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Avem de dus o luptă pedagogică 
şi administrativă împotriva puterilor 
şi tradiţiilor vechii societăţi. Trebuiesc 
reeducaţi milioane de ţărani şi mici 
patroni, sute de mii de funcţionari de 
slujbaşi ai statului, de intelectuali burghezi. 
Vor trebui învinşi întrânşii obiceiurile şi 
tradiţiile burgheze”.

(România liberă, 31 mai 1948)

În secolul XX România a cunoscut frământări social-politice, al cărui substrat a fost, 
până la instaurarea şi instituţionalizarea comunismului în 1948, nevoia de a desăvârşi 
reformele modernizării. Modernizarea societăţii româneşti întregite a constituit linia 
de orizont a elitei româneşti, dincolo de disputa dintre tradiţionalism şi modernitate. 
Europeniştii accentuaseră în perioada interbelică nevoia reformărilor structurale 
fundamentale şi insistaseră pe o rapidă integrare culturală şi economică în Europa 
occidentală. Tradiţionaliştii s-au dovedit mai reticenţi la europenizare, de frica de 
a nu rezulta o spoială de civilizaţie, care ar fi putut altera fibra spirituală sănătoasă 
şi creatoare a neamului. Indiscutabil, miza cea mai mare în ridicarea culturală şi în 
civilizarea naţiunii române era legată de şcoală, la toate nivelurile ei. Deşi acţiunile 
de modernizare ale societăţii, inclusiv a învăţământului superior, au fost sincopate 
şi convulsive nu se poate evita constatarea efectelor benefice ale reformelor (agrară 
(1918-1921), a noii Constituţii (1923) sau opera legislativă în domeniul învăţământului 
şi al culturii, efectuate în ceea ce comuniştii au numit dispreţuitor “regimul burghezo-
moşireresc”.1
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Pe tărâmul culturii interbelice noile generaţii de intelectuali se dezvoltau mai 
dezimvolt după realizarea României Mari în 1918, observându-se continuarea unei 
linii occidentaliste prin C. Rădulescu-Motru, S.Mehedinţi, I.Petrovici şi alţii. Pedagogul 
Ştefăneascu-Goangă susţinea pe la 1927 dreptul la cultură, asigurându-se prin şcoală 
“egală oportunitate de dezvoltare (…) condiţiuni favorabile de educaţie şi pregătire 
profesională (…) Separaţia dintre cultură şi profesiune trebuie să înceteze, după cum 
trebuie să înceteze şi despărţirea şcolii, în şcoli numai de cultură şi în şcoli numai 
profesionale (…) pentru că orice membru al societăţii trebuie să fie şi un om cult 
şi profesionist.” Tot profesorul Ştefăneascu-Goangă vorbea de o “raţionalizare”a 
învăţământului, dar în sensul de folosire a talentelor şi a capacităţilor tinerilor pentru 
a menţine “rangul” României în lume, de “ridicare a nivelului cultural şi economic, 
precum şi de unitate a culturii”. Şcoala nu trebuia să urmărească doar “transmiterea 
cunoştinţelor şi bunurilor culturale, cât mai ales utilizarea acestor cunoştinţe şi bunuri 
spirituale, pentru a face din tineri oameni creatori, care să facă faţă vieţii sociale şi 
individuale.Ideile şi idealurile timpurilor noastre, ca şi toate creaţiunile culturale nu pot 
deveni forţe sociale şi naţionale, decât în măsura ăn care ele pot fi infiltrate şi acceptate 
de marea masă a populaţiei”. Şi sociologul Dimitrie Gusti a sintetizat memorabil 
menirea şcolilor româneşti de toate gradele, aceea de a transmite din generaţie în 
generaţie valorile sociale şi spirituale importante în socializarea membrilor societăţii, 
în integrarea în viaţa naţională. Universitatea, unul dintre înaltele foruri educative 
şi culturale ale ţării, nu trebuia să fie “o fabrică de diplome”, ci o modelatoare de 
personalităţi “titrate”, creatoare, pentru afirmarea universală a naţiunii române.”Prin 
ştiinţă, spre practică” era considerat sloganul director al Universităţii româneşti, în 
toate regiunile României.2

În vechea Lege pentru organizarea învăţământului universitar din 22 aprilie 1932 
se precizase că Universităţile sunt instituţii de stat autonome, în ceea ce priveşte 
organizarea studiilor şi conducerea, rolul lor fundamental fiind pogresul ştiinţei şi 
răspândirea culturii”. În noiembrie 1938 s-a emis Legea Armand Călinescu, aşa cum a fost 
cunoscută Legea pentru modificarea şi completarea legilor privitoare la învăţămîntul superior 
şi special în vederea raţionalizăii, care nu a restructurat, în fond, menirea învăţămîntului 
superior, pus în continuare, în slujba naţiunii şi a progresului ştiinţei.3 În perioada 
interbelică, din cauza cursului dramatic al evenimentelor, nu s-au putut trage concluziile 
unor asemenea dezbateri şi nici nu s-a reuşit să se pună eficient în valoare şi în consens 
opţiunile cultural-naţionale. Chiar dacă dezbaterile în jurul climatului universitar a 
creat unele controverse, chiar dacă autorităţile universitare criticau guvernele pentru 

2  I. Opriş, Alexandru Lapedatu în cultura românească, Bucureşti, 1996, p. 123, 125. 
3  Antologia legilor învăţământului din România, Bucureşti, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 

2004, p. 82-90, 257-274, 304. Conform articolului 3 din Decretul lege din 1943 Universitatea 
“Regele Ferdinand I”, Cluj-Sibiu, cuprindea facultăţile de Drept, Litere şi Filosofie, Ştiinţe, 
Farmacie şi Medicină umană. Livia Dandara, România 1947: de la monarhie constituţională la 
sovietizare şi dictatură communistă, în “Analele Sighet” 3, Anul 1947, Căderea cortinei, Fundaţia 
Academia Civică, 1997, p. 793-794. Al Zub, op. cit., p. 23.
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neglĳarea nevoilor financiare ale Universităţilor, misiunea culturală şi ştiinţifică în 
România întregită a Universităţii clujene a rămas vocaţia prioritară. Din 1940 până în 
1945, cât a fost în refugiu la Sibiu şi Timişoara, Universitatea “Regele Ferdinand I” a 
păstrat “misiunea eternă” (aşa cum sublinia dr. Iuliu Haţieganu, Rectorul Universităţii 
din Cluj-Sibiu, între 1941-1944), aceea de “afirmare a spiritualităţii române”, de a fi 
“utilă naţiunii”. Universitatea, deşi era expusă fluctuaţiilor dictate de timpuri, trebuia 
să fie în libertate, cu spirit critic şi autonomie, fiind exclusă orice formă de propagandă 
politică, în afară de cea culturală de inspiraţie naţională, religioasă şi ştiinţifică. În 
celebrul discurs din 1941, intitulat sugestiv Universitate şi naţiune, Rectorul dr. Iuliu 
Haţieganu precizase că Universitatea nu trebuie să fie “un conglomerat de catedre”, 
nici nu se poate limita la “a crea specialişti”, ci trebuie să reprezinte un nobil model 
moral al naţiunii.Exigenţele eticii universitare erau, în virtutea acestui fapt, capacitatea 
şi opera intelectuală, dar şi atitudinea şi caracterul demn şi responsabil.Universitatea 
refugiată avea să cunoască însă o turnură dramatică la sfârşitul celui de-al doilea 
război mondial. 4 

“Modernizarea” societăţii, a culturii şi învăţământului în perioada postbelică a 
căpătat un alt sens, fiind o deturnare brutală a orientărilor tradiţionale. Fenomenul 
comunist în România nu a renunţat la termenul de efort de modernizare al societăţii, dar 
acest lucru s-a datorat unei nevoi de legitimare în faţa unui corp social, care a perceput 
de la început comunismul ca fiind antinaţional. Sovietizarea culturală şi educaţională 
între anii 1944-1947 a însemnat o apropiere ideologică de cultura proletară şi de 
internaţionalimul proletar. Opera de reformare, pe care a pregătit-o şi executat-o 
Leviathanul comunist a fost argumentată de idealuri care se aflau în orizontul de 
aşteptare al unei societăţi sărăcite şi frustrate de război şi de neîmplinirile regimurilor 
antebelice: justiţie socială, egalitate socială, fericirea socială, ridicarea nivelului de trai, 
în primul rând material. Această promisiune simplă şi fermă a “ridicării”, formulată 
legic de marxism-leninism, a devenit cuvântul de ordine, combustibilul ideologic, 
care trebuia să pună în mişcare comunismul românesc de tip bolşevic. Mĳloacele 
realizării acestui deziderat erau, însă, violente, “lupta de clasă”, schimbarea radicală 
a societăţii, prin eliminarea “ştiinţifică” a instituţiilor şi a reprezentanţilor politici şi 
culturali ai vechiului regim burghezo moşieresc.5 

Termenul de societate “burghezo-moşierească”, cel care reprezentase echivalentul 
societăţii moderne a României a devenit ţinta distrugerii radicale. Încă din octombrie 
1945 Gheorghiu-Dej numise “Republica populară” noua formă de stat, un pas înainte 
în evoluţia socială a României. Discursul propagandistic, lansat de comunişti, încă din 
toamna anului 1944, privind noua ordine a societăţii româneşti s-a lovit până în 1948 
de discursurile de reformare propuse de tot mai slăbitele forţe politice democratice, 
naţiona-liberale şi naţional-ţărăniste. Pentru consolidarea noului regim politic era 

4  Vasile Puşcaş, Idealul Universităţii moderne, Prelegeri inaugurale la Universitatea din Cluj în 
perioada interbelică (1919-1940), Cluj-Napoca, 1994, p. 203-218. 

