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Înființarea Universității românești din Cluj, în 1919, a fost „o faptă de mare impor-
tanță”, spunea primul ei rector, profesorul Sextil Pușcariu. Această Universitate a fost 
împlinirea unei aspirații, purtate de câteva generații, care au susținut misiunea cultu-
rală și identitară a românilor din Transilvania. Alături de celelalte instituții universita-
re, culturale și științifice ale României Mari, Universitatea clujeană a fost destinată să 
aibă o misiune imporantă, în ridicarea culturală a națiunii și în sporirea prestigiului ei 
științific, pe plan intern și internațional. Înainte ca marea Conferință de pace de la Paris 
(1919-1920), să fi fixat granițele României Mari, statele aliate au ținut, prin reprezen-
tanții lor oficiali, să aducă omagii noului așezământ cultural și științific creat în Cluj. 
Acest așezământ a fost considerat simbolul străduinței românilor de a se manifesta, ca 
factor cultural de primul rang în Europa. Solidaritatea marilor puteri ale timpului a 
încurajat opinia publică românească.1

Universitatea românească din inima Ardealului, a fost organizată sub egida 
Consiliului Dirigent, în condiții grele, în care țara era secătuită financiar și sărăcită 
material de Marele Război. Ceea ce rămăsese de la Universitatea ungurească nu se po-
trivea cu necesitățile învățământului românesc, nu corespundea întru-totul cerințelor 
științifice moderne și, mai ales, nu rezona cu împrejurările speciale ale României între-
gite. Țara avea nevoie de o reorganizare instituțională, politică și culturală, pentru re-

1 „Raportul Rectorului Sextil Pușcariu, despre activitatea Universității, de la înființarea ei. 
Cetit cu ocazia ședinței inaugurale, din 10 octombrie 1920”, în Anuarul Universității din Cluj, 
an I, 1919-1920, Cluj: Tipografia Institutului de Arte Grafice „Ardealul”, 1921, pp. 1, 19. 
Elisabeta Faiciuc, „Rolul lui Sextil Pușcariu – primul rector al Universității românești cluje-
ne, în reorganizarea activității științifice în capitala Transilvaniei”, în Biblioteca, V, 1994, nr. 
8-10, pp. 58-59.
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alizarea unificării, în toate aspectele ei: „unificarea, spre care tindem cu toții, în cel mai 
nobil și ințelepțesc înțeles, de amalgamare sufletească și de ajutor dat din toată inima 
de la frate la frate, aici, la Universitate, s-a practicat întâia oară”, – sublinia profesorul 
Sextil Pușcariu, în prima sa intervenție ca rector. 2

In sprijinul dotării cu resursele necesare, un număr important de români au făcut 
importante donații, venind astfel în întâmpinarea marilor nevoi ale noii instituții.

1. Donaţia Majestăţii Sale, Regele Ferdinad I (1920)

Universitatea Ardealului a fost prilejul unei mari bucurii naționale. Fondarea ei a 
reprezentat o ocazie de evocare a rolului major al Regelui Ferdinand I, primul mare 
sprijinitor al citadelei universitare clujene. La ședința de inaugurare a Universității, 
din 10 octombrie 1920, rectorul Sextil Pușcariu a omagiat, înființarea Universității 
din Cluj, reamintind o lungă uzanță a vechilor domnitori. „Era un obiceiu în vechi-
me, ca Domnii Țărilor Române, după o victorie strălucită, să înalte drept mulțumită 
Cerului o biserică. După strălucita victorie a celui mai crâncen răsboiu, Regele tuturor 
Românilor, urmând buna tradiție a înaintașilor Săi, a ridicat acest templu al culturei 
românești. Pentru înaltul sprijin pe care Maiestatea Sa, Regele Ferdinand I, l-a acordat 
de la început Universității noastre, inimile noastre îi poartă adâncă recunoștință!”3 

Într-adevăr, în cartea de aur a donatorilor Universității din Cluj, apare la loc de 
frunte, cu scrisul autograf, însuși M.S. Regele Ferdinand I, cu cei 400.000 de lei, pe care 
i-a donat în anul 1920, pentru funcționarea unui Institut de Istorie Națională. Augustul 
fondator dorea ca Institutul să se ocupe de „studiul istoriei române, atât de vitreg tra-
tată sub stăpânirea trecută”.4 Mijloacele prin care se putea ajunge la acest scop, erau, 
după părerea directorilor Institutului, profesorii Ioan Lupaș și Alexandru Lapedatu, ur-
mătoarele: alcătuirea unei biblioteci de specialitate, cât mai completă, în care studenții 
și cei ce se dedicau studiilor de istorie națională să găsească instrumentul de căpetenie 
în cercetarea istorică; întocmirea unei bibliografii istorice române, prin care cercetătorii 

2 „Raportul Rectorului Sextil Pușcariu...”, pp. 4, 9. Marcela Sălăgean, „România între 1919 
și 1947”, în Ioan-Aurel Pop (coord.), Istoria României. Compendiu, Cluj-Napoca: Editura 
Institutului Cultural Român, 2004, p. 597. Vezi Alma Mater Napocensis. Idealul universității 
moderne. Prelegeri inaugurale ale Universității din Cluj în perioada interbelică (1919-1940), ediție 
îngrijită, studiu introductiv și note Vasile Pușcaș, Cluj-Napoca: Editura Centrului de Studii 
Transilvane, 1994. 

3 „Dare de seamă anuală despre activitatea Universității din Cluj în anul școlar 1921-1922, 
făcută de Prof. Dr. D. Călugăreanu, rectorul Universității. (Cetită în ședința de deschidere 
a anului școlar 1922-1923, ținută în Aula Universității, în ziua de 29 Octomvrie 1922, ora 
11)”, în Anuarul Universității din Cluj, pe anul școlar 1921-1922, întocmit de prof. dr. D. 
Călugăreanu, Rectorul anului, Cluj, Institutl de Arte Frafice „Ardealul”, 1923, pp. 11-12, 20.

4 Citat din editorii Anuarului Institutului, profesorii Ioan Lupaș și Alexandru Lapedatu, 
în Anuarul Institutului de Istorie Naţională, I, 1921-1922, Cluj: Institutul de Arte Grafice 
„Ardealul”, 1922, p. VII.
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să fie înlesniți și ajutați în studiile lor; editarea unui Anuar, și a altor „publicațiuni” ale 
Institutului, în care tinerii să poată aduce, prin cercetări și studii originale și meritorii, 
partea lor de contribuție la progresul istoriografiei naționale, îndeosebi al celei privi-
toare la românii din fosta Ungarie și la tematicile istorice ce-i interesa pe fiecare. De 
asemenea, donația regală contribuia la stimularea cercetărilor istorice și a interesului 
public, prin acordarea unor premii, prin reconpensarea, morală și materială, a scrieri-
lor remarcabile de specialitate și prin organizarea de serbări comemorative, vizitări de 
monumente străbune, cercetări de localități istorice și patronare de societăți, cu caracter 
mai special ori mai general, în legătură cu programul de activitate al Institutului. Ca ur-
mare, a donației regale, Institutul de Istorie Națională a putut să-și înceapă activitatea 
chiar din 1920, servind ca un centru fundamental al cercetării istorice românești.5

Recunoștința conducerii Universității, față de donația regală, a fost mare, pentru 
că gestul Majestății Sale a stimulat multe alte inițiative de donare, care s-au revărsat 
cu generozitate, în lunile și anii care au urmat. Astfel, la suma de 400.000 lei, oferită 
de M.S. Regele, cu prilejul inaugurării Universității, s-au mai adugat, pentru crearea 
Institutului de Istorie Națională, suma de 100.000 lei, de la Banca Națională a României, 
50.000 lei, de la Banca Marmorosch-Blanc6, 50.000 lei, de la Banca Românească, 10.000 
lei, de la Banca generală a Țării-Românești, 10.000 lei, de la Societatea întreprinde-
rilor Bragadiru, 2.000 lei, de la Societatea de asigurări „Agricola” și 2.000 lei, de la 
Banca Viticolă. În total s-au strâns 624.000 lei, sumă dată în păstrarea și administra-
rea Universității din Cluj și de al cărei venit (până în 1922, era de peste 60.000 lei). 
Institutul putea să dispună, pentru acoperirea cheltuelilor sale viitoare, după cum 
considerau conducătorii lui. Directorii Institutului au apreciat foarte mult donațiile: 
„exprimând (…) cele mai vii și recunoscătoare ale noastre mulțumiri conducătorilor 
Instituțiunilor mat sus menționate, pentru donațiunile făcute, cum și tuturor celor ce 
au binevoit a interveni, la timpul său, în favoarea inițiativei noastre. Nu ne îndoim că, 
concomitent cu lucrările de întregire a organizării Institutului nostru va crește, prin 
nouă donațiuni, și fondul său inalienabil, până la suma necesară, cum am zis, spre a-i 
asigura existența independentă și bunul său mers, când, atuncea vom avea grijă să 
rugăm pe cei în drept să desăvârșească această asigurare, prin o lege specială, pentru 
organizarea și funcționarea Institutului”.7 

Pentru Biblioteca Institutului de Istorie Națională au donat cărți: Academia 
Română, Casa Şcoalelor, Societatea de Geografie și o serie de particulari, între care 
amintim pe Vintilă Brătianu (1867-1930), cu colecția întreagă a scriitorilor bizan-
tini, editată la Bonn, precum și o serie de autori, care și-au donat scrierile. Directorii 
Institutului, profesorii Lupaș și Lapedatu, au făcut apel la bunăvoința particularilor, 

5 Ibidem.
6 Pe lângă donația făcută pentru fondul inalienabil, Banca Marmorosch-Blanc a mai acordat 

și o subvenție anuală de 6.000 lei, pentru cheltuelile curente ale Institutului, sumă folosită în 
1922, pentru tipărirea primului număr al Anuarului. Ibidem.

7 Ibidem.
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pentru sprijinirea instituției clujene, iar „cel dintâiu care a răspuns apelului (…) a fost 
– o remarcăm cu plăcere și mulțumire – mărinimosul donator al mai tuturor inițiati-
velor de acțiuni culturale și naționale, d-l senator ing. Mircea, mare comerciant din 
București. Într’o vreme când nu puteam încă dispune de mijloace din alte părți, cele 
20.000 coroane dăruite de d-sa au fost cât se poate de bine venite ca să acopere primele 
cheltuieli reclamate de lucrările de instalare a institutului în actualul său local”.8 

Cum Institutul de Istorie Națională nu se putea 
sprijini în viitor numai pe resursele variabile și pu-
țin sigure ale bugetului oficial și pe ajutoarele be-
nevole și întâmplătoare ale eventualilor donatori, 
conducătorii săi, directorii săi, profesorii Lupaș 
și Lapedatu „s’au gândit că e mai bine să caute a 
augmenta fondul dăruit de M.S. Regele, până la o 
sumă din al cărei venit să se poată îndestula trebu-
ințele Institutului, fără să mai fie nevoie, dacă se va 
putea, să se apeleze la ajutorul Statului și la gene-
rositatea particularilor”.9 

Donația regală și a altor instituții culturale, 
nu puteau acoperi multele lipsuri materiale ale 
Universității din Cluj, nevoia urgentă de labora-
toare, cărți și materiale științifice. Rectorul Dimitrie 
Călugăreanu, sublinia insistent, în ședințele con-
ducerii universitare, că lipseau localurile adecva-
te, pentru adăpostirea Institutelor, Muzeelor, Seminariilor și Clinicilor universitare. 
Lipsea un local pentru Institutul de Fiziologie, la Facultatea de Ştiințe, nu exista, în 
1920/21, nici urmă de observator astronomic; Chimia și Fizica se asfixia în localuri 
complet insuficiente, iar partea cea mai prețioasă a Muzeului Botanic stătea în Teatrul 
vechi și în altă clădire șubredă, expusă la ruină, din pricină că nu puteau fi îngriji-
te adecvat. Clinica de Copii stătea în niște clădiri improprii, fiind, poate, cel mai rău 
spital de copii din toată Transilvania. „Noi strigăm, dar nu vrea nimeni să ne audă”, 
spunea cu tristețe rectorul Călugăreanu. „Dinpotrivă, să găsesc oameni care propovă-
duesc să nu ni se mai dea nimic, fiindcă avem destul. Recordul în această privință îl 
țin tocmai cei care cunosc în mod superficial, sau nu cunosc deloc Universitatea din 
Cluj și nici nu vor să-i priceapă situațiunea specială. Sunt unii care n’au fost niciodată 
în Cluj; asta nu’i înpiedecă să se pronunțe asupra bogățiilor și înzestrărilor de care au 
auzit că ar fi la Universitatea noastră”.10

8 Ibidem, pp. VIII-IX.
9 Ibidem, p. X.
10 „Dare de seamă anuală despre activitatea Universităţii din Cluj în anul şcolar 1921-1922”, 

pp. 11-12.

