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În urma Diktatului de la Viena din 30 
august 1940 o parte a Transilvaniei, Nord-
Vestul, în care intra şi Clujul universitar, 
a trecut sub ocupaţie horthistă. Ministrul 
Educaţiei Naţionale, Dumitru Caracostea, 
a fost cel care a semnat, în 2 septembrie 

1940, ordinul de mutare a Universităţii din Cluj. Chiar din luna septembrie o parte 
din Universitatea “Regele Ferdinand I”, respectiv Facultatea de Litere şi Filosofie, 
Dreptul, Medicina Muzeul Limbii Române, Muzeul de Etnografie, Instituţiile de 
cercetare de pe lângă Universitate au plecat în refugiu la Sibiu. La Timişoara a 
trebuit să se reorganizeze Facultatea de Ştiinţe. În condiţiile primejdioase ale 
războiului nici Universitatea ieşeană n-a avut o soartă mai bună, fiind evacuată 
la Alba Iulia.1 Articolul V din Decretul-Lege nr. 3463/1940, publicat în Monitorul 
Oficial, nr.241/1940 preciza: “Universitatea “Regele Ferninand I” se mută la Sibiu, 
cu toate facultăţile, cu biblioteca universitară, întregul inventar şi peronalul de toate 
categoriile, afară de Facultatea de Ştiinţe de la Universitatea din Cluj, care se mută 
provizoriu la Timişoara cu întregul inventar şi personal de toate categoriile, rămânând 
încadrată organic în Universitatea “Regele Ferdinand I” din Sibiu”. Dispoziţiile din 
Articolul IX al acestui Decret-Lege indica imobilele pe care Universitatea trebuia 
să le folosească la Sibiu, dar s-a dat spre folosinţă altele. Pentru Universitatea din 
Cluj urmau patru ani de pribegie cu profesori şi o mică parte din utilajul ştiinţific. 
Decretul-Lege nr. 3391 din 5 octombrie 1940, care înlocuia Rectoratul şi Decanii 
anteriori dădea noii conduceri a Universităţii Cluj/Sibiu puteri depline pentru a-i 

1 Din Cluj s-au refugiat, de asemenea, Academia de Muzică şi Artă Dramatică “Gheorghe 
Dima”, Academia de Agricultură, Academia Comercială, Arhivele, Teatrul Naţional, Opera 
Română, redacţiile publicaţiilor româneşti etc. Petre Ţurlea, Studenţimea română din Cluj 
1944-1946, Cluj-Napoca, Editura Renaşterea, 2006, p. 19-20. S Neagoe, Viaţa universitaă 
clujeană interbelică, vol. II, p. 268, 254-271. 
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asigura activitatea şi misiunea. În ciuda greutăţilor legate de instalare, deschiderea 
solemnă a Universităţii Cluj/Sibiu a avut loc la 10 noiembrie 1940, iar la Timişoara 
şapte zile mai târziu, iar cea maghiară din Cluj abia în luna decembrie 1940. 

Anii petrecuţi în exilul de la Sibiu şi Timişoara au fost deosebit de dificili pentru 
întreaga viaţă universitară. Dificultăţi de tot felul au grevat asupra activităţilor 
academice ca şi asupra mersului normal al vieţii studenţeşti.

