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Rector al universităţii clujene în două 
mandate1, Florian Ştefănescu Goangă este 
poate cel mai încercat universitar din seco-
lul precedent. Victimă a două tentative 
de anihilare, prima fizică şi cea de a doua 

morală, a sfârşit, în ciuda tuturor aşteptărilor, în patul său. Slabă consolare, întrucât 
„moartea nu înseamnă nimic, însă a trăi înfrânt şi fără glorie înseamnă a muri în fiecare zi”2, 
spunea Bonaparte. 

Dezbaterea se situează iniţial în jurul „încăpăţânării” rectorului de a permite accesul 
politicii în universitate, fapt care i-a deranjat atât pe legionari, care l-au răsplătit cu 
trei gloanţe, cât şi pe comuniştii care l-au cazat la Sighet pentru cinci ani şi două luni. 
Cercetarea nu este orientată într-o singură direcţie, întrucât am investigat şi păcatele 
profesorului clujean, păcate care oscilează între oportunism şi alcov. Contextul socio-
politic al României în general şi al Clujului în special, a avut un loc aparte în abordarea 
noastră, care se vrea exhaustivă. Societatea universitară, fenomenul legionar, existenţa 
istoriilor paralele referitoare la perioada interbelică, destinele complementare ale lui 
Zelea Codreanu şi Ştefănescu Goangă, cinismul comuniştilor, dar şi multe alte aspecte, 
sunt redate cu detaşare, prin prezentarea unor puncte de vedere diverse. 

Un document scos la lumină de familia universitarului, se constituie poate în cel mai 
elocvent indicator al stării sufleteşti a profesorului. După ce a servit cinci ani la Sighet, în 
onorabila calitate de deţinut politic, într-o scrisoare adresată în 1955 tovarăşului ministru 
al învăţământului, Goangă scria: 

1 Cel mai longeviv rector al Universităţii din Cluj în perioada interbelică, 1932 – 1940. Informaţie 
preluată din mesajul rectorului Andrei Marga din 2010, cu ocazia dezvelirii bustului lui Ştefănescu 
Goangă, din Parcul Memoriei Universitare, http://www.ziuadecj.ro/editorial/florian-stefanescu-
-goanga-ca-inceput-in-istorie--51710.html, accesat online la data de 25 aprilie 2011.

2 Citat aparţinând lui Napoleon Bonaparte, preluat de pe: http://www.rightwords.ro/citate/
detalii-citat/18125/moartea-nu-inseamna-nimic-insa-a-trai-infrant-si-..., accesat online la data 
de 4 mai 2011. 
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„[…] vă rog să binevoiţi a examina[…] să mi se acorde un spor de pensie, aşa cum 
s-a acordat la o parte din foştii mei colegi. Pensia pe care o primesc este de 560 de lei 
lunar. Cu ea nu pot face faţă nici pe departe cerinţelor minimale ale existenţei mele şi 
ale soţiei mele. Sunt şi bolnav şi am nevoie de tratament medical. Nici eu, nici soţia 
mea nu avem nici un alt venit şi nici o avere.”3

Trist mod de a încheia o carieră universitară. Comuniştii cumpărau suflete, iar dacă 
nu puteau, le transformau, creând noul om prin intimidare şi agresiune fizică. Cinci 
ani de detenţie la Sighet şi-au pus amprenta asupra profesorului Ştefănescu-Goangă, 
astfel că acesta îşi încheie scrisorile adresate oficialităţilor comuniste prin sintagma La 
luptă vie pentru pace! sau În luptă vie pentru pace!4. De asemenea, profesorul îşi descoperă 
vocaţia muncitorească în argumentarea cererii de acordare a unui spor de pensie: 
„[…] am fost preocupat de ridicarea nivelului cultural şi tehnic al clasei muncitoare. În acest 
scop[…] am înfiinţat şi organizat la Cluj o universitate muncitorească”5. Cu toate acestea, 
Goangă îşi exprimă nemulţumirea şi frustrarea generată de tratamentul la care a fost 
supus de autorităţile comuniste, într-un memoriu adresat lui Miron Constantinescu, 
ministru al învăţământului. De menţionat că memoriul este ulterior cererii de acordare 
a unui spor de pensie. Nu ezită să spună lucrurilor pe nume, cu toate că, după cum 
am mai menţionat, memoriul precedă cinci ani de educaţie comunistă, în cel mai stalinist 
mod cu putinţă: 

„Am stat în această închisoare(n.r. Sighet) cinci ani şi două luni[…]. În acest 
interval de timp n-am fost anchetat, n-am fost trimis în judecată şi nu mi s-a spus 
motivul pentru care am fost internat” SAU „Domnule ministru, am conştiinţa vie 
că mi s-a făcut şi continuă să mi se facă o mare nedreptate, fără să am nici o vină. Mi 
s-a adus poate învinuirea că am fost subsecretar de stat într-un guvern reacţionar.”6

3 Cererea lui Florian Ştefănescu Goangă către ministerul învăţământului, document inedit aflat 
în posesia familiei, în Florian Ştefănescu Goangă, Cetatea Universitară, vol. I, antologie de texte 
îngrĳită de Mircea Popa şi Viorica Sâncrăian, edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 
2002, p. 51.

4 Finalul „cererii” şi al „memoriului” adresat Ministerului Învăţământului, în Florian Ştefănescu 
Goangă, Cetatea Universitară, vol. I, antologie de texte îngrĳită de Mircea Popa şi Viorica 
Sâncrăian, edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, p. 56 şi p. 60

5 Cererea lui Florian Ştefănescu Goangă către ministerul învăţământului, document inedit aflat 
în posesia familiei, în Florian Ştefănescu Goangă, Cetatea Universitară, vol. I, antologie de texte 
îngrĳită de Mircea Popa şi Viorica Sâncrăian, edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 
2002, pp. 55-56.

6 Memoriul adresatTovarăşului Ministru Miron Constantinescu, document inedit aflat în 
posesia familiei, în Florian Ştefănescu Goangă, Cetatea Universitară, vol. I, antologie de texte 
îngrĳită de Mircea Popa şi Viorica Sâncrăian, edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 
2002, pp. 57-58.
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1. Păcatele lui Ştefănescu Goangă, văzute din
prisma adepţilor doctrinelor extremiste

Motto
„Trebuie să accentuăm însă că virtualităţile noastre

nu sunt predestinaţii, ci predispoziţii” 
Florian Ştefănescu Goangă – curs de psihologie generală7

Întrebarea recurentă din epocă era însă, cum a reuşit profesorul Goangă să-şi atragă 
cele mai înalte atrocităţi posibile, atât din partea mişcării legionare cat şi a comuniştilor?! 
Era predispus! Două ideologii atât de diferite, care se resping vădit una pe cealaltă, dar 
care se intersectează atunci când pragmatismul este adus în discuţie, iar practica ia locul 
teoriei. Dacă legionarii i-au acordat cea mai înaltă distincţie existentă: glonţul, nu unul, 
ci trei, comuniştii, mai discreţi din fire, l-au scos din joc pe bătrânul pensionar, cazându-l 
la Sighet, perla Transilvaniei.

Dacă în mod natural statul este o creaţie a puterii, la comunişti lucrurile se inversează, 
iar puterea emană de la stat. Statul inventează noua putere, aflat în această postură 
din cauza utopiei proiectului, crearea omului nou fiind astfel posibilă doar printr-un 
instrument capabil să zdrobească orice frântură de dizidenţă.8 Ştefănescu Goangă, deşi 
liberal convins9, a plătit pentru doctrina, contrară celorlalte doctrine extremiste, conform 
căreia politica nu poate pătrunde dincolo de porţile universităţii: 

„Nici un stat organizat nu poate permite ca universităţile să se transforme în 
focare de doctrine politice şi sociale.[…] Studenţii şi profesorii trebuie să înţeleagă că 
luptele politice şi sociale n-au ce căuta în universitate, fiindcă ele tulbură armonioasa 
colaborare dintre profesori şi studenţi”10 

Citatul expus mai sus face parte din argumentaţia adusă de rectorul clujean la legea 
învăţământului universitar, completată de Goangă în calitate de ministru subsecretar de 
stat la Ministerul Educaţiei Naţionale, poziţie ocupată între septembrie 1936 şi decembrie 
1937, în guvernul liberal, sau mai bine zis carlist, condus de Gheorghe Tătărescu. Misiunea 
profesorului clujean era, după cum el precizează, să facă ordine în universităţi. Sub auspiciile 

7 Marian Bejat, Florian Ştefănescu Goangă, înfiinţarea primului Institut de psihologie din România, 
Universitatea din Cluj (1922), în Geneza psihologiei ca ştiinţă experimentală în România, edit. 
Didactică şi pedagogică, Buc., 1972, pp. 281-298; apud. Florian Ştefănescu Goangă, Cetatea 
Universitară, vol. I, antologie de texte îngrĳită de Mircea Popa şi Viorica Sâncrăian, edit. Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, p. 277.

8 Lucian Boia, Miturile comunismului românesc, Editura Universitară, Bucureşti, 1995, pp. 11-12.
9 -Liberal convins-, vezi F. Ştefănescu Goangă, Noi orientări în organizarea partidelor politice, în 

Naţiunea, V, 1931, nr 53, 7 martie, p.1.
10 Expunere de motive, în LEGE pentru completarea unor dispoziţii din Legea Învăţământului 

Universitar, (1932) de către Florian Ştefănescu Goangă, rectorul Universităţii Cluj, subsecretar 
de stat la Ministerul Ed. Naţionale, p. 3-17, apud. Florian Ştefănescu Goangă, Cetatea Universitară, 
vol. I, antologie de texte îngrĳită de Mircea Popa şi Viorica Sâncrăian, edit. Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, pp. 123-124.
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autonomiei universitare, pentru care Goangă a militat timp de două decenii, indiferent de 
regimul politic, legea a interzis studenţimii adeziunea la orice tip de formaţiune politică. 
Prin aceasta, profesorul clujean a reuşit să atingă coarda cea mai sensibilă a Legiunii, care 
s-a simţit lezată de cea mai importantă componentă electorală, tinerii studenţi.11 În plus, 
Goangă a fost acuzat de către opoziţie, în şedinţa Camerei, că ar fi luat această decizie 
sub imperiul spaimei. Cu toate că dispoziţia nu făcea parte din anteproiectul completărilor 
aduse Legii Învăţământului Universitar, Ştefănescu Goangă îşi legitimează decizia 
folosindu-se de poziţia adoptată de Consiliul interuniversitar(consiliile profesorale a 
facultăţilor din ţară), care a susţinut amendamentul referitor la independenţa politică 
a studenţilor, în 25 martie 1935: „[…] aderenţele politice sunt cauza cea mai frecventă a 
tulburărilor în viaţa studenţească”. 

