


DD in galeria personalităţilor marcante ale
Renaşterii franceze, l-am ales de această
dată pe Pierre de La Ramée, care, prin

operele sale, este prezent la loc de cinste şi în marile
biblioteci transilvănene.

Formaţia sa multilaterală s-a afirmat atât în domeniul
umanist, cât şi în cel ştiinţific. Umanist, filosof,
matematician şi istoric, a avut rezultate remarcabile în toate
domeniile de care s-a ocupat. A fost o figură exemplară a
Renaşterii, un iniţiator şi un reformator.

Pierre de La Ramée (Petrus Ramus) s-a născut în anul
1515, într-o familie nobilă, dar scăpătată. A învăţat să scrie
şi să citească în satul său natal. De mic, era deştept, vioi şi
îndrăzneţ. Din dorinţa de a studia la şcoli mai înalte, a plecat
singur, pe jos, la Paris, deşi avea doar opt ani. A fost servitor
la un tânăr bogat, care îşi făcea studiile la Paris, la Colegiul
Navarra. Cu voia stăpânului său, noaptea învăţa din cărţile
acestuia şi, în scurtă vreme, a putut să urmeze cursurile
Facultăţii de Arte. La cursurile de filosofie, a fost coleg şi cu
viitorul poet Pierre de Ronsard. În anul 1536, îşi dă
examenul de „magister artium”. Teza pe care şi-o propusese
era o critică violentă a filosofiei lui Aristotel. Titlul de
magistru îi oferă posibilitatea de a preda „artele liberale” în
diferite colegii ale Universităţii din Paris, încercând în acelaşi
timp să reformeze învăţământul. Reforma în învăţământul
filosofic i s-a părut cea mai urgentă. Filosofia sa, foarte
răspândită în întreaga Europă în epoca Renaşterii, poartă
numele de „ramism”. El a căutat, în raţiune şi nu în
autoritatea anticilor, criteriul adevărului.

În anul 1543, a publicat Dialectices partitiones şi

Aristotelicae animadversiones. Prima lucrare era un tratat de
logică, scris într-o limbă concisă şi elegantă, iar cea de-a
doua cuprindea o critică aspră a filosofiei lui Aristotel şi,
mai ales, a logicii sale. Această critică a stârnit o adevărată
furtună şi, dacă teza pe care o susţinuse cu şapte ani în urmă
la examenul de magistru i-a fost trecută cu vederea şi pusă
pe seama tinereţii, de această dată atacurile lui nu puteau fi
lăsate nepedepsite. Francisc I a condamnat cărţile lui Ramus
şi a oprit vânzarea lor. De asemenea, i-a fost interzis să mai
ţină cursuri de filosofie şi „de a mai batjocori pe Aristotel şi
pe ceilalţi autori vechi, primiţi şi aprobaţi”1.

După moartea lui Francisc I, au urmat vremuri mai
bune pentru Pierre de La Ramée. Charles de Lorraine,
vechiul său coleg de şcoală şi fostul preceptor al regelui
Henric al II-lea, l-a îndemnat pe acesta să-i ridice pedeapsa,
redându-i dreptul de a se ocupa de filosofie. 

Ramus a dorit să reformeze nu numai logica, ci să
„modernizeze” toate ştiinţele timpului său, spre a le uşura,
pe de o parte, studiul şi, pe de altă parte, progresul. În anul
1551, a fost numit „lector regal”, adică profesor la Collège
de France, iar acest lucru i-a facilitat munca de difuzare a
ideilor noi, a proiectelor de reformă pe care le-a avut în
multe domenii. Cursurile sale s-au bucurat de un deosebit
succes. Uneori, chiar şi două mii de persoane se adunau să-
l asculte. Mulţi străini, mai ales admiratori germani, veneau
la Paris, interesaţi de prelegerile sale. În această perioadă, şi-
a completat şi şi-a reeditat vechile lucrări. 