În condiţiile situaţiei create după 23 august 1944, conducerea Universităţii 
“Regele Ferdinad I” a considerat că revenirea la Cluj trebuia să constituie o prioritate, 
de aceea în 26 august 1944, s-a întrunit Senatul Universităţii, spre a se discuta 
această chestiune şi a se manifesta satisfacţia pentru ocazia favorabilă redobândirii 
Transilvaniei de Nord de către România. La doar cîteva zile, la 30 august, tot într-o 
şedinţă a Conducerii Universităţii s-a afirmat că reintegrarea Transilvaniei “a devenit 
o certitudine,” de aceea se hotăra organizarea unei Comisii pentru pregătirea revenirii 
grabnice a Universităţii la Cluj/Sibiu. În vreme ce Rectorul Universităţii “Regele 
Ferdinand I”, Iuliu Haţieganu, se ocupa de revenirea Universităţii la Cluj în rândul 
corpului profesoral s-au născut atitudini neliniştitoare de oportunism, dar şi de 
solidaritate. Prof. Ilie Bacinschi, afişa o atitudine prosovietică deschisă, scriind 
articole de elogiere a “mişcării ruseşti,” care se îndrepta spre o nouă aşezare a lumii, 
direcţie spre care trebuia să se îndrepte şi democraţia românească. Zorii sovietizării 
se arătau deja, căci la Universitatea Cluj-Sibiu s-au început la 20 septembrie 1944 
cursurile libere pentru învăţarea limbii ruse, organizate de prof.univ. Emil Petrovici, 
titularul Catedrei de slavistică la Facultata de Litere şi Filozofie.2 Prof. Florian-
Ştefănescu-Goangă s-a gândit să facă critici Senatului Universitar, sugerând că 
unii profesori avuseseră colaborări cu dictatura fascistă. Chiar şi despre Rectorul 
Haţieganu se insinuau “păcatele” naţionaliste. Ofensat prof. dr. Victor Papilian a 
considerat această întâmpinare a lui Ştefănescu-Goangă un “josnic politicianism,” 
care nu era potrivit momentului şi nu servea interesului Universităţii “Regele 
Ferdinand I.” Şi profesorul Gh. Procopovici l-a criticat pe Ştefănescu-Goangă 
pentru solicitatrea demisiei lui Haţieganu şi a Senatului universitar, amintidu-i că 
n-a fost nici el foarte ferm în protestul contra Arbitrajului de la Viena din august 
1940. Prof Procopovici a subliniat nevoia solidarizării profesorimii române, aşa 
cum şi Ştefănescu-Goangă se bucurase de simpatie colegială în vremuri de răstrişte 
legionară. Prof D.D. Roşca l-a invitat pe prof. Ştefănescu-Goangă să nu “judece” 
activitatea Senatului universitar din ultimii patru ani, amintindu-i că fusese Rector 
şi Ministru în regimul trecut. În apărarea Rectorului Haţieganu a venit “Studenţimea 
ardeleană,” care a criticat injuriile Curierului din 25 septembrie 1944, care îl făcea 
pe Haţieganu “slugă a naziştilor.” Rectorul şi-a văzut mai departe de interesul 
Universităţii. Astfel, în şedinţa Senatului universitar din 20 septembrue 1944 s-a 
hotărât ca înscrierile la Universitate să înceapă la 10 octombrie, examenele la 16 

2 Cursurile se ţineau de luni până vineri în sala V. Pârvan, pentru personalul Universităţii, 
dar intrarea era liberă şi gratuită pentru oricine s-ar fi arătat interesat. România Nouă, an 
XII, nr. 13, 21 septembrie 1944, p. 3.



195

octombrie, iar anul universitar la 1 noiembrie 1944. Deschiderea solemnă a fost 
fixată pentru duminică, 5 noiembrie 1944.3

La 26 septembrie 1944 Senatul universitar a aprobat o propunere a Ministerului 
Educaţiei Naţionale, conform căreia o Comisie specială urma să se deplaseze la Cluj, 
pentru a discuta cu autorităţile locale, imediat ce Clujul era eliberat de sub ocupaţia 
hortystă. Din acestă Comisie, care avea în frunte cu Rectorul Iuliu Haţieganu, făceau 
parte decanii Aurelian Ionaşcu şi Dumitru D. Roşca, profesorii Gheorghe Procopovici, 
Alexandru Pop, Tiberiu. Morariu, Coriolan Tătaru, Ion Muşlea (Directorul Bibliotecii 
Universitare) şi I.A.Vătăşescu, secretarul general al Universităţii. Membrii acestei 
Comisii trebuiau asistaţi de câţiva funcţionari administrativi: administratorul general 
Ruja şi 20 de membrii din personalul tehnic şi administrativ. De competenţa acestei 
Comisii universitare trebuiau să fie toate chestiunile legate de discuţii cu autorităţile 
locale, cu reprezentanţii Universităţii maghiare, cu asigurarea măsurilor de pază a 
edificiilor şi bunurilor de la Cluj ale Universităţii. În lunile septembrie-octombrie 
1944, administraţia românească a încercat să-şi exercite atribuţiile pe teritoriul 
Transilvaniei, de aceea au fost numiţi funcţionari români, cu unele excepţii, cum au 
fost plăşile Târgu Secuiesc sau judeţul Trei Scaune. Dar, încă din aprilie 1944 o parte 
din teritoriul Statului român era sub ocupaţia Armatei Roşii, sovieticii impunând în 
instituţiile publice persoane dispuse să colaboreze cu ei. Sovieticii s-au asigurat că 
noii funcţionari români sunt suficient de docili faţă de ce ce-i instituiseră. Pe acest 
considerent a fost numit în funcţia de Prefect al judeţului profesorul universitar 
Teofil Vescan, iar ca Primar, avocatul cu simpatii comuniste, Tudor Bugnariu. 
În Universitatea “Regele Fedinand I” orientarea spre “democraţia” sovietică nu 
a întârzâiat să apară. La 6 octombrie 1944, un grup de profesori şi membrii ai 
persponalului ştiinţific au înfiinţat Gruparea Universitară Democrată- Secţia Sibiu, 
după modelul actului constitutiv al G.U.D. din Bucureşti. În Comitetul G.U.D.-Sibiu 
s-au aflat profesorii Emil Petrovici, Mihail Kernbach, nume care aveau să aibă rolul 
decisiv în orientarea ideologică procomunistă a Universităţii “Regele Ferdinand I.”4

