Astra Salvensis, an VI, numãr 11, 2018
RELAŢIILE UNIVERSITÃŢII DIN PARIS CU STATUL
FRANCEZ ŞI BISERICA CATOLICÃ (SECOLELE XIII-XV)
Andreia-Gabriela Avram
Universitatea din Bucureşti, România
Abstract: The Catholic Church has created the first schools in France, at the
beginning of the Middle Age and it has an essential contribution at the foundation of Paris
University. During the ages, this University (Sorbonne), has known both the influence of
French State and the one of the Catholic Church. They were, from time in time, triyng to take
all the rights, pretending that they where the founders of the institution. During the time, the
position of the last one was very dymamic and it was linked with the attempt to make the
ruls. They were triyng to argue the fact that the University was founded by the State or by the
society and they were contesting for the first place on the stafe of the society, which was the most
important for the schools and universitary teaching.
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Biserica Catolicã a fost cea care a pus bazele primelor şcoli în
Franţa medievalã, instituţii de învãţãmânt de sorginte ecleziasticã,
exercitând un control ce se voia foarte strict asupra populaţiei tinere a
acestor instituţii, 1 dar şi cea care a jucat rolul cel mai important în
începuturile universitãţii pariziene, iar un moment esenţial a fost anul
1179, Conciliul de la Lateran, care instituia clar regula ca fiecare capitlu
din catedrale avea obligaţia de a ţine o şcoalã, precum şi alte menţiuni;
acesta fiind considerat de cãtre istorici un pas decisiv al Bisericii Catolice
în susţinerea apariţiei universitãţii.2 Cu toate acestea, însã, Universitatea
din Paris a reuşit sã scape de spiritul de clopotniţã, mai precis de statutul
de insituţie pur religioasã, dar pãstrând în esenţa organizãrii sale, mai ales
la nivelul de transmitere a cunoaşterii, principiul ,,Scientia donum Dei est,”
unde ,,vendi non potest”, 3 ceea ce, în mare mãsurã, explicã evoluţia
ulterioarã.4
Pe de altã parte, marile universitãţi, printre care şi Universitatea din
Paris, au devenit spre finele Evului Mediu adevãrate puteri politice,
În mai multe rânduri, la începutul secolului al XII-lea, episcopii, legaţii, dar şi
burghezii oraşelor se plângeau de excesele comise de acei scholares, consecinţa fiind
aceea cã Parisul a fost în mai multe rânduri scena unor încãierãri sângeroase.
2 Jacques Le Goff, Omul medieval, Bucureşti, Editura Polirom, 1999, p. 172.
3 ,,Ştiinţa este un dat de la Dumnezeu, care nu poate fi vândut”.
4 Frédéric Attal, Jean Garrigues, Thierry Kouami, Jean-Pierre Vittu, Les universités en
Europe du XIIIe siècle à nos jours. Espaces, modèles et fonctions, Paris, Publication de la
Sorbonne, 2005, p. 15.
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jucând un rol de prim-plan în luptele dintre state, ajungând a se încadra
în noile structuri statale naţionale. În ceea ce priveşte strict Universitatea
din Paris, încã din timpul domniei regelui Filip cel Frumos,5 acesteia îi
fusese atribuit un rol politic determinant. Mai târziu, Carol al V-lea, avea
sã o numeascã fiica dintâi nãscutã a regelui. 6
În acel moment, prestigiul universitãţii pariziene era unul imens, iar
acest lucru se datoreazã atât membrilor ei efectivi, cât, mai ales, tuturor
foştilor profesori. Cu toate acestea, Universitatea din Paris a rãmas
ataşatã de papalitate. Chiar dacã îşi dorea autonomie în multe arii ale
activitãţii sale, iar aceasta putea fi obţinutã doar printr-o îndepãrtare de
Biserica Catolicã, totuşi instituţia de învãţãmânt superior parizianã
rãmâne unul dintre braţele papalitãţii. Întrebarea care apare natural este:
de ce anume se întâmpla acest lucru?
Existã mai mulţi factori care contribuie la menţinerea acestui tip de
relaţie. Motivul esenţial este reprezentat de avantajele pe care
Universitatea din Paris le putea obţine în urma ascultãrii. Astfel, papii de
la Avignon, toţi francezi, fãrã excepţie, o favorizau considerabil. De
asemenea, papalitatea a garantat pretutindeni recunoaşterea autoritãţii
doctrinale extinse în întreaga creştinãtate, aceasta fiind una dintre cauzele
pentru care o primã limitare a autonomiei universitare era uşor de
anticipat, chiar din primele momente ale apariţiei instituţiei.7
Mai mult de atât, se instituise o regulã ca, în fiecare an, sã fie trimis
Curţii Papale din Avignon un ,,rotulus nominandorum”,8 un pas important în
relaţia dintre Biserica Catolicã şi Universitatea din Paris. 9 La capãtul
acestor detalii oferite, se poate trage o linie şi se cere a trece în revistã
funcţiile cãpãtate de Universitatea din Paris atât în mediul ecleziastic, cât
şi în cel laic, cu referire la sfera activitãţilor statului.