Chiar dacă astăzi o astfel de interdicţie ar aduce prejudicii grave statului de drept, 
conform Constituţiei României12, având în vedere tulburările deceniului patru al 
secolului trecut, legii i se poate acorda circumstanţe atenuante. Astfel, contribuţia 
lui Goangă la legea educaţiei, spune Mircea Popa, a făcut ca mediul universitar să fie 
„necontaminat politic”, iar studenţii să beneficieze de protecţie vizavi de „ameninţările 
infiltraţiilor ideologiilor extremiste”13 Pe de altă parte, legionarii au privit gestul ca pe 
un afront personal, pentru că până la urmă a fost o lovitură grea aplicată adepţilor lui 
Codreanu şi, de ce nu, chiar o măsură care mai adăuga o cărămidă la regimul autoritarist 
al regelui Carol al II-lea. 
Ştefănescu Goangă nu avea oricum o relaţie tocmai cordială cu liderii Legiunii, chiar 

din contră, o putem afla dintr-o scrisoare pe care Ioan Moţa, preot şi publicist român 
din Transilvania, i-o adresează profesorului. Ioan Moţa nu este nimeni altul decât tatăl 
lui Ion I. Moţa, unul dintre cei mai de încredere fanatici ai căpitanului.14 Din rândurile 
scrisorii putem afla că un anume student pe nume Georgescu, cel mai probabil adept al 
ideologiei legionare, a fost oprit să pătrundă în Căminul Studenţesc Avram Iancu, fiind 
apostrofat de profesorul Goangă. Tot aici putem afla că profesorul clujean a protestat 
tot printr-un „răvaş”, contestând validitatea articolului, iar Moţa i-a răspuns acestui 
protest prin scrisoarea pe care o avem la îndemână. Ioan Moţa scrie: 

11 Discurs rostit în şedinţa Camerei din 14 martie 1937, în LEGE pentru completarea unor dispoziţii 
din Legea Învăţământului Universitar, Florian Ştefănescu Goangă, Rectorul Universităţii Cluj, 
Subsecretar de Stat la Ministerul Ed. Naţionale, p. 49-65, apud. Florian Ştefănescu Goangă, Cetatea 
Universitară, vol. I, antologie de texte îngrĳită de Mircea Popa şi Viorica Sâncrăian, edit. Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, p. 156.

12 „Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în ale forme de asociere.”, 
în Constituţia României, art. 40, alin. 1, articol accesat online la data de 8 Mai 2011 de pe site-
ul: http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=2#t2c2s0a36.

13 Mircea Popa, Florian Ştefănescu Goangă, personalitate marcantă a învăţământului universitar clu-
jean, apud. Florian Ştefănescu Goangă, Cetatea Universitară, vol. I, antologie de texte îngrĳită de 
Mircea Popa şi Viorica Sâncrăian, edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, p. 21.

14 Mihai Vişinescu, România şi Dictaturile ei, documentar video, producţia Vertical Film, Arhiva 
Naţională de Filme, 1996, scenariul şi comentariul: Dan Mateescu, consultant ştiinţific: Ioan 
Scurtu, ep. 5-9.
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„E adevărat ori nu, că aţi folosit faţă de studentul Georgescu cuvântul «han», ca 
şi cum el ar fi bun de găzduit cel mult într-un han oarecare, dar nu într-un cămin 
studenţesc? E adevărat ori nu, că aţi aşteptat anume în uşa căminului, pentru a-l 
opri să intre acolo?”15

Cu toate că epistola nu este datată, există o probabilitate destul de mare ca incidentul 
să se fi petrecut în timpul mandatului de director al Căminului Avram Iancu, poziţie 
pe care Ştefănescu Goangă a ocupat-o în primii ani ai carierei universitare, după cum 
Liviu Rusu ne informează într-un articol apărut în „Tribuna” anilor ’80.16 Din rândurile 
scrisorii putem extrage informaţia că Ştefănescu Goangă a fost atacat de Ioan Moţa în 
gazeta „Libertatea”, din Orăştie, pentru purtare neortodoxă vizavi de un student. Cam 
puţin pentru o ştire, oricât de condamnabilă ar fi putut să fie conduita profesorului. 
Dar Ioan Moţa nu se opreşte aici, acuzându-l pe Goangă de dispreţ vădit afişat mişcării 
studenţeşti: „[…]tinerii universitari, – care, prigoniţi de mulţi dintre Dvoastră, de guvern şi 
de organele sale poliţiale, cuceresc tot mai mult inimile...”.17 Deficitar la capitolul imagine, 
în special atunci când în ecuaţie erau incluşi adepţii extremismelor româneşti, Goangă 
nu a solidarizat nicicând cu studenţii care, în virtutea specificului epocii, erau mânaţi 
de sentimente naţionaliste şi nimic nu le putea sta în cale. Arta compromisului nu se 
afla pe agenda acestora. 

Cu şaisprezece ani înaintea tentativei de asasinare a rectorului clujean, mişcarea 
studenţească din cele trei mari centre universitare, cu caracter categoric antisemit, 
începea să prindă aripi. Aşa s-a născut la Iaşi, Liga Apărării Naţional Creştine, partidul 
în rândurile căruia Zelea-Codreanu şi-a început ascensiunea politică.18 Menţionăm acest 
fapt pentru că, după cum vom observa în rândurile care urmează, destinul lui Goangă şi 
cel al căpitanului vor fi strâns legate, asasinarea celui din urmă fiind anticipată la interval 
de nici patruzeci şi opt de ore de încercarea de asasinare a universitarului. Revenind, totul 
a început la Iaşi, după cum informează o notă a Siguranţei: „[…] studenţi ai facultăţii de 
drept din Iaşi şi alţii vor pregăti şi pune la cale mişcări antisemite, în timpul vacanţei de sărbătorile 

15 Ioan Moţa către Florian Ştefănescu Goangă, în Florian Ştefănescu Goangă, Cetatea Universitară, vol. 
II, Corespondenţa, volum editat de Mircea Popa şi Viorica Sâncrăian, edit. Presa Universitară 
Clujeană, Cluj Napoca, 2002, p. 175.

16 Liviu Rusu, O sută de ani de la naşterea lui Florian Ştefănescu Goangă întemeietorul psihologiei 
experimentale din România, în Tribuna, XXV, 1982, 6 august, apud. Florian Ştefănescu Goangă, 
Cetatea Universitară, vol. I, antologie de texte îngrĳită de Mircea Popa şi Viorica Sâncrăian, edit. 
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, p. 301.

17 Ioan Moţa către Florian Ştefănescu Goangă, în Florian Ştefănescu Goangă, Cetatea Universitară, vol. 
II, Corespondenţa, volum editat de Mircea Popa şi Viorica Sâncrăian, edit. Presa Universitară 
Clujeană, Cluj Napoca, 2002, p. 176.

18 LANC s-a format prin contopirea Uniunii Naţional Creştine, a Ligii Apărării Naţional Creştine, 
dar şi altor organizaţii naţionaliste, la iniţiativa profesorului A.C. Cuza; informaţie extrasă din: 
Apel al LANC, Fondul Direcţiei Poliţiei şi Siguranţei Generale, Dosar 1/1923, apud. Mircea 
Vâlcu-Mehedinţi, Dezvăluiri, Faţa necunoscută a istoriei României, vol. 8, Legionarii, edit. Mircea 
Vâlcu-Mehedinţi, Buc., 2008, p. 22
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crăciunului(n.r. anului 1922)[…], de obicei, aceste manifestări degenerează.”19 Pentru ca mai 
apoi mişcarea să se extindă: „[…]înainte de crăciun au început agitaţii ale studenţilor de la 
Universitatea din Iaşi. Astăzi ele s-au extins, ajungându-se ca ieri să fie violente, sângeroase – la 
Universitatea din Bucureşti – asupra studenţilor evrei şi chiar creştini.20 

La Cluj, liderul mişcării studenţeşti va fi studentul Ion I. Moţa, susţinut puternic de 
profesorul universitar Sextil Puşcariu, mai târziu membru în Senatul Legionar.21 Acest 
fapt explică într-o măsură greu de contestat, poziţia potrivnică profesorului Goangă, a 
părintelui şi totodată gazetarului, Ioan Moţa. Figură reprezentativă pentru legionari, 
chiar Horia Sima l-a aşezat în rândul marilor existenţe legionare.22 Conflictul dintre 
Goangă şi mişcarea studenţească din anii 1922-1923 s-a perpetuat în anii tumultoşi ce 
au urmat, astfel că, la sfârşitul anilor 30, când societatea românească escalada cea mai 
periculoasă faţadă a naţionalismului, legionarii nu l-au iertat. Un caz similar se regăseşte 
în persoana fostului istoric şi prim-ministru Nicolae Iorga. Conflictul între studenţii 
naţionalişti şi profesorul Iorga a debutat în aproximativ aceeaşi perioadă, în timpul 
mişcărilor studenţeşti din Bucureşti, de această dată. În timpul serbării Tinerimii Române, 
din 6 Februarie 1923, N. Iorga a încercat să atenueze din elanul pasional al studenţimii, 
îndemnând la linişte şi disciplină, dar, după cum chiar acesta o spune: „am fost huiduit 
de studenţii adunaţi înaintea Ateneului Român.”23 Orgolios, Iorga înaintează ministrului 
educaţiei demisia din funcţia de profesor, ca urmare a gestului studenţilor. Conflictul 
va atinge cote paroxiste atunci când N. Iorga îl va acţiona pe Codreanu în justiţie, în 
1938, pentru ultragierea unui înalt demnitar (n.r. Iorga ocupa funcţia de ministru). Carol II 
şi Armand Călinescu au profitat de situaţie şi Tribunalul Militar l-a condamnat liderul 
Mişcării, iniţial la 6 luni pentru vorbele grele adresate lui Iorga şi, o lună mai târziu, la 

19 Către prefecţii de judeţ şi poliţie, Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale. Serviciul Special de 
Siguranţă nr. 7217 din 14 Decembrie 1922, în Fondul Direcţiei Poliţiei şi Siguranţei Generale, 
Dosar 2/1922, apud. Mircea Vâlcu-Mehedinţi, Dezvăluiri, Faţa necunoscută a istoriei României, 
vol. 7: Naţionalism, Patriotism, Mişcare studenţească, edit. Mircea Vâlcu-Mehedinţi, Buc., 2008, 
p. 94.

20 Sinteză deputat socialist P. Bujor, Preşedinţia Adunării Deputaţilor, No. 879 din 1 februarie 1923, 
în Fond Preşedinţia Consiliului de Miniştrii, Dosar 8/1923, apud. Mircea Vâlcu-Mehedinţi, 
Dezvăluiri, Faţa necunoscută a istoriei României, vol. 7: Naţionalism, Patriotism, Mişcare studenţească, 
edit. Mircea Vâlcu-Mehedinţi, Buc., 2008, p. 97.

21 Mihai Vişinescu, România şi Dictaturile ei, documentar video, producţia Vertical Film, Arhiva 
Naţională de Filme, 1996, scenariul şi comentariul: Dan Mateescu, consultant ştiinţific: Ioan 
Scurtu, ep. 5-9.

