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Idealul experienţei intelectuale şi naşterea
universităţii la sfârşitul Evului Mediu
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For us today the university is an institution that claims the
transmission of superior knowledge on behalf of a privileged
place, a historical destiny and a professional category
represented bz it. But what is this historical destiny? How
did its image take shape? What is the specificity of the
university, from its beginnings until now? We can define
more clearly this specificity by investigating the origins of
the university, trying to find those essential elements that
are present, explicitly or implicitly, consciously or
unconsciously, in everything that the academic environment
signifies. For this, we shall first see how the university was
born, what meanings the word university includes, what
goals it initially assumed, how the first universities appeared
and which was their activity. Then we will see who were
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those working in universities, what was their ideal, which
were their sources and how they differentiated themselves
from other social and professional categories. Finally, we try
to grasp how the today image of the university is affected.

1. Naşterea universităţii
Universităţile medievale sunt instituţii de învăţământ superior
organizate pe principiile unei corporaţii. Termenul universitas era
deseori sinonim cu studium generale1, deşi universitas se referă la
participanţi iar studium generale se referă la activităţi.
1. 1. „Universitas magistrorum et scholarium”
Numele instituţiei, Universitas, este un cuvânt care avea un cu
totul alt sens în limba latină. El provine din forma de dativ a
numeralului şi adjectivului unus, -a, -um fuzionat cu substantivul
versio, -onis (întoarcere, schimbare, de la verbul verto, a se întoarce,
a se roti; vezi şi versus) şi sufixul de abstractizare -itas. Separat,
adjectivul universus, -a, -um semnifică ceva întreg, universal, iar
forma substantivală universus a ajuns să semnifice încă din
antichitate ceea ce grecii desemnau prin κόσμος, adică lume,
cosmos, univers, totalitate ordonată. Prin urmare, sensul de bază al
lui universitas este acela de univers, suma tuturor lucrurilor, întreg,
general, corporaţie, comunitate.
Titulatura generică sub care acest corp era denumit în Evul
Mediu este universitas magistrorum et scholarium. Iniţial, universitas
avea funcţie adjectivală, desemnând totalitatea sau corpul complet
al celor care predau şi învăţau.
Primele atestări ale denumirii2:
1

Papa Benedict XII, Bula, 1339
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Vicenza, 1205: universitas scholarum
Paris, Bulă, 1209: doctorum et scholarium universitas
Paris, Bulă, 1218: doctorum et discipulorum universitas
Universitatea din Paris, 1221: universitas magistrorum et scholarium
Anglia, Henry III, 1225: universitas scholarium
Mai târziu, titulatura s-a simplificat în vorbire, universitas
reprezentând totodată comunitatea, instituţia, clădirea, mediul
universitar şi învăţământul superior.
1. 2. Scopul universităţii
Pornind de la titulatură, universitatea medievală este o
corporaţie sau ghildă compusă din studenţi şi profesori pentru
protecţia lor împotriva celor din afară. Semnificaţia titulaturii
latine subliniază componenta umană din activitatea intelectuală
organizată, prefigurând dimensiunea umanistă a universităţii.
Cine şi de ce se proteja?
1. La început universitatea nu era doar un centru de discuţii, ci
şi de critică. Deseori obiectivitatea cu care aborda unele probleme
se opunea opţiunilor statului sau ale bisericii. Într-o perioadă de
control politic şi eclesiastic autoritar intelectualii aveau nevoie de
protecţie.
2. În perioada medievală universitatea era o instituţie
neobişnuit de democratică: la Bologna studenţii alegeau profesorii
sau îi concediau; la Paris profesorii alegeau decanii, care alegeau
cancelarul. Într-o epocă a despotismului această democraţie avea
nevoie de protecţie.
3. În contextul medieval al conformităţii, uniformităţii şi
William Hamilton, Discussions on Philosophy and Literature, Education and University
Reform, Harper & bros, 1861, vol. 1, p. 474.
2
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parohialismului universităţile erau nişte apariţii surprinzător de
diverse, situaţie ce ducea uneori la conflicte cu comunitatea locală,
de care aveau nevoie să se apere.
4. Membrii universităţii erau diferiţi între ei. Ex. Universitatea
din Paris era compusă din 4 „naţiuni”: francezi, picarzi3, normanzi
şi anglo-germani4. Deşi se instruiau în aceeaşi limbă, latina, ei
vorbeau limbi diferite şi aveau obiceiuri diferite.
Prin urmare, universitatea trebuie să fie distantă faţă de
societatea care o înconjoară, şi chiar un element iritant al societăţii
mai degrabă decât o reflexie a acesteia.
1. 3. Primele universităţi
Iniţial, şcolile medievale au fost asocieri spontane pe lângă
instituţiile de învăţământ monastice. Studenţii învăţau uneori
independent, fără o programă, dar pentru comoditatea lor, era
chemat sau numit uneori un magistru, al cărui scop era să repete
sau să explice textele consacrate, să orienteze munca studenţilor, să
le ofere o metodă de studiu şi să-i oblige să facă exerciţii. Magiştrii
acestor şcoli, iniţial călugări sau foşti studenţi, s-au specializat din
ce în ce mai mult, ajungând să profesionalizeze acest magistrium.
Magister însemna totodată învăţător, expert, stăpân, conducător şi
se aplica tuturor celor care stăpâneau o artă sau o meserie.
Odată cu Reforma gregoriană din 1050-1080, care impunea
moralitatea clericală şi independenţa clerului, episcopii au format
şcoli pe lângă catedrale pentru studierea sacramentelor şi a legii
canonice, dar şi a unor aspecte seculare ale administraţiei, pentru
care era nevoie de logică sau disputaţie. Învăţarea a devenit
esenţială pentru avansarea în grade ecleziastice, iar profesorii au
3
4