Liniştea relativă de care s-a bucurat în timpul domniei
lui Henric al II-lea nu a ţinut mult timp. Sfârşitul vieţii sale
a fost tulburat de conflictele religioase care agitau Franţa în
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a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Între 1550 şi 1560,
protestantismul se întinsese chiar şi în cercurile culte. Pierre
de La Ramée privea cu simpatie protestanstimul şi datorită
faptului că era un adversar al lui Aristotel – filosoful oficial
al catolicismului. De asemenea, „ardoarea logică” a
filosofului îl determina să favorizeze protestantismul, lucru
ce i-a atras toate urmările războaielor religioase. După
Noaptea Sfântului Bartolomeu, respectiv a treia zi, în 26
august 1572, a fost ucis de o bandă de asasini. Părerea
generală a biografilor săi este că filosoful a fost victima nu
atât a credinţelor sale religioase, cât a duşmăniilor pe care şi
le-a atras datorită ideilor sale reformatoare. Mărturiile
istorice par a dovedi că ucigaşii au fost plătiţi de adversarul
său, Jacques Charpentier. A fost o răzbunare personală, care
nu umărea un simplu „huguenot”, ci vroia să-l pedepsească
pe filosof  pentru ideile sale. Pierre de La Ramée a rămas în
amintirea posterităţii ca un martir al încercărilor sale de
reformă intelectuală2. 

Pierre de La Ramée a arătat un viu interes pentru
problemele de limbă. A fost autorul unui proiect de
reformă a ortografiei şi a pronunţiei şi s-a ocupat în câteva
lucrări de gramatica greacă, latină şi franceză. În domeniul
matematicii, a avut idei noi, mai ales pentru algebră, dar l-a
interesat şi istoria matematicii. Istoria l-a captivat, de
asemenea, interesându-l în special originea galică a Franţei.
A avut un program de reformă a învăţământului universitar,
luptând pentru introducerea şi dezvoltarea studiului
ştiinţelor exacte şi al dreptului. Prin lucrările sale, a
contribuit la reînnoirea ştiinţifică în Franţa, în epoca
Renaşterii3.

Pierre de La Ramée şi filosofia
În anul 1555, Pierre de La Ramée a publicat La

Dialectique, considerată de specialişti drept cea mai
însemnată dintre operele filosofice apărute în limba
franceză, înaintea lucrării Discours de la Méthode
(Descartes, 1637). În 1556, a apărut şi Dialecticae libri
duo (o completare la lucrările sale anterioare care
cuprindea ultimele lui păreri în materie de logică). La
Dialectique avusese şi câteva redactări mai vechi în limba
latină, în 1543, 1547 şi 1553. Sub titlul Scholae dialecticae
a reluat, pentru ultima oară şi cu multe schimbări,
critica logicii lui Aristotel, pe care o aborda cu mai
multă blândeţe decât la început. Alte două lucrări au
completat ceva mai târziu seria: Scholarum physicarum
libri octo in totidem acroamaticos libros Aristotelis (1565) şi
Metaphysicarum scholarum libri quator decim in totidem
metaphysicos libros (1566).

La Dialectique, lucrarea sa de căpătâi, în care-şi
expune doctrina, este socotită primul tratat de filosofie
în limba franceză, care marchează un moment de
seamă în cadrul Reanşterii franceze. Meditaţia sa
filosofică asupra metodei anticipează cu aproape o sută
de ani celebrele reguli ale lui Descartes. Lucrarea
prezintă interes şi din punct de vedere literar. Acest
tratat se face remarcat prin faptul că citatele
împrumutate din autorii antici pentru ilustrarea

principiilor sale sunt traduse în versuri, în limba franceză, de
către cei mai cunoscuţi poeţi contemporani lui (Ronsard,
Du Bellay, Belleau, Pasquier, Peletier etc.), ceea ce denotă
stima imensă de care se bucura printre prietenii săi4.

