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ASPECTE DIN ACTIVITATEA FRANCOFONÃ ªI FRANCOFILÃ
A „CERCULUI RONSARD” ÎN CLUJUL INTERBELIC
Résumé: Cet article analyse, à partir des sources de presse et d’archive, une partie des activités
déroulées dans l’entre-deux-guerres, à Cluj, par l’Association transylvaine pour la propagation de la
langue et de la culture française, surnommée le «Cercle Ronsard». Fondé en 1922, sous le patronage
du professeur universitaire Émile Racoviþã, biologiste et spéléologue très fameux, établi à Cluj pour
enseigner à la nouvelle université roumaine de la ville, le «Cercle Ronsard» va travailler pour être un
instrument de rapprochement entre la France et la Roumanie et un outil de modernisation des
mentalités de la société de Cluj. Par ses cours de langue française, sa bibliothèque, ses réunions
publiques (dont la plus fameuse est celle du 25 mars 1931, dédiée au centenaire de l’usage du français
dans l’enseignement roumain), le «Cercle Ronsard» va se forger une place distinctive dans le
paysage culturel et social de la ville de Cluj.
Unirea Transilvaniei cu România de la 1 decembrie 1918 a transformat în profunzime viaþa
politicã, economicã, socialã ºi culturalã a acestei provincii. La Cluj, unul dintre cele mai importante
oraºe ardelene ºi sediu al nou-înfiinþatei universitãþi româneºti (1 octombrie 1919), anii ’20 au
reprezentat un moment de maximã efervescenþã culturalã. Efortul elitei academice ºi profesionale
stabilite în urbea de pe Someº s-a canalizat asupra transformãrii Clujului într-un focar regional de
culturã româneascã ºi latinã, menit sã faciliteze integrarea Transilvaniei în statul român prin
atragerea cât mai multor tineri la studii ºi perfecþionare.
Printre multitudinea de societãþi ºtiinþifice, artistice ºi culturale care au funcþionat în oraºul de pe
Someº în perioada interbelicã, un loc aparte îl ocupã Asociaþia Transilvãneanã pentru propagarea
limbii ºi culturii franceze, cunoscutã sub numele de „Cercul Ronsard”.
Acest organism a apãrut în contextul în care la Cluj se stabiliserã, odatã cu începerea cursurilor
universitare în limba românã, un numãr destul de mare de intelectuali formaþi în mediul academic
francez, care erau interesaþi sã dezvolte aici o intensã cooperare cu instituþiile din Hexagon. Cum însã
tradiþia transilvãneanã înclina spre filiera culturalã germanã, o apropiere de Franþa ºi de modelul ei
cultural nu se putea realiza decât prin eforturi bine canalizate.
Iniþiativa de a înfiinþa la Cluj o societate menitã sã faciliteze accesul la limba, cultura ºi arta
franceze a aparþinut profesorului universitar Emil Racoviþã. Era un gest firesc, având în vedere faptul
cã Racoviþã poate fi considerat drept principalul „agent” francofon ºi francofil din Clujul interbelic.
Dupã venirea sa la Universitate, în iarna lui 1919, Emil Racoviþã facilitase angajarea aici a unui
numãr important de savanþi francezi, printre care îi menþionãm pe Renné Jeannel, Jules Guiart, Pierre
Thomas ºi Yves Auger, precum ºi vizitele academice ale altor mari profesori francezi, precum
Emmanuel de Martonne, Henry Focillon º.a.1 De asemenea, Emil Racoviþã, ajutat de consulul Franþei
de la Cluj, intervenise stãruitor pe lângã guvernul de la Paris ºi, încã din 1921, reuºise sã obþinã pentru
Biblioteca Centralã Universitarã clujeanã abonarea la 120 de titluri de reviste ºtiinþifice franceze, pe
cheltuiala autoritãþilor franceze.2
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Pentru legãturile academice francofone ale lui Emil Racoviþã, vezi Gheorghe Racoviþã, Ana-Maria Stan – Memoria
documentelor. Cooperarea franco-românã la Universitatea din Cluj, oglinditã în arhiva lui Emil Racoviþã, Cluj-Napoca,
Presa Universitarã Clujeanã, 2007.
