În ciuda pandemiei, anul 2020 pare a fi unul bun din punct de vedere 
literar, și măcar 3 romane de valoare comparabilă vor da bătălia finală. Să sperăm 
că învinge cel mai bun. Premiul nu e numai pentru autor, ci și, mai ales, pentru 
public. Cred că premiul pe care îl vor alege studenții români va ajunge pe drumul 
cel mai scurt la inima cititorilor.

Ioana Pârvulescu,
Marraine du Choix Goncourt de la Roumanie 2020
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Proiectul literar Premiul Goncourt - Alegerea României își propune să 
recompenseze un roman dintre cele 15 texte selectate, în fiecare an, de Academia 
Goncourt, la începutul lunii septembrie. Ajuns la cea de-a opta ediție, proiectul 
urmărește deopotrivă dezvoltarea abilităților de lectură critică ale tinerilor filologi 
specializați în literatură franceză din cele mai importante centre universitare din 
România (București, Timișoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Craiova) și difuzarea și 
promovarea literaturii franceze contemporane în spaţiul românesc. 

Activitatea juriilor presupune reuniuni și dezbateri în cadrul departamentelor de 
limbă și literatură franceză a universităților menționate care propun o jurizare 
graduală și coerentă. Anul trecut premiul a fost decernat scriitorului Santiago H. 
Amigorena pentru romanul Ghetoul interior. Romanul este tradus în limba română 
la editura Litera, în colecția Clasici contemporani.

Anul acesta întâlnirea președinților juriilor universitare a avut loc joi, 29 octombrie, 
cu participarea online a scriitorului Santiago H. Amigorena – laureat al Prix 
Goncourt de la Roumanie 2019, la Biblioteca Națională a României, pentru a 
desemna câștigătoarea/câștigătorul ediţiei din acest an. Cărţile care au făcut 
parte din selecţia Academiei Goncourt, ediţia 2020, și au reprezentat obiectul 
lecturii critice a juriilor românești universitare, dar și descrierea autorilor selectați 
pentru această ediție pot fi consultate în următoarele pagini. 

Despina Jderu,
doctorandă și președintă a juriului Universității din București

Premiul Goncourt
Alegerea României - ediția a 8-a
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La Sélection 
Goncourt 2020

Selecția  
Goncourt 2020



Mohammed Aïssaoui

Les Funambules
Gallimard,  
septembrie 2020

Personajul principal al romanului și-a părăsit țara natală la vârsta de nouă ani 
împreună cu mama sa ce devine astfel „analfabetă bilingvă”. A reușit să lase în 
urmă copilăria săracă, ale cărei amintiri îi revin fragmentar, grație literaturii. Biograf 
al unor anonimi, scrie poveștile altora. De ce se apleacă acum asupra unor voluntari 
care se dedică celor vulnerabili? O va regăsi poate printre ei pe Nadia, dragostea 
sa din tinerețe? În această călătorie, întâlnește bărbați și femei, care ca și el se află 
într-un echilibru fragil pe firul vieții.

”Décidément, il vaut mieux avoir un père mort qu’un père absent – au 
moins, on sait où il repose et on ne vit pas avec un fantôme qu’on risque 
de croiser.”

12

La parole aux étudiants
Mohammed Aïssaoui nous offre une suite émouvante de portraits d’anonymes, 
reliés par la même chose : la fêlure cachée de leur existence. Les funambules ne 
sont pas seulement les démunis sans-abri qui ont besoin de secours, mais aussi 
les bénévoles qui ont besoin d’aider. Surtout, Les funambules est une belle histoire 
de solidarité humaine, de tolérance et de découverte de soi.

© Francesca Mantovani

Mohammed Aïssaoui este scriitor și jurnalist 
francez născut la Alger în 1964. În prezent este 
jurnalist la săptămânalul Figaro littéraire. Este 
autorul L’affaire de l’esclave Furcy (premiul 
Renaudot pentru eseu și premiul RFO pentru 
carte).

Silviu Burtan
Université de Craiova
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Djaïli Amadou Amal

Les impatientes
Emmanuelle Collas
septembrie 2020

Trei femei, trei povești, trei destine legate. Acest roman polifonic evocă destinul 
tinerei Ramla, smulsă de lângă cel iubit pentru a fi măritată cu soțul Safirei, în 
vreme ce Hindou, sora sa, este constrânsă să se căsătorească cu vărul său. 
Răbdare! Acesta este singurul sfat pe care îl primesc de la cei apropiați, căci este 
de neconceput să nesocotești voința lui Allah. Cum spune un proverb fulani: „La 
capătul răbdării este cerul”. Însă cerul poate deveni un infern. Cum vor reuși aceste 
trei femei nerăbdătoare să se elibereze? 

Căsătorie forțată, viol conjugal, consens și poligamie: romanul lui Djaïli Amadou 
Amal sparge tabuurile denunțând condiția femeii în Sahel și spunând o poveste 
bulversantă despre tema universală a violențelor asupra femeilor.

”Les larmes d’une jeune épouse ne reflètent que sa nostalgie d’une 
jeunesse envolée, d’une innocence achevée et des responsabilités à 
venir. Elles n’expriment que son attachement à sa famille et la peur au 
moment d’entrer dans une demeure étrangère.”

14

La parole aux étudiants
Ramla, Hindou, Safira, trois femmes, trois voix, trois destins douloureusement 
similaires. Vivant dans un monde dominé par des hommes qui prennent toutes les 
décisions sans demander leur avis, où les femmes oppressées oppressent à leur 
tour, où l’amour parental est quasi-inexistant, où chaque personne qu’on croise 
est avant tout un ennemi et où l’amitié n’existe pas, ces trois figures féminines 
essayent de faire face de leur mieux à la vie qu’on leur donne, tout en criant en 
silence leur désespoir. Mais personne ne les entend, personne ne les écoute. 
Comment survivre dans un monde où la solution de tout problème n’est autre que 
la patience ?