Lucrările sale de filosofie se găsesc în bibliotecile
transilvănene în număr relativ mare. De pildă, la Biblioteca
Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca  (BACJN), se
găsesc 12 exemplare (ediţii apărute între 1567 şi 1599,
existente în fondurile Reformat, Catolic şi Unitarian;
exemplarele sunt bine păstrate, legate artistic în pergament
sau piele). La Biblioteca Muzeului Naţional Brukenthal din
Sibiu (BBSB), se găsesc 8 exemplare (tipărite între 1556 şi
1587). La Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”
din Cluj-Napoca (BCUCJN), se păstrează 4 exemplare
(ediţiile din 1556, 1582, 1587, 1591); la Biblioteca Naţională
a României. Filiala Batthyaneaum din Alba Iulia (BBAI), se
păstrează 3 exemplare, tipărite în 1591; la Biblioteca
Judeţeană Satu Mare (BJSM) – 3 exemplare (1587, 1588,
1590); la Biblioteca Judeţeană Mureş. Biblioteca Teleki-
Bolyai din Târgu Mureş (BTBTGM) – 1 exemplar (1577); la
Biblioteca Documentară a Muzeului Orăşenesc de Istorie
(Bethlen) din Aiud (BDBA), nu mai există niciun exemplar,
deşi în catalogul manuscris din 1752 al Bibliotecii Bethlen
din Aiud erau menţionate 11 opere5.

Pierre de La Ramée şi gramatica
Spiritul său enciclopedic s-a manifestat şi materializat cu

rezultate deosebite şi în domeniul filologic. Aşa cum am mai
arătat, Ramus a fost autorul unui proiect de reformă a
ortografiei (foarte importantă în secolul al XVI-lea, secolul
tiparului) şi a pronunţiei, dar s-a ocupat în câteva lucrări de
gramatica greacă, latină şi franceză6.
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Lucrarea Gramere din 1562 este o operă foarte rară şi
apreciată în epocă, după afirmaţiile lui F. Brunot. Ea
debutează printr-un expozeu al sistemului său grafic.
Autorul este un reprezentant tipic al patriotismului
lingvistic burghez din secolul al XVI-lea. Este un
continuator al lui Louis Meigret (autorul unor gramatici
literare, care îşi propunea să stabilească o normă a limbii
literare; prima sa lucrare de acest gen este Trette de la
grammere françoise, Paris, 1550) şi al lui Robert Estienne
(Traicte de la grammaire françoise, Geneva, 1557), dar sistemul
său gramatical este mai radical. Atât Ramée, cât şi Meigret
pun problema uzanţei („du bon et du mauvais usage”),
problemă care fusese pusă şi de Geoffroy Tory, în
Champfleury (1529). Ramée îşi propusese să stabilească
pentru limba franceză „la loi de bien parler”, adică reguli
fixe care să-i confere un caracter definitiv şi care să-i aducă
atributul de limbă clasică. Chiar dacă nu a reuşit , meritorie
rămâne strădania sa pe acest tărâm puţin explorat până
atunci. Pentru Franţa, studiile gramaticale începeau cu
adevărat abia în secolul al XVI-lea; în epoca Renaşterii,
francezii şi-au dat seama că limba lor este demnă de a fi
studiată, preocupându-i nu numia bogăţia şi calităţile ei, ci şi
viitorul acesteia7. 

Ediţia a doua a gramaticii lui Ramus, cea din 1572
(Grammaire) este mult ameliorată. Evantaiul straturilor de
populaţie a căror limbă o admite este mult mai larg (la
început a optat doar pentru limba poporului), el incluzând
acum şi limba poporului din Paris. El afirmă: „selon le
jugement de Platon, Aristote, Varron, Cicéron, le peuple est
souverain de sa langue...”8. Sintaxa părţilor de vorbire este
tratată separat. Există la Ramus multă îndrăzneală, un spirit
novator, chiar unele extravaganţe; verbele sunt împărţite în
două grupe, după cum au i sau e în desinenţa infinitivului;
clasificarea timpurilor exclude timpurile compuse
(considerate de el ca fenomene de sintaxă); subjonctivul ar
fi un nou prezent, iar imperativul, un al doilea viitor. Părţile
de vorbire sunt împărţite în două clase, după cum sunt sau
nu susceptibile de a avea număr9.