picarda este o limbă vorbită în nordul Franţei
mai întâi englezi, apoi, după războiul de 100 de ani, germani
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început să se bucure de prestigiu. Însă, din cauza conflictelor între
şcolari şi autorităţile locale din oraşele mici şi a faptului că foarte
repede capacităţile acestor şcoli, conduse de un singur profesor, au
fost depăşite de numărul mare de candidaţi, s-a ajuns ca, în marile
oraşe, să se formeze şcoli ca întreprinderi private ale profesorilor şi
studenţilor. Curând şi-au dat seama că au nevoie de protecţie, şi au
petiţionat puterea seculară pentru a obţine privilegii. Primul
privilegiu de acest fel a fost acordat de împăratul Frederic I în
Authentica Habita (1158) pentru Universitatea din Bologna. Urmând
acest model, şi celelalte universităţi au obţinut privilegii similare,
mergând până la autonomia obţinută de Universitatea din Paris
prin bula Parens scientiarium (1231) a papei Grigorie IX, prin care
universitatea putea acorda, autonom, dreptul de a preda oriunde
(ius ubique docendi) absolvenţilor, fără altă examinare.
Lista primelor universităţi occidentale (sec. XI-XIV)5

ANUL

UNIVERSITATEA

STATUL

1150

Universitatea din Paris

Regatul Franţei

1088
1167
1209
1218
1222
1224
1240
1241
1290
1303
1308
1321
1339

Universitatea din Bologna
Universitatea din Oxford

Universitatea din Cambridge
Universitatea din Salamanca
Universitatea din Padova

Regatul Italiei

Regatul Angliei
Regatul Angliei

Regatul unit de León şi Galicia
Comuna din Padova

Universitatea din Napoli (Frederico II) Regatul Siciliei
Universitatea din Siena

Comuna din Siena

Universitatea din Coimbra

Regatul Portugaliei

Universitatea din Valladolid
Universitatea din Roma (La Sapienza)
Universitatea din Perugia

Universitatea din Florenţa

Universitatea din Grenoble

Coroana de Castilia şi León
Statele papale

Comuna din Perugia

Republica Florentină
Regatul Franţei

5 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_oldest_universities_in_continuous_operation
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1343
1348

Universitatea din Pisa

Universitatea din Praga (Univ. Carolină)

1356

Universitatea din Angers

1364

Universitatea din Cracovia

1361
1365
1367
1386
1391

Universitatea din Pavia

Universitatea din Viena
Universitatea din Pécs

Republica din Pisa
Regatul Boemiei, Sf. Imp. Roman
Regatul Franţei

Ducatul de Milano
Regatul Poloniei

Sfântul Imperiu Roman
Regatul Ungariei

Universitatea din Heidelberg (Ruprecht Karls)
Universitatea din Ferrara

Sfântul Imperiu Roman
Marchizatul de Ferrara

Pe teritoriul actual al României, prima instituţie universitară se
înfiinţează în Principatul Transilvaniei, la Cluj-Napoca în 1581, sub
forma unui colegiu condus de călugării iezuiţi, închis ulterior,
urmat de o academie deschisă în 1688 tot sub tutelă iezuită, pentru
ca în 1776 împărăteasa Maria Tereza să înfiinţeze o universitate de
limbă germană. În Principatul Valahiei, la Bucureşti, se înfiinţează
în 1694 Academia Princiară Sf. Sava, iar ulterior, în 1864, A. I. Cuza
creează Universitatea din Bucureşti. În Principatul Moldovei
funcţionează între 1634-1653 Colegiul Vasilian, apoi între 1707-1821
Academia Princiară de la Iaşi, iar între 1834-1847 Academia
Mihăileană, pentru ca în 1860 să se înfiinţeze Universitatea din Iaşi.
Universitatea oferea libertăţi şi imunităţi în virtutea
recunoaşterii ei. Ex.: un student avea aceeaşi imunitate ca un
membru al clerului şi era protejat de lege şi scutit de taxe civile, dar
se supunea aceloraşi restricţii ca un cleric, interzicându-i-se să
poarte arme şi, uneori, să se căsătorească.
Monarhul şi episcopul local recunoşteau universitatea, dându-i
astfel un caracter legal. Însă recunoaşterea limita la început dreptul
de predare, căci episcopul era cel care acorda absolvenţilor licenţa
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(licentia ubiqui docendi), dar situaţia a degenerat în abuzuri când
episcopii au perceput taxe pentru acordare. Mai târziu, în al doilea
deceniu al secolului XIII, universitarii cer papei Inocenţiu III să
elimine acest arbitraj abuziv, iar papa decide ca episcopul să acorde
gratuit licenţa, în conformitate cu deciziile maeştrilor universitari.
Totuşi, specializările licenţiate erau limitate la 4: teologie, drept
ecleziastic, medicină şi arte liberale. Acestea erau, la origine,
competenţe, adică în latină facultas.
Proclamarea unui absolvent de către cancelar, la Universitatea
din Paris suna astfel: „Eu, prin autoritatea investită în mine de
apostolii Petru şi Pavel, îţi dau ţie licenţa (dreptul) de a conferenţia,
citi, disputa şi determina şi de a exercita alte acte scolastice şi
magistrale atât în Facultatea de Arte din Paris cât şi în altă parte, în
numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt. Amin.”
1. 4. Structura studiilor şi viaţa universitară
În domeniul artelor liberale, învăţământul universitar era
împărţit în două cicluri, trivium şi quadrivium, descrise de Martianus
Capella şi sistematizate de Petrus Ramus. Trivium era ciclul inferior
şi obligatoriu, compus din gramatică, logică (sau dialectică) şi
retorică. Cuprindea fundamentele mecanismelor limbajului,
gândirii şi exprimării. La absolvire, se decerna titlul de artium
baccalaureus. Dificultatea redusă a abordării faţă de quadrivium a
rămas proverbială, păstrându-se de la numele acestui ciclu
cuvântul „trivial”. Quadrivium era compus din aritmetică,
geometrie, muzică şi astronomie. La sfârşit, se decerna titlul de
magister artium. Acesta era obligatoriu pentru studierea în
continuare a filosofiei sau a teologiei. După obţinerea acestui titlu,
studentul putea părăsi facultatea sau putea începe un doctorat.
Doctoratul era o formă de ucenicie în predare şi se finaliza cu
dreptul de a preda, licentia docendi, de unde absolventul primea
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apelativul comun de doctor, cel care poate să predea. Studiul dura
între 6 ani, pentru artium baccalaureus, şi 18 ani pentru licentia
docendi.
Studenţii intraţi în universitate erau obligaţi să se pună sub
tutela unul maestru. Atât maeştrii, cât şi studenţii, proveneau din
întreg spaţiul european occidental, aşa că de cele mai multe ori
studenţii îşi alegeau maeştri apropiaţi spaţiului lor de provenienţă.
De aici şi până la formarea unor comunităţi bazate pe naţionalitate
a fost un pas firesc. Totodată, acest fenomen ţine într-un fel de
separarea ideologică şi politică a Europei în naţiuni, separare ce se
petrece mult mai târziu, odată cu Revoluţia Franceză6. Aceste
comunităţi naţionale, legate în primul rând de limba comună, dar şi
de locul de naştere (natio), aveau o organizare proprie, pe baza
legilor şi obiceiurilor care le erau familiare din spaţiul de
provenienţă, şi erau conduşi de un procurator sau rector, care îi
reprezenta în conducerea instituţiei. Studenţii care nu erau
reprezentaţi prin propria naţionalitate îşi alegeau una (de ex.
Copernic, polonez, s-a înrolat în natio germanorum la Univeristatea
din Bologna). Procurorii sau rectorii naţiunilor alegeau un rector
magnificus, care, de la funcţia de a organiza naţiunile şi de a le
reprezenta, a ajuns să fie cea mai însemnată persoană în
universitate.
Iniţial, universitatea nu avea un campus, ci se preda unde era
loc, în biserici sau în casele de domiciliu. Ea nu era reprezentată
printr-un spaţiu fizic, ci prin membrii comunităţii sale. Însă,
începând cu Universitatea din Cambridge, ele au început să
cumpere sau să închirieze spaţii pentru predare. Diferenţele majore
în organizare au făcut ca imaginea universităţii să fie foarte diferită
de la caz la caz. La Bologna studenţii conduceau universitatea,
întrucât ei îi angajau pe profesori, la Paris aceasta era condusă de
profesori şi finanţată de biserică, iar în Anglia, în care universitatea
6