M.S. Regele Ferdinand I (1865-1927)
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Pentru ca Universitatea din Cluj să susțină știința, cultura, activitatea didactică 
era nevoie de sprijin moral și financiar, de la societatea românească. La Congresul 
Asociației profesorilor universitari din România, ținut în iunie 1920, la București, s-a dis-
cutat și s-au pus bazele legăturii trainice între Universitate și societate. În „Darea de 
seamă, asupra adunării generale” a Asociației, ținută între 3-5 iunie 1922, se preciza 
rolul Universității în modelarea și călăuzirea spiritului public. Universitatea trebuia 
grabnic întărită material și financiar, pentru a-i permite să întrețină „focul nestins al 
științei”: „sufletul și geniul unei națiuni, în starea actuală a civilizațiunii, care, nu se 
măsoară numai cu puterea armelor și cu desvoltarea vieții economice, ci și cu gradul 
de cultură al poporului”.11

Într-o amplă „Dare de seamă”, pe anul 1921/1922, despre starea Universității cluje-
ne, rectorul Călugăreanu menționa că „Universitatea (…) e încă departe de a avea tot 
ce-i trebuește. Nădăjduim, însă, că nici guvernul actual nu o va lipsi de sprijinul său, cu 
atât mai mult, cu cât știm că toți membrii guvernului de astăzi sunt adânc pătrunși de 
importanța cultural-națională a Universităților”.12 Rectorul a recunoscut că Ministerul 
Cultelor și Instrucțiunii Publice – devenit din 13 iunie 1920, Ministerul Instrucțiunii 
Publice – avea bunăvoința de a susține interesele culturale din Ardeal. De aceea, s-a 
angajat să acorde sume importante de la bugetul Statului, pentru Universitatea clu-
jeană. Cu toată bunăvoința, bugetele universitare au fost insuficiente, față cu nevoia 
de achiziționare a materialelor științifice și culturale, de asigurare a condițiilor decen-
te, pentru cadrele didactice și studenții universitari. Caracterul specific și necesități-
le locale impuneau fiecărei Universități anumite deziderate și cereau anumite soluți. 
Sprijinirea celei clujene nu trebuia înțeleasă ca „o separațiune, ci din contra, o întregire 
mai desăvârșită a culturei naționale unitare”, susținea dr. Iacob Iacobovici, rectorul 
anului 1922-1923.13 

În 1923, rectorul D. Călugăreanu confirma sprijinul publicului românesc, în favoa-
rea Universității clujene: ”în zilele noastre și, mai ales, după război, sublinia rectorul 
Călugăreanu, publicul a înțeles că Universitatea îndeplinește o funcțiune socială; că 
viața și munca ei sunt în strânsă legătură cu viața și rânduiala societății, în mijlocul 
căreia dânsa funcționează, și că sufere și ea, destul de simțitor, influența mediului. De 
aceia, ca să-i putem prețui silințele, datori suntem să luăm în seamă și condițiunile 
sociale, ce o înconjoară, adecă să privim activitatea ei în cadrul activității generale”.14 

11 Asociaţia profesorilor universitari din România. Adunarea generală a anului 1922, Cernăuţi: 
Institutul de Arte Grafice, 1922, pp. 8-9. „Raportul Rectorului Sextil Puşcariu despre activita-
tea Universităţii”, p. 20.

12 „Dare de seamă anuală despre activitatea Universităţii din Cluj în anul şcolar 1921-1922”, p. 4. 
13 Dr. I. Iacobovici, „Raport asupra trebuințelor Universităței din Cluj”, în Anuarul Universităţii 

din Cluj, anul şcolar 1922/23, întocmit de prof. dr. Iacobovici, rectorul anului și dr. Ştefan 
Jarda, secretar general al Universității, Cluj: Imprimeria dr. Bornemisa, 1924, pp. 13-14.

14 „Dare de seamă anuală despre activitatea Universităţii din Cluj în anul şcolar 1921-1922”, p. 
1. Asociaţia profesorilor universitari din România. Adunarea generală a anului 1922, p. 8. 
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Rectorii au înțeles repede că în toate țările europene, chiar în cele de veche cultură, 
Universitățile, văzând că resursele Statelor nu ajungeau, au început să caute și alte iz-
voare de venit, care să suplinească insuficiența resurselor. Una dintre frecventele solu-
ții universitare a fost apelul la marile instituții financiare, la întreprinderi industriale, 
la particulari avuți, la crearea de fonduri speciale, pe cale legislativă. 

Încă din 1920, rectorii Sextil Pușcariu, Vasile Dimitriu, apoi Dimitrie Călugăreanu 
semnalau că activitatea profesorilor se lovea de greutăți foarte mari, din cauza lipsei 
de manuale, materiale de studiu și laborator. Condițiile de viață și activitate ale stu-
dențiilor și profesorilor erau precare; „manualele didactice românești, pentru studenți 
noștri, sublinia rectorul Călugăreanu, sunt absolut de trebuință, mai ales la Cluj, și cu 
deosebire acum când cărțile străine au ajuns la prețuri inabordabile. Cu mulțumire 
constatăm că nevoia tipărirei de cărți românești a fost bine înțeleasă în cercurile con-
ducătoare și că Ministerul a luat în bugetul actual al Universității noastre suma de 535 
000 de lei, destinată în cea mai mare parte la înplinirea acestei lipse”.15 

Starea financiară a instituției de învățământ superior din Cluj era insuficientă, în 
raport cu multele proiecte, pe care conducerea Universității le voia îndeplinite cât mai 
grabnic. De aceea, apelurile rectorilor au fost ferme și perseverente: „Noi nădăjdu-
im că se vor găsi și alți patrioți cu stare, doritori de a ajuta propășirea științelor în 
Universitatea noastră, sublinia rectorul D. Călugăreanu, și vor crea fonduri și pentru 
alte ramuri ale științei omenești. A da din prisosul tău pentru ca să împrăștii întuneri-
cul și să ușurezi suferințele, este întrebuințarea cea mai nobilă ce o poți da averei tale. 
De aceia, D-nelor și D-nilor, acei cari aveți de unde, dați și pentru Ştiință. Noi nu vrem 
numai decât sume mari; Universitatea se mulțumește și cu sume mici, căci picătură 
cu picătură face lac. Ea va fi înlesnită în a-și îndeplini menirea, iar D-voastră veți avea 
mulțumirea sufletească de a fi ajutat geniul românesc să-și dea tributul său culturei și 
civilizațiunei mondiale”.16 

Exemplul nobil al Regelui Ferdinand I a fost urmat de alte instituții financiare și de 
către unii industriași, care și-au adăugat contribuția lor la întărirea Universității, cu o 
serie de materiale științifice, necesare activitățiilor.

2. Lista donatorilor Bibliotecii Unversitare din Cluj, după 1920

Apelurile conducerii Universității Ardealului au avut ecou și s-a reflectat în numă-
rul mare de donatori, în cărți, tipărituri, incunabile, ziare, anale universitare și școlare, 
hărți, manuscripte și alte materiale științifice. Printre donatorii generoși ai Universității 
clujene, respectiv instituții și persoane, s-au numărat: Academia Română din București, 

15 „Raportul Rectorului Sextil Pușcariu despre activitatea Universității de la înființarea ei.”, p. 
9. „Dare de seamă anuală despre activitatea Universităţii din Cluj în anul şcolar 1921-1922”, 
p. 7.

16 Ibidem, p. 2.
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care a donat o parte dintre publicațiile curente și dubletele Bibliotecii sale17; The 
American Library of Paris; Arhivele Statului, din București; „Astra” din Sibiu; Banca 
Națională a României, din București; Biblioteca Centrală, din Iași; Biblioteca Nazionale 
Centrale, Vittorio Emanuele”, din Roma; Biblioteca Parlamentului, București; Bureau 
International du Travail, din Geneva; Carnegie Endorcement for internaționale Peace, 
din Washington; Casa Şcoalelor, din București; Clinica Medicală, din Cluj; Comisia de 
delimitare a frontierei româno-ungare, din Oradea-Mare; Comisiunea Monumentelor 
Istorice, Cluj; Consulatul cehoslovac, Cluj; Consulatul englez; Consulatul francez; 
Consulatul german; Consulatul italian; Consulatul polonez; Divizia a II-a de vânători, 
din Cluj; Facultatea de Litere, din Cluj; Facultatea de Medicină, din Cluj; Facultatea de 
Ştiințe, din Cluj; Guvernement Génénerale de l’Afrique Occidentale Francaise, Paris; 
Guvernul cehoslovac, din Praga; Guvernul francez, (Ministère de l’Instruction pu-
blique, din Paris; Guvernul francez, (Ministère des affaires etrangères). Paris; Guvernul 
german, din Berlin; Guvernul Statelor Unite ale Americii, din Washington; Institutul de 
Anatomie patologică, Cluj; Institutul de Chimie, Cluj; Institutul de Chimie biologică, 
Cluj; Institutul de Istoria Medicinei, Cluj; Institutul de Istorie Națională, Cluj; Instituul 
de Speologie, Cluj; Institutul Geologic al României, București; Institutul Medico-Legal, 
Cluj; Institutul Meteorologic Central, București; Ministerul Agriculturii; Ministerul 
de Externe; Ministerul de Răsboiu; Ministerul Finanțelor; Ministerul Industriei și 
Comerțului; Dirercția generală a Statisticei; Ministerul Instrucțiunii Publice; Ministerul 
Justiției; Ministerul Muncii; Mission diplomatique de la Répulique Ukraniènne en 
Roumanie, București; Muzeul Limbii Române, Cluj; Muzeul Pedagogic, București; 
New-York Public Library, din New-York; Rockefeller Institut, prin Facultatea 
de Medicină, Cluj; Secretariatul general al Instrucțiunii din Basarabia, Chișinău; 
Seminarul Pedagogic, Cluj; Smithsonian Institut, Washington; Societatea Academică 
„Petru Maior”, Cluj; Societatea Națională de Cruce Roșie, București; Societatea Regală 
Română de Geografie, București; Société des Nations, Genève; Teatrul Național; 
Tribunalele din Cluj, Bacău, Botoșani, Piatra-Neamț și Roman; Universities Library for 
Central Europe, London și Ziarul „America”, Cleveland.18

În ceea ce privește donatorii particulari, aceștia au fost numeroși și au aparținut di-
feritelor categorii sociale și profesionale: Odiseu Apostol, medic-căpitan din Cluj; Demi 
Apostolescu, din București; G. Balș, inginer, din București; Nicolae Bănescu, profesor 
universitar din Cluj; Constantin Banu, fost ministru, din București; Ioan Bianu, profe-
sor universitar și bibliotecar al Academiei Române; Gheorghe Bogdan-Duică, profesor 
universitar, din Cluj, Romul Boilă, profesor universitar din Cluj; Valeriu Braniște, po-
litician, publicist și academician, precum și familia acestuia din Lugoj; Paul Brătășanu, 

17 Elisabeta Faiciuc, „Contribuția Bibliotecii Academiei Române la crearea bazei documentare 
a centrului universitar Cluj (în perioada interbelică)”, în Biblioteca, IX, 1998, nr. 2, pp. 53-56.

