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Universitatea din Cluj a fost o emanaţie 
a statului unitar român, fiind menită din 
1919 să fie templul culturii naţionale (Sextil 
Puşcariu), laboratorul elitei româneşti - 
cea care trebuia să inspire respect pentru 

celelalte naţionalităţi. Cu prilejul festivităţilor inaugurale de la Cluj, din 1919, discursul 
regal a subliniat rolul naţional, de sporire a puterii şi prestigiului cultural-naţional al 
Transilvaniei în cadrul României Mari, dar şi deschiderea Universităţii spre cultura 
occidentală. În privinţa denumirii universităţii, în primul deceniu de după înfiinţare 
a purtat numele de Universitatea din Cluj, iar din 30 octombrie 1927, în mod oficial, 
a primit numele de Universiatatea Regele Ferdinand I în semn de recunoştinţă faţă de 
făuritorul României Mari. Instaurarea oficială a comunismului, după 30 decembrie 1947 
a adus schimbarea denumirii Univerisităţii în Victor Babeş, după numele savantului 
român, iar în iunie 1959, prin unificarea cu Universitatea clujeană János Bolyai s-a 
format Univeritatea de Stat Babeş-Bolyai.1 

1 Univeritatea din Cluj a fost preluată de către Consiliul Dirigent la 12 mai 1919. În virtutea 
Decretului 4090, la 1 octombrie 1919 Universitatea din Cluj a devenit românească, 
inaugurarea sa oficială fiind amânată pentru 1-2 februarie 1920. A avut ca prim rector 
pe prof. Sextil Puşcariu. Vasile Puşcaş, Însemnătatea şi semnificaţia înfiinţării universităţii 
româneşti din Cluj şi opinia internaţională, în “Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, Historia, 
25, nr. 1, 1980, p. 42, 47-48. Idem, Universitate. Societate. Modernizare, Organizarea şi 
activitatea ştiinţifică a Universităţii din Cluj, 1919-1940, Cluj-Napoca, PUC, 1995, p. 102-
105, 135. Idem, Idealul Universităţii moderne, Prelegeri inaugurale la Universitatea din 
Cluj în perioada interbelică (1919-1940), Cluj-Napoca, 1994, p. 203-218. Irina Livezeanu, 
Cultură şi naţionalism în România Mare, 198-1930, trad. Vlad Russo, Buc., Ed. Humanitas, 
1998, p. 251-288. Vasile Puşcaş, Universitate. Societate. Modernizare, Organizarea şi 
activitatea ştiinţifică a Universităţii din Cluj, 1919-1940, Cluj-Napoca, PUC, 1995, p. 102-
105, 135. Vasile Puşcaş, Idealul Universităţii moderne, Prelegeri inaugurale la Universitatea 
din Cluj în perioada interbelică (1919-1940), Cluj-Napoca, 1994, p. 203-218.
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În deceniile care au trecut de la inaugurare Univeritatea românească clujeană a 
traversat experienţe politice şi ideologice diverse, care şi-au pus amprenta asupra 
structurii şi activităţii sale organizatorice în cadrul instituţiilor ţării. Din 1940 până 
în 1945, cît a fost în refugiu la Sibiu şi Timişoara, Universitatea Regele Ferdinand 
I a păstrat misiunea de „afirmare a spiritualităţii române”, aşa cum sublinia dr. 
Iuliu Haţieganu, rectorul Universităţii din Cluj-Sibiu, între 1941-1944. Universitatea 
refugiată avea să cunoască însă o turnură dramatică după 23 august 1944, când 
sub trupele de ocupaţie sovietică, comuniştii au demarat procesul de sovietizare 
şi comunizare a României, care a avut consecinţe majore asupra învăţământului 
universitar. Uniunea sovietică a ţinut cont de importanţa strategică pentru graniţa 
de securitate Uniunea Sovietică a fost favorabilă rezolvării în spirit marxist-leninist 
a integrării Transilvaniei în statul român, cu condiţia sovietizării, care presupunea 
asigurarea egalităţii de fapt şi de drept a naţionalităţilor conlocuitoare cu „oamenii 
muncii” români. Treptat, întreaga organizare şi viaţa universitară clujeană avea 
să fie politizată, autonomia universitară încălcată, prin intervenţia administraţiei 
locale şi a forţelor “democratice”prosovietice, care au impus rezolvarea leninistă 
a problemei naţionale.2 În ianuarie 1945 atiudinea tradiţionalistă a Universităţii 
clujene a prevalat, de aceea intenţia înfiinţării Universităţii maghiare printr-o 
ordonanţă nr.403 a prefectului de Cluj, din ianuarie 1945, prin care se înfiinţau în 
oraşul Cluj a două universităţi, una maghiară şi alta românească - a generat un mesaj 
oficial al Senatului Universităţii Regele Ferdinand I, care preciza doar legitimitatea 
Universităţii româneşti: Universitatea românească din Cluj este înfiinţată de acum 
27 de ani de Statul român, ca urmare a eliberării Ardealului de Nord de sub stăpânire 
maghiară şi ca împlinire îndreptăţită a idealurilor de cultură superioară în limba 
sa proprie a unei populaţii de peste trei milioane de români, care formau populaţia 
majoritară a acestei provincii. Universitatea românească a fost silită să se refugieze 
la Sibiu în urma Dictatului de la Viena, impus de Germania hitleristă şi de Italia 
fascistă (…). S-a luptat cu foarte mari greutăţi, (…) dar a continuat fără întrerupere 
bogata şi valoroasa sa activitate didactică şi ştiinţifică. (subl.n.) Cei mai mulţi dintre 
membrii ai Senatului etichetau înfiinţarea unei Universităţi maghiare la Cluj ca o 
“aberaţie juridică”, dar au fost şi voci care au considerat-o oportună, cu condiţia să 
fie loială Statului român. Ministrul Naţionalităţilor, prof. univ.Vlădescu-Răcoasa 
nu agrea două Universităţii paralele la Cluj, română şi maghiară, ci opina pentru o 
eventuală Universitate maghiară într-o regiune cu populaţie compactă maghiară.3

Conferinţa din Nordul Ardealului a F.N.D-ului (Frontul Naţional Democrat) 
a anunţat că a luat în consideraţie declaraţiile Senatului Universităţii Regele 

2 Lucian Nastasă, Intelectualii şi promovarea socială în România. Sec. XIX-XX, Cluj-Napoca, 
Limes, 2004, p. 171, 174-177. Dănuţ Doboş, Ingerinţe politice în viaţa universitară Clujeană, 
în “Anuarul Institutului de istorie A.D.Xenopol”, Iaşi, XXIII, Iaşi, 1996, Editura Academiei 
Române, p. 228. 

3 România Nouă. Ziar politic independent, dir. Z. Boilă, Tip. Minerva, Cluj, an XIII, nr. 25, 
4 februarie 1945, p. 1; nr. 31, 11 februarie 1945, p. 3. 
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Ferdinand I şi a cerut redeschiderea imediată a a Universităţii româneşti din Cluj, 
dar şi recunoaşterea necesitatăţii unui învăţământ universitar în limba maghiară. 
Intenţiile F.N.D-ului erau acelea de a fideliza instituţia universitară faţă de un regim 
prosovietic, la această intenţie raliindu-se şi câţiva cadre didactice “democrate”, 
precum Emil Petrovici, Liviu Rusu, Nicolare Lascu şi alţii, care cereau un guvern 
F.N.D.4 La aceeaşi Conferinţă s-a acceptat cererea Uniunii Populare Maghiare ca 
învăţământul universitar în limba maghiară să fie cu sediul la Cluj. Mai mult, în 
prevederile Conferinţei F.N.D., articolul. 22, se prevedea ca, pe lângă facultatea 
de Drept şi cea de Litere şi Filosofie de la Universitatea Regele Ferdinand I să se 
înfiinţeze catedre cu limba de predare maghiară şi germană, după necesităţi, avându-
se în vedere numărul studenţilor respectivi. La Conferinţa pentru Nordul Ardealului 
a Frontului Naţional Democrat din România, în şedinţa plenară din 13 februarie 1945 
s-a votat “cu unanimitate”, propunerea ca prefectul judeţului şi municipiului Cluj să 
rezolve problema universitară cu ajutorul unei ordonanţe-legi, dată în numele tuturor 
prefecţilor din Nordul Ardealului, care să ţină seama de avisul unei Comisiuni 
mixte compusă din specialişti pe probleme universitare.5 Aceasă Comisiune urma 
să propună modificarea ordonanţei nr.413/1945 a Prefecturii Cluj în sensul celor 
admise la această Conferinţă F.N.D. şi anume: “începerea imediată a învăţământului 
universitar românesc din Cluj şi menţinerea celui maghiar din Cluj în cadrele unei 
singure Universităţi (subl.n.) din care să se desprindă atunci când acest lucru va 
fi practic posibil la cererea motivată a uneia dintre părţi”. Universitatea Clujului 
trebuia să fie “o instituţie culturală democratică şi ştiinţifică de prim ordin, care să 
se adreseze unui număr tot mai mare de dornici de a cunoaşte cultura, pe un nivel 
superior”, sub directa influenţă a învăţământului universitar sovietic. Stalin a fost 
cel care în 1945, printr-o telegramă a anunţat restaurarea administraţiei româneşti 
în Ardealul de Nord şi a cerut noului guvern dr. Petru Groza, instaurat la 6 martie 
1945, să-şi asume răspunderea pentru cuvenita linişte pe teritoriul Transilvaniei şi 
pentru asigurarea dreptului naţionalităţilor.6

4 România viitoare. Săptămânal de naţionalism constructiv, dir. Titu Cureleanu, Buc., 
Institutul de arte grafice al muncii, an II, nr. 75, 18 martie 1945, p. 1, 8.

5 Scânteia Ardealului, Organul Comitetului regional pentru Nordul Ardealului al P.C. din 
România, an I, nr. 1, 8 martie 1945, p. 4, 8.

6 Ibidem. Istoricii şi politologii occidentali care s-au oprit în lucrările lor la procesul de 
comunizare a Europei Centrale şi de Est au observat că sovietticii au instrumentat cu 
extrem de mare eficienţă disputele naţionale şi diferendele teritoriale dintre statele aflate 
în această regiune în folosul propriu şi al sistemului pe care încercau să-l implementeze 
în zonă. Istoriografia românească de dinainte de 1989 plasa problema naţională în 
contextual “revoluţiei populare” comuniste, care viza economia, politica, cultura, educaţia. 
Virgil Ţîrău, Problema naţională în politica Partidului Comunist Român în anii 1944-
1946. Consideraţii preliminare, în “Anuarul Institutului de Istorie”, Cluj-Napoca, 36, 
1997, p. 223-234. Idem, Problema Transilvaniei în ecuaţia comunizării României, în 
vol. “Sovietizarea nord-vestului Transilvaniei, 1944-1950”, Satu Mare, 1996, p. 87-93. 
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Chestiunea naţionalităţilor conlocuitoare a fost, de fapt, nodul gordian în 
Transilvania, după 1944, dar statutul de egalitate democratică (în sens comunist), 
nu ţinea cont de realitatea demografică transilvană. Intenţia guvernului dr.Pentru 
Groza era să pună “ţara pe făgaşul democraţiei”, să se debaraseze de slăbiciuni şi 
greşeli şi să “soluţioneze cinstit şi hotărât problema naţionalităţilor”. Recunoaşterea 
de către Aliaţi a nulităţii Arbitrajului de la Viena, confirmarea de către Tratatul de 
pace a restituirii Transilvaniei către România nu au temperat frustrările Ungariei 
şi a naţionaliştilor universitari maghiari şi români, de aceea discursul oficial al 
guvernului a fost ostil naţionalismului, identificat de comunişti cu şovinismul.7 
Toate aceste schimbări politico-ideologice au alterat funcţiile tradiţionale ale 
Universităţii clujene sub aspect naţional, ştiinţific, cultural, etic, aşa încât, după 
ce un sfert de veac intelectualitatea românească universitară privise spre valorile 
naţionale intelectuale şi ştiinţifice schimbarea prosovietică de cultură şi civilizaţie 
de după 23 august august 1944 şi, mai ales după 6 martie 1945, nu putea fi decât 
bulversantă. 

Clujul universitar şi politica leninistă

Soluţia democratică a partidului comunist era egalitatea în drepturi a tuturor 
naţionalităţilor, care au dus lupta comună cu populaţia română împotriva reacţiunii, 
duşmanul principal al libertăţilor şi al drepturilor câştigate, cum spunea dr P. Groza la 
instalarea guvernului la 6 martie 1945. Politica faţă de “minorităţi” a fost definită ca 
“o sarcină a politicii proletariatului”, care însemna “o rezolvare deplină a chestiunii 
naţionale”. Călăuzit de învăţăturile marxism-leninismului (Lenin a afirmat că “nu 
poate fi liber un popor care asupreşte alte popoare”) partidul comunist, avangarda 
proletariatului, se erijase în conducătorul luptei pentru egalitate în drepturi şi 
libertate a tuturor naţionalităţilor, pentru solidaritatea internaţională a celor ce 
muncesc.8 La 6 august 1945 Monitorul Oficial partea I, nr.176, publica Legea prin 
care se stabiliea că, în loc de cuvântul “minorităţi”, să se spună “naţionalităţi 
conlocuitoare”. Mai târziu, în 1948 motivaţia acestei înlocuiri de termeni a fost 
inserată în volumul editat de către Secretariatul de Stat al Naţionalităţilor, care 

Vasile Luca, Dictatul de la Viena şi rezolvarea problemei naţionale, Buc., Ed. P.C.R., 
1946, 20 p.; Gh. Gheorghiu-Dej, Poziţia Partidului Comunist Român faţă de curentele 
şovine şi revizioniste, Buc., Ed. P.C.R., 20 p. Livia Dandara, România 1947: de la monarhie 
constituţională la sovietizare şi dictatură comunistă, în “Analele Sighet 3 Anul 1947, 
Căderea cortinei”, Fundaţia Academia Civică, 1997, p. 793-794. Dănuţ Doboş, Ingerinţe 
politice în viaţa universitară Clujeană, în “Anuarul Institutului de istorie A.D. Xenopol”, 
Iaşi, XXIII, Iaşi, 1996, Editura Academiei Române, p. 225-239 

7 Ovidiu Buruiană, Antifascism şi naţionalism ca pretexte în strategia de comunizare a 
României (1944-1948), în “Xenopoliana”, Buletinul Fundaţiei Academice “A.D. Xenopol” 
din Iaşi, VII, nr. 1-2, 1999, p. 9.

