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STUDENﬁI ROMÂNI LA UNIVERSITÃﬁI EUROPENE
ÎN PRIMA JUMÃTATE A SECOLULUI XX
(FILE DE JURNAL)
Transilvania sfârºitului de secol XIX ºi începutului de secol XX era un mozaic sub aspect
demografic-na˛ional, economic, social, cultural, confesional. Deºi problemele politice între na˛iunile
conlocuitoare nu erau încã rezolvate mul˛umitor, rela˛iile interculturale erau o realitate evidentã, o
necesitate ºi un model de via˛ã, o permanen˛ã de-a lungul istoriei. Au contribuit la aceasta factori de
ordin economic, politic, psihologic, care s-au întrepãtruns ducând spre o specificã mentalitate
ardeleanã a „ridicãrii prin învã˛ãturã”, care pentru români avea o importan˛ã vitalã, fiind calea spre
emancipare. Însuºi sistemul educa˛ional impunea interculturalitatea, ºi dacã românii erau obliga˛i sã
cunoascã limba maghiarã sau germanã pentru a frecventa ciclul gimnazial ºi liceal, deoarece ºcoli
româneºti de acest nivel erau pu˛ine, aveau prin aceasta un avantaj, pentru cã li se oferea posibilitatea
de a fi pregãti˛i pentru universitã˛ile europene, limba germanã fiind în epocã o limbã de largã
circula˛ie.
La începutul secolului XX, locuitorii satelor mãrginene aveau pu˛ine ºanse ca to˛i membrii
familiilor sã îºi facã un rost în localitatea natalã; pãmântul arabil era insuficient iar oieritul nu mai era
destul de rentabil. Deplasãrile frecvente, atât datoritã transhuman˛ei cât ºi comer˛ului, ocupa˛ii
predilecte în zonã, le-au lãrgit orizontul fãcându-i receptivi la noile direc˛ii de dezvoltare economicã.
Mereu în cãutarea unor solu˛ii potrivite pentru a le asigura tinerilor membri ai comunitã˛ilor o ºansã
de realizare în via˛ã, devenise deja o tradi˛ie sã-ºi trimitã copiii sã înve˛e meserii, mai ales dacã aceºtia
aveau ºi „aplecare spre carte”1.
Departe de casã, la ºcolile din oraº, aceºtia ˛ineau legãtura cu pãrin˛ii prin scrisori ºi uneori „îºi
fãceau un prieten” ˛inând „memoire”, cum era moda, adicã modeste consemnãri zilnice de gânduri ºi
fapte: jurnale. Coresponden˛a ca ºi jurnalele s-au pãstrat rar, deoarece via˛a lor a fost tulburatã de
multe evenimente, sã nu uitãm cele douã rãzboaie mondiale, ºi poate pentru cã pu˛ini le-au dat
importan˛ã. Un jurnal era de obicei un produs al singurãtã˛ii unui tânãr, era intim, nedestinat ochilor
altui cititor. La maturitate, prinºi în vârtejurile vie˛ii, pu˛ini sunt cei care-ºi pãstreazã amintiri de acest
fel, unii le aruncã voind a uita momente neplãcute din adolescen˛ã, al˛ii le considerã neimportante,
numai cei deveni˛i litera˛i ºi istorici le utilizeazã drept surse de inspira˛ie pentru opere mai
consistente. Când întâmplarea face sã se pãstreze un jurnal al unui om obiºnuit, acesta, dincolo de
lipsurile literare, este un document pre˛ios care relevã aspecte interesante din via˛a societã˛ii
timpului, percepute fãrã cenzura specificã celui ce scrie pentru public.
Pe baza unor astfel de însemnãri ne propunem sã prezentãm câteva aspecte ale vie˛ii studen˛ilor
români ardeleni la universitã˛i europene, în primele decenii ale secolului XX.2
„Memoirele”, cum se numeau în epocã, apar˛in unui român din Mãrginimea Sibiului, Ionel
Floaºiu nãscut în 1893 în Galeº, care, dupã absolvirea Liceului „Andrei ªaguna” din Braºov în 1913
se decide, sus˛inut de o bursã Gojdu, sã urmeze Politehnica la Budapesta. Departe de casã, între
strãini, deºi are mult de studiat, este interesat de via˛a culturalã ºi are prieteni, al˛i studen˛i români
1