18 Eugen Barbul, Bilioteca Universităţii „Regele Ferdinand I, din Cluj, Cluj: Tipografia Cartea 
Românească, 1935, pp. 28-33.
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din București (Consiliul Național al Unității Românești); Victor Cheresteșiu, profesor 
secundar, la Cluj; Ştefan Christescu, căpitan, din București; Nicolae Coculescu, profesor 
universitar, din București; Eliodor Constantinescu, București; colonel I. Corbu, Bistrița; 
Mircea Djuvara, conferențiar, din București; Silviu Dragomir, profesor universitar, din 
Cluj; Ioan C. Filitti, profesor, din București; Familia Furnarachi, din Bacău; Onisifor 
Ghibu, profesor universitar, din Cluj; Artur Gorovei, directorul revistei „Şezătoarea”, 
din Fălticeni; Adrien Guebhard, Saint-Vallier-de-Thiey, (Alpes Maritimes); Jules Guiart, 
profesor universitar din Cluj; o anume Madame Eugenia, din București; Francisc Hossu-
Longin, avocat din Băsești; Réné Gabriel Jeannel, profesor universitar, Cluj; Gheorghe 
Ioanoviciu, bibliotecar, Cluj; Alexandru Lapedatu, profesor universitar la Cluj și fost 
ministru; George P. Macarovici-Feul, Călărași; colonel I. Manolescu, directorul revistei 
„Răsăritul”, din București; Aurelian Mironovici, din Siret; Ştefan Morărescu, București; 
Sabin Mureșan, bibliotecar, Cluj; Ioan Mușlea, bibliotecar, Cluj; Iancu I. Nistor, profe-
sor universitar, fost ministru, din Cernăuți; N. Olaru, Cluj; Victor Onișor, profesor uni-
versitar, Cluj; George Oprescu, conferențiar, Cluj; Iuliu Orient, conferențiar suplinitor, 
Cluj; Coriolan Petranu, profesor universitar, Cluj; Ioan Popenescu și Cornel Popovici, 
ambii din Cluj; Sextil Pușcaniu, profesor universitar, Cluj; Emil Racovită, profesor uni-
versitar, Cluj; generalul Radu C.Rosetti, București; Petru Sergescu, profesor universitar, 
Cluj; Florian Sion, profesor universitar, Iași; Gheorghe Spacu, profesor universitar, Cluj; 
Eugeniu Speranția, profesor universitar, în Oradea-Mare; Florian Ştefănescu-Goangă, 
profesor universitar, Cluj; Alexandru Tzigara-Samurcaș, București; Ion Ursu, profesor 
universitar, Cluj; Florica Voinescu, fiica d-lui Sion, membru al Academiei București; 
Romulus Voinescu, București și Zsako Ştefan, Cluj.19 

Așa cum reiese din listă, printre donatorii către Biblioteca Universitară s-au numă-
rat societăți, comisii, muzee, biblioteci, facultăți, ministere, tribunale, misiuni diploma-
tice, persoane provenite din mediul intelectual al țării sau din străinătate: profesori, 
medici, avocați, bibliotecari, jurnaliști și alții. Donațiile instituțiilor și persoanelor par-
ticulare au fost diferite, dar au reprezentat un gest de prețuire a Universității clujene și 
un mijloc de susținere a învățământului superior românesc. 

În anul 1920, Consiliul Dirigent pusese la dispoziția direcțiunii Bibliotecii 
Universitare clujene20, suma de 700.000 de lei, sub numire de,,fond românesc”, pen-
tru cumpărarea cărților românești. Acest important fond a fost întregit la o sumă de 

19 Ibidem.
20 Ibidem, pp. 33, 35-40. Lege imprimatelor legale din 1904, prin care se urmărea crearea de 

colecțiuni complete ale tipăriturilor românești, la diferite instituțiuni culturale de Stat, s-a 
aplicat și pentru Biblioteca Universitară clujeană. Aceasta a primit, în mod gratuit (conform 
legii și la stăruințele profesorului E. Racoviță, senatorul Universității, în anul 1923) de la ti-
pografiile din țară, câte două exemplare, din fiecare carte, broșură, revistă, ziar, note muzica-
le, hărți geografice, planuri, stampe, portrete, tablouri, foi volante și orice altă reproducere. 
Astfel, au intrat la Bibliotecă, toate produsele tiparului din țară, ceea ce i-a ușurat simțitor 
bugetul.
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1.000.000 de lei, acordat de guvernul Mareșalului Avereseu, prin înscrierea sumei de 
300.000 de lei în bugetul anului 1921-1922. Tot prin „donațiuni” au intrat la Bibliotecă 
și cele dintâi cărți străine. Prietenii României, mai ales Franța, au donat un număr 
însemnat de cărți științifice și reviste. Franța a trimis, începând din 1920 un număr 
mare de cărți literare și 95 de reviste literare și științifice, trebuincioase Institutelor și 
Seminariilor universitare. Trimiterea revistelor, în mod gratuit, a fost un gest excepțio-
nal, în condițiile în care Institutele universitare clujene nu puteau face față necesităților 
de material științific informativ, din cauza deprecierii leului românesc.21

În anul 1921-1922, donațiile de cărți, pentru profesorii și studenții clujeni, au fost 
impresionante. În ceea ce privește Biblioteca Universității, ea s-a înbogățit cu aproa-
pe 38.000 de volume, cărți românești și străine, din care cea mai mare parte au fost 
dăruite de Academia Română, iar restul au fost cumpărate de la particularii, care și-
au vândut bibliotecile și de la o serie de librării din țară. Bogata colecție de dublete a 
Bibliotecii Universitare, formată din 7.000 de volume, rămase de dinainte de 1918, a 
fost îmbogățită cu „donațiunile”, primite de la Academia Română, Parlamentul țării, 
donatorul Gh. Sion, Seminarul pedagogic și alții. De asemenea, au fost cumpărate câ-
teva biblioteci particulare și au fost obținute cărți și periodice, în urma legii imprima-
telor legale, care obligau tipografiile să trimită câte două exemplare din produsele lor 
către Biblioteca clujeană. 

„Donațiuni” mai mici, pentru dublete, au fost obținute de la o serie de particulari 
și instituții: Basil Bașiota, medic primar din jud. Cluj, care a donat 23 volume; Ateneul 
Român, București, 1470 volume; Căminul Studențesc (Str. Avram Iancu), Cluj, 285 vo-
lume; Facultatea de Teologie, Chișinău, 114 volume; Gimnaziul de stat „Floria’’, din 
Câmpeni, 47 volume; Internatul „Gh. Barițiu”, Cluj, 43 volume; Liceul „Avram Iancu”, 
Brad, 16 volume; Iuliu Marțian, Năsăud, 6 volume; Muzeul etnografic din Năsăud, 
27 volume; Şcoala medie „Petru Şpan’’, din Baia de Arieș, 58 volume; Şcoala norma-
lă de Fete, Cluj, 15 volume; Şcoala primară de stat „Avram Iancu”, Cluj, 10 volume; 
Şcoala superioară de comerț, Cluj, 14 volume; Seminalul Pedagogic, Cluj, 65 volume; 
Seminarul Pedagogic Universitar, București, 111 volume; Societatea „Ocrotirea orfa-
nilor de războiu” și Secția regională, Cluj, 231 volume. În afară de numărul conside-
rabil de dublete, circa 56.523, Biblioteca Universitară clujeană mai avea o „colecțiune” 
prețioasă de cărți românești vechi, achiziționată prin donații sau prin cumpărări de 
biblioteci particulare.22

21 Anuarul Universităţii pe anul 1921-1922, rectorul prof. dr. Dimitrie Călugăreanu, amintea 
cu bucurie alte câteva donații de excepție, făcute Universității clujene: aducem de asemenea, 
mulţumiri şi exprimăm recunoştinţă donatorului Nica (!), pentru cele 750 volume dăruite Bibliotecei 
noastre, precum şi Muzeului pedagogic,care ne-a dat 200 volume”, p. 10. Sextil Pușcariu, Memorii, 
ediție de Magdalena Vulpe, prefață de Ion Bulei, note de Ioana Bulei și Magdalena Vulpe, 
București: Editura Minerva, 1978, p. 420.

22 Ibidem. E. Barbul, op.cit., pp. 143-144. Stelian Mândruț, Virgil Vătășianu și Biblioteca 
Universității din Cluj (1925-1947), în Ars Transsilvanica, nr. 12-13, 2002-2003, pp. 273-305. 
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În edificiul Bibliotecii Universității din Cluj a fost instalată Biblioteca Populară, al 
cărei proiect de înființare era de dinainte de 1918. Inaugurarea Bibliotecii Populare s-a 
ținut la 14 mai 1921, în prezența lui Grigore Trancu-Iași, ministrul Muncii din vremea 
aceea. În ziua deschiderii sale Biblioteca Populară clujeană dispunea de 1.500 volu-
me de cărți românești, donate de Ministerul Muncii și de 500 volume cărți ungurești, 
moștenite de dinainte de 1918. 23 Biblioteca Populară a jucat un rol important cultural, 
punând la dispoziția publicului ardelean, circa 10.000 de volume. Acestea se adresau, 
mai ales tinerilor și elevilor, potențiali studioși din mediul universitar. 

3. Lista donaţiunilor, pentru fondul Căminurilor studenţeşti din Cluj (1919-1920)

Dintre multiplele probleme cu care se confrunta Universitatea clujeană se număra 
insuficiența căminelor studențești. Deficitul de spațiu în căminele studențești punea în 
pericol însăși desfășurarea activității universitare. Prin vocea rectorilor Sextil Pușcariu, 
Vasile Dimitriu, Dimitrie Călugăreanu și al celor care au urmat, Universitatea a făcut 
apel la public, la autorități și instituții financiare, pentru a o ajuta la crearea și înzestra-
rea unor noi „căminuri”. Cazarea studenților reprezenta o datorie importantă a institu-
ției, iar rezolvarea ei a fost mereu parțială. 

În Cluj nivelul de trai de după Marele Război era precar, mai ales pentru lipsa de 
locuințe. Fiind un mare oraș universitar lipsa locuințelor și căminelor afecta cazarea 
studenților. „Societatea ar trebui să se îngrijească ca studențimea să fie pusă la adă-
postul grijilor materiale, ca să poată să urmeze, fără fărâmițarea puterilor, cursurile 
și să li se dea posibilitatea să-și câștige toată pregătirea, pentru lucrări științifice in-
dependente. Pentru studenți trebuie clădite acele căminuri igienice și întocmite cu 
tot ce e necesar, pentru ca în vârsta când sufletul omului se formează și când se leagă 
prieteniile pentru toată viața, studentul să poată duce o viață armonioasă și frumoa-
să, iar la Universitate să se creeze acele institute speciale de studii, în care profesorul, 
în necontenit contact cu elevul său, introducându-l în tainele cercetărilor științifice, să 
poată face școală”.24 

Chiar din anul 1920, numărul studenților înscriși la Universitatea clujeană era peste 
așteptări. În anii care au urmat numărul studențimii, provenite din țară sau din afara 
ei, a devenit tot mai mare, iar posibilitățile locative ale Universității nu au putut ține 
pasul. Studenții Universității beneficiau de un cămin, situat pe Strada „Avram Iancu”, 
iar, din inițiativa Consiliului Dirigent, fosta Casă a Învățătorului a devenit cămin stu-
dențesc. Universitatea nu putea satisface toate cererile îndreptățite ale studențimii. 

23 E. Barbul, op.cit., pp. 35-36, 48. O parte a bibliotecii personale a lui Mikó Imre (1805-1876) a 
fost donată Muzeului Ardelean de către familia sa. În 1872, Biblioteca Muzeului Ardelean, 
cuprinzând peste 30.000 de volume, a fost dată spre folosința Bibliotecii Universitare clujene. 