5  Ovidiu Buruiană, “Modernizarea” în discursul comunist (1944-1949), în “Xenopoliana”, VI, nr. 
1-2, 1998, p. 122, 128.
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necesar un nou cadru constituţional, fiindcă Constituţia din 1923 era catalogată drept 
“model de făţărnicie, caracteristică democraţiei burgheze”.”Democraţia” sovietică 
era declarată “cea mai înaltă formă a democraţiei”, în consecinţă, obiectivul Marii 
Adunări Naţionale rezultată din alegerile din 28 martie 1948, a fost adoptarea 
Constituţiei Republicii Populare Române, după modelul Constiuţiei staliniste din 
1936.6 Alături de diverse drepturi politice şi social-economice dreptul la învăţătură era 
considerat în democraţia-populară o “noutate” constituţională, dar era o mistificare 
căci Constituţiile anterioare, cea din 1 iulie 1866 şi cea din 29 martie 1923 erau mult 
mai apropiate de conceptul modern de democraţie reprezentativă. Este drept că ele 
nu conţineau la drepturi decât un titlu: Despre drepturile Românilor, înţelegându-se că 
drepturile implică şi îndatoriri. 

Instituţionalizarea brutală a comunismului în 1948 a fost dramatică, pentru că a 
pus în confruntare o tabără ostilă comunismului, anihilată violent, dar şi una care şi-a 
asumat entuziast sau oportunist rolul continuării sovietizării şi comunizării României, 
devenită Republică Populară., la 30 decembrie 1947. Un gest aplicat curând în şcoli,după 
proclamarea Republicii, a fost ruperea ostentativă din manual a portretului Regelui 
Mihai I! Tot în 1948, crearea partidului unic, Partidul Muncitoresc Român, a făcut 
ca drumul discursului unic comunist să fie complet deschis, fiind susţinut de către 
instituţiile centrale sau locale ale statului, de “organe ale puterii de stat în regiuni”, 
ce aveau obligaţia să vegheze la aplicarea obiectivelor comuniste: miliţia, “simbolul 
dictaturii proletariatului”, Biserica şi Şcoala de toate gradele.7

Din anul 1948 s-a trecut la edificarea sistemului “democrat-popular”, prin preluarea 
controlului asupra tuturor sectoarelor vieţii sociale, culturale şi economice, iată de ce, 

reformarea societăţii în spirit comunist însemna ruperea de trecut, fără a mai separa 
aspectele bune de cele mai puţin bune ale trecutului. Sub pretextul aplicării învăţăturii 
marxist-leniniste reformarea educaţiei, trebuia să însemne modificarea naturii general 
umane, în aşa mod încât să dobândească îndemânare şi iscusinţă într-o anumită 
ramură de muncă. Spiritul reformării a fost invocat de o cunoscută afirmaţie marxistă, 
conform căreia în societatea de clasă educaţia capătă, în mod necesar, un caracter de 
clasă (şi care afirmaţie a fost contestată de “ideologii burgheziei”), dar “comuniştii n-au 

6  Gheorghe Gheorghiu-Dej, Întărirea continuă a regimului democrat-popular în Republica Populară 
Română, în Articole şi cuvântări, ed. a IV-a , Bucureşti, Ed. de Stat pentru Literatură Politică 
,1955, p. 549, 552. Ion Scurtu, Studiu introductiv , în “Arhivele Naţionale ale României, 
Stenogramele şedinţelor Biroului Politic al Comitetului Central al P.M.R.”, vol. I, 1948, 
Bucureşti, 2002, p. V. Dan Constantin Mâţă, Limitele “fericirii proletare”: obligaţiile fundamentale 
ale cetăţeanului în România “democrat-populară”, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii 
“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, (Serie nouă), Istorie, tom LI, 2005, p. 317-318.

7  L. Dandara, op. cit., p. 795-796. Nistor Prisca, Crearea şi dezvoltarea istorică a instituţiei drepturilor şi 
îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor în anii puterii populare, în “Analele Universităţii Bucureşti”, 
Ştiinţe juridice, an XVIII, nr. 2, 1969, p. 34-35. D.C. Mâţă, op. cit., p. 320. O. Buruiană, op. cit., 
p. 124. Marcel Gauchet, Revoluţia drepturilor omului, trad. din lb. fr. A. Cismaş, Bucureşti, Ed. 
Trei, 2004, p. 92-96, 257-272.
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inventat influenţa societăţăii asupra educaţiei; ei îi schimbă doar caracterul, smulgând 
educaţia de sub inflenţa clasei stăpânitoare” (Manifestul Partidului Comunist). Marx şi 
Engels au considerat că soarta socialismului şi a comunismului stătea în “dezvoltarea 
intelectuală şi multilaterală a clasei muncitoare”.8

Ultimii ani ai celui de-al doilea război mondial au adus, în ansamblu, probleme 
complexe pentru societatea românească. Iată, de ce, prioritatea reformării nu a fost 
învăţămîntul şi cultura, ci industrializarea, centralizarea şi planificarea economiei, 
cooperativizarea ca surse ale fericirii şi bunăstării materiale ale societăţii româneşti.9 
În toamna anului 1944, când dezbaterile din cadrul Senatului Universităţii “Regele 
Ferdinand I” a dezaprobat ( considerând un act politic Ordonanţa nr. 413/1945, dată 
de Prefectura judeţului Cluj prin care se decreta înfiinţarea în oraşul Cluj a două 
universităţi, una maghiară şi alta românească) inplicarea politică în viaţa Universităţii, 
dezbaterile care au avut loc au ajuns la următoarea unanimitate: Universitatea 
românească din Cluj a fost înfiinţată cu 27 de ani în urmă de către Statul român şi “s-a 
luptat cu foarte mari greutăţi (…)., dar a continuat fără întrerupere bogata şi valoroasa 
sa activitate didactică şi ştiinţifică”.10 Numai că, la Cluj Partidul comunist sublinia că 
“datoria Universităţii române şi maghiare din Ardeal este de a deveni cetatea spirituală 
a democraţei ardelene, care să simbolizeze colaborarea paşnică româno-maghiară. 
Universitatea românească şi maghiară din Cluj este Universitatea Ardealului (…) 
Universităţile noastre vor stârpi definitiv şovinismul şi ura între popoare”, se va baza 
pe “colaborarea iubitorilor de ştiinţă”.11 Democraţia după model sovietic a partidul 
comunist (tot mai avantajat de prezenţa Armatei Roşii) însemna punerea în căpăstru a 
gândirii libere, impunerea cu severitate a conformismului ideologic şi a instrumentării 
instituţiilor de prestigiu, ca Universităţile, în scopul susţinerii propagandei comuniste 
şi nu în cel naţional.12 Încă de la instaurarea sa în martie 1945 guvernul dr. Petru Groza 
a fost consecvent în privinţa datoriei tineretului universitar de a arunca peste bord 
toate ideile învechite şi duşmănoase, îndemnul fiind acela de a fi “cot la cot cu tineretul 
muncitor”. Reformarea societăţii trebuia să cuprindă toate domeniile, sintagmele de 
“progres” sau “progresist” fiind legitimante pentru lupta contra rezistenţelor “fasciste” 

8  Liviu Niţu, Distrugerea elitelor politice istorice între 1950-1955, în “Analele Ştiinţifice ale 
Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie nouă), Istorie, tom LI, 2005, p. 333-334. 
(Capitalul, vol. I ed. PMR, Bucureşti, 1948, p. 180).

 Karl Marx despre “educaţia viitorului”, în Revista de Pedagogie, Organ al Institutului de Ştiinţe 
Pedagogice din R.P.R., an VII, nr. 6, iunie 1958.

9  Lucian Năstasă, Intelectualii şi promovarea socială în România. Sec. XIX-XX, Cluj-Napoca, Limes, 
2004, p. 171, 174-177. Nicolae Balotă, Distrugerea Universităţii din Cluj, în “Analele Sighet” 3 
Anul 1947, Căderea cortinei, Fundaţia Academică Civică, p. 206-218.