Constituţia Franţei din 1791
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supravieţuise disoluţiei mânăstirilor, statul şi regele o susţineau.
Sursa finanţării contura şi domeniul principal de studiu: la Bologna
se prefera dreptul, la Paris, teologia.
Cursurile se ţineau pe cărţi, nu pe subiecte. Se preda de exemplu
o carte din Aristotel sau o carte din Biblie. Cursurile erau
obligatorii, iar predarea începea de dimineaţa, chiar de la ora 5 sau
6. Regula era ca dimineaţa să se expună (lectio) textele autoritare
(Biblia, Cicero, Aristotel etc.), iar după-masa să se discute probleme
din aceste texte (disputatio sau quaestio disputata), încheiate printr-o
determinare (sententia) dată de magistru sau alt participant
autoritar. Disputaţiile vizau dezvoltarea unui spirit critic.
Disputaţiile ordinare erau purtate de magistru prin divizarea
problemei (quaestio) în subdiviziuni (articuli). Maeştrii importanţi
purtau în timpul postului disputationes quodlibetales pe subiecte
propuse de studenţi. Aceste forme de comunicare a cunoaşterii,
spontane, orale, sunt fixate şi în scris, scolastica abundând în titluri
de forma: Quaestiones disputatae…, Quaestiones quodlibetales…, Liber
sententiarum…, sau Summa… care era o colecţie de quaestiones.
Pentru că studenţii se bucurau de imunitate, nu erau rare
infracţiunile ca furtul, violul sau omorul, care nu aveau consecinţe
serioase asupra studenţilor. Conflictele cu autorităţile locale din
cauza acestor fapte au fost numeroase. Amintim doar fondarea
Universităţii din Cambridge în 1209, când, în urma unui conflict cu
oamenii din oraş, cauzat de condamnarea la moarte a doi studenţi, o
parte din studenţii şi profesorii de la Oxford au plecat în oraşul
învecinat, sau greva studenţilor de la Paris dintre 1229-1231 când, în
urma unei revolte ce a început de la o notă de plată neachitată la o
tavernă din cartierul Saint Marcel, şi în care mai mulţi dintre ei au fost
ucişi, studenţii au părăsit universitatea pentru doi ani. Însă nu acestea
au fost conflictele care au configurat profilul universităţilor europene.