22 Horia Sima, Mari existenţe legionare – Părintele Ioan Moţa, în „Ţara şi Exilul” – Curier 
Informativ al Mişcării Legionare. Director: Gheorghe Costea. Anul IV, Nr. 10-11, 1 August - 1 
Septembrie 1968, articol accesat online la data de 11 Mai 2011: http://miscarea.net/geek/article.
php?story=20081216053547862.

23 6 Februar 1923. Domnului Ministru al Instrucţiunei Publice, Fond Preşedinţia Consiliului de 
Miniştrii, Dosar 8/1923 apud. Mircea Vâlcu-Mehedinţi, Dezvăluiri, Faţa necunoscută a istoriei 
României, vol. 7: Naţionalism, Patriotism, Mişcare studenţească, edit. Mircea Vâlcu-Mehedinţi, 
Buc., 2008, p. 97.
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10 ani muncă silnică pentru trădare. Codreanu va fi asasinat, în noiembrie 1938, aflat în 
custodia autorităţilor, din cauza lui Iorga, spun legionarii, unealta lui Călinescu, fapt ce 
va conduce la represalii dure din partea acestora în 1940, exact la doi ani după tentativa 
de asasinare a rectorului Goangă. Iorga va fi asasinat, în noaptea care separă 27 de 
28 Noiembrie. România era deja stat naţional legionar, astfel că mişcarea a avut toate 
resursele la îndemână pentru a-şi duce la bun sfârşit planul.24 „Dacă faci politică, implicit 
te expui la riscuri”25, spunea cinic Horia Sima, făcând referire la cazul Iorga. Goangă a 
plătit pentru mult mai puţin.

Cu toate că este prudent să nu se subînţeleagă că mişcarea studenţească se identifică cu 
mişcarea legionară, una din principalele exigenţe ale studenţimii era de natură xenofobă, 
îndreptată împotriva studenţilor evrei din universităţi. În plus, o bună parte a liderilor 
studenţeşti au ajuns reprezentativi pentru gruparea lui Codreanu. De acest fapt ne 
avertizează un student, mai târziu, în preajma anului 1938: „Legionarii să înceteze de a 
angaja numele întregii studenţimi în acţiunile lor politice. […] fiindcă nu vreau o naţie de dobitoci 
cu bâta în mână”26 Trebuie ţinut cont în analiza acestui pasaj, de faptul că articolul din 
care am extras citatul îndeplineşte toate condiţiile propagandei comuniste, de această 
dată. Ne aflăm de cealaltă parte a baricadei, dar acuzaţia studentului comunist merită 
dezbătută. Aceste acuzaţii însă, nu datează din preajma asasinatului de la Cluj, ci chiar 
din timpul dezordinilor studenţeşti, din primii ani ai deceniului al III-lea. Pentru a ne 
susţine afirmaţia, prezentăm un citat din „Ideea Universitară”. Tot gazetă filocomunistă, 
aparţinând mişcării studenţeşti de stânga, dar acuzaţia promite să nu fie deplasată:”[…]
elemente […] naţionaliste şi antisemite, încearcă să determine studenţimea şi din celelalte centre 
universitare, căutând astfel a mobiliza simpatiile studenţeşti pentru revendicările afişate de 
ele.”27 În aceeaşi fiţuică, studenţii îşi continuă tirul de acuzaţii: „Timp de patru ani această 
minoritate huligană, literalmente a terorizat majoritatea”.28 Completând, Tudor Drăganu, 
într-o evocare a profesorului Goangă, remarcă la rându-i metodele de convingere ale 
legionarilor: „[…] a înfruntat (n.r. Fl. Ştefănescu Goangă) bandele legionare care încercau 
prin teroare să pună stăpânire asupra mişcării studenţeşti şi să transforme Centrul „Petru Maior” 
într-o armă de intimidare a celorlalţi studenţi.”29

24 Paul Ştefănescu, Asasinatele politice în istoria României, ed. 3 rev., edit. Vestala, Buc., 2008, pp. 138-147.
25 Horia Sima, Cazul Iorga-Madgearu, Edit. Carpaţi, Madrid, 1961, p. 5, apud. Paul Ştefănescu, 

Asasinatele politice în istoria României, ed. 3 rev., edit. Vestala, Buc., 2008, p 147.
26 Al. Terzea, Treburi studenţeşti şi altfel de treburi, în Dacia Nouă, anul II, nr. 8, din 6 Februarie 

1938, apud. Din istoria studenţimii române – presă studenţească(1851-1978), coord. Maria Totu, 
tipografia Univ. Buc., Buc., 1979, p. 207-208.

27 Redacţia „Ideea Universitară”, Către studenţimea universitară din întreaga ţară”, în „Ideea 
Universitară”, anul I, nr. 4, din 8 Martie 1926, apud. Din istoria studenţimii române – presă 
studenţească(1851-1978), coord. Maria Totu, tipografia Univ. Buc., Buc., 1979, p. 151-152.

28 Redacţia „Ideea Universitară, Către studenţimea universitară, în „Ideea Universitară”, anul I, 
nr. 5, din 25 Martie 1926, apud. Din istoria studenţimii române – presă studenţească (1851-1978), 
coord. Maria Totu, tipografia Univ. Buc., Buc., 1979, p. 153-154.

29 Tudor Drăganu, Înfăptuiri şi suferinţe uitate ale profesorului Florian Ştefănescu Goangă, Cluj, 7 
martie 2001, apud. Florian Ştefănescu Goangă, Cetatea Universitară, vol. I, antologie de texte 
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Nu trebuie însă aruncată anatema nazistă asupra mişcării legionare, întrucât există 
anumite deosebiri concise în chiar miezul ideologiei ultra-naţionaliste. Vorbim aici de 
antisemitism, iar dacă în Germania acest aspect era în legătură directă cu rasa, în România 
interbelică legionarii „predicau” antisemitismul, condamnând religia şi etnia evreilor, 
nicidecum rasa lor. Mişcarea legionară se întemeia şi pe argumente de natură creştină, 
care lipsesc din filosofia lui Hitler sau Mussolini.30 Toate acestea însă nu o absolvă de 
crimele comise, iar antisemitismul, fie el naţional sau rasist, rămâne la fel de condamnabil.

Expunerea de mai sus încearcă să probeze caracterul total al ideologiei ultra-
naţionaliste de la noi, a cărui adepţi, încercând să imprime un caracter universal mişcării 
studenţeşti, nu ezitau să apeleze la bâtă. Totodată, observăm că ideologiile extremiste, 
deşi inamice după cum am observat, aveau de fapt un duşman comun, în persoana celui 
care îndrăznea să li se opună. Ştefănescu Goangă nu s-a lăsat intimidat de corecţia aplicată 
de legionari şi a continuat să-şi „propăvăduiască” viziunea referitoare la autonomia 
universitară, chiar în vremuri mai tulburi, odată cu instaurarea dictaturii proletariatului 
în România postbelică. Dar să nu cădem în capcana mitului luptei dintre bine şi rău, şi să 
ne imaginăm că Goangă era un sfânt, avea şi el păcatele sale, dar acestea le vom discuta 
în finalul lucrării. Revenind la firul iniţial, Ştefănescu Goangă s-a opus cu vehemenţă în 
1947 imixtiunii politicului în Universitate, astfel că s-a străduit să influenţeze dezbaterea, 
mă rog, dacă poate fi vorba de aşa ceva, referitoare la noua lege a învăţământului ce 
urma să fie promulgată. Oricum, trebuie menţionat că Goangă şi-a modificat discursul, 
altminteri elogios la adresa regelui, într-unul „mai potrivit” vremurilor când toţi au 
devenit egali. Menţionăm în acest sens un articol din Tribuna, din decembrie 1945, acolo 
unde Goangă critica regimul interbelic, subscriind la noua orânduire politică, clamând că: 

„n-am asigurat muncitorimii industriale drepturile şi avantajele ce i-am promis, 
iar pe muncitorii intelectuali şi funcţionarii statului i-am lăsat muritori de foame. 
[…] De aceea, toţi acei care doresc să contribuie la clădirea unei noi ordini sociale pe 
bază democratică[…] trebuie să devină soldaţi, în marea armată a luptătorilor pentru 
libertate şi democraţie. Ei trebuie să lupte contra exploatării omului prin om […]”.31

Profesorul Goangă a făcut compromisul cu sistemul, regretabil, cu toate că, cel 
puţin în 47’, era încă membru al Partidului Liberal (e drept, facţiunea oportunistului 
Tătărescu, Goangă fiind astfel ales deputat de Giurgiu) şi, mai presus de toate, nu s-a 
lăsat convins de „necesitatea” contaminării universităţii de ideologia marxist-leninistă. 
A rămas ferm pe poziţii, adoptând o atitudine de genul „Here I stand”, susţinând în 

îngrĳită de Mircea Popa şi Viorica Sâncrăian, edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 
2002, p. 333.

30 Andreas Hillgruber, Hitler, regale Carol şi mareşalul Antonescu: relaţiile germano – române (1938-
1944), trad. Maria Alexe, edit. Humanitas, Bucureşti, 2007.

31 Florian Ştefănescu Goangă, Adunarea Naţională de la Alba Iuliamşi democraţia, „Tribuna Nouă”, 
I, 5 Decembrie, 1945, nr. 35, p. 1, 7; apud. Florian Ştefănescu Goangă, Cetatea Universitară, vol. 
I, antologie de texte îngrĳită de Mircea Popa şi Viorica Sâncrăian, edit. Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, pp. 203-204.
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47’ în Adunarea Deputaţilor: „Să ferim universităţile de pasiunile pe care le pot dezlănţui 
luptele politice. […]Politica să se oprească la poarta universităţii, şi pentru ei (n.r. studenţi), 
şi pentru profesori[…].”32 Misiunea comuniştilor era însă alta, „să cureţe universităţile de 
«înverşunaţii duşmani ai democraţiei», aciuaţi acolo, de toţi «vrăjmaşi libertăţii şi democraţiei, de 
toate epavele fasciste».”33 Nestor Ignat, şeful kagebist al presei socialiste şi mare lingău de partid, 
după cum îl caracterizează Mircea Popa, îşi continuă atacul la adresa profesorului Goangă: 
„Universitatea nu e o zonă imaginară, o ţară a nimănui, aşa cum o subînţelege dl. Goangă, ci şcoala 
cea mai înaltă a poporului”34 Cum propaganda comunistă nu cunoştea măsura, în acelaşi 
articol, Ignat continuă să lovească în profesori de prestigiu ai vieţii universitare româneşti, 
precum Gherghe Brătianu, Nae Ionescu, Nichifor Crainic ş.a.m.d, atribuindu-le titlul de 
„otrăvitori ai tineretului universitar”.35 Chiar dacă Goangă a „debutat” la Sighet în 50’, există 
o mare probabilitate ca, încă de la „rătăcirea” din 1947, sentinţa să-i fi fost scrisă.