În primul rând, ea exercita rol internaţional de arbitru în materie
teologicã, mai precis devenise o susţinãtoare a ideii de superioritate a
conciliului faţã de papã şi a independenţei relative a bisericii faţã de
Sfântul Scaun, de gallicanism. Ceea ce este mai puţin cunoscut, dar

Filip al IV-lea cel Frumos a fost rege al Franţei între anii 1285 şi 1314, fiind membru al
dinastiei Capeţienilor. A mai fost numit ,,Regele de Fier” sau ,,Rege de Marmurã”.
6 Jacques Le Goff, Intelectualii în Evul Mediu, Bucureşti, Editura Meridiane, 1994, p. 155.
7 Christophe Charle, Jacques Verger, Istoria Universitãţilor, Iaşi, Institutul European,
2001, p. 18.
8 Acesta cuprindea numele profesorilor care activau în acel moment în cadrul
Universitãţii din Paris şi pentru care aceasta cerea papei sã le acorde provizii sau
favoruri, în aşteptarea unor beneficii ecleziastice.
9 Christophe Charle, Jacques Verger, Istoria Universitãţilor, p. 162.
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esenţial de amintit şi menţionat, este implicarea Universitãţii din Paris în
condamnarea Ioanei d‟Arc.
În altã ordine de idei, spuneam de implicarea instituţiei de
învãţãmânt superior pariziene în sfera laicului. Astfel, câteva momente
meritã punctate: în anul 1445, Universitãţii din Paris i s-a ridicat
privilegiul judiciar, consecinţa fiind aceea cã ea a devenit o supusã a
Parlamentului francez; în 1452, regele a susţinut reorganizarea
universitãţii, operaţiune întreprinsã de cardinalul d‟Estouteville, 10 legat
pontifical. Apogeul fiind atins în anii 1470 şi 1499, când la prima datã
regele Ludovic al XI-lea a impus profesorilor şi studenţilor sã-i presteze
jurãmântul de ascultare, iar în anul 1499, Universitãţii din Paris i s-a dat o
loviturã dureroasã, luându-i-se dreptul la grevã, ceea ce o fãcea sã se afle
în totalitate în mâna regelui.11
Însã, întorcându-ne la începuturile universitãţii, relaţia acesteia cu
statul şi Biserica Catolicã este una confuzã, dat fiind cã este destul de
dificil a stabili care erau sferele celor doi mari poli, influenţele celor doi
confundându-se. Astfel, oprindu-ne asupra anului 1231, meritã fãcute
câteva precizãri ce pot clarifica şi cu mai multã acuitate raporturile pe
care lucrarea de faţã doreşte sã le surprindã. În acel an, la Paris,
,,Universitas magistrorum et scolarium” 12 depindea de papã, tot atunci
fiind şi recunoscutã de acesta. Însã, protecţia îi venea din partea regelui.
Ceea ce aratã exact cele menţionate mai sus: sferele ecleziasticã şi laicã se
contopesc, în mare mãsurã. De asemenea, în acest context, istoricul
Émile Bréhier a realizat o analogie, comparând Universitatea din Paris cu
o comunã. Aşa cum comunele medievale erau asociate ierarhiei feudale,
universitatea era în afara ierarhiei ecleziastice, fiind în cãutarea unei
dezvoltãri a gândirii în acord cu exigenţele sale interne.13
La un alt nivel, secolul al XIII-lea a cunoscut mai multe
semnificaţii, din punctul de vedere al raporturilor dintre stat, Biserica
Catolicã şi universitate. În acel moment a avut loc declinul
augustianismului politic, care proiecta o anumitã viziune asupra statului şi
bisericii, şi anume statul era absorbit în bisericã, dar, în aceeaşi mãsurã, a
avut loc şi declinul augustianismului intelectual, care a extins fãrã limite
domeniul teologiei. Acolo era loc pentru un stat independent de bisericã,
ceea ce permitea şi existenţa unei filosofii raţionale, separate de teologie.
Guillaume d‟Estouteville (1412-1483), om al bisericii normande, fãcând parte din
Ordinul Sfântului Benedict.
11 Christophe Charle, Jacques Verger, Istoria Universitãţilor, p. 163.
12 Se traduce prin ,,Asociaţia Generalã a profesorilor şi studenţilor”.
13 Émile Bréhier, La philosophie du Moyen Ậge, Paris, Édition Albin Michel, 1937, p. 13.