24 Discursul rostit de rectorul Sextil Pușcariu, la ceremonia din 31 ianuarie 1920, apud, Serbările 
pentru inaugurarea universităţii din Cluj, 31 ianuarie-2 februarie 1920, București: Atelierele Cartea 
Românească, 1920, pp. 27-28. Anuarul Universităţii din Cluj, pe anul şcolar 22-1921, p. 11.
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Aceasta era, în mare parte, săracă, iar bursele unor „fundațiuni” particulare nu răspun-
deau, decât unor situații modeste.25 

La nevoia de a da adăpost studențimii a răspuns marele public, care s-a grăbit să 
contribuie la mărirea fondurilor „căminurilor” studențești. Senatul Universitar a fost 
impresionat de numărul mare de donatori, de aceea lista lor a fost publicată, la loc 
de cinste, în Anuarul Universității din Cluj, pe anul 1919-1920.26 Iată, care erau „nobilii 
donatori”: Daniil llariu Manastireanu, din Cluj, a donat 100 coroane; Precup Gavril, 
director în învățămînt, la Cluj, 1.000 coroane; Sextil Pușcariu, rector la Universitatea 
din Cluj, 100 coroane; profesorul Gheorghe Vâlsan, 100 coroane; dr. Somlyo, 2.000 co-
roane; dr. Stein, 1.000 coroane; dr. Mețianu, 1.000 coroane; dr. I. Malaiu, din Cluj, 100 
coroane; dr. Emil Colbassi, din Cluj, 100 coroane; dr. losif Popovici, a făcut o colec-
tă de 330 coroane; dr. Enea Nicola Palotai, din Ilva, a donat 100 coroane; dr. Pompei 
Micșa, a făcut o colectă de la magistrații și funcționarii Curții de Apel, de 1.000 coroa-
ne; dr, Gh. Vilt, revizor școlar, din Cluj și soția sa, au donat 1.000 coroane; dr. Leon 
Scridon, subprefect Bistrița, 150 lei; dr.I. Mălai-avocat, 410 lei. Actorii teatrali au donat 
1.575 coroane; N.N. (anonim), 10 coroane; Ioan Baciu, preot din Noșlac, 51 coroane; T. 
Bindea, preot gr.-cat., din Sântioana (Bistrița Năsăud), 11874 coroane; Ludovic Luca, 
preot din Alba-Iulia, 50 coroane; Grig. Farkas, comisar suprem de finanțe, din Năsăud, 
1.523 coroane; Moldovan și Frenkl din Cluj, au donat 30.000 coroane; doamna Viora 
Ciordaș, 500 coroane; Dimitre Rebreanu, din Bistrița, 100 coroane, apoi încă 2.013 co-
roane; Familia Ghimbașan, a donat, prin Dl. Borza, 1.000 coroane; Ioan Bengardeanu 
și Groza, au făcut o colectă de 902 coroane; G. Precup, director în învățământ, de 2.030 
coroane; I. Corbu, din Bistrița, a donat 1.000 coroane; Ionescu Grigorie, 500 lei, iar un 
anume G. Petruca a făcut o colectă, de la o petrecere, de 2.000 coroane. 27

Reuniunea Femeilor Române, din Sibiu, a donat, pentru fondul Căminurilor stu-
dențești din Cluj, venitul seratei din 13 ianuarie 1920, de 8.000 coroane; Societatea 
Femeilor Ortodoxe, din Sibiu, a donat 3.000 lei; Marmoroș Blank, din Cluj, 20.000 
coroane; Banca „Albina”, Sibiu, 5.000 coroane; Banca „Mercur” din Năsăud a fă-
cut o colectă de 550 coroane; Banca „Drăganul”, Beiuș, de 590 coroane; Banca 
„Progresul”, Ilia-mureșană, de 170 coroane; Banca Românească a donat 10.000 lei; 
Banca „Bihoreana”, 10.000 coroane; Direcțiunea Băncii „Arieșana”, din Turda, 1.000 
coroane; Direcțiunea Băncii „Bihoreana” (Oradea-Mare), 1.000 coroane; Direcțiunea 
Băncii „Geogeana”, 500 coroane; Direcțiunea Băncii „Oravițiana”, o colectă de 500 
coroane; Direcțiunea Băncii „Doina” și avocatul A. Nicola au donat 1.050 coroane. 
A fost donată dobânda banilor depuși la Banca „Albina”, de 4 lei și 10 bani, în total 
63.670 coroane. Direcțiunea financiară Sf. Gheorghe a făcut o colectă de 1.319 coroane. 

25 „Raportul Rectorului Sextil Pușcariu”, pp. 15, 17.
26 „Lista donațiunilor pentru fondul Căminurilor studențești din Cluj”, în Anuarul Universităţii 

din Cluj, 1919-1920, an I, Cluj: Tipografia Institutului de Arte Grafice „Ardealul”, Cluj, 1921 
pp. 37-40. 

27 Ibidem.
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A mai donat Resortul de Agricultură și Comerț, 975 coroane; Direcțiunea Financiară 
Arad, 30.000 coroane; Direcțiunea financiară Sibiu a făcut o colectă de 3.480 coroane; 
Însoțirea de credit din „Loman” a donat 528 coroane; Liceul din Ibașfalău, 1.150 co-
roane; Liceul,,M. Eminescu”, Satu-Mare, a făcut o colectă de 420 coroane; Direcțiunea 
Liceului din Deva a donat 17.846 coroane; Direcțiunea Liceului „Dragoș Vodă”, 2.350 
coroane; Direcțiunea Liceului „Simion Bărunțiu”, 500 coroane; Direcțiunea Liceului de 
Fete, Arad, 90 coroane; Direcțiunea Liceului din Gherla a făcut colectă de 465 coroa-
ne; Direcțiunea Şcoalei reale, Arad, de 8 870 coroane; Direcțiunea Şcoalei reale Reșița, 
de 220 coroane; Direcțiunea Liceului de băieți, Brașov, de 265 coroane; Direcțiunea 
Liceului de Fete, Brașov, de 119 coroane; Direcțiunea Liceului de Bă(i)eți, Orăștie, de 
3.500 coroane; Liceul „Radu Negru”, din Făgăraș, de 1.360 coroane; Liceul de Fete din 
Timișoara, de 650 coroane și Liceul de Bă(i)eți din Caransebeș, de 140 coroane. 28

Printre donatorii către fondul Căminurilor studențești din Cluj s-au numărat o se-
rie de studenți: studentul Ion Cadar a donat 1.500 coroane; studenta Octavia Buzea 
a făcut o colectă de 160 coroane; studentul Sabin Străvoiu, de 760 coroane; studen-
tul Octavian Abagier, de 380 coroane, studentul Ionel Muntean, de 900 coroane, stu-
denta Vonica Ion, de 400 coroane; studentul Nicolae Jucu, de 100 coroane; studentul 
Pau Virgil, de 319 coroane, studenta Magda Alex, de 10 coroane; studenta Ştefania 
Gomboș, de 80 coroane; studentul Iosif Drăgulescu, de 60 de coroane; studenta Măria 
Moldovan, de 155 coroane; studentul Radu Bădăluță, de 10 lei și 50 coroane; studentul 
Ioan Pop, de 810 coroane; studentul Iosif Catana Iosif, de 137 coroane; studentul Petre 
Bojin, de 230 coroane. 29

Fondul Căminurilor din Cluj a fost îmbogățit și prin donațiile unor comune din țară. 
Comuna Variaș a făcut o colectă de 200 coroane; Comuna Satchinez, de 189 coroane; 
Primăria Ruja, de 7.225 (!) coroane; Primăria Apăsdorf, de 50 coroane; Comuna lacobeni, 
de 70 coroane; Comuna Prostea, de 18.580 (!) coroane; Comuna Agnita, de 485 coroane; 
Primăria Secianu, de 10 coroane; Primăria Sântpetru-mic, de 23-30 coroane; Primăria 
Vinga, de 557 coroane; Stat cassa Sighișoara, de 2.897 coroane; Primpretura Ciocana, de 
274 coroane și o alta de 150 coroane; Primăria Gătalia, de 592 coroane; Oficiul parohial 
greco-catolic Hidiș, de 12 coroane; Primăria Denta, de 379 coroane; Comuna Fofeldea, 
de 100 coroane; Secretarul cercual Ghijașa-de-sus, de 243 coroane; Comuna Gaiul mic 
(Detta), de 20 coroane; Comuna Apatita (Detta), de 30 coroane; Comuna Stamora ger-
mană (Detta), de 20 coroane; Comuna Pârdâny, de 57 coroane; Comuna Reriamoș, de 
120 coroane; Comuna Borgoprund, de l60 coroane; Comuna Recaș (jud. Timiș), de 8 co-
roane; Pretura plasei Timișoara, de 240 coroane; Primpretura plasei Sighișoara (Târnava 
Mare), de 1.000 coroane; Primpretura plasei Sighișoara (Târnava Mare), de 69.270 co-
roane; Secretarul cercual Topolovățul Mare (Jud. Timiș), de 33.130 coroane; Primăria co-
munei Teș, de 68 coroane; Primăria comunei Banloc, de 114 coroane; Primăria comunei 

28 Ibidem.
29 Ibidem.
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Sâmpetru Mare, de 255 coroane; Primăria comunei Turda, de 26.280 coroane; Primăria 
comunei Deta, de 170 coroane; Primăria comunei Râvăsel, de 2.840 coroane; Primăria 
comunei Mănăștur Vinga, de 50 coroane; Prefectul jud. Hunedoara, de 2.000 coroane; 
Prefectul Jud. Arad și orașului Arad, 200.000 coroane; Prefectul și subprefectura Jud. 
Cenad (Nădlac), 71.040 coroane; Antistia comunală Tășnad, de 131 coroane; Prefectura 
jud. Hunedoara (Deva), de 206 coroane; Comuna Cesoc (Periamoș), de 501 coroane; 
Comuna Cesoc (Periamoș), de 100 coroane; Comuna Coveș (Bârghiș), Târnava Mare, 
de 195 coroane; Comuna Bârghiș (Bârhiș), Târnava-Mare, de 828 coroane; Perceptoratul 
orașului Sighișoara, de 46 coroane; Secretariatul cercual Ofenbaia, de 58 coroane; 
Primpretura Sânnicolaul-Mare, de 600 coroane; Primpretura Sânnicolaul-Mare, 57.760 
coroane; Comuna Rofbav, 81 coroane; Comuna Şoncuta Mare, de 100 coroane; Comuna 
Oarba, de 45 coroane; Botfalu, de 912,50 coroane; Feldioara, de 50 coroane; Almaș-
Săliște, de 20 coroane; Comuna Moardăs, de 26.074 coroane, comuna Rebrișoara, de 280 
coroane; Şemlacul Mare, de 10 coroane; Ocolișul Mare, de 135 coroane; Antistia comu-
nală Clopodia, de 216 coroane; Comuna Bogara, de 50 coroane; Oficiul de Dare, din 
Seini, de 32 coroane; Comună Şeica Mare (jud. Târnava-Mare), de 218 coroane; Comuna 
Calvaser (jud. Târnava-Mare), de 130 coroane; Comunele plasei Turda, de 88.440 co-
roane; Primpretura plasei Cincul-Mare, de 70.595 coroane; Comuna Łeica-Mare (jud. 
Târnava-Mare), 500 coroane; Pretura Sântmiclăușul Mare, 307 coroane; Protopretorul 
cercului Iara inferioară (T. Arieș), de 44 coroane; Pretura plasei Salonta, de 2.163 co-
roane; Deva, de 717 coroane; Bistrița, 50 coroane; Târgu-Mureș, de 3.736 coroane; Baia-
Mare, de 289 coroane; Zălau, de 124 coroane; Deta, de 3.360 coroane; Timișoara, de 
150.000 coroane; Primpretura Mediaș, de 23 coroane; Subprefectura Turda, de 535 co-
roane, iar Primpretor Oradea-Mare, de 15.150 lei; Pretura plasei Beliu (jud. Bihor), de 
100 coroane; Primăria comunei Acâș, de 31.390 coroane; Primpretura plasei Ciefa, de 
300 coroane; Pretura plasei Modoș, de 344 coroane; Primăria comunei Supurul de Sus 
(Sălaj), de 20 coroane; Prefectura jud. Alba Inferioară, de 38.1950 coroane; Primpretorul 
plasei Săcele (Satulung), de 139.650 coroane; Primpretorul plasei Tăsnad (Sălaj), de 268 
coroane; Primăria comunei Ighisdorful-românesc, de 9 lei; Primpretorul plasei Săcele, 
de 20 lei și Prefectul Județului Alba-Inf. (Aiud), care a donat 214 lei.30