8 Ibidem, p. 1. Idem, “Modernizarea” în discursul comunist (1944-1949), în “Xenopoliana”, 
VI, nr. 1-2, 1998, p. 129. Stelian Tănase, Elite şi societate. Guvernarea Gheorghiu-Dej. 
1948-1956, Bucureşti, Humanitas, 1998, p. 22.
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susţinea că termenul “minoritate” ar fi prea restrictiv, că “minoritatea implică o 
majoritate care o asupreşte”, că evocă un trecut marcat de opresiune şi inegalitate. 
Se mai motiva faptul că termenul “minoritate” ar putea fi generator de “complexe de 
inferioritate”, în vreme ce noul stat al democraţiei populare dorea să consfinţească 
egalitatea tuturor naţionalităţilor conlocuitoare. Cu toate aceste argumente în actele 
oficiale s-au folosit ambii termeni!9 

Conferinţele ţinute de Lucreţiu Pătrăşcanu la Cluj în 1945 şi 1946, legate de 
problemele Ardealului de Nord (din a cărui retrocedare guvernul dr. Petru Groza 
a făcut un succes politic cu conotaţii naţonale) au fost mai apropiate de starea 
de spirit naţionalistă din această regiune a ţării, decât în litera leninistă. Această 
atitudine “naţionalistă” l-a costat pe Pătrăşcanu, care a fost taxat de către duşmanii 
săi de faptul că naţionalismul după modelul sovietic (leninist) nu avea de-a face 
cu naţionalismul tradiţional românesc. Discursul leninist presupunea retorica 
patriotardă, invocarea ţării şi a poporului muncitor, dar era ataşat prudenţei faţă 
de U.R.S.S., care încuraja internaţionalismul proletar. Comuniştii invocau un 
“patriotism fiebinte”, un “sentiment adânc al iubirii de patrie”, punându-se în 
slujba unor “înalte” idealuri şi interese de prosperitate şi progres. Cu alte cuvinte, 
nu promovau “interese înguste”, “naţionaliste”, ci doar pe cele “mari”, ale întregului 
popor muncitor.10 Prin două Decrete Regale, nr.406 şi nr. 407, promulgate la 28 
şi 29 mai 1945 se consfinţea funcţionarea la Cluj a două universităţi distincte, 
una românească, denumită “Regele Ferdinanad I” şi alta, prin reorganizarea fostei 
Universităţi “Ferenc Jóseph”. cu predare în maghiară, denumită “János Bolyai”. 
Universitatea “Bolyai” avea propriile facultăţi de Litere şi Filosofie, Drept, Economie 
Politică, Ştiinţe, Medicină umană şi Farmacie. Universitatea cu predare în limba 
maghiară urma să funcţioneze după legea 386 din 1942, cu modificările ulterioare 
referitoare la organizarea învăţământului superior. Ministerul Educaţiei Naţionale 
urma să confirme propunerile unei comisii alcătuită din şapte profesori titulari de 
la Universităţile Cluj, Bucureşti şi Iaşi (eventual cunoscători de limbă maghiară), 
apoi să confirme decanii şi rectorii facultăţilor pentru Universitatea “Bolyai”. În 
acelaşi Decret Regal se sublinia faptul că Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj 
va sprijini Universitatea cu limba de predare maghiară, acceptând ca studenţii 
de la facultatea de Ştiinţe şi Medicină să facă lucrările practice de laborator şi 
clinică în laboratoarele şi clinicile sale. Cheltuielile necesare pentru menţinerea şi 
funcţionarea Universităţii “Bolyai” urmau să fie acoperite printr-un credit bugetar 
extraordinar. 

La 28 mai 1945 a fost emis Decretul Regal nr. 406/1945, semnat de MS Regele 
Mihai I şi Ştefan Voitec, privind reîntoarcerea pe teritoriul Transilvaniei de Nord 
a Universităţii Regele Ferdinand I şi a altor instituţii de învăţământ româneşti: 

9 V. Ţîrău, Problema naţională în politica Partidului Comunist Român în anii 1944-1946, 
p. 223-234. Idem, Problema Transilvaniei în ecuaţia comunizării României, p. 87-93. 

10 O. Buruiană, “Modernizarea” în discursul comunist (1944-1949), în “Xenopoliana”, VI, 
nr. 1-2, 1998, p. 129.
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“Universitatea Regele Ferdinand I, actualmente la Sibiu, cu toate institutele anexe, 
toate şcolile de limbă română ce au avut sediul în Ardealul de Nord, revin la 1 
iunie 1945 la locurile lor, ocupându-şi toate localurile ce au avut”. Reîntorcerea 
administraţiei româneşti urgentase deja începerea tratativelor pentru împărţirea 
patrimoniului universitar. Pentru funcţionarea Universităţii “Bolyai” se punea la 
dispoziţie localul Liceului de Fete “Regina Maria”, de pe lângă Parcul Central din 
Cluj, dar şi alte clădiri în funcţie de posibilităţi şi nevoi.11 Modul de organizare a 
Universităţii “Bolyai” a nemulţumit partea maghiară, care a reclamat pierderea 
sediului central al Universităţii şi alte 50 de clădiri. O altă nemulţumire se referea 
la faptul că profesorii universitari maghiari erau obligaţi să aibă cetăţenie română. În 
legătură cu acest ultim punct s-a născut suspiciunea că unii profesori,etnici români 
cunoscători de limbă maghiară, s-ar putea insinua în locul cuvenit maghiarilor în 
Universitatea “Bolyai”. Pentru a preciza situaţia, la 11 iunie 1945, Lucreţiu Pătrăşcanu 
a avut o intervenţie lămuritoare la Cluj, subliniind că profesorii de cetăţenie maghiară 
care funcţionau în cadrul Universităţii “Bolyai” puteau să-şi continue activitatea., 
trebuind să fie plătiţi de către statul român.12 Înfiinţarea celor două Universităţi a fost 
prezentat oficial ca un început de realizare a acelei politici care se baza pe principiul 
de egal tratament al naţionalităţilor, dar realităţile universitare dintre anii 1945-1948 
au relevant manifestări naţionaliste, uneori violente în rândul studenţimii, cum au 
fost cele din 1946.13

Soarta Universităţilor clujene în desfăşurarea victorioasă a revoluţiei culturale 
(1948-1959)

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. O primă măsură referitoare la Universitatea din Cluj a fost schimbarea, 
în ianuarie 1948 a denumirii în “Victor Babeş”.14 Tot în ianuarie 1948 R.P.Română 

11 Maghiarii din România (1945-1955), editori Andreea Andreescu, Lucian Nastasă, Andreea 
Varga, Seria Diversitate etnoculturală în România, 2002, p. 93-95.

12 V. Ţîrău, Problema naţională, p. 235- 241. 

13 V. Ţîrău, Noi documente referitoare la atacul Căminului studenţesc “Avram Iancu” din Cluj 
în seara zilei de 28 mai 1946, în “Analele Sighet. Anul 1946-Scrisori şi alte texte”, Fundaţia 
Academia Civică, 1997, p. 265-278. Idem, Mişcările studenţeşti de la Cluj, în “Studia 
Univeritatis Babeş-Bolyai”, seria Historia, 1991-1992, p. 199-210. L. Nastasă, Intelectualii 
şi promovarea socială în România. Sec. XIX-XX, Cluj-Napoca, Limes, 2004, p. 186.

14 D.J.A.N Cluj, Fond Universitatea “Regele Ferdinand I”, Rectorat, dos. 1362/1944 (nepag.). 
Procese verbale ale Senatului Universităţii (1946-1959); proces verbal, nr. 145/1948, fila 
46. România liberă, an VI, nr. 1073 din 23 februarie 1948, 1-4; nr. 1079 din 25 februarie 
1948, p. 3. Conform Colegiul Academic “Regele Carol al II-lea” al Universităţii din Cluj 
va purta denumirea “Colegiul Academic Nicolae Bălcescu”; Art. 3. institutul de Speologie 
al Universităţii din Cluj va purta denumirea de Institutul de Speologie” Emil Racoviţă”. 
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a semnat Tratatul de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală cu R.P. Ungară 
prin intermediul preşedinţilor Consiliilor de Miniştrii ai celor două ţări, respectiv: 
dr. Peru Groza şi Dinnes Lajos. Congresul P.M.R. din februarie 1948 a anunţat că 
partidul (comunist) îşi baza întreaga activitatea exclusiv “pe învăţătura lui Marx, 
Engels, Lenin şi Stalin. Marxist-leninismul era declarat acel “ foc strălucitor, care 
va lumina drumul P.M.R., drum ce duce spre noi victorii ale democraţiei populare, 
spre România socialistă “15 La Congresul P.M.R. din februarie 1948 s-a exaltat, pe 
de-o parte, fraternitatea între clasa muncitoare, ţărănimea muncitoare şi muncitorii 
intelectuli şi, pe de altă parte, dintre toţi aceştia şi naţionalităţile conlocuitoare din 
R.P.R. O expresie a acestei fraternităţi s-a resimţit la 30 mai 1948 când absolvenţii 
Universităţilor “V.Babeş” şi “Bolyai” ai tuturor facultăţilor, sărbătoreau în comun 
terminarea studiilor universitare. Era “prima promoţie” de profesori, avocaţi, 
medici din RPR. Festivităţile comune şi defilările s-au desfăşurat în parcul “Babeş” 
şi pe străzile Clujului. La banchetul comun de absolvire au partcipat, ca simbol al 
“înfrăţirii dintre studenţi şi muncitori” un “grup de muncitori“ de la uzine clujene.16 

Reforma învăţământului din 3 august 1948 a vizat oficial un învăţământ 
universitar unitar (din punct de vedere organizatoric), de stat, realist-ştiinţific, 
democrat şi laic, puternic centralizat şi politizat, căci miza cultural-ideologică 

Colecţiune de legi, decrete, regulamente şi dispoziţiuni normative, tom XXVI,1-31 mai 1948, 
Buc., Editura de Stat, 1948, p. 1149. Ştefan Pascu, coord., Universitatea Babeş-Bolyai, 
Cluj-Napoca. Biblioteca Centrală Universitară. Activitatea ştiinţifică a Universităţii din 
Cluj-Napoca, 1919-1973. Universitatea din Cluj, şi-a păstrat până în august 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 5. Medicină cu 2 secţii: medicină şi farmacie. Dezvoltarea Universităţii din Cluj-
Napoca. Bibliografie selectivă, Cluj-Napoca, 1974, p. 37, 44. 

15 România liberă, Buc., Tip. “Dacia Traiană”, an VI, nr. 1042 din 14 ianuarie 1948, p. 6; nr. 
1053, 26 ianuarie 1948, p. 1. Prof. univ. I. Demeter, Învăţământul şi cultura naţionalităţilor 
conlocuitoare din R.P.R. aplicare consecventă a învăţăturii marxist-leniniste, de către 
P.M.R.., în “Revista de Pedagogie”, Organ al Institutului de Ştiinţe Pedagogice din R.P.R., 
an VIII, nr. 4, iulie-aug. 1959, p. 46-53. Alexandru Zub, Despre anul istoriografic 1948 
în România: impactul stalinist, în “Anul 1948. Instituţionalizarea comunismului, Analele 
Sighet, 6, Fundaţia Academia Civică, 1998, p. 555. 

