
DIN ISTORICUL "JUNIMIl". G. PANU STUDENT LA GAND 

I. TIMOFTE 

S-a spus şi s-a scris mult despre condiţiile constituirii, rolul şi locul "Jllnimii" In 
istoria şi mişcarea culturală a României. În ultimii ani, contribuţii notabile, aparţinlnd unor 
genuri diferite, au adus In circuttul cunoaşterii ştiin ţifice şi au pus la Indemina publicului larg 
informaţii şi interpretări noi, menite fie să repună In valoare opera de o deosebită însemnă- 
tate pe care junimiştii au săvtrşit-o In dezvoltarea culturii româneşti, fie să-i integreze mai 
nuanţat In viaţa politică a epocii. Deschiderea către noi surse de informaţii şi interpretare 
operată In acest răstimp au oferit un ctmp larg unor investigaţii care completează imaginea, 
lărgese orizontul. 

O cercetare efectuată în arhivele Universităţii din Gand ne' confirmă prezenţa aici, In 
vederea completării studiilor, a celui care iniţial era destinat a deveni istoricul "Ju- 
nimil" - omul politic, radicalul şi anttcarlistul de mai tIrziu - G. Pariu. Prezenţa acestuia, ca 
student al Universităţii belgiene în anii 1876 - 1878 nu trebuie să surprindă. 

Anii menţionaţi se intercalează unei perioade de transformări In cadrul căreia statul 
român - angajat ireversibil pe calea dobindirii şi consolidării. independenţei - a acordat o 
atenţie deosebită dezvoltării Invăţărntntului, pregătirii specialiştilor necesari dezvoltării struc- 
turilor economlco-socialc corespunzătoare. Paralel cu mutatiilc survenite pe plan intern In acest 
domeniu, este relevantă prezenţa studenţilor români la Universităţile din Occidentul Europei. 
în context, arhivele Universităţii din Gand - mare centru de învăţămînt şi cultural belgian - 
oferă date interesante in legătură cu activitatea didactică a tinerilor români aflaţi,Yaici la studii 
In anii 1871 - 1879. Este de remarcat, pe linia observaţiilor anterioare, că, tn a-ceşti ani, stu- 
denţii români se situează pe locul al doilea sub raport numeric, Intre studenţii srăini, ei frecven- 
tind cu deosebire facuItăţile de arte şi meserii, inginerie, drept şi medicină. Între aceştia, G. Panu 
se detaşează nu atit datorită activităţii desfăşurate aici, cît mai ales rolului său In cadrul "Jn- 
nimii" şi al vieţii politice româneşti în perioada ulterioară. ' 

Documentele anexate cuprind - In afara cererii lui G. Panu, din păcate ncdepistată In 
materialele puse la dispoziţie - fili?ra demersului întreprins de acesta pentru a fi admis să sus- 
ţină examenele necesare "candidaturii 1n drept", la facultatea de acelaşi profil a Universităţii 
din Gand. În adresa expediată din partea Ministerului de Interne, Universităţii, la data de 3 
iulie 1876, se confirmă cererea lui G. Pariu, prin care acesta sulicltă aprobarea de a susţine exa- 
menele cerute de autorltăţtle belgienc fără probele prealabile (anexa 1). în răspunsul său, 
Administratorul Universităţit din Gand informează forul tutelar că facultatea de drept primeşte 
favorabil cererea studentului român, cu condiţia ca acesta, ca dealtfel toţi studenţii români, să 
depună certificate şcolare eliberate de autorităţile româneşti (anexa 2). Ca urmare, ministerul 
de resort belgian aprohă solicitarea lui G. Panu, aprobare reînnoită la 31 iulie 1876 - datorită 
probabil unei noi intervenţii (anexele 3 şi 4). lJltimul document este extras din Anuarul Uni- 
versităţii din Gand pe anul academic 1878/79 ; din tabelul cuprinzind facultatea de drept reiese 
situaţia şcolară a lui G. Panu. 

Deşi fragmentare, aceste informaţii conţin precizări în legătură cu debutul ca student 
al lui G. Panu la una din cele mal cunoscute lnstlt.uţt i de învăţămînt superior din epocă. Din 
perspectiva evoluţiei lui G. Panu, datele acestea ._- inedite după şLiinla noastră ,-, sint impor- 
tante pentru completarea ştirilor privind viaţa şi activitatea uneia din personalităţile interesante 
şi controversate ale României celei de a doua jumătăţi a veacului trecut. în egală măsură ele 
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pot servi la mai buna cunoaştere a istoriei uneia din cele mai importante mişcăr-i culturale 
româneşti, .Junimea", în cadrul căreia G. Panu s-a remarcat, cel puţin la inceputurile ei, ca 
una din figurile de prim plan. 

.Anexa 1 

MIINrSTERE 
de 

:L'INTERIEU1'l 
AiD1UN]STRATLON 

de 
L'r:N'STRUCTJON PUBLIQUE 

t-ere SECTION 

No. 81916 

2 Annexes 

Monsleur I' Admintstrateur, 

Bruxelles, le 3 Juillet 1876 

J'ai I'honneur de vous transmettre, pom' instructlon et rappcrt, la rcquăte ct-jointe, 
par Iaquelle M. Georges Panu, de .Iassy (Roumanlc}, demande a etrc dispcnse des epreuves 
sclcntifiqucs prealabIes fi la candîdat.ure en droit. 