Clujul a fost eliberat la 11 octombrie 1944, de aceea Senatul Universităţii s-a 
mobilizat imediat, pentru a lua în primire patrimoniul din Cluj. Între 5 -11 octombrie 

3 Proces-verbal nr. 2362/19 septembrie 1944, al Senatului Universităţii “Regele Ferdinand 
I,” Sibiu, f. 79, 84-85. Procesul-verbal nr. 2429 din 26 septembrie 1944 al Senatului 
Universităţii “Regele Ferdinand I”, Cluj/Sibiu, f. 87. Membrii Blocului Naţional Democrat 
Studenţesc din Sibiu au criticat atitudinea de apărare a prof. Haţieganu de către unii 
studenţi. Acest lucru semnala deja împărţirea în tabere adverse a studenţimii în democraţi, 
de tradiţie interbelică şi “democraţi” procomunişti.

4 România Nouă, Cluj-Sibiu, 8 octombrie 1944, p. 3. Dumitru Şandru, Armata sovietică în 
România şi instalarea noilor autorităţi după 23 august 1944, în Arhivele Totalitarismului, 
an II, nr. 4, 1994, p. 19-20. Unii profesori români, ca Alexandru Pop de la Universitatea 
Cluj-Sibiu, directorul Clinicii chirurgicale, împreună cu fiul său, student la medicină au 
plecat voluntar pe front în războil pentru eliberarea Ardealului de Nord. România Nouă, 
an XII, nr. 22, 1 oct. 1944, p. 1.
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1944, a avut loc, ceea ce presa numea Bătălia Clujului, privită cu mare interes de către 
Rectoratul şi Senatul Universităţii “Regele Ferdinand I.” Decanul Facultăţii de Litere 
şi filosofie, prof D.D.Roşca, în numele Universităţii îşi exprima în presă speranţa 
că această “vatră de cultură şi de ştiinţă românească”, se pregătea să primească 
Universitatea românească. Întoarcerea Universităţii “Regele Ferdinand I” depindea 
de predarea urgentă a bunurilor pe care acestă instituţie le avusese înainte de Diktatul 
de la Viena din august 1940 şi care se aflau în acel moment încă în patrimoniul 
Universităţii maghiare “Ferencz József”. Guvernul Ungariei dorea să deţină controlul 
asupra Universităţii maghiare, chiar dacă trupele horthyste se aflau în retragere, iar 
în Ardealul de Nord se instaura treptat o administraţie românească. În dimineaţa 
zilei de 13 octombrie s-a dus la Cluj Comisia amintită din partea Conducerii şi a 
celor patru facultăţi ale Universităţii “Regele Ferdinand I”. În ziua de 14 octombrie, 
orele 7, 30, Comisia universitară s-a întrunit la Cluj într-o şedinţă, prezidată de 
comisarul Ilie Lazăr, în care s-a discutat, cu prioritate şi concret procedeul de 
luare în primire a Universităţii din Cluj. Reprezentanţii Universităţii i-au adus 
mulţumiri lui Liviu Pop şi Liviu Telia pentru păstrarea zestrei Universităţii, atâta cât 
se putuse, precum şi colonelului dr. I.Ursu, care a pus paza cu santinele la Clinicile 
şi Instituţiile universitare, chiar când au intrat primii soldaţi români în oraşul Cluj. 
Rectorul Universităţii maghiare, dr. Miskolczy Dezsö a fost invitat să predea cu 
proces verbal Oficiile, Institutele, Clinicile către Universitatea “Regele Ferdinand 
I.” Mai ales că delegaţia universitară hotărâse ca la 15 octombrie 1944 să fie trimişi 
câte 1-3 responsabili pentru fiecare Clinică şi Institut, din rândul personalulului 
ştiinţific, administrativ şi de serviciu. Reprezentanţii Universităţii Cluj/Sibiu doreau 
să treacă repede la paza şi administrarea avutului universitar clujean. Entuziasmul 
reîntoarcerii la Cluj s-a declanşat într-o manifestaţie la 15 octombrie, simultan la 
Sibiu şi Timişoara, sediile de exil ale Universităţii româneşti. La Sibiu s-a citit 
mulţimii de studenţi şi profesori o Moţiune a Conducerii Universităţii, în care se 
exprima urgenţa şi entuziasmul întoarcerii la Cluj. Revenirea în oraşul universitar în 
patru sau şase săptămâni era considerată singura soluţie pentru normalizarea vieţii 
universitatare româneşti. Aveau să mai treacă încă opt luni până ce Universitatea 
să se instaleze la Cluj.5