Naþionalizarea Bibliotecii Universitare din Cluj, în „Înfrãþirea”, Cluj, an II, nr. 411, 30 decembrie 1921, p. 2.
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Ca urmare, crearea „Cercului Ronsard”, în luna decembrie a anului 1922, poate fi consideratã ca
o nouã etapã în eforturile depuse de Emil Racoviþã pentru intensificarea raporturilor culturale
franco-române.
Prezentatã încã de la început drept „un organism curat cultural”, deschis deopotrivã bãrbaþilor
ºi femeilor, „oameni cultivaþi de orice naþionalitate”, Asociaþia Transilvãneanã pentru propagarea
limbii ºi culturii franceze (supranumitã „Cercul Ronsard”) avea sã fie locul de întâlnire al celor
pasionaþi de spiritul francez.
ªedinþa de constituire legalã a „Cercului Ronsard” s-a desfãºurat în Sala cea mare a prefecturii
judeþului Cluj, în prezenþa unei numeroase asistenþe. Cu toate cã nu s-au pãstrat în arhivã documente
legate de acest moment important, date din presa localã a vremii permit reconstituirea circumstanþelor
în care s-a derulat evenimentul.
Proiectul de statut propus de Emil Racoviþã a fost adoptat fãrã modificãri ºi s-a procedat, de
asemenea, la alegerea unui comitet de administraþie format din 42 de persoane, printre care se gãseau
ºi multe femei3 (majoritatea fiind probabil doamne ºi domniºoare din înalta societate: profesoare,
soþii de profesori universitari, de ofiþeri de rang înalt, de medici). Era un semn bine-venit de
modernitate, salutat cum se cuvine de jurnaliºti. Aceºtia au consemnat ºi existenþa unor voci care au
exprimat rezerve la constituirea „Cercului Ronsard”, pe considerentul cã întâi trebuiau sã
funcþioneze organizaþii pentru „susþinerea ºi apãrarea limbii române”, ºi doar ulterior se putea vorbi
despre asociaþii în favoarea unor culturi ºi civilizaþii strãine.
Tot presa a descris în detaliu obiectivele pe care ºi le propunea „Cercul Ronsard”:
„Aici se va putea vorbi franþuzeºte ºi se vor putea consulta ultimele publicaþiuni franceze. În
programul cercului mai observãm ºi urmãtoarele intenþii foarte frumoase: se va înfiinþa o bibliotecã
francezã; o expoziþie permanentã de lucrãri artistice franceze; se vor þinea cursuri de francezã
pentru adulþi, serate artistice ºi muzicale, excursiuni colective, ºi se vor încopcia relaþiuni cu
asociaþii culturale franceze asemãnãtoare. (...) În cadrul cercului e interzisã orice activitate
confesionalã sau politicã”4.
Ziariºtii au insistat ºi asupra faptului cã în cadrul „Cercului Ronsard” se putea realiza, prin
intermediul culturii franceze, o apropiere mai mare între români ºi minoritãþile naþionale din Ardeal,
„care dintr-un spirit ºovin rãu înþeles ezitã sã îºi însuºeascã cultura românã”5. Totodatã, ei au
subliniat cã prezenþa profesorului Emil Racoviþã în fruntea noii asociaþii reprezenta o garanþie solidã
pentru buna ºi îndelungata ei funcþionare.6
Dupã acest început promiþãtor, „Cercul Ronsard” a trecut la înfãptuirea obiectivelor pe care ºi le
propusese. Din pãcate, activitatea lui nu poate fi descrisã în mod foarte minuþios, deoarece existã
puþine date care au supravieþuit peste timp, majoritatea fiind conservate în arhiva personalã7 a lui
Emil Racoviþã. Trebuie însã sã menþionãm cã, de la începuturile sale, „Cercul Ronsard” (Asociaþia
Transilvãneanã pentru propagarea limbii ºi culturii franceze) s-a bucurat de sprijinul autoritãþilor
universitare clujene, care l-au considerat ca pe o societate culturalã extrauniversitarã, în care erau
implicaþi mulþi dintre profesorii sãi. Acest lucru este confirmat de menþionarea activitãþii „Cercului
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Cercul Ronsard. Asistând la constituirea lui, în „Patria”, Cluj, anul IV, nr. 275, 19 decembrie 1922, p. 2.