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De asemenea, secolul al XIII-lea a mai fost marcat de adoptarea
Universitãţii din Paris de cãtre papi, oferindu-i-se protecţia ordinelor
cerşetoare,14 conducând la schimbarea politicii spirituale a papalitãţii.15
Cu toate acestea, secolul al XIII-lea trebuie privit şi dintr-o altã
perspectivã, şi anume cea a conflictelor care au avut loc între universitate
şi cancelar, pe de o parte, iar pe de altã parte, conflictul dintre cancelar şi
papã. Cauza neînţelegerii nu a fost doar doctrina, ci mai degrabã o
aspiraţie generalã la autonomie, concretizatã în pretenţia de a oferi ea
însãşi gradele studenţilor şi de a-şi alege singurã profesorii. Spuneam cã
doctrina nu a fost principala scânteie a rupturii, dar a avut un rol
important. Conflictul doctrinal nu a fost supus unor discuţii libere, ci a
fost abordat sub forma unor atacuri din partea puterilor spirituale,
acuzându-şi adversarul de erezie, condamnându-i propunerile, gãsite a fi
pur filozofice.16
Având în vedere ceea ce se petrecea, Universitatea din Paris avea sã
îşi dezvolte şi consolideze jurisdicţia internã, prin intermediul membrilor
sãi, plasându-se imediat sub protecţia Romei,17 controlul devenind mult
mai uşor de obţinut asupra sa din partea mediului ecleziastic, 18 aspect
evidenţiat şi mai târziu în istorie.19
În cele ce urmeazã, propun o privire dublatã asupra locului
Universitãţii din Paris între stat şi bisericã, mai precis, din interior, a se
vedea rolul discipolului în întregul sistem, cum era el plasat între cei doi
mari poli, iar pe de altã parte, modalitatea în care Facultatea de Teologie,
conciliile, precum şi alte acţiuni au ajutat la plasarea instituţiei de
învãţãmânt superior mai mult sub umbrela de influenţã a ecleziasticului.
Astfel, începând cu primul punct, este esenţial a menţiona cã
studentul, în cadrul Universitãţii din Paris, era vãzut, ipso facto, ca un
funcţionar, lucru evident şi din ţinuta pe care era obligat sã o poarte.
Însã, un funcţionar asupra cãruia se exercitau multe influenţe ecleziastice,
de pildã trebuia sã poarte veşmântul şi tonsura clericalã, în timp ce
restricţii existau şi la nivelul magiştrilor, fiind obligaţi a rãmâne

Ordinele Dominican şi Franciscan.
Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt, Dicţionar tematic al Evului Mediu Occidental,
Bucureşti, Editura Polirom, 2002, p. 256.
16 Ibidem, p. 257.
17 Încã din 1219, Universitatea din Paris primise dreptul de apel permanent la Roma.
18 Papa Grigore al IX-lea spunea despre Paris: ,,Paris, mamã a ştiinţelor, oraş al literelor,
atelier al înţelepciunii”.
19 Jacques Verger, Les universités françaises au Moyen Ậge, Paris, Leiden, 1995, p. 19.
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celibatari. 20 Chiar dacã instituţia de învãţãmânt a luptat pentru o
autonomie care sã îi confere acea libertate de care simţea cã avea nevoie,
cu toate acestea influenţele Bisericii Catolice nu au dispãrut vreodatã din
modul sãu de organizare. Desigur, trebuie ţinutã seama şi de conotaţia
conceptelor utilizate, ce însemna autonomia pentru Universitatea din
Paris: libertatea de conferire a gradelor, decizia de alegere a personalului
didactic sã îi revinã, dar sã aibã şi protecţia atât din partea sferei laice, cât
şi a celei ecleziastice?