16 Tribuna nouă, an II, nr. 762, 24 mai 1948, p. 2-3; nr. 772, 3 iunie 1948, p. 1. Rezoluţia 
Biroului politic al C.C. al P.M.R. dată în 1948 cu privire la chestiunea naţională sublinia 
că rezolvarea acestei probleme era o sarcină a proletariatului, că P.M.R.-ul s-a erijat în 
făuritorul egalităţii naţionale şi a dreptăţii sociale, nu numai în prezent, ci şi în istorie, “a 
dus o luptă consecventă şi în regimul burghezo-moşieresc pentru soluţionarea democratică 
a chestiunii naţionale”. Constituţia R.P.R. adoptată în 1948 prevedea prin art 17 punctul 
g, dezvoltarea culturii socialistă în conţinut, naţională în formă, poporului român şi a 
naţionalităţilor conlocuitoare. Ovidiu Buruiană, „Modernizarea” în discursul comunist 
(1944-1949), în Xenopoliana, VI, nr. 1-2, 1998, p. 125, 129. Rezoluţia Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. în chestiunea naţională, Buc., Ed. PMR, 1948.
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comunistă era legată de educaţia în spiritul marxist-leninismului. Universităţile 
din R.P.R trebuiau să se consacre experimentului comunist al modelării omului 
nou, formării cadrelor superioare, pentru nevoia consolidării democraţiei populare 
şi constituirii societăţii socialiste. S-a trecut, aşadar, la reorganizarea integrală a 
învăţământului superior, la uniformizarea programelor şi a tuturor activităţilor 
ştiinţifice, culturale, ideologice, la restructurarea prin desfiinţarea “catedrelor 
inutile”, prin “raţionalizarea” altora, dar şi la crearea de catedre noi, de marxism-
leninism, materialism dialectic şi socialism ştiinţific, “după necesităţi”. Însuşirea 
marxist- leninismului de către cadrele didactice şi studenţi devenea obligatorie la 
“Babeş” şi “Bolyai”, în legătură strânsă cu combaterea “naţionalismului burghez 
învrăjbitor” şi a ploconirii faţă de cultura apuseană”.17 Din august 1948 s-a pus 
în act desfiinţarea autonomiei universitare, Senatele Universităţilor “Babeş” şi 
respectiv “Bolyai” din Cluj, au fost suprimate şi înlocuite prin Consilii Ştiinţifice, 
devenite simple administratoare ale treburilor curente şi executante ale dispoziţiilor 
factorului politic. În urma reformei din 1948 la “V. Babeş” 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. Medicina şi farmacia s-au desprins de Universitate şi s-au constituit 
în Institutul Medico-farmaceutic.18 Prin Deciziunea nr. 263327 din 25 octombrie 
1948 se preciza noua Organizare a învăţământului superior, astfel că, atât “Babeş”, 
cât şi “Bolyai” aveau fiecare Facultate de matematici şi fizică, Facultate de ştiinţe 
naturale, Facultate de chimie, Facultate de Istorie, Facultate de geologie-geografie, 
Facultatea de filosofie, Facultatea de pedagogie şi psihologie, Facultatea de filologie, 
toate cu durata de studii de 4 ani, doar Facultatea de ştiinţe juridico-administrative 
avea durata de studii 3 ani. În perioada cuprinsă între reforma învăţământului din 
3 august 1948 şi unificarea celor două Universităţi în iunie 1959, învăţământul 
universitar din Cluj a cunoscut (potrivit discursului oficial al P.M.R. şi al statisticilor 

17 Combaterea naţionalismului, apărea, într-n articol din România liberă în astfel de termeni: 
Patriotismul este internaţionalism.. Naţionalismul este arma rece, politică a expploatatorilor, 
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 spiritual frăţiei între popoare şi al dragostei faţă de U.R.S.S. Naţionalismul este cancerul 
poprului muncitor. România liberă, an VI, nr. 12 sept. 1948, p. 1; nr. 1251, 18 sept. 1948, 
p. 3. Andi Mihalache, Istorie şi practici discursive în România “democrat-populară”, Buc., 
Ed. Albatros, 2003, p. 83-85, 113-114. D. Doboş, Ingerinţe politice în viaţa universitară 
românească (1944-1964) în “Arhivele Totalitarismului”, an II, nr. 4, 1994, p. 28-32.

18 Universitatea “V. Babeş” Studiu monografic, sub red. Acad. Prof. C. Daicoviciu, prof.Al. 
Roşca, lector A. Roth., Intre. Poligraf. Cluj, 1957, p. 140, 166-168, 178-181. Nicolae Bocşan, 
Istoricul Universităţii, în “Tribuna”. Săptămânal de cultură, seria nouă, an VI, nr. 33-35, 
11-31 august 1994, p. 1, 7, 9.
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Guvernului R.P.R.,) o dezvoltare multilaterală, deosebindu-se în chip radical 
faţă de ceea ce fusese în regimul burghezo-moşieresc. Autorităţile comuniste au 
instituit prin măsuri legislative şi prin structuri organizatorice un control riguros 
în privinţa implementării ideologice a învăţământului românesc, după model 
sovietic.19 Constituţia R.P.R. din 1952 a reiterat soluţia armonioasă a relaţiilor cu 
“naţionalităţile conlocuitoare”, astfel că, articolul 7, punctul g prevedea că Statul 
român democrat-popular era unitar, suveran şi independent şi asigura dezvoltarea 
deplină a culturii poporului român şi a naţionalităţilor conlocuitoare. O cultură 
socialistă în conţinut şi naţională în formă. Se preciza că “price fel de îngrădire, 
directă sau indirectă a drepturilor oamenilor muncii (…) stabilirea de privilegii 
directe sau indirecte pe temeiul rasei sau naţionalităţii căreia le aparţin cetăţenii, 
orice manifestare de şovinism ură de rasă, ură naţională sau propagandă naţionalist-
şovină este pedepsită de lege (…) şovinismul a devenit infracţiune ordinară pedepsită 
corespunzător prin dispoziţiunile Codului penal”. În anul 1954 s-au reconsfinţit 
principiile şcolii democrat-populare, care presupunea în R.P.R. principiul şcolii 
unice pentru toţi tinerii ţării, fără discriminare socială, de rasă, naţionalitate sau 
avere, accesibilă tuturor potrivit cu aptitudinile şi efortul depus pentru a o urma.20 
La 1 iunie 1955 Universitea “Bolyai”, cu predare în limba maghiară, care purta 
numele matematicianului János Bolyai, a sărbătorit zece ani de la înfiinţarea sa. 
Conducerea Universităţii “J.Bolyai”, în frunte cu tov. prof. Bányai Ládislau, apreciau 
că “pe lângă posibilitatea de a învăţa în oricare dintre Universităţile noastre tineretul 
maghiar din R.P.R. are de acum zece ani o instituţie universitară în care să poată să 
înveţe în limba lui proprie. Universitatea “J.Bolyai” este opera regimului nostru de 
democraţie populară, care aplică politica partidului de egalitate deplină în drepturi 
a tuturor minorităţilor naţionale”. (subl.n.). Conducerea Universităţii cu predare în 
limba maghiară aprecia buna conlucrare cu “Victor Babeş”, mai ales prin sesiuni 
ştiinţifice comune.21 La Congresul al II-lea al P.M.R. din 23-28 decembrie 1955 tov. 
prof. Bányai Ládislau, sublinia din nou în cuvântarea sa că Univerităţile din Cluj 
erau “o mândrie a puterii populare” (…) Ca rezultat al politicii juste a partidului 
oraşul Cluj, de la instaurarea regimului de democraţie populară, adăposteşte două 

19 Colecţiune de legi, decrete, regulamente şi dispoziţiuni normative, tom XXVIII, 1950, 1-30 
septembrie 1950, Buc., Editura de Stat, 1950, p. 88. Colecţiune de legi, decrete, regulamente 
şi dispoziţiuni normative, 1-31 oct. 1951, Buc., Editura de Stat, 1951, p. 6-11.

20 S. Stoian, Principiile şcolii democratice şi realizarea lor în R.P.R, în “Revista de Pedagogie”, 
Organ al Institutului de Ştiinţe Pedagogice din R.P.R, an VII, nr. 9, sept 1958, p. 1-13. Prof. 
univ. I. Demeter, Învăţământul şi cultura naţionalităţilor conlocuitoare din R.P.R., aplicare 
consecventă a învăţăturii marxist-leniniste, de către P.M.R., în “Revista de Pedagogie”, an 
VIII, nr. 4, iulie-aug. 1959, p. 49-50. 

21 În luna mai 1955 s-a organizat o sesiune ştiinţifică comună cu Universitatea “Victor Babeş”, 
la care cadrele didactice au prezentat comunicări. Universitatea, Organ al Organizaţiei 
de partid al Comitetului U.T.M.al Comitetelor Sindicale şi al Rectoratului Universităţii. 
“C.I. Parhon”, an III, nr. 38, 15 iunie 1955, p. 2. 
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Universităţi (…), care colaborează în mod frăţesc între ele. Azi sunt la Cluj 8 905 
studenţi, faţă de 4400 în 1934-35, când numărul studenţilor a atins cifra cea mai mare 
sub regimul burghezo-moşieresc. (…) Institutul de Istorie şi catedrele de istorie de 
la cele două Universităţi din Cluj au realizat o muncă colectivă în diferite cercetări, 
pe baza reconsiderării critice în spiritul marxist-leninist a istoriografiei burgheze 
române şi maghiare. Institutul de lingvistică din Cluj contribuie la redactarea 
Atlasului lingvistic român şi a dicţionarului limbii literare române contemporane, 
redactează dicţionarul româno-maghiar şi maghiaro-român. Comuniştii români şi 
maghiari, care activează pe tărâm cultural şi ideologic. sunt conştienţi de faptul că 
cimentarea unităţii frăţeşti a poporului român şi a minorităţilor naţionale este una 
dintre chezăţiile dezvoltării patriei noastre. Ei duc o muncă de lămurire susţinută 
pentru lichidarea unor tendinţe de separatism cultural, pentru dezvoltarea formelor 
concrete de colaborare tovărăşească, demască şi combat cu hotărâre manevrele pefide 
ale claselor exploatatoare şi a rămăşiţelor lor de a reînvia prejudecăţile şovine”.22 O 
expreie a “cimentării unităţii frăţeşti”, a eliminării separatismului cultural a fost 
intensificarea cooprării ştiinţifice între cadrele didactice ale celor două Universităţi 
clujene.

Un Buletin al înfrăţirii între “Babeş” şi “Bolyai”

Necesitatea ridicării “continue a nivelului cursurilor”, îmbunătăţirea muncii 
didactice şi educative a fost subliniată, pentru ambele Universităţi, “V.Babeş” şi 
“Bolyai” la apariţia în 1956 a Buletinului Universităţilor “Babeş” şi “Bolyai”, care era 
menit să “strângă şi mai mult legăturile dintre cele două colective ale corpului 
didactic şi ale studenţimii”. Cuvântul introductiv la primul număr din Buletin (Seria 
ştiinţe sociale, vol I, nr.1-2 din 1956) prezenta un mesaj elocvent al celor doi rectori: 
acad prof. univ. Raluca Ripan de la Universitatea “V. Babeş”, şi prof. univ. Bányai 
Ládislau (László) de la “Bolyai”. Ambii au precizat că apariţia Buletinului “marchează 
o etapă importantă din dezvoltarea cercetării ştiinţifice de la cele două instituţii de 
învăţămînt superior (…) Buletinul nostru, face, astfel, parte integrantă din activitatea 
ambelor universităţi şi umple un gol adînc, resimţit în viaţa noastră universitară. 
El e menit să strîngă şi mai mult legăturile dintre cele două colective ale corpului 
didactic, să le unească eforturile în domeniul ştiinţei şi să oglindească realizările 
lor comune. Existenţa şi colaborarea celor două universităţi din Cluj, una cu limba 
de predare romînă* şi cealaltă cu limba de predare maghiară, înseamnă însă şi un 
pas hotărîtor spre valorificarea patrimoniului nostru cultural progresist şi spre 
promovarea tuturor forţelor creatoare în acest important centru de cultură din 
Republica noastră Populară (…) Desfăşurarea victorioasă a revoluţiei culturale în 
ţara noastră a lichidat consecinţele nefaste pe care le-a avut stînjenirea reciprocă a 

22 Discurs publicat în “Revista de Pedagogie”, Organ al Institutului de Ştiinţe pedagogice, 
Ed. de Stat Didactică şi Pedagogică, an V, nr. 1, ianuarie 1956, p. 37-38.

