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Academicianul George Usc�tescu intelectual de o deosebit� valoare cultural� 
interna�ional� s-a n�scut la 5 mai 1919 în satul Curteana, fosta comun� Cre�e�ti (sat 
ce apar�ine de ora�ul Tg-C�rbune�ti). 

Personalitate umanist� de rang mondial, George Usc�tescu a adus al�turi de 
Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran �i al�ii o contribu�ie important� la 
îmbog��irea tezaurului civiliza�iei �i culturii universale, la transmiterea în statele cu 
democra�ie avansat� din lume a valorilor culturale ale poporului român în special 
crea�iile lui Mihai Eminescu �i Constantin Brâncu�i.  

George Usc�tescu î�i urmeaz� cursurile �colii primare, în comuna natal�, 
unde îl are ca dasc�l pe bunicul s�u Gheorghe R�d�cineanu �i dup� aceea î�i 
continu� studiile la Liceul „Tudor Vladimirescu” din ora�ul Tg-Jiu, unde a avut nume 
celebre de profesori �i î�i d� examenul de bacalaureat la Craiova, în anul 1937, 
clasându-se printre primi concuren�i. 

George Usc�tescu urmeaz� cursurile Universit��ii din Bucure�ti, Facultatea de 
Litere, Filozofie �i Drept. 

La Bucure�ti s-a remarcat ca un student de excep�ie fiind apreciat de marele 
istoric Nicolae Iorga, care în 1940 l-a propus pentru a merge cu o burs� în Italia pentru 
a î�i perfec�iona studiile.  

În Italia î�i sus�ine doctorate în filozofie �i în drept în perioada 1941-1943, iar 
dup� aceea se stabile�te definitiv în Spania.  

Opera sa, de o imens� erudi�ie num�r� peste 100 de volume, în limbile 
român�, spaniol�, italian�, francez� �i tradus� în englez�, german�, portughez� �i 
greac�, iar patru dintre c�r�ile sale au ap�rut în limba japonez�, a�ezându-l pe 
umanistul român printre cei mai însemna�i intelectuali contemporani ai Europei. 

Ca recuno�tin�� a prestigiului de care s-a bucurat profesorul universitar 
George Usc�tescu a ajuns titular al catedrei ce a fost de�inut� de Ortega y Gasset �i 
Eugenio d’Ors. De asemenea George Usc�tescu a fost pre�edintele Societ��ii Ibero-
americane de Filozofie �i Pre�edintele Societ��ii Interna�ionale de Studii Umaniste de 
la Roma. Academicianul a f�cut parte din numeroase institu�ii de filosofie �i cultur� din 
Europa �i America. Activitatea sa creatoare a fost r�spl�tit� cu Premiul Uniunii Latine 
din Paris (1957), Premiul Unit��ii Europene Roma (1964), Premiul Na�ional de 
Literatur� al Spaniei (1970). 

Interesul deosebit pentru cultur� i-a fost cultivat din anii copil�riei de tat�l s�u 
Vasile Usc�tescu, absolvent al �colii de arte de la Tg-Jiu, care a publicat numeroase 
articole �i poezii în reviste ale vremii �i în jurnalul „Gorjeanul”, fiind �i coautor al c�r�ii 
„B�ncile populare din Gorj”. 

Reputa�ia �tiin�ific� deosebit� a lui George Usc�tescu pe plan interna�ional îl 
define�te dup� al doilea r�zboi mondial ca unul din marii umani�ti ai Europei, 
cunosc�tor temeinic al filosofiei vechi �i noi, de la Platon la Heidegger. 

George Usc�tescu deja format ca intelectual în Italia î�i clarific� �i 
des�vâr�e�te op�iunile, pentru ca apoi în Spania s� devin� o personalitate marcant� a 
culturii europene. C�rturarul umanist public� începând cu 1949 lucrarea: „El problema 
de Europa” �i „La conception juridica romana”. 

Ca modele intelectuale a avut nume str�lucite ale culturii spaniole �i române: 
De la Marcelino Menendez y Pelayo, pân� la Eugenio d’Ors �i Ortega y Gasset, 
Lucian Blaga, Tudor Vianu �i al�ii. 
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Îndeosebi la ultimii doi ilu�tri profesori spanioli le va deveni succesor în 
activitatea universitar�, la Universitatea Complutense de Madrid. 