Pe de altã parte, menţionãm aspectele exterioare ale Universitãţii
din Paris în cursa dintre cele douã puncte bine stabilite. În primii sãi ani,
corporaţia universitarã a încercat sã se facã recunoscutã şi sã obţinã
privilegii atât din partea civilã, cât şi din partea bisericeascã. Însã, un
semn de întrebare ridicã anul 1219, moment în care se introduce studiul
mai intens al dreptului civil. Se presupune a se fi întâmplat acest lucru
tocmai pentru a putea domoli extinderea pe care începuse sã o capete
studiul fenomenelor religioase, teologia, în ansamblu. De asemenea,
începând cu acest an, Facultatea de Drept a început sã punã un mai mare
accent pe canonici.21 Dacã tot se dorea protecţia Bisericii Catolice, de ce
universitatea nu putea accepta intensitatea pe care o cãpãtase studiul
teologiei, şi a simţit nevoia sã opunã dreptul? Rãspunsul personal ar fi
acela cã, în aceeaşi mãsurã, Universitatea din Paris era interesatã sã lase
loc şi protecţiei laice; ar fi putut obţine mult mai multe beneficii în acest
fel. Însã, lucrurile pot fi şi mai nuanţate, putând merge pânã la a afirma
cã, iar Jacques Le Goff a fãcut-o, rolul intelectual al universitãţii dispare
în faţa politicului şi a rolului spiritual, adãugând cã, de fapt, condiţia
universitarilor, oscileazã între cei doi poli, reprezentaţi de condiţia laicã şi
condiţia clericalã. Istoricul observã cã în intervalul secolelor al XII-lea şi
al XVII-lea, nu numai cei doi parteneri, universitatea şi puterile publice,
se schimbã, ci şi natura relaţiilor dintre ele devine o cu totul alta, ceea ce
marchezã o evoluţie cu mai multe variabile, un sistem cu mai multe
necunoscute decât cunoscute.22
Un alt punct al aspectelor exterioare ce trebuie adus în discuţie
atunci când se vorbeşte despre Universitatea din Paris este rolul sãu ca
organ al opiniei publice. În secolul al XIII-lea, şi ulterior, avem în vedere
o societate francezã unde Biserica Catolicã era, fãrã îndoialã, principalul
J. R. Tanner, C. W. Previté-Orton, Z. N. Brooke, The Cambridge medieval history. Victory
of the Papacy, volum VI, Cambridge, Cambridge University Press, 1929, p. 560.
21 Ibidem, p. 567.
22 Jacques Le Goff, Pentru un alt Ev Mediu, Bucureşti, Editura Meridiane, 1986, pp. 293306.
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formator de opinie, apoi statul, dar între acestea apare şi tânãrã instituţie,
care se vede una ambiţioasã: universitatea. În primul rând, atracţia vine
tocmai din aceastã perspectivã, era ceva cu totul nou, iar oamenii se
raportau la ea fie cu o curiozitate aparte, fie cu scepticism, dar ambele
viziuni au fãcut-o atrãgãtoare, din acest punct de vedere. Astfel, în acest
context, asumându-şi conştient sau inconştient acest rol, Universitatea
din Paris era vizibilã atât în mediul ecleziastic, unde putea susţine cauze
dintre cele mai importante,23 cât şi în mediul laic, luând parte la scrierea
istoriei celei mai alese a Franţei, 24 mişcându-se similar unui parcurs
circular; scopul fiind acela de a deveni o fiinţã în ţara care îi dãduse
naştere.
Facultatea de Teologie a avut un cuvânt important de spus prin
intermediul magiştrilor sãi, în contextul în care discutãm despre rolul de
formator de opinie al universitãţii, abordând chestiuni esenţiale pentru
acea societate, cum ar fi: suferinţa, dar şi separarea sufletului de trup la
moarte. Realizând un scurt excurs, mai degrabã de naturã filosoficã,
meritã stãruit asupra acestei chestiuni pentru a observa mentalitatea
acelor timpuri. Astfel, profesorii Facultãţii de Teologie erau convinşi cã
în momentul morţii, sufletul şi trupul se separã pânã la Învierea cea din
urmã, convingere din care au decurs şi altele. Aceştia au început sã
dezvolte un vocabular distinct pentru a analiza problemele legate de
teamã, suferinţã în faţa imanentului sfârşit. 25 De asemenea, discutarea
separãrii sufletului de trup, un subiect de mare interes în epocã, a permis
magiştrilor abordarea unor procese intelectuale mult mai complicate,
amplificând sensul perceperii. În decursul lor, universitarii parizieni s-au
bazat pe ideea lui Platon, conform cãreia sufletul posedã puteri senzitive
independente de compoziţia trupului, ceea ce la un moment dat avea sã
le aducã dificultãţi de înţelegere, luând în calcul şi interdicţiile 26 pe care au
trebuit sã le respecte alţi magiştrii.27
Într-o altã ordine de idei, dar urmãrind aceeaşi linie, rolul
Universitãţii din Paris ca formatoare de opinie, într-o ţarã în care lupta se
dãdea între stat şi Biserica Catolicã, ne intereseazã analiza unui
Una dintre cauzele susţinute de Universitatea din Paris a fost aceea a superioritãţii
conciliilor în faţa papei.
24 Jacques Le Goff, Pentru un alt Ev Mediu, p. 597.
25 Donald Mowbray, Pain and suffering in medieval theology. Academics debates at the University
of Paris in the thirteenth century, Boyfell, The Boyfell Press, 2009, p. 104.
26 La 1 aprilie 1272, Facultatea de Arte a Universitãţii din Paris a înaintat statutul
,,Noverint universi”, prin care profesorilor din cadrul acesteia le-a fost interzis sã mai
abordeze chestiuni legate de teologie sau filosofie.