Cercul Ronsard, în „Patria”, Cluj, anul IV, nr. 273, 16 decembrie 1922, p. 2.
Rãspândirea culturii franceze în Ardeal. Cu prilejul înfiinþãrii Cercului Ronsard, în „Înfrãþirea”, Cluj, anul III, nr. 687, 21
Decembrie, 1922, p. 1.
Cercul Ronsard, în „Patria”, Cluj, anul IV, nr. 273, 16 decembrie 1922, p. 2.
Mulþumim în mod deosebit pe aceastã cale domnului dr. Gheorghe Racoviþã, nepotul lui Emil Racoviþã, care ne-a pus cu
generozitate la dispoziþie majoritatea documentelor referitoare la „Cercul Ronsard”.
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Ronsard” în Anuarul Universitãþii clujene din 1923-1924, în raportul8 rectorului din acel an,
profesorul Nicolae Bãnescu.
Printre cele mai de seamã realizãri care meritã consemnate în palmaresul „Cercului Ronsard” se
numãrã crearea ºi punerea în funcþiune a bibliotecii franceze prevãzute în statutele fondatoare. Nu a
fost un lucru uºor ºi nici lipsit de costuri – fapt atestat de o serie de scrisori ale lui Emil Racoviþã
adresate „Asociaþiei Franceze a Editorilor de Carte”, prin care profesorul solicita trimiterea a cât mai
multor publicaþii în limba francezã cãtre Transilvania ºi cãtre Cluj, ºi chiar încerca sã negocieze
preþuri cât mai avantajoase la achiziþionarea lor.
Un pliant nedatat, dar care poate fi totuºi plasat la începutul anilor ’30, anunþa cã „Cercul
Ronsard” îi aºtepta pe cei interesaþi sã împrumute cãrþi ºi reviste franceze.
Biblioteca „Cercului Ronsard” ajunsese sã numere „peste 650 de volume (romane, actualitãþi
variate, publicaþii de succes etc.), colecþie de opere recente þinutã la zi prin cumpãrãri anuale”.
Exista de asemenea un catalog pe fiºe, care putea fi consultat la sediul bibliotecii, însã care urma sã
fie publicat în viitor ºi sub formã de broºurã ºi vândut la preþ de cost celor interesaþi. Oferta de reviste
era ºi ea destul de largã, printre titlurile accesibile cititorilor numãrându-se titluri precum:
„L’Illustration”, „Les Annales politiques et littérraires”, „L’Europe nouvelle”, „La revue de France”,
„Les Lectures pour tous”, „Femina” etc.
Biblioteca „Cercului Ronsard” era destinatã cu precãdere împrumutului revistelor ºi cãrþilor,
fiind „o întreprindere dezinteresatã care îºi propune sã uºureze lectura lucrãrilor de limbã
francezã”9. Serviciul de împrumut era foarte bine organizat, el funcþionând în strânsã colaborare
deopotrivã cu Seminarul de limbã francezã de la Universitatea clujeanã, dar ºi cu Consulatul Francez
din Cluj, care ºi-a ºi dat un concurs constant ºi binevoitor la dezvoltarea colecþiilor de publicaþii ale
„Cercului Ronsard”. Aceste douã conexiuni instituþionale stabilite de „Cercul Ronsard” oferã
cercetãtorului de azi indicii preþioase, chiar dacã indirecte, asupra publicului care beneficia de oferta
bibliotecii, anume: studenþii de la Facultatea de Litere ºi Filosofie, profesorii universitari, profesorii
de limbã francezã, elevii de liceu din anii terminali, funcþionarii publici etc. Este interesant de
asemenea de notat cã, prin pliantul bibliotecii, se solicita sprijinul acelora care o frecventau pentru a
face cunoscutã activitatea „Cercului Ronsard” în rândul cercului lor de relaþii.