10  România Nouă, nr. 25, 4 februarie 1945, p 1.
11  Făclia Democraţiei române ardelene, redactor Romulus Hatos, Cluj, an I, nr. 29, 14 aprilie 

1945, p. 3.
12  C. Turliuc, M.N. Turliuc, Universitatea “Al. I. Cuza” în anii comunismului, în Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, din Iaşi, Seria Nouă, Istorie, tom LI, 2005, p. 268-269.
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şi “reacţionare”. Cultura şi învăţământul de toate gradele au fost o miză fundamentală 
a puterii comuniste, reprezentată de Guvern şi de instituţiile de învăţământ, mai 
ales de învăţământ superior, care trebuiau să devină “progresiste”, adică în slujba 
poporului, restrâns la înţelesul de clasa muncitoare, ţărănimea municitoare şi 
lucrătorii intelectuali. Pornind de la perspectiva că Universitatea este centrul cultural 
al naţiunii, manifestările ei trebuiau “să fie călăuza drumului care trebuie urmat de 
tot poporul”(dr. Petru Groza). Indicatorii măsurabili ai modernizării reale a societăţii 
- indicatori precum accelerarea informaţiei, progresul ştiinţifico-tehnic, raţionalizarea 
procesului de producţie, eficienţa, pluralitatea valorilor, universalitatea ideologiilor 
etc.- s-au regăsit în discursul comunist, dar într-un conţinut aparte.13

În primăvara anului 1945 noul Rector al Universităţii “Regele Ferdinand I” 
“democratul” Emil Petrovici, aprecierea “contactului între cele două Universităţi 
surori ale Ardealului şi voinţa noului guvern de descătuşare a societăţii de vechile 
contradicţii, de revoluţie naţională, în sensul egalităţii în drepturi ale naţionalităţilor 
conlocuitoare, progress şi democratizare (comunizare) a ţării. Modelul de colaborare 
dintre Universitatea românească şi cea maghiară era Universitatea naţionalităţilor din 
U.R.S.S. Trebuia să dea roade spiritul de camaraderie şi frăţietate şi “reciprocitatea 
ştiinţifică”. Învăţământul superior de dinainte fusese”hărăzit (. ..) pentru cei bogaţi”, 
noul învăţământ trebuia să promoveze “munca” în spiritual clasei muncitoare şi a 
ţărănimii muncitoare.14 Reforma învăţământului însemna pentru Frontului Democrat 
Universitar (F.D.U.), să se lichideze “moştenirea grea” a unor metode de învăţământ, 
cu totul îndepărtate de năzuinţele studenţeşti şi nevoile româneşti, introducerea 
unui spirit democratic în Universitate, consultarea studenţimii în orice problemă 
universitară şi, în fine, crearea unui nou tip de intelectualitate, conştientă de sarcinile 
sale sociale. Manifestul-program al F.D.U. din cadrul Universităţii “Regele Ferdinand 
I” din Cluj sublinia că, doar o reformă radicală şi democratică a învăţământului superior 
(subl.n.), adaptat realităţilor româneşti, menită să asigure o viaţă dinamică şi larg 
democratică a şcoalei şi tinzând la crearea unui tip de intelectual român cu înţelegere 
pentru nevoile mari şi imperioase ale categoriilor sociale productive ale naţiunii”. 
Profesorimea “democrată” clujeană susţinea că Guvernul este preocupat de problemele 
tineretului universitar, interesându-se îndeaproape de satisfacerea revendicărilor lui, 
în măsura posibilităţilor, dar “viitorul Universităţii depindea de propăşirea spirituală 
şi materială a întregului popor.15 Luând act de “cererile” studenţimii “democrate” 

13 Adevărul Ardealului, Organul Comitetului regional pentru Nordul Ardealului al P.C. din 
România, an I, nr.15, 17 iunie 1945, p. 6, 7. O. Buruiană, “Modernizarea” în discursul comunist 
(1944-1949), p. 128-130.

14  Făclia, an I, nr 29, 14 aprilie 1945, p. 3; nr. 101, 18 iulie 1945, p. 4. România viitoare, an II, nr. 
159, 3 iulie 1945; nr. 162, 6 iulie 1945, p. 1, 3; nr. 165, 10 iulie 1945, p. 1; nr. 176, 22 iulie 1945, 
p. 1. 

15  Tribuna Nouă, an I, nr. 121, 25 martie 1946, p. 1. Adevărul Ardealului, an II, nr. 8 (serie nouă) 
27 mai 1946, p. 1, 4, 5. Studentul român , nr. 1, 15 mai 1946, p. 4, 6; nr. 2, 1 iunie 1946, p. 1. C. 
Turliuc, M.N. Turliuc, op. cit., p. 271. 
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Senatul Unibersităţii “Regele Ferdinand I”, prin Rectorul Emil Petrovici, făcea 
cunoscut printr-un Comunicat (20 martie, 1946) că: “Senatul (Universităţii clujene-nn) 
ţine să recomande întregului tineret universitar (…) să fie pătruns de spirit obiectiv 
şi înţelegător al marilor comandamente sociale şi democratice ale vremurilor noi.” 
Pe de altă parte, studenţimea clujeană ne-”democrată” acuza guvernul dr. P.Groza 
de comunizarea ţării, cerând întorcerea la tradiţiile democratice intertebelice. Calea 
comunist-sovietică a reformării universitare opunea rezistenţe, nu numai la Cluj, ci şi 
la Bucureşti şi Iaşi.16 Şi în 1947, cu prilejul Congresului studenţesc de la Cluj din 25-28 
mai 1947 (când s-a constituit U.N.S.R.-ul s-a făcut din nou pledoarie pentru o reformă a 
învăţământului superior, pentru că cel “moştenit” nu era legat de problemele imediate 
ale ţării. Se invoca, cu acest prilej, renunţarea la interese politicianiste, fără legătură cu 
necesităţile ţării şi se propunea hrăniea studenţilor cu materii de utilitate practică. În 
Rezoluţia Congresului Naţional Studenşesc, din mai 1947 se subliniau doleanţele “juste” 
ale studenţimii, legate de “lupta pentru o reformă imediată a învăţământului:1.revizuirea 
programelor analitice în vederea unificării lor pe ţară şi adaptării la necesităţile actuale 
din ţara noastră; 2. democratizarea învăţământului superior prin:a) îndepărtarea din 
cadrele corpului profesoral a elementelor care s-au situate şi continuă să se manifeste 
împotriva intereselor generale ale ţării noastre şi a acelora care nu corespund pe tărâm 
ştiinţific şi profesional.b) crearea de condiţiuni juste, favorabile şi speciale pentru 
asiguraea intrării în învăţământul superior al fiilor de muncitori şi ţărani săraci, dreptul 
de reprezentare al studenţilor în toate forurile în care se pun în discuţie probleme de 
interes studenţesc şi altele.” După 30 decembrie 1947 o avalanşă de legi au avut ca 
scop reorganizare învăţământului.Cea mai importantă a fost Legea învăţământului din 
vara anului 1948, care a vizat centralizarea, controlul total şi politizarea instituţiilor 
educative de toate gradele.17 Instituţionalizarea comunismului în 1948 s-a extins la scara 
întregii societăţi, neexistând sector sau domeniu de viaţă şi activitate -familie, şcoală, 
Biserică, armată, justiţie, cultură etc. în care să nu se producă reorganizarea, reformarea, 
normarea, prin acte juridice sau nu, pentru a deschide calea transformării revoluţionare. 
Reorganizările la scara întregii societăţi au fost puse sub semnul idealurilor măreţe ale 
regimului de democraţie populară, care duceau spre o viaţă nouă. Utopia unei “vieţi 
noi”, (cuvântul modern fiind interzis ca fiind burghez şi înlocuit cu termenul de nou) 
putătoare de speranţă, rupea continuitatea cu istoria modernă românească, dar anticipa 
şi un sstem totalitar, concentraţionar, închis şi autarhic.18 

16  Înfrăţirea. Organ de informaţie, reportaj şi orientare politică, an VI (seria II), nr.4, 21 mai 
1946, p. 1, 4. D. Doboş, Ingerinţe politice în viaţa universitară românească (1944-1964) în Arhivele 
Totalitarismului, an II, nr. 4, 1994, p. 226.

17  Studentul român, an II, nr. 11, 2 iulie 1947, p. 4-5. Înfrăţirea, nr. 18, 4 septembrie 1946, p. 2. 
Tribuna Nouă, an III, nr. 390, 27 februarie 1947, p. 1. Maria Someşan, Mircea Iosifescu, Legile 
din 1948 pentru reforma învăţământului, în Analele Sighet 6. Anul 1948. Instituţionalizarea 
comunismului, Fundaţia Academică Civică, 1998, p. 439-485.