27 Donald Mowbray, Pain and suffering in medieval theology, p. 120.
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document, care relevã, viziunea Facultãţii de Medicinã asupra epidemiei
de ciumã; scopul fiind acela de a înţelege mecanismul prin care o
instituţie de învãţãmânt superior se raporta la un astfel de eveniment:
„Opinia Facultãţii de Medicinã a Universitãţii din Paris cu privire la epidemia de
ciumã din 1348-1349. Afirmãm, de la început, cã pricina îndepãrtatã şi primarã a
acestei ciume a fost şi este încã o anumitã constelaţie cereascã [...] care conjuncţie
astrologicã, împreunã cu alte conjuncţii şi eclipse, cauzã realã a stricãrii aducãtoare de
moarte a aerului care ne înconjoarã, grãbeşte mortalitatea şi foametea [...] Noi credem
cã epidemia de faţã sau ciuma provine direct din aerul stricat în substanţa sa şi nu
numai datoritã alterãrii calitãţilor sale. Ceea ce trebuie sã se înţeleagã astfel: aerul
fiind, într-adevãr, prin natura sa, curat şi limpede, el nu putrezeşte şi nu se stricã
decât dacã este amestecat cu aburi stricaţi în timpul zisei conjuncţii se ridicã, prin
proprietatea lor, din pãmânt şi din mare şi se rãspândesc în aer; sub influenţa deselor
vânturi calde şi umede din miazãzi şi din cauza aburilor umezi şi vãtãmãtori pe care
aceste vânturi le aduc cu ele şi care au stricat, pãtrunzând, fireşte, în inimã, atras de
respiraţie, stricã substanţa suflãrii care este în el şi, drept urmare a acestei umiditãţi,
face sã putrezeascã ceea ce îi înconjoarã; de aceea apare febra, izvorâtã din natura
corpului şi alterând principiul vieţii [...] Noi nu voim sã omitem a spune cã, atunci
când epidemia provine din vrerea dumnezeiascã, nu vrem sã dãm alt sfat decât acela
de a ne supune cu umilinţã acestei vreri, fãrã a lãsa totuşi la o parte prescripţiile
medicului”.28
La o primã lecturã a documentului, impresia lãsatã poate fi una
destul de incertã, dat fiind cã aceasta era poziţia oficialã a unei facultãţi ce
forma personalul medical ce trebuia sã îngrijeascã oamenii bolnavi,
inclusiv pe cei ce deveneau victimele ciumei. Însã, şi de data aceasta,
pentru ca analiza sã aibã un caracter ştiinţific, iar punctul de vedere emis
sã fie unul pertinent se impune a ne da câţiva paşi în spate şi a privi
situaţia prin prisma epocii pe care o supunem studiului. În secolul al
XIV-lea, faptul cã Facultatea de Medicinã a unei prestigioase universitãţi
europene considera cã principala cauzã a epidemiei de ciumã a fost o
constelaţie şi praful care a infestat aerul ce nu putrezeşte niciodatã nu
pare deloc deplasat pentru cei care aveau acces la acele cuvinte, acei
oameni nu supuneau astfel de opinii unor analize personale, nu şi le
însuşeau, mai degrabã le acceptau ca pe ceva absolut firesc. Inclusiv şi
mai ales din aceastã perspectivã, se poate observa cã, într-adevãr,
corporaţia universitarã era unul dintre principalii formatori de opinie în
Franţa medievalã. Ce altã autoritate ar fi putut emite un alt punct de
Mihai Berza, Oraşul Medieval. Culegere de texte, Bucureşti, Universitatea din Bucureşti,
1975, pp. 292-293, apud M. Mollat, R. Van Santbergen, Le Moyen Ậge, Liège-Paris, 1961,
pp. 263-264.
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vedere, care sã aibã puterea a amenda ceea ce o instituţie de mare
prestigiu, cum era Universitatea din Paris, susţinea cu atâta vehemenţã,
printr-un act oficial?
Conştiente de prestigiul şi înrãdãcinarea lor, universitãţile, în
general, şi Universitatea din Paris, în particular, se foloseau de aceastã
imagine pentru a obţine şi mai multe avantaje. Mijlocul pe care îl utilizau
era greva şi, mai ales secesiunea. 29 În astfel de acţiuni întreprinse,
instituţiile de învãţãmânt superior erau susţinute şi încurajate de
papaliate, care avea interese importante legate de consecinţele ce ar fi
trebuit sã aparã în urma lor, mai ales o opoziţie cruntã faţã de stat şi
tendinţa de a arãta cã este mult mai puternicã decât acesta.