Prevederile regulamentului bibliotecii sunt ºi ele deosebit de interesante, deoarece ne permit sã
înþelegem o parte din modul de funcþionare al asociaþiei francofile clujene. Membrii „Cercului
Ronsard” puteau împrumuta cãrþi ºi reviste pe baza unui permis, denumit „Carte de beneficiar” ºi
semnat de preºedintele Cercului, pentru care plãteau 30 de lei. Pentru a preveni orice eventualã
pierdere ori distrugere a materialelor bibliotecii, la primirea permisului se solicita ºi depunerea unei
garanþii de 200 de lei, pe care cititorul ºi-o putea recupera când înceta sã mai foloseascã serviciile
bibliotecii, bineînþeles în cazul în care nu deteriorase nimic din ceea ce împrumutase. La fiecare vizitã
la bibliotecã se puteau împrumuta 3 cãrþi sau 3 numere de revistã mai vechi de 6 luni, pentru o
perioadã de 8 zile ºi contra plãþii unei taxe de 2 lei/exemplar împrumutat. Din revistele mai recente,
adicã apãrute de numai trei luni, se putea împrumuta doar câte un exemplar o datã, iar intervalul
împrumutului, în prima lunã de la sosirea lor la Cluj, nu putea depãºi trei zile. ªi în cazul acestor
periodice recente trebuia plãtitã o taxã de împrumut, care varia de la 1 la 2 lei/exemplar, în funcþie de
importanþa revistei. Toate cãrþile „Cercului Ronsard” erau þinute în cadrul Seminarului de Limbã
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Raportul rectorului asupra activitãþii universitare în anul ºcolar 1923-1924, în „Anuarul Universitãþii din Cluj pe anul
1923-1924”, Cluj, 1925, p. 39. Iatã cum era descris „Cercul Ronsard”: „Cercul Ronsard ºi-a continuat în mod activ opera
de propagare a limbii ºi culturii franceze la noi”.
Pliant care conþine detalii despre funcþionarea Bibliotecii de împrumut a „Cercului Ronsard”, precum ºi regulamentul de
împrumut, nedatat, 3 file (Arhiva Emil Racoviþã).
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francezã, în clãdirea centralã a Universitãþii clujene, iar toate revistele se gãseau la Cancelaria
Consulatului Franþei la Cluj.10
Deºi nu deþinem informaþii referitoare la numãrul de cititori abonaþi la biblioteca „Cercului
Ronsard”, este clar cã cerinþele financiare impuse de regulament nu o fãceau accesibilã decât unui
numãr destul de restrâns de persoane. ªi necesitatea cunoaºterii limbii franceze la un nivel suficient
de înalt, pentru a putea citi publicaþiile bibliotecii, restricþiona accesul publicului larg la aceasta.
Totuºi, pe tot parcursul perioadei interbelice, conducerea ºi membrii „Cercului Ronsard” au
depus eforturi susþinute pentru a spori numãrul persoanelor care ºtiau limba lui Voltaire, organizând
pentru cei doritori numeroase cursuri de limbã ºi civilizaþie francezã, pe diferite niveluri de
competenþã. Cu toate cã lipsa documentelor ne împiedicã sã analizãm în detaliu cum s-au desfãºurat
aceste lecþii, câþi participanþi erau în diferite perioade etc., putem desprinde câteva informaþii
interesante în acest sens dintr-un registru contabil al „Cercului Ronsard” pe anul 1938. Existau doi
profesori angajaþi ºi plãtiþi lunar cu un salariu pentru a preda cursuri practice de francezã în cadrul
„Cercului Ronsard”. Unul dintre aceºtia era secretarul general al Universitãþii clujene, Ioan A.