Pour le l'vIil1istrc, 
Le Dircc ieur GcrHSral, 

Anexa 2 

le 10 juillet 1876, n. 14219 
annexe 3 

Monsleur le Mlnistre," 

La Faculte de drolt m'informe par sa leUre du 8 de ce mois et ['estimc aussi qu'il y 
a bien d'aecueillir Iavorahlement la demande de JH.. Gcorgcs Patu: tendante il eLre dispcnse 
des epreuves scientifiques prealables fi !'cxamcn de candidature cu droi l.. 

La faeu1l6 a eu meme ternps exprime le desir que desormals les etudiants roumains 
qui dernandcnt des dispenses semhlahles produisent les certiţicais memes qul Ieur auront ete 
delivr es par les autorites scolaircs de leur pays . 

.. eu rcponse fi vetre depăche de 8 de ce rnois (Adm. de I'Tnstr. Puhl. lere sectton 
il. 61(16) j'a! l'hol1neur de vous adresser le rapport de la Faculte de drait sur la requetc 
<le M. Gcorges Pauu, je l'adopte ellticremcl1t. 
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1[j1NfSTERE 
de 

VTN'l".:RHTIJR 
U'lIDMlL"ITST'RAT]ON 

de 
VINSTHIJ1CTION PUBlLIQUr 

No. 51916 

G. PANU STUD:EJNT LA. GANi!) 

Anexa ,3 

Le Ministrc de l' Int crieur, 

li3 

Vu la rcquetc du sicur Genrgcs Panu, de .Jassy (Rouman ie) qui dernande â Hre admis 
devant la Fncul!.6 de droi! de I'Universita de Gand, :i. I'exarncn de la candtdature en droit, 
avec dispense des \ examen. 

vo l'arti.cJe de ek 29 J.86[), autorisant le MÎnisirc de l'Jntcrleur 
a accorder les dispcnscs de I'espcce sur I'uvis cunf'ormc de la f}lCult6 devant Iaqnelle le 
recipkudaire deit 

vu le rapport la de l'Universite (ie portant avis ravorable 
sur la re quetc preeHee ; 

Vu le rapport de NI,l'Adminis!ralCllr Inspcdcuf de l'Univf'J'site de Gand; 

Arrete : 

Ar-tir-le un ique , :.\1 (TOtlrnanj{') est :\ se presenter 
devaut la f'acult.e de drnit dL (ar!d, fl I'cxuu«.n (le candidat ea drort, avec 
dispense des epreuvcs s('ientîIiqn{s pl'ealahlţ',; (:\ cel cxamen. 

Bruxelles, le :00 jui llct 187G 
(Signe i) Delcour 

Ponr expcdi i.iou conforme: 
Le Secretairc G6neral du de l' Int crieur 

Ane;ra 4 

MINS'1'l)lRE 
de 

L'INTEHlJilUH 
AJDMHNTISTR/\.'rliON 

de 
L'IN'STRUC'lION PUBlLIQUE 

I-ere SECTLON 

Ne. 61916 

Monsieur I'Administrateur , 

31 juillet 1876 

.I'ui I'honueur de vous adresser , ave..: prie.re de bien vouloir eu donner connaissance 
a qui de droit, tme cxpedi.tion de mal! arri't{, en date du 20 juillet couran!, aux termes 
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duquel M" Georges Pariu, de .Iassy, est aniorise il se presenicr devant la Facultă de droit 
de I'Universite de Gand, il ['examen de la canditature en droit aocc dispense des epreuves 
prealables il. cet examen. 

Pour le Mlnlstre 
Le Dircctenr General. 

A Monsieur I' Administrateur Inspecteur de l'Universite de Gand 

Anexa Il 

TABLEAU NO. 4 

DlPI.OM1'lS SCJiENTJ:FlQUES Dll:LJ.1VR1ilS J?ENDANT L'ANNE:El 
1A!00!DElI'IlIQtm 

187fl-..,1879. 
CONFORMl1:MEiNT A [,\ARRETI;; ROYAL DU 29 JU1J1L.1lET 1869. 

Faculte de droit. 

Grade de candidat en droit. 
MM. 
Panu, Georges, de Jassy, d'une maniere sattsţaisanie. FotteaMavromaty, Georges, de Jassy, 

ido Premier examen de âocteur en âroii, 
M. Panu, Georges, de Jassy, aoec distinct/ono 

Second examen de âocteur en droit; 
M. Slendrea, Andre, de Fochsani (Roumanie), aocc âistinctton, 

Grade de docteur en sctences politiques ei adminisituiiues 
Premiere epreuve , 

M. Coemans, Emile, de Gand, auee grande disilnctton, 
Seconde epreuve 

M. Coernans, Emilc, de Gand, aoec qratuie distinct ion. 
Facultă de medeclne, 

Grade de docteur en medecine, en chirurgie el en accouchemenis, 

PREMIER EXAMEN 

M. Mîlward de Azevedo, Antonio, de Minas - Geraăs (Bresil), d'une maniere satisţaisante, 