În cursul anului 1920, s-au strâns, prin colecte, „suma frumoasă” de 609.261 coroane 
și 14.486 lei. Senatului universitar clujean și-a manifestat recunoștința față de genero-
șii donatori, care și-au dat obolul lor, „pentru înlesnirea culturei naționale”. Aceștia 
proveneau din straturi sociale, profesii, vîrste, ranguri, instituții și localități diferite. 
„Din această sumă, sublinia prof. Pușcariu, va trebui să îngrijim ca să creăm, înainte 
de toate, un cămin, cât de modest, și pentru studentele noastre, pentru care, cu toate 
străduințele noastre, n’am izbutit până acuma să aflăm un adăpost potrivit”. 31 

30 Ibidem.
31 Ibidem. „Raportul Rectorului Sextil Pușcariu”, pp. 11, 19. „Dare de seamă anuală despre acti-

vitatea Universității din Cluj în anul școlar 1921-1922”, p. 11. 
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În anul universitar 1922/1923, rectorul dr. Iacob Iacobovici a semnalat, la rândul 
său, greutățile legate de finanțarea căminelor, de publicarea manualelor didactice ro-
mânești, căci până atunci Universitatea a fost tributară străinătății: „Or, nu se poate 
face școală românească, fără carte românească. Mulțumită iarăși buneivoințe a Dlui 
ministru Angelescu am avut un fond de peste opt sute de mii de lei, cu care am înce-
put tipărirea. Din acest fond s’a tipărit Dreptul administrativ a Dlui prof. Onișor, prima 
lucrare românească complectă în acest gen; Anatomia descriptivă a Dlui Papilian, una 
din cele mai utile și mai frumoase lucrări de medicină, tipărită în țara noastră. Sunt 
sub tipar și vor fi în curând gata: Matematici generale de Dl Prof. Bratu, Hematologie de 
Dl Prof. Vasiliu și Propedeutica chirurgicală de mine (dr. I. Iacobovici, n.n.), cu concur-
sul colaboratorilor mei din Clinica chirurgicală. Sumele rezultate din vânzarea acestor 
cărți revin Universităței și constitue un fond din care se vor edita anual, noi manuale 
didactice”.32

Tot în 1922/1923, s-au făcut donații pentu Herbar și Biblioteca Universitară, aceasta 
din urmă beneficiind de 500 volume și broșuri, 244 fotografii și ilustrații, 400 numere 
de reviste românești, 132 medalii, 1.000 streine, 174 cărți vechi românești, 1.376 stampe 
și portrete, 122 hărți geografice, 16 „albumuri”. Baza Bibliotecii Universitare fusese, 
înainte de anul 1920, biblioteca Universității clujene înființate în 1872. Aceasta, l-a rân-
dul ei, deținea biblioteca fostei Academii de drept din Cluj, întemeiată în anul 1863, 
care avea 1.639 volume, la care s-au adăugat 9.000 volume ale Institutului de Medicină 
și cele 6.839 volume, donate de Iosif Benigni, director și censor la Gubernium. După 
preluarea și inaugurarea Bibliotecii universitare din Cluj (la 2 februarie 1920), cele 
dintâi achiziții au fost „donațiuni de seamă”, respectiv un mare număr de cărți de la 
Academia Română, care, la cererea Bibliotecii universitare clujene, a dăruit (în două 
rânduri), din dubletele și tripletele sale, în total 15.000 volume. La această donație 
academică se adăuga donația Casei Şcoalelor, Societății,,Astra” și a Parlamentului 
Român.33

Cea mai importantă donație, oferită Bibliotecii universitare, a fost cea a lui 
Gheorghe Sion. Pasionatul colecționar moldovean Gh. Sion, magistrat, cu seriose stu-
dii juridice la Paris a fost membru al marii familii boierești Sion.

32 „Dare de seamă asuupra anului 1922/23 de prof. Iacobovici”, în Anuarul Universităţii din 
Cluj, anul şcolar 1922/23, întocmit de prof. Iacobovici, rector al anului și Stefan Jarda, secreș-
tar general al Universității, Cluj: Imprimeria dr Bornemisa, 1924, pp. 8, 10-11.

33 Ibidem, p. 173. E. Barbul, op.cit., pp. 3, 13-16. În anul 1890, desființându-se Academia de Drept 
din Sibiu, s-a primit și de aici la Cluj, circa 4 514 de volume, iar din dubletele Bibliotecii 
Universității din Budapesta, circa 4 593 de volume. La Cluj,,Societatea Muzeului Ardelean”, 
deținuse o bibliotecă publică, întemeiată, în mare parte, din donațile familiilor nobile ma-
ghiare. Gheorghe Ungureanu, Familia Sion. Studii şi documente, Iași, 1936, pp. 203-205.
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4. Donaţia „Gheorghe Sion” (1922) 

Gh. Sion a moștenit interesul pentru colecții de 
cărți rare de la bunicul său, spătarul Antohi Sion, 
născut în 1787, cel care a transcris „Letopisețul” lui 
Neculce, în 1804, l-a ajutat pe Mihail Kogălniceau 
la publicarea Arhivei românești și a fost căsătorit cu 
sora mamei poetului Vasile Alecsandri.34 

Încă din anii de studii, Gh. Sion s-a ocupat de 
colecționarea mărturiilor culturale din trecutul 
românesc. După Marea Unire, mai precis în anul 
1922, înțelegând necesitățile Universității clujene, 
lipsită de material românesc, Gh. Sion s-a oferit 
să doneze acesteia colecția, cu multe piese deose-
bit de prețioase, rare și chiar unice, cumpărate din 
banii proprii. În anul 1922, Gheorghe Sion a donat 
Bibliotecii universitare clujene cărți și reviste, ma-
nuscripte, documente, stampe, fotografii, picturi, 
monede și medalii, mărci poștale, hărți și altele.35 
În Anuarul Universității, pe anul 1921-1922, se pre-
ciza cu entuziasm că, cea mai valoroasă achizițiune, făcută de Biblioteca universitară a 
fost „colecțiunea G. Sion, o colecție de o valoare neprețuită pentru Biblioteca din Cluj, 
pentru care Universitatea ține să aducă în public mulțumirile sale D-lui G. Sion, asigu-
rându-1 că numele său va fi pururi cinstit în Universitatea noastră. D-sa n’ar fi putut 
găsi un loc mai bun pentru a valorifica munca și cheltuiala sa și a părinților săi de cât 

34 Anuarul Universităţii Regele Ferdinand din Cluj, 1937-1938, Cluj: Tipografia „Cartea 
Românească”, 1939, pp. 39-40. Gheorghe Sion „s-a născut la 18 Septemvrie 1855(???) în co-
muna Odobești, jud. Bacău, dintr’o familie boierească veche, care numără între membrii ei și 
pe poetul Gheorghe Sion. Își începe studiile la Focșani și le continuă la Institutul Academic 
din Iași, trecând apoi la Paris, unde urmează Facultatea și își ia licența în drept. Întors în 
țară, întră în magistratură, din care se retrage ca procuror al Curții de apel din Iași. A mai 
ocupat și demnitățile de prefect și inspector al monopolurilor.A publicat mai multe lucrări 
din domeniul dreptului și istoriei naționale. încă din anii de studii s’a ocupat cu pasiune 
de colecționarea tuturor mărturiilor trecutului românesc. Face dese drumuri în străinătate, 
anume pentru ca să achiziționeze câte o piesă rară din acest domeniu. Ajunge, astfel, ca 
după o jumătate de veac de trudă și cheltuială, să adune o colecție neobicișnuit de bogată și 
valoroasă privitoare la istoria Românilor de pretutindeni. După Unire, în anul 1922, înțele-
gând necesitățile Universității clujene, lipsită de material românesc, îi oferă această colecție”. 
Cf. Filip Lucian Iorga, Strămoşi pe alese. Călătorie în imaginarul genealogic al boierimii române, 
cuvânt înainte de Neagu Djuvara, București: Humanitas, 2014. Meda Diana Hotea, Catalogul 
cărţilor rare din colecţiile B.C.U. „Lucian Blaga”. Donaţia Gh. Sion, Cluj-Napoca: Argonaut, 
2006, pp. 7-9. 

35 A. Faur, „Gheorghe Sion”, în Viaţa ilustrată, XI, nr. 9, septembrie 1944, pp. 1-2.

Donatorul Gheorghe Sion (1885-1944)



342

Biblioteca din Cluj, care are așa de mare nevoie 
de documente românești”.36

O parte din donația Gheorghe Sion, făcu-
tă Bibliotecii Universității din Cluj, respectiv 
13 titluri, a provenit din biblioteca spătarului 
Antohi Sion, iar celelalte din achizițiile făcu-
te de-a lungul vremii de Gheorghe Sion, mai 
ales în urma călătoriilor făcute în Italia, Franța, 
Austria, Ungaria.37 

Donația lui Gh. Sion a stârnit un val de en-
tusiasm între clujeni. Consiliul orașului Cluj i-a 
conferit acestuia, în anul 1922, diploma de cetă-
țean de onoare al orașului, iar mai târziu, a dat 
Pieței din fața Bibliotecii Universitare, numele 
donatorului. Gh. Sion a iubit Clujul și a mai ră-
mas o vreme în orașul de pe Someș, continuând 
să colecționeze și să-și mărească donația. De al-
tfel, Gh. Sion, în vremea când locuia la Cluj, se 
afla zilnic la Biblioteca Universității, în Sala ce-i poartă numele și în care se păstrează 
colecția donată. Se spune că era totdeauna gata să servească cu lămuriri pe cei care-i 
cereau informații asupra cercetărilor din domeniul istoriei Românilor sau a pieselor 
din donația sa.38

Valoarea donației Sion a fost neprețuită; ea cuprindea o serie de rarități, ce nu pu-
teau fi achiziționate foarte ușor. Din cele 4.500 volume donate (alte statistici vorbesc 
de 3.000), circa 205 erau cărți românești vechi, unicate, în mare parte. Printre acestea 
se aflau descrierile unor călători străini în țările române, lucrări de mare valoare do-
cumentară. La numărul mare de cărți se adăugau stampe ale unor autori englezi din 
secolul al XIX-lea, manuscrise și documente vechi, între care două proveneau de pe 
vremea lui Ştefan cel Mare.39

Portretele domnilor români forma o mare parte a colecției de stampe. Unul dintre 
cele mai frumoase era portretul lui Vasile Lupu, realizat de oandezul Hondius din 

36 Anuarul Universităţii din Cluj, pe anul şcolar 22-1921, p. 10.
37 Anuarul Universităţii Regele Ferdinand I din Cluj 1937-1938, Cluj: Tipografia „Cartea 

Românească”, 1939, p. 40. E. Barbul, op.cit., p. 24. Gh. Sion a desfășurat o activitate neo-
bosită pe teren național, fiind unul dintre înfăptuitorii „Blocului românesc” și al Societății 
„Acțiunea Patriotică”. Tot Sion a avut inițiativa ridicării la Cluj a unei „troițe” (acțiunea fiind 
condusă de către primul episcop al Clujului românesc), pe locul unde a fost ucis, în 1601, 
Baba Novac.