Lui Ramus i se datorează distincţia dintre u şi v, i şi j,
confundate în acea vreme.

Din lucrările sale de gramatică, lucrări extrem de rare, în
colecţiile transilvănene se păstrează câteva ediţii. În
colecţiile BACJN, 5 exemplare:

Grammatica Graeca..., Francofurti, apud Andream
Wechelum, 1577, in-8º, 423 p. (fond Catolic, ediţie foarte
valoroasă, legată în pergament, în 1587, cu super ex libris
I.Z.D. şi cu multe însemnări manuscrise).

Grammatica ..., Hanoviae, apud Guilielmum Antonium,
1604, in-12º, 178 p. (fond Reformat).

Scholae in tres primas liberales artes: Videlicet: 1. Grammaticae.
2. Rhetoricae. 3. Dialecticae..., Francofurti, apud Andream
Wechelum, 1581, in-8º, 258 p., legată artistic în pergament
(fond Catolic).

Idem, 1595, in-8º, 258 p., legată în pergament (fond
Reformat).

Scholarum grammaticarum libri XX (fără foaie de titlu;
fond Reformat)10.

În colecţiile BBSB, se păstrează Grammatica (editio

postrema) şi Rudimenta grammaticae (editio postrema),
Francofurdi, haeredes Andr. Wecheli, 1585.

Pierre de La Ramée şi matematica
Pierre de La Ramée a fost un propagator al matematicii

pe care a ilustrat-o în mod strălucit. S-a remarcat, de
asemenea, ca istoric al matematicii – primele trei cărţi din
lucrarea Scholarum mathematicarum libri XXXI sunt
consacrate istoriei matematicii. Idei novatoare a avut mai
ales în domeniul algebrei.

Lucrarea sa Arithmetica, apărută la Paris, în 1555, a
cunoscut numeroase ediţii şi a fost tradusă şi în limba
engleză. Manualele de matematică publicate anterior le-a
grupat într-o lucrare unitară, intitulată Scholarum
mathematicarum libri XXXI, tipărită la Basel, în 1569. Câteva
din ideile sale ar fi: comentariul asupra numerelor negative,
bazat pe opoziţia logică dintre afirmaţie şi negaţie; două
negaţii echivalează cu o afirmaţie, scria el; aritmetica,
susţinea el, trebuie predată înainte de geometrie; mai puţin
fericită este intervenţia lui în geometrie. În cursurile sale de
la Collège de France (din 1551), el a introdus Elementele lui
Euclid (inovaţie îndrăzneaţă), pe care le-a tradus primul în
limba franceză. A fost cel dintâi profesor de matematică de
la Collège de France11. Lupta împotriva limbii latine era cu
atât mai dificilă, cu cât învăţământul se făcea în această
limbă. Până la Pierre de La Ramée, învăţământul a fost
exclusiv în limba latină; el a fost primul profesor care a
predat în limba franceză matematicile.

Cele mai cunoscute lucrări ale lui de matematică sunt
prezente în bibliotecile transilvănene în 7 exemplare: la Cluj
(BACJN), 6 exemplare, iar la Târgu Mureş (BTBTGM), 1
exemplar:

Scholarum mathematicarum libri unus et triginta. A Lazaro
Schonero recogniti et emendati, Francofurti, apud Andreae
Wecheli, haeredes Claudium Marnium et Joannem
Aubrium, 1599, in-4º, 314 p. (la BACJN, 1 exemplar din
fondul Catolic, cu o legătură artistică în pergament, cu
multe însemnări manuscrise, iar pe pagina întâi, mai mulţi
posesori; cu ex libris Michaëlis Györffi şi anul 1603, pe
copertă; un al doilea exemplar este din fondul Reformat.