Vãtãºescu, care avea studii de limba francezã la Sorbona, iar celãlalt era profesorul Henry Michel,
unul dintre membrii Misiunii Universitare franceze din România, care venise sã predea francezã la
liceele din Transilvania. Numãrul de ore de curs þinute varia între 4 ºi 9 pe lunã pentru Henry Michel,
ºi între 14 ºi 25 de ore pe lunã pentru Ioan A. Vãtãºescu, probabil ºi în funcþie de nivelul cursanþilor ºi
de numãrul acestora, evident suficient de important pentru a susþine o asemenea frecvenþã a
întâlnirilor.11
Douã dintre obiectivele pe care „Cercul Ronsard” ºi le propusese la înfiinþarea sa din 1922 –
biblioteca ºi cursurile de francezã pentru tineri ºi adulþi – erau aºadar îndeplinite cu suficient succes
în anii ’30. Activitatea asociaþiei dirijate de profesorul Emil Racoviþã nu s-a limitat însã la atât.
Un moment de vârf al acþiunilor „Cercului Ronsard” (Asociaþia Transilvãneanã pentru
propagarea limbii ºi culturii franceze) a fost înregistrat în anul 1931, când, într-o mare reuniune
publicã, s-a comemorat „Centenarul introducerii limbii franceze în învãþãmântul public românesc”.
Iniþiativa manifestãrii a aparþinut „Cercului Ronsard”, care ºi-a asociat ºi autoritãþile statului român,
respectiv, Directoratul Ministerial al Transilvaniei, dar ºi Consulatul Franþei de la Cluj. Pornind de la
premisa cã „limba francezã este adevãrata «limbã clasicã» a limbii noastre actuale ºi cultura
francezã, principala inspiratoare a culturii româneºti contemporane”, pe 25 martie 1931 „Cercul
Ronsard” a organizat o ºedinþã solemnã în Aula prefecturii judeþului, pentru a marca împlinirea a
exact 100 de ani de la þinerea primului curs de limbã francezã la Liceul Sfântul Sava din Bucureºti.12
Programul manifestãrii a fost alcãtuit din douã pãrþi distincte: evocarea „pe scurt, în trãsãturile lor
esenþiale, a faptelor istorice, anecdotice ºi culturale legate de influenþa francezã”, iar ulterior un
scurt recital de poezie ºi muzicã francezã, susþinut de eleve de la Liceul „Regina Maria” din Cluj.
Însemnãtatea ºi valoarea raporturilor franco-române a fost evidenþiatã în expuneri, deopotrivã
savante ºi amuzante, de o serie de personalitãþi academice ale Clujului. Cel care a deschis întrunirea
din 25 martie 1931 a fost Prof. univ. Valer Moldovan, care, reprezentând deopotrivã guvernul ºi
universitatea, a analizat evoluþia contactelor dintre ardeleni ºi limba francezã. I-au urmat la cuvânt
câþiva profesori ai Facultãþii de Litere: decanul din acel an – Petre Grimm, care a vorbit despre
începuturile învãþãmântului limbii franceze în România; Sextil Puºcariu, marele lingvist, care a
subliniat influenþa limbii franceze asupra limbii române, pornind de la fondul latin comun al acestora
10
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Ibidem.
„Cercle Ronsard. Compte lei 1938” (Arhiva Emil Racoviþã).
Compte rendu de la séance solennelle du 25 mars 1931..., în vol. Comemorarea centenarului introducerii limbii franceze
în învãþãmântul public românesc, Cluj, Cercle Ronsard, Association Transylvaine pour la propagation de la langue et de la
culture française, 1931, pp. 3-4.