Comisia universitară s-a lovit de “complicaţii serioase,” care veneau din partea 
autorităţilor locale şi din cea a Universităţii maghiare, a cărui Rector, Miskolczi 
Dezsö (1894-1978), medic neurolog, refuza evacuarea instituţiei universitare. 
Miskolczi Dezsö nu avea vederi procomuniste, dar autorităţile “democratice” clujene 
au transformat dialogul dintre Rectoratele celor două Universităţi, românească şi 
maghiară, într-un joc politic. Într-o şedinţă a Consililui de Miniştri ţinută la 10 
martie 1945, primul ministru Dr. Petru Groza a pus pe seama Rectorului Iuliu 
Haţieganu o atitudine brutală faţă de Rectorul Miskolczi Dezsö în timpul întâlnirii 
de la Cluj din octombrie 1944, pretinzând că Haţieganu s-ar fi exprimat astfel: Ce, 

5 România Nouă, nr. 35, 17 octombrie 1944, p. 3. România Nouă, nr. 25, 5 octombrie 1944, 
p. 1. România Nouă, nr. 33, 14 octombrie 1944, p. 2. I. V. Ţene, op. cit., p. 60-63.
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mai sunteţi aici? Ieşiţi afară!6 Din păcate şi Comandantul oraşului Cluj, colonelul 
Makedon, a ignorat cererile Comisiei universitare româneşti, cerându-i acesteia să 
părăsească Clujul. Prefectul de Cluj, Vasile Pogăcianu, profesorii Teofil Vescan şi 
Liviu Lazăr de la Facultatea de Drept a Universităţii maghiare păreau a fi ataşaţi 
ideii restructurării Universităţii maghiare la Cluj, fiind apropiaţi de interesele 
Partidului Comunist, care dorea o rezolvare leninistă a chestiunii naţionale. Teofil 
Vescan şi Jordáky Lajos se aflau în fruntea Frontului Naţional Democrat, o anexă 
a P.C.R-ului şi P.S.D.-ului pentru Ardeal. F.N.D.-ul părea mai degrabă preocupat 
să înalţe la Cluj, în faţa Catedralei Ortodoxe, o uriaţă statuie a lui I.V.Stalin, decât 
de grăbirea rezolvării problemelor universitare. Comuniştii erau intersaţi, în scop 
electoral, de apropierea de maghiari, în vreme ce Rectorul Universităţii din Cluj/
Sibiu era apropiat conducerii P.N.Ţ-Maniu. Rectorul I. Haţieganu a fost intrigat 
de situaţia umilitoare în care s-a aflat la Cluj şi a trimis un raport către Înaltul 
Comisar al Guvernului pentru Transilvania la 17 octombrie 1944. În acel raport erau 
cuprinse constatările şi propunerile privind situaţia tensionată dintre Universităţi la 
Cluj. Rectorul I.Haţeganu se arăta îngrijorat de comportarea ostilă a unor profesori 
universitari unguri, invocându-se nevoia unei “curăţiri,” iar pentru a da satisfacţie 
completă românilor rămaşi în Cluj, propunea să fie numiţi în posturile pe care 
le merită “prin calificaţie.” Rectorul constata că reluarea legăturilor culturale cu 
Universitatea maghiară s-au lovit de frustrările universitarilor români clujeni, faţă 
de “diversele lucrări ştiinţifice,” în care era insultat neamul românesc. Ca urmare, 
acesta cerea Guvernului să intervină imediat şi să se “dea satisfacţie românilor,” 
prin urgentarea reântoacerii la Cluj, dar şi prin numirea în posturi universitare, prin 
înlăturarea profesorilor universitari veniţi din Ungaria.7 