Arithmetices libri duo et algebrae totidem a Lazaro Schonero
emendati et explicati, Francofurdi, apud heredes Andreae
Wecheli, 1586, in-8º, 406 p. (la BACJN, 1 exemplar legat în
pergament, în fondul Unitarian; o ediţie din 1592 este
prezentă la BTBTGM).

Arithmeticae libri duo et Geometriae septem et viginti. A Lazaro
Schonero recogniti et aucti, Francofurti, apud Andreae Wecheli
heredes, Claudium Marnium et Joannem Aubrium, 1599,
in-4º, 240 + 178 +4 p. Errata (la BACJN, 1 exemplar în
fondul Catolic, legat artistic în pergament).

Arithmetices libri duo. Nunc primum hac manuali forma in
gratiam studiosae juventutis in lucem edita, Hanoviae, apud
Guilielmum Antonium, 1604, in-12º, 81 p. (la BACJN, 1
exemplar, legat artistic în piele, în fondul Reformat).

Geometriae libri XXVII..., Hanoviae, apud Guilielmum
Antonium, 1604, in-12º, 69 p. (la BACJN, 1 exemplar legat
artistic în piele, în fondul Reformat)12.

Numărul relativ mic de exemplare se explică şi prin
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faptul că, în domeniul ştiinţelor, Renaşterea a înregistrat
progrese evidente, însă adevărata renaştere a ştiinţelor va fi
realizarea cea mai importantă a secolului al XVII-lea. De
altfel, diversele descoperiri ştiinţifice, dincolo de un cerc
restrâns al unei elite intelectuale, au avut de întâmpinat o
rezistenţă serioasă din partea Bisericii. 

Pierre de La Ramée şi istoria
Pasionat de istorie, Pierre de La Ramée a întreprins

cercetări ştiinţifice despre originile galice ale Franţei, în
lucrarea sa din 1559, De moribus veterum Gallorum, tradusă în
limba franceză, în acelaşi an, de Michel de Castelnau. A fost
preocupat şi de istoria romană în De Caesaris militia (1559),
lucrare tradusă în franceză, în 1583, de către acelaşi
traducător13.

În Transilvania, se păstrează un singur exemplar din
Liber de moribus veterum Gallorum, Basileae, 1574 (la
BCUCJN).

Pierre de La Ramée – comentator
Pierre de La Ramée a fost şi un comentator strălucit.

Dintre autorii clasici latini, l-a comentat pe Marcus Tullius
Cicero (106-43 î.d.Chr., om politic, orator, filosof  şi
scriitor). Lucrările care se păstrează în Transilvania sunt: De
legibus liber I..., Lutetiae, ex officina Michaelis Vascosani,
1554, in-4º, 43 f. (la BTBTGM, cu ex libris-ul lui Teleki
Sámuel) şi In Ciceronis orationes..., Francofurti, apud haeredes
Andr. Wecheli, 1582 (BBSB); un alt exemplar, din 1575, al
operelor lui Cicero comentate de Ramus se află la
Biblioteca Documentară Zalău (BDZ).  De asemenea, a
comentat şi operele lui Marcus Fabius Quintilianus (cca 35-
96 d.Chr., orator); un exemplar din 1559 se află la BBSB.

Pierre de La Ramée şi Universitatea din Cluj
Numele lui Pierre de La Ramée este legat şi de istoricul

Universităţii din Cluj, înfiinţată prin decretul din 12 mai
1581, organizată şi îndrumată de iezuiţi, printre care şi
învăţatul Antonio Possevino, autorul renumitei lucrări
Transilvania, din 1583. Aceasta este prima universitate din
ţara noastră. 