63

SCHOLÉ 1/2010

64

2. Idealul intelectual
Odată cu câştigarea autonomiei instituţionale, profesorii din
Universitatea din Paris au început să-şi caute şi autonomia de
gândire. Filosofia în evul mediu nu avea înţelesul de azi, ca spirit
critic ce organizează experienţa într-o viziune unitară a vieţii şi
lumii, ci era o doctrină organică a naturii şi a cauzelor naturale,
care a fost elaborată de Aristotel şi pe care musulmanii şi creştinii o
acceptau, deoarece nici creştinismul, nici islamismul nu erau în
măsură să dea omului o doctrină a ordinii cosmice. Atât din Biblie
cât şi din Coran lipseşte o filosofie a naturii, iar corpus-ul aristotelic
suplineşte această lipsă. Acceptând-o, musulmanii, ca şi creştinii,
au remarcat că această filosofie e destul de diferită de revelaţia
religioasă. În timp ce Avicenna pentru arabi şi Sfântul Toma pentru
gânditorii creştini se străduiau să acorde filosofia aristotelică cu
gândirea teologică, Averroes, din contră, demonstra că, pentru a
ajunge la acest acord, e nevoie să se falsifice principiile
fundamentale ale metafizicii aristotelice şi îl denunţa pe Avicenna
ca fiind cel mai mare falsificator al lui Aristotel. Averroiştii latini, la
rândul lor, se menţineau fideli în interpretarea lui Aristotel,
menţionând totuşi că acesta este rezultatul la care a ajuns raţiunea
umană şi că nu neagă adevărurile revelate prin credinţă. Dar faptul
că afirmau ceva opus credinţei era suficient pentru a fi condamnaţi.
Iar condamnarea de la 1277, prin care se resping unele propoziţii
aristotelice şi averroiste, este adresată în cel mai evident mod
mediului universitar.
În epocă, averroismul a influenţat diversele sfere ale gândirii, de
la concepţiile fizice şi psihologice la politică şi viaţa religioasă, dar
impactul cel mai puternic şi mai persistent s-a manifestat în
domeniul eticii, prin impunerea idealului uman intelectual. Aceasta
este motivaţia unei tentative de analiză a unui fenomen particular,
dar care a impregnat întreaga istorie occidentală: apariţia
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intelectualilor în secolele XIII – XIV. Semnificativ pentru acest
moment nu este atât discursul filosofic asupra problemei de
opţiune morală cât faptul în sine care îi este constitutiv
intelectualului aşa cum este: experienţa gândirii. După cum arată şi
Alain de Libera, cuvântul intellectualis aplicat unei persoane nu avea
nici o semnificaţie în evul mediu7. Astăzi însă identificăm sub acest
termen, pe de o parte, o tipologie umană, iar, pe de altă parte, un
grup de oameni bine delimitat: cel al profesioniştilor gândirii, al
magiştrilor, litterati.
Impunerea idealului moral intelectual filosofic era
contraponderea la idealul monastic religios. Putem afirma, aşadar,
că aceasta este cea mai puternică sursă a conflictului între teologi şi
cei care frecventau facultatea de arte din Paris. Societatea bazată pe
privilegiile religioase se vedea direct ameninţată de un model
concurent, consistent şi mai permisiv. Acesta este unul din primele
momente în care doctrina religioasă creştină ca etică este pusă
sistematic sub semnul întrebării de pe o poziţie cvasi-neutră, aceea
a gândirii gratuite.
2. 1. Originea modelului intelectual
Deşi o noutate şocantă pentru secolul al XIII-lea, modelul uman
intelectual are o lungă istorie, tema superiorităţii gândirii fiind
prezentă încă de la presocratici sub forma λóγος-ului. Etica
averroistă este legată de acest λóγος prin Aristotel: acesta este cel
mai înalt scop al vieţii umane în filosofia Stagiritului.
Încă de la începutul Eticii Nicomahice, Aristotel afirmă: „Orice
artă şi orice investigaţie, ca şi orice acţiune şi orice decizie, par să
tindă spre un anume bine;…”8; astfel, unii oameni caută plăcerea,
7
8

Cf. Alain de Libera, Penser au Moyen Âge, pp. 9-10.
Aristotel, Etica Nicomahică, 1094a1-18.
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alţii, onoarea, alţii, bogăţia, iar alţii urmăresc o viaţă în
contemplare. Aceste tipuri de bine căutate de indivizi corespund
diferitelor trepte ale dezvoltării sufletului. Nu este vorba de un bine
universal, aşa cum ar vrea Platon, ci de binele care se raportează la
un subiect: binele pentru om. Acesta trebuie să fie ultim şi suficient
în sine, ceva care doar prin sine face viaţa demnă de a fi aleasă. În
cartea a X-a9, Aristotel pune pe această poziţie viaţa în
contemplare. Cea mai înaltă facultate de care dispune omul – şi
numai el – este cea intelectivă, ca urmare ea poate fi considerată ca
deziderat moral.
Eticii aristotelice i se adaugă influenţa modelului arab, cu
propriile presupoziţii cosmologice, astrologice, psihologice şi etice.
Şi în islam, ca şi în creştinism, raţionalismul ajungea deseori la
conflicte cu credinţa, diferenţiind două grupuri de gânditori: cei ce
se ocupau cu falsafa şi cei ce ţineau de kalām. În general, prin falsafa
se înţelegea traducerea de texte şi comentarea lor, dar această
ocupaţie avea legătură şi cu anumite dimensiuni profetice ale unui
model moral prezent în unele religii care se întâlneau pe
tărâmurile arabe10. Baza teoretică a acestui gen de acţiune stă în
textele aristotelice traduse de arabi.
Există în mod clar şi contribuţii proprii filosofiei arabe şi vom
menţiona în acest sens un concept din Colliget-ul lui Averroes: acela
de ijmā‛11. Acesta reprezintă pe de o parte totalizarea facultăţilor
sufletului care determină facultatea mişcării spontane a animalelor,
iar pe de altă parte calitatea profetică, acţiunea asupra materiei
exterioare. Conform lui M. S. Pinès12, acest concept a fost introdus
datorită aspectului foarte diferit de cel de azi al corpus-ului aristotelic.
idem, 1095b14-1096a10.
Cf. Alain de Libera, op. cit., pp. 98-142.
11 apud Simone van Riet, Averroès et le problème de l’imagination prophétique, în
Multiple Averroès, Les Belles Lettres, Paris, 1978, pp. 167-171.
12 Multiple Averroès…, p. 171.
9
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M. MAGA - Idealul experienţei intelectuale şi naşterea universităţii...

Această etică derivă în mod direct din teza unităţii intelectului
şi din analogia dintre suflet şi cer13. În contextul epocii, experienţa
singurătăţii nu era o temă de meditaţie filosofică majoră, ceea ce
explică ideea actualizării incomplete a eului14. Dar propria
activitate determina individuarea sufletului şi, ca urmare,
pluralitatea sufletelor. Filosofia, gândirea înseamnă deci
autoindividuare, şi în această idee putem regăsi nucleul conflictului
între concepţia tradiţională şi noile structuri de gândire.
Divergenţele legate de aspecte superficiale, uneori minore legate de
unele aspecte textuale sau de unele constatări de natură acoperă
diferenţa esenţială, de paradigmă a gândirii. Rezolvarea conflictului
va fi defavorabilă teologiei creştine tradiţionale, în sensul că idealul
moral al comuniunii va fi înlocuit de cel al individuaţiei. Acesta se
va baza pe un sistem de principii care va lua forma unei etici
intelectualiste.
2. 2. Portretul intelectualului averroist: Boetius din Dacia, De summo
bono sive de vita philosophi
Cea mai clară expunere a eticii aristotelismului heterodox
parizian o găsim în opusculul lui Boetius din Dacia, De summo bono
sive de vita philosophi. Putem spune că documentul este de maximă
importanţă din două motive: el sintetizează o paradigmă morală şi,
în acelaşi timp, este sursă pentru numeroase discuţii în perioada în
care a apărut. Teza sa centrală, superioritatea filosofului faţă de
teolog şi a intelectului faţă de credinţă, este condamnată explicit la
1277 în mai multe locuri15:

Referitor la problema unităţii intelectului şi cea a analogiei dintre suflet şi cer,
vezi postfaţa lui Al. Baumgarten la Despre unitatea intelectului, pp. 279-341.
14 Cf. idem, pp. 340-341.
15 În unele ediţii ale Condamnărilor, Boetius din Dacia este menţionat ca Principalis
assertor istorum articulorum fuit quidam clericus Boetius appellatus (Paris, Nat. lat. 16533,
fol. 60), cf. Roland Hissette, Enquête sur les 219 articles condamnés à Paris le 7 mars 1277,
ed. Louvain, Paris, Publications Universitaires Vander-Oyez, 1977, p. 12.
13
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1. Quod non est excellentior status quam vacare philosophiae.
6. Quod nulla quaestio est disputabilis per rationem, quam
philosophus non debeat disputare et determinare, quia rationes
accipiuntur a rebus. […]
170. Quod omne bonum, quod homini possibile est, consistit in
virtutibus intellectualibus.16

Tratatul a fost scris probabil în jurul anului 1270 şi are o formă
continuă, unitară. Nimic nu indică faptul că el ar face parte dintr-o
operă de dimensiuni mai mari. Textul tratatului a fost descoperit
relativ târziu17 şi publicat de Martin Grabmann în 193218.
De la început autorul vrea să facă o distincţie care va fi ignorată
de criticii săi: el vorbeşte despre binele suprem care este posibil
pentru om, şi nu despre Binele Absolut, care ar fi Dumnezeu: Non
dico summum bonum absolute…19. După ce reiterează teoria ordinii
graduale a facultăţilor sufletului în funcţie de gradul lor de
complexitate, teorie aristotelică dealtfel20, Boetius conclude că
pentru om cea mai înaltă facultate este cea intelectuală. Ca urmare,
binele suprem accesibil omului trebuie să pornească de la această
facultate, iar pentru că este cel mai bun el este numit divin21.
Roland Hissette, Enquête…, p. 15, 23 şi 263; împreună cu traducerea în Despre
eternitatea lumii, p. 201 şi 223.
17 Primele date despre texte în Martin Grabmann, Neuaufgefundene Werke des Sigers
von Brabant und Boetius von Dacien, Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse, München, 1924, p. 24 sqq.
18 Martin Grabmann, Die Opuscula De summo bono sive de vita philosophi und De somniis
des Boetius von Dacien, în 1) A.D.H.L.M.A. 6, 1932, pp. 287-317; 2) Mittelalterliches
Geistesleben II. München, 1936, pp. 200-224.
19 „Nu numesc bunul suprem în sens absolut…” Boetius din Dacia, Despre viaţa
filosofului, trad. M. Maga, Polirom, 2005, p. 9.
20 Aristotel, De anima, 413a22-27, 414a29-415a12.
21 „Divinum autem in hominem vocat intellectum”, Boetius din Dacia, op. cit., p. 10.
16
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Magistrul danez face apoi o distincţie între două feluri de
intelect (sau două părţi ale intelectului): intellectus speculativus şi
intellectus practicus. Fiecăruia dintre ele îi corespunde un fel de bine.
Intelectul contemplativ îşi atinge maximul în contemplare, în timp
ce intelectul practic se actualizează pe deplin în alegerea acţiunii
celei mai bune22. Prin contemplare se poate atinge binele suprem,
cunoaşterea adevărului şi desfătarea în el, iar prin acţiune
intelectul pune în practică acest bine. Fiind cel mai înalt bine
pentru om, el trebuie să corespundă cu fericirea, pentru că este dat
de la Dumnezeu23. Evitarea acestui bine şi căutarea altor delectări
reprezintă deci un păcat. În timp ce mulţi oameni urmează patima
dezordonată, unii studiază înţelepciunea şi caută desfătarea
intelectuală. Pentru Boetius, aceştia trăiesc potrivit ordinii
naturale24. Deci filosoful e cel care atinge starea de beatitudine prin
demers intelectual. El este virtuos din trei motive: cunoaşte viciul şi
virtutea, a gustat din desfătarea maximă şi respinge desfătările
sensibile, iar în facultatea de înţelegere şi contemplare nu există
viciu; ideo philosophus est facilius virtuosus quam alius25.
Cunoaşterea are întotdeauna tendinţa de a se apropia de cauze,
de ceea ce este prim în ordinea cognoscibilităţii şi realităţii. Ca
atare ajunge să cunoască acea cauză primă, universală şi eternă,
principiul lumii, care, spune Boetius, este Dumnezeu. Filosoful
ajunge să admire şi să iubească această cauză, el fiind sursa tuturor
bunurilor, deci şi a bunurilor maxime. Iubirea filosofului faţă de
acest bine suprem este, prin urmare, maximă.
În final, autorul dă şi o definiţie pentru filosof: Philosophum
autem voco omnem hominem viventem secundum rectum ordinem
Aristotel, Politica, cartea a III-a, 1274b31-1288b7.
Boetius din Dacia, op. cit., p. 35.
24 idem.
25 „De aceea filosoful e mai virtuos decât altul” idem, p. 34.
22
23
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naturae, et qui acquisivit optimum et ultimum finem vitae humanae.26
Binele suprem este reidentificat cu Dumnezeu.
Putem observa din textul tratatului că Boetius face eforturi
pentru a scoate în evidenţă că modelul uman propus de el nu se
opune credinţei creştine, ci caută să o urmeze. Însă interpretarea
sensului în care e scris tratatul lasă loc unor discuţii. În secolele XIII
– XIV ca şi acum după redescoperire, gândirea autorului este
considerată când păgână şi raţionalistă, când în deplină
concordanţă cu credinţa. Pierre Mandonnet considera că „este
raţionalismul cel mai pur, cel mai limpede şi cel mai hotărât pe care îl
putem întâlni. […] Raţionalismul Renaşterii, cu gândirea şi limbajul său
diluate, nu a produs, după cât pot judeca, nimic comparabil”27.
Textul stă sub aceste două aprecieri într-o poziţie echidistantă şi
aceasta este de fapt întreaga problemă a averroismului. Autorul nu
neagă nici nemurirea sufletului, nici creaţia lumii, ci ia o altă
poziţie faţă de credinţă: o ignoră. Această ignorare este mai
degrabă o abstracţie a gândirii, un fel de punere între paranteze; ea
nu aduce astfel nici un fel de atingere credinţei. Ameninţarea
resimţită de teologi vine din voluptatea raţiunii pe care o slăveşte şi
Boetius, la fel ca Averroes28. Ei nu numai că fac abstracţie de
credinţă, dar nici nu se simt nefericiţi în lipsa ei.
Că lucrurile stau aşa ne-o demonstrează studierea altor texte din
acea perioadă. Definiţia binelui din tratatul lui Boetius corespunde
cu cea dintr-un tratat similar ca temă al lui Albert cel Mare,
Quaestiones de bono, unde marele teolog declară că toate creaturile
sunt ordonate în raport cu un scop, iar acest scop este bun29. Este
„Eu îl numesc filosof pe orice om care trăieşte potrivit cu dreapta ordine a
naturii şi care a atins scopul cel mai bun şi ultim al vieţii umane.” idem, p. 37.
27 P. Mandonnet, Note complémentaire sur Boèce de Dacie, R.S.P.T., 22, 1933, p. 250.
28 Étienne Gilson, Filozofia Evului Mediu, Humanitas, Bucureşti, 1995, p. 525.
29 Omne creatum est ordinatum ad finem […] Finis autem est bonum,… Albert cel Mare,
Quaestiones de bono (Summa de bono q. 1-10), f. 311 16-22, ed. Henricus Kühle, Bonnae
Sumptribus Petri Hanstein, Bonn, 1933, p. 10.
26
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vorba despre acelaşi bine suprem relativ la fiinţele create, în
particular pentru om, iar cea mai nobilă parte a omului este
intelectul. Dar acesta este tot timpul relaţionat cu divinitatea, astfel
încât importanţa lui este mult diminuată.
2. 3. Între credinţă şi filosofie
Dacă e să căutăm ce înseamnă acest adevărat cult al raţiunii pe