*  Academia R.P.R a dispus înlocuirea lui “â” cu “î”, de aceea toate documentele redate apar 
în această nouă ortografie academică.
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dezvoltării culturii naţionalităţilor din Transilvania regimurilor burghezo-moşiereşti. 
Universitatea “Ferencz József” din Cluj întruchipa, sub regimul burghezo-moşieresc 
maghiar monopolul claselor stăpânitoare maghiare pe tărîm cultural. Acest rol îl 
juca şi Universitatea “Regele Ferdinand I” sub regimul burghezo-moşieresc romîn. 
Numai instaurarea regimului de democraţie populară a îngăduit să funcţioneze la 
Cluj două universităţi: Universitatea “V. Babeş”, purtând numele marelui om de 
ştiinţă romîn din Transilvania, întemeietorul bacteriologiei în ţara noastră şi 
Universitatea “Bolyai”, care poartă numele marelui matematician maghiar ardelean 
din secolul al XIX-lea, unul dintre întemeietorii geometriei neeuclidiene. Aceşti doi 
savanţi progresişti, pe lângă contribuţia lor însemnată la dezvoltarea ştiinţelor, ne-
au lăsat ca moştenire şi datoria de a fi promotorii neobosiţi ai ştiinţei puse în slujba 
poporului. Dacă învăţământul superior din Cluj a putut să fie în trecut un loc propice 
pentru răspîndirea ideilor obscurantiste şi a prejudecăţilor naţionaliste azi el este 
şi trebuie să fie un for de promovare a ştiinţei înaintate, un factor de propăşire 
culturală şi de înfrăţire pentru fiii poporului romîn şi al naţionalităţilor conlocuitoare. 
Statul romîn democrat popular, condus de partidul clasei muncitoare, aplicând în 
mod consecvent principiile leniniste în problema naţională şi folosind învăţămintele 
preţioase ale tradiţiei de luptă comună a poporului romîn şi a naţionalităţilor 
conlocuitoare pentru libertate şi progres social, adînceşte mereu egalitatea lor de 
drepturi, întăreşte necontenit unitatea lor frăţească. Această unitate e una din 
chezăşiile dezvoltării patriei noastre. Prin Buletinul lor ştiinţific universităţile 
noastre clujene se situează hotărît în slujba acestor scopuri măreţe. Colaboratorii 
Buletinului celor două universităţi, împreună cu toţi oamenii de ştiinţă din patria 
noastră vor să contribuie, prin realizările lor concepute în lumina învăţăturii marxist-
leniniste la făurirea unui viitor luminos al poporului”.23 Dar, tocmai în 1956 au avut 
loc evenimente care traduceau contestarea totală a ideologiei marxist-leniniste şi a 
autocraţiei sovietice. După puseurile anticomuniste din Polonia, revolta anticomunistă 
budapestană a avut ecouri neliniştitoare pentru P.M.R., care se temea de manifestări 
“duşmănoase” anticomuniste, suspecându-i în acest sens mai ales pe studenţi şi pe 
intelectuali.24 În ciuda frazeologiei marxist-leniniste de contestare a „revoluţiei 

23 Cuvânt introductiv, semnartde rectorul Universităţii “V. Babeş”, acad. R. Ripan şi prof. 
Lásló Bányai, rectorul Universităţii “Bolyai”, în “Buletinul Universităţilor “V. Babeş” şi 
“Bolyai”, Cluj, Seria Ştiinţe sociale, vol. I, nr. 1-2, 1956, p. 9-10 (336p). Din Comitetul de 
redacţie făceau parte acad. prof. Raluca Ripan, prof. univ. Bányai Laszló. Membrii: prof. 
univ. Tiberiu Morariu, membru correspondent al Academiei R.P.R., prof univ Péterfi 
Ştefan, membru corespondent al Acad RPR, prof.univ Eugen Pora,, membru corespondent 
al Acad. R.P.R., prof univ. Csendes Zoltán, prof. univ. Gáll Ernö, prof. univ. László Tihamér 
prof. univ. Alexandru Roşca, conf Virgil Câmpeanu, conf Iosif Pervain, lector Andrei Roth.

24 La 23 oct. 1956 câţiva studenţi, muncitori, soldaţi au atacat clădirea postului de Radio din 
Budapesta şi au distrus monumentul lui Stalin. De altfel, în toamna anului 1956 Hrusciov 
trâmbiţa “destalinizarea” la Congresul XX al P.C.U.S., ceea ce a redeschis speranţa forţelor 
subversive anticomuniste în ţările de democraţie populară. Vladimir Tismăneanu, Mizeria 
utopiei. Criza ideologiei marxiste în Europa Răsăriteană, Iaşi, Ed. Polirom, 1997, p. 124-125. 
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ungare” de către Gheorghiu-Dej conducerea comunistă a fost nevoită să constate 
producerea în principalele centre universitare ale ţării a unor manifestaţii studenţeşti 
favorabile atitudinii anticomuniste. Dar, incontestabil, maghiarii din R.P.R., care 
reprezentau cam 7% dintre cetăţenii Republicii, au fost cei mai sensibili la 
evenimentele din Ungaria. Comuniştii au interpretat „sensibilitatea maghiarimii” 
nu atât ca o atitudine anticomunistă, ci, mai degrabă, ca una naţionalistă. Gheorghiu-
Dej şi autorităţile comuniste clujene se temeau de puternica tentaţie a maghiarimii 
de a se apropia de naţional-comunismul maghiar. Ca urmare, însuşi Dej, care era 
secretarul general al P.M.R-ului, alături de tovarăşul Chivu Stoica au condus două 
delegaţii în Ungaria; una în toamna anului 1956 şi alta în ianuarie 1957, pentru a 
determina pe liderii comunişti unguri să-şi asume responsabilitatea interzicerii 
manifestărilor nostalgice faţă de Transilvania. Pentru autorităţile române, fidele 
linei marxist-leniniste, naţionalismul era sinonim cu şovinismul şi iredentismul, 
fiind înfierat de către P.M.R. (P.C.R.) în termenii unei erezii contrare liniei ideologice 
a internaţionalismului proletar. De aceea, delegaţiile comuniştilor români sperau 
să primească o confirmare din Ungaria a etichetării revoltei budapestane ca o gravă 
greşeală, care putea compromite drumul victorios al socialismului în regimurile 
prosovietice. Pentru guvernul comunist de la Bucureşti erau îngrijorătoare orice 
manifestări naţionaliste maghiare, mai ales datorită Regiunii Autonome Maghiare, 
unde populaţia maghiară reprezenta 77,6% din totalul populaţiei în anul 1956. 
P.M.R-ul se considera un apărător al ordinii constituţionale şi al reformării 
„progresiste” a întregii societăţii din Republică, iar Reforma învăţământului privind 
naţionalitatea conlocuitoare maghiară era considerată argumentul echităţii naţionale, 
al democratizării, dar şi al comunizării. Această comunizare, care viza toată societatea 
românească, a fost înţeleasă, mai degrabă ca o românizare din perpectiva 
militantismului naţionalist maghiar. Iată, de ce, în anul 1957 Universităţile clujene 
au fost tratate şi mai evident, ca nişte anexe ale P.M.R-ului. Partidul avea ca 
instrument guvernamental Ministerul Învăţământului şi al Culturii (M. Î.C.) şi o 
Direcţie generală a învăţământului şi a culturii naţionalităţilor conlocuitoare 
(D.G.Î.C.N.C.), înfiinţată în 1956.25 M. Î.C. a devenit iniţiatorul de anteproiecte 
legislative şi hotărâri care vizau „îmbunătăţirea” învăţământului superior din Cluj, 
precum Horărîrea nr. 1003 (Colecţia de Hotărâri nr. 49, din 10 iulie 1957), în care 
se sublinia că „pe baza aplicării consecvente de către partidul şi statul nostru a 
politicii leniniste în problema naţională” funcţiona în Cluj Universitatea „Bolyai”, 
secţiile cu limba de predare maghiară la Institutul agronomic Cluj, Institutul medico-
farmaceutic şi Institutul de artă teatrală „Szentgyörgi Istvan” din Tg. Mureş. Se 
preciza că au fost înscrişi în anul universitar 1956-57 aproximativ 2 602 studenţi. 

25 Rafael-Dorian Chelaru, Crearea Universităţii “Babeş-Bolyai şi Reforma învăţământului 
în limba minorităţilor. Cazul János Fazekas, în “Analele Sighet 9, Anii 1961-1972, Ţările 
Europei de Est între speranţele reformei şi realitatea stagnării. Comunicări prezentate la 
Simpozionul de la Memorialul Sighet (13-15 iulie), Fundaţia Academia Civică, 2001, p. 
821-823. 
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La Universitatea „Bolyai” funcţionau şi secţii fără frecvenţă cu un număr de 550 
studenţi în anul şcolar 1956/57. Diferitele Universităţi cu predare în limba română, 
inclusiv „V. Babeş” din Cluj au fost frevcventate în acelaşi an universitar de către 
aproximativ 2 500 de studenţi din rândul naţionalităţilor conlocuitoare, dintre care 
1320 germani, 900 maghiari, 64 sârbi, 42 ucraineeni şi alţii Îmbunătăţirea 
învăţământului superior însemna şi „îmbunătăţirea bazei materiale, a activităţii 
administrative şi a conducerii instituţiilor de învăţământ superior din Cluj şi din 
alte centre universitare. Se prevedea întregirea localurilor unor unităţi de învăţământ 
cu noi clădiri şi pavilioane la Universităţile „Victor Babeş” şi „Bolyai” din Cluj. 
Aceste Universităţi oferiseră deja un exemplu de stimulare a cercetării ştiinţifice, 
prin înfiinţarea Buletinului ştiinţific în limba română, în care să se înfăţişeze lumii 
ştiinţifice realizările cercetătorilor români şi maghiari deopotrivă. În luna februarie 
1959 s-a desfăşutat la Cluj prima sesiune a cercurilor ştiinţifice studenţeşti reunite 
de la Universităţile „Victor Babeş” şi „Bolyai”.26

Universităţile surori, “V.Babeş” şi “J.Bolyai”, sub cununa partidului comunist

Pentru a contracara mişcările naţionaliste, “şovine şi iredentiste” maghiare, 
care îngrijorau P.M.R-ul, acesta a decis să facă un control atent al învăţământului 
universitar clujean, mai ales că, la 24 ianuarie 1959 la Cluj a vut loc o manifestare a 
studenţimii româneşti cu prilejul zilei de 24 ianuarie. În Piaţa Libertăţii câţiva studenţi 
români se adunaseră să sărbătorească Unirea Principatelor şi să cânte “Hora Unirii”. 
În acelaşi timp, a avut loc în Piaţa Centrală a Clujului o manifestare antisovietică, 
la care au participat clujeni maghiari. Ambele manifestaţii au fost dispersate 
de către activişti de partid şi de securişti îmbrăcaţi în civil. Biroul Comitetului 
Regional al P.M.R. Cluj a considerat că asemenea manifestări reprezentau totuşi 
„ceva neorganizat”, dar le-a etichetat drept „duşmănoase”,”naţionaliste”, impunând 
vigilenţă sporită faţă de Universităţile „V.Babeş” şi „Bolyai”. Liderii comunişti de la 
Bucureşti, dar şi filiala clujeană a P.M.R.-ului studia posibilitatea unei administraţii 
unice a căminelor celor două Universităţi clujene, întrezăreau chiar o ocazie a unei 
eventuale unificări a celor Universităţi, dat fiind că politica „democratică” comunistă 
a încurajat permanent colaborarea frăţească dintre Universitatea „Bolyai”. 

Comitetul Regional de Partid Cluj şi-a făcut autocritica în privinţa lipsei de 
organizare în controlarea studenţimii clujene, astfel de deficienţe având şi U.T.M.-
urile studenţeşti. La Universitatea “V. Babeş” din cei 3006 studenţi, care frecventau 
cursurile la zi, în anul 1959, doar 2183 erau membrii în U.T.M. La “Bolyai”, 
din cei 1201 studenţi la zi/1959, doar 1040 erau utemişti. Pentru “combaterea 
naţionalismului şi şovinismului şi pentru promovarea “patriotismului socialist” 
s-a propus în cadrul fililei Cluj a P.M.R., trimiterea, pentru 2-3 săptămâni, a unei 
brigăzi de la Centru şi din Ministerul Învăţământului şi Culturii, pentru un mai 
bun control al activităţii cultural-educative în rândul studenţilor. O altă intenţie a 

26 Colecţiune de legi, decrete, regulamente şi dispoziţiuni normative, 1 mai-30 iunie 1957, 
Buc., Editura de Stat, 1957, p. 59-73. Scânteia, XXVIII, nr. 4492, 7 aprilie 1959, p. 3.
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Comitetului Regional Cluj al P.M.R.-ului a fost crearea unei administraţii unice a 
căminelor celor două Universităţi clujene, “Babeş” şi “Bolyai”, pentru eliminarea 
separării studenţilor pe criteriul naţionalităţii. Aceste măsuri au fost aprobate la 
5 februarie 1959 în şedinţa restrânsă a C.C. al P.M.R. de la Bucureşti, urmând ca 
înfiinţarea unui Comitet de partid al Centrului Universitar din Cluj să fie discutată 
în şedinţa din 30 martie 1959 a Secretariatului C.C al P.M.R, prezidată de Gheorghiu-
Dej. Liderii comunişti au formulat necesitatea luării acestor măsuri, ca fiind legată de 
dorinţa studenţimii „democrate”, care în toată perioada 1945-1959 a fost propulsată 
drept iniţiatoarea propunerilor de colaborare „frăţească” dintre cele două Universităţi 
clujene. Iată, de ce, în luna februarie 1959 s-a ţinut la Bucureşti, la Palatul Marii 
Adunări Naţionale, a doua Confernţă pe ţară a Uniunii Asociaţiilor Studenţeşti.27 În 
cuvântarea la Conferinţa din 19-22 februarie 1959 tovarăşul Gheorghe Gheorghiu 
-Dej a ţinut un lung discurs în care subliniat ideea că fiecare Universitate trebuia 
“să contribuie în tot mai mare măsură la întărirea frăţiei dintre tinerii de toate 
naţionalităţile, pentru ca tineretul nostru studios, fără deosebire de naţionalitate, 
să înveţe şi să trăiască împreună, să desfăşoare laolaltă activitatea obştească şi 
culturală”. Dej a reconfirmat politica marxist-leninistă a partidului în problema 
naţională, politică ce „a asigurat egalitatea deplină a naţionalităţilor conlocuitoare 
cu poporul romîn, consfiinţită de Constituţia R.P.R. Înfăptuirea în practică a acestei 
politici, devenită politică de stat, este cunoscută şi preţuită de întregul nostru popor 
muncitor. Asigurarea consecventă a deplinei egalităţi în drepturi a minorităţilor 
naţionale cu poporul roman a întărit continuu unitatea şi frăţia tuturor celor ce 
muncesc în lupta pentru construirea socialismului, pentru înflorirea patriei noastre, 
R.P.R. Această frăţie se reflectă între studenţi, fii ai oamenilor muncii romîni şi 
ai naţionalităţilor conlocuitoare. În condiţiile orînduirii democrat-populare şcoala 
reprezintă un mijloc puternic de apropiere între tinerii de toate naţionalităţile, de 
înlăturare a tendinţelor de izolare naţională şi a rămăşiţelor învrăjbirii naţionale, 
pe care au cultivat-o clasele exploatatoare, de educare a tineretului în spiritul 
patriotismului şi internaţionalismului socialist, în spiritul luptei unite, umăr la 
umăr, pentru scopul comun: construirea socialismului (…) Trebuie să urmărim 
unirea naţiunilor în domeniul învăţământului, pentru a pregăti în şcoală, ce se 
înfăptuieşte în viaţă”. (subl.n.) Această expresie a fost citată de către Dej chiar din 
Operele (vol. XIX) lui V.I.Lenin.28 

Pentru confirmarea liniei politico-ideologice a secretarului general al P.M.R.-ului 
la Conferinţă au fost invitaţi să ia cuvântul delegatul din partea centrului universitar 
Cluj, “tov.” Onoriu Raţiu şi câţiva studenţi de la cele două Universităţi clujene, 
“Babeş” şi “Bolyai”. A luat cuvîntul, tov. Magdalena Kácso, de la Universitatea 

27 Vasile Vesa, The Unification between the “Babeş” and the “Bolyai” Universities, University 
and Society. A History of Cluj Higher Education in the 20-th Century, edited by Vasile 
Puşcaş, Cluj University Press, 1999, p. 309-311. R.-D. Chelaru, op. cit., p. 826, 828.