18  Marin Niţescu, Sub zodia proletcultismului. Dialectica puterii, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1995, 
p. 122, 136-138. Bronislaw Baczko, Les imaginnaire sociaux. Mémoire et espoirs collectifs, Paris, 
Payot, 1984, p. 130, 137.
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Anul 1948 a însemnat începerea operei de reconstrucţie a întregii vieţi sociale 
pe baze noi, socialiste, de demareare a revoluţiei culturale, cu schimbări radicale 
în sensul schimbării conţinutului ideologic al culturii, axarea ei pe baza filosofio-
ştiinţifică a concepţiei marxist-leniniste despre lume şi schimbarea raportului dintre 
cultură şi masele populare, deschiderea unei largi căi de acces a maselor populare 
la cultură”. Gheoghe Gheorghiu-Dej îşi manifestase din februarie 1948 îngrĳorarea 
faţă de atitudinile admirative pe care intelectualii le-ar putea avea faţă de “cultura în 
putrefacţie” a capitalismului, faţă de” influenţele străine”, care se puteau strecura în 
activităţi intelectuale, legate de ştiinţă, artă, literatură. Modelul educaţiei nu mai trebuia 
găsit, nici în trecutul interbelic, nici în Occident, ci trebuia să fie şcoala sovietică.19 Noul 
regim al P.M.R. (februarie 1948) şi al Constituţiei R.P.R. (aprilie 1948) a luat măsuri 
extreme faţă de instituţiile înalte ale statului, Universităţile şi Academia, pentru a 
anihila orice umbră de opoziţie faţă de “democraţia populară”, protejată militar de 
sovietici.20 În România liberă din 12 martie 1948, Ministrul Învăţământului Public, 
Gheorghe Vasilichi, referindu-se la reforma învăţământului, considera că aceasta va 
atinge toate gradele de învăţământ şi va duce la “îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă 
ale membrilor corpului didactic”. Tot România liberă, într-un număr din luna mai 
1948 anunţa urgenţa reformării învăţământului, căci “regimul trecut a lăsat în urmă 
vicii, slăbiciuni (…) Tradiţia burgheză a inoculat intelectualilor şi micii burghezii, în 
general, lipsa de încredere în forţele proprii ale poporului (…), slugărnicia faţă de 
cei avuţi şovinismul, dispreţul intelectualilor, aşa-numitei pături culte faţă de popor, 
faţă de oamenii simplii”. Duşmanul de clasă trebuia răsturnat, lichidat, căci el frâna 
trecerea “de la o fază a înapoierii, la o fază cu totul superioară; el (duşmanul de 
clasă-nn) rămâne ca un balast în atragerea poporului nostru spre munca constructivă, 
spre o producţie avansată. Lenin a subliniat că avem de dus o luptă pedagogică şi 
administrativă împotriva puterilor şi tradiţiilor vechii societăţi. Trebuiesc reeducaţi-
spunea Lenin- milioane de ţărani şi mici patroni, sute de mii de funcţionari de slujbaşi 
ai statului, de intelectuali burghezi. Vor trebui învinşi întrânşii obiceiurile şi tradiţiile 
burgheze”.21 Procesul deschis intelectualilor, numeroşi dintre aceştia fiind oameni 
politici, a deschis calea mutilării dramatice a unei vechi tradiţii culturale româneşti. 
Complexul de inferioritate a noii puteri comuniste faţă de trecutul “burghezo-
moşieresc”, spaima în faţa libertăţii de conştiinţă a deschis calea proletcultismului, a 

19  Gheorghe Gheorghiu-Dej, Raport politic al Comitetului Central al Congresului PMR, Februarie 
1948, în Articole şi cuvântări, 1951, p. 141. Stelian Tănase, Elite şi societate. Gheorghe Gheorghiu-
Dej-1948-1965, Bucureşti, Humanitas, 2006, p. 164. Aurel Pentelescu, Mihail Roller şi stalinizarea 
istoriografiei române în anii postbelici, în Anul 1948. Instituţionalizarea comunismului, Analele 
Sighet, 6, Fundaţia Academică Civică, 1998, p. 588-589. Daniel Barbu, Destinul colectiv, servitutea 
involuntară, nefericirea totalitară: trei mituri ale comunismului românesc, în Miturile comunismului 
românesc, sub dir. lui Lucian Boia, Bucureşti, Editura Nemira, 1998, p. 176-177.

20  S. Mândruţ, Istorici clujeni “epuraţi” în anul 1948, în Anul 1948. Instituţionalizarea comunismului, 
Analele Sighet, 6, Fundaţia Academia Civică, 1998, p. 565.

21  România liberă, an VI, nr. 1093, 12 martie 1948, p. 1-3; nr. 1158, 31 mai 1948, p. 3. 
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unei pseudo-culturi, care a matamorfozat în folosul ideologic comunist toată tradiţia 
culturală, ştiinţifică, artistică autohtonă. Aşa-numita “valorificare a”tradiţiei culturale 
avea să însemne folosirea criteriului luptei de clasă în privinţa literaturii, istoriei, 
artei şi s-a manifestat prin ignorarea sau reeditarea selectivă şi mutilarea sensului 
operelor istorice şi culturale. Clasa muncitoare nu trebuia să moştenească nimic de la 
burghezo-moşierime, ea trebuia să ia totul de la început! Veteranii proletcultismului, 
care s-au manifestat intens chiar după 1947, şi-au creat prozeliţi încadraţi în “frontul 
ideologic (expresie specifică limbajului proletcultist) şi au fost răsplătiţi cu funcţii şi 
privilegii materiale, mărind treptat numărul parveniţilor noului regim.

Pentru atingerea scopurilor ideologice, legate de educaţia “democratică”, 
programele şcolare aveau să fie schimbate în vederea politizării şi sovietizării. 
Majoritatea membrilor elitei comuniste, politice şi culturale, nu vedeau sacrificarea 
valorilor naţionale drept un lucru grav şi negativ. Noul model universitar nu mai era 
cel naţionalist, ci sovietic. În luna iunie 1948 Ministerul Învăţământului Public, prin 
Deciziunea ministerială nr. 150 350 din 7 iunie 1948, ( publicată în Monitorul Oficial nr. 
135 din 14 iunie 1948) prevedea în Art. 1, pregătirea cadrelor profesorale de limba şi 
cultura rusă, pentru întregul învăţământ, care urma să se facă în cadrul Institutului 
Româno-Sovietic (secţia pedagogică universitară). Durata cursurilor era de trei ani, 
iar absolvenţii aveau toate drepturile universitare. Ignorarea producţiei ştiinţifice 
sovietice, în favoarea ştiinţei burgheze (a fost desfinţată tot în iunie 1948 Academia 
« reacţionară »), decadente şi înfeudate intereselor capitaliste au fost declarate păcate 
de moarte în anii de după reforma din august 1948.22 

Între 1944-1947, învăţământul superior se confruntase deja cu un puternic val al 
“purificării” şi comprimării”, iar după instaurarea R.P.R., la 30 decembrie 1947, asaltul 
ideologiei comuniste în toate domeniile a devenit prioritatea noilor guvernanţi. De 
acum, din august 1948 fomarea cadrelor superioare trebuia să corespundă nevoii 
consolidării “democraţiei populare” şi constituirii societăţii socialiste, de aceea 
se considera o prioritate restructurarea învăţământului superior prin desfiinţarea 
“catedrelor inutile”, prin “raţionalizarea” altora, dar şi crearea de catedre noi, 
“după necesităţi”. Pentru a se creea impresia de atmosferă “democratică” în toate 
universităţile româneşti au fost organizate şedinţe-dezbateri, în care se asuma ideologia 
reformei universitare. “Specialiştii” în problemele de învăţămînt superior au dispus 
prin Decretul nr.175/2 august 1948 desfiinţarea unor instituţii de învăţămînt superior 
de genul Facultăţilor de Teologie, Conservatoarelor, Şcolilor de Arte Frumoase, a 
Şcoalii de Arhivistică, dar au crescut numărul de catedre cu noi specializări şi a 
sporit numărul studenţilor, dând impresia unui progres în învăţământul superior. 