care îl practică Boetius din Dacia în tratatul său, vom face apel la
Siger din Brabant, ale cărui texte mai numeroase ne pun în faţa
unui lucru curios30. Acest cult al raţiunii era de fapt un cult al
tradiţiei filosofice; în ambiţia de a face filosofie nu era pe primul
plan ambiţia de a revoluţiona domeniul filosofiei, ci mai degrabă de
a căuta ce gândesc filosofii relativ la o anumită problemă: quaerendo
intentionem philosophorum in hoc magis quam veritatem, cum
philosophice procedamus31. Acest fapt îşi are explicaţia în marea
afluenţă de texte valoroase prin traducerile din acea perioadă,
afluenţă care determina studiul lor într-un ritm alert care nu mai
lăsa loc de creaţii proprii.
Dar, după cum s-a mai spus, asumarea acestor poziţii genera
uneori contradicţii cu doctrina religioasă. Chiar Albert cel Mare o
spune: Theologica autem non conveniunt cum philosophicis in
principiis32. Pentru Sfântul Toma teologia trebuie să călăuzească
filosofia, iar când aceasta din urmă ajunge la afirmaţii contrare
credinţei, trebuie să le reformuleze. Pentru a evita conflictele,
Facultatea de Arte a Universităţii pariziene adoptă la 1 aprilie 1272
un nou statut33. Acesta este mai degrabă o formulă diplomatică prin
F. van Steenberghen, La philosophie au XIIIe siècle, Louvain, Paris, 1966, p. 383.
„chestionând intenţiile filosofilor în această < problemă > mai mare decât < alte
> adevăruri, cum să procedăm în mod înţelept (filosofic)” Siger din Brabant, De
anima intellectiva, c. VII, ed. Mandonnet, p. 164.
32 Albertus Magnus, Comentarium in Metaphysicam, XI, tr. 3 c. 7.
33 Edward Grant, The Translation of Greek and Arabic Science into Latin, în A Source Book in
Medieval Science, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1974, pp. 44-45.
30
31
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care se interzice abordarea temelor pur teologice cu mijloacele
raţiunii naturale (de exemplu: Trinitatea, întruparea etc.). În
tratatul De mundi aeternitate34, Boetius din Dacia susţine autonomia
filosofiei faţă de teologie. Pentru Paul Wilpert35 problema
eternităţii lumii e doar o exemplificare a relaţiei dintre credinţă şi
raţiune care demonstrează că între ele nu există contradicţie.
Această demonstraţie se bazează pe de o parte pe diferenţa dintre
căile de a găsi adevărul – credinţa prin revelaţie, cunoaşterea prin
raţiune – iar pe de altă parte pe ideea că interogaţia asupra fiecărui
domeniu trebuie să vină din interiorul domeniului, şi nu din alt
domeniu. Fiind date surse diferite şi modalităţi de argumentare
diferite, rezultatele pot fi contradictorii.
Filosoful este în acelaşi timp subiect cunoscător şi creştin, un
reprezentant al ştiinţei înfiinţată de raţiunea naturală care vede
pericolul credinţei fără raţiune. Luând distanţă, el decide să
vorbească secundum philosophos fără a prejudicia adevărurile
credinţei.
2. 4. Idealul nobleţei: magnanimitas
Ca filosof şi doar ca filosof, Siger din Brabant n-ar fi abordat o
temă cum este cea a nobleţei şi umilinţei dacă un text din Aristotel
nu i-ar fi dat ocazia. Este vorba de μεγαλοψυχíα din Etica
Nicomahică36, termen tradus în latină prin magnanimitas. La Aristotel
μεγαλοψυχíα este o virtute, dar nu are un domeniu strict precum
celelalte virtuţi, ci apare ca o virtute cvasi-globală, manifestată în
toate celelalte virtuţi ca o conştiinţă a virtuţii. Oamenii care au
Trad. în Despre eternitatea lumii, pp. 125-169.
Paul Wilpert, Boethius von Dacien – Die autonomie des Philosophen, în Beiträge zum
Berufsbewusstsein des mittelalterlichen Menschen (Miscellanea Medievalia), Berlin, 1964,
p. 138.
36 Aristotel, Etica Nicomahică, 1123a34-1125a35.
34
35
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această virtute se deosebesc de ceilalţi prin ţinută şi
comportament.
Dificultatea acceptării ei ca virtute devenise deja clasică, fiind
comentată şi de Sfântul Albert şi Sfântul Toma: dacă nobleţea e o
virtute, aşa cum zice Aristotel, atunci umilinţa mai poate fi virtute?
şi invers: dacă umilinţa e o virtute, aşa cum spun teologii, atunci
nobleţea mai poate fi virtute? Aceştia doi rezolvaseră problema ca
nişte teologi, evitând planul raţional37.
În prima dintre Quaestiones morales, Siger abordează această
temă şi, apelând la textele aristotelice, arată că virtutea trebuie să
fie o dispoziţie maximă a celor perfecţi, iar umilinţa este a celor
imperfecţi38. Căutarea măreţiei, magnanimitas, este idealul
oamenilor care doresc onoarea. Iată deci că avem de-a face cu două
feluri de virtuţi: o mare virtute pentru oamenii mari şi una mică
pentru oamenii mici39. Necesitatea admiterii ambelor virtuţi vine
din faptul că oamenii nu sunt toţi la fel de puternici – pentru unii
căutarea măreţiei sufleteşti poate fi o speranţă, iar pentru alţii, o
disperare.
Pentru intelectualul secolului al XIII-lea, magnanimitas este o
virtute dătătoare de iniţiativă, o pasiune însetată de a spera. Ea
reprezintă spiritualitatea laică a intelectualului care, refuzând
modelul monastic, îl caută pe Dumnezeu indirect, prin mijlocirea
omului şi a lumii.
Redescoperirea aristocratismului aristotelic va avea un ecou
îndelungat. La Dante, viaţa în conformitate cu intelectul devine
scopul oricărei societăţi umane40. Meister Eckhart va renunţa la
Cf. R.-A. Gauthier, L’ Aristotélisme intégral: redécouverte de l’ aristocratisme
aristotélicien, în Magnanimité, l’ idéal de la grandeur dans la philosophie païenne et dans
la théologie chrétienne, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1951, p. 471.
38 Siger de Brabant, Quaestiones morales, qu. 1, obj. 2 în Écrits de logique, de morale et
de physique, édition critique Bernardo Bazán, Louvrain, Paris, 1974, p. 98.
39 Cf. R.-A. Gauthier, op. cit., p. 480.
40 Dante, De monarchia, I, 3, 1.
37
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umilinţa care îi cere lui Dumnezeu să se încline41. Magnanimitas la
Eckhart este grandoarea sufletului gol de orice lucru creat,
nobleţea detaşării totale; literalmente, e măreţia vidului care, în
puritatea sa absolută, îi face locul natural lui Dumnezeu42.
2. 5. Intelectualii
Referitor la secolul al XIII-lea trebuie spus că latura teoretică a
acestui principiu moral a fost susţinută pe partea practică de un
număr de indivizi care profesau acest stil de viaţă.
În urma apariţiei oraşelor, cetăţenii cu preocupări identice sau
apropiate se organizau în bresle şi corporaţii43. Universitarii se
constituiau, la rândul lor, într-o corporaţie, fiind numiţi clerici, la
începutul secolului fiind supuşi episcopului, pentru ca mai apoi săşi câştige independenţa. La separarea de domeniul ecleziastic, ei îşi
iau numele de filosofi, după cum era numit Aristotel în comentariile
arabe şi latine44. Folosirea comună a numelui de filosof pentru
intelectuali începe cu textele averroiştilor în care era descris,
devenind „cel mai riguros ideal al intelectualului”45.
Această corporaţie universitară îşi câştigă pe rând independenţa
faţă de puterea ecleziastică şi de cea laică, construindu-şi o
identitate proprie, deseori diferită de la o universitate la alta, mai
ales în privinţa sistemului de cursuri şi de examinare. Cursurile
erau constituite în principal din studii şi comentarii la texte.
Periodic se organizau dispute, la care luau parte toţi studenţii.