Cariera universitar� a lui George Usc�tescu se confund� cu via�a sa. A fost 
mereu prezent la conferin�e �i simpozioane pe teme de cultur�, filozofie �i literatur� în 
cele dou� Americi �i Europa. 

Academicianul George Usc�tescu a conferen�iat la Barcelona, Paris, 
Strassbourg, Roma, Floren�a, Buenos - Aires, Valencia, Berlin, Cluj, Bucure�ti �i 
altele. 

Lucr�ri importante a scris George Usc�tescu despre Seneca, Machiavelli, 
Francisco Guicciardini, Erasmos �i al�ii. Lucrarea „Erasmos” a fost publicat� �i în 
România (1982).  

Profesorul universitar George Usc�tescu a colaborat �i a publicat în multe 
reviste spaniole �i str�ine de specialitate: „Revista de filosofia”, „Archives de 
Philosophie” (Paris), „Cuadernos Hispano- Americanos” (Madrid), „Humanitas, 
Meridiano di Roma”, „Revista Latina” (Italia) �.a. 

George Usc�tescu vreme de peste un deceniu �i jum�tate (1951-1968) a 
condus revista „Destin” unde au publicat nume sonore ale românilor din exil: Mircea 
Eliade, Emil Cioran, Alexandru Busuioceanu �i al�ii. Tot ceea ce a publicat în revista 
„Destin” pe teme române�ti George Usc�tescu le-a adunat în volumul „Noul itinerar” 
publicat în 1968.  

George Usc�tescu a tip�rit un volum dedicat istoriei �i culturii poporului 
român: „Rumania, Poeblo, Historia, Cultura” (1951) �i „Relaciones culturales hispano-
rumanas” (1951). În acela�i an apare �i prima sa carte de teoria politicii: „De 
Machiavelo a la razon de Estado”. 

Minte enciclopedic� de talia lui Bogdan Petriceicu Ha�deu, Nicolae Iorga, 
Mircea Eliade, George Usc�tescu a f�cut cunoscut în str�in�tate îndeosebi în Spania, 
Italia, Portugalia, Fran�a �i în ��rile latino-americane marile crea�ii cultural-artistice, 
filosofice ale poporului român �i pe marii s�i creatori Mihai Eminescu �i Constantin 
Brâncu�i.  

Academicianul George Usc�tescu a consacrat peste 12 lucr�ri referitoare la 
cultura poporului s�u: „Perspectiva Unirii”, Madrid (1959), „La diplomatic europenne et 
l’unite roumaine” Madrid (1960) �.a. 

Mihai Eminescu a fost f�cut cunoscut în lumea latinit��ii contemporane de 
George Usc�tescu prin lucr�ri de referin��: „El universo poetico de Mihai Eminescu”, 
Madrid (1965); „Attualita di Eminescu nella cultura romano” Madrid (1967) �.a. 

Marele sculptor de valoare mondial� „demiurgul” de la Hobi�a, Constantin 
Brâncu�i a ocupat un loc important în crea�ia lui George Usc�tescu, dedicându-i 
lucr�ri importante: „Constantin Brâncu�i” Madrid (1958), „Brancusi y el arte del siglo” 
Madrid (1976), „Brâncu�i �i arta secolului” Bucure�ti (1985) etc. 

Într-una din aceste scrieri „El catedratico = profesorul” consemna c� odat� cu 
Brâncu�i se na�te „..o nou� melodie, o nou� armonie plastic�, un nou ritm de forme, o 
nou� încordare a sculpturii”. 

George Usc�tescu a fost un bun cunosc�tor al filosofiei române�ti interbelice 
dând o înalt� apreciere operei lui Mircea Eliade, Lucian Blaga, Emil Cioran �i 
Constantin Noica, pe care i-a apreciat �i considerat printre cei mai importan�i din lume. 
Marile teme ale operei lui George Usc�tescu se contureaz� între anii 1946-1956 prin 
publicare volumului „Escatologia e Historia”.  