2. Tentativa de asasinare a Rectorului Universităţii din Cluj,
în contextul „special” al României interbelice. „Istorii paralele”

Asasinatul împotriva rectorului Universităţii din Cluj s-a petrecut în data de 28 
Noiembrie 1938, accidental sau cel mai probabil că nu, la nici patruzeci şi opt de ore, 
căpitanul Gărzii de Fier, Corneliu Zelea Codreanu, este asasinat prin ştrangulare. Alături 
de acesta cad alţi treisprezece lideri legionari: decemvirii şi nicadorii. Cel mai aproape 
de evenimentele de la Cluj a fost Nicolae Mărgineanu, fidel discipol al profesorului 
de psihologie experimentală Ştefănescu Goangă. În memoriile lăsate posterităţii de 
Mărgineanu, Mărturii asupra unui veac zbuciumat, acesta descrie cu lux de amănunte 
evenimentele, fiind prezent în chiar miezul teatrului de desfăşurare a evenimentelor. 
În subcapitolul intitulat Atentatul împotriva rectorului Goangă, Mărgineanu rememorează 
intens evenimentele: 

„Eram în biroul meu de lucru de la Institutul Psihotehnic[…] când domnişoara 
Angheliu, studentă la psihologie, a venit speriată pentru a-mi anunţa încercarea de 
asasinat împotriva profesorului Goangă. Am alergat în halatul de lucru, fără să mai îmbrac 
paltonul[…]…am alergat la profesor, comunicându-i că maşina Salvării soseşte din clipă 
în clipă. Minutele însă treceau greu, iar hemoragia rănilor era destul de puternică.

32 Interpelarea D-lui Prof. Florian Ştefănescu Goangă, Problema învăţământului superior, în 
„Monitorul Oficial”, partea III, nr. 8, Adunarea Deputaţilor: Şedinţa de miercuri, 7 mai 1947, 
pp. 11-12, apud. apud. Florian Ştefănescu Goangă, Cetatea Universitară, vol. I, antologie de texte 
îngrĳită de Mircea Popa şi Viorica Sâncrăian, edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 
2002, pp. 206-207.

33 Mircea Popa citând din articolul publicat în „Scânteia” de Nestor Ignat, Universitatea nu e o 
„ţară a nimănui”, 21 Mai 1947, în Mircea Popa, Florian Ştefănescu Goangă – personalitate marcantă 
a învăţământului universitar clujean, apud. Florian Ştefănescu Goangă, Cetatea Universitară, vol. 
I, antologie de texte îngrĳită de Mircea Popa şi Viorica Sâncrăian, edit. Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, p. 24.

34 Ibidem.
35 Ibidem, p. 25.
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Mor Mărgineanu, salvează-mă...
Am trei copiii, mi-a spus şi agentul, care mă cunoştea. Nu mă lăsa ca rămân copiii 

pe drumuri”36

Agentul despre care pomeneşte Mărgineanu era desemnat de Siguranţă pentru a-l 
proteja pe Goangă, întrucât existau suspiciuni că viaţa profesorului ar fi fost pusă în 
pericol. Împuşcat în inimă, Gruia nu a mai supravieţuit, cât despre copiii pe care-i invoca 
nu se mai ştie nimic. Victimă(e) colaterală. 

După ce descrie călătoria la spital a rectorului, cât şi atitudinea dubioasă afişată în 
vâltoarea evenimentelor de cameleonii, colegi cu Goangă şi Mărgineanu asupra cărora 
vom reveni, Alexandru Roşca, Salvator Cupcea şi alţii, mai apoi, Mărgineanu descrie 
evenimentele din perspectiva atentatorilor:

„Cei care au tras cu revolverul în profesorul Goangă şi au omorât bietul agent 
care-l păzea, au fost doi studenţi, Pop şi Lăscăianu, primul chiar de la Psihologie, iar 
al doilea de la Academia de agronomie. Au fost colegi de clasă la liceul din Dej, unde 
au făcut parte din Frăţiile de Cruce[…]. Ordinul de asasinare a rectorului venise de la 
cercurile lui Horea Sima, de unde au fost aduse de doi studenţi din Bucureşti. În şedinţa 
grupului terorist de la Cluj, în care urma să se tragă la sorţi numele celor care urmau 
să comită crima, Pop, ca student la Psihologie[…] a cerut cinstea de a-l ucide el.”37

Numeroasele pasiuni ideologice din anii 30’ au născut frământări care de care mai 
pătimaşe, ceea ce a degenerat într-o perpetuă stare de asediu, iar adepţii diferitelor 
facţiuni au considerat că „jertfa de sânge” reprezintă un înalt sacrificiu adus naţiunii 
oprimate de către celălalt. Totodată s-au născut istorii paralele, iar munca istoricului este 
mult îngreunată de numeroasele versiuni şi viziuni asupra evenimentelor. Întorcându-
ne la cazul Goangă, Liviu Vălenaş în Convorbiri cu Mircea Dimitriu, pe tema Mişcarea 
Legionară între adevăr şi mistificare, propune o versiune diferită. Întrebat, „Cine a stat în 
spatele atentatului comis la 27 Noiembrie 1938, la Cluj”, Mircea Dimitriu răspunde:

„Comandantul legionar din Cluj, Vasile Andrei, a lăsat posterităţii nişte rânduri 
foarte importante[…]. Comandantul Vasile Andrei neagă categoric afirmaţiile 
mincinoase ale preotului Ştefan Pălăghiţă, în a sa „Istorie(tendenţioasă) a Mişcării 
Legionare, şi anume că ar fi dat personal ordinul de executare a rectorului Ştefănescu 
Goangă. Vasile Andrei spune că nu a primit un astfel de ordin şi nici nu l-a dat. De fapt, 
Vasile Andrei era arestat încă din data de 17 noiembrie 1938 şi deţinut la închisoarea 
militară din Cluj.[…] Gheorghe Vereş[…] i-a spus că doctorul Vucu, trimis special 
din Bucureşti, cu ordinul expres ca executarea lui Ştefănescu Goangă să nu aibă loc, 
a ajuns prea târziu la Cluj...”38

36 Nicolae Mărgineanu, Mărturii asupra unui veac zbuciumat, varianta online, ediţ. îngrĳ. de Daniela 
Mărgineanu-Ţăranu, Cluj Napoca, 2001, p. 121.

37 Ibidem, p. 123.
38 Liviu Vălenaş, Convorbiri cu Mircea Dimitriu, Mişcarea Legionară între adevăr şi mistificare, edit. 

Marineasa, Timişoara, 2000, varianta online, p. 40.
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Mircea Dimitriu a luat parte la evenimentele mişcării încă din 1928, după cum ne 
informează Lucia Baki în prefaţa lucrării lui Vălenaş. În acelaşi timp, aflăm că Dimitriu 
a fost până nu demult unul din liderii contemporani ai Legiunii, doar că în 2004 s-a 
stins din viaţă. Istorii paralele avem chiar în sânul Mişcării Legionare, Vasile Coman, 
legionar aflat în cercul apropiat lui Zelea Codreanu, şef al cuibului de la Casa Verde 
şi comandant legionar ajutor, în ale sale Amintiri Legionare, contrazice declaraţiile lui 
Dimitriu, mai mult decât atât, foloseşte aceeaşi sursă, pe dr. Vasile Andrei: „Lui Nicky 
Ştefănescu în 1940 (n.r. Horea Sima) îi spune, «cazul Goangă este singurul caz care nu ne 
aparţine, a fost o acţiune locală», această declaraţie este răsturnată de zecii de studenţi implicaţi 
şi de Dr. Vasile Andrei care afirmă clar că a fost ordinul precis a lui Horea Sima de complot 
contra lui Ştefănescu Goangă.”39 

Istoria nu a confirmat sau infirmat implicarea lui Horea Sima în atentatul împotriva 
rectorului Goangă, ţinând cont de natura duplicitară a informaţiilor oferite de legionarii 
înşişi. Chiar dacă, dintre toate variantele prezentate, Mărgineanu este cea mai credibilă 
sursă, iar acesta îl incriminează pe Sima, nu putem să omitem că discipolul lui Goangă 
nu poseda informaţii din interior. Horea Sima, în exilul ce a urmat instaurării dictaturii 
personale a lui Antonescu, a recunoscut indirect majoritatea atentatelor comise de Garda 
de Fier, mai puţin cel îndreptat împotriva lui Goangă. Tot în acest studiu am văzut cum 
comandantul Mişcării Legionare justifica cinic asasinarea lui Iorga. Ţinând cont de aceste 
argumente, un motiv destul de puternic pentru care Sima nu şi-ar fi asumat gloanţele 
încasate de Rectorul Universităţii din Cluj, ar putea fi acela că acest atentat l-a convins 
pe Carol să consimtă asasinarea căpitanului. 

Corneliu Zelea Codreanu, aflat în închisoare, a dat un cuvânt de ordine către legionari, 
în 1938: „3. Linişte, cel ce nu poate să fie liniştit, să plece! Dacă cineva nu e liniştit, îmi încurcă 
socotelile. […] Evitaţi provocările şi violenţa, chiar şi cea de limbaj”.40 Această circulară este 
confirmată de Vasile Coman, care în ale sale memorii detaliază: „Reamintesc cu această 
ocazie cuvintele rostite de căpitan după atentatu comis de studentul Ilie Stângă la Iaşi contra 
Rectorului Bratu căruia i se taie o ureche. Citez pe căpitan: «Dacă se mai întâmplă un caz Bratu 
ne-am curăţat»”.41 „Cazul Bratu”, de care vorbeşte Coman, este similar celui de la Cluj, 
Rectorul Universităţii din Iaşi, Traian Bratu a fost atacat la 1 Martie 1937 şi pedepsit prin 
tăierea urechii drepte. Codreanu nu şi-a asumat atentatul. Tot din închisoare, la sfârşitul 
lunii iulie al anului comiterii atentatului, căpitanul să străduia să menţină ordinea în 
rândul adepţilor săi, desfiinţând gradele legionare, pentru că „fruntaşii legionari nu se 

39 Vasile Coman, Amintiri Legionare, vol. III, în Fondul Personal „Vasile Coman”, Arhivele 
Statului, Cluj, p. 50.

40 Copie: 15 iunie 1938, „cuvânt de ordine către legionari”, în Fondul Direcţiei Poliţiei şi Siguranţei 
Generale, Dosar 1/1924, apud. Mircea Vâlcu-Mehedinţi, Dezvăluiri, Faţa necunoscută a istoriei 
României, vol. 8, Legionarii, edit. Mircea Vâlcu-Mehedinţi, Buc., 2008, p. 71.