2

Anuarele Liceului „Gheorghe Lazãr” din Sibiu (fostul liceu maghiar), mai ales nr. VI din 1924-1925 ºi cele ale
Gimnaziului gr. or. român din Braºov (actualul Colegiu Na˛ional „Andrei ªaguna”) cuprind multe date despre elevii
proveni˛i din Mãrginime, în cele din 1910-1913 regãsindu-se ºi autorul însemnãrilor.
Însemnãrile originale sunt din 1915, 1916, 1918-1921, completate cu unele autobiografii ulterioare. Originalele se aflã în
familie, la urmaºi. Par˛ial au fost publicate, jurnalele din 1918-1920 ºi din 1939-1946 într-o colec˛ie Restituiri îngrijitã de
Petre Pop, cu titlul Ionel Floaºiu, Mãrturii la Casa de editurã Paradigma, Cluj-Napoca, 2008.
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foºti colegi de liceu, totuºi, simte nevoia acestei „prietenii cu jurnalul”. Pe carne˛ele îºi noteazã
impresiile, ac˛iunile, în propozi˛ii scurte, concise, un fel de „raport zilnic” pe care l-ar fi fãcut acasã
familiei ce ºi-o dorea pãrtaºe la noile experien˛e de via˛ã.
Ca ardelean a trãit în interculturalitate, primul contact fiind atunci când, convinºi de învã˛ãtorul
satului, pãrin˛ii îl trimit la gimnaziul maghiar din Sibiu. Reuºeºte în câteva sãptãmâni sã înve˛e
suficient de bine limba maghiarã ca sã fie admis ºi se perfec˛ioneazã pe parcurs încât ajunge printre
cei mai buni elevi. Dacã pentru el învã˛area unei limbi este ºi calea spre cultura acesteia (îºi cumpãrã
un frumos volum de poezii de S. Petöfi), ºi ºansa de acces spre alte culturi (pasionat de latinã cumpãrã
edi˛ii bilingve juxtalineare, latino/maghiare din Caesar, Hora˛iu), nu înseamnã cã unii profesori
gândesc la fel. ªi el ca ºi ceilal˛i elevii români vor sim˛i ades amarul gust al ºovinismului maghiar: vor
suferi atitudini arogante ºi le vor fi predate evenimente din istoria românilor în interpretãri
tenden˛ioase jignitoare.
Liceul „Andrei ªaguna” din Braºov este o treaptã importantã. Profesori excelen˛i, limba românã
de predare, lipsa aluziilor rãutãcioase, ºovine; orizontul cultural se lãrgeºte, iar rezultatele ºcolare
sunt excelente. Profitã sã-ºi perfec˛ioneze ºi limba germanã ºi evident citeºte multã literaturã.
Participã la excursia de trei sãptãmâni în Italia, organizatã de liceu în aprilie 1913. Contactul cu
civiliza˛ia „Vechii Rome” este copleºitor. Chiar dacã dupã ani va mai vizita Italia, aceastã excursie
sub îndrumarea unor profesori pasiona˛i a fost o adevãratã „plimbare în istorie”.
Se decide pentru studii politehnice ºi cel mai potrivit loc este la Budapesta. Cum fusese elev
eminent, ob˛ine bursã de studii pe care ºi-o va completa cu medita˛ii ºi traduceri, pentru cã pãrin˛ii au
fonduri modeste ºi el nu le cere sacrificii.
Ajuns în Budapesta urmeazã calea obiºnuitã a studen˛ilor români, adicã va cãuta cona˛ionalii
care îl pot ajuta. Descinde la „Societatea studen˛ilor români Petru Maior”, unde se înscrie ca
membru în cor ºi orchestrã, cânta biniºor la violinã3, „ca ºi al˛i studen˛i am fost gãzduit câteva zile
pânã mi-am gãsit camerã”. Societatea conducea oarecum via˛a culturalã a românilor de aici ºi
promova tinerele talente; avea ºi o echipã de fotbal.