Pe lângă dificultăţile legate de reîntoarcerea în sediul de la Cluj, Universitatea 
“Regele Ferdinand I”se confrunta cu problema reluării examenelor şi cursurilor 
universitare în toamna anului 1944. Într-un comunicat al Rectoratului, nr. 2632 
din 25 octombrie 1944 se ofereau explicaţii despre cum urma să se desfăşoare 
examenul la Universitatea “Regele Ferdinand I.” Conform precizărilor Rectoratului, 
data începerii cursurilor universitare urma să fie comunicată “din timp”. Sesiunea 
de examene putea fi susţinută încă la Sibiu şi Timişoara, iar înscrierile la admitere 
se făceau în funcţie de condiţiile fixate la facultăţi.8 La examenele de admitere 

6 P. Ţurlea, op. cit., p. 30-31. ANIC, Fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Stenograme, 
Dosar 3/1945, f. 83.

7 Arhivele Naţionale Cluj. Biroul de Cenzură Cluj-Turda, f. 124-128. L. Năstasă, Intelectualii 
şi promovarea socială în România. Sec. XIX-XX, p. 174-177. L. Tamás, Uniunea Populară 
Maghiară în perioada instaurării regimului communist în România (1944-1948), p. 268. 
P. Ţurlea, op. cit., p. 28-29. Idem, Transilvania de Nord-Est 1944-1952, Bucureşti, Editura 
România Pur şi Simplu, 2005, p. 11-28. S. Neagoe, Viaţa universitră clujeană interbelică, 
vol. II, p. 358-359.

8 România Nouă, nr. 46 29 oct. 1944, p. 2; nr. 47, 31 octombrie 1944 publica ordinea 
examenelor din sesiunea noiembrie 1944 la anii I-IV. 
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candidatul primea caiet gratuit, aducându-şi un toc şi cerneală. Documentele 
necesare pentru admitere la facultate erau: certificatul de naţionalitate, certificatul 
de cazier juridic, diploma de bacalaureat sau certificatul din care să reiasă că a 
reuşit la bacalaureat, consimţământul părinţilor sau al tutorelui (cu avizul notarului 
public), certificatul medical eliberat de dispensarul studenţesc, curriculum vitae 
(autobiografia), formularele pentru acesta găsindu-se la secretariatul Facultăţii), 
4 bucăţi fotografii, adeverinţa de pregătire premilitară. Deocamdată, examenul de 
admitere s-a ţinut la Facultatea de Medicină din Cluj-Sibiu la 23 octombrie 1944, 
cu o probă scrisă.9 