Alain de Libera, Albert le Grand et la philosophie, Librairie philosophique J. Vrin,
Paris, 1990, pp. 283-284.
42 Meister Eckhart, Sermo paschalis, § 7, Sturlese, p. 140, 13-14.
43 Jacques Le Goff, Intelectualii în Evul Mediu, trad. N. Ghimperţeanu, Editura
Meridiane, Bucureţti, 1994, pp. 80-133.
44 După cum se ştie, numele lui Aristotel era deseori înlocuit cu Filosoful (cu F
majuscul), în timp ce Comentatorul era Averroes.
45 J. Le Goff, op. cit., p. 130.
41
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Dincolo de specificaţiile universitare, cei ce făceau parte din clasa
universitarilor, studenţi şi profesori, aderau la o tradiţie care
includea divertismente colective ca petrecerile de doctorat şi
ceremonialele de admitere.
Dificilul echilibru dintre credinţă şi raţiune cu care se
confruntau intelectualii averroişti este dublat de atacurile antiaristotelice în sprijinul teologiei ale lui Albert cel Mare şi Toma
d’Aquino şi de respingerea totală a lui Aristotel de către
augustinism. Chiar dacă demersurile lor raţionale erau făcute în
numele unei spiritualităţi creştine, ele nu erau acceptate de
autorităţile religioase.
Intelectualul, în acelaşi timp savant şi profesor, este doar un
aspect al gândirii medievale, un tip printre alte tipuri în căutarea
aceleiaşi experienţe: aceea a reflecţiei libere.
3. Universitatea azi
Astăzi universitarii se văd puşi într-un impas, o neputinţă de a
corela scopurile intelectuale cu cele instituţionale. Într-o eră a
globalizării universităţile suferă o criză care, deşi le este comună,
nu le este şi proprie.
„S-a dat drumul celor patru cai ai Apocalipsei şi aceştia
ameninţă să submineze universitatea. Ei poartă numele
ademenitoare de IMPLICARE, RELEVANŢĂ, SPECIALIZARE şi PRACTICITATE.”46
IMPLICAREA: după al doiea război mondial universităţilor li se cere
să se implice în dezbaterile politice, condamnând diverse mişcări
sociale. Pentru a-şi păstra natura, universitatea trebuie să rămână
neangajată şi distanţată de problemele locale sau momentane.
Implicarea ar însemna renunţarea la statutul şi idealurile
universitare.
William R. Schonfeld, Discurs la convocarea membrilor de onoare, Universitatea
Irvine, California, 14 iunie 1991.
46