Subiectul relaţiei Universitãţii din Paris cu statul francez şi Biserica
Catolicã va fi abordat şi printr-o altã cheie, şi anume ilustrarea unor
evenimente în care instituţia de învãţãmânt superior s-a implicat direct în
treburile papalitãţii, în ultima decadã a secolului al XIV-lea, scopul fiind
probabil tot acela de cãpãta mai multã popularitate şi de a atrage cât mai
multe avantaje de partea sa. Astfel, momentul vizat este moartea papei
Grigore al XI-lea, 30 eveniment ce a dus la mobilizarea imediatã a
experţilor parizieni, care au pregãtit cu rapiditate alegerea şi
recunoaşterea succesorului sãu. Primii paşi au fost fãcuţi de cãtre
naţiunea englezã din cadrul Universitãţii din Paris, care a trimis un
rotulus şi o petiţie, ambele întocmite de universitate, prin care îşi
prezenta acordul faţã de accederea unui nou papã şi a unor alte ocazii
speciale. Succesor al pontifului decedat a fost ales Papa Urban al VI-lea,31
a cãrui alegere a fost celebratã cum se cuvenea de cãtre reprezentanţii
Universitãţii din Paris, prin Te-Deum. În cadrul acestei alegeri, se poate
afirma fãrã teama de a greşi sau exagera cã universitatea a fost cea care
s-a ocupat de propagandã.32 Instituţia de învãţãmânt superior era unul
dintre principalii formatori de opinie în cadrul societãţii franceze.
Însã, lucrurile aveau sã devinã şi mai complicate în momentul în
care Universitatea din Paris, la data de 26 mai 1379, şi-a arãtat sprijinul
faţã de Clement al VII-lea.33 Aceastã declaraţie a venit dupã o perioadã
de activitate intensã a universitãţii, în special, activitate literarã, marcatã
Încã din anul 1446, Universitatea din Paris era supusã tribunalului şi dreptului de
secesiune.
30 A fost papã la Roma între anii 1370-1378.
31 Papa Urban al VI-lea a trãit în perioada 1318-1389, fiind al 202-lea pontif al Bisericii
Catolice.
32 R. N. Swanson, Universities, Academics and the Great Schism, Cambridge, Cambridge
University Press, 1979, p. 22.
33 Clement al VII-lea a trãit în perioada anilor 1342-1394, fiind un prelat savoiard.
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de numeroase încercãri externe de a influenţa întreaga viaţã academicã,
recurgându-se chiar la pamflete de o importanţã considerabilã. Înainte de
desfãşurarea acestor acţiuni, Universitatea din Paris rãmãsese inactivã, în
special pe parcursul lunii iulie a anului 1378. Însã, nu a dorit sã piardã
ocazia reprezentãrii sale în întrunire, unde a discutat despre dificultãţile
culturale şi a cerut neutralitate. 34 Astfel, aceste declaraţii aveau sã se
transforme în sprijin real pentru Clement al VII-lea, când naţiunea
francezã şi Facultatea de Medicinã a Universitãţii din Paris şi-au arãtat
loialitatea faţã de acesta prin transmiterea unui rotulus propriu la
Avignon, avându-l ca trimis pe Pierre d‟Ailly.35
Complexitatea acestui moment istoric a mai fost datã şi de
intervenţia regalitãţii, deci se poate observa şi apariţia pe scenã a celuilalt
pol de putere-statul francez. Implicarea acestuia avea sã grãbeascã
hotãrârea exprimãrii loialitãţii Universitãţii din Paris faţã de Clement al
VII-lea, dat fiind cã regele, pe data de 21 mai 1379, a trimis o scrisoare36
instituţiei de învãţãmânt, prin care îndemna la alegerea definitivã a
acestuia, în caz contrar, universitatea avea sã cunoascã indignarea regalã.37
Pentru a înţelege şi mai bine situaţia la care se face referire, este
esenţial a marca un alt moment important, şi anume conflictul izbucnit la
17 mai 1381, când episcopul Parisului a declarat cã toţi oponenţii lui
Clement al VII-lea deveneau automat schismatici. În aceste condiţii,
Universitatea din Paris a reflectat asupra remarcilor şi intereselor sale, dar
decizia finalã a fost luatã mai târziu, pe 15 iunie 1381. Istoricii au
interpretat aceastã ezitare a instituţiei de învãţãmânt de a reacţiona
prompt, ca o tendinţã conciliatoristã, aproape neutrã.