Dar la Sibiu situaţia a luat o turnură dramatică la începutul lunii noiembrie 1994, 
schimându-se Rectorul şi Senatul Universităţii. De la Timişara a venit ca Rector 
prof. Alexandru Borza, dar I.Haţieganu a fost arestat de Poliţie. Decanul Facultăţii 
de Medicină, dr. Victor C. Papilian a lergat imediat la autorităţile locale, pentru a 
susţine eliberarea profesorului Haţieganu, care se bucura de popularitate în rândul 
studenţimii.I. Haţieganu, care era bolnav de diabet zaharat şi polialergie, a fost 
eliberat din arest, dar a fost pus sub pază militară într-o rezervă a Clinicii medicale, 
pe care însuşi o condusese. A stat în această situaţie umilitoare vreme de trei luni, 
după care a fost reintegrat la catedră. De asemenea, schimbarea Senatului universitar 
a fost o acţiune gravă, cu caracter politic, fără respectarea Legii învăţământului 
superior, tocmai pentru a încuraja atitudinile prosovietice şi procomuniste din 
Universitate, care înclinau spre o atitudine mai puţin naţionalistă. Noul Rector 
a devenit prof. Alexandru Borza, care a întrunit imediat o Adunare a Colegiului 
Universitar în vederea stabilirii priorităţilor universitare.10 În luările de cuvânt ale 
acestei Adunări s-a subliniat tocmai caracterul naţional al Universităţii “Regele 
Ferdinand I” şi dorinţa de reinstalare a Universităţii la Cluj. S-a cerut restabilirea 
autonomiei universitare, care făcuse parte din tradiţia academică românească. Dar, 
contrar acestei aspiraţii, în toamna anului 1944 Ministerul Învăţământului a dispus 
deschiderea cursurilor universitare fără slujbă religioasă. Universitatea Cluj-Sibiu, 
în frunte cu Rectorul Al. Borza şi-a manifestat nemulţumirea încălcării unei tradiţii 
universitare şi a cerut Ministrului Ştefan Voitec să fie mai atent cu “doleanţele” 
acestei Universităţi româneşti. Rectorul a transmis lui Voitec lista de priorităţi, 
care cuprindea: burse pentru studenţi, fonduri pentru laboratoare şi reglementarea 
sistemului de taxe universitare. Activitatea Universităţii Cluj-Sibiu era plină de 
greutăţi, în legătură cu organizarea căminelor şi a cantinelor pentru studenţi şi cu bani 
pentru burse. Studenţii nu găseau cazare, devenind deseori victime ale speculanţilor 
sibieni. Nici situaţia corpului profesoral nu era acceptabilă, punând în pericol bunul 
mers al activităţii didactico-ştiinţifice.11 În decembrie 1944, Guvernul a lansat, totuşi, 

9 România Nouă, Cluj/Sibiu, nr.18 27 septembrie 1944, p. 3.

10 Alexandru Borza (1887-1971, doctor în ştiinţe naturale, întemeietor al Grădinii Botanice 
din Cluj. România Nouă, 11 noiembrie 1944, p. 3. M. Sălăgean, op. cit., p. 128.

11 În timpul refugiului de la Sibiu, “a existat o bună reorganizare a Universităţii, n-a rămas 
numeni fără salar, neplasat, fără locuinţă. Administraţia sibiană făcea eforturi ca activităţile 
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noua salarizare a corpului didactic universitar (prin echivalarea cu gradele militare), 
invocând o nouă echitate socială, “în spiritul adevăratei democraţii.” (Şt. Voitec) 
Astfel, preparatorii deveneau egali cu sublocotenţii, asistenţii cu căpitanii, şefii 
de lucrări cu maiorii, conferenţiarii cu locotenent-coloneii, profesorii agregaţi cu 
coloneii plini iar profesorii titulari cu generalii de brigadă.12