Echipa de fotbal a Societãþii Petru Maior din Budapesta în 1913

Duce o via˛ã modestã, fãrã excese. Pre˛uieºte pachetele cu provizii de acasã, pe care le împarte
cu prietenii, mai serveºte cafea sau masa cu colegii, la mici localuri frecventate mai mult pentru
muzicã, conversa˛ie ºi citirea presei, viziteazã monumente, se plimbã în parcuri. Citeºte ºi multã
3

O parte din însemnãri sunt ulterioare evenimentelor, pentru cã la solicitarea unor prieteni care lucrau în institu˛ii de culturã,
a oferit informa˛ii sub forma unor mici articole dactilografiate (aflate în prezent în posesia familiei).
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literaturã, clasici germani, francezi, englezi. Începe sã înve˛e limba francezã. Capãtã ºi gustul pentru
autori nordici, atât în muzicã cât ºi în literaturã: Ibsen, Grieg, Sibelius. Învã˛area unei limbi strãine
este motivatã de posibilitatea de a avea plãcerea lecturii lucrãrilor originale dar, neavând talente
filologice deosebite, se orienteazã spre limbile de circula˛ie. Considerã cã este o datorie umanã ºi
culturalã sã înve˛e, pe cât posibil, limbile strãine de circula˛ie care-i vor fi necesare ºi în studiile de
specialitate.
Politehnica este tratatã cu seriozitate, înva˛ã, nu pierde examenele, consemnãrile sunt scurte, nu
se plânge, este pasionat de învã˛ãturã. Un episod îl considerã demn de men˛ionat: examenul la
matematici cu profesorul Dr. Joszef Kurschah, pentru cã a fost nu numai o reuºitã personalã ci ºi un
moment de mândrie na˛ionalã „dupã ce am rezolvat bine ºi repede problemele m-a întrebat la ce
liceu am absolvit ºi la rãspunsul meu s-a adresat celorlal˛i studen˛i din amfiteatru: Domnilor
studen˛i trebuie sã spun cã dupã experien˛a mea cei mai buni studen˛i la matematicã ºi fizicã provin
de la liceul român din Braºov. Acolo sunt doi profesori foarte buni Aurel Ciortea (ajuns dupã Unire
profesor universitar la Cluj) ºi Tit Liviu Blaga (fratele poetului). Aceºtia au scris un manual de fizicã
ºi matematicã pentru liceu, foarte bun ºi pentru politehnicã, pe care vi-l recomand pentru studiu.”
Drept probã îi mai dã o problemã ºi încântat de modul cum a rezolvat-o repetã „Liceul român din
Braºov este cel mai bun din Ungaria ºi ne dã cei mai bine pregãti˛i studen˛i la fizicã ºi matematicã”.

Carnete de student ale lui I. Floaº iu

Oraºul îi oferã o altã deschidere culturalã, ºi este apreciat ca atare. Tendin˛a întregului grup de
studen˛i români este sã profite cât mai mult de toate aceste oportunitã˛i. Un moment deosebit amintit