Magiştrii parizieni şi-au reconsiderat situaţia, iar ceea ce doreau în
acel moment sã facã era sã anuleze declaraţia mai timpurie de susţinere a
lui Clement al VII-lea, al doilea pas fiind acela de a-l convinge şi pe regele
Carol al V-lea sã îşi schimbe politica.38
Aceastã parte şi informaţia istoricã furnizatã sunt esenţiale pentru a
înţelege şi mai bine rolul pe care Universitatea din Paris îl juca între cei
doi poli de putere. Iniţial, susţinãtoare a lui Clement al VII-lea, corporaţia
universitarã, în anul 1381, când i se solicitã poziţia oficialã în aceastã
chestiune, amânã un rãspuns clar, încearcã adoptarea unei poziţii
R. N. Swanson, Universities, Academics and the Great Schism, p. 35.
Pierre d´Ailly (1351-1420), a fost cardinal francez şi autor universitar prolific, având o
mare influenţã în timpul vieţii sale în mediile pe care le-a frecventat.
36 Conţinutul scrisorii era scris sub forma unei cereri, dar în fapt era un ordin clar din
partea regelui.
37 R. N. Swanson, Universities, Academics and the Great Schism, p. 40.
38 Ibidem, p. 45.
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conciliatoriste, pentru ca mai apoi sã încerce a anula declaraţia de
susţinere faţã de acesta, mai mult chiar, încearcã sã schimbe politica lui
Carol al V-lea care îl susţinea vehement pe Clement al VII-lea. Întrebarea
care se impune firesc ar fi: ce a determinat schimbarea de poziţii a
Universitãţii din Paris faţã de aceastã problematicã? Consider cã este
destul de complicat a se gãsi un rãspuns fix, cert, care sã nu mai nascã alt
şir de interogaţii. Sã fi dorit real a evita izbucnirea schismei, realizând
dezordinea socialã ce urma a se dezlãnţui în societate, sã fi încercat
obţinerea mai multor beneficii în urma atitudinii nehotãrâte sau sã fi
dorit o luare de poziţie contrarã atât puterii laice, cât şi puterii
ecleziastice, doar pentru a-şi demonstra autonomia despre care magiştrii
universitãţii tot vorbiserã pânã atunci? Însã, cu toate acestea, merita ca
prin noua sa atitudine sã treacã în rândul ereticilor şi sã se afle în
contradicţie şi cu regele Carol al V-lea? Acesta reprezintã un punct al
istoriei asupra cãruia meritã stãruit şi reflectat.
Continuând cercetarea în aproximativ aceeaşi notã şi dorind a
suprinde, în continuare, raportul dintre Universitatea din Paris şi Biserica
Catolicã, se va aduce în atenţie un alt moment important, şi anume 27
iulie 1398. La data deja menţionatã, guvernul francez, dominat în acel
moment de cãtre Philippe le Hardi, ca urmare a unui vot favorabil al unui
sinod al bisericii Franţei, a proclamat sustragerea obedienţei papei
Benedict al XIII-lea,39 în intenţia de a-l determina pe acesta sã accepte, cu
scopul restabilirii unitãţii bisericii, înlocuirea. În realitate, aceastã acţiune
avea şi o altã semnificaţie deosebitã: dispariţia tuturor formelor de
rezervã pontificalã şi revenirea la procedurile tradiţionale de alegere şi de
colaţionare. De asemenea, papa pierdea, pe teritoriul regatului Franţei,
toate drepturile de jurisdicţie în materie de beneficii şi avantaje fiscale, ce
erau strâns legate de rezervele şi proviziile pontificale.40
În tot acest context, Universitatea din Paris, mai ales naţiunile
normandã şi picardã, a fost unul dintre cei mai acerbi susţinãtori ai
sustragerii avantajelor papale. Universitarii au observat cu atenţie cã, în
principal, colatorii locali au fost mai puţin binevoitori faţã de ei decât
papii de la Avignon, care încã din 1378 s-au arãtat de o generozitate
neobositã.41
Ceea ce se poate observa din informaţiile furnizate mai sus este
faptul cã Universitatea din Paris a jucat şi de acea datã un rol important
Papa Benedict al XIII-lea a trãit între anii 1329-1423, fiind iniţial cardinal aragonez,
pentru ca ulterior sã devinã pontif la Avignon.
40 http://www.persee.fr/doc/mefr_0223-4874_1970_num_82_2_7616, 1.12.2017.
41 Ibidem.
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în sfera decizionalã, iar la baza deciziei sale au stat, ca de fiecare datã,
avantajele pe care le putea obţine pentru propriul bine.