28 V.I. Lenin, Opere, vol. XIX, E.S.P.L.P., 1957, p. 398-399. Scânteia, an XXVIII, nr. 4453, 
20 februarie 1959, p. 1-2.
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“Bolyai”, care a subliniat următoarele: “noi (studenţii clujeni-nn) trebuie să învăţăm 
şi să muncim laolaltă, să desfăşurăm o activitate cultural ştiinţifică comună (…) 
Învăţînd împreună (…) romîni şi maghiari, vom servi patria noastră scumpă”.29 
Aceste idei au fost întărite în cuvântarea tov. Prof. univ. Tokács Ludovic, de la 
“Bolyai”, care a folosit o retorică favorabilă unificării universităţilor clujene: “Avem 
noi oare, două studenţimi la Cluj ? Are studenţimea noastră, ataşată poporului, mai 
multe idealuri, mai multe căi? Nu clădesc ei astăzi, cu braţele şi mintea aceeaşi 
patrie, a celor ce muncesc? Este anacronică linia demarcaţională între romîni şi 
unguri, între profesori şi studenţi romîni şi unguri“. Iată, de ce era nevoie de “o 
Universitate cu două secţii. Un corp didactic puternic, oţelit, închinîndu-şi toate 
eforturile pentru a da patriei oameni cît mai bine pregătiţi, pentru a crea lecţii şi a da 
cît mai bune indicaţii. Înfrăţindu-ne în muncă şi luptă vom putea ţine piept oricăror 
manifestări de naţionalism, împotriva oricăror forme de şovinism, care ţintesc să 
submineze unitatea dintre oamenii muncii romîni şi maghiari. Noi simţim cu toţii 
în inima noastră aceeaşi iubire pentru patria noastră comună, aceeaşi dragoste 
înflăcărată pentru poporul nostru. Pentru Partidul Muncitoresc Român., pentru 
iubitul conducător- tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej, mă angajez solemn de la această 
tribună că îmi voi îndrepta toate eforturile spre înfăptuirea acestui scop. Partidul este 
cu noi şi ne va îndrepta pe această cale, partidul nostru ne călăuzeşte paşii pe drumul 
construirii socialismului în ţara noastră. Partidul, prin cuvântul tov. Gh. Gheorghiu-
Dej ne-a atras în mod deosebit atenţia asupra faptului că trebuie să punem accent 
pe problema educaţiei internaţionaliste a tineretului nostru, să combatem cu tărie 
demagogia naţionalistă. Partidul îndemna poporul să lupte împotriva acestei arme 
otrăvite a duşmanului, indiferent de unde provine ea. Datorită politicii naţionale a 
partidului s-a repurtat o victorie istorică împotriva naţionalismului. Totuşi, nu poate 
fi uitat faptul că naţionalismul nu a dispărut încă complet din conştiinţa oamenilor. 
De aceea, trebuie să combatem orice manifestare, cât de voalată a naţionalismului. 
O astfel de manifestare este “izolarea naţională”. Am făcut noi oare tot ceea ce este 
posibil să apropiem studenţimea indiferent de naţionalitate? Ne putem mulţumi 
ca tinerii de la “Babeş” şi “Bolyai” să se întâlnească doar uneori pe şantierele de 
muncă sau la o reuniune? Cred că nu este de ajuns. Noi ne numim universităţi 
surori. Şi, după cum ştim, surorile trăiesc în aceeaşi casă. În domeniul colaborării 
noi trebuie să facem încă mulţi paşi înainte şi s-o transformăm într-o legătură care 
să ducă la unire. 

Oare este bine ca în Cluj să fie organizate căminele pe naţionalităţi, oare este 
bine ca studenţii romîni şi maghiari să fie separaţi la casă şi la masă, ca ei să stea 
aşa de puţin împreună? De aceea, tovarăşi, noi avem sarcina, în primul rînd, să 
unim căminele noastre, să le folosim împreună, să le gospodărim împreună. Eu 
mă întreb: oare putem merge mai departe cu separarea şcolii pe naţionalităţi? Eu 
cred că nu. Oare, în acest fel, putem creşte noi un tineret în spiritul dragostei faţă 
de popor, faţă de cauza clasei muncitoare? Eu cred că nu. Este o mare realizare a 

29 Scânteia, an XXVIII, nr. 4454, 21 februarie 1959, p. 5
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revoluţiei noastre culturale faptul că s-a ajuns ca naţionalităţile conlocuitoare să 
înveţe în limba maternă. Fără de tăgadă, aceasta este o cucerire a partidului nostru, 
a regimului nostru de democraţie populară. Dar, învăţămîntul în limba maternă nu 
poate să fie un scop în sine. Eu pun problema dacă este nevoie ca la Cluj să existe 
două Universităţi separate. Oare este bine ca în aceste două universităţi utilajul 
laboratoarelor să nu fie unificat? Oare este bine ca membrii corpului nostru didactic 
să muncească în locuri diferite şi să aibă legături mai mai puţin strânse decât 
tineretul? Ar fi mai bine să rugăm organele noastre de partid, ministerul nostrum, 
să se gîndească la această problemă.” La Conferinţa sociaţiilor studenţeşti a luat 
cuvântul şi “tov.” Prof. univ. Constantin Daicoviciu, care a salutat Conferinţa din 
partea Universităţii Victor Babeş, dar a amintit doar rolul Universităţii în formarea 
“omlui nou”, caracterizat prin “puritate ideologică, combativitate în faţa provocărilor 
duşmanului de clasă”.30

 Înfrăţirea universitară româno-maghiară s-a concretizat în perioada ce a urmat 
Conferinţei din februarie a Asociaţiilor Studenţeşti prin activităţi artistico-educatice 
comune la “Babeş” şi la “Bolyai”. Cu sprijinul organizaţiei de partid şi al U.T.M.-ului 
a fost îmbunătăţit repertoriul formaţiilor artistice maghiare cu lucrări corale, cu piese 
de teatru, poezii din repertoriul românesc şi maghiar. Corul de la “Bolyai”, format 
din peste 120 de persoane, a pregătit cântecele, “Măreţ pământ al patriei iubite”, 
de Chirescu, “Steagul leninist” de Alexandrov, iar în repetiţie se afla în luna aprilie 
1959 “Suita a II-a din Ţara Oaşului”, de Dariu Pop, “Cântec de primăvară” de N. 
Szalai şi altele. Cele două Universităţi clujene au organizat împreună manifestări, 
cultural -artistice, întâlniri şi reuniuni.31 

În luna martie 1959, cu acceptul conducerii de partid de la Cluj s-a propus crearea 
unui Comitet de partid al Centrului Universitar Cluj, chestiune care s-a discutat 
în cadrul şedinţei din 30 martie 1959 a Secretariatului C.C. al P.M.R., prezidată de 
Gheorghiu-Dej. La această şedinţă au mai participat “tovarăşii” Nicolae Ceauşescu 
(lider al U.T.M.-ului), alţi “fruntaşi” comunişti, ca János Fazecaş, Leonte Răutu şi 
s-a aprobat constituirea unei organizaţii de partid universitare unice, subordonate 
Comitetului P.M.R. al Centrului Universitar Cluj. Comitetul de partid al Centrului 
Universitar Cluj a fost asimilat ierarhiei din structura P.M.R-ului., fiind format din 
27 de membrii şi 8 supleanţi. Biroul acestui Comitet avea 5 membrii şi un supleant. 
Secretarul Comitetului de Partid al Centrului Universitar era, în acelaşi timp şi 
secretarul Comitetului Orăşenesc de Partid Cluj. Au avut loc schimbări şi la U.T.M. 
Cluj, reorganizat în 21 de membrii şi 6 supleanţi, al cărui secretar trebuia să fie şi 
secretarul Comitetului U.T.M. pe Centru Universitar Cluj. Comitetul U.T.M. pe Centru 
Universitar avea ca sarcină importantă controlul şi îndrumarea organizaţiilor U.T.M. 
şi pe cel al Consiliului Asociaţiei Studenţilor din toate instituţiile de învăţământ 

30 Scânteia, an XXVIII, nr. 44545, 22 februarie 1959, p. 3 Viaţa studenţească, an IV, nr. 3 
(28) martie 1959, p. 8-9. 

31 Viaţa studenţească, Revista asociaţiilor studenţeşti din Republica Populară Română, an 
IV, nr. 2 (27) februarie 1959, p. 8. Scânteia, XXVIII, nr. 4492, 7 aprilie 1959, p. 3.
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superior din Cluj. Măsurile statutare reveneau însă Comitetului Orăşenesc Cluj al 
U.T.M. În consecinţă, prin intermediul organizaţiilor de partid şi al U.T.M., „Babeş” 
şi „Bolyai” făceau un pas spre unificare ca instituţii universitare. Pentru a stimula 
procesul unificării celor două Universităţi, Gheorghe Gheorghiu-Dej l-a trimis la 
Cluj pe „tov.” Nicolae Ceauşescu, cel care dovedise în aprilie 1959 o intransigenţă 
faţă de naţionalismul maghiar, în cazul J. Fazekaş. În cadrul şedinţei Biroului Politic 
al C. C. al P.M.R.-ului, din 20-21 şi 23 aprilie 1959, şedinţă prezidată de însuşi 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, se preciza explicit “dreptul minorităţilor de a învăţa în 
limba maternă”, drept stipulat în “Statutul naţionalităţilor” din februarie 1945 
şi în Constituţiile din 1948 şi 1952. S-au prezentat “greşelile” în organizarea şi 
orientarea învăţământului în limbile minorităţilor, greşeli care “au dăunat educaţiei 
patriotice şi internaţionaliste a tineretului studios”. Se reproşa faptul că “nu s-a 
asigurat cunoaşterea temeică a limbii române”, care era limba statutului, a cetăţeniei 
R.P.R., ceea ce “alimenta separatismul naţional”. Îngrijoarea faţă de separatism, 
de izolarea naţională a făcut ca să se pună direct problema unificării celor două 
universităţi clujene, într-o singură instituţie de învăţământ superior, cu denumirea 
de “Universitatea de Stat Babeş-Bolyai”, limba de predare la “Babeş-Bolyai” fiind 
limba română. S-a aprobat, de asemenea, măsura de constituire a Comitetului P.M.R. 
al Centrului Universitar Cluj. A fost supus dezbaterii Referatul alcătuit la 11 aprilie 
1959 de către Comitetul Regional Cluj al P.M.R. al cărui secretar era „tov.”Vasile 
Vaida.32 Propunerea unificării celor două Universităţi a fost considerată un pas 
important în reformarea învăţământului în limba minorităţilor, căci Universitatea 
nouă, „Babeş-Bolyai”, trebuia să se păstreze, în continuare secţii cu predare în limba 
maghiară. Astfel, la Facultatea de Filologie din cele 7 secţii, una era pentru Limba şi 
Literatura maghiară. La Facultatea de Istorie-Filosofie din cele 7 secţii un procent de 
10% din cursuri urmau să fie predate în limba maghiară. La Facultatea de Chimie 
din 20 de cursuri, două urmau să fie predate în limba maghiară. La Facultatea de 
Ştiinţe Juridice toate cursurile urmau să fie predate în limba română. Pe fila 25 a 
Referatului „tov.” Gheorghiu-Dej a notat faptul că trebuie să se organizeze eficient 
„cercuri de studiere” a limbii române, aşa cum se organizează cercuri în limba rusă. 
Dej a subliniat că, „în problema Transilvaniei” nu este de acord cu „felul naţionalist 
cum pun chestiunea unii conducători din R.P.U.” Propunerile din Referat au fost 
aprobate în principiu, urmând a se întocmi cât mai repede un plan detaliat pentru 
a se pune în practică măsurile respective.33

Un alt Referat dezbătut în şedinţa din aprilie 1959 îl privea explicit pe prorectorul 
Universităţii „Bolyai” profesorul Iuliu Marton, considerat de către Dej un „naţionalist 
fanatic”. De fapt, acest Referat înfiera un manual de gramatică în limba maghiară 
(pentru clasa a VI-a, aflat deja la a treia ediţie), dat exemplu de „perfidie naţionalistă”, 
pentru aprobarea căruia se făceau vinovaţi, nu numai I. Marton, ci şi prof. Bányai 
Ládislau, membru P.M.R. şi alţii, aspect „dovedit” şi de biografiile de dosar. Prof. 