Prioritatea Universităţii clujene era însă reîntoarcerea la Cluj, dar relaţiile 
încordate cu Universitatea maghiară erau o realitate greu de escaladat. “Democraţii” 
clujeni, majoritatea maghiari, făcuseră “saltul de la horthysm la democraţie, 
tensiunile naţionaliste erau perpetue. În ziarul România Nouă din decembrie 1944, 
se publica un articol despre “Adevărata faţă a Universităţii maghiare din capitala 
Ardealului”, în care se acuzau atitudinile naţionaliste ale universitarilor maghiari.13 
În vreme ce Universitatea românească se pregătea să susţină dreptul revenirii la Cluj 
(la condiţia ei întemeietoare din 1919), “democraţii” din Universitate s-au regrupat. 
La 22 decembrie 1944, în Sala “V. Pârvan” a Facultăţii de Litere şi Filozofie, s-a 
înfiinţat filiala locală a Asociaţiei Române pentru strângerea legăturilor cu U.R.S.S. 
(A.R.L.U.S.), pe care au susţinut-o Emil Petrovici (preşedintele filialei Asociaţiei), 
Constantin Daicoviciu, decanul de la Litere, Mihail Kernbach, Alexandru Roşca 
etc. În cadrul Universităţii “Regele Fedinand I” aceşti profesori fuseseră atraşi în 
tabăra prosovietică. Prof. Emil Petrovici se pusese bine cu ocupantul sovietic deja 
din noiembrie 1944, cînd a primit aprobarea Lectoratului de limba rusă. Decanul C. 
Daicoviciu a susţinut această propunere în Consiliul Facultăţii de Litere şi Filozofie, 
iar în şedinţa din 24 noiembrie 1944, a recunoscut că a apreciat “necesitatea 
înfiinţării cât mai urgente a acestui Lectorat, prin a cărui activitate să se promoveze 
învăţământul limbii ruse la noi, pentru a cunoaşte, astfel, cât mai bine, pe marii 

de comerţ, alimentaţie să funcţioneze normal,”îşi amintea David Prodan în Memorii, p. 
51-52.

12 După o pauză, între 1941-1943, sub egida Centrului de Studii şi Cercetări relative la 
Transilvania a apărut nr. 1-2 1944 a “revistei de propagandă” lansată la iniţiativa lui 
Silviu Dragomir, Revue de Teansylvanie, redactor şef fiind Gheorghe Sofronie. România 
Nouă, nr. 45 28 octombrie 1944, p. 2. România Nouă, nr.17, 26 septembrie 1944, p. 3; 
nr. 46, 29 octombrie 1944, p. 2. Cercul de studii sătmărene de la Universitatea Daciei 
Superioare milita pentru afirmarea caracterului românesc al Ardealului de Nord. România 
Nouă, nr. 48, 1 noiembrie 1944, p. 1. România Nouă, nr. 59, 11 noiembrie 1944, p. 2. 
România Nouă, nr.67, 24 noiembrie 1944, p. 1; nr. 46, 29 octombrie 1944, p. 2; nr. 81, 14 
decembrie 1944, p. 3. Traian Popescu, “Martor ocular la greva studenţilor bucureşteni 
din mai 1946”, în Anul 1946. Scrisori şi alte texte, Analele Sighet 4 Fundaţia Academia 
Civica, 1997, p.179-185. Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale, Fondul Universitatea 
“Regele Ferdinand I” Rectorat, Dosar 1362/1944 (nepaginat). D. Doboş, “Ingerinţe politice 
în viaţa universitară clujeană”, p. 227. 

13 România Nouă, nr. 84, 17 decembrie 1944, p. 1; nr. 9 ianuarie 1945 , p. 2 (Universitarii din 
Cluj îl omagia pe Iuliu Maniu, prin discursul Rectorului Al. Borza). David Prodan, Memorii, 
text îngrijit şi adnotat, cu prefaţă de Aurel Răduţiu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 
1993, p. 54-55.
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noştri aliaţi din Răsărit şi pentru a cimenta strânsele legături, atât de necesare, 
dintre poporul român şi Uniunea Republicilor Sovietice.” Ca urmare, Consiliul a 
hotărât “să ceară stăruitor înfiinţarea cât mai urgentă a Lectoratului de Limbă rusă la 
Facultatea noastră” (Litere şi Filozofie-nn), iar până la viitorul Buget al Ministerului, 
susţinerea Lectoratului trebuia să se facă din economiile rezultate în urma posturilor 
neacoperite, în primul rând de la Catedra de Limbă şi literatură maghiară.14 