38 Anuarul Universităţii Regele Ferdinand I din Cluj 1937-1938, pp. 40, 67.; E.Barbul, op.cit., p. 24. 
39 Gh. Sion a mai donat o stampă Muzeului Limbii Române din Cluj și Muzeului Etnografic 

din Cluj. E. Barbul, op.cit., pp. 16-28.
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Danzig. În colecție se afla o altă stampă a aceluiați pictor, reprezentând pe Marcus 
Syricus din Creta, care a fost la Iași, la sinodul convocat de Mitropolitul Varlaam. 
Foarte valoroasă în colecție era stampa cu reproducerea crucii lui Şerban Cantacuzino, 
cruce ridicată la Kahlenberg, lângă Viena, la 1 septembrie 1683, cu ocazia asediului 
turcesc al Vienei. Se cunoșteau încă două exemplare din această stampă la Rathaus-ul 
din Viena, dintre care una a fost adusă de primarul K. Lueger cu ocazia vizitei sale 
la București și donată Regelui Carol I. Pe lângă diferitele portrete ale lui Dimitrie 
Cantemir, colecțiunea lui Sion cuprindea și un „ex libris” al acestui domnitor-cărturar 
și o serie de desene originale ale lui Gheorghe Asachi, reprezentând costume româ-
nești, precum o colecție de desene cu vederi din Muntenia de la 1850, ce aparținuseră 
generalului de Begenau, fost șef de stat major.40

Donația mai cuprindea, de asemenea, 200 de hărți, piese rare, fotografii și dese-
ne. Din cele 2.000 de desene (iar, după mențiunea lui Eugen Barbul, 2.600), 29 erau 
lucrări originale, printre care ale lui Bouquet, găsite de Gh. Sion la Paris, la un buchi-
nist, care i le-a vândut cu 5 franci bucata. Desenele reprezintă peisaje lucrate după 
natură cu ocazia călătoriei întreprinsă de Bouquet, în Principatele Române în anul 
1840. „Colecțiunea” cuprinde și 21 fotografii (13 colorate) de ale lui Bouquet din,,Al-
bumul Valach”, din 1843, precum și mai multe stampe ale lui Raffet, Lancelot, Valerio, 
Szatmary și alții.41 Donația lui Gh. Sion a mai cuprins un mare număr de fotografii ale 
personalităților românești, din secolul al XIX-lea și primele decenii ale secolului XX. 
Donația lui Gh. Sion a cuprins și 26 de tablouri în ulei, dintre care mai importante erau 
două picturi ale marelui pictor Nicolae Grigorescu – una înfățișând un evreu, iar cea-
laltă un cazac – și o pictură a lui Constantin Lecca, respectiv portretul Mitropolitului 
Ghenadie, a spătarului Sion și a soției acestuia (sora mamei lui Alecsandri). Pentru că 
Clujul era cu totul lipsit de o colecție de numismatică românească, Gh. Sion a umplut 
această lacună în modul cel mai fericit: colecția donată Universității fiind compusă din 
peste 1.500 piese. 

Donația „Gh. Sion” cuprindea monede din Silezia, cetatea Elbruck (Prusia), 
Polonia, Riga, Suedia și aproape întreaga colecție de monede, bătută sub Regele 
României, Carol I. Foarte prețioase erau medaliile din timpul lui Mihai Sturza și 
Cuza Vodă. Colecția numismatică42, donată de Gh. Sion era cea mai bogată, după cea 
a Academiei Române din București. Ea cuprindea 1500 de piese, între care 570 erau 
piese vechi moldovenești, începând cu Bogdan Vodă, Mușat și Alexandru cel Bun. 

40 Ibidem, pp. 17-18.
41 Ibidem.
42 Prin donația de 1.500 monete românești s-a pus baza unei secții numismatice ce nu exista la 

bibliotecă universitară, care împreună cu colecția medaliilor, îndeosebi cele din timpul dom-
niei lui Alexandru Cuza Vodă și a Regelui Carol I, se poate considera ca cea mai completă 
colecție de monete românești din țară. Ibidem, pp. 16, 18, 20-21. Anuarul Universităţii Regele 
Ferdinand I din Cluj 1937-1938, p. 39.
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Colecția cuprindea 10 piese, foarte rare, cu inscripția (?) Bogdan, având, pe o parte 
stema Moldovei, iar pe cealaltă, 2 săbii. În colecția monedelor unice se afla o piesă 
a lui Răzvan-Vodă, o altă piesă, pe care n-a putut-o descifra nici istoricul Nicolae 
Iorga, nici profesorul Moisil. O monedă provenea din anul 1834 și avea inscripția: 
„Principatul Moldovei” și stema țării: un „cap de bou”. Altă medalie rară era din anul 
1848, și provenea din Muntenia. Aceasta avea inscripția: „Dealul Spirei: Pro virtute 
militari”. Foarte valoroasă era medalia cu efigia Sfântului Gheorghe și cea din 1857, 
cu inscripția „Vox populi vox Dei”, pe revers având stema Principatelor unite și in-
scripția: „Dieu protege la Roumanie”. Donația cuprindea, de asemenea, o piesă unică, 
de 5 parale, de la Cuza-Vodă. Se spune că aceasta i-a fost dată lui Gh. Sion în 1875, de 
fostul secretar a lui Cuza-Vodă și al doamnei Elena, dl. Artur Baligot de Beyne (1820-
1884). Tot piese de valoare au fost medaliile lui Carol I, una cu inscripția: „Carol I 
Domn Alu Românilor”, din 1867, cealaltă cu inscripția:,,Carol I Domnulu Românilor”, 
pe revers, anul 1866. Donația Gh. Sion cuprindea și alte piese rare; de exemplu, două 
hîrtii ale Băncii Moldovei, primite de Gh. Sion de la N. Hutter, directorul acesteia. 
Aceste bilete erau exemplare unice, una de 100 lei, iar a doua de 3 ducați, executate 
artistic. Biletele de bancă au fost publicate de Gh. Sion într-un număr din Buletinul 
Societății Numismatice. Donația Gh. Sion a cuprins o serie de mărci poștale românești, 
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începând de la cele mai vechi, din epoca lui Alexandru Ioan Cuza, cât și din timpul 
domnitorului Grigore Ghica.43 

Actul de donație al lui Gh. Sion a întâmpinat unele dificultăți, din cauza faptului 
că donatorul avea un moștenitor, pe Gheorghe Gh. Sion-fiul. Legea îl oprea pe dona-
tor să-i dăruiască acestuia avutul, pe timpul vieții. Gh. Sion-tatăl a semnat un act de 
donațiune, prin care își dăruia toate colecțiunile sale Bibliotecii Universitare clujene, 
cu condiția ca Biblioteca să depună o sumă de 200.000 lei la „Casa de depuneri și con-
semnațiuni’’ din București, în favoarea fiului său Gheorghe Gh. Sion. Se preciza, de 
asemenea, că în cazul în care fiul său devenea major și nu consfințea donația făcută, să 
poată ridica suma de 200 de mii lei depusă, în rentă română, împreună cu valoarea cu-
poanelor aferente de la amintita casă de depuneri. Dacă moștenitorul nu lăsa descen-
denți legitimi, fondul bănesc trecea în proprietatea Universității din Cluj, cu scopul de 
a se întrebuința pentru completarea Bibliotecii Universitare, cu cărți românești. În anul 
1922, fiul lui Gh. Sion și-a dat consimțământul ca „donațiunea” tatălui său să rămână 
pentru totdeauna, în proprietatea Bibliotecii Universitare clujene, iar suma de 200.000 
lei, depusă în anul 1922, să fie donată Universității din Cluj. Prin capitalizare suma a 
urcat la 879.760 lei, în efecte de Stat.44 

În anii 1922-1932, situația donației Sion a rămas neschimbată,45 dar în cursul anului 
1932-1933 s-au mai înregistrat la această donație, următoarele obiecte: o fotografie a 
gen. Gherescu; o fotografie cu Familia G. Sion, poetul; un manifest despre Revolutions-
Proklamation der Walachei și o donație a lui G. Halarevici, directorul Institului de 
orbi din Cluj.46 În anul următor, 1933-1934, donația Gh. Sion s-a îmbogățit cu alte câ-
teva obiecte: o stampă, donată colecției de către prof. univ. Onisifor Ghibu, „Vitejia 
unei românce din Ardeal” (Măria Manciulea; stampa „Şarja”; Mănăstirea Curtea de 
Argeș; Harta, Brasso; „Atlas des Roiaumes (sic), de Galicie „(1 foaie de titlu de car-
te); „Carta Daciei pentru. istoria românilor”; Harta „România pe județe”; Harta viti-
colă a României, 1892; Planul orașului Bacău, 1896, și Horia u. Klotschka-Ein grosses 
Trauerspiel des 18 Jahrhunderts, fotografie donată de Şt. Balzás.47 

La Biblioteca Universitară clujeană s-a primit în 1933/34, un mare număr de cărți ca 
donațiune de la alți particulari și instituții clujene. Dintre donațiile mai de seamă s-au 
remarcat cele ale lui: D.D. Odiseu Apostol, Demir Apostolescu, Familia Furnarachi, 
Florica Voinescu, prof. E. Racoviță, prof. O. Ghibu, Hossu Longin și alții. Au intrat 

43 E. Barbul, op.cit., pp. 20-21.
44 Ibidem, p. 22.
45 Anuarul Universităţii Regele Fedinand I din Cluj, pe anul şcolar 1930/1931, rectorul anului: dr 

Iuliu Hațieganu, Cluj: Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, strada Memorandului 22, 1931, 
p. 31.

46 Anuarul Universităţii Regele Fedinand I din Cluj, pe anul şcolar 1932-33, Cluj: Institutul de Arte 
Grafice, 1933, p. 38.

47 Anuarul Universităţii Regele Fedinand I din Cluj, pe anul şcolar 1933-34, Cluj: Institutul de Arte 
Grafice, 1934, p. 42.
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un mare stoc de cărți, donate de diferite instituții, precum Seminarul Pedagogic 
Universitar, circa 2.173 opere, în 8.966 de volume; Facultatea de Ştiințe, 508 opere, în 
606 volume; Clinica Medicală, 319 opere, în 947 volume; Institutul Medico-Legal, 180 
opere, în 332 volume; Comisiunea regnicolară de examinare, 1.600 volume: lucrări, 
teze și 5.000 acte; Facultatea de Medicină, întreaga arhivă veche, 15.000 acte; Rectoratul 
Universității, o parte din arhiva veche a Universității maghiare; Teatrul Național, toată 
biblioteca maghiară, manuscrisele, partiturile, rolurile din clasici, circa 200 volume.48

În anul universitar 1934-1935, donația „Gh. Sion” s-a mai îmbogățit cu fotografii 
și albume, precum cele intrate la 29 ianuarie 1935, 17 aprilie 1935 și, respectiv, 25 mai 
1935: o fotografie – Gen. Neculce; o fotografie veche – Rădulescu-Niger; o fotografie 
veche – Familia Brandia-Iași; o fotografie – prof. univ din Iași, Brandia; o fotografie 
– Filip Xenopol, arhitect; un Album sârb; o fotografie – Gh. Rosetti – fiul și scriitorul 
Rosetti – tatăl; o fotografie veche – Elena Bonteș; o fotografie – Gen. Cernat; 30 de 
fotografii vechi (cuprind port și costume românești); un volum de poezii – Ronsarda 
Castro, Orchidee negre; un volum – donațiunile și darurile, pentru biserica ortodoxă din 
Tg. Mureș; un volum I. Lupaș, La chute de la Monarchie Austron-Hongroise; un volum V. 
Bianu, Însemnări din Războiul României Mari, și „Călușerul”, dansat în Budapesta în 
anul 1879, de studenții grupați în Societatea „Petru Maior”. 49