32 Vl. Tismăneanu, op. cit., p. 125. R.-D. Chelaru, op. cit., p. 821-823, 829-835. 

33 Ibidem.
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Bányai L. nu a scăpat de observaţia de genul „mai primeşte şi pensie!”, fiind acuzată - 
pentru acelaşi manual şi soţia sa, Bányai Margareta. Tot Dej a etichetat-o drept „fosilă” 
pe Rozalia Iacobovici, şefa de redacţie de limba maghiară de la Editura Didactică 
şi Pedagogică, care nu fusese suficient de vigilentă cu conţinutul lucrărilor tipărite 
de Editură. În urma acestei situaţii conducerea P.M.R a hotărât ca D.G.Î.C.N.C. 
(creat în 1956 şi aflat în subordonarea M.Î.C.) să fie înlocuită cu un Serviciu unic 
al manualelor şcolare, astfel încât toate manualele şcolare şi universitare să urmeze 
aceeaşi cale de aprobare ca şi cele în limba română. Trebuia să se verifice, pe rând, 
toate manualele în limba maghiară deja aflate în circulaţia şcolară şi universitară. 
Participanţii la dezbaterile din cadrul şedinţei de partid cereau „vigilenţă” pentru 
a nu se mai produce „ comploturi contrarevoluţionare”, „acţiuni duşmănoase” sau 
„naţionalism perfid.”. Şedinţa C.C. al P.M.R. din aprilie 1959 a prilejuit tovarăşului 
Gheorghiu-Dej să propună „şcolile mixte”, iar tovarăşului N.Ceauşescu să susţină 
„extinderea sistemului de şcoli unice”. Un membru al C.C. al P.M.R., János Fazekas, 
nu a fost iniţial de acord cu materialul şedinţei din aprilie 1959, încercând să 
sugereze că nu toate măsurile de reformă a învăţământului erau apreciate de către 
maghiari. Aceste insinuări au aprins spiritele, de aceea în şedinţa din 20 aprilie 
1959 Fazekaş a fost acuzat de „deviaţie naţionalistă”. Peste două zile, la 23 aprilie 
tot Fazekaş îşi făcea autocritica în privinţa „încurcăturii”, s-a autodenunţat că nu a 
adâncit suficient „politica naţională a partidului, marxist-leninismul”.34 

Rezultatul lucrărilor pregătitoare privind unificarea Universităţilor „Babeş” şi 
„Bolyai” întro singură universitate sub numele de „Universitatea Babeş-Bolyai” 
Cluj au făcut obiectul unui amplu Referat, semnat la 16 iunie 1959. Acesta s-a 
bazat pe Hotărârea Biroului Politic al C.C. al P.C.R. din şedinţa de la 23 aprilie 
1959 şi a Consiliului de Miniştri nr.199/C. (Inv.) din 8 mai a.c.35 Peste zece zile 
debaterile privind unificarea celor două Universităţi clujene s-au desfăşurat în 
cadrul Adunării membrilor corpului didactic universitar clujean, a reprezentanţilor 
celorlalte institute superioare din Cluj (Institutul medico-farmaceutic, Institutul 
de Arte Plastice “Ion Andreescu” şi Conservatorul de muzică “Gh. Dima”) şi ai 
reprezentanţilor studenţimii clujene.36 Aceste Adunări au avut loc în zilele de 26 
şi 27 iunie 1959 la Casa Universitarilor, unde au participat peste 100 de invitaţi, 
profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi. Au participat reprezentanţi ai P.M.R, 
printre care şi Nicolae Ceauşescu, iar din partea Ministerului Învăţământului şi 
Culturii a participat Boris Cazacu. Adunarea membrilor corpului didactic universitar 
a fost prilejuită de încheierea lucrărilor Comisiei pentru unificarea Universităţilor 
“Babeş” şi “Bolyai” (şi reorganizarea Institutului Agronomic dr. Petru Groza din 
Cluj), care a elaborat propunerile concrete cu privire la unificarea celor două 

34 Ibidem, p. 821-823, 830-832. Arhivele Naţionale, fond Cancelaria C.C. al P.M.R. (P. C.R.), 
dosar 6/1959, fascicola 1-8, dosar 12/1959, fascicola 32-36, dosar 15/1959, fascicola 15-23; 
26-34; 51-65; 93-97, 133-169. 

35 D.J.A.S. Universitatea “Victor Babeş”, Fond Rectorat, Referatul şi Anexele nr. 2-9, f.1.

36 Viaţa studenţească, an IV, nr. 7-8 (32-33) iulie-august 1959, p. 7. 
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Universităţi clujene. Această Comisie era formată din cadre de conducere a celor 
două Universităţi, din activişti de partid şi de stat din Cluj şi a lucrat în colaborare 
cu organele Ministerului Învăţământului şi Culturii, a consultat un mare număr de 
cadre didactice de la diferite facultăţi din Cluj.37

În numele Comisiei de unificare s-a prezentat un Raport citit de către prof.
univ. Tokács László (Lajos) rectorul Universităţii “Bolyai”. “Tov.” Tokács a elogiat 
cei aproape 15 ani de democraţie populară, perioadă în care “Clujul a devenit un 
puternic centru de cultură şi ştiinţă socialistă. Şapte institute de învăţămînt superior 
pregătesc aproape 9000 de studenţi, pentru a deveni cadre de înaltă calificare, 
necesare construcţiei socialiste, un tineret nou, pătruns de un patriotism fierbinte, 
devotat trup şi suflet poporului nostru muncitor. Totodată, puternice unităţi 
didactico-ştiinţifice îşi aduc contribuţia la dezvoltarea ştiinţei şi culturii în ţara 
noastră. Activitatea de cercetare a institutelor noastre a avut în aceşti ani unele 
rezultate importante pentru economia noastră naţională”. Vorbitorul a subliniat 
formele multiple de colaborare statornicite între cadrele didactice şi studenţii români 
şi maghiari din Cluj în vederea realizării acestei sarcini. “De la dezbaterile care au 
avut loc în februarie (1959-nn) în Cluj a fost realizată unificarea organizaţiilor de 
partid, de U.T.M., de sindicat, a asociaţiilor studenţeşti, a căminelor, cantinelor 
de la cele două universităţi, iar activitatea desfăşurată de acestea pînă în prezent 
a confirmat pe deplin justeţea măsurilor luate. În timpul scurt care s-a scurs de la 
unificarea acestor organizaţii şi instituţii tinerii studenţi romîni şi maghiari au avut 
prilejul să se cunoască mai bine, să lege prietenii mai strînse, să se ajute reciproc 
în munca profesională şi obştească. Această unificare a prilejuit manifestarea 
profundelor sentimente de frăţie care unesc pe studenţii şi cadrele didactice romîni 
şi maghiari din oraşul nostru. Unificarea celor două universităţi clujene (a spus 
vorbitorul ) într-o unică şi puternică Universitate, care va purta pe frontispiciul ei 
numele celor doi iluştri savanţi progresişti cu renume mondial, “Babeş” şi Bolyai”, 
va duce la ridicarea, pe o treaptă mai înaltă a vieţii culturale şi ştiinţifice din centrul 
nostru universitar, unind forţe puternice într-un singur tot. Universitatea “Babeş-
Bolyai” va contribui din plin la cunoaşterea şi dezvoltarea culturii noastre socialiste 
în conţinut, naţională în formă., la studierea şi dezvoltarea tradiţiilor progresiste a 
moştenirii culturale progresiste, precum şi a celei maghiare şi a celorlalte minorităţi 
naţionale. Baza materială a Universităţii unificate se va întări considerabil, ceea 
ce va permite specialiştilor noştri să abordeze cu rezultate şi mai bune cele mai 
îndrăzneţe probleme ştiinţifice. Universitatea “Babeş-Bolyai” este o puternică 
instituţie de ştiinţă şi cultură, de educare a tineretului în spiritul patriotismului 
şi internaţionalismului socialist, ale înaltelor principii ale moralei comuniste. (…) 
Şefii de catedră şi adjuncţii lor au fost numiţi din cele mai bune cadre didactice 
de a cele două Universităţi. În locul unor catedre mici şi a unor colective care şi-
au fărâmiţat de multe ori eforturile în rezolvarea unor sarcini parale, se vor crea 
colective puternice, care să cuprindă pe cei mai buni specialişti din aceeaşi ramură”. 

37 Scânteia, an XXVIII, nr. 4565, vineri 3 iulie 1959, p. 1.
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Referindu-se la modul cum se va desfăşura procesul de învăţământ în Universitatea 
Babeş-Bolyai, vorbitorul a arătat că “unele cursuri se vor preda în limba română, 
altele în limba maghiară. Astfel, la secţiile pedagogice ale facultăţilor de matematică-
fizică, chimie, istorie-filosofie, ştiinţe naturale-geografie şi secţiile de limbi străine 
ale facultăţii de filologie, obiectele de bază şi metodologice se vor preda în limba 
romînă şi în limba maghiară. Ştiinţele sociale la toate facultăţile se vor preda, de 
asemenea, în limba romînă şi maghiară. La secţia de limba şi literature maghiară 
a facultăţii de filologie cursurile se vor preda în limba maghiară, iar la limba şi 
literatura romînă a facultăţii de filologie, cursurile se vor preda în limba romînă”. 
Vorbitorul a subliniat că Universitatea “Babeş-Bolyai” reprezintă un mijloc puternic 
de apropiere între tinerii de toate naţionalităţile, de combatere a manifestărilor 
de izolare naţională, a rămăşiţelor naţionalist-şovine, de educare a studenţilor în 
spiritual patriotismului şi naţionalismului socialist. În continuare “tov.” Tokács 
s-a referit la o serie de măsuri pentru dezvoltarea bazei materiale a învăţământului 
superior din Cluj şi a a anunţat că partidul şi guvernul “a aprobat construirea la 
Cluj a unei case de cultură a studenţilor cu o sală de spectacole de 1000 locuri 
şi a unei mari săli de sport cu o capacitate de 3 000 de locuri. De asemenea, s-au 
alocat 3 800 000 lei pentru lărgirea capacităţii Bibliotecii Universitare, 800 000 lei 
pentru dotarea laboratoarelor, s-au trimis noi utilaje” printre care şi un microscop 
electronic. “Vor începe, de asemenea, lucrări de transformare a unor clădiri, şi de 
organizare a spaţiului universitar (…) Să facem din Universitatea “Babeş-Bolyai” un 
bastion al ştiinţei şi culturii socialiste, o cetate puternică a patriotismului socialist 
şi a internaţionalismului proletar“.38 

Alte luări de cuvânt despre importanţa unificării Universităţilor din Cluj au venit 
din partea conf. univ. Iosif Pervain, şeful catedrei de limba şi literatura română şi 
de la prof univ. clujean Csehi Gyula, şeful catedrei de limba şi literatura maghiară. 
Conf. I. Pervain a subliniat “justeţea măsurilor luate pentru unificarea organizaţiilor 
de partid, de U.T.M., şi a asociaţiilor studenţeşti. “Universitatea “Babeş-Bolyai” (a 
adăugat acesta) deschide largi perspective muncii noastre de dascăl, de slijitori ai 
poporului, ai cauzei măreţe a socialismului şi comunismului (…) Membrii catedrei 
de limbă şi literatură romînă nutresc faţă de colegii noştri de naţionalitate maghiară 
profunde sentimente de prietenie şi colegialitate. Vom lupta la catedră şi în viaţa de 
toate zilele pentru ca aceste sentimente frăţeşti să nu poată fi alterate de nimeni şi 
de nimic, vom lupta pentru a da poporului intelectuali de valoare, care să facă faţă 
sarcinilor mari ce le revin în construcţia socialistă, exprimându-ne astfel recunoştinţa 
faţă de partid şi guvern”. Criticând cu hotărâre “tradiţiile” negative ale trecutului, 
“atât exclusivismul naţional al Universităţii, care a existat pe vremea imperiului 
austro-ungar, cît şi a universităţii care a fiinţat în timpul României burghezo-
moşiereşti”, prof univ clujean Csehi Gyula a spus următoarele: “ne sunt scumpe 
tradiţiile cercetării adevărului despre natură şi societate, cu rezultatele lor pozitive, 