Originară din nordul Camerunului, Djaïli 
Amadou Amal este fulani, musulmană și 
feministă. Povestitoare fără pereche, Amal 
sparge tabuul privind violențele la care sunt 
supuse femeile în Sahel cu romanul Les 
Impatientes (Premiul Orange pentru carte 
Africa 2019).

Djaïli Amadou Amal, născută în 1975 la Maroua 
în regiunea administrativă Diamaré, situată 
în extremitatea nordică a Camerunului, este 
activistă feministă și scriitoare cameruneză. A 
câștigat în anul 2019 premiul Orange pentru 
carte în Africa cu Munyal, les larmes de la 
patience (Proximité).

Camelia Rizoiu
Université de Bucarest

© Patrice Normand

15



Miguel Bonnefoy

Héritage
Rivages
august 2020

În casa de pe strada Santo Domingo din Santiago de Chile, ascunsă în spatele 
celor trei lămâi, au locuit mai multe generații ale familiei Lonsonier. Venit din 
dealurile din Jura, cu un butuc de viță de vie într-un buzunar și câțiva franci în 
celălalt, patriarhul a prins rădăcini la sfârșitul secolului XIX. Fiul lui, Lazare, întors din 
infernul tranșeelor, va locui acolo cu soția sa Thérèse și va construi în grădină cea 
mai frumoasă volieră andină. Fiica lor Margot, pionieră a aviației, va visa că zboară 
și tot acolo își va uni destinul cu cel al unui ciudat soldat ivit din trecut pentru a-i da 
naștere lui Ilario Da, revoluționarul.

Mulți ani după aceea, o dramă violentă va lovi familia Lonsonier. Prinși în ochiul 
ciclonului, vor zbura împreună spre destinul lor luând cu ei drept unică moștenire 
legenda misterioasă a unui unchi dispărut.

”Il le dit comme on donne de l’eau à un autre homme, non pas parce 
qu’on en a, mais parce qu’on connaît la soif.”

16

Miguel Bonnefoy, născut pe 22 decembrie 
1986 la Paris, este un scriitor francez și 
venezuelean. Printre altele, a publicat în anul 
2015 romanul Le Voyage d’Octavio (Rivages), 
finalist al Premiului Goncourt pentru Primul 
roman.

Pris dans le tourbillon du hasard, un jeune vigneron français débarque dans 
les contrées rocailleuses du Chili. C’est dans ce cadre que se tresse l’histoire 
mémorable d’une famille de déracinés, les Lonsonier, qui, au fil des décennies, 
se remarqueront tant par leur détermination, que par l’attachement aux habitudes 
transmises d’une génération à l’autre. Guidés par un héritage énigmatique, ils 
tenteront de combler le fossé entre deux cultures complètement différentes.

Alin Zaharie
Université de Sibiu

© Patrice Normand Leextra

La parole aux étudiants
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Emmanuel Carrère

Yoga
P.O.L.
septembrie 2020

Este povestea unei cărți despre yoga și depresie. Despre meditație și terorism. 
Despre aspirația spre unitate și tulburarea bipolară. Despre lucruri care pare că 
n-au ce căuta împreună și totuși coexistă.

”Tu connais la différence entre like et love? Tu like une fleur, tu la cueilles. 
Tu la love, tu l’arroses.

Celui qui a compris ça a compris la vie.”

18

Dominée par la tonalité d’une « plaisanterie affectueuse » qui caractérise même 
les passages les plus tragiques, cette écriture pourtant précise, à tendance 
autobiographique, propose une interrogation sur la condition de l’écrivain en quête 
de soi-même et sur la littérature comme une sorte de yoga. Empruntant la densité 
rythmique de la Polonaise héroïque de Chopin, morceau qui «  pourrait résumer 
la musique du monde  », le dernier livre d’Emmanuel Carrère apparaît comme 
une tentative de résumer les sujets les plus épineux qui ont marqué sa vie ou 
son œuvre. Au-delà de l’éclectisme des thèmes abordés, la méditation, l’amour, 
la dépression, le terrorisme ou la mort, Yoga se construit dans les termes d’une 
subtile réflexion autour d’une question qui restera toujours ouverte : la littérature 
peut-elle réparer le monde et soi-même ?

Născut în 9 decembrie 1957 la Paris,  
Emmanuel Carrère debutează în calitate 
de critic de cinema pentru revistele Positif 
și Télérama. Scriitor din anul 1982, romanul 
său L’Adversaire (Adversarul), despre cazul 
Jean-Claude Romand, reprezintă un punct de 
cotitură în cariera sa; autorul lasă deoparte 
ficțiunea romanescă pentru a se dedica unor 
scrieri vecine cu non-ficțiunea. Emmanuel 
Carrère este și scenarist și regizor.

Fabiana Florescu
Université de Bucarest

© Hélène Bamberger/P.O.L.

La parole aux étudiants
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Sarah Chiche

Saturne
Seuil
august 2020

Toamna anului 1977: Harry, treizeci și patru de ani, moare în circumstanțe tragice, 
lăsând în urma sa o fiică de cincisprezece luni. Aprilie 2019: aceasta întâlnește o 
femeie care l-a cunoscut pe Harry în copilărie, în timpul războiului din Algeria. 
Începe astfel povestea vieții acestui tată îndrăgostit de stele, descendent al unei 
reputate familii de medici. Exilați din Algeria în momentul independenței, aceștia 
își reconstruiesc un imperiu medical în Franța. Însă premisele dezastrului sunt 
disimulate tocmai în reușită. În calea lui Harry apare o femeie de o frumusețe 
incendiară. Pasiunea lor va dărâma rămășițele unui imperiu unde banii sunt 
cheltuiți cu nonșalanță. La celălalt capăt al acestei povești sumbre, persoana care 
scrie această carte își povestește cu ferocitate și haz copilăria bântuită de doliu și 
dezvăluie cum, ca și tatăl său, a fost cât pe ce să se piardă și ea.