Tema umanismului se afirm� prin publicarea c�r�ilor dedicate de fapt noului 
umanism: „Proceso al Humanismo” (1968), monografia despre Seneca –„Seneca 
nuestro contemporaneo” Madrid (1965) �i capodopera sa „Erasmo” (1969). 

Prin publicarea c�r�ii „El problema de Europa” care îl face pe George 
Usc�tescu filosof celebru fiind o parte din opera sa filosofic�.  
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Tema româneasc� a fost necontenit prezent� de-a lungul deceniilor în 
scrierile lui George Usc�tescu. Acesta este unul din marii intelectuali români pe care 
noua configura�ie istoric� postbelic� nu-l face refractar la realit��ile române�ti �i nu-l 
împinge la o „definitiv� desprindere de matca originar�”. George Usc�tescu �i-a ales 
drumul s�u întruchipat în revista „Destin” ap�rut� la Madrid în 1951 �i sus�inut� 
material de el. 

În perspectiva istoric�, revista „Destin” îl recomand� cel mai statornic preocu-
pat de problemele poporului �i culturii române dintre to�i marii români afirma�i peste 
hotare în a doua jum�tate a secolului trecut.  

A�a cum consider� mul�i critici literari „nimeni de la Nicolae Iorga încoace nu 
are o mai întins� oper� de r�spândire în lume a cuno�tin�elor despre poporul �i cultura 
român� ca George Usc�tescu”.  

Tema libert��ii, care a v�zut multe mi�c�ri de eliberare na�ional� �i teribile 
încord�ri ale popoarelor �i oamenilor în vederea ob�inerii libert��ii, George Usc�tescu 
scrie cartea „Aventura de la liberdad” (1967) publicat� în 1970. 

George Usc�tescu a fost �i un mare poet publicând în revista „Destin” – 25 de 
volume ap�rute la Madrid unde a publicat �i poezie dar �i culegerile de poezie: „Nou 
itinerar” (1968), „Thanatos. Poeme” (1970), „Daramat Ilion. Poeme” (1972), „Melc 
Sideral. Poeme” (1974), „Memoria P�durii. Poeme” (1977), „Millenarium. Poeme” 
(1980), „Autobiografie. Poeme” (1985). Toate poeziile au fost scrise în limba român�. 

Academicianul George Usc�tescu a fost mândru de originea sa român� �i a 
c�utat tot timpul s� transmit� în str�in�tate o imagine favorabil� pentru �ara sa. 
George Usc�tescu a fost denumit de marele filosof român Constantin Noica „secretar 
cultural al Europei”. 

Dup� revolu�ia din decembrie 1989, profesorul universitar doctor George 
Usc�tescu a fost declarat membru de onoare al Academiei Române. Dup� câ�iva ani 
a primit titlul de cet��ean de onoare al ora�ului Cluj �i membru de onoare al 
Universit��ii de la Cluj. 

George Usc�tescu a încetat din via�� la 11 iunie 1995 la Madrid, moartea 
omului de cultur� a fost o pierdere grea pentru cultura româneasc� �i european�. 

În semn de pre�uire a umanistului George Usc�tescu, �coala Gimnazial� de la 
Tg-C�rbune�ti îi poart� numele de „George Usc�tescu”, iar în fa�a prim�riei din acela�i 
ora� i-a fost sculptat un bust de artistul Gheorghe Pl�ve�i.  

La Curteana se afl� casa în care s-a n�scut filosoful, înc�perea unde se 
g�se�te biroul la care a înv��at, dulapul mare cu c�r�i pe care le-a studiat în anii de 
liceu. În aceea�i cas� locuie�te sora filosofului �i a mamei mele, înv���toarea 
pensionar� Maria Usc�tescu care a format �i modelat zeci de genera�ii de elevi la 
�coal�. 

La 90 de ani de la na�terea filosofului George Usc�tescu, Muzeul Jude�ean 
Gorj „Alexandru �tefulescu” a comemorat la casa p�rinteasc� acest eveniment printr-
o evocare a personalit��ii sale. La aceast� activitate au participat elevi de la �coala 
gimnazial� „George Usc�tescu” din Tg-C�rbune�ti, profesori, muzeografi, localnici �i 
rude apropiate ale scriitorului. 
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