COLLEGE DE FRANCE ŞI TINERD REVOLUŢIONARI ROMANI
PATRUZECIOPTIŞTI
de MARIA VOICU

Secolul al XIX-lea, considerat în istorie, drept serol al ..�edeşteptării
naţiunilor", găsi în Franţa un leagăn al ideilor şi aspiraţiilor de libertate
naţională şi socială, idei ce se răspîndiră curînd şi prinseră rădăcini in
multe părţi ale Europei. Transformările ce s-au petrecut incepind incă
din primele decenii ale secolului trecut, in viaţa politică, economică şi
socială a Franţei, au avut, după cum era şi fi:resc, un puternic ecou in
cultura şi ştiinţa vremii. Umanitarismul ideilor propagate cu îndrăzneală
din înălţimea catedrelor unor şcoli de învăţămînt superior, a răsunat pînă
departe, atrăgind aici, în inima Franţei, pe numeroşi tineri, din multe
părţi ale Europei, printre care s-au aflat şi români.
Constatăm cu satisfacţie, din unele statistici ale vremii, că spre mij
locul secolului trecut, creşte din ce in ce m ai mult numărul de tinE-ri ro
mâni ce-şi indreptau atenţia plină de curiozitate spre Franţa, spre tot ce
se petrecea arolo. Ei doreau să-şi continue şi să-şi desăvîrşească studiile
începute în ţară.
Ilustrul scriitor şi publicist francez Paul Bataillard preocupat de cu
noaşterea Principatelor Dunărene, constata el însuşi, cu emoţie că numă
rul lor trecea de sută, in ajunul anului 1848 1 . Tînăra generaţie a revolu
ţionarilor de la 1 848, ce-şi făcuse un ideal din lupta pentru propăşirea,
independenţa şi suveranitatea naţiunii sale, avti aşa dar ca mediu de for
maţie, Parisul ultimilor ani ai regimului lui Ludovic-Filip 2 • Atmosfera
politică, ideologică şi culturală, deosebită de aceea din ţară, dar mai cu
seamă faptul că mai tot timpul erau împreună moldoveni şi munteni a
dus la cimentarea legăturilor naţionale şi a consolidat sentimentele lor
patriotice.
Dacă la primele lor întîlniri îşi făceau cunoscute doar veştile primite
de acac;ă, cu timpul ei se intilnesc pentru a intocmi şi discuta diferite
proiecte de reorganizare a ţării lor, pe care le doreau realizabile la in
toarcerea in patrie. "Astăzi toate naţiile învie, trebuie să învie şi a noastră"
- sint cuvinte ce fac dovadă cu prisosinţă că românii erau conştienţi de
necesitate a transforrnărilor ce se petreceau şi a căror consecinţă era lupta
burgheziei in ascensiune şi a maselor populare impotriva feudalismului,
pentru cucerirea de libertăţi naţionale şi sociale.
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Treptat, odată ce numărul studenţilor români in Franţa va creşte,
se impune necesitatea creării unei organizaţii fapt ce s-a petrecut în anul
1845 prin înfiinţarea Societăţii Studenţilor romdni din Paris 3. Se reuşi ca
în scurt timp, cu sprijin din Principate, să se injghebeze şi o mică biblio
tecă, ce oferea studenţilor români, cărţi in limba naţională. Societatea pa
tronată de Lamartine, se afla sub influenţa liberalismului lui Jules Miche
let, Edgar Quinet şi Adam Mickiewicz, eminenţi profesori de istorie ai
uneia din cele mai vechi şi mai renumite şcoli superioare, College de
France 4.
Tradiţiile şcolii, frecventată in a doua jumătate a secolului trecut de
numeroşi tineri români, coboară pînă in epoca Renaşterii, epocă caracteri
zată printr-un deosebit avint, al ştiinţelor, artelor şi mai cu seamă al setei
de cunoaştere a antichităţii greco-latine.
Crearea in anul 1 530 a Colegiului Franţei de către regele Francisc I
a însemnat, de fapt, o lovitură de graţie, dată scolasticii medievale. ln
primii ani ai existenţei sale, Colegiul intrunea o grupare de maeştri, une
ori savanţi de mare renume. Ei se bucurau de un larg spirit de indepen
denţă in ce priveşte alegerea cursurilor cit �pi durata acestoca, ea depin
zind adesea de subiectul oe urma a fi tratat. Deşi cursurile predate,
reclamau un anume grad de cultură din partea publicului auditor, ele s-au
bucurat de o mare participare a tineretului, aceasta poate şi datorită gra
tuităţii lor. Bunul renume de care s-a bUJCurat instituţia, s-a continuat in
secoiele XVIII şi XIX, cînd cercetarea ştiinţifică a cunoscut un puternic
avint şi cind, rind pe rind, au fost introduse noi materii de studiu, intre
care, istoria.