în jurnal îl constituie reprezentarea operei Parsifal de R. Wagner în 1914; premierã conform
dispozi˛iilor testamentare ale autorului, la care studen˛ii care reuºiserã sã gãseascã bilete, la galerie,
evident, s-au dus bine aproviziona˛i cu mâncare, deoarece spectacolul dura pânã noaptea târziu. Pe
programul pãstrat îºi noteazã data.
Atmosfera este bunã, entuziasmul tinere˛ii face ca grupul de români sã nu sufere prea mult de dor
de casã ºi sã încheie cu bine anul. Nu fac politicã, doar se ˛in la curent cu evenimentele, citind presa.
Nu au loc incidente din motive de na˛ionalism ºovin, sau cel pu˛in nu le men˛ioneazã în jurnal,
Budapesta este recep˛ionatã ca un oraº ce oferã posibilitã˛i culturale ºi profesionale pe care ei le
folosesc, conºtien˛i cã trebuie „sã fie pregãti˛i pentru via˛ã”.
Primul an se încheie cu bine dar reuºita nu le dã rãgaz de bucurie deoarece izbucneºte Primul
Rãzboi Mondial, Ionel este încadrat kadett, dupã o pregãtire de câteva luni la Linz, în armata
austro-ungarã.
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Jurnalul devine acum cel mai necesar prieten; însemnãrile, deºi prudente, dezvãluie greutã˛ile,
exasperarea cã acest conflict nu se mai terminã, îngrijorarea pentru cei de acasã. Un refugiu mental îl
gãseºte în cãr˛ile citite în momente de rãgaz ºi în observarea naturii. Rãzboiul îl poartã prin Gali˛ia.
Compãtimeºte popula˛ia polonezã ºi evreiascã dar nu are urã fa˛ã de inamicii ruºi, doar compãtimire
mai ales când se aud în tranºee, vorbe româneºti ale basarabenilor.
În 1916 ajunge pe frontul din Italia. Este dureroasã aceastã revenire în ˛ara pe care, elev fiind, o
vizitase în excursia din 19134. Atunci vizitaserã Roma privind-o ca leagãn al civiliza˛iei române,
ruinele de la Pompei, unde în amfiteatru recitaserã din poe˛ii antici, Vene˛ia unde în Pia˛a San Marco
l-au evocat pe Eminescu. Acum canonada tunurilor în locul can˛onetelor ºi gemetele rãni˛ilor în loc
de recital de versuri, distrugeri în loc de opere de artã. O altã loviturã, intrã România în rãzboi ºi
pierde contactul cu familia.
„28. August. Asearã la 9h ne-a declarat România rãzboiu”… 31. Aug. îmi ieu concediu 3 zile;
când voi afla unde sunt pãrin˛ii îmi ieu 14 zile. Poate nici odatã cãci ºtiu cã au rãmas la români.
Dupã rãzboi dacã mai trãim…”.
Lipsesc însemnãrile din 1917, pierdute, doar câteva crâmpeie din amintire, notate ulterior.
Anul 1918 înseamnã Alba Iulia ºi Marea Unire de la 1 Decembrie, la Marea Adunare Na˛ionalã
participã în calitate de comandant al Gãrzii Na˛ionale din satul natal Galeº.5