41 Vasile Coman, Amintiri Legionare, vol. III, în Fondul Personal „Vasile Coman”, Arhivele Statului 
Cluj, p. 49
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comportă pur legionăreşte”42. Explică totodată că: „împrejurările de faţă nu sunt prielnice 
vreunui act terorist săvârşit de legionari”.43 Mai mult decât atât, după procesul în care este 
condamnat la zece ani de închisoare la 21 Mai 1938 pentru trădare de ţară, proces aranjat 
de Carol şi A. Călinescu, justiţia devenind un simplu instrument al puterii, Codreanu 
refuză o intervenţie a unei echipe de legionari, care urma să-l ajute să evadeze din maşina 
cu care era transportat la închisoare. Legionarii îşi procuraseră arme pentru intervenţie, 
de la Legaţia Spaniei, stat cu care Legionarii legaseră relaţii puternice, după ce Moţa şi 
Marin s-au sacrificat pe câmpul de luptă pentru cauza lui Franco.44 

Documentele invocate atestă categoric că Zelea Codreanu încerca din răsputeri să-şi 
convingă armata să se abţină de la orice gest terorist. Odată cu aceasta rămânem cu o 
dilemă, deoarece în Fondul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, Mircea Vâlcu Mehedinţi 
identifică o scrisoare fără emitent în care sunt enumerate nu mai puţin de treisprezece 
acte teroriste semnificative, înfăptuite de legionari, în intervalul octombrie – noiembrie 
1938.45 Totodată, Horea Sima va face parte din toate comandamentele legionare, formate 
după arestarea căpitanului şi instaurarea dictaturii carliste. Până la preluarea de jure 
a conducerii legionare, fiind puternic contestat de profesorul Codreanu, nimeni altul 
decât tatăl căpitanului, există posibilitatea ca Sima să fi încercat să obţină legitimitatea 
necesară poziţiei de Comandant al Mişcării, printr-o dizidenţă de tip terorist. A exploatat 
cu abilitate starea de spirit a legionarilor, demoralizaţi şi dezorientaţi, conform unei note 
a Ministerului de Interne: 

„Sunt demoralizaţi din cauza condamnării definitive a lui Corneliu Zelea Codreanu, 
a desolidarizării a o parte din fruntaşii legionari de această mişcare, cum şi din cauza 
a măsurilor luate şi a sentinţelor de condamnare pronunţate de Justiţia Militară. Sunt 
desorientaţi, deoarece până în prezent n’au primit instrucţiunile aşteptate din partea 
centrului cu privire la «acţiunea cea mare».”46 

42 Corpul Detectivilor, Nr. 11738 din 25 Iulie 1938, în Fondul Direcţiei Poliţiei şi Siguranţei Generale, 
Dosar 1/1924, apud. Mircea Vâlcu-Mehedinţi, Dezvăluiri, Faţa necunoscută a istoriei României, 
vol. 8, Legionarii, edit. Mircea Vâlcu-Mehedinţi, Buc., 2008, p. 78.

43 Corpul Detectivilor, 25 Iulie 1938, , în Fondul Direcţiei Poliţiei şi Siguranţei Generale, Dosar 
1/1924, apud. Mircea Vâlcu-Mehedinţi, Dezvăluiri, Faţa necunoscută a istoriei României, vol. 8, 
Legionarii, edit. Mircea Vâlcu-Mehedinţi, Buc., 2008, p. 77.

44 Mihai Vişinescu, România şi Dictaturile ei, documentar video, producţia Vertical Film, Arhiva 
Naţională de Filme, 1996, scenariul şi comentariul: Dan Mateescu, consultant ştiinţific: Ioan 
Scurtu, ep. 5-9.

45 Horia Sima. /Fără emitent, dată şi număr – n.n./; în Fondul Preşedinţiei Consiliului de Miniştrii 
– S.S.I – Dosar 60/1941; apud. Mircea Vâlcu-Mehedinţi, Dezvăluiri, Faţa necunoscută a istoriei 
României, vol. 8, Legionarii, edit. Mircea Vâlcu-Mehedinţi, Buc., 2008, pp. 107 -108.

46 Ministerul de Interne, Inspectoratul General Administrativ No. 50, din 12 Iulie 1938, Inspector General 
Administrativ Paul D. Goma, Către Domnul Armand Călinescu, Ministru de Interne. Strict Personal; 
în Fondul Ministerului de Interne, Dosar 604/1938; apud. Mircea Vâlcu-Mehedinţi, Dezvăluiri, 
Faţa necunoscută a istoriei României, vol. 8, Legionarii, edit. Mircea Vâlcu-Mehedinţi, Buc., 2008, 
pp. 73-74.
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Horia Sima este mai dispus decât Codreanu să preia frâiele puterii. Dintre toate 
acţiunile care pot conduce la acest rezultat, „jertfa de sânge” este poate cel mai 
convingător argument în contextul epocii. Concomitent, persecutarea legionarilor, ca 
urmare a nelegiuirilor comise, avea rol motivaţional în rândul adepţilor lui Sima, ceea 
ce era mai mult decât necesar, după arestarea şi condamnarea căpitanului. Urmând 
această linie logică, Vasile Coman remarcă numărul mare de „combatanţi” implicaţi în 
atentatul de la Cluj: 

„Dl. Horea Sima găseşte ca pt. Goangă trebuiesc 80 de studenţi. Ştiut este de când 
lumea că oricine organizează atentate contra regilor împăraţilor or oamenilor politici, 
organizatorii caută cât este posibil să ducă la îndeplinire atentatele şi comploturile cu cât 
mai puţine persoane ca să nu cauzeze pierderi umane prea numeroase. Singurul Horea 
Sima a adus o inovaţie în tehnica atentatelor şi anume, cât mai mulţi oameni cu putinţă 
trebuieşte implicaţi pentru ca jertfele şi pierderile cât mai mari şi mai dureroase.[…]”47 Nu 
erau suficienţi doar Pop şi Lăscăianu?, prin implicarea în acţiunile criminale Sima ţinea 
morţiş să furnizeze regimului spaima de moarte ce o prezintă terorismul legionar[…].48

Făcând abstracţie de cinismul lui Vasile Coman, care nu identifică răul în chiar 
tentativa de asasinat, ci doar în implicarea a optzeci de studenţi, acuzaţia nu este fără 
fond. Cu toate că avem numeroase dovezi împotriva lui Sima, implicarea directă a 
acestuia rămâne doar la stadiul de presupunere, plus că există şi susţinători ai variantei 
potrivit căreia Dr. Vucu a fost trimis special la Cluj, de la centru, pentru a opri execuţia 
lui Goangă.49 

3. Ştefănescu Goangă – Zelea Codreanu, destine complementare

Un aspect important rămâne faptul că Atentatul de la Cluj, i-a forţat mâna lui Carol 
II, acceptând propunerea „omului său de casă”, Armand Călinescu, de asasinare a lui 
Corneliu Zelea Codreanu, în noaptea dintre 29 şi 30 Noiembrie 1938. Preotul Ştefan 
Pălăghiţă descrie evenimentul: 

„Trei bricuri cu jandarmi[…], din ordinul lui Armand Călinescu[…], îi ridică 
pe C. Codreanu, nicadori şi decemviri de la închisoarea Râmnicu Sărat, îi leagă de 
bănci cu mâinile la spate, îi leagă şi de picoare. În spatele fiecăruia se aşează câte un 
plutonier de jandarmi şi pornesc la Bucureşti. În pădurea Tâncăbeşti, la un semnal al 
maiorului Dinulescu, bricurile se opresc şi fiecare plutonier sugrumă, cu un ştreang, 
pe cei dinăuntru. […] la închisoarea Jilava, îi împuşcă în spate, morţi fiind, pentru a 
simula «fuga de sub escortă» […]”50

47 Vasile Coman, Amintiri Legionare, vol. III, în Fondul Personal „Vasile Coman”, Arhivele Statului 
Cluj, pp. 49-50.

48 Idem, Istoria Fenomenului Legionar până la asasinarea lui Armand Călinescu şi până cu aberaţiile lui 
Dan Zamfirescu; în Fondul Personal „Vasile Coman”, Arhivele Statului, Cluj; p. 59.

49 Liviu Vălenaş, Convorbiri cu Mircea Dimitriu, Mişcarea Legionară între adevăr şi mistificare, edit. 
Marineasa, Timişoara, 2000, varianta online, p. 40.

50 Preot Ştefan Pălăghiţă, Garda de Fier spre reînvierea României, Din colecţia: Contribuţii la istoria 
completă şi adevărată a românilor, edit. Rosa Vânturilor, Bucureşti, 1993 apud. Mircea Vâlcu-
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Din descrierea asasinării liderilor Gărzii de Fier, descriere acceptată unanim de istorie, 
observăm că practicile Guvernului erau asemănătoare cu cele ale Legiunii. Criza în 
interiorul societăţii se adâncea, odată cu preluarea de către guvern a tehnicilor teroriste 
de tip fascist, anticipând viitoarele dictaturi ale României: legionară, antonesciană şi 
comunistă. Întocmai justiţiei şi presa devenise subjugată intereselor lui Carol II, astfel 
„Gazeta Transilvaniei” titra în 4 Decembrie 1938: „Încercare de evadare în masă a capilor 
Mişcării Legionare; Au fost împuşcaţi Corneliu Codreanu, asasinii lui Duca şi alţi foşti legionari”.51 

Sfărşitul lui Noiembrie 1938, l-a prins pe Carol II într-un turneu european în 
care încerca să-şi găsească aliaţi. După refuzul politicos al Mari Britanii, la cererea 
de aprovizionare a României cu armament, Carol se îndreaptă către Germania.52 Se 
întâlneşte cu Hitler şi îi cere acestuia revocarea lui Konradi, reprezentantul din România a 
NSDAP, pe care Carol îl considera piesa de legătură dintre nazişti şi incomozii legionari. 
În timpul discuţiilor cu Hitler, istoricul german Andreas Hillgruber spune că Regele 
a purtat numeroase discuţii telefonice, în care a fost anunţat de atentatul împotriva 
Rectorului Universităţii Ferdinand I, astfel „imediat după întoarcerea sa, Regele Carol 
a ordonat o serie de măsuri draconice împotriva conducătorilor Legiunii.”53 Asasinarea lui 
Codreanu a afectat relaţiile româno-germane, Hitler ordonând înapoierea distincţiilor 
oferite de Carol înalţilor funcţionari germani.54 Nu e mai puţin adevărat că Hitler îşi 
manifestă în timpul discuţiei cu Carol, ataşamentul vizavi de Căpitan, ceea ce, de frica 
unei eventuale ascensiuni la puterea a lui Codreanu, Regele devine irascibil. Decizia de 
asasinare a liderilor legionari ar fi putut să fie influenţată şi de acest fapt.55

Un argument suplimentar, pentru ipoteza asasinării lui Codreanu, ca urmare a 
împuşcării lui Goangă, îl identificăm în „Gazetei Sibiului”, care justifică instaurarea 
dictaturii carliste şi, indirect, asasinarea capilor legonari, folosind cazul Goangă:

„În sânul naţiunei mocneau însă rămăşiţele falsului mesianism legionar. […]
Asasinatul dela Cluj a izbucnit pe neaşteptate tocmai în ziua când toată naţiunea îşi 
exprima în jurul Regelui reîntors în ţară omagiul ei de caldă, neţărmuită recunoştinţă, 
ca o provocare, dar şi ca un avertisment de furtună din senin. […]De aceea represiunea 
trebuia să vină fulgerătoare. Şi a venit. […]Acest grup de oameni, cari se manifestă 

Mehedinţi, Dezvăluiri, Faţa necunoscută a istoriei României, vol. 8, Legionarii, edit. Mircea Vâlcu-
Mehedinţi, Buc., 2008, pp. 118-119.