22  Colecţiune de legi, decrete, regulamente şi dispoziţiuni normative, tom. XXVI,1-31 mai 1948, 
Bucureşti, Editura de Stat, 1948, p. 404, 804. Colecţiune de legi, decrete, regulamente şi dispoziţiuni 
normative, tom XXVI, 1-30 iunie 1948, Bucureşti, Editura de Stat, 1948, p. 394-395. A. Mihalache, 
Istorie şi practici discursive în Romania “democrat populară, p. 113-114. M. Niţescu, op. cit., p. 
145, 374-376. S. Tănase, op. cit., p. 26-27. Vladimir Tismăneanu, Fantoma lui Gheorghiu-Dej, 
Bucureşti, Ed. Univers, 1995, p. 27-29. Ghiţă Ionescu, Comunismul în România, Bucureşti, Ed. 
Litera, 1994, p. 68-72.
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Numeroase Hotărâri ale Consiliului de Miniştri (H.C.M.-urile) au umplut succesiv 
“golurile” de la unele capitole ale Decretului din 2 august 1948 cu privire la reforma 
din învăţământul superior.23

La baza Decretului nr.175 pentru reforma învăţământului, publicat în Monitorul Oficial 
nr. 177 din 3 august 1948 a stat Legea nr.114, privind Constituţia R.P.R., din 30 aprilie 
1948. Pe baza Constituţiei R.P.R noile “principii generale” ale învăţământului superior, 
care dădeau impresia de democraţie, se precizau, chiar din articolul I: învăţământul 
public în R.P.R. constituia un drept egal pentru toţi cetăţenii, fără deosebire de sex, 
naţionalitate, rasă sau religie, fiind organizat exclusiv de către Stat, pe temeiul unităţii de 
structură şi era aşezat pe baze democratice, populare şi realist ştiinţifice. Învăţământul 
public era declarat laic.Conform articolul II. învăţământul public urmărea, printre 
altele, înlăturarea neştiinţei de carte, lărgirea şi democratizarea învăţământului de 
bază, educarea tineretului în spiritul democraţiei populare şi ridicarea nivelului 
cultural al poporului, pregătirea cadrelor medii şi superioare de specialitate pe baze 
ştiinţifice, care să corespundă nevoilor consolidării democraţiei populare şi construirii 
societăţii socialiste sau formarea de cercetători şi creatori în toate domeniile ştiinţei şi 
culturii. Prin articolul. XVI. învăţământul superior avea două categorii de instituţii: a) 
Universităţi şi Politehnici b) Institute de învăţământ superior; Universităţile depindeau 
de Ministerul Învăţământului Public şi aveau au menirea “să pregătească cadre pentru 
corpul didactic din învăţământul mediu şi mai ales pentru învăţământul superior, cadre 
superioare de specialişti, precum şi cercetători în difereite ramuri ale ştiinţei”.Nimărul 
studenţilor din Universităţi se fixa anual de către Consiliul de Miniştri, după criterii 
cerute de necesităţi. Durata studiilor în Universităţi şi Politehnici este de 4-6 ani. 
Articolul XX preciza că în întregul învăţământul superior se vor întocmi programe 
analitice minimale, care sunt obligatorii şi unice pentru toate catedrele de aceeaşi 
specialitate.Articolul XXI stabilea că la fiecare disciplină se va pune la îndemâna 
studenţilor manualele şi tratatele minimale obligatorii. Capitolul V, articolul XXXIII 
prevedea că “actualele facultăţi (…) vor fi restructurate conform prezentei legi. Art. 
XXXV stabilea că” toate şcolile confesionale şi particulare de orice fel devin şcoli de 
Stat”. Învăţământul public devenea laic, în sensul aşezării lui pe baze realist-ştiinţifice. 
Acest principiu al laicităţii a fost legat de misiunea “educării tineretului în spiritul 
democraţiei populare şi ridicarea nivelului cultural al poporului”, iar democraţia 
populară se baza pe marxism-leninism şi pe controlul integral al oricăror activităţi 
spirituale şi culturale. De aceea, în continuarea directă a Legii învăţământuluiu a fost 
emis Decretul nr. 176 (Monitorul Oficial, 3 august 1948) “pentru trecerea în proprietatea 
Statului a bunurilor bisericilor, congregaţiilor, comunităţilor sau particularilor, ce au 
servit pentru funcţionarea şi întreţinerea instituţiilor de învăţământ general, etnic 
sau profesional”. Etatizarea şi laicizarea şcolilor confesionale era justificată prin 

23  Mariana Momanu,Universitatea “Alexandru I. Cuza” în anii sovietizării învîţământului românesc. 
De la modelul francez la sistemul Bologna, coord. Gh. Iacob, Iaşi, Ed. Univ. “Al.I. Cuza”, 2007, 
p. 250-251, 272-273.
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argumentul încetării educaţiei “mistice”, a “falsurilor ştiinţifice şi etice”, a “spiritului 
retrogradşi misticard”.24 

La 4 august 1948 s-a publicat expunerea de motive privind reforma învăţământului 
făcută de ministrul Învăţământului Public, Gheorghe Vasilichi: “schimbările structurale 
care s-au produs în ţara noastră în ultimii ani au produs un dezechilibru între noua 
formă de stat şi vechea şcoală burghezo-moşierească. Nivelul scăzut al culturii 
poporului nostru, precum şi milioanele de analfabeţi, dovedesc că regimurile trecute 
nu s-au ocupat de problema învăţământului, corespunzător intereselor poporului. 
Regimurile burghezo-moşiereşti împreună cu monarhia de origine prusacă, au creat 
un învăţământ abstract, metafizic, rupt de nevoile poporului şi ale ţării. Şcolile primare 
nu cuprindeau majoritatea copiilor de vîrstă şcolară. Porţile şcolii medii şi superioare 
erau închise pentru copii celor ce muncesc. Oamenii de ştiinţă, savanţii, nu puteau 
valorifica capacităţile lor în interesul poporului. Concepţia călăuzitoare a regimului 
burghezo-moşieresc în instituţiile noastre de învăţământ era ura de rasă, şovinismul, 
aţâţarea la războiul imperialist, ura împotriva U.R.S.S., ţara cea mai avansată şi profund 
progresistei culturi. În loc ca studenţii să fie educaţi în spiritul muncii creatoare ei 
erau scoşi la acţiuni huliganice, folosiţi drept unelte ale claselor exploatatoare. Forţele 
reacţionare din România, legate de lagărul imperialist, au urmărit să menţină şcoala 
la un nivel de descopunere, pentru a putea şi pe această cale să servească scopurilor 
antipopulare. Poporul nostru, în frunte cu clasa muncitoare, condusă de avangarda 
sa P.M.R, a reuşit, însă, să înlăture regimul reacţionar şi să instaureze un regim de 
democraţie populară, în drum spre socialism. Marile reforme realizate de către regimul 
actual au creat şi crează poporului noi condiţii de viaţă. Posibilităţi mari de dezvoltare 
s-au creat industriei şi agriculturii noastre. Bogăţii imense aşteaptă ca omul înarmat 
cu ştiinţa superioară şi tehnică avansată să le pună în valoare în folosul poporului. 
Această situaţie impune o schimbare structurală în învăţământul nostru. În acest 
scop supunem prezenta lege, care prevede transformarea învăţământului public al 
R.P.R. într-un învăţământ de stat, bazat pe temeiul unităţii de structură şi aşezat pe 
baze realist-ştiinţifice. Prin prezenta lege învăţământul elementar este lărgit la 7 ani 
şi devine gratuit (…) Învăţământul mediu dă o deosebită atenţie pregătirii cadrelor 
tehnice medii, fără a neglĳa însemnătatea liceelor. Învăţământul nostru superior este 
restructurat, corespunzător necesităţilor de pregătire a unor cadre superioare de specialişti, 
necesare producţiei, precum şi a cercetătorilor ştiinţifici. El va fi strâns legat de practică 
(subl.n.). Corespunzând intereselor fundamentale ale poporului prezenta lege caută 
să înlăture urmările politicii şcolare burghezo-moşiereşti, care împiedica pe fiii de 
muncitori şi ai ţărănimii muncitoare să urmeze cursurile medii şi superioare. În 
acest scop prezenta lege prevede crearea de şcoli speciale de doi ani, care să dea 