Lucrurile aveau sã devinã diferite la începutul secolului al XV-lea,
mai precis la data de 28 mai 1403, atunci când Carol al VI-lea42 a restituit
papei de la Avignon ascultarea regatului Franţei. Decizia a fost acceptatã
de toatã lumea, inclusiv Universitatea din Paris însã, din rândul acesteia,
excepţie a fãcut naţiunea anglo-germanã, care şi-a arãtat ostilitatea faţã de
decizia conducãtorului statului, rãmânând fidelã papei de la Roma. Cu
toate acestea, poziţia oficialã a corporaţiei universitare s-a concretizat
într-un rotulus prezentat la Marseille, la data de 9 noiembrie 1403, loc în
care se afla atunci şi papa. Pe lângã acest rotulus, Universitatea din Paris
a mai trimis şi o scrisoare43 prin care îşi arãta bucuria imensã faţã de noua
realitate.44
Oprindu-ne pentru o scurtã analizã asupra informaţiilor deja
precizate, primul aspect ce meritã a fi sesizat este tocmai contradicţia ce
domina atitudinea Universitãţii din Paris în perioada pe care am supus-o
atenţiei. În primul rând, aceasta îşi arãta acordul faţã de retragerea
avantajelor pe care papalitatea le avea printr-o tradiţie istoricã, ceea ce ne
aratã cã instituţia de învãţãmânt intrase sub sfera de decizie a statului
francez, ajungând la un consens cu acesta, pentru ca mai târziu,
corporaţia universitarã sã se arate bucuroasã pentru faptul cã papa îşi
reprimea drepturile ce îi fuseserã sustrase cu ani în urmã; sã nu uitãm cã
şi de data aceasta, decizia fusese luatã tot de conducãtorul statului, deci,
din nou, universitatea era în acord cu acesta.
În primul rând, am ales momente cheie din istoria instituţiei de
învãţãmânt, tocmai pentru a putea avea un traseu logic pe baza cãruia sã
se axeze întreaga cercetare, dar şi pentru a avea puncte diferite care
puteau marca evoluţia sau involuţia Universitãţii din Paris. Pe de altã
parte, am ales una dintre lucrãrile istoricului René Rémont, 45 în care
acesta expune parte din ipoteza de la care am dorit sã pornesc cercetarea
temei, de ce anume învãţãmântul devine o mizã puternicã între sfera laicã
şi cea ecleziasticã, care erau interesele? Concluzia este aceea cã atât
Biserica Catolicã, cât şi statul francez doreau sã menţinã monopolul
Carol al VI-lea (1368-1422), a fost rege al Franţei între anii 1380-1422, fiind al
patrulea reprezentant pe tronul Franţei din ramura de Valois, dinastia Capeţianã.
43 Esenţa scrisorii rezida în urmãtoarele cuvinte: ,,L´Université de Paris se soit réjouie de la
réponse favorable de notre Seigneur le Souverain Pontif, aussi bien en ce qui concerne l´union tant
désirée de l´Église que le rotulus de notre université”.
44 http://www.persee.fr/doc/mefr_0223-4874_1970_num_82_2_7616, 1.12.2017.
45 Vezi: Religie şi societate în Europa. Secularizarea în secolele al XIX-lea şi XX. 1780-2000,
Bucureşti, Editura Polirom, 2003.
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asupra şcolii, deoarece acesta era mijlocul principal prin care îşi puteau
forma aderenţii, oamenii cei mai capabili care sã se punã la dispoziţia lor.
Într-o altã ordine de idei, este important a ne îndepãrta puţin de
febra opiniilor, ideilor şi a ne uita la geneza Universitãţii din Paris.
Desigur, pe parcursul cercetãrii a mai fost realizat acest lucru, dar acum
propun o nouã perspectivã, aceea a duratei lungi,46 scopul meu fiind acela
de a înţelege cu precizie dorinţa de autonomie pe care corporaţia
universitarã a tot exprimat-o de-a lungul timpului, în raport cu statul şi
biserica. Astfel, conceptul de universitate a început a fi utilizat în urma
hotãrârii unor profesori şi a unor studenţi de a se organiza într-o grupare,
ce urma a-şi defini scopurile, interesele, perspectivele. Acest pas a fost
decisiv în dezvoltarea ulterioarã a instituţiei de învãţãmânt, devenitã o
adevãratã comunitate.47 Plecând din acest punct, istoria a demonstrat cã
pe parcursul unui timp mai lung, grupul iniţial format şi apoi dezvoltat în
Universitatea din Paris a fost o adevãratã victorie, mai ales din
perspectiva nivelului înalt al învãţãmântului, ceea ce explicã în totalitate
rezistenţa sa de-a lungul secolelor, inclusiv prestigiul de azi. De
asemenea, Parisul era vãzut în epocã şi locul succesului, realizãrii
personale. Magiştrii ştiau cã predând la aceastã universitate existau şanse
mult mai mari sã li se ofere sprijinul unor mecena ai acelor timpuri.48

,,Durata lungã”, concept introdus în istoriografie de istoricul francez Fernand Braudel.
Stephen C. Ferruolo, The origins of the university, the schools of Paris and their critics, 11001215, Standford, Standford University Press, 1985, p. 6.
48 Ibidem, p. 27.
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