51 „Gazeta Transilvaniei”, Încercare de evadare în masă a capilor Mişcării Legionare, din 4 Dec. 1938, 
anul 101, nr. 90, Braşov, p. 4.

52 Mihai Vişinescu, România şi Dictaturile ei, documentar video, producţia Vertical Film, Arhiva 
Naţională de Filme, 1996, scenariul şi comentariul: Dan Mateescu, consultant ştiinţific: Ioan 
Scurtu, ep. 5-9.

53 Andreas Hillgruber, Hitler, regale Carol şi mareşalul Antonescu: relaţiile germano-române (1938-
1944), trad. Maria Alexe, edit. Humanitas, Bucureşti, 2007, p. 86.

54 Ibidem, p. 87.
55 Mihai Vişinescu, România şi Dictaturile ei, documentar video, producţia Vertical Film, Arhiva 

Naţională de Filme, 1996, scenariul şi comentariul: Dan Mateescu, consultant ştiinţific: Ioan 
Scurtu, ep. 5-9.
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cu revolverul în mână […] trebuia să fie pus în imposibilitatea de a face ţării tot răul 
de care e în stare”56

Armand Călinescu într-un „discurs magistral ţinut la radio”, publicat de „Gazeta 
Sibiului”, motivând necesitatea instaurării partidului unic, cu referire directă la „Frontul 
Renaşterii Naţionale, la începutul anul 1939, oferă drept exemplu pactul de neagresiune 
dintre Iuliu Maniu şi Corneliu Z. Codreanu:

„Socotesc că regimul democrat nu s-a discreditat mai dureros, decât în Decemvrie 
1937, când două partide, diametral opuse ca concepţie politică, se prezentau aliate în faţă 
ţării. […]Cred că în acel ceas s’a decis soarta vechiului regim, condamnându’se singur”57

Faptul că alianţa dintre PNŢ şi Garda de Fier era împotriva naturii, nu constituie 
obiectul acestui studiu, dar remarcăm modul în care Carol II, prin portavocea A. 
Călinescu, înţelegea să-şi instituie propria dictatură, folosind pe post de sperietoare 
Legiunea. Să afirmăm că pretextul invocat de Carol era neîntemeiat, ar fi o nedreptate, 
ţinând cont de evenimentele ce au urmat, Armand Călinescu fiind doborât de gloanţele 
a nouă legionari. Represiunea a fost barbară, demnă de un scenariu care tratează istoriile 
ţarilor din secole de mult apuse. Prim-ministru interimar a fost numit gen. Gh. Argeşanu, 
al cărui singur scop a fost răzbunarea lui Armand Călinescu. Cei nouă legionari ucigaşi, 
cu toată că s-au predat, au fost aduşi la scena asasinatului şi împuşcaţi fără proces, în 
plină stradă. Alţi 250 de legionari aflaţi după gratii şi, între trei şi cinci gardişti din fiecare 
judeţ, aleşi aproape aleatoriu, au fost executaţi.58 Regimul se compromitea. Regele îşi 
forţa norocul, noroc care avea să înceteze, atunci când toţi i-au întors spatele, pe plan 
intern şi extern, şi acesta a fost nevoit să abdice.

4. Catedră, Rectorat, Alcov – contrastele profesorului Ştefănescu Goangă

Există supoziţii în epocă conform cărora Goangă ar fi avut activităţi „extracurriculare” 
cu studentele. Istoria ne-a învăţat că de regulă fiecare asasinat politic, alături de 
încărcătura politică, conţine şi o latură morală. Depăşind stadiul perioadei romantice 
a asasinatelor politice, când încarnarea lui Brutus salva republica, ajungem în sfera 
atentatelor de tip terorist, care au rolul de a convinge masele, nu doar o mână de nobili 
sau persoane influente, cum adineauri se impunea. Imoralitatea unora poate fi cartea 
salvatoare a celorlalţi, care-l ucid poate din raţiuni strict politice, dar astfel îşi pot justifica 
mai bine gestul, edulcorând o eventuală reacţie negativă a publicului sau amplificând 
una pozitivă.

Studentul de la psihologie care l-a împuşcat pe Goangă, condamnat la moarte, înainte 
de execuţie ar fi spus, conform lui Mircea Dimitriu: „Noi am rezistat o mie de ani maghiarilor 

56 „Gazeta Sibiului”, O operaţie dureroasă dar necesară, anul V, nr. 66, 11 Dec. 1938, Sibiu, p. 1.
57 „Gazeta Sibiului”, Magistralul discurs al domnului Armand Călinescu ţinut la radio, Anul VI, nr. 

72, Sibiu, 22 Ian. 1939, p. 3.
58 Michele Rallo, România în perioada revoluţiilor naţionaliste din Europa. Mişcarea Legionară (1919 

– 1945), edit. Sempre, Buc, 1999, p. 86.
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pentru că sufletul ne era curat, iar tolerarea celei mai triviale imoralităţi, concretizate în Ştefănescu 
Goangă, ar fi întinat cei o mie de ani de curăţenie sufletească.”59 Dacă întradevăr Pop a afirmat 
cele expuse mai sus, există o posibilitate mare ca studentul în cauză să-l considere pe 
Goangă vinovat. Momentul în care a făcut declaraţia este unul aparte, unic, pentru că 
puţini sunt cei care fac declaraţii mincinoase în chiar clipa morţii. Mişcarea Legionară 
poseda, totuşi, un caracter fanatic pronunţat, ce poate avea un efect asupra adepţilor, 
care nu este în legătură directă cu raţiunea. Avântul lui Pop în faţa morţii poate avea 
legătură şi cu locul execuţiei. Vasile Coman spune că „Studenţii Ioan Pop, Aurel Lăscăianu, 
care sunt împuşcaţi în noaptea de 21-22 septembrie 1939 pe mormântul căpitanului.”60

Cea mai importantă mărturie care îl poate incrimina pe rectorul Goangă, vine chiar din 
cea mai credibilă sursă, Nicolae Mărgineanu. Cu toate că acesta menţionează că acuzaţia 
îi aparţine lui Alexandru Roşca, acţiunile lui Goangă sunt în contradicţie cu o eventuală 
nevinovăţie. Mărgineanu comentează ajutorul pe care Traian Herseni a fost de acord să i-l 
acorde, atunci când pe fondul venirii la putere a lui Antonescu, catedra îi era în pericol, din 
cauza legăturilor sale cu America, a combaterii rasismului în cursurile sale de psihologie şi 
a ajutorului dat lui Goangă în clipa asasinatului. Alexandru Roşca şi Salvator Cupcea l-au 
pârât pe Mărgineanu pentru vina de a-l fi ajutat pe Goangă, rănit fiind, deşi nu era obligat. 
Cu toate că ultima acuzaţie pare ieşită din comun, profesorul Goangă era un personaj 
mai mult decât incomod, de care autorităţile vroiau cu orice preţ să se lepede, iar Roşca 
jinduia, indiferent de costuri, să-i ia locul la catedra pe care o suplinea prin concediul forţat 
al profesorului Goangă. Nicolae Mărgineanu remarcă bunăvoinţa lui Herseni, secretar de 
stat pe atunci la Ministerul Învăţământului, pe care chiar Goangă la împiedicat să ajungă 
profesor: „Că prietenul meu era un adevărat universitar, fără să fi ajuns însă profesor, nu era 
nici o îndoială, iar lucrările sale ştiinţifice, de o reală valoare fac cuvenita dovadă.”61 Odată cu 
decesul lui Virgil Bărbat, catedra de sociologie rămăsese vacantă. Pentru post au concurat 
Herseni şi Sudeţeanu. Cu toate că Herseni avea toate argumentele să ocupe poziţia de 
profesor, obţinând notele cele mai mari la expunerea de titluri şi lucrări şi la prima lecţie, 
Goangă, care avea un cuvânt important de spus, „îşi schimbase peste noapte atitudinea, 
datorită unei intervenţii făcute în seara premergătoare, de către inspectorul judecătoresc.”62 Din ce 
motiv Goangă, un personaj consecvent, îşi schimbase atitudinea?! Mărgineanu detaliază:

„Faţă de inspectorul Ştefănescu, pe de altă parte, profesorul Goangă avea obligaţii 
deosebite, datorită modului în care acesta a scos din cauză încercarea de incriminare 
a persoanei sale în procesul doamnei Pintilescu Burtică, cu care profesorul, după 
insinuările lui Roşca, avusese relaţii erotice.”63

59 Liviu Vălenaş, Convorbiri cu Mircea Dimitriu, Mişcarea Legionară între adevăr şi mistificare, edit. 
Marineasa, Timişoara, 2000, varianta online, p. 41.

60 Vasile Coman, Amintiri Legionare, vol. III, în Fondul Personal „Vasile Coman”, Arhivele 
Statului, Cluj, p. 50.

61 Nicolae Mărgineanu, Mărturii asupra unui veac zbuciumat, varianta online, ediţ. îngrĳ. de Daniela 
Mărgineanu-Ţăranu, Cluj Napoca, 2001, p. 135.

62 Ibidem, p. 135.
63 Ibidem, p. 135.
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Că Mărgineanu l-a susţinut pe Goangă este pe de o parte recunoştinţa faţă de magistrul 
care l-a îndrumat atâţia ani, pe de altă parte, tot acest respect poate genera subiectivism 
cu privire la persoana în cauză. Astfel că nu vedem motivul pentru care Goangă i-ar fi fost 
dator inspectorului judecătoresc, din moment ce profesorul ar fi fost pe deplin nevinovat. 
Liviu Vălenaş, sigur, legionar, susţine că pedepsirea din noiembrie 1938 a venit pe fondul 
pasiunii profesorului pentru studente: „Soţul unei astfel de studente s-a sinucis, ceea ce a 
provocat o anchetă penală contra rectorului Ştefănescu Goangă, dar a fost imediat muşamalizată 
de guvern.”64 Vasile Coman menţionează că „motivarea atentatului contra lui Bratu şi a lui 
Ştefănescu Goangă a fost viaţa imorală a acestora care trăiau cu studentele.”65 Mircea Dimitriu 
mai adaugă că, Ioan Pop, în postura sa de condamnat la moarte, i-a mărturisit lui Vasile 
Andrei, comandantul legionar de la Cluj, că „pedepsirea lui Ştefănescu Goangă era o datorie 
către sufletul curat al tineretului ardelean.”66 Dovezile împotriva rectorului sunt indirecte, 
dar, nu este mai puţin adevărat că fără foc, nu poate ieşi fum, iar Goangă s-ar face vinovat 
de adulter şi relaţii imorale cu studentele. Cam puţin totuşi pentru a condamna un om 
la moarte, suspiciunea noastră îndreptându-se către conducerea legionară, iar greşelile 
de natură imorală ale rectorului să devină un simplu pretext al asasinării sale. Ioan Pop 
poate şi-a găsit motivaţia de a-l împuşca pe rector din cauza imoralităţii acestuia, dar 
Liviu Vălenaş informează că „atentatul contra rectorului Ştefănescu Goangă apare[…] mai 
degrabă ca o iniţiativă personală, deşi este cert că s-a bucurat de aprobarea Legiunii.”67Afirmaţia 
vine în contextul în care lucrarea lui Vălenaş este una favorabilă lui Horea Sima, spre 
deosebire de cea a lui Coman.