Roman al apusului unei lumi, al încercărilor doliilor noastre și al unei boli care a 
fost o condamnare înainte de a fi o șansă, Saturne este și o frumoasă poveste de 
dragoste: a unui copil menit să moară, dar care a devenit scriitor pentru că într-o 
noapte i-a promis acest lucru fantomei tatălui său.

”Il y a bien longtemps que j’ai perdu ceux que j’aimais. De ce monde 
d’alors, il ne reste plus rien ; tout s’est dissout.”

20

Sous le signe de la planète de la mélancolie, Sarah Chiche retrace dans ce roman 
autobiographique l’incroyable histoire d’amour de ses parents, où s’entremêlent 
chagrin et passion. Saturne représente la quête personnelle des racines du deuil et 
de la dépression – une histoire dont le seul dénouement possible reste l’écriture.

Sarah Chiche este scriitoare, psihologă cliniciană și psihanalistă. A scris, 
printre altele, romanul Les Enténébrés (Seuil, 2019, premiul Closerie des 
Lilas).

Georgiana Bozîntan
Université de Cluj-Napoca

La parole aux étudiants
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Irène Frain

Un crime sans importance
Seuil
august 2020

Confruntată cu opacitatea acestui fapt divers care a afectat-o îndeaproape – 
poate opera unui criminal în serie, Irène Frain a reconstituit dedesubturile unui oraș 
dintr-o suburbie obișnuită. Pentru a deturna tăcerea familiei sale, dar și pentru a 
repara ceea ce justiția a ignorat. Un crime sans importance este o poveste fasonată 
ca un cristal, unde intimitatea și socialul sunt amestecate în pagini rând pe rând 
surprinzătoare, nostime sau emoționante.

”Je dois aux livres ma victoire contre le silence. Ce sont des passeports. 
Ils abattent les murs, les remparts, les frontières, toutes les barrières 
que les humains ont inventées pour s’ignorer, se déchirer.”

22

Tuer par le silence. Après le meurtre de sa sœur Denise, Irène culpabilise le 
silence et l’indifférence de sa famille et de la police. Alors, elle part à la quête du 
fil qui pourrait lui offrir la réponse à la question qui torture son esprit : Pourquoi  
Denise ? Récit émouvant du deuil et de l’écriture comme moyen de sauver le 
souvenir de sa sœur, personne sans importance pour le monde, mais pivot central 
dans la vie de la narratrice, Un crime sans importance illustre le parcours de 
l’écrivaine dans un effort de rapiécer, grâce à la narration, une Denise disparue 
qui semble lui échapper. Sauver la mémoire de Denise après un meurtre absurde 
et faire défiler sa vie d’un point de vue subjectif à travers le pouvoir du récit 
représentent les enjeux du livre d’Irène Frain, entre le silence du recueillement et 
la révolte contre le monde.

Irène Frain, născută Irène Le Pohon, în 22 mai 1950 la Lorient, este o 
femeie de litere, romancieră și jurnalistă franceză. A publicat, printre 
altele, Le Nabab (Lattès, 1982). Este membră fondatoare a Women’s 
Forum for the Economy and Society.

Alexandra Oancea
Université de Bucarest

La parole aux étudiants
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Lola Lafon

Chavirer
Actes Sud
august 2020

1984. Cleo, în vârstă de treisprezece ani, care duce alături de părinții săi o 
existență modestă în suburbiile pariziene, primește într-o zi propunerea de a 
beneficia, din partea unei misterioase Fundații, de o bursă care i-ar îndeplini visul: 
acela de a deveni dansatoare de jazz modern. Dar este vorba de o capcană sexuală 
profitabilă, în care va cădea, și le va antrena și pe alte colege de școală.   

2019. Un fișier cu fotografii iese la iveală pe internet, iar poliția lansează un apel ca 
cele care au fost victime ale Fundației să depună mărturie.  
Devenită dansatoare, în special în emisiunile lui Drucker în anii ‘90, Cléo înțelege că 
un trecut care nu trece o prinde din urmă și că e timpul să înfrunte această dublă 
povară de victimă și vinovat. 

Chavirer urmărește diferitele etape din destinul lui Cléo prin ochii celor care 
au cunoscut-o, în vreme ce personajul său deviază și se recompune, în ton cu 
identitățile noastre mutante și cu misterele care le guvernează.

”Le chômage c’est la misère. Le travail est l’exploitation. On ne veut pas 
des miettes, on veut tout de la boulangerie. Le travail est à la vie ce que 
le pétrole est à la mer.”

24

Un roman qui conjugue le pardon du remords et de la honte à travers l’oubli. Lola 
Lafon nous présente, avec subtilité, le destin frelaté des jeunes filles qui perdent 
pied et finissent par être prises dans les rets du trafic sexuel. Être victime au piège 
de la pédophilie, à son consentement, bascule l’espoir de la gloire en désespoir. 
Chavirer c’est s’embraser pour continuer à vivre détruite, mais libre.

Scriitoare și muziciană, provenită dintr-o 
familie cu origini franco-ruso-poloneze, Lola 
Lafon este autoarea a cinci romane publicate 
la Babel: Une fièvre impossible à négocier, De 

ça je me console, Nous sommes les oiseaux de 
la tempête qui s’annonce, La petite communiste 
qui ne souriait jamais (Fetița care nu zâmbea 
niciodată) și Mercy, Mary, Patty. A compus și 
două albume: Grandir à l’envers de rien (Label 
Bleu/Harmonia Mundi, 2006) și Une vie de 
voleuse (Harmonia Mundi, 2011).