Cea dintâi tentativă de organizare a universităţii îi
aparţine lui Ioan Sigismund. Atras la calvinism prin
influenţa nobililor şi a anturajului de la curte, principele
Ioan Sigismund s-a lăsat convins de necesitatea înfiinţării
unui colegiu, în slujba acestei confesiuni. În anul 1565,
Dieta întrunită la Cluj a hotărât, cu acordul principelui,
întemeierea colegiului pentru promovarea Reformei în
Transilvania. În vederea organizării acestei şcoli superioare,
au fost invitaţi la curte învăţaţi din Elveţia şi Franţa.
Emisarii transilvăneni l-au invitat şi pe renumitul umanist
francez Petrus Ramus, profesor la Sorbona (invitaţie ce nu
a fost onorată). Întrucât Ioan Sigismund a murit tânăr, la
începutul anului 1571, proiectul său a fost realizat mai
târziu14.

Concluzii
În urma cercetărilor efectuate în 33 de biblioteci din 18

oraşe transilvănene, am găsit, până în prezent, 59 de

exemplare ale operelor lui Pierre de La Ramée, în 7
biblioteci din 6 oraşe. Repartiţia pe biblioteci se prezintă
astfel: 

- Biblioteca Academiei Române. Filiala Cluj-Napoca
(BACJN) = 28 exemplare;

- Biblioteca Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu
(BBSB) = 16 exemplare;

- Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din
Cluj-Napoca (BCUCJN) = 5 exemplare;

- Biblioteca Judeţeană Mureş. Biblioteca Teleki-Bolyai
din Târgu Mureş  (BTBTGM) = 3 exemplare;

- Biblioteca Naţională a României. Filiala Batthyaneum
din Alba Iulia (BBAI) = 3 exemplare;

- Biblioteca Judeţeană Satu Mare (BJSM) = 3 exemplare;
- Biblioteca Documentară Zalău (BDZ) = 1 exemplar.
Repartiţia operelor pe domenii:
- Lucrări de filosofie = 31
- Lucrări de matematică = 8
- Lucrări de gramatică = 7
- Comentarii ale clasicilor latini = 4
- Lucrări de istorie = 1
- Polemici = 8
__________________________________
Total = 59 exemplare.

Ca număr de exemplare prezente în colecţiile
transilvănene, Pierre de La Ramée se situează pe locul al
patrulea (după Jean Calvin, cu 207 opere, Théodore de
Bèze, cu 186 exemplare şi Henri II Estienne, cu 184
exemplare)15. Multe din operele sale, considerate rarităţi
bibliofile, sunt întâlnite în cele mai importante colecţii din
Transilvania, exemplare bine păstrate, legate artistic în cea
mai mare parte, cu multe însemnări manuscrise. Prezenţa
acestora constituie o mândrie pentru orice bibliotecă şi
punerea lor în valoare reprezintă o onoare.

Aşadar, cărţile autorilor francezi din epoca Renaşterii,
printre care şi cele ale lui Pierre de La Ramée, au circulat pe
teritoriul Transilvaniei încă de la sfârşitul secolului al XVI-
lea şi începutul celui de al XVII-lea. Aceste monumente ale
culturii au reprezentat instrumente de lucru necesare
intelectualităţii transilvănene în formare, oglindind
strădaniile acesteia de a ţine pasul cu Apusul.

Cartea franceză a Renaşterii este o parte esenţială a
bogatei moşteniri culturale pe care ne-au lăsat-o generaţiile
de erudiţi şi cele de colecţionari de cărţi, fiind un martor
tăcut, dar elocvent al istoriei. Acest tezaur încă insuficient
studiat şi valorificat aşteaptă, desigur, noi şi valoroase
contribuţii.