Lecţiile de istorie predate de la catedra Colegiului Franţei de către
eminenţii profesori Edgar Quinet şi Jules Michelet, audiate de numeroşi
tineri români, in a II-a jumătate a secolului trecut, au sugerat generaţiei
de la 1848, "elementele unui orez intemeiat pe ideile umanitare, genera
toare de revoluţii n aţionale şi sociale" 5.
Adesea in cursurile lor, a căror idee predominantă, era, după cum
afinna marele istoric francez Jules Michelet, "puterea de convingere, nă
zuinţa de a formula din datele istorice un principiu de acţiune", ei s-au
ocupat indeaproape de români, de istoria şi aspiraţiile lor s pre libertate,
independenţă şi unitate naţională. De aceea lui Michelet şi Quinet, nu
odată, tinerii români li s-au adresat cu rugămintea ca prin influenţa de
care ei se bucurau, prin scrierile şi mai ales prin discursurile lor să-i facă
mai departe cunoscuţi pe români şi năzuinţele lor. Acest lucru il desprin
dem şi dintr-<> scrisoare, adresată de D. Brătianu lui Edgar Quinet in
anul 1 848 şi, in care, pomenind de sentimentele de adimiraţie şi respect
pe care compatrioţii săi le nutreau pentru maeştrii de la College de
France, îşi manifestă increderea in ajutorul făgăduit, cu atit mai mult,
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cu cît constata că, ideile le.cţiilor lor inflăcărate de patriotism "luaseră o
prea mare extenosiune ca să poată fi prea mult timp închise intre zidurile
unui templu, fie el chiar Colegiul F.ranţei" 6.
Animaţi adesea de dorinţa de a se face remarcaţi prin trecutul ş i
prin aspiraţiile pe care le nutreau in viitor, ei se mărturiseau, astfel, maes
trului lor de la College de France, Edgar Quinet, cu prilej ul anului nou
1 847 : " . . .De cite ori cu ochii scăldaţi in lacrimi, nu ne-am zis in disperarea
noastră : «Ce ! numele României nu va răsuna nici-odată intre zidurile
Colegiului Franţei.- ?" 7.
Dar Quinet nu a rămas nicicind indiferent acestor năzuinţi. El arăta
că poporul român, datorită "spiritului său naţional şi eroic" este deosebit
de ptuernic. . . Cit priveşte bilanţul activităţii sale in slujba popoarelor
oprimate este deosebit de semnificativ : "Cit am avut un cuvint" - măr
turisea el - "am apărat cauza popoarelor, a celor slabi, a naţi onaHtăţilor
care cer să învie" - şi mai departe - "am murit cu ele, e drept, dar sint
inmormintat cu Italia cu Veneţia cu Polonia cu unguri i cu românii" 8.
Tot el, ii va incuraja adesea pe români, la cursurile sale, in opera de
eliberare socială şi naţională pe ca'l"e plănuiau a o face la intoarcerea in
ţară. De peste tot răzbate tonul său sfătos şi plin de afecţiune "Voi aveţi
o patrie de apărat sînteţi char obligaţi de a o face şi poate chiar cu preţul
si ngelui vostru".
La fel ca şi Quinet, poate in şi mai mare măsură, Jules Michelet,
mare istoric de atunci al Fm-anţei, s-a apropiat de sincera dorinţă de a
cunoaşte pe "aceşti români care au rezistat tuturor vicisitudinilor istoriei,.
peptru că au o puternică idee despre trecutul lor, şi ÎIŞi iubesc nenorocita
lor patrie . . . " 9.
Unitatea poporului nostru el o desprinde adesea din "dulceaţa sufletu
lui românesc" sau din "g.raiul lui plin de diminutive graţioase şi mingiie
toare". Adept al luptei poporului român pentru unitatea naţională, Miche
let va vorbi, nu odată, în lecţiile sale de istorie, despre "popoTul de opt
milioane absolut omogen" căruia spune el, trebuie "să i se dea o patrie
unică". Dar acest viitor, Michelet n u-l vedea asigurat decit prin impro
prietărirea ţăranului pentru care cere "o bucată de păm1nt" din care să-fii
poată agonisi traiul to.
Atit ideile cît şi aspiraţiile revoluţionare ale celoc de la College de
France şi-au găsit adesea ecou in paginile ziarului "Les Ecoles'', fundat
în anul 1845 ca organ de presă al Colegiului . Stima şi încrederea ce se
arăta �românilQr face dovada cooptării lor în comitetul de redacţie al
acestui ziar. La redacţia ziarului, românii cunosc curînd pe Paul Bataillard
aprig susţinător al năzuinţelor lor ; cu sprijinul lui, . publidndu-se in
timpul revoluţiei de la 1 848, şi apoi, în vremea luptelor pentru Unire, lu6
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