
BIO express      Grégoire Dunant 
 

Né le 20 juin 1942 à Genève d’un père genevois, Paul Dunant – 
homme d’affaires, pendant la guerre délégué de la Croix Rouge 
Internationale – et d’un mère mi-moldave mi-américano-écossaise, 
Elisabeth – fille de Donici qui avait épousé Paul après des études de 
piano classique et de danse – Grégoire Dunant entame sa scolarité 
dans une école privée à Genève qu’il quitte à 8 ans pour suivre ses 
parents sur la Côte d’Azur où il obtint son baccalauréat à Antibes. Mais 
c’est à Genève qu’il se dote d’une Licence ès Sciences politiques et 
relations internationales (UNIGE/HEI). S’ajouteront plus tard études 
de Lettres en linguistique ainsi qu’une brève formation de piano et 
guitare d’accompagnement. Un stage au CICR lui ouvre un trajet 

professionnel dans le marketing de sociétés américaines, banque, finance, puis administration 
à l’Etat de Genève. Il s’adonne à l’enseignement privé en maths, français, anglais, allemand 
et russe pour débutants. Activités de recherche en linguistique comparée. Membre d’une 
chorale russe et compositeur, il a récemment collaboré à l’écriture de deux ouvrages. 

 

Publication: nouvelle édition revue et augmentée 
 

 
Ce petit opuscule sur les pas d’Alexandre Donici qui nous conduit à travers les bouleversements d’une 
Europe en mutation marqué par deux Guerres mondiales rend hommage à l’émergence de nouvelles 
sciences issues d’esprits poussés au gré des vents qui ont trouvé en Genève leur Alma Mater. Non sans 
poser un regard sur les difficultés à prendre racine en terre d’accueil, Grégoire Dunant, son petit-fils, 
nous en retrace le parcours dans ses grandes lignes. 
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Edition bilingue français – roumain           Biografie de autor 

Născut la 20 iunie 1942, la Geneva. Tatăl 
său , Paul Dunant, originar din acest oraș, 
a fost om de afaceri, în timpul războiului 
fiind delegat al Crucii Roșii Internaționale. 
Mama sa, pe jumătate moldoveancă, pe 
jumătate americano-scoțiană, este 
Elisabeth, fiica lui Alexandru Donici, care 
s-a căsătorit cu Paul după ce a urmat studii 
de pian clasic și de dans. Grégoire Dunant 
a învățat mai întâi la o școală privată din 
Geneva, pe care a părăsit-o la vârsta de 8 
ani, când părinții săi s-au stabilit pe Coasta 
de Azur, regiune în care și-a obținut 
diploma de Bacalaureat, la Antibes. Și-a 
continuat studiile la Geneva, devenind 
licențat în Științe politice și relații 
internaționale (Universitatea din Geneva, 
Studii Internaționale Avansate). Mai târziu 
a studiat Lingvistica și a avut o scurtă 
formare de pian și de chitară. Un stagiu 
efectuat la Comitetul Internațional al 
Crucii Roșii i-a deschis un parcurs 
profesional în marketingul societăților 
americane, bănci, finanțe, apoi în 
administrația de stat din Geneva. Predă în 
privat cursuri de matematică, franceză, 
engleză, germană și rusă pentru 
începători. Are activități de cercetare în 
lingvistică comparată. Este membru al 
unei corale rusești și compozitor. Grégoire 
Dunant a colaborat recent la scrierea a 
două lucrări. 

 

Destinul lui Alexandru Donici este unul atipic, al unui om al timpurilor sale, cercetător pasionat de știință 
și aflat în căutare de clarificări, de urme pentru a înțelege originile și trecutul nostru comun. Istoria 
Genevei nu  este săracă în exemple care arată că uneori, ca urmare a unor  întâlniri improbabile, sunt 
alimentate și elaborate ideile noi, cercetarea academică, patrimoniul nostru uman. humain. Grégoire 
Alexandre Dunant*, nepotul său, cu ajutorul doamnei Jane Hayward, retrasează cele mai importante linii 
ale biografiei sale, pentru ca fiecare să-i poată regăsi urmele. 
 

*   În afară de activitatea sa muzicală și cea în domeniul lingvisticii comparate, Grégoire A. Dunant a colaborat recent la elaborarea a două 
lucrări, care sunt foarte apropiate sufletului său. 
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