Tentaţia sovietizării şi a “democratizării” s-a dovedit o realitate, chiar de la 
începutul anului 1945, când s-a petrecut un prim pas spre revenirea Universităţii 
româneşti la Cluj. Astfel, la 14 ianuarie 1945 s-au inaugurat cursurilor Facultăţii de 
Medicină a Universităţii “Regele Ferdinand I” chiar în amfiteatrul Clădirii Centrale a 
Universităţii. Au fost de faţă decanul acestei facultăţi, prof. dr. Mihail Kernbach, care 
a deschis cu acest prilej seria lecţiilor festive, (la care erau invitaţi şi muncitori), cu 
tema “Rolul social al medicinei.” Conţinutul prelegerii dovedea orientarea comunistă 
a activităţilor ştiinţifice: “Medicina, ştiinţa sănătăţii, sublinia prof. Kernbach, se 
aşează pe lângă masele mari producătoare şi întreţine izvorul muncii care este 
sănătatea”.15 Atitudinea procomunistă a conducerii Facultăţii de Medicină era 
completată de atitudini prosovietice, precum cea dintr-un articol din 10 ianuarie 
1945, a profesorului Constantin Daiciviciu, decanul Facultăţii de Litere şi Filozofie, 
care susţinea că “dl. Maniu seamănă discordie (…) şi compromite colaborarea sinceră 
cu Uniunea Sovietică, care ne-a eliberat.” Câteva săptămâni mai târziu C. Daicoviciu, 
acuzat de oportunism politic şi de epurările care au fost făcute pe vremea când 
era decan (pe vremea legionarilor), s-a apărat cu următorul argument: Numai boul 
e consecvent. Nu consecvenţa importă astăzi, ci dialectica! Nu numai atitudinea 
Decanului de la Litere traducea atmosfera prosovietică, ci şi a profesorul Dumitru 
Macrea de la Litere, care făcea, la rândul său, apologia Academiei de Ştiinţe din 
U.R.S.S., a ştiinţei sovietice. De altfel, din ianuarie 1945, s-a resimţit o intensificare şi 
în presă a elogiilor la adresa sistemului de educaţie din U.R.S.S., elogii despre Lenin 
şi învăţătura sa.16 Frontul Naţional Democrat din Nordul Ardealului (F.N.D.) a lansat 
în februarie 1945, un apel către toate organizaţiile sale, ca să sprijine, din ce în ce 
mai efectiv, activitatea A.R.L.U.S-ului pe cuprinsul Ardealului de Nord. Susţinerea 
A.R.L.U.S.-ului însemna “a da o concretizare sentimentelor de recunoştinţă ale 
populaţiei din Nordul Ardealului, către Armata Sovietică şi poporul sovietic.” După 

14 România Nouă, Cluj-Sibiu, 29 decembrie 1944, p. 3. Arhiva Naţională Istorică Centrală, 
Fond Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor, Direcţia Învăţământului Superior, Dosar 
4397/1945, f. 29-30. 

15 România Viitoare, nr. 17, 10 ianuarie 1945, p. 1; nr.45, 11 februarie 1945, p. 3; nr. 122, 
18 mai 1945, p. 1; România Nouă, nr. 29, 9 februarie 1945, p. 3.

16 Un grup de universitari formaseră Frontul Patriotic Universitar, carea avea ca membrii 
pe Mihail Kernbach, Liviu Rusu, Emil Petrovici, Constantin Daicoviciu, Zevedei Barbu, 
Alexandru Roşca, Mihai Beniuc şi alţii. România Nouă, nr. 10, 16 ianuarie 1945, p. 
3. Decretul-Lege pentru sancţionarea crimilalilor şi profitorilor de război, vinovaţi de 
dezastrul ţării. România Nouă, nr. 17, 24 ianuarie, p. 1.
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Conferinţa de la Ialta (4-11 februarie 1945), care părea să aibă bunăvoinţa de a 
susţine “ţările foste dependente de Axă” să-şi formeze regim democratic, generalul 
Rădescu a profetizat pericolul distrugător al comuniştilor.17 La începutul anului 
1945 Clujul oferea o imagine dezolantă, cu case devastate, cu un Centru supralocuit 
de o populaţie venită de la sate, în vreme ce universitari nu puteau găsi o casă de 
locuit. Dispăruse Lupoaica oferită de Mussolini, iar în locul monumentului lui 
Avram Iancu din faţa Catedralei Ortodoxe, se afla monumentul Eroilor Sovietic. În 
spatele Catedralei era un uriaş tanc sovietic. 

17 Făclia, Cluj, nr. 1, 8 martie 1945, p. 1. D. Prodan, op. cit., p. 51-52. V. Toma, “Privire 
razantă asupra anului 1946”, p. 172-178.