5. Legionarismul, fenomenul care ucide
Motto

„Şi-avem doar gloanţe pentru trădători”
Radu Gyr – Sfântă tinereţe legionară

„Ni-e dragă moartea pentru căpitan” spune Imnul Tinereţei Legionare, compus de Radu Gyr. 
Victimizarea constituie un factor de coeziune excelent, de aici şi denumirea oficială adoptată 
de mişcarea legionară începând cu 1930, Garda de Fier, nume ales de Codreanu pentru a 
face trimitere la gratiile de fier ale unei închisori, element specific celor care sunt dispuşi să 
renunţe la o viaţă comodă, pentru un scop nobil. Această viziune îşi găseşte consacrarea în 
versul: „Nu-i temniţă să ne înspăimânte.”, din acelaşi Imn al Tinereţei Legionare. Fanatismul 
nu se opreşte aici, imnul conţine şi versuri care fac trimitere la sacrificiul suprem: „Moartea, 
numai moartea legionară,/ Ne este cea mai scumpă nuntă dintre nunţi.” 

64 Liviu Vălenaş, Convorbiri cu Mircea Dimitriu, Mişcarea Legionară între adevăr şi mistificare, edit. 
Marineasa, Timişoara, 2000, varianta online, p. 39.

65 Vasile Coman, Amintiri Legionare, vol. III, în Fondul Personal „Vasile Coman”, Arhivele 
Statului, Cluj, p. 50.

66 Liviu Vălenaş, Convorbiri cu Mircea Dimitriu, Mişcarea Legionară între adevăr şi mistificare, edit. 
Marineasa, Timişoara, 2000, varianta online, p. 41.

67 Ibidem, p. 41.
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Într-o notă informativă din 30 aprilie 1938, aflăm că în urma condamnării la şase luni 
de închisoare a lui Codreanu, pentru jignirea demnitarului Nicolae Iorga, Legiunea îşi 
lua măsurile de precauţie, cu privire la o eventuală asasinare a căpitanului, precauţii 
care denotă un întreg cult creat în jurul aurei căpitanului:

„atunci însă când veţi auzi că viaţa Căpitanului este ameninţată, sunteţi deslegaţi 
de orice ordin, urmând să ascultaţi porunca şi orânduiala lui Ionel Moţa. Veţi fi 
necruţători cu toţi călăii sufletului românesc. Să urle pentru veacuri istoria neamului, 
răzbunarea noastră. Trăiască Legiunea şi Căpitanul.”68

Codreanu era conştient de puterea sa, iar pentru a convinge tronul, dar şi opinia 
publică de necesitatea chemării Mişcării Legionare la putere, „se zice că ar fi dat un ordin 
circular”, spune o altă notă informativă a Ministerului de Interne, prin care acesta invita 
la Bucureşti în ziua Învierii din 1938, pe cei mai fanatici legionari, pentru a se sinucide 
în faţa Palatului Regal. În număr de cincizeci, dintre cei mai devotaţi, erau chemaţi să 
se jertfească pe altarul patriei.69 

Mihai Stelescu, camaradul lui Codreanu, până la momentul unei regretabile despărţiri, 
cauzată de o neînţelegere la nivelul conducerii centrale, a încercat să creeze o mişcare 
de contestare a lui Codreanu, dar a sfârşit prin a încasa 200, 120 sau 40 de gloanţe, după 
mai multe surse, de la o echipă de zece legionari, cunoscuţi în istorie ca şi decemvirii.70 
Într-o circulară din 1934, a lui Corneliu Z. Codreanu, aflăm că lui Stelescu i se oferise 
şansa izbăvirii, prin jertfă de sânge, un element specific legionarismului: „3. Acord lui 
Stelescu posibilitatea ca în termen ori cât de îndepărtat şansa de a se reabilita prin jertfă de sânge 
onoarea pierdută”71 Nu a mai avut ocazia!

Ortodoxismul extremist, impunea o foarte specială viziune a dogmelor creştine, 
astfel Comandamentul provizoriu de la Berlin, care instiga la asasinarea lui Armand 
Călinescu, impune un anumit comportament adepţilor, după săvârşirea unei crime, astfel 

„cel care săvârşea acte de execuţie în interesul naţiunii şi pentru onoarea Legiunii, 
urma să se predea autorităţilor pentru a ispăşi cu propria-i viaţă vina încălcării legii 
creştine a iertării pe care fusese nevoit să o facă.”72

68 Notă informativă No. 60, din 30 Aprilie 1938, Fondul Ministerului de Interne, Dosar 1861/1938; 
apud. apud. Mircea Vâlcu-Mehedinţi, Dezvăluiri, Faţa necunoscută a istoriei României, vol. 8, 
Legionarii, edit. Mircea Vâlcu-Mehedinţi, Buc., 2008, p. 69.

69 Ministerul de Interne. /Fără dată/, Fondul Ministerului de Interne, Dosar 1861/1938; apud. Mircea 
Vâlcu-Mehedinţi, Dezvăluiri, Faţa necunoscută a istoriei României, vol. 8, Legionarii, edit. Mircea 
Vâlcu-Mehedinţi, Buc., 2008, pp. 69-70.

70 Mihai Vişinescu, România şi Dictaturile ei, documentar video, producţia Vertical Film, Arhiva 
Naţională de Filme, 1996, scenariul şi comentariul: Dan Mateescu, consultant ştiinţific: Ioan 
Scurtu, ep. 5-9.

71 Vasile Coman, Fenomenului Legionar până la asasinarea lui Armand Călinescu şi până cu aberaţiile 
lui Dan Zamfirescu; în Fondul Personal „Vasile Coman”, Arhivele Statului, Cluj; p.

72 Michele Rallo, România în perioada revoluţiilor naţionaliste din Europa. Mişcarea Legionară (1919 
– 1945), edit. Sempre, Buc, 1999, p. 86.
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Referitor la acest subiect, Vasile Coman spune că:

„legionarii nu fug de răspundere: iată câteva asemeni acte de înaltă frică şi 
răspundere. 1. Căpitanul înpuşcă pe poliţaiu Manciu şi se predă. 2. Nicolae Totu 
înpuşcă pe Makaebul Falik David şi se predă 3. decemvirii pedepsesc pe trădătorul 
Stelescu se predau 4. echipa care a pedepsit pe Călinescu se predă, deci legionarii nu 
fug de răspundere; această formă de răspundere era o tradiţie legionară.” 

În cazul atentatului de la Cluj, evenimentele au stat diferit, studenţii fiind descoperiţi 
o lună mai târziu de poliţia care iniţial intrase pe o pistă greşită. Nicolae Mărgineanu, 
descrie încercările lui Pop şi Lăscaianu de a se face scăpaţi: „După comiterea crimei, 
favorizată nu numai de întunericul serii, ci şi de o ceaţă grea cu totul neobişnuită, au plecat în 
fugă la cinematograful din strada Universităţii, unde au ajuns într-un minut, ca să fie văzuţi 
de cunoscuţi şi să aibă astfel posibilitatea de a-şi crea un alibi.”73 De ce nu s-au predat Pop 
şi Lăscăianu, nu putem şti. Poate că Goangă nu se ridica la importanţa lui Duca sau a 
lui Armand Călinescu, cu toate că morala creştină, cea care le impunea să se predea în 
interpretare comandamentului legionar, nu face diferenţă între prim-ministru, rector 
sau muncitor. 

6. Comunişti, universitari, simboluri 

Arhiducele Franz Ferdinand a fost asasinat la Sarajevo, nu pentru acţiunile 
proprii, ci pentru ceea ce reprezenta. Era un simbol al monarhiei, al monarhiei 
asupritoare în viziunea extremiştilor sârbi. Ştefănescu Goangă era reprezentativ 
pentru mediul universitar clujean, dar şi naţional, după şase ani de mandat în fruntea 
„Universităţii Ferdinand”. Grevele studenţeşti erau la ordinea zilei în România 
interbelică. Ura acumulată pentru mediul universitar s-a concentrat în revolverele 
lui Pop şi Lăscăianu. Dincolo de imoralitatea rectorului şi a legii învăţământului la 
care a contribuit Goangă, este posibil ca însăşi instituţia universitară să fi fost ţinta 
atentatorilor. Imoralitatea profesorului, nedreptatea cauzată de legea învăţământului 
sunt argumente raţionale, sau poate chiar argumentele cu care cei doi studenţi şi-
au justificat crima, pentru liniştea sufletelor lor zbuciumate. Poate că trebuie să 
pătrundem mai adânc pentru a încerca să explicăm acest gest extrem, pe care mulţi 
îl gândesc, dar foarte puţini ajung să-l şi transforme în realitate. Greutăţile, invidia 
vizavi de studenţii evrei, lipsa unor perspective palpabile, educaţia în familie, 
ideologia legionară care năştea pasiuni şi în spiritele cele mai cultivate, sunt factorii 
care au avut un impact major, dar indirect asupra atentatorilor. Istoricii de cele mai 
multe ori ignoră aceste aspecte, pentru pozitivişti nici măcar nu există, dar care ne 
pot face, nu să explicăm inexplicabilul, ci să-l înţelegem. Victimele colaterale sunt 
insignifiante, pentru scopul atât de „nobil” al celor care pun mâna pe revolver, 
nu pentru o justiţie personală, ci pentru una „universală”, aflată în slujba celor 

73 Nicolae Mărgineanu, Mărturii asupra unui veac zbuciumat, varianta online, ediţ. îngrĳ. de Daniela 
Mărgineanu-Ţăranu, Cluj Napoca, 2001, p. 123.
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mai „solemne” şi „sacrosancte” dintre principii. Astfel şi-au găsit motivaţia cei doi 
studenţi. Desigur, realitatea e denaturată, argumentele sunt valabile doar pentru 
aceştia. Aşa a sfârşit şi agentul Gruia.

Comuniştii erau mai pragmatici, mai cinici, te depersonalizau, îţi luau tot, chiar şi 
sufletul îl râvneau, prin procesul de reeducare din închisorile comuniste. Ştefănescu 
Goangă descrie după eliberarea de la Sighet: „La sosirea mea în Capitală am constatat însă că 
familia mea fusese evacuată din apartamentul ce-l ocupam[…]. Cei ce au procedat la evacuare n-au 
permis familiei mele compusă din şapte persoane să ia din locuinţă decât lenjeria şi îmbrăcămintea 
de corp redusă la cea mai simplă expresie.[…] Mi s-a luat întreaga mea bibliotecă...”74 I-au luat 
tot, dar a mai avut suficientă energie să protesteze. Comuniştii nu aveau nevoie de 
oameni motivaţi, şi-au găsit instrumentul în chiar statul pe care l-au creat. Oportunişti 
se găseau. 