38 Viaţa studenţească, an IV, nr. 7-8 (32-33) iulie-august 1959, p. 7. Scânteia, an XXVIII, nr. 
4565, vineri 3 iulie 1959, p. 1-2. 
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simbolizate cu strălucire de cei doi mari corifei ai ştiinţei din ţara noastră: Victor 
Babeş şi Bolyai Iános. Avem şi tradiţii mai recente, a căror flacără e bine să o 
întreţinem vie în condiţiile frumoase ale patriei noastre. Mă refer la existenţa în 
sânul celor două Universităţi din timpul regimului burghezo- moşieresc a ideilor 
revoluţionare marxiste, care în ciuda propagării naţionalismului şi şovinismului, în 
ciuda opreliştilor şi a terorii au fecundat conştiinţa unor cadre didactice şi a multor 
studenţi de atunci. În universitatea veche au crescut, împotriva voinţei oficialităţilor, 
intelectuali conştienţi, unii devenind comunişti, iar ceilalţi încadrîndu-se în munca 
antifascistă, democratică. Solidaritatea, unitatea şi frăţia deveniseră ceva de la sine 
înţeles între studenţii romîni, maghiari, evrei şi de altă naţionalitate în cadrul mişcării 
universitare comuniste şi antifasciste. Această unitate, în condiţiile aşa de vitrege 
de atunci, era un izvor de energie şi de înălţare, ea i-a încadrat pe aceşti studenţi 
în frontul atotcuprinzător al luptei proletare şi al ideologiei marxiste. Astăzi, fără 
deosebire de naţionalitate, suntem fiii acestei patrii, devenită realitate devenită un vis 
frumos pentru care proletariatul din ţara noastră a adus atîtea jertfe (...) Îmi exprim 
convingerea fermă că prin eforturi comune, prin combaterea necruţătoare a oricăror 
forme de manifestare a naţionalismului şi şovinismului, vom putea obţine succese 
strălucite în educarea marxist-leninistă, internaţionalistă a studenţilor”. Relevând 
importanţa unificării celor două Univesităţi clujene prof. univ. A. Bulencea a scos 
în evidenţă faptul că în organizarea învăţământului superior din Cluj au existat în 
trecut unele situaţii anacronice. Prin unificarea celor două Universităţi se punea 
capăt acestei situaţii, se creau condiţii pentru “ridicarea la un nivel superior al 
învăţămîntului”. Conferenţiarul universitar Felszeghy Edmund, decanul Facultăţii 
de chimie a spus, în acelaşi ton favorabil, că “ocazia unificării Universităţilor “Babeş” 
şi “Bolyai” (…) este salutată cu entuziasm”, a elogiat Universitatea unificată ca pe 
“o nouă cetate a culturii” şi şi-a luat “angajamentul de a munci neobosit pentru 
propăşirea ei”: Universitatea “Babeş-Bolyai” îşi deschide cu dragoste porţile pentru 
toţi fiii poporului muncitor, fără deosebire de naţionalitate. Vom depune toate 
eforturile, nu numai pentru realizarea unei înalte educaţii profesionale a studenţilor, 
ci şi pentru combaterea oricăror forme ale ideologiei burgeze, ale naţionalismului şi 
şovinismului, voi munci din răsputeri pentru creşterea tineretului nostru în spiritul 
patriotismului şi a internaţionalismului socialist”.39 S-a mai referit la importanţa 
unificării Universităţilor clujene conf. univ. Vladimir Hanga, apoi prodecanul 
facultăţii de matematică-fizică Kalyk Karoly, care preciza că “rezolvarea temelor 
majore ale specialităţii noastre necesită muncă planificatăşi coordonată a unor echipe 
mari de cercetători. Ca rezultat al unificării universităţilor din Cluj, colectivele 
noastre de cercetare se vor mări şi se vor întări, iar munca se va ridica la nivelul dorit. 
Iată, deci, tovarăşi, încă un motiv important pentru care noi salutăm unificarea celor 
două universităţi (…) Trebuie să avem o vigilenţă revoluţionară în lupta împotriva 
rămăşiţelor naţionaliste. Va trebui ca din universitatea noastră clujeană să plece 
cadre bine pregătite la nivel ştiinţei şi tehnicii moderne (…) În condiţiile unităţii 

39 Ibidem, p. 2.
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această cerinţă se va putea realiza cu succes. Cadrele didactice şi studenţii noştri 
au dat dovadă, propunând unificarea universităţilor, de multă maturitate politică, 
de un nivel ideologic ridicat. Educarea pe mai departe, în comun, a acestor calităţi 
este mijlocul cel mai eficace de cimentare a unităţii făurite”.40

În cuvântul “tov.” Vasile Vaida s-a subliniat faptul că la consfătuirile din 
lunile trecute ale cadrelor didactice şi ale studenţilor pe tema unificării a fost 
“o puternică manifestare de dragoste şi încredere faţă de politica partidului (…) 
Propunerile făcute atunci, de a unifica cele două Universităţi, au fost studiate cu 
toată atenţia de către comisia al cărui raport l-aţi ascultat astăzi. Prin unificarea 
organizaţiilor de partid, de U.T.M. şi al asociaţiilor studenţeşti de la cele două 
Universităţi, prin organizarea în comun a activităţilor obşteşti şi cultural sportive, 
prin contopirea căminelor şi cantinelor, am pregătit temeinic buna desfăşurare a 
muncii în Universitatea “Babeş-Bolyai”. Am asistat cu toţii la zilele sărbătoreşti ale 
unificării cantinelor şi căminelor. Am văzut cum tinerii noştri români şi maghiari 
şi de alte naţionalităţi se felicitau reciproc, se angajau împreună să-şi pună tot 
sufletul şi puterea de muncă spre a deveni luptători luminaţi şi neînfricaţi pentru 
construirea socialismului (…) Să muncim, pentru a da studenţilor noştri de la 
Universitatea “Babeş-Bolyai” (…) o educaţie sănătoasă, patriotică, internaţionalistă, 
să dăm ajutorul cuvenit fiecărui tînăr, să-i învăţăm pe toţi să se ajute reciproc, să 
le arătăm marile perspective care le-au fost create de partidul nostru. Să facem 
din această Universitate o puternică cetate a ştiinţei şi culturii socialiste, să dăm 
patriei cadre cu o pregătire superioară, care să facă cinste dascălilor lor în orice 
parte a ţării vor fi trimise. Universitatea să fie un bastion al frăţiei, al unităţii, al 
patriotismului, al internaţionalismului socialist. În numele comitetului regional 
de partid îmi exprim convingerea că construcţiile importante pentru oraşul nostru 
vor fi date în folosinţă la termenul stabilit”.41 

La sfârşit Adunarea membrilor corpului didactic universitar clujean a aprobat 
Raportul, care, după părerea “tov.” Tokács Lászlo a găsit un larg răsunet şi a fost 
aprobat cu mare entuziasm de către toate cadrele didactice şi studenţii din Cluj. 
Pentru meritul său în procesul unificării prof. univ. Tokacs Laszlo a fost numit 
în funcţia de consilier al Ministrului Învăţământului şi Culturii.Tot la sfârşitul 
Adunării, Boris Cazacu, director în Ministerul Învăţământului şi al Culturii a anunţat 
că Ministerul său a numit ca rector al Universităţii “Babeş-Bolyai” pe “tov.” acad. prof. 
univ. dr. Constantin Daicoviciu, iar ca prorectori pe “tovarăşii” profesori Demeter 
János, Alexandru Roşca şi Peterffy István.42 În cuvântul său prof. C. Daicoviciu a 

40 Ibidem..

41 Ibidem. 

42 Ibidem. Viaţa studenţească, an IV, nr. 7-8 (32-33) iulie-august 1959, p. 7. Făclia, Organ 
de presă al Comitetului Regional Cluj al P.M.R. şi al Sfatului Popular Regional, 3 iulie 
1959, p. 1. Ştefan Pascu, coord., Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. Biblioteca 
Centrală Universitară. Activitatea ştiinţifică a Universităţii din Cluj-Napoca, 1919-1973. 
Dezvoltarea Universităţii din Cluj-Napoca. Bibliografie selectivă, Cluj-Napoca, 1974, p. 
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mulţumit pentru încrederea manifestată prin numirea sa în calitate de rector al 
Universităţii “Babeş-Bolyai”: “în numele colectivului de conducere, ţin să declar 
că suntem perfect conştienţi de marea încredere şi marea cinste, dar şi de marea 
sarcină care apasă asupra noastră în această calitate. Ne legăm aici ca, împreună cu 
dumneavoastră, împreună cu întregul colectiv al corpului didactic de apropae 700 de 
oameni, să îndeplinim cu cinste, cu seriozitate, cu dragoste, cu râvnă, sarcina care 
mi s-a dat. Vom veghea ca acestă instituţie să meargă pe calea luminată de teoria 
şi concepţia marxist-leninistă. Ne vom strădui să creem toate condiţiile necesare 
pentru ca, colectivul mare al corpului nostru didactic, să-şi poată îndeplini cu cinste 
datoria. Ne vom da toată osteneala să organizăm cât mai bine procesul de muncă în 
interesul învăţământului şi al educaţiei străduindu-ne şi prin exemplul propriu să 
contribuim la antrenarea tuturor. Pe noi ne obligă un lucru: încrederea partidului 
şi neţărmurita dragoste pe care o purtăm faţă de poporul nostru muncitor. Să ne 
adâncim în conştiinţa noastră toată datoria, toate sentimentele de obligaţie faţă de 
poporul nostru, faţă de partid. 

În continuare tov Balogh Edgar a dat citire unei telegrame adresate Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Român, tovarăşului Gheorghe Gheorghiu-Dej şi 
Consiliului de Miniştri al Republicii Populare Române, personal “tovarăşului” Chivu 
Stoica. Noi, cadrele didactice de la Universitatea Babeş-Bolyai, (… din oraşul Cluj, ne 
exprimăm deplina satisfacţie faţă de actul unificării celor două Universităţi clujene. 

Cu această ocazie ne exprimîm profunda noastră recunoştinţă faţă de partid 
şi guvern, pentru grija permanentă pe care o acordă dezvoltării învăţământului 
superior din oraşul nostru. Unificarea celor două Universităţi clujene este un rod al 
aplicării consecvente a politicii leniniste a partidului nostr în problema naţională. 
Ea reprezintă o contribuţie la întărirea unităţii de nezdruncinat a intelectualităţii 
romîne şi a intelectualităţii minorităţilor naţionale în munca şi lupta comună pentru 
înflorirea culturii şi ştiinţei puse în slujba socialismului în patria noastră. 

Părinteasca grijă a partidului şi guvernului ne însufleţeşte să muncim în aşa 
fel înîât, Universitatea Babeş-Bolyai să dea patriei cadre bine pregătite, educate 
în spiritual marxist-leninismului, în spiritul măreţelor idei ale internaţionalismului 
proletar, capabile să facă faţă cu cinste sarcinilor construcţiei socialiste în orice colţ 
al ţării noastre.

37, 44. În pauzele Adunării au făcut comentarii de nemulţumire scriitorul Nagy István 
şi un profesor de la Filologie, după cum au povestit unii martori oculari. A fost, se pare 
profund afectat, prorectorul Csendes de la fosta Universitate “Bolyai”, care s-a sinucis 
la scurt timp, motivul morţii sale nefiind foarte clar. Şi scriitorul Szabedy, pe care l-a 
interupt Ceauşescu pentru insinuarea “luării” Universităţii “Bolyai” s-a sinucis l-a scurs 
timp, ceea ce traduce anumite trauma personale, pe care, desigur, presa oficială nu le-a 
dezvăluit. Ionuţ Ţene, Discurs oficial şi discurs oral privind înfiinţarea Universităţii “Babeş-
Bolyai” la 1959, în “Anuarul de Istorie orală” III, Cluj-Napoca, P.U.C., 2002, p. 126-128, 
131-132. I. Ţene a folosit ancheta orală în legătură cu acest subiect, intervievaţii fiind 
acad. C. Mureşan şi prof.univ. V. Vesa.
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Vom lupta fără cruţare împotriva oricărei manifestări naţionaliste din orice 
part e ar veni ele, vom apăra cu hotărâre unitatea noastră, bazată pe principiului 
internaţionalismului socialist. 

Strîns uniţi în jurul Partidului Muncitoresc Român, conştienţi de măreţele sarcini 
ce stau în faţa noastră, noi, dascălii acestei instituţii de învăţămînt superior ne 
legăm solemn să traducem în viaţă cu perseverenţă şi hotărâre politica partidului, 
punând toate forţele şi capacitatea noastră în slujba întăririi scumpei noastre patrii 
R.P.Română.43 

În acelaş timp cu Adunarea cadrelor didactice universitare s-a desfăşurat, tot la 
Casa Universitarilor, Adunarea studenţilor din institutele de învăţământ superior 
din Cluj. Presa comunistă a semnalat că “adunarea studenţilor s-a desfăşurat într-o 
atmosferă de entuziasm tineresc. Vorbitorii au arătat că unificarea celor două 
Universităţi corespunde pe deplin dorinţei studenţilor romîni şi maghiari din Cluj de 
a învăţa şi munci împreună, de a se ajuta reciproc într-o strânsă colaborare frăţească 
în străduinţa lor de a deveni intelectuali temeinic pregătiţi, gata să slujească cu 
credinţă interesele patriei, ale construirii socialismului.Ei şi-au exprimat convingerea 
că unificarea Universităţilor va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de învăţătură şi 
ridicarea nivelului procesului de învăţământ, la cimentarea unităţii frăţeşti dintre 
studenţii şi profesorii romîni şi maghiari din Cluj. Participanţii la Adunare şi-au 
manifestat hotărârea de a depune toate eforturile în vederea pregătirii temeinice 
pentru profesiunea aleasă, a însuşirii cu perseverenţă a măreţei învăţături marxist-
leniniste, pentru îmbunătăţirea continuă a activităţii Universităţii “Babeş-Bolyai”.44 
Adunarea a ascultat Referatul “tov.” Ion Bojan, secretar al comitetului U.T.M. al 
Centrului Universitar Cluj, care a spus printre altele: “ca prim pas spre unificarea 
celor două Universităţi s-a trecut la crearea organizaţiilor unice de partid, de UTM, 
de sindicat şi de asociaţii studenţeşti. S-au unificat căminele şi cantinele celor 
două Universităţi, şi formaţiile cultural artistice. Au luat naştere un cor puternic, 
format din 160 de personae, o echipă de dansuri şi o orchestră de muzică populară 
şi uşoară, în care studenţii romîni şi maghiari au prezentat numeroase spectacole 
cu un bogat conţinut politico-educativ, care valorifică deopotrivă creaţiile populare 
romîneşti şi maghiare, specifice regiunii. Munca comună a cercurilor ştiinţifice 
studenţeşti unificate, activitatea comună la repetiţiile şi spectacolele artistice, 
pe stadioanele din Cluj, precum şi munca patriotică comună pe şantiere a dus la 
întărirea prieteniei şi frăţiei studenţilor romîni şi maghiari, constituind cea mai 
bună verificare a justeţei măsurilor de unificare. În ultimele luni a cunoscut o 
îmbunătăţire simţitoare activitatea organizaţiilor unificate de partid, de U.T.M., de 
sindicat şi asociaţii. În Universitatea unificată “Babeş-Bolyai” ( …) studenţii romîni 
şi maghiari, pe baza muncii şi vieţii în comun, vor adînci şi ai mult legăturile lor 
frăţeşti (…) Munca în comun în uzine, pe ogoare, în laboratoare, în institutele de 
învăţămînt superior a celor ce mucesc de toate naţionalităţile, continuă pe o treaptă 