24  Colecţiune de legi, decrete, regulamente şi dispoziţiuni normative, tom XXVI, 1-31 iulie 1948, p. 1676, 
1682. Adriana Perşa, Ce se urmărea prin reforma învăţământului, în Anul 1948. Instituţionalizarea 
comunismului, Analele Sighet, 6, Fundaţia Academia Civică,1998, p. 484. Antologia legilor 
învăţământului din România, Bucureşti, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2004, p. 342,377-378. 
M. Someşan, M. Iosifescu, op. cit., p. 440-441.
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oamenilor din procesul de producţie o pregătire echivalentă cu şcoala medie şi să 
deschidă porţile spre învăţământul superior. Dând învăţământului nostru o structură 
unitară, înseamnă a lichida o veche organizare anarhică a şcolii, care corespundea 
anarhiei în producţie a orânduirii burghezo-moşiereşti. Trecând întregul învăţământ 
în mâna Statului, la cârma căruia stă guvernul, reprezentând interesele poporului, 
înseamnă a lărgi în sectorul cultural al Republicii noastre Populare, succesele obţinute 
pe tărâm politic şi economic. Învăţământul reorganizat deschide posibilităţi mari 
oamenilor de ştiinţă şi cultură, corpului nostru didactic să contribuie din plin la 
ridicarea nivelului ştiinţific şi cultural al poporului, care trebuie să meargă înainte 
pe drumul ştiinţei şi prosperităţii. Din însărcinarea C.C. al P.M.R. prezint Consiliului 
de Miniştri prezenta lege convins că, înfăptuind această reformă, vom contribui la 
ridicarea nivelului cultural al poporului, la crearea cadrelor medii şi superioare de 
care are nevoie economia planificată, spre care ne îndreptăm în interesul înfăptuirii 
R.P.R.”.25 Ministrul Gh. Vasilichi a primit la scurt timp din partea “corpului didactic” 
din ţară, inclusiv profesori universitari de la Universităţi, o moţiune care anunţa 
primirea cu entuziasm a reformei învăţământului, “înfăptuită din iniţiativa P.M.R.”, 
apreciată ca “o mare realizare democratică pe tărâmul şcolii româneşti, ce va da 
posibilitate învăţământului să se ridice la înălţimea marilor schimbări structurale, care 
s-au produs în ţara noastră în ultimii ani”.Se punea, astfel, capăt cultivării “spiritului 
urii împotriva poprului muncitor şi împotriva URSS”. Tot în legătură cu învăţământul 
universitar Gh.Vasilichi preciza într-un interviu din România liberă (10 august) că, pri 
realizarea reformei, “se va pune capăt situaţiei anarhice care dăinuie în Universităţi, 
legându-se învăţământul de necesităţile ţării.” Şcoala nouă, în viziunea ministrului 
Învăţământului Public, Gh.Vasilichi, “cere din partea corpului didactic mai mult 
ca înainte. Azi se cere ca profesorul să-şi însuşească ştiinţa socială care se ocupă cu 
studiul dezvoltării societăţii omeneşti. Ei au posibilitatea de a studia ştiinţa cea mai 
înaintată-ştiinţa marxist-leninistă-care îi ajută să îndrumeze tineretul ţării noastre 
către culmile cele mai înaintate ale progresului. Corpului didactic i se cere astăzi 
devotement profund faţă de cauza poporului, faţă de clasa muncitoare. Trebuie să 
înţelegem că între munca pedagogică şi cea din fabrică sau de pe ogor este o strânsă 
legătură. Construirea socialismului cere o combinare a luptei pe frontul economic, 
cu lupta dusă pe frontul ideologic”.26

România liberă susţinea spiritul democratic al reformei învăţământului din 1948, 
subliniindu-se aşa-zisa prioritate a dreptului la învăţătură, despre care se pretindea 
că nu figura în nici o altă constituţie din “ţările psudo-democratice”. Se sublinia că 

25  România liberă, an VI, nr. 1211, 3 august 1948, p. 1-2; nr. 1251, 18 septembrie 1948, p. 3. A. 
Mihalache, op. cit., p. 113-114. Şerban Rădulescu-Zoner, Daniela Buşe, Beatrice Marinescu, 
Instaurarea totalitarismului communist în România, Bucureşti, Ed. Cavallioti, 1995, p. 483.

26  România liberă, nr. 1214, 6 august 1948, p. 1, 3, 6; nr. 1213, 8 august 1948, p. 3; nr. 1251, 18 
septembrie 1948, p. 3; nr. 1259, 28 sept 1948, p. 1, 4. Colecţiune de legi, decrete, regulamente şi 
dispoziţiuni normative, Bucureşti, Editura de Stat, 1948, p. 1676. A. Perşa, op. cit., p. 484. M. 
Someşan, M. Iosifescu, op. cit., p. 440-441.
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vechiul învăţământ al ţării se plasa în afara intereselor poporului, în afara maselor. 
Şcoala viitorului are caracter cu adevărat popular. Modelul învăţământului românesc 
era şcoala sovietică, “cea mai avansată şcoală din lume, care îi pregătea pe tineri 
pentru rolul lor de viitori factori ai operei de construcţie socialistă”. Reforma 
învăţământul era prezentată ca “o nouă lovitură adusă duşmanului, o nouă dovadă 
a forţei clasei muncitoare. Ea trebuie aplicată cu stricteţe.”27 Chiar din primele zile 
ale lansării oficiale a reformei învăţământului presa înşira mari realizări, pe linia 
transformării învăţământului în cadrul democraţiei populare: revizuirea programelor 
analitice, redactarea de noi manuale şcolare, în care valorile ştiinţifice şi culturale erau 
reconsiderate în spiritul adevărului. De asemenea, se urmărea asigurarea cadrelor 
pentru planul de industrializare, dar şi rapida constituire de cadre, care să aplice 
politica partidului în aparatul de Stat, armată, justiţie şi cultură. 

Legea învăţământului din vara anului 1948 a vizat centralizarea, controlul total şi 
politizarea instituţiilor şcolare de toate gradele. Se consacra experimentul comunist 
al modelării omului nou. Noua lege a învăţământului viza instalarea noul model de 
tip sovietic în învăţământul universitar, cenzurarea şi orientarea strict partinică a 
informaţiei, controlul riguros al instituţiilor de învăţământ, prin suprimarea totală 
a autonomiei universitare, desfiinţarea învăţământului particular şi confesional. 
Structura şcolară nouă viza cenzurarea şi orientarea exclusiv ideologică a cunoştinţelor, 
controlul strict al tuturor instituţiilor educative.28

Conţinutul învăţământului superior era supus omogenizării şi cenzurii, prin noul 
regim al Bibliotecilor universitare. Se invoca organizarea bibliotecilor pe baze ştiinţifice 
şi se crea un vast sistem de biblioteci controlat şi centralizat. Înainte de regimul de 
democraţie populară politica în materie de biblioteci a avut “rezultate dezastruoase”, 
de aceea, printr-o Rezoluţie a Plenarei C.C. a P.M.R. din iulie 1948 se fixase drept 
sarcină principală educarea clasei muncitoare în spiritul luptei de clasă, prin ridicarea 
nivelului conştiinţei de clasă, al vigilenţei revoluţionare. De aici, “marea importanţă 
pe care o aveau bibliotecile, nevoia de a se trece “la o largă mişcare de masă în această 
direcţie”. Partidul recomanda un “spirit nou în acest domeniu”, pentru că în biblioteci, 
ca cele universitare, “se mai ascund numeroase volume al căror conţinut reflectă 
ideologia fascistă, broşuri reacţionare, literatură cu caracter şovin sau incitatoare la 
discriminări rasiale. Ascuţirea luptei de clasă în condiţiile actuale (…) cere o imediată 
şi perseverentă acţiune de îndepărtare a ultimelor lucrări care nu mai corespund 
noilor realităţi. Pentru a se evita orice organizare haotică “se va adopta sistemul de 
clasificare zecimală a lui M. Dewey, sistem pe care îl aplică toate bibliorecile din lume”. 
Organizarea propagandei în cadrul bibliotecilor impunea un “ridicat nivel politic şi 
cultural al bibliotecarilor”.29 Ca urmare, Decretul nr. 209 (pentru modificarea art. 1 din 
legea nr. 444 din 1941 pentru depozitul legal faţă de Biblioteca Academiei R.P.R. şi 

27 România liberă, nr. 1212, 4 august 1948, p. 3. 
28  M. Someşan, M. Iosifescu, op. cit., p. 439-440. Miturile comunismului românesc, p. 46-58. Jean-

Pierre Sironneau, Sécularisation et religions politique, Paris, Mouton, 1982, p. 398.
29  România liberă, nr. 1234, 29 august 1948, p. 2.
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alte biblioteci) prevedea ca Biblioteca Universitară de pe lângă Universitatea “Victor 
Babeş” din Cluj, să primească câte două exemplare din orice carte, broşură, fascicolă, 
revistă, ziar şi orice altă publicaţiune cu caracter periodic, extrageri din publicaţiuni 
periodice şi din cărţi, tipărituri separate, stampe, gravuri, portrete, etc. de la fiecare 
atelier grafic, tipografie sau litografie din ţară”.30 