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ºi Yves Auger, lectorul titular de limbã francezã al Universitãþii clujene, care a discutat câteva
aspecte ale legãturilor intelectuale dintre Franþa ºi România. În 1931, Auger se afla deja de circa nouã
ani în România ºi se convinsese cã „nu existã altã þarã în care geniul francez sã fi fost studiat mai cu
atenþie ºi înþeles cu mai multã fineþe”, evidenþiind cã pentru mulþi dintre scriitorii români studiul
operelor franceze a însemnat acelaºi lucru ca ºi studiul Antichitãþii clasice pentru oamenii Renaºterii.
Totodatã, Auger remarca faptul cã România datora foarte mult Franþei, care formase mulþi
intelectuali români în universitãþile ºi laboratoarele sale, rãsplãtind însã acest efort prin numãrul mare
de scriitori de origine românã care au ales sã devinã parte a culturii franceze, prin operele pe care
le-au creat.13
O intervenþie interesantã a avut ºi doamna Jeanne Nicolau, profesoarã la Liceul de fete „Regina
Maria” din Cluj. Subiectul comunicãrii sale a tratat problematica influenþei feminine în dezvoltarea
limbii franceze în România, cercetând rolul jucat de doamnele din înalta societate în introducerea
unor aspecte ale civilizaþiei franceze în societatea româneascã. Discursul doamnei Nicolau era ºi o
pledoarie indirectã pentru ca tinerele eleve ºi studente sã nu ocoleascã studiul acestei limbi: „astãzi,
când limba francezã este una dintre materiile principale introduse în liceele de fete, un mare numãr
de femei sunt capabile sã priceapã toate subtilitãþile limbii franceze, sã se exprime în toate domeniile
literare, ºtiinþifice ºi filosofice. Ele susþin teze strãlucite, iar unele au depãºit chiar speranþele
noastre”14. Ultimul vorbitor a fost profesorul Emil Racoviþã, care, în calitatea sa de preºedinte al
„Cercului Ronsard”, a prezentat cu mult umor Amintiri bãtrâneºti despre franþuzeasca din Moldova
ºi despre o celebrã francofilã acum uitatã: Coana Chiriþa.
Prin conþinutul ºi temele abordate, discursurile rostite cu ocazia reuniunii solemne din 25 martie
1931 au ilustrat nu doar subiectul care determinase întregul eveniment, anume, împlinirea a 100 de
ani de la primul curs de francezã din România, ci ºi mare parte din caracteristicile activitãþii „Cercului
Ronsard”.
Implicarea activã a profesorilor universitari în diferitele programe ºi activitãþi a asemãnat
„Cercul Ronsard” cu alte structuri ºtiinþifice ori culturale care au funcþionat în Cluj în perioada
1919-1940 – Astra, Societatea de ºtiinþe din Cluj, Liga Culturalã etc. „Cercul Ronsard” s-a
individualizat însã în peisajul interbelic local ca unul dintre cei mai dinamici ºi, am putea chiar spune,
eficienþi propagatori ai valorilor occidentale prin intermediul limbii ºi civilizaþiei franceze.
Longevitatea existenþei sale, asiguratã de patronajul unei personalitãþi de talia lui Emil Racoviþã, a
constituit o altã trãsãturã definitorie.
Dincolo însã de aceste aspecte, ºi în pofida puþinelor informaþii pe care le deþinem pânã în
prezent despre el, este evident cã „Cercul Ronsard” a contribuit semnificativ la modernizarea
mentalitãþilor ºi a calitãþii vieþii societãþii civile din Clujul interbelic, precum ºi la renumele de centru
cultural regional pe care oraºul începe sã îl capete dupã Unire. Cercetãri ulterioare ne vor permite,
sperãm, aprofundarea acestei concluzii.
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Ibidem, p. 16: Yves Auger, Sur quelques aspects des rapports intellectuels franco-roumains.
Ibidem, p. 23: Jeanne Nicolau, L’influence féminine dans l’essor de la langue française en Roumanie.
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