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Aug. Alex. Bidian (n. Sibiu 28.06.1930) termină liceul „Gh.
Lazăr” la fără frecvenţă, datorită arestării şi condamnării la 8 
luni închisoare pentru activitate subversivă. Securitatea îi fixează 
ulterior domiciliu obligator de 4 ani. Drept condamnat politic 
i se admite numai înscrierea ca student la teologie în Sibiu. În 
1954 ia diploma de licenţă, continuă 4 ani cursurile de doctorat 
la Bucureşti. Nehirotonindu-se, atât biserica cât şi statul îi refuză 
orice angajare; existenţa şi-o câştigă ca zilier pe şantiere, hamal 
în gară, statist la teatru şi film şi achizitor de reclame. Devine 
membru al cenaclului „George Bacovia” în publicaţiile căruia 
îi apar primele poezii. Pentru sertar scrie scurte nuvele şi teatru, 
face traduceri din germană şi publică la Ed. de Stat traducerea 
romanului Sansibar oder der letzte Grund de A. Andersch. O piesă 
de teatru, Tezeu sau destinul puterii, scrisă în acest timp, apare 
după răsturnarea lui Ceauşescu în 1993 (Ed. Lumina, Oradea). 
Altă piesă, Iuda sau destinul adevărului, începută tot în acest 
timp şi terminată în exil, a apărut în 2002 la Editura Vremea din 
Bucureşti. Versuri s-au publicat în diverse reviste din exil, într-un 
volum la Editura Coresi (Freiburg, 1984), cu titlul Picuri într-o 
lume fără soare, reeditat cu adăugiri în Editura Vremea (2005), în 
volumul Lumini încleştate de umbre, Editura Psihomedia (Sibiu, 
2003) şi, de asemenea, în Jurnalul literar din Bucureşti.

În ianuarie 1971 obţine titlul de doctor în teologie cu teza 
Revelaţia divină după concepţia protestantă contemporană, 
(apărută în 2005, în Editura Arhiepiscopiei Timişoarei). Între 
timp, reuşeşte să intre cooperator şi să predea limba germană, 
publică diverse articole de specialitate în revistele teologice 
de la Bucureşti şi Sibiu, activează o vreme, până la intervenţia 
Securităţii, ca lector de limbă germană la Institutul Teologic din  
Bucureşti. În 1974 se înscrie ca student la Facultatea de Filologie 
din Bucureşti, iar în 1975, toamna, reuşeşte să fugă în Germania. 
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În 1976, în exil, se înscrie ca doctorand la Facultatea de 
Filosofie a Universităţii Gutenberg din Mainz (Germania 
Federală). Din 1977 deţine postul de lector de limba română, 
iar, din 1979, de asistent cu contract la Facultatea de Filosofie. 
În februarie 1986 obţine titlul de doctor în filosofie cu teza Das 
Negative und die Philosophie. În 1983 publică la Freiburg studiul 
Der Einfluss Schopenhauers auf das lyrische Schaffen Eminescus, 
iar în 1986, la Wiesbaden, Yoga für Anfänger (în limba română, 
Sibiu, Psihomedia, 2007). În limba germană apare în 2007 în 
„Edition Nove“ (Austria) Judas oder das Schicksal der Wahrheit, 
în 2008 volumul de poezii Licht und Schatten, iar în 2009 Theseus 
oder das Schicksal der Macht şi Das eigenwillige Mädchen.

În 1978, Aug. Alex. Bidian ia parte la înfiinţarea primei 
organizaţii politice din exil pentru eliberarea ţării, „Consiliul 
Naţional Român”, unde este ales preşedinte al Secţiei „Europa 
Centrală şi de Nord”. Ulterior, face parte din „Grupul de 
conducere”. Pe plan politic publică diverse articole în presa din 
exil, iniţiază şi conduce prima publicaţie a CNR-ului într-o limbă 
străină, Blick in die Zukunft, trimisă în special personalităţilor 
politice şi bisericeşti de limbă germană.

În prezent ţine cursuri de filosofie şi yoga şi publică în diverse 
publicaţii din ţară şi din străinătate. 
 