Anca Lemaire, nepoata profesorului Goangă, rememorează că la arestarea 
profesorului, gradatul a spus: „Au nevoie mare să fie educaţi cum trebuie aceşti burghezi 
obişnuiţi, cum sunt, să trăiască numai în mătăsuri.”75 L-au educat cinci ani la Sighet, după 
care l-au forţat să-şi ducă zilele, înghesuit într-un apartament al copiilor săi. Frica de 
autorităţi era atât de mare încât nepoata lui Goangă, nici măcar nu era conştientă de 
existenţa unui bunic, decât atunci când s-a întors de la Sighet, „dar Sighet, n-o fi fost cumva 
o tabără pentru bunici?”, şi-a spus în sinea ei nepoata profesorului.76

Schimbând registrul, vom supune atenţiei cititorului, impactul societăţii universitare 
în viaţa lui Ştefănescu Goangă. Vasile Bogrea, universitarul clasicist, într-o scrisoare 
adresată lui Goangă în 1925, ironic punctează situaţia mediului universitar: „Nădăjduiesc 
totuşi, că, aici, în sânul lui Avraam, unde mă aflu, mă voi reface şi preface într-un formidabil 
atlet, în stare să facă faţă arenei, pline de bestii, a Clujului universitar.”77 Bestiile şi-au găsit 
iniţial adăpost sub umbrela profesorului Goangă, pentru ca mai apoi să-l arunce în 
braţele guvernelor de orientare extremistă. Este cazul lui Alexandru Roşca, discipol 
al lui Goangă, dar şi a lui Salvator Cupcea. Ambii au fost simpatizanţi ai legionarilor, 
pentru ca la instituirea Statului Naţional Legionar, Cupcea să devină membru. Este 
evident că după instaurarea dictaturii comuniste, amândoi s-au preschimbat în tovarăşi 
de încredere ai regimului. 

74 Memoriu adresat Ministerului Învăţământului, în Florian Ştefănescu Goangă, Cetatea Universitară, 
vol. I, antologie de texte îngrĳită de Mircea Popa şi Viorica Sâncrăian, edit. Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, p 57.

75 Anca Lemaire, O zi de neuitat – crâmpeie de amintiri despre bunicul meu, apud. Florian Ştefănescu 
Goangă, Cetatea Universitară, vol. I, antologie de texte îngrĳită de Mircea Popa şi Viorica 
Sâncrăian, edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, p. 325.

76 Ibidem, p. 327.
77 Vasile Bogrea către Florian Ştefănescu Goangă, Scumpul şi negrul meu amic, Botoşani, 4 august, 

1925; apud. Florian Ştefănescu Goangă, Cetatea Universitară, vol. II, Corespondenţa, volum editat 
de Mircea Popa şi Viorica Sâncrăian, edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2002, p. 
145.
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În momentul comiterii atentatului din 28 noiembrie 1938, Alexandru Roşca s-a aflat 
în imediata apropiere a scenei, dar nu a intervenit, a fugit, invocând frica de răzbunare a 
legionarilor. Pentru ca mai apoi, când Nicolae Mărgineanu a ajutat anchetatorii testând 
psihologic un martor al procurorilor, a fost imediat turnat de Alexandru Roşca. Legionarii 
l-au luat astfel şi pe Mărgineanu în vizor, plănuind secerarea acestuia din urmă, pentru 
vina de a fi contribuit la vânarea studenţilor legionari. O recunosc chiar studenţii implicaţi 
în mişcarea teroristă de la Cluj, spune Mărgineanu: 

„Cornel Manu, legionar şi el, dar un băiat de bunăcredinţă şi cu intenţii cinstite, 
mi-a mărturisit după examenul său de licenţă, că atentatul împotriva mea fusese hotărît 
de acelaşi grup terorist cu toată opoziţia lui şi a altor studenţi pe motivul că intervenţia 
mea la poliţie a dus la scoaterea din cauză a doi studenţi, nu la inculparea lor. Cu 
mulţi ani mai tîrziu, doctorul Atofanei, alt student din grupul terorist al studenţilor 
din acea vreme, a recunoscut şi el punerea la cale a acestui atentat împotriva mea. El a 
ţinut, de asemenea, să-mi spună că informaţiile lor asupra intervenţiei mele la poliţie, 
le fuseseră transmise de către Institutul de igienă, unde Cupcea, prietenul lui Roşca, 
funcţiona ca asistent.”78

Mai târziu, când Partidul Comunist prindea aripi în România, Roşca şi Cupcea au 
înaintat un memoriu Ministerului Educaţiei prin care solicitau demiterea lui Mărgineanu 
din Universitate, din cauza unor nereguli, numai de ei ştiute. Memoriul nu a cunoscut 
adeziunea ministrului, cu toate că, surpriză, a fost susţinut şi de Ştefănescu Goangă. Pe 
fostul rector l-a asigurat Roşca „de sprĳinul Partidului Comunist în obţinerea prelungirii pe 
viaţă la catedră.”79 În cele din urmă, la cea de a doua catedră de psihologie a fost chemat 
Al. Roşca şi nu Mărgineanu. Scopul fiind atins, prelungirea lui Goangă a fost anulată, 
fiind obligat să predea conducerea Institutului de Psihologie, cu tot cu parterul locuinţei 
sale, în care institutul funcţiona, lui Alexandru Roşca. Mai apoi a urmat şi Institutul de 
Psihologie.80 

„Cameleonismul nu are nevoie de săptămîni pentru schimbarea culorii, ca în cazul animalului 
în cauză, deoarece omul, mai inteligent fiind, se poate schimba de la o zi la alta. Nu e de aceea nici 
o mirare că în cele mai multe limbi cuvintele a avea «minte» şi a «minţi» au origine comună.”81 
În final, Rectorul Emil Petrovici şi Decanul Daicoviciu scot din facultate pe majoritatea 
profesorilor, pentru a fi înlocuiţi de „muncitorii intelectuali, atât de năpăstuiţi în timpul 
dominaţiei burgheze”: „Puşcariu, Lupaş, Dragomir şi Blaga, membri ai Academiei Române, 
apoi Bezdechi, Giuglea, Ghibu, Goangă, Sudeţeanu, Vuia, D., Popovici etc.”82

78 Nicolae Mărgineanu, Mărturii asupra unui veac zbuciumat, varianta online, ediţ. îngrĳ. de Daniela 
Mărgineanu-Ţăranu, Cluj Napoca, 2001, p. 124.

79 Ibidem, p. 165.
80 Ibidem, pp. 164-165.
81 Ibidem, p. 122.
82 Ibidem, p. 170.
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Concluzii

Studiul de caz, Asasinarea morală a unui rector. Ştefănescu Goangă învins de mesianismele 
secolului XX, încearcă să recreeze atmosfera Clujului universitar interbelic, căutând să 
găsească soluţii la întrebările referitoare la atrocităţile comise împotriva rectorului 
Ştefănescu Goangă. A plătit tribut pentru atitudinea de tipul Here I stand, în ceea ce 
priveşte autonomia universitară. Legea educaţiei la care a contribuit, în calitate de 
subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei, interzicea apartenenţa studenţilor şi a 
profesorilor la un partid politic. Controversată e drept, justificată într-o oarecare măsură 
de contextul politic al epocii, a iritat multe personaje, care l-au condamnat. Odată cu 
ascensiunea comuniştilor, şi-a menţinut afirmaţiile referitoare la independenţa politică 
a universităţii, fiind desfiinţat în Scânteia de un zelos lingău de partid. A urmat carcera. 
Cinci ani şi două luni la perla Transilvaniei, Sighet. Remarcabil că, după cinci ani de 
reeducare, fiind deposedat de toate proprietăţile sale, inclusiv de cele personale, a mai 
avut puterea să protesteze, dovadă fiind cele două memorii ale sale înaintate tovarăşului 
ministru al educaţiei, triste autobiografii ale dramei eşecului de convertire la noua realitatea 
(artificială) socială: omul nou.

Legionarii au justificat asasinatul, invocând imoralitatea profesorului Goangă, care 
desfăşura activităţi extracurriculare cu studentele. Cu toate că nu există dovezi concrete în 
acest sens, este probabil un astfel de scenariu. O confirmă muşamalizarea procesului în 
care Goangă este acuzat de relaţii amoroase cu studenta Pintilescu Burtică. Incomod cu 
siguranţă, imoral, probabil, găsim că resursele interioare necesare comiterii atentatului, 
Pop şi Lăscăianu le-au identificat în chiar mediul universitar. Numeroasele greve 
studenţeşti o confirmă. Ura pentru mediul universitar în special, a societăţii româneşti 
în general, s-a răsfrânt asupra celui mai reprezentativ personaj al sistemului, rectorul. 
Toate acestea, coroborate cu o psihoză a crimei, instalată la nivelul celor mai largi straturi 
ale mişcării legionare, l-au condamnat pe Ştefănescu Goangă. Conform teoriei atentatului 
terorist modern, victimele colaterale reprezintă doar detalii, simple obstacole în calea 
mesajului pe care asasinii doresc să-l transmită, agentul Gruia fiind astfel cinic asasinat. 
Istoria l-a uitat. 

Păcatele lui Goangă amintesc şi de compromisul pe care iniţial l-a făcut cu regimul 
comunist. Un exemplu în acest sens ar fi tentativa de a-şi păstra catedra la universitate. 
Cu acest scop l-a susţinut pe Al. Roşca pentru funcţia de profesor la cea de a doua catedră 
de psihologie, în detrimentul lui Nicolae Mărgineanu, mai competent. Mai mult decât 
atât, a susţinut memoriul înaintat de Roşca şi Cupcea pentru excluderea lui Mărgineanu 
din Universitate. Comuniştii sau, mă rog, oportuniştii, odată ce şi-au atins scopul, l-au 
pensionat pe încercatul profesor. S-a căit. Doar Mărgineanu mai poate salva catedra şi 
institutele şi apăra universitatea împotriva politicianizării ei totale, a recunoscut în final. 

Profesorul a promovat în mediul universitar o serie de oportunişti, care mai târziu, în 
încercarea de a arde etapele universitare, l-au trădat. Mărgineanu, discipolul lui Goangă, 
justifică gestul magistrului său, prin faptul că acesta ţinea cont doar de competenţă în 
alegerea colaboratorilor. Ei bine, dacă îi dăm crezare lui Mărgineanu, Goangă s-a înşelat, 
deşi, o ştim, procesul de selecţie implică mai multe necunoscute.
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Nu în ultimul rând, ne-am străduit să aflăm nivelul de implicare al conducerii legi-
onare în organizarea atentatului de la Cluj. Ne-am izbit de istorii paralele. Am identificat 
documente care se contrazic, astfel am ajuns la concluzia că, chiar dacă Horea Sima nu 
a dat direct ordinul de execuţie, sau chiar, după unele opinii, a încercat să oprească 
asasinarea rectorului, a contribuit la crearea unei atmosfere în sânul mişcării legionare, 
favorabilă unui astfel