Sporirea colecției „Gh. Sion” a continuat în anul 1935/36, mai ales, cu fotografii, 
respectiv: fotografii din Paris – G. Sion, M. Cancicov și Fabius; o fotografie – Scurei, 
revizor școlar Bacău; o fotografie – Episcopul Gherontie, Constanța; o fotografie – 
Episcopul Gherontie, Constanța, fotografii – Demir Apostolescu, Gh. Sion, Mircea 
Cancicov; o fotografie – M. Burada, fost efor la St. Spiridon, medic la Roman; o fo-
tografie – Gheorghe Gherescu; Horia, Cloșca și Crișan; Scarlat Alex. Calimach, scos 
din broșura, Biblioteca I.I.C. Brătianu; membrii Comisiunii, care au încheiat pacea 
de la Buftea, 1918; Cloșca în Alba-Iulia, capul și îndemnătorul răscoalei Trans., 1784; 
o fotografie – Alexandru Plagiano; o fotografie General Iarca; o fotografie – Coca 
Crupenschi; Constanța, vedere generală a Cazinoului; Bucureștii vechi („Boabe de 
grâu”, 1932); „L’lllustration”, Coperta revistei No. 4560, din 26 iulie 1930, reprezentând 
pe Regele Carol II. și M.S. Elena; un articol despre Theodore Valerio, din „Universul 
Literar”, No. 28. Anul XLII. 1926, Iulie; Horea (Nicolae Ursu), după tabloul original; 
Ruinele cetății Suceava, după o stampă, sec. XIX; „Universul Literar”, an XLVI, No. 
13. din 1930, închinat prof. Dr. Brândza; o fotografie veche – Beyzadea Ghica, frate 
cu Măria Plagino; fotografii: Ocuparea Quadrilaterului;Victor Place; Costache Negri; 
o fotografie – Fundația culturală „Principele Carol”; Regina Muntenegrului; Părintele 
Stiubei, prof. de religie, Liceul Național; „A bătut ceasul (manifest); medalii – ani-
versarea realipirii Dobrogei; o fotografie – Dr. Lung din Focșani; Bogdan Petriceico-

48 Ibidem, p. 330.
49 Anuarul Universităţii Regele Fedinand I din Cluj, pe anul şcolar 1934-35, Cluj: Tipografia 

„Ardealul”, 1935, p. 54.
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Hașdeu; medalie – Catedrala Ort. Rom. Cluj; o fotografie – Dr. Angelescu, Ministru 
Instr.; „Gazeta Ilustrată”, An. V, No. 5-6, din 1936; o fotografie – Gavril Muzicescu; o 
fotografie – E. Caudella, dir. Conservatorului din Iași; o fotgrafie – Dimitrie Dinicu; 
stampa – Romanischer Bauer – Poplaka –Hermannstadt”.50 

La Biblioteca Universitară s-au făcut în 1935-1936 și alte donații: Societatea 
Națiunilor a donat 173 de volume, iar dintre particulari, au făcut donații mai mari, de 
peste 20 volume, Gh. Sion, 123 volume, Victor Popp, consilier la Curtea de Casație, 98 
volume și Casa Şcoalelor, 20 volume. Un an mai târziu sporul „Colecției Gh. Sion” s-a 
concretizat în următoarele obiecte: o fotografie-Generalul Berthelot; o fotografie-Radu 
Porumbaru; o fotografie-Maiorul Catargi; o fotografie-Gh. Sion; o fotografie -Stelian 
Popescu; o medalie plumb-Maria Princeza Rumuska Kraly Alexandar.51 

În anul universitar 1936/37 au făcut donațiuni Bibliotecii Universitare, de către 
Societatea Națiunilor (190 volume), Guvernul Francez (64 volume), The British Council 

50 Anuarul Universităţii Regele Fedinand I din Cluj, pe anul şcolar 1935-36, Cluj: Tipografia 
„Ardealul”, 1937, p. 7.

51 Ibidem, p. 305. Anuarul Universităţii Regele Fedinand I din Cluj, pe anul şcolar 1936-37, Cluj: 
Tipografia „Cartea Românească”, p. 129.
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(17 reviste), Bureau International du Travail (41 volume), Seminarul de limbă și lite-
ratură maghiară, al Facultății de Litere din Cluj (820 volume.). Dintre particulari, au 
făcut donații mari, de peste 20 de volume următorii: Victor Popp, consilier la Curtea 
de Casație (58 volume și un document din anul 1578), doamna Victoria Lapedatu (47 
volume), familia prof. Ioan A. Scriban (27 volume).52 

Donația „Gh. Sion” a avut, pe anul 1937-1939, o situație neschimbată. Dar, Biblioteca 
Universitară a beneficiat de generozitatea altor instituții. Din donațiunile anului 
1937/38, amintim, în primul rând, pe cele oferite de următoarele instituții: Societatea 
Națiunilor (161 volume), Guvernul francez (53 volume), Guvernul german (14 volu-
me), Guvernul grec (15 volume), Legația Japoniei (13 volume), Bureau International 
du Travail (37 volume), Dotația Carnegie (16 volume), Intern. Tin Research-Council-
London (28 volume), British Council (21 volume), Kokusai Bunka Shinkokai-Tokio 
(33 volume). Din țară au donat: Academia Română (12 volume), Casa Autonomă a 
Pădurilor Statului-Cluj (383 volume), Vama Cluj (48 volume). Dintre particulari, dona-
țiuni mai mari, de peste 20 volume, au făcut: Dr. Octavian Sglimbea, director de bancă 
– Cluj (92 volume), Iuliu Moisil, profesor pensionar – Năsăud (38 volume), Ion Mușlea, 
directorul Bibliotecii Universitare (68 volume). 53

În anul 1938/39 dintre donațiuni amintim pe cele făcute de Societatea Națiunilor 
(164 volume), Guvernul francez (51 volume), Guvernul grec (30 volume), Bureau 
International du Travail (24 volume), British Council (27 volume). Din țară au făcut 
donații Episcopia Caransebeșului (33 volume), Mitropolia Bucovinei (25 volume) și 
Serviciul Sanitar al Municipiului Cluj (81 volume). Dintre particulari, donațiuni mai 
mari (de peste 20 volume) au făcut Generalul Radu Rosetti, conservatorul Bibliotecii 
Academiei Române (223 volume), prof. Adrian Ostrogovich (186 volume), prof. Alexe 
Procopovici (58 volume), Ion Mușlea, directorul Bibliotecii Universitare (41 volume), 
precum și familia Furnarachi.54

Generozitatea donatorului Gh. Sion s-a întins nu numai asupra Universității cluje-
ne și Bibliotecii acesteia, ci și asupra altor „instituțiuni”. Gh. Sion a dăruit Episcopiei 
ortodoxe a Clujului cărți și importante obiecte de muzeu, precum și întreaga sa avere, 
compusă din bani și imobile, iar Facultății de Drept din Iași, Gh. Sion i-a donat o fru-
moasă vilă la Slănicul-Moldovei. Universitatea ieșeană l-a onorat pe donator în anul 
1935, cu titlul de „doctor honoris causa”, iar Consiliul Eparhial al Episcopiei ortodoxe 
din Cluj, i-a conferit titlul de „Ctitor” al Bisericii din Eparhia Clujului.55

52 Ibidem, p. 447.
53 Anuarul Universităţii Regele Fedinand I din Cluj, pe anul şcolar 1937-1938, Cluj: Tipografia 

„Cartea Românească”, 1939, p. 333.
54 Ibidem, pp. 364-365. E. Barbul, op.cit., p. 27.
55 Anuarul Universităţii Regele Fedinand I din Cluj, pe anul şcolar 1938-39, Cluj: Tipografia 

„Cartea Românească”, 1940, p. 40.
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5. Donaţia și fundaţia „Gheorghe Gh. Sion”–fiul (1934)

În anul 1934, Universitatea clujeană, „Regele Ferdinand I” a beneficiat de donația 
de 897.760 lei, din partea lui Gheorghe Gh. Sion, din Slănicul Moldovei, fiul donatoru-
lui Gheorghe Sion. Această donație a fost înregistrată la Rectorat, sub No. 3382/1935, 
și a fost acceptată de către Senatul Universitar, în ședința din 27 noiembrie 1934. 
Declarația donatorului Gheorghe Gh. Sion suna astfel: „Subsemnatul Gheorghe Gh. 
Sion proprietar, domiciliat în Slănicul Moldovei, urmând în calea celor bine începu-
te de veneratul meu părinte Gh. Sion, cetățean de onoare al Clujului, și înțelegând 
să cinstesc și eu, în măsura puterilor mele, marea operă de românism și cultură, pe 
care o întreține Universitatea Regele Ferdinand I. din Cluj, donez acestei Instituțiuni 
suma de Lei 897 760 (Opt sute nouăzeci și șapte mii șapte sute șasezeci), conținute în 
efectele de stat enumerate după cum urmează: (…) Cari efecte sunt depuse la Casa 
de Consemnațiuni din București și cari sunt proprietatea mea, pe baza actului auten-
tificat de Tribunalul Bacău la 16 Decemvrie 1922, sub No. 3388. Universității Regele 
Ferdinand I, căreia îi fac această donațiune, îi impun următoarea rezervă și sarcină: 
Venitul integral al acestui capital donat de mine mi-l rezerv pe tot timpul vieții mele, 
urmând ca Administrația Universității, la scadență, să încaseze cupoanele, iar sume-
le încasate, împărțite în rate lunare, să mi le servească la mâna mea proprie sau la 
adresa ce voi indica dela caz la caz. Nimeni nu va avea dreptul de a se atinge afară de 
mine de acest venit, pe care-l voi întrebuința cum voi crede eu de cuviință. Pentru a 
putea efectua această operațiune, urmează ca întreg dosarul donațiunei, împreună cu 
recepisele, să fie depus la Administrația Universității. Efectele de stat sus enumerate, 
reprezentând capitalul de 897.760 Lei, donate de mine, se vor păstra și pe mai departe 
la Casa de Depuneri și Consemnatiuni din București, iar cele cari vor ieși la sorți, se 
vor înlocui prin alte efecte de stat corespunzătoare. Fondul acesta donat de mine va 
rămâne și după moartea mea, ca fond inatacabil, urmând ca, din venitul lui, Biblioteca 
Universității Regele Ferdinand I să-și cumpere și integreze cărțile române și străine, cu 
referințe la istoria națională română, ce-i lipsesc colecției Gh. Sion, cum și de a ajuta pe 
cei cari ar voi să lucreze la cercetarea istoriei neamului nostru, ori să facă publicațiuni 
cu extrase din biblioteca clujană din sala Gh. Sion. Cluj, 18 Iulie 1935. ss Gh. G. Sion”. 
Conform art. 22. paragraful 40, din legea timbrului, scutit de taxă de timbru, Nr. 915-
1935”.56 