Înfăptuitorii reformei învăţământului din 1948 au pretins că nu vor pierde din 
vedere importanţa experienţei didactice şi ştiinţifice a trecutului universitar, că 
nu vor trecere cu vederea “moştenirea culturală progresistă” a Universităţilor. 
Reforma învăţământului viza o altfel de implicare a profesorilor în viaţa ţării, de 
aceea a adus schimbări, atât în structura organizatorică, cât şi în privinţa modului de 
organizare a activităţii didactice şi ştiinţifice, a conţinutului acestor activităţi în toate 
Universităţile din R.P.R. În privinţa învăţământului superior măsura radicală a venit 
în 9 octombrie 1948 cînd în Monitorul Oficial s-a publicat suprimarea autonomiei 
universitare. Universitatea din Cluj, (fostă “Regele Ferdinand I”, devenită în ianuarie 
1948 “Victor Babeş”) îşi păstrase până în 1948 vechea structură fiind alcătuită din 
4 facultăţi:1. Litere şi Filosofie, cu trei secţii: istorie, filosofie şi filologie; Ştiinţe cu 5 
secţii: matematici, fizică, chimie, ştiinţele naturii şi geografie; 3. Drept şi 4. Medicină 
cu 2 secţii: medicină şi farmacie.31 Prin Deciziunea nr. 263327 din 25 octombrie 1948 
se preciza noua Organizare a învăţământului superior, conform căreia Universitatea 
“Victor Babeş” din Cluj, avea următoarele facultăţi: Facultatea de matematici şi 
fizică, durata de studii 4 ani; Facultatea de ştiinţe naturale, durata de studii 4 ani; 
Facultatea de chimie, durata de studii 4 ani; Facultatea de Istorie, durata de studii 4 
ani; Facultatea de geologie-geografie, durata de studii 4 ani; Facultatea de filosofie, 
durata de studii 4 ani; Facultatea de pedagogie şi psihologie, durata de studii 4 
ani; Facultatea de filologie, durata de studii 4 ani; Facultatea de ştiinţe juridico-
administrative (durata de studii 3 ani), care a funcţionat în anii 1948-1951 în cadrul 
Universităţii “V Babeş”, iar între 1951-1953 a funcţionat împreună cu Facultatea de 
ştiinţe juridice de la “Bolyai” în cadrul Institutului de ştiinţe juridice şi economice 
din Cluj. Cele două facultăţi au constituit două secţii în cadrul Institutului, iar 
din 1953 ea a funcţionat din nou ca Facultate de ştiinţe juridice a Universităţii 
“V.Babeş”. În urma reformei din 1948 Facultatea de Litere şi Filosofie s-a divizat în 
trei facultăţi: istorie, filosofie şi filologie, iar fosta Facultate de Ştiinţe s-a despărţit 
în 4 facultăţi: matematici şi fizică, chimie, geografie-geologie şi ştiinţele naturii. 
Secţia de istorie şi geografia (desprinsă din fosta Facultate de Ştiinţe), au format 

30  Colecţiune de legi, decrete, regulamente şi dispoziţiuni normative, tom XXVI, 1-31 iulie 1948, 
p. 1857. 

31  Din 1951 istoria a devenit facultate aparte, dar în 1952 i s-a adăugat catedrele de Ştiinţe 
sociale până în 1954. Din 1954 Istoria a fost unită cu filologia, formând Facultatea de istorie-
filologie. Universitatea “V. Babeş” Studiu monografic, sub red. Acad. Prof. C. Daicoviciu, prof.
Al. Roşca, lector A. Roth., Intre. Poligraf. Cluj, 1957, p. 166-168. M. Someşan, M. Iosifescu, 
op. cit., p. 440-441.
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Facultatea de istorie-geografie, care a funcţionat doi ani (1949-1950), iar Medicina 
s-a constituit în Institutul medico-farmaceutic. 32

Prin politica “înţeleaptă” a P.M.R Clujul, centru cultural al Transilvaniei mai avea 
o Universitate, cea cu predare în limba maghiară, “Bolyai”, care alături de “Victor 
Babeş” erau “instituţii surori, care îşi întăresc neîncetat colaborarea frăţească, legăturile 
de prietenie, stimă şi încredere reciprocă”,”unite în eforturile comune îndreptate spre 
făurirea patriei, R.P.R.” Prin reforma din august 1948 a fost organizată şi Universitatea 
cu predare în limba maghiară, “Bolyai”, care avea următoarele facultăţi: Facultatea de 
matematică şi fizică, durata de studii 4 ani; Facultatea de ştiinţe naturale, durata de 
studii 4 ani; Facultatea de chimie, durata de studii 4 ani; Facultatea de istorie, durata 
de studii 4 ani; Facultatea geografie-geologie, durata de studii 4 ani; Facultatea de 
filosofie, Facultatea de pedagogie şi psihologie, durata 4 ani; Facultatea de studii 
juridico-administrative, durata de studii 3 ani.33 

Reforma învăţământului din august 1948 a exaltat gratuitatea învăţământului, 
de aceea, s-a instituit Regulamentul pentru atribuirea burselor studenţeşti publicat în 
Monitorul Oficial nr. 210 din 10 septembrie 1948. Capitolul I, cuprindea câteva Dispoziţii 
generale şi prevedea la articolul 1 faptul că “la acordarea burselor studenţeşti se ţine 
seama de originea socială a studentului, de veniturile părinţilor, ale susţinătorilor sau 
ale studentului, de activitatea lui şcolară, precum şi de cea depusă în interesul general 
obştesc”. Noul sistem şi criterii de bursă studenţească pretindea “democratizarea” 
învăţământului, înţeleasă ca accesul mai larg la învăţătură în Universităţi al fiilor 
de muncitori, ţărani muncitori şi muncitori intelectuali. În realitate aceste măsuri 
întărea discriminarea de clasă, în special pentru învăţământul superior, pentru că erau 
afectaţi tinerii ale căror familii făcuseră parte din clasa reacţionarilor sau slujiseră în 
instituţiile regimului burghezo-moşieresc, fiii anticomuniştilor din toate categoriile 
sociale etc.34

În 1948, mai ales după Reforma învăţămîntului, Universitatea “V.Babeş” “a devenit 
un focar de pregărire a noii intelectualităţi a regimului democrat popular, o instituţie 
de cultură pusă în slujba socialismului, de propagare a ideilor umaniste ale marxit-
leninismului. La Congresul intelectualilor din R.P.R., ţinut în septembrie 1948, s-a 
precizat că sarcina învăţământului universitar era aceea de asugura însuşirea ştiinţei, 
de a “căli noi cadre de specialişti bolşevici în toate ramurile ştiinţei”. Iată de ce, unul 
dintre mĳloacele principale prin care regimul democrat-popular a realizat cotitura 
definitivă spre aşa-nimita democratizare şi introducera noii concepţii ştiinţifice 
materialiste despre lume şi viaţă a fost schimbarea conţinutului ideologic al cursurilor 

32  Colecţiune de legi, decrete, regulamente şi dispoziţiuni normative, tom. XXVI, 1-31 mai 1948, 
p. 954-958. Colecţiune de legi, decrete, regulamente şi dispoziţiuni normative, tom XXVI, 1-31 
octombrie 1948, p. 952-957. Universitatea “V. Babeş” Studiu monografic, p. 140, 178-181. 

33  Ibidem. 
34  Deciziunea nr. 217253/573 din 8 septembrie 1948, publicat în Monitorul Oficial nr. 210, din 10 

septembrie 1948. România liberă, nr. 1246, 12 septembrie 1948, p. 1, 3; nr. 1251, 18 septembrie 1948, 
p. 3. Victor Frunză, Istoria stalinismului în România, Bucureşti, Humanitas, 1990, p. 394-395.
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universitare, prin crearea celor 3 catedre de Ştiinţe sociale în 1948: bazele marxism-
leninismului, economia politică, materialismul dialectic şi istoric. De altfel, un curs de 
Materialism istoric de F.D.Konstantinov, fusese deja tipărit în 1947, fiind deja prezent 
în Bibliotecile Universitare în 1948.35 În anul 1948-1949 s-au introdus în Universităţi 
cursul de “Marxism-leninism”, ceea ce a determinat înfiinţarea unor posturi noi. 
Noile catedre de marxism-leninism au devenit prioritare în ansamblul cursurilor, 
având rolul de a forma noile generaţii de studenţi în spiritual concepţiei ştiinţifice 
despre legile generale de dezvoltare ale naturii şi societăţii în ansamblul ei, despre 
relaţiile economice din societate şi despre construirea societăţii comuniste. Economia 
politică, filosofia marxistă şi teoria socialismului ştiinţific erau aplicate la studiul 
concret al Istoriei P.C.U.S. şi al P.M.R. Numai aşa viitorii intelectuali puteau participa 
“conştienţi” la construirea noii societăţi, iar “viitorii cercetători ai ştiinţei vor putea 
să devină mai temeinic constructorii societăţii socialiste. Studiul materialismului 
dialectic şi istoric va aduce un aport esenţial la unificarea învăţământului nostru 
superior. Şcoala făurită de burghezie este concretizarea fidelă a intereselor sale de 
clasă, a separatismului, a sectorismului. Faptul că în facultăţile noastre fiecare profesor 
venea la catedră având diplmă “burgheză” ilustrează cu suficienţă haosul pe care 
îl promova individualismul burghez. Studenţii erau pregătiţi în spiritual limitării la 
o singură specialitate , fără posibilitatea unei viziuni de ansamblu. Studiul marxist-
leninismului va oferi în învăţământul superior, nu numai cunoaşterea concepţiei 
ştiinţifice celei mai avansate, dar şi posibilitatea de a mânui o metodă de cercetare 
unică, verificată de însăşi desfăşurarea istoriei contemporane, de gigantica dezvoltare 
a ştiinţei sovietice, va modifica însăşi structura învăţământului nostru superior, care 
se va dezvolta pe baze realist-ştiinţifice. Necesitatea studiului marxismului de către 
oamenii de ştiinţă, savanţi şi tehnicieni a fost trasată ca o sarcină de prim ordin în 
toate Rezoluţiile C.C. al P.C. (bolşevic) al Uniunii Sovietice. Ea corespunde în aceeaşi 
măsură sarcinilor trasate clasei muncitoare de către C.C. al P.M.R. în Rezoluţia Plenarei 
a II-a a C.C. a P.M.R. din iunie 1948. De aceea, educaţia era considerată “stegarul 
comunismului”, trebuind să fie sistematică, controlată, permanentă, multilaterală şi 
integrală. Profesorii universitari, ca toţi ceilalţi intelectuali, trebuiau să fie “falanga” 
din “armata celor ce muncesc”. Învăţarea “ştiinţei marxiste”, introdusă în anul şcolar 
1948-1949, trebuia urmată de “aplicarea creatoare” a acesteia la toate disciplinele de 
specialitate din facultăţi Scopul principal al partidului era “justa orientare “teoretică 
şi metodologică”, dar pentru asta trebuia să “elibereze” pe profesori şi studenţi de 
“balastul vechii ideologii idealiste”.36