43 Scânteia, an XXVIII, nr. 4565, vineri 3 iulie 1959, p. 2. 

44 Scânteia, nr. 4566, sâmbătă 4 iulie 1959, p. 2.
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superioară, în condiţiile vieţii noi, libere din patria noastră socialistă, tradiţiile 
glorioase ale luptei din trecut a oamenilor muncii romîni şi maghiari, conduşi de 
partid împotriva exploatării şi asupririi, pentru făurirea vieţii de azi. În cei 15 ani 
de la eliberarea ţării noastre, Partidul Muncitoresc Romîn a condus poporul nostru 
spre victorie, făurind unitatea politică şi morală a tuturor ce muncesc, indiferent 
de naţionalitate. Cu inima plină de recunoştinţă pentru regimul democrat-popular, 
care a creat tinerei generaţii condiţii minunate de viaţă, de învăţătură, aşa cum 
n-a avut niciodată tineretul din Romînia în trecut, ne angajăm în faţa Partidului 
Muncitoresc Român şi a guvernului că vom munci şi învăţa cu rîvnă pentru a deveni 
intelectuali capabili, înflăcăraţi constructori ai socialismului, apărători credincioşi 
ai cuceririlor noastre revoluţionare”.45 Toate cuvântările la Adunarea studenţească 
au reiterat aceleaşi idealuri comuniste: de pildă, “tovarăşul” Pandele Victor, student 
la Facultatea de ştiinţe juridice, anul III, a afirmat că studenţii au înţeles importanţa 
unificării pentru buna desfăşurare a educării şi pregătirii studenţilor, “pentru 
întărirea unităţii dintre poporul romîn şi minorităţile naţionale. Astăzi consfinţim 
unificarea dorită. Exprimînd marea satisfacţie şi bucurie cu care studenţii clujeni 
au întâmpinat vestea despre construirea unei case de cultură a studenţilor şi a 
unui mare complex sportiv, pentru care s-au acordat 12 milioane de lei (…) aceasta 
arată grija părintească a partidului şi guvernului pentru tineretul patriei noastre”. O 
“tovarăşă”, Lörincz Ana, studentă la Facultatea de ştiinţe juridice, anul II, a precizat 
că “ în anii regimului democrat popular, clasa muncitoare, sub conducerea partidului 
a asigurat deplina egalitate în drepturi a minorităţilor naţionale cu poporul romîn 
(...) Comparînd situaţia de azi cu trecutul nu prea îndepărtat, îmi dau foarte bine 
seama că eu nici n-aş fi putut visa vreodată în timpul regimului burghezo-moşieresc 
să am posibilitatea de a deveni intelectual pregătit multilateral, pentru a putea sluji 
intereselor poporului muncitor”. Zutor Sándor, student în anul II, la Facultatea 
de Istorie s-a referit l-a efectul pozitiv pe care l-a avut viaţa în comun în aceleaşi 
cămine. “La noi s-a făcut şi unificarea echipelor sportive şi a brigăzilor culturale. 
Corul unificat, are un repertoriu alcătuit din cântece romîneşti şi maghiare, întărit 
cu elemente talentate, (…) ocupînd locul întâi la trecerea în revistă a formaţiior 
artistice pe zonă”. În cuvântul studentului Mihai Imre. din anul anul II, de la 
Facultatea de istorie s-a exprimat “adeziunea deplină la măsura unificării celor 
două universităţi clujene”, iar Ionuţ Seulean student la Facultatea de filologie a 
relevant “condiţiile optime de studiu şi de trai pe care le au studenţii în R.P.R.”.46 
La sfârşitul Adunării studenţeşti a luat cuvântul Tokács Lájos, desemnat consilier 
al ministrului Învăţământului şi Culturii, care şi-a exprimat “profunda convingere 
că prietenia şi dragostea frăţească dintre studenţii romîni şi maghiari, unitatea lor 
de nezdruncinat, se va întări şi mai mult, că ei vor obţine succese care vor întări 
prestigiul Universităţii “Babeş-Bolyai”. Rectorul Universităţii unificate le-a reiterat 
studenţilor însemnătatea unificării:” în urma unificării Universitatea noastră are 

45 Ibidem.

46 Ibidem.
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posibilitatea să dea o contribuţie sporită la progresul continuu al ştiinţei şi culturii 
socialiste”. Ca şi cadrele didactice universitare studenţii clujeni, prin vocea “tov.” 
Remus Bucşa, prim-secretar al Comitetului Regional U.T.M. Cluj, a transmis o 
telegramă de recunoştinţă către Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Român, tovarăşului Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Consiliului de Miniştri al Republicii 
Populare Române, tovarăşului Chivu Stoica. 

Noi studenţii centrului universitar Cluj ne exprimăm deplina aprobare faţă de 
unificarea Universităţilor “Babeş” şi “Bolyai” 

 Unificarea celor două universităţi contribuie la întărirea unităţii studenţilor romîni 
şi maghiari din Cluj, la îmbunătăţirea pregătirii lor ştiinţifice şi a educaţiei lor în 
spiritul patriotismului şi internaţionalismului socialist. 

Folosim acest prilej pentru a exprima sentimental de dragoste şi recunoştinţă faţă 
de Comitetul Central al P.M.R., şi guvernul R.P.R. pentru grija părintească cu care 
ne înconjoară necontenit. 

 Una dintre cele mai recente dovezi ale acestei griji calde şi prieteneşti o constituie 
alocarea fondurilor pentru construirea casei de cultură a studenţilor, a sălii sportive 
şi pentru lărgirea capacităţii bibliotecii universitare- construcţii importante, care 
ne vor asigura condiţii materiale excelnte pentru desfăşurarea activităţilor noastre 
comune pe plan politic, ideologic, profesional, ştiinţific şi cultural-sportiv. Promitem 
partidului şi guvernului că vom depune toate eforturile pentru ca, până la 1 mai 
1960 aceste construcţii să fie terminate. 

Asigutăm comitetul Central al Partidului, în frunte cu tovarăşul Gh. Gheoghiu-Dej, 
şi guvernul R.P.R, că vom munci neobosit pentru a deveni cadre cu o înaltă calificare, 
cetăţeni profund devotaţi cauzei construirii socialismului în scumpa noastră patrie, 
RPR.

Credincioşi ideii scumpe a internaţionalismului socialist, exprimăm partidului 
şi guvernului hotărârea noastră neclintită de a lupta împotriva oricăror încercări 
de a lovi în unitatea rîndurilor noastre, hotărârea de a aplica fără şovăire în viaţă 
înţeleapata politică a P.M.R.. Trăiască Paridul Muncitoresc Român, conducătorul 
iubit al tineretului din patria noastră! În încheierea adunării întreaga asistenţă a 
intonat Internaţionala.47 

Presa comunistă a semnalat crearea Universităţii „Babeş-Bolyai” şi a folosit 
limbajul discursurilor oficiale în prezentarea evenimentului ca o manifestare a 
frăţiei reciproce între studenţi şi între profesorii Universităţii unificate clujene. S-a 
subliniat, în primul rând, rolul Partidului Muncitoresc Român, care a stat la „temelia” 
acestei înfăptuiri şi care a luptat pentru continua consolidare a unităţii oamenilor 
muncii indiferent de naţionalitate, în zidirea unei patrii înfloritoare, socialiste. 
Unificarea celor două instituţii universitare a fost prezentată ca un sucees al muncii 
în comun a oamenilor muncii, români şi maghiari şi ca etapă superioară de organizare 
a învăţământului superior universitar din Cluj, o ridicare a la un nivel superior a 
Universităţii prin îmbinarea şi colaboarea organizată într-un singur colectiv de 

47 Ibidem. 
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lucru a forţelor ştiinţifice şi didactice. Sloganul ideologic comunist al importanţiei 
muncii şi luptei în comun pe tîrâmul vieţii universitare a fost subliniat de Viaţa 
studenţească, revista asociaţiilor studenţeşti din Republica Populară Română (nr. 
7-8, iulie-august 1959) care a sugerat că „studiind împreună şi împărtăşind pe baza 
muncii şi a traiului în comun aceleaşi preocupări şi aceleaşi bucurii, studenţii 
romîni şi maghiari, ca şi cei de altă naţionalitate se vor cunoaşte mai adânc, se vor 
preţui mai mult unii pe alţii, şi, unindu-şi eforturile, vor să dezvolte mereu unitatea 
frăţească necesară muncii creatoare şi indispensabilă luptei dârze pentru întărirea 
continuă a regimului de democraţie populară în ţara noastră, împotriva oricărei 
încercări duşmănoase de subminare a frăţiei şi înţelegerii. Adânc recunoscător 
partidului şi guvernului pentru aceste măreţe înfăptuiri, centrul universitar Cluj 
întâmpină cea de-a 15-a aniversare a eliberării patriei noastre înconjurând cu 
dragoste şi devotament partidul nostru, condus de încercatul său Comitet Central, 
în frunte cu Gh. Gheorghiu-Dej.”48 

 Dincolo de discursul ofcial, legitimat de către autorităţile de partid şi 
guvernamentale comuniste crearea Universităţi „Babeş-Bolyai” deschidea o serie 
de probleme administrative, ale căror rezolvare cerea timp şi fonduri. Trebuia să 
se facă restructurarea Consiliului Academic, reorganizarea Rectoratului, pentru a 
se asigura reprezentarea corpului didactic, ce făcuse parte din vechea Universitate 
„Bolyai”. La acestea se adăuga crearea unor noi săli de curs, de contopirea lucrărilor 
bibliografice în cadrul Bibliotecii Universitare, de întocmirea unor programe noi 
etc. 

Începând cu anul academic 1959/60 noua Universitate „Babeş-Bolyai” conţinea 
următoarele facultăţi: Facultatea de matematici şi fizică, cu 4 secţii, Facultatea de 
chimie, Facultatea de Ştiinţe naturale- geografie, cu 4 secţii, Facultatea de Filologie, 
cu 10 secţii, Facultatea de Ştiinţe juridice cu o secţie.49 Rectorul Universităţii 
„Babeş-Bolyai”, prof.univ C. Daicoviciu, şi-a propus să facă din „Babeş-Bolyai” o 
universitate de prestigiu în ţară, dar şi printre universităţile europene. Volumele 
jubiliare, dedicate Universităţii „Babeş-Bolyai” în deceniul următor au subliniat 
că „urmările pozitive ale unificării universităţilor n-au întârzâiat să se vădească: 
„activitatea didactică şi ştiinţifică a corpului didactic, cea culturală şi educativă a 
studenţilor au sporit atât canditativ, cât şi calitativ. Forţele didactico-ştiinţifice şi-
au unit puterile, aparatura s-a completat, studenţii s-au putut cunoaşte mai bine. 
Cu un cuvânt rezultatele au fost superioare din toate punctele de vedere; din cel al 
instrucţiei şi educaţiei, al cercetării ştiinţifice, al activităţii culturale şi obşteşti.”50 

48 Viaţa studenţească, an IV, nr. 7-8 (32-33) iulie-august 1959, p. 7. 

49 V. Vesa, The Unification between the “Babeş” and the “Bolyai” Universities, p. 311. I. 
Demeter, Învăţământul şi cultura naţionalităţilor conlocuitoare din R.P.R. aplicare 
consecventă a învăţăturii Marxist-leniniste, de către P.M.R., p. 49-50. 

50 Ştefan Pascu, coord., Universitatea Babeş-Bolyai, Dezvoltarea Universităţii din Cluj-
Napoca. Bibliografie selectivă, Cluj-Napoca, 1974, p. 37, 44. 
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Universitatea „Babeş-Bolyai” pornea din vara anului 1959 pe un drum lung, de câteva 
decenii prin etapele regimului comunist, care a subliniat consecvent importanţa 
covârşitoare a învăţământului superior. După 1989 chingile politico-ideologice ale 
învăţământului au fost eliminate, menirea învăţământului universitar clujean fiind 
de ordin multicultural. În anul 2009 se împlinesc 90 de ani de la crearea Universităţii 
„Daciei Superioare” şi 50 de ani de la crearea Universităţii „Babeş-Bolyai”, prilej 
care dezvăluie importanţa unor restituiri istorice consistente.