Floaºiu în uniforma militarã în 1918

Filã din jurnalui din 1918 cu descrierea participãrii la
Marea Adunare din 1 Decembrie de la Alba Iulia

Visul de aur al românilor s-a îndeplinit, s-au reunit teritoriile româneºti, s-a format România
Mare, noi perspective se deschid. Cei care au pierdut 5 ani pe front ºi nu ºi-au definit meseria, sunt în
dilemã. Curajoºi, grupul de români de la Politehnica din Budapesta, supravie˛uitori, decid sã-ºi
continue studiile tot în capitala Ungariei. Îi aºteaptã noi ºi neaºteptate încercãri: revolu˛ia comunistã
de tip sovietic a lui Bela Kun, cererea guvernului ungar de ajutor, care determinã Antanta sã dea
mandat de interven˛ie armatei române. Preocupa˛i de studii, dornici sã-ºi recupereze anii pierdu˛i pe
front, studen˛ii români sunt prinºi în vârtejul evenimentelor politice, se adapteazã pe cât se poate,
rezistând foametei ºi nesiguran˛ei.
4
5

Anuarul XLIX al gimnaziului român din Brasso (Braºov); al ºcoalei reale ºi al ºcoalelor centrale primare, pe al 63-lea an
ºcolar 1912-1913, Braºov, 1913, pp. 111-119.
Carmina Maior, 1 Decembrie 1918 într-un sat din Mãrginime în „Sarge˛ia”, Deva, 2010.
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„20-23 Iulie. Roºii lui Kun au început atacul la Tisa. Românii s-au retras vre-o 30-40 km. Nu
ºtim ce sã credem. To˛i ungurii râd ºi se bucurã. Ne întreabã de ºtim fugi”…
„23-24 Iiulie. Roºii s-au pãcãlit amar. I-au bãtut straºnic armata românã ºi i-a aruncat peste Tisa.”
Asistã la intrarea armatei române în Budapesta.
„4 August. Învã˛ toatã ziua. Dupã amiazã ies pe-afarã sã vãd românii cum vin. E ceva
nemaipomenit, armata românã a ocupat Budapesta. Tempora mutantur… to˛i suntem în extaz de
bucurie… am petrecut seara cu oficeri români pe cari i-am întâlnit pe bulevardul Andrássy, unde au
defilat trupele române… suntem ºi nebuni de bucurie, salva˛i dupã suferin˛e de cinci luni”.
Cunoºtin˛ele lor de limbã ºi culturã îi ajutã sã poatã avea în aceste vremuri grele o micã sursã de
venit, sã se între˛inã: armata îi angajeazã la biroul de cenzurã. O micã însemnare denotã cã totuºi via˛a
lor ca români n-a fost uºoarã: „redactorii ziarelor maghiare ºoviniste care înainte ne ponegreau ºi
batjocoreau, vin acum ºi se ploconesc sã le dãm aprobare de tipãrire”. Rãspunderea de cenzori le
deschide ºi por˛i, participã la spectacole, citesc ceea ce trebuie editat, muncesc din greu.
Cu toate lãudabilele lor eforturi, cursurile sunt mereu întrerupte. Îºi dau cum pot examenele, dar,
o datã cu retragerea trupelor române, sunt în final nevoi˛i sã pãrãseascã Ungaria, devenitã în lumina
evenimentelor, ostilã.
O nouã dilemã, noi greutã˛i pentru cei care doresc cu perseveren˛ã sã-ºi termine studiile. Praga,
capitala statului prieten, Cehoslovacia, este cea mai potrivitã op˛iune, pentru cei mai modeºti mai
ales. Au fost colegi care ini˛ial au ales Torino dar s-au regãsit tot la Praga. Aici atmosfera este cu totul
alta, românii sunt primi˛i cu bra˛ele deschise ºi asta datoritã a douã personalitã˛i care dominã via˛a
culturalã: Jan Urban Jarník, profesor universitar, ºi abatele mânãstirii Strahov, Metod Zavoral.
Amândoi mari filo-români.
Bibliografia despre Urban Iarník nu reflectã deplin întreaga mãre˛ie a acestui om care prin
munca ºi activitatea sa se aseamãnã umaniºtilor Renaºterii. Important, nu numai pentru ce a fãcut pe
plan cultural în general, pentru ˛ara sa sau pentru români, trebuie privit ca un strãlucit exemplu demn
de urmat, de om superior, modest, care a cãutat sã punã în practicã în cel mai bun mod conceptul de
interculturalitate. Pasionat de limba românã, cerceteazã România, pe români, literatura cultã ºi
folclorul. Creeazã catedrã de limba românã la Universitatea din Praga ºi Societatea prieteniei
Ceho–Române în 1919, unde studen˛ii cehi ºi români, tot mai mul˛i veni˛i sã-ºi completeze studiile,
pot sã inter-rela˛ioneze pe plan cultural ajungând sã-ºi cunoascã ºi sã-ºi pre˛uiascã valorile na˛ionale6.
Sunt emo˛ionante însemnãrile din jurnal care-l descriu aºa cum l-au perceput studen˛ii români,
ca pe un tatã ºi un profesor preferat, care le-a
redescoperit ºi reevaluat bogã˛ia lor na˛ionalã:
„Ne spunea cã limba românã este cea mai
frumoasã ºi o spunea el ca boem,... limbile slave
sunt aspre, cele germane greoaie, iar cele
romanice… italiana prea certãrea˛ã, franceza
nazalã, afectatã, spaniola ºi portugheza
împiedicate, dar româna este armonioasã, are
elegan˛a latinei ºi ˛ine calea de mijloc între
limbile latine ºi slave.
Fotografia din acea perioadã, pãstratã, pe
Studenþii români la Praga în 1920
spatele cãreia ºi-a notat numele colegilor este
cu profesorii Jan Urban Jarník, Gheorghe Staca
imortalizarea unui moment de înscris în istoria
ºi Jindra Huskova Flajshansova