Note:

1. P.P. Negulescu, Filosofia Renaşterii, ediţie îngrijită de Gh.
Vlăduţescu, Alexandru Boboc, Sabin Totu, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 2006, p. 344. 
2. Ibidem, p. 345-347.
3. P.P. Negulescu, op. cit., p. 341-358; Dictionnaire des Lettres
françaises. Le seizième siècle, sous la direction de Georges Grente;
collaborateurs: Albert Pauphilet, Louis Pichard, Robert Barroux,
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Paris, Arthème Fayard, 1951, p. 596-598; Histoire de la littérature
française, Vol. I, coordonator Angela Ion, Bucureşti, Editura
Didactică şi Pedagogică, 1982, p. 146; Dicţionar istoric critic.
Literatura franceză, coordonator Angela Ion, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982, p.41; Elena Damian, Cartea
franceză a Renaşterii în fondurile Bibliotecii academice clujene (II), în
„Biblioteca şi cercetarea”, XII, Cluj-Napoca, 1988, p. 172; La
Grande Encyclopédie..., sous la direction de Berthelot, vol. I-XXXI,
Paris, H. Lamirault et C-ie, Editeurs, 1885-1902, vol. XXIX, p.
801.
4. Elena Damian, op. cit., p. 173.
5. În anul 1753, a fost realizat Catalogus alphabeticus librorum illustris
Collegii Alba N. Enyedienses renovatus anno 1752 diebus novembris, al
cărui autor nu este cunoscut. Catalogul păstrat în manuscris are
formă de carte (20 x 30 cm) şi însumează 294 de pagini (Ms 192).
Cărţile sunt înregistrate în ordinea alfabetică  a autorilor sau a
titlurilor (peste 4000 de volume). În acest catalog, printre autorii
cu cel mai mare număr de opere se află şi Pierre de La Ramée.
Dacă în 1752 Ramus figura cu 11 opere (printre care Physica et
metaphysica, Dialectica..., Schola rhetorica...), astăzi în fondurile
bibliotecii din Aiud nu am mai întâlnit niciun exemplar. Vezi
Györfi Dionisie, Catalogul din 1752 al Bibliotecii Documentare
„Bethlen” din Aiud, în „Biblioteca şi cercetarea”, IX, Cluj-Napoca,
1985, p. 259-261
6. N. N. Condeescu, Traîté d´histoire de la langue française, texte établi
et augmenté par Ecaterina Cleynen-Serghiev, Bucureşti, Editura
Didactică şi Pedagogică, 1973, p. 199; Yves Girard, Marc-René
Jung, Littérature française. La Renaissance, vol. I (1480-1548), Paris,
B. Arthaud, 1972, p. 35.
7. N. N. Condeescu, op. cit., p. 200-213; Dictionnaire des Lettres
françaises. Le seizième siècle, op. cit., p. 359.
8. N. N. Condeescu, op. cit., p. 212; Dictionnaire des Lettres françaises.
Le seizième siècle, op. cit., p. 416.
9. N. N. Condeescu, op. cit., p. 212.
10.  Elena Damian, Gramatica franceză în epoca Renaşterii, în
„Biblioteca şi cercetarea”, XVI, Cluj-Napoca, 1992, p. 54-67.
11. La Grande Encyclopédie..., vol. XXIX, op. cit., p. 801.
12. Elena Damian, Cartea franceză a Renaşterii..., op. cit., p. 174;
idem, Cartea franceză de matematică din epoca Renaşterii în colecţiile
Bibliotecii academice clujene, în  „Libraria. Studii şi cercetări de
bibliologie. Anuar II”, Târgu Mureş, 2003, p. 181-182.
13. Histoire de la littérature française, vol.I, op.cit., p. 146.
14. Împrejurările politice zădărnicesc înfiinţarea acestei instituţii.
Deşi Reforma câştigase teren şi în Transilvania, mai ales după
alegerea ca principe a catolicului Ştefan Báthory, în 1571, începe
ofensiva împotriva ei. Influenţa acestuia sporeşte şi mai mult
după ce este ales şi rege al Poloniei, în 1575. Iezuiţilor, deveniţi
sfătuitorii săi, Báthory le permite să se aşeze la Mănăştur, lângă
Cluj, în 1579, iar peste doi ani, chiar în vatra oraşului; aici, iezuiţii
reuşesc să convertească la catolicism vreo 400 de persoane. În
acest climat spiritual, în care se simţea şi suflul umanist al
Renaşterii, ia fiinţă în 1581 Univeristatea din Cluj. Ea a fost
organizată după modelul universităţilor din Apus; era frecventată
de tinerii transilvăneni, care, în 1585, erau în număr de peste 130.
În apropierea universităţii, s-a construit, în anul 1583, un colegiu-
seminar pentru studenţii săraci şi un altul pentru fiii de nobili,
după modelul celor din Boemia, Polonia şi Germania. Scopul
venirii iezuiţilor la Cluj, în 1579, a fost acela de a fonda un colegiu
catolic în acest oraş. De fapt, cea mai importantă latură a
activităţii iezuiţilor în Transilvania a fost revigorarea
învăţământului catolic, prin întemeierea de şcoli şi de biblioteci
bine organizate. 
Scurta existenţă a universităţii a fost tulburată de conflictele
religioase. Reformaţii nu vroiau să accepte Contrareforma,