Organizaţia de partid pe Universitatea “V. Babeş” avea menirea să supravegheze 
şi să supună analizei modul în care era dusă la îndeplinirie “educarea” marxistă a 

35  România liberă, an VI, nr. 1311 din 27 noiembrie 1948, p. 6; nr. 1314 din 1 decembrie 1948, 
p. 1. Alexandru Zub, Despre anul istoriografic 1948 în România: impactul stalinist, în Anul 
1948. Instituţionalizarea comunismului, Analele Sighet, 6, Fundaţia Academia Civică, 
1998, p. 556.

36 M. Someşan, M. Iosifescu, op. cit., p. 477.
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studenţilor şi mai ales a profesorilor, pentru că “învăţământul ideologic” a devenit 
obligatoriu din 1948, iar profesorii mai în vârstă erau nevoiţi să se adapteze la 
materialismul istoric. La Facultatea de Istorie din 1948 s-a instituit obligaţia profesorilor 
de a elimina lecţiile “pătrunse de concepţii idealiste, ..neştiinţifice”, care susţineau 
“cosmopolitismul”, “naţionalismul burghez învrăjbitor” şi ploconirea faţă de cultura 
apuseană”.37 Combaterea naţionalismului, apărea, într-n articol din România liberă 
în astfel de termeni:”patriotismul este internaţionalism (…) Naţionalismul este 
arma rece, politică a exploatatorilor, a bogaţilor, niciodată sătui. Naţionalismul este 
stiletul împlântat în spatele fiecărui popor muncitor. Naţionalismul este (…) legea 
nescrisă a asasinilor politici. Naţionalismul este războil crud, când oamenii de treabă 
se ucid între ei, făcând să crească veniturile şi cruzimea bancherilor. Naţionalismul 
este moartea! Trebuie să se nască o nestăvilită ură împotriva naţionaliştilor. Să 
combatem naţionalismul (…) Să ne educăm în spiritual internaţionalismului, în 
spiritul frăţiei între popoare şi al dragostei faţă de U.R.S.S. Naţionalismul este cancerul 
poporului muncitor. Exemplul negativ al trădării naţionaliste este dat de grupul 
titoist, de naţionaliştii yugoslavi.38 La Facultatea de Istorie naţionalismul istoriografic 
devenea un ton inacceptabil, iar activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice ( precum 
C. Daicovicoi, M. Macrea, K. Horedt, N. Lascu, D. Prodan, Francisc Pall, M. Dan, Şt. 
Pasu, S. Goldenberg şi alţii) era organizată mai ales pe colective de cercetare, decât 
individual, aşa cum era recomandarea partidului în legătură cu cercetările ştiinţifice. 
Influenţa rolleriană se răsfrângea puternic asupra studierii istoriei la Universitatea 
din Cluj, pentru care erau obligatorii recomandările din “Sarcini noi în studiul 
istoriei României”, publicată în 1948. Conform recomandărilor lui Roller se căutau 
cu minuţiozitate greşelile sau se făceau reproşuri pentru aspecte retrospective legate 
de publicaţii. Întotdeauna greşelile sau”ereziile” trecutului ştiinţific nu erau destul 
criticate. Toţi cei care săvârşiseră “erori” ştiinţifice erau îndatoraţi şi erau suspecţi de 
recidivă, de aceea, în şedinţele de evaluare a activităţii ştiinţifice erau mereu expresii 
ca de felul “nu cultivăm suficient spiritul de vigilenţă, corespunzător ascuţirii luptei de 
clasă în etapa actuală şi nu ducem suficient lupta împotriva rămăşiţelor burgheze din 
conştiinţa noastră. Trecem prea uşor peste manifestări antiştiinţifice din comunicările 
present ate de unii lucrători ştiinţifici, care nu sunt totdeauna binevoitori”.Roller 
era neliniştit că, ciuda noilor “baze ştiinţifice”, “unele cursuri nu sunt însă la nivelul 
cerut”. Nu numai la Cluj, ci în toate Universităţile din R.P.R. era un fel de “dresaj 
de adaptare politică”, deoarece în funcţie de marxism se făceau comentarea noilor 
evenimente politice, semnificaţia “justă “ a schimbărilor politice etc. Seminariile au 
devenit un cadru de exersare formală şi inutilă a discuţiilor, toţi participanţii trebuind 
să fie “activi”. Analiza cursurilor trebuia să fie neapărat critică şi autocritică, astfel 
încât competenţa şi incompetenţa trebuiau neapărat să-şi pună cenuşă în cap, să-şi 
ia stereotip angajamente de îndreptare. Capetele de acuză erau, în mod obişnuit, 

37  A. Mihalache, Istorie şi practici discursive în România “democrat-populară”, p. 83-85.
38 România liberă, în VI, nr. 12 sept. 1948, p. 1; nr. 1251, 18 sept. 1948, p. 3; nr. 1262, 1 oct 1948, 

p. 3, 5. Universitatea “V. Babeş” Studiu monografic, p. 159-161. 
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lipsa de fermitate ideologică, reminiscenţele idealiste sau burgheze, naţionalismul, 
cosmopolitismul, lipsa de combatitivitate şi alte asemenea “greşeli”.39

Ştiinţa marxistă la “V. Babeş” era predată, la toţi studenţii, de către colectivul celor 
trei catedre de ştiinţe sociale, de aceea lecţiile se ţineau în Sala Mare a Colegiului 
Academic, cu o capacitate de 1 200 de locuri. Ca urmare a sprĳinului acordat de Partidul 
Muncitoresc Român tinerelor cadre sau prin întărirea rândurilor la catedrele de ştiinţe 
sociale cu activişti de partid (cu pregătire ideologică, care foloseau experienţa sovietică 
şi cercetau sistematic publicaţiile sovietice de specialitate), implicarea acestora în 
activitatea universitară a devenit substanţială.40 În anul universitar 1948-1949 Reforma 
a schimbat totul, sublinia ministrul Gh. Vasilichi, vechea şcoală burghezo-moşierească, 
printr-o şcoală capabilă să îndrume tineretul spre ştiinţă, printr-o şcoală legată de 
necesităţile dezvoltării democraţiei populare şi construirii societăţii socialiste la noi în 
ţară”. Grĳa pentru studenţime însemna pentru Guvern şi P.M.R., grĳa pentru “viitorul 
ţării”, de aceea în Cuvântarea41 ţinută cu prilejul zilei de 30 decembrie 1948 Petru Groza 
sublinia “setea de cultură a poporului muncitor” şi faptul că Reforma învăţământului 
însemnase “adânci prefaceri” în societatea românească, pusă pe drumul comunismului 
sub îndemnul:”Noi mergem pe drumul înfăptuirilor din anul 1948”.

39 Ibidem, p. 166-168. David Prodan, Memorii, text îngrĳit şi adnotat, cu o prefaţă de Aurel 
Răduţiu, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1993, p. 72-73. Aurel Pentelescu, Mihail Roller şi 
stalinizarea istoriografiei române în anii postbelici, în Anul 1948. Instituţionalizarea comunismului, 
Analele Sighet, 6, Fundaţia Academia Civică, 1998, p. 593-602.

40  A. Mihalache, op. cit., p. 83-85.
41 Colecţiune de legi, decrete, regulamente şi dispoziţiuni normative, tom XXVI,1-31 octombrie 1948, 

Bucureşti, Editura de Stat, 1948, p. 2144-2151. România liberă, an VI, nr. 1315, 2 decembrie 
1948, p. 1, 6 (col. 6-7); nr. 1333, 23 decembrie 1948, p. 6. 