75

76

SCHOLÉ 1/2010

RELEVANŢA: ideea că cursurile şi cercetarea trebuie să abordeze
probleme considerate „relevante”. Dar cine determină relevanţa?
Studenţii proaspăt sosiţi în universitate, ca masă, sunt prea puţin
dotaţi să stabilească ce e relevant de cercetat şi de predat.
Societatea determină relevanţa în funcţie de problemele locale
curente cu care se confruntă, iar această relevanţă se pierde uşor cu
trecerea timpului. Intelectualii universitari însă încearcă să
identifice probleme, împreună cu soluţiile lor, din domeniul celor
care le stârnesc interesul intelectual şi apar ca provocatoare.
Acestea pot să devină sau nu relevante în „lumea reală” (există
numeroase cercetări care au fost repuse în discuţie sau aplicate
după o lungă perioadă de timp, de la cele de fizică şi biologie până
la abordările etice sau politologice).
SPECIALIZAREA: explozia de cunoaştere din a doua jumătate a sec.
XX a fost întrecută poate doar de numărul de materiale publicate.
Aceasta face ca cercetătorii să se ocupe de domenii din ce în ce mai
înguste pentru a face faţă avalanşei de texte şi pentru a avea şansa
să producă ceva remarcabil. Odată cu cercetarea, şi câmpul predării
se îngustează, ceea ce face viaţa mai uşoară celor care nu mai
trebuie să citească din alte domenii, ci doar din propriul câmp
specializat. Situaţia duce însă la izolare şi atomizare: specialiştii au
tot mai puţine probleme de discutat în comun, subminând
caracterul de comunitate al universităţii şi devenind colecţii de
„ghetouri” de expertiză.
PRACTICITATEA: sau chemarea la o dimensiune practică a
universităţilor începe în ultimele decenii în Statele Unite şi cere ca
universităţile să livreze pregătirea adecvată pentru angajarea
absolvenţilor în conformitate cu necesităţile economice şi
dezideratele politice ale statului. Acest apel ascunde însă o realitate
crudă, cea a statului care nu poate oferi suport cetăţenilor după
propriile lor aptitudini, ci după propriile principii a căror discutare
nu o acceptă. Universitatea nu e o şcoală de comerţ, şi nu poate
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deveni una decât pierzându-şi propria menire. Universitatea e
menită să ofere societăţii o masă de cetăţeni inteligenţi, educaţi,
care sunt în stare să-şi folosească propriile abilităţi pentru a aborda
o gamă largă de ocupaţii.
Avem multe de învăţat din istoria Universităţii relativ la situaţia
ei actuală, dar trebuie în primul rând să înţelegem un lucru.
Participarea la mediul universitar se face de bună voie, însă odată
intrat în universitate, trebuie să te supui unor norme care îţi
garantează beneficiile de a fi universitar, profesor sau student. Dar
nici normele, nici beneficiile, nu vin din afara universităţii, ci din
idealurile pentru care s-a întemeiat şi există o astfel de instituţie.

77

SCHOLÉ 1/2010

78

Bibliografie:
Étienne Gilson, Filosofia în Evul Mediu, Humanitas, Bucureşti, 1995;
William Hamilton, Discussions on Philosophy and Literature, Education and
University Reform, Harper & bros, 1861;
Roland Hisette, Enquête sur les 219 articles condamnés à Paris le 7 mars 1277,
Louvain, Paris, 1977;
Jacques Le Goff, Intelectualii în Evul Mediu, Meridiane, Bucureşti, 1994;
Alain de Libera, Penser au Moyen Âge, Seuil, Paris, 1991;
Mihai Maga, Redescoperirea experienţei intelectuale în idealul moral al filosofului
averroist, în Boetius din Dacia, Despre viaţa filosofului, Polirom, Iaşi, 2005;
Robert S. Rait, Life in the Medieval University, Cambridge University Press, 1918;
Hastings Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, Oxford
University Press, 1895;
Ernest Renan, Averroès et l’averroïsme, essai historique, Paris, 1852;
Hilde de Ridder-Symoens, Walter Rüegg, A History of the University in Europe,
Cambridge University Press, 2003;
William R. Schonfeld, Discurs la convocarea membrilor de onoare, Universitatea
Irvine, California, 14 iunie 1991
<http://www.math.wichita.edu/~pparker/personal/unimag.htm>
(accesat 7.07.2010);
F. van Steenberghen, La philosophie au XIIIe siècle, Louvain, Paris, 1966;
***, Despre eternitatea lumii, IRI, Bucureşti, 1999;
***, Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, Historique. La première moitié du
XIIIe siècle,
<http://www.univ-paris1.fr/universite/presentation/historique/lapremiere-moitie-du-xiiie-siecle/> (accesat 7.07.2010);
Wikipedia contributors, Medieval university, în Wikipedia, The Free Encyclopedia,
<http://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_university>
(accesat 7.07.2010).