revenirea catolicilor şi a iezuiţilor. În 1603, iezuiţii au fost alungaţi
de populaţia reformată, bunurile lor, devastate, sau confiscate, iar
porţile universităţii, închise. Biblioteca iezuită din Cluj consta din
2671 opere, înainte de devastarea ei. „Cea mai bine organizată şi
cea mai mare bibliotecă şcolară transilvăneană din cursul
secolului al XVI-lea” a fost cea a Universităţii iezuite din Cluj. La
înfiinţarea ei (1581), principele Ştefan Báthory a strâns acolo
întregul fond care s-a mai putut găsi în biblotecile medievale
catolice. Până la moartea sa (1586), principele s-a îngrijit de
dotarea cu cărţi a noii instituţii. Profesorii iezuiţi au adus şi ei cărţi
ştiinţifice moderne. Deşi în 1603 biblioteca a fost devastată, ea nu
a fost distrusă întru totul, ci doar împrăştiată. Din această colecţie
de cărţi fac parte şi operele lui Ramus. 
a). Jakó, Zsigmond, Philobiblon transilvan. Studii, cu o introducere
de prof.dr.Virgil Cândea, Bucureşti, Editura Kriterion, 1977, p.
392.
b) Istoria învăţământului din România, vol. I (De la origini până la
1821), colectivul de redacţie: acad.Ştefan Pascu (redactor
responsabil), Anghel Manolache, Gheorghe Pârnuţă, Ion Verdeş,
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, p. 123-124;
Istoria Clujului, sub redacţia acad.prof. Ştefan Pascu, Cluj, 1974, p.
146-147; Nicolae Bocşan, Historique de l’Université de Cluj, în
„Transylvanian Review”, vol. IV, 1995, nr. 1, p. 3.
15. Pentru Franţa, Renaşterea corespunde, în mare, secolului al
XVI-lea, aşa cum afirmă o bună parte a cercetătorilor din
domeniu. Autorii lucrării Littérature française. La Renaissance
propun perioada 1480-1624, ceea ce corespunde mai bine, din
punctul lor de vedere, Renaşterii: prima Renaştere sau cea
timpurie (1480-1548), Renaşterea propriu-zisă şi Reforma (1548-
1570) şi criza intelectuală (1570-1624). Vezi: Yves Giraud, Marc
René Jung, Littérature française. La Renaissance, vol. I, 1480-1548,
Paris, B. Arthaud, 1972; Enea Balmas,  Littérature française. La
Renaissance, vol. II, 1548-1570, Paris, B. Arthaud, 1974; Jacques
Morel, Littérature française. La Renaissance, vol. III, 1570-1624,
Paris, B. Arthaud, 1973. Operele lui Ramus (apărute în epoca
Renaşterii) pe care le-am găsit în bibliotecile transilvănene au fost
tipărite între anii 1554 şi 1604.
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