Damaris TINCA
Université de Sibiu

© Lynn S.K
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Hervé Le Tellier

L’anomalie
Gallimard
august 2020

În luna iunie 2021, un eveniment neobișnuit bulversează viețile a sute de bărbați și 
femei, pasageri ai unui zbor Paris-New York. Printre ei: Blake, soț și tată respectabil 
și totodată asasin plătit; Slimboy, pop star nigerian, sătul să trăiască în minciună; 
Joanna, avocată redutabilă ajunsă din urmă de greșelile ei; sau Victor Miesel, 
scriitor în secret, devenit dintr-o dată de referință.

Toți credeau că au o viață secretă. Niciunul nu-și imagina cât de adevărat e acest 
lucru.

”Il se conforte dans l’idée désespérante qu’en additionnant les  
obscurités individuelles, on obtient rarement une lumière collective.”

26

Dans le futur très proche, il y aura la plus grande anomalie de l’histoire. Le 10 
mars 2021 à 17h17 l’avion Boeing 787 du vol AF006 Paris-New York atterrira à New 
York après une navigation difficile causée par de graves turbulences. 106 jours plus 
tard, en juin 2021, on témoignera d’un dédoublage : le même avion, sorti de nulle 
part, avec le même personnel de bord et les mêmes passagers, veut atterrir une 
deuxième fois. Chers lecteurs, dédoublons aussi notre imagination pour trouver 
l’explication de ce phénomène tout à fait inexplicable.

Hervé Le Tellier este un scriitor francez, autor 
de romane, nuvele, poezie și teatru, născut pe 
21 aprilie 1957. A fost cooptat în Oulipo (Ouvroir 
de Littérature Potentielle/Atelier de literatură 
potențială) în anul 1992 și a publicat o operă 
de referință despre despre Ouvroir: Esthétique 
de l’Oulipo. De formație matematician, a 
lucrat ca jurnalist și este lingvist și specialist 
al literaturii experimentale. Din anul 2002, 
colaborează zilnic la scrisoarea electronică 
matinală a cotidianului Le Monde, ca autor al 
unui bilet umoristic intitulat Papier de verre 
(Șmirghel).

Eliza Brezan
Université de Cluj-Napoca

© Francesca Mantovani
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Jean-Pierre Martin

Mes fous
Éditions de l’Olivier
august 2020

Sandor este perplex. Atrag eu nebunii sau sunt eu cel care caută să fie în compania 
lor? De îndată ce iese din casă, aceste trupuri rătăcite îl abordează și se agață 
de el, împărtășindu-i poveștile lor extravagante. Dédé, nebunul meteo. Laetitia și 
vedeniile sale bizare. Doamna Brandoux, care înjură pe toată lumea toată ziua. Și 
mulți alții. Sandor se întreabă dacă nu este el de fapt nebun. Cu atât mai mult cu cât 
Constance, fiica sa, are o boală psihică grea care o izolează de restul lumii...

”Est-ce que j’attire les fous, ou bien est-ce moi qui cherche leur 
compagnie ?”

28

Exploration de la folie, Mes Fous de Jean-Pierre Martin décrit les nombreuses 
rencontres de son narrateur avec des personnes atteintes de troubles mentaux, 
celles qu’il qualifie de « corps errants ». Obsédé par la schizophrénie de sa fille, 
il s’entoure volontairement de ces fous et se nourrit de films et de livres portant 
sur le thème de l’aliénation mentale, dans l’espoir de mieux comprendre cette 
maladie insaisissable et en s’exposant, malgré lui, au risque de creuser ses propres 
névroses. Martin nous propose ici un voyage au monde des fous qui aboutit au 
retour à la Vie.

Cadru universitar atipic, ex-maoist, Jean-
Pierre Martin, născut în 1948, predă literatura 
franceză contemporană la Universitatea Lyon 
2. Autor al mai multor scrieri biografice și de 
ficțiune, a câștigat în anul 2019 Bursa „Emil 
Cioran” pentru eseul La curiosité, une raison 
de vivre.

Mihaela Ceban
Université de Cluj-Napoca

© Hervé Thouroude
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Carole Martinez

Les roses fauves
Gallimard
august 2020

La puțin timp după publicarea primului meu roman, Le cœur cousu, o cititoare 
mi-a vorbit despre un obicei spaniol pe care nu îl cunoșteam: în munții andaluzi, 
unde se născuseră strămoașele sale, când o femeie simțea apropierea morții, 
broda o perniță în formă de inimă pe care o umplea cu bucățele de hârtie pe care 
își scrisese secretele. La moartea sa, fiica cea mare moștenea pernița pe care îi era 
absolut interzis să o desfacă. Am transformat această cititoare în personaj. 

Lola locuiește singură, deasupra oficiului poștal unde lucrează și spune că se simte 
copleșită de frumusețea grădinii pe care o are. În portofelul său, nu găsim decât 
fotografii cu florile ei, în camera sa tronează un dulap de nuntă plin de inimile țesute 
ale femeilor din ramura spaniolă a familiei. Lola se întreabă dacă poartă în ea istoria 
familială pe care aceste inimi interzise o conțin și despre care nu știe nimic. Suntem 
scriși de cei care ne-au precedat?    

Ar trebui descusute aceste inimi pentru a afla… 

”Hors du jardin, j’ai découvert le monde, il m’a écorché les pieds.”

30

Avec le roman Les roses fauves de Carole Martinez, on se laisse bercer par une 
écriture à la fois poétique et sensible qui nous fait rêver et qui nous transporte 
vers d’autres temps et d’autres mondes. Des souvenirs, des coutumes et des 
secrets bien gardés se mêlent au parfum fort, envoûtant et évocateur des roses, 
en nous envahissant et en nous remplissant d’histoires... Un roman touchant, riche 
et enrichissant qui fait fusionner le réel, le fantastique, le mystère et qui nous mène 
progressivement vers une libération des sens, des sentiments et des sensations.

Fostă actriță, Carole Martinez trece printr-o 
reconversie profesională devenind profesoară 
de franceză într-un gimnaziu din Issy-les-
Moulineaux. Profită de un concediu parental 
în anul 2005 pentru a se apuca de scris. Vrea 
să scrie ceva care să se situeze „între poveste 
și roman”. Valorificând legendele din tradiția 
sa familială spaniolă, brodează pornind de la 
poveștile pe care i le spune bunica ei. Acest 
prim roman al său are succes și Carole Martinez 
primește premiul Renaudot des lycéens în anul 
2007 pentru Le cœur cousu.

Elena-Bianca Boboiu
Université de Craiova

© Francesca Mantovani
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Tobie Nathan

La société des belles personnes
Stock
august 2020

1952. Zohar Zohar, expulzat și fugar, sosește în Europa. Născut în sărăcie în 
mizerul cartier evreiesc din Cairo, copil drag al ‘Haret el-Yahoud, străduța cu evrei, 
ale cărei cluburi și baruri atrag înalta societate a orașului, tânărul flamboiant ajunge 
în Europa fără familie, fără prieteni, fără un ban. Îl însoțește doar fantoma lui Dieter 
Boehm, torționarul său nazist. Zohar fuge dintr-o țară de foc și sânge, o societate 
bolnavă precum regele ei, Farouk, ramolit de desfrâu și detestat de poporul său, 
o societate necrozată de ascensiunea Fraților musulmani, de infiltrarea în armata 
egipteană a unor foști naziști, de pogromurile împotriva evreilor și de revolta 
condusă de puternicul Gamal Abd el-Nasser. În Franța, obsesia sa o va întâlni pe 
cea a lui Aaron, Lucien și Paulette, trio unit de dorința de a înfrunta trecutul care 
îi bântuie. Împotriva călăilor din trecutul lor, aceeași metodă: două gloanțe în cap, 
primul de răzbunare, al doilea ca semnătură. 

Este povestea pe care fiul său, François, o va afla și care îl va ajuta să înțeleagă 
misterioasa promisiune făcută de tatăl său Societății persoanelor frumoase. Și pe 
care se va hotărî să o onoreze și el.

”La clé du rêve, écoute encore, n’est pas dans le cri que pousse le rêve, 
l’image bouleversante qui reste en mémoire, mais dans le détail qui la 
prépare ou la présente.”

32

L’épopée tragique d’un jeune homme né dans le quartier juif du Caire se déroule 
à travers une fresque historique et culturelle qui oblige le lecteur à repenser les 
déterminismes que doit subir l’individu. Le rapprochement du réel et du fictif, 
avoué par l’auteur même, offre aux thèmes traités une dimension actuelle, sinon 
universelle, et remet en question le conflit entre l’attachement au destin personnel 
de l’individu et le poids de l’histoire familiale et sociale, lorsqu’il s’agit de prendre une 
décision. Écrit d’une plume dynamique, alimenté par la richesse du paradoxe et de 
l’oralité, ce roman passionnant donne voix, du même trait, à la sagesse populaire, 
renforcée par l’écoulement du temps, et aux émotions momentanées de l’individu, 
inséré dans l’immédiat, pour nous rappeler la force des idées partagées par delà 
la vie et la mort. Car, parfois, les morts sont toujours vivants par « les idées qu’ils 
insufflent aux vivants ».

Tobie Nathan, născut în 10 noiembrie 1948 
la Cairo, în Egipt, este un profesor universitar, 
diplomat și scriitor de naționalitate franceză. 
Profesor emerit de psihologie la Universitatea 
Paris VIII, este cel mai cunoscut reprezentant 
al etno-psihiatriei în Franța. Romancier și 
dramaturg, a publicat șase romane și o piesă 
de teatru.

Ruxandra Apetrei
Université de Bucarest

© Philippe Matsas
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Camille Pascal

La chambre des dupes
Plon
august 2020

După L’Été des quatre rois, încununată cu Marele premiu pentru roman al 
Academiei franceze, de această dată Camille Pascal ne conduce fără prea multe 
introduceri în Versailles, în epoca lui Ludovic al XV-lea pentru a-i surprinde iubirea 
pătimașă pentru ducesa de Châteauroux. Subjugat de această femeie care îi 
rezistă doar pentru a-l seduce mai tare, tânărul rege cedează în fața ei mergând 
până la a-i oferi amantei sale un loc pe care nicio favorită nu îl ocupase în domnia 
sa. Povestea lor de dragoste n-ar fi decât un soi de basm perpetuu dacă Ludovic 
al XV-lea, plecat la război, nu s-ar fi îmbolnăvit grav la Metz…
Frumoasa Marie-Anne – adorată de rege, invidiată de Curte, temută de miniștri și 
urâtă de popor – va fi oare nevoită să se supună Bisericii și să cedeze în fața rațiunii 
de stat?

”Versailles se réduisait à un immense tapis vert où chacun misait 
quotidiennement son existence dans l’espoir de tirer un jour la bonne 
carte.”

34

Dans le décor du Versailles de Louis XV, Camille Pascal reconstitue une époque 
passée, plongeant dans les intrigues de cour, les histoires de cœur et les affaires 
politiques. L’histoire d’amour dans laquelle sont impliqués des personnages déjà 
mythologiques n’est qu’un prétexte pour faire un portrait concret de la société du 
XVIIIe siècle. Très bien documenté, le roman La chambre des dupes est une écriture 
passionnante et offre un regard au-delà du rideau de l’histoire.

Înalt funcționar, Camille Pascal a scris printre 
altele Scènes de la vie quotidienne à l’Élysée, 
Derniers Mondains și Ainsi, Dieu choisit la 
France. Primul său roman, L’Été des quatre 
rois, câștigător al Marelui premiu pentru 
roman al Academiei franceze, s-a vândut în  
peste 130 000 de exemplare. În 2011, devine 
consilier al Președintelui Republicii Nicolas 
Sarkozy, responsabil de media. În prezent este 
membru al Consiliului de Stat. 

Andreea Mîrț
Université de Cluj-Napoca

© Bruno Klein
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Maël Renouard

L’historiographe du royaume
Grasset
septembrie 2020

Cel pe care destinul îl propulsează astfel în anturajul viitorului rege al Marocului, 
Hassan al II-lea, ar greși dacă ar crede prea mult în steaua sa și dacă nu și-ar înfrâna 
deloc ambiția. Este riscant să devansezi în mod sistematic un prinț pe tabelul de 
onoare. 

Se așteaptă să fie numit în guvern? Este trimis în exil. Crede că a ratat totul? Este 
numit istoriograf al regatului, ca Racine sub Ludovic al XIV-lea, ca Voltaire sub 
Ludovic al XV-lea. O numire pe placul acestui consiliu de literați, care cultivă o 
scriitură de un clasicism desăvârșit. 

A învățat însă să suspecteze orice aparentă favoare drept un joc căruia îi va cădea 
în mod obscur pradă. Și ce se va întâmpla cu loialitatea lui fără cusur când o tânără 
enigmatică va veni să îi șoptească secretele răzvrătirilor care se organizează 
clandestin în regat?  

O transpunere abilă a O mie și una de nopți și a Memoriilor lui Saint-Simon în 
secolul XX, prin care retrăim treizeci de ani din istoria Marocului, între apusul 
„protectoratului” și începutul „anilor de plumb”.

”Je fus en grâce autant qu’en disgrâce. De l’un ou l’autre état les causes 
me furent souvent inconnues.”

36

Chef-d’œuvre incontestable, le roman L’Historiographe du Royaume offre aux 
lecteurs, à travers le personnage-narrateur, une perspective plus originale et en 
même temps plus réelle et vive sur les événements surprenants qu’un individu – 
la marionnette impuissante du destin imprévisible – peut traverser. Ainsi, dans un 
exposé dépeignant le sort qui peut prendre des tournures inattendues, incluant 
également des passages historiques d’une grande importance culturelle et 
artistique, ce roman est une création vraiment charmante, qui reste longtemps 
dans l’âme et l’esprit du lecteur.

Născut în 1979, scriitor, eseist și traducător, 
Maël Renouard a primit Premiul Décembre în 
2013 pentru La Réforme de l’opéra de Pékin. 
Eseul lui despre internet, Fragments d’une 
mémoire infinie, a fost tradus în limba germană 
și este în curs de publicare în SUA. 

Andreea-Maria Cosmulescu
Université de Craiova

© JF Paga
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Maud Simonnot

L’enfant céleste
Éditions de l’Observatoire/ Humensis
august 2020

Sensibil, visător, lui Célian nu îi priește la școală. Mama sa Mary, în urma unei 
despărțiri amoroase, decide să plece cu el pe o insulă legendară din Marea Baltică. 
Acolo, în epoca renascentistă, Tycho Brahe – astronom al cărui destin neobișnuit ar 
fi servit de inspirație pentru Hamlet – a conceput un observator uluitor cu ajutorul 
căruia a redesenat complet harta cerului.  

Străbătând pădurile și râurile acestei insule neatinse, unde doar soarele și luna par 
să organizeze timpul, Mary și Célian descoperă o lume sălbatică în contact cu care 
rănile lor se estompează încet, încet.

”On le tient entre ses deux mains, ce nourrisson réfugié dans une noix, 
si petit, si doux. Les reflets d’or clair de ses cheveux. Et ce regard un peu 
volé qui ne le quittera plus. Lunaire. Oui, c’est ça, un enfant céleste.”

38

Lecture simple et claire, mais qui transpose complètement le lecteur dans le 
monde de la mère et du fils. Monde magique plein de couleurs, de sons, d’odeurs, 
d’une nature qui guérit elle-même. L’Enfant céleste gravite autour du thème du 
voyage mené dans le but de l’initiation, de la guérison et du développement. 

Maud Simonnot și-a petrecut tinerețea în 
zona Morvan și a locuit în Norvegia câțiva 
ani, care au inspirat-o în scrierea acestei 
cărți. Biografia lui Robert McAlmon, La Nuit 
pour adresse (Gallimard, 2017), scrisă de ea, 
a primit Premiul Larbaud și a fost finalistă 
pentru Premiul Médicis pentru eseu.

Ramona GUDA
Université de Sibiu

© Audrey Dufer
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Camille de Toledo

Thésée, sa vie nouvelle
Verdier
august 2020

În anul 2012, Thésée pleacă din „orașul din vest” către o viață nouă pentru a fugi 
de amintirea alor săi. Ia cu el trei cutii cu arhive, lasă totul în dezordine și se urcă în 
ultimul tren de toamnă spre est împreună cu copiii săi. Se îndreaptă, crede el, spre 
lumină, spre o reinventare. Însă foarte repede, trecutul îl prinde din urmă. Thésée 
se încăpățânează. Refuză, ca un om modern, cercetarea la care îl obligă corpul 
său, până când, în cele din urmă, redeschide „ferestrele timpului”...

”Il y a le silence et ce qu’on y entend ; car tout, quand il y a un mort, devient 
un enchevêtrement de fautes et de remords que chacun cherche à fuir.”

40

Les émotions vécues pendant un deuil après la perte cruelle d’une personne 
chère sont d’une ampleur qui ébranle notre sécurité intérieure d’autant plus que 
le suicide reste encore un sujet tabou qu’il faut entourer de silence. Comment 
gérer la haine et le chagrin qu’on peut ressentir pour le meurtrier qui est en même 
temps la victime ? Le roman interroge le drame de l’incertitude, de la solitude, 
de la culpabilité et du désespoir causé par le sentiment de futilité de l’existence 
quand la douleur ne s’atténue pas au fil du temps.

Camille de Toledo este scriitor, doctor în 
literatură comparată. Predă la Atelier des 
écritures contemporaines (Atelier de scriere 
contemporană) al ENSAV (La Cambre), 
la Bruxelles. Este laureat al Villa Medicis 
(2004) și al Fundației Jan Michalski pentru 
scris și literatură (2019). În 2008, înființează 
Societatea europeană a autorilor pentru a 
promova „traducerea ca limbă”. Scrie, de 
asemenea, pentru operă și teatru și, sub alte 
pseudonime, este regizor și desenator. 

Claudia IANCHIŞ
Université de Sibiu

© Tonatiuh Ambrosetti
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Le jury du choix Goncourt 
de la Roumanie 2020

Juriul Premiului Goncourt 
Alegerea României 2020



Universités, professeurs et étudiants ont consacré deux mois à la lecture et 
l’analyse des quinze ouvrages de la sélection Goncourt. Sans leur participation 
active et enthousiaste, ce Choix Goncourt de la Roumanie n’existerait pas. Qu’ils 
soient tous ici chaleureusement remerciés.

Professeur coordinateur : Alexandru Matei

Professeure coordinatrice : Lidia Cotea

Professeurs coordonnateurs : Simona Jișa et Andrei Lazăr

Université Transilvania de Brașov,
Faculté de Lettres, Département de français

Université de Bucarest,
Faculté de Langues et littératures étrangères, Département de français

Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca,
Faculté des Lettres, Département des Langues et littératures romanes

Membres du jury :

Membres du jury :

Membres du jury :

Ana-Maria Blaga

Emanuela Chirilă
Adriana Dima

Loredana Lisnic

Despina Jderu 
Fabiana Florescu 

Cristina Croitoru

Diana Dinică

Georgiana-Liana Bozîntan
Andreea Mîrț 
Maria Simota

Alice Dănilă

Mălina Robu
Daniela Pană

Biatricia Petrov

Bianca Rădulescu

Alexandra Oancea 

Camelia Rizoiu
Daniela Tănase

Miruna Bordea

Eliza-Diana Brezan
Adriana GușăMihaela Ceban

Alina Todor
Andra Țintea

Ruxandra Apetrei 

Anca Dobrescu

Valentin Necula 
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Professeures coordinatrices : Camelia Manolescu et Valentina Rădulescu

Professeures coordinatrices : Dumitra-Nicoleta Baron et Maria-Otilia Oprea

Professeures coordinatrices : Ramona Malita et Ioana Marcu

Université de Craiova,
Faculté de Lettres, Département de Langues romanes et classiques

Université Lucian Blaga de Sibiu,
Faculté de Lettres et arts, Département d’études romanes

Université de l’Ouest de Timișoara,
Faculté de Lettres, Histoire et Théologie, Département des Lettres modernes

Membres du jury :

Membres du jury :

Membres du jury :

Rodica-Nicoleta Constanda

Horia Feldioreanu

Sorina Alb

Elena-Bianca Boboiu

Raluca Mihalache

Iulia Bandac

Cristina Burci

Ramona Elena Gudă

Andreea Bolohan

Alexandra-Nicoleta Săndoi

Giorgiana-Elena Păunescu

Claudiu Gherasim

Luciana Mihaela Oprea

Damaris Tinca

Valentina Goje

Roxana Andreea Ilinca

Diana-Elena Vaida

Ioana Pascu

Anda Butiuc

Claudia Andreea Ianchiș

Alexandru Lazea

Antalia Celestina Stănescu
Andreea Maria Cosmulescu

Diana Iancu

Iulia Nedelcu

Cosmina-Ștefania Lucan

Alin-Daniel Zaharie

Andrada Tecar
Andreea Dobrescu

Carmen Violeta Cochină

Silviu Burtan

Anne-Maria Vasile



Les partenaires du Choix Goncourt 
de la Roumanie 2020

Partenerii Premiului Goncourt 
Alegerea României 2020



Fundația Groupe Renault România este ancorată în comunitate și încearcă să 
răspundă provocărilor cu care societatea se confruntă.

În perioada de criză sanitară, acțiunile au urmărit, mai mult ca oricând, urgențele 
țării. Încă de la debutul acesteia, 150 de vehicule Dacia și Renault au fost puse 
la dispoziție spitalelor din întreaga țară. De asemenea, prin intermediul Fundației 
SMURD, au fost donate tot către spitale, 700 de racorduri în Y, produse de echipele 
din inginerie, de la Centrul Tehnic Titu. În cazul supraaglomerării unităților de 
urgență și a unui număr de pacienți mai mare decât numărul de ventilatoare, 
aceste racorduri permit conectarea a doi pacienți în același timp la un ventilator.

Fundația a dotat laboratoare COVID-19 în Argeș și București: la spitalul suport din 
Mioveni (aparatură de testare și cu teste adecvate) și la Spitalul Clinic de Urgență 
București (aparatură de testare rapidă și kituri potrivite).

***
La început de an școlar, compania Dacia s-a mobilizat și a donat 100 de tablete 
și abonamente de internet către copii din mediile defavorizate din Argeș și 
Dâmbovița, astfel încât aceștia să-și poată continua procesul educațional, atunci 
când învață de acasă. Totodată, pentru siguranța sanitară a elevilor și a cadrelor 
didactice, instituțiile de învățământ din aceste județe beneficiază de material 
sanitar, măști și soluții dezinfectante. 

Fundația are drept axă principală incluziunea socială prin educație și va continua 
să susțină proiecte cu impact social în comunitățile unde compania este prezentă 
Toate acestea pentru a contribui la o societate echitabilă și sustenabilă. 
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Être partenaire, pour la huitième année, de l’un des plus prestigieux prix littéraires 
français, est une occasion formidable pour l’AUF de soutenir l’affirmation de la 
voix des jeunes et leur participation à des débats autour des enjeux actuels du 
monde, en liaison avec la littérature française contemporaine. 

Les étudiants sont au cœur de nos préoccupations et actions, donc nous sommes 
ravis de pouvoir contribuer au renforcement de la coopération et du dialogue 
universitaire et interculturel. 

Cette année aussi, les étudiants des départements de français de 6 universités 
roumaines membres de l’AUF désigneront, en lien avec l’Académie, leur Choix 
Goncourt de la Roumanie. C’est un événement littéraire très attendu, suivi par la 
presse et relayé par de nombreux partenaires, qui a pris une ampleur grandissante 
et réjouissante et qui montre, encore une fois, la force extraordinaire de la 
francophonie dans le monde. 

« La maturité de nos jeunes étudiants dans cette évaluation du Choix Goncourt 
de la Roumanie nous laisse présager d’un choix juste et réfléchi. Je leur accorde 
toute ma confiance et je les encourage à partager cette envie de lecture et de 
critique constructive avec leur entourage. » Mohamed Ketata, Directeur régional 
AUF Europe centrale et orientale 

“Lire ressemble à regarder à l’horizon. 
D’abord on ne voit qu’une ligne noire. 
Puis on imagine des mondes.” 

Erik Orsenna, écrivain et membre de l’Académie 
française, a reçu le prix Goncourt et le prix Goncourt des 
lycéens en 1988 pour le roman L’Exposition coloniale.

L’AUF soutient l’affirmation de la voix des jeunes dans le monde de la critique 
littéraire en Europe



Sur l’AUF

L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) regroupe  1007  universités, 
grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche scientifique 
utilisant la langue française dans 119 pays. Créée il y a près de 60 ans, elle est l’une 
des plus importantes associations d’établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche au monde. 

Dans le respect de la diversité des cultures et des langues, l’AUF agit pour une 
francophonie universitaire engagée dans le développement économique, social 
et culturel des sociétés.

L’AUF favorise la solidarité entre les établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche pour la mise en place de projets qui transforment concrètement le 
système universitaire. Elle s’associe avec de nombreux partenaires : entreprises 
privées et leurs fondations, États et gouvernements, agences nationales 
d’aide au développement, organisations internationales, organisations non 
gouvernementales, et associations universitaires, scientifiques et culturelles. Ses 
équipes à travers le monde apportent suivi et conseils pour la conception et la 
mise en œuvre de projets, facilitent le partage de bonnes pratiques, de l’expertise 
et des innovations.
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Tezaurul cultural naţional scris reprezintă responsabilitatea primordială a 
Bibliotecii Naţionale a României, instituția având rolul de a conserva, gestiona 
şi valorifica o parte importantă a acestuia. Însă angajamentul Bibliotecii nu este 
numai față de cărți, este față de oameni: un angajament față de incluziune 
socială, o capacitate persistentă de adaptare la vremuri în schimbare și dorința 
de a rămâne vitală într-o eră a diviziunii și a schimbărilor tehnologice.

Decenii de predicții ale caducității bibliotecilor, dar și de schimbări rapide, au dus 
la adaptarea misiunii Bibliotecii Naţionale a României pentru a rămâne esențială în 
viața românilor, prin participarea la construirea unei societăţi moderne, dinamice 
şi bine informate, deschizând tinerilor calea către cunoaştere, în general, şi către 
cunoaşterea culturii şi spiritualităţii româneşti, în special.

Din toate aceste motive, noi, la Biblioteca Naţională a României, considerăm că:

Drumul către viitor trece prin bibliotecă.



L’Institut français 
de Roumanie
Institutul Francez 

din România



Placé sous la tutelle du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, l’Institut français 
est un centre de ressources, de formation et un opérateur culturel agissant sous l’autorité 
de l’Ambassade de France en Roumanie. Ses différentes missions sont la promotion de 
la francophonie, la coopération scientifique, universitaire et culturelle. L’Institut français 
de Roumanie est donc un instrument d’influence, de coopération et de promotion de 
la culture française, permettant d’affirmer les valeurs de la liberté d’expression et de la 
diversité.

Ainsi, l’Institut français joue ce rôle de vecteur dans les domaines de l’enseignement, de 
la culture, mais aussi scientifique. Si la présence de la culture française sur le territoire 
roumain remonte à 1923, lors de son inauguration par le roi Carol II, l’Institut français de 
Roumanie à Bucarest, dans sa forme actuelle, s’est installé il y a plus de 80 ans, en 1936, 
dans le bâtiment situé au numéro 77 du boulevard Dacia. Cet Institut est devenu un 
symbole de l’ouverture de la Roumanie sur l’extérieur, a été le dernier bâtiment étranger 
à fermer sous l’influence communiste, mais aussi le premier à rouvrir au moment de la 
détente politique à partir de 1970. Cet Institut a pu rayonner grâce à de nombreuses 
personnalités de marque parmi lesquelles son premier directeur, Paul Henri (1925-1932), 
Alphonse Dupront (1932-1940), Jean Mouton (1940-1946) ou encore Roland Barthes qui 
en fut le bibliothécaire et l’Attaché culturel (1947-1949). Aujourd’hui, l’institution française, 
à l’aide de ses antennes de Cluj-Napoca, Iași et Timișoara, mais également du réseau 
d’Alliances de Brașov, Constanța, Pitești et Ploiești, joue un rôle essentiel dans le paysage 
culturel roumain.

Les activités de l’Institut français de Roumanie sont structurées en trois axes prioritaires, 
à savoir la promotion de la langue française dans les milieux scolaires, universitaires et 
professionnels roumains, la diffusion de la culture et de la création artistique française, 
en partenariat avec les institutions et les acteurs culturels roumains, mais aussi le soutien 
actif à la coopération franco-roumaine en faveur de la Francophonie.
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Nous remercions chaleureusement la Bibliothèque Nationale de Roumanie 
pour son soutien et son accueil cette année et adressons également nos vifs 
remerciements à l’AUF et le Grup Renault România - Dacia, partenaires de longue 
date du Choix Goncourt de la Roumanie. 

Cette brochure a été conçue grâce au soutien du centre SITKA – Centrul de carte 
străină, et imprimée par Arta Grafica.
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