56 „Prin această nouă donațiune toate piedecile au fost învinse și în prezent colecțiunile sunt 
așezate în,,Sala Gheorghe Sion”, în dulapurile asupra cărora se găsesc scrise cuvintele poe-
tului Gh. Sion, fost membru al Academiei Române, – unchiul donatorului – „O vorbiți, scriți 
românește pentru Dumnezeu”. Donatorul n’a încetat să muncească pentru complectarea co-
lecțiunilor, viața D-Sale pare a fi pusă în slujba acestui ideal. În curând „Sala Gh. Sion” a 
devenit neîncăpătoare, așa că în anul acesta a fost aranjată, pentru găzduirea donațiunei și 
fosta sală a operilor de artă”. E. Barbul, op.cit., pp. 22-24. Anuarul Universităţii Regele Fedinand 
I din Cluj, pe anul şcolar 1935-36, p. 59.
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Legat de această donație s-a instituit un proces verbal, prin care s-a confirmat au-
tentificarea actului de donație: „S’a prezentat înaintea noastră Dr. Baruch Reinfeld 
substitutul notarului public Dr. Ioan Gosma din Cluj, în data și ziua mai jos arătată dl 
Gheorghe Gh. Sion proprietar, domiciliat în Slănicul Moldovei, cu petrecerea actuală 
în Cluj, Piața Mihaiu Viteazul Nr. 35, cunoscut de noi în persoană și nе-а rugat ca să li 
autentificăm acest act, făcut în patru exemplare, dintre care unul se va anexa la proce-
sul verbal. Noi, după ce i-am citit și interpretat actul din cuvânt în cuvânt, iar dânsul a 
declarat, că l-a înțeles, este în conformitate cu voința sa și -a semnat cu mâna proprie, 
am dat autentificare actului în baza art. 81 din legea XXXV: 1874, eliberând numitului 
două exemplare, iar unul urmând a fi prezentat Administrației Financiare a Județului 
Cluj. Cluj, la nouăsprezece (19 Iulie una mie nouă sute trei zeci și cinci (1935). ss. Dr. 
Baruch Reinfeld L.S. Substitutul notarului public Dr. Ioan Cosma, Cluj instituit cu 
Deciziunea Nr. 100/1921 a Baroului Notarilor Publici din Cluj. Printr-un înalt Decret 
Regal Nr. 2381/1935, trimis spre publicare la Monitorul Oficial cu adresa Nr. 157636 
10580, din 31 Octomvrie 1935, Universitatea Regele „Ferdinand I” din Cluj a fost au-
torizată să accepte donațiunea făcută de dl Gheorghe Gh. Sion din Slănicul Moldovei, 
prin declarația sa de donație autentică, constând din suma de lei 897.760, valoare no-
minală, în efecte de stat, cu scopul și în condițiunile prevăzute în acea declarație. Din 
momentul apariției Decretului în Monitorul Oficial trebuiau luate măsuri să se notifice, 
prin Portărei, acceptarea prin declarație autentică din partea Universității, spre a se 
perfecta astfel donațiunea. Acest mesaj a fost trimis de către Ministerul Instrucțiunii al 
cultelor și artelor (Dr. Angelescu), la 31 Octomvrie 1935”.57

Regele Carol al II-lea a autorizat, prin decret acceptarea donației fiului lui Gheorghe 
Sion, către Universitatea din Cluj: „Prin grația lui Dumnezeu și voința Națională, Rege 
al României, La toți de față și viitori, sănătate: Asupra raportului ministrului nostru 
secretar de Stat la Departamentul Instrucțiunii al Cultelor și Artelor cu No.157.636-
10580 din 1935; Văzând Jurnalul Consiliului de Miniștri No. 2050 din 1935 și în con-
formitate cu dispozițiunile art. 811 și 817 din codul civil și cu avizul Consiliului de 
avocați al acelui Departament cu Nr. 869 din 1935. Am decretat și decretăm: Art. I. 
Universitatea „Regele Ferdinand” din Cluj, este autorizată să accepte donațiunea făcu-
tă de dl. Gheorghe G. Sion, proprietar, domiciliat în Slănicul Moldovei, prin declarația 
autentificată de substitutul notarului public, Dr. Ioan Cosma din Cluj, prin procesul 
verbal Nr. 915 din 19 Iulie 1935, constând din suma de 897.760 lei, valoare nominală, în 
efecte de Stat, care să constitu(i)e un fond inalienabil din al cărui venit, după moartea 
sa, să se cumpere cărțile române și străine, cu referințe la istoria națională română, 
ce-i lipsesc colecției „Gh. Sion”, în conformitate cu prevederile declarației de donație a 
donatorului. Art. II. – Ministru nostru, Secretar de Stat la Departamentul Instrucțiunii, 
al Cultelor și Artelor este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentului decret”.58 

57 Monitorul Oficial, rr. 253 din 4 noiembrie 1935, p. 7342.
58 Anuarul Universităţii Regele Fedinand I din Cluj, pe anul şcolar 1934-35, p. 61.
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Rectorul Universității clujene, prof. Florian Ştefănescu-Goangă, autorizat prin 
Înaltul Decret Regal Nr. 2381/1935, publicat în Monitorul Oficial, partea I., Nr. 253 din 4 
noiembrie 1935, și prin hotărîrea din 27 noiembrie 1935, a Senatului Universitar, a de-
clarat acceptarea donației, făcute acesteia de către Gheorghe Gh. Sion, care consta din 
suma de 897.760 lei. La momentul semnării acestui act de acceptare, de către Rector, 
Gheorghe G. Sion se afla internat la Spitalul Central, Secția IV-a București. Din păcate 
s-a stins din viață în 1937, spre marea tristețe a familiei sale.59 

Gheorghe Gh. Sion s-a stins din viață, dar donația sa a fost administrată, până în 
1942. Astfel, în anul 1935-1936, donația Gheorghe Gh. Sion a avut următoarea situa-
ție financiară: s-a luat în primire donația, conform procesului verbal din 13 noiembrie 
1935, 826.200 lei efecte și 1.560 numerar; s-a încasat valoarea cupoanelor scadente la 1 
noiembrie 1935, de 12.135 lei; s-a încasat valoarea cupoanelor scadente la 1 august 1935, 
de 5.815 lei; s-a încasat valoarea cupoanelor scadente la 1 febbruarie 1936 de 5.815 lei; 
s-a plătit din cupoane dl. Sion, 14.872 lei, 2.496 lei etc.; s-a încasat valoarea cupoanelor 
scadente la 1 mai 1936, de 15.103 lei; s-au cumpărat efecte de stat, 1.695 lei etc. iar la 30 
septembrie 1936, a rămas un sold de 900.200 efecte și 2.242 numerar, ieșite.60 

Pe anul universitar 1936/37, situația donației „Gh. Gh. Sion” era următoarea: un sold 
la 1 octombrie 1936, de 900.200 efecte și 2.242 numerar (intrate), s-au plătit lui Gh. Gh. 
Sion cota din cupoane pe septembrie 1937, de 2.497 lei numerar (ieșite), s-a încasat va-
loarea cupoanelor scadente la 1 august 1936, de 5.815 lei numerar (intrate), s-a plătit lui 
Gh. Sion cota de cupoane pe octombrie 1936, de 2.496 lei numerar (ieșite), pe noiembrie 
1936, de 3.486 lei și pe ianuarie, februarie, martie 1937, de câte 3.485 lei etc.; s-a încasat 
valoarea cupoanelor scadente la 1 noiembrie 1936, de 15.103 lei numerar (intrate); s-a 
încasat valoarea cupoanelor scadente 1 noiemrie 1937, de 10.044 lei numerar (intrate). 
La 30 septembrie 1937, soldul a fost de 900.200 efecte și 18.034 numerar, ieșite. 61

Pe anul universitar 1937/38, donația „Gheorghe Gh. Sion” a avut la 1 octombrie 
1937, un sold de 900.200 lei efecte și 18.034 lei numerar (intrate); s-a încasat din cu-
poane scadente suma de 35.866 lei numerar; s-au plătit cheltuieli de înmormântare de 
50.000 lei; s-a plătit costul unei rame de 3.900 lei, iar soldul, la 1 octombrie 1938, a fost 
de 900.200 lei efecte. 62 

Pe anul universitar 1938/39 situația donației „Gheorghe Gh. Sion” a fost următoa-
rea: un sold, la 1 octombrie 1938, de 900.200 lei efecte; s-a încasat, din cupoane scaden-
te de 40.636 lei; s-a plătit d-lui Mitrofanovici, pentru serviciul de bibliotecar (15 februa-
rie - 31 martie 1938 și 1 septembrie 1938 - 30 iunie 1939) suma de 14.500 lei numerar; 
s-a plătit costul diferitelor volume, de 370 lei. Soldul, la 30 septembrie 1939, a fost de 
900.200 lei efecte și 25.766 lei numerar, ieșite.63

59 Ibidem, pp. 62-63.
60 Ibidem, anul şcolar 1935-36, p. 12.
61 Ibidem, anul şcolar 1936-37, p. 130.
62 Ibidem, anul şcolar 1937-1938, p. 44.
63 Ibidem, anul şcolar 1938-39, p. 67.
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În Anuarul Universității, pe anul 1941-1942, apare termenul Fundația „Gheorghe G. 
Sion”, cu un sold – la 1 aprilie 1942 – de 900.200 lei efecte și 24.287 lei numerar (intra-
te); s-au trimis Casei de Amortizare și Finanțare efecte, spre unificare, de 232.600 lei; 
s-au primit de la Casa de Amortizare și Finanțare efectele unificate de 236.000 lei; s-a 
achitat, unei colecții de mărci poștale, o sumă de 332 lei; s-au încasat cupoanele sca-
dente la l octomrie 1941, l aprilie 1942, l octombrie 1942 de 420 lei; s-au achitat Librăriei 
«Dacia Traiană”, factura Nr. 4187, de 450 lei. Soldul rămas, la 31 martie 1943, era de 
903. 600 lei efecte și 487 lei numerar, ieșite. 64

Gheorghe Sion-tatăl i-a supraviețuit fiului și s-a stins în anul 1944. În această vre-
me s-a asigurat de valorificarea, în scopul cercetărilor universitare, a colecției dona-
te. A fost un exemplu de dăruire culturală și patriotică, îndemnând pe membrii fa-
miliei și pe prietenii săi, să facă „donațiuni” către Universitate. Astfel, nepoata sa, 
Florica Voinescu, născută Sion, a dăruit Universității corespondența tatălui său, poetul 
Gheorghe Sion. Această corespondență era cuprinsă în două volume. Un alt volum 
donat conținea manuscrisele autografe ale poeziilor scrise de poetul Sion. Nepotul do-
natorului Gheorghe Sion, avocatul Demir Apostolescu, a dăruit și el un număr însem-
nat de cărți.65 

Universitatea clujenă a primit o donație valoroasă din partea avocatului și memori-
alistului Francisc Hossu-Longin (1847-1935), care a studiat Dreptul la Pesta (între 1868 
si 1872) și a fost membru al Societăților studențești „Iulia” și „Petru Maior”. A fost 
căsătorit cu Elena, fiica lui George Pop de Băsești, ea însăși o militantă a culturii nați-
onale.66

64 Anuarul Universităţii Regele Fedinand I din Cluj-Sibiu, în al doilea an de refugiu, 1941-1942, 
Tipografia „Cartea românească”, 1943, p. 335.

65 Anuarul Universităţii Regele Fedinand I din Cluj, pe anul şcolar 1937-1938, p. 38. E. Barbul, 
op.cit., p. 27. 

66 Donația Francisc Hossu-Longin, la Biblioteca Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, 
Manuscris, sertar 253/3.
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Donația lui Francisc Hossu-Longin conținea un 
număr mare de documente, din arhiva personală 
a donatorului, respectiv documente din secolul al 
XIX-lea, până în 1934, mai ales, scrisori ale unor 
oameni politici din Transilvania. Aceste scrisori au 
fost adresate, între anii 1894-1918, în mare parte, 
președintelui Partidului Național, Gheorghe Pop 
de Băsești, socrul donatorului. Această corespon-
dență se referea la activitatea politică a românilor 
din Ardeal și la zbuciumul lor în fosta monarhie 
austro-ungară. Donația F. Hossu-Longin mai cu-
prindea documente cu conținut cultural, admi-
nistrativ, juridic, aparținând perioadei 1848-1934, 
precum și acte, manifeste, articole, discursuri, în-
semnări despre activitatea Partidului Național 
Român până în 1918, inclusiv Marea Adunare 
Națională de la Alba-Iulia. Corespondența din fon-
dul Francisc Hossu-Longin “constituie o mare par-
te a acestui fond arhivistic, cuprinsă între anii 1878-1935.”67 O dorință a donatorului, 
Francisc Hossu-Longin, a fost aceea de a nu i se publica documentele donate, decât 
după moartea sa. 

67 E. Barbul, op.cit., p. 27. Donații și donatori: Francisc Hossu-Longin (1847-1935), Biblioteca 
Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca. 
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