6

A mãrturisit întotdeauna cã cele mai importante lec˛ii de via˛ã care l-au orientat în ac˛iunile de mai târziu au fost de la Jarník
ºi Zavoral.
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culturii; Jan Urban Jarník în mijlocul studen˛ilor români împreunã cu prof. G. Staca, macedo-român
ºi domniºoara Jindra Huskova Flajshansova care tocmai îºi luase doctoratul cu o lucrare din opera lui
George Coºbuc.
Simpatia pentru români ºi modul în care a învã˛at limba românã ca ºi întreaga personalitate a
abatelui Zavoral are note de legendã: „ne povestea cã l-au impresionat solda˛ii români rãni˛i în
rãzboi, pe care i-a îngrijit, cum citeau Visul Maicii Domnului, cât erau de credincioºi. Aºa cã a
cãutat sã înve˛e limba sã le citeascã… Conducea un institut de orbi care aveau o orchestrã ºi dãdeau
concerte…”.
Contactul cu civiliza˛ia ºi cultura capitalei cehoslovace aduce noi valori zestrei pe care studen˛ii
români o acumulau. Deºi politehniºti, citesc literaturã europeanã, frecventeazã spectacole de calitate.
Sunt men˛ionate reprezenta˛iile cu opera lui Smetana, Mireasa vândutã, concertele lui Dvoøák, la care
asistã. Îºi cumpãrã un dic˛ionar7 încercând sã înve˛e ceha. La cercul prieteniei ceho-române, unde
fãrã a-i obliga, benevol, Jarník le preda ºi limba sa maternã, oferindu-le astfel celor interesa˛i
posibilitatea de a o învã˛a. Recunoaºte însã cã nu are prea mult spor ºi renun˛ã ºi pentru cã n-o
considerã limbã de circula˛ie preferând sã se orienteze spre englezã, mult mai necesarã unui
politehnist.
În afara mai multor men˛iuni privind evenimentele culturale la care a participat, tânãrul student
consemneazã impresia deosebitã fãcutã de vizita lui Take Ionescu, ministrul român venit sã
perfecteze „Mica Antantã”: „L-am aºteptat la gara Wilson… am rãmas to˛i impresiona˛i de arta lui
oratoricã, citisem în ziare dar acum l-am auzit...”.
Imediat dupã ce a fost admis la politehnica germanã din Praga, în 1920, s-a cãsãtorit ºi ºi-a adus
so˛ia care, pe parcursul celor doi ani petrecu˛i aici, s-a perfec˛ionat în cunoaºterea limbii germane ºi a
învã˛at franceza. Cãsnicia armonioasã cu o consãteanã care l-a urmat ºi sus˛inut i-a dat avânt sã
acumuleze cât mai mult profesional ºi cultural, ºi sã-ºi încheie cu bine studiile, astfel cã poate reveni
cu fruntea sus în ˛arã. Jurnalul propriu zis se încheie în 1920. „Acest prieten nu mai e necesar”, acum
îºi trãieºte via˛a printre ai sãi, are familie. Va continua „sã ˛inã jurnal” din când în când, doar când va
fi departe pe anumite perioade de timp, de so˛ie sau familie, sau mai
târziu, când insisten˛a unei nepoate, studentã la istorie, îl determinã
sã-ºi noteze cele mai importante evenimente la care a asistat.
În 1922 are norocul de a fi angajat ca inginer la noua stea pe
firmamentul industriei româneºti, Industria Sârmei din Câmpia Turzii.
În 1927 cu ocazia unei cãlãtorii de studii, are prilejul sã revadã oraºul
studen˛iei sale, Praga, dar marele mentor J.U. Jarník se stinsese cu
câ˛iva ani înainte, în 1923. Acum, matur, împlinit profesional, aprecia
cu ochi de specialist ºi progresele industriei cehoslovace, dar va
rãmâne, toatã via˛a, marcat de dragostea pentru culturã ºi mai ales
pentru cultura popularã, ºi el ca to˛i cei care au avut ºansa de a trãi în
atmosfera de armonie ºi respect, de dragoste pentru om ºi culturã pe
care cei doi, Jarník ºi Zavoral au promovat-o prin acea modestã ºi
entuziastã Societate de prietenie ceho-românã. În acest spirit va lucra o
Fotografia de nuntã
via˛ã întreagã ºi în func˛iile pe care le va de˛ine, va deschide ºi pentru
fãcutã la Praga în 1920:
al˛ii cãi de progres cum a învã˛at în anii studen˛iei.8
Ionel Floaº iu ºi soþia Elena

7
8

Donat de familie bibliotecii Centrului de Informare ºi Documentare în Etnologie „C. Irimie” din cadrul Complexului
Na˛ional Muzeal Astra, Sibiu.
Am prezentat în medalion via˛a sa în articolul „… ªi alte figuri din Mãrginime”, în „ﬁara Bârsei”, nr. 9, Braºov, Editura
Graphica Print, 2010, pp. 168-173, deoarece s-a remarcat prin contribu˛ii meritorii pe plan economic ºi cultural în perioada
interbelicã.
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Romanian students at european Universities at the beginning of the 20th century.
Diary pages.
Abstract
Transylvania has always represented a space of intercultural relationships due to the existance of
many nationalites.
The Romanians from Mãrginimea Sibiului understood better the necessity of raising through
culture as a way of national emancipation.
We present the student life of some Romanian youth who studied at the University of Budapest,
survived the I W.W., Bela Kun’s Communist Revolution and continued their studies in Prague,
where they met two pro-romanian personalities: profesor Jan Urban Jarník and the abbot Method
Zavoral.
They enriched their horizon with European culture and science, and they come back to put all
these knowlege and experience into practice for their people.
One of them kept a diary, so we use it to present their life experience between 1913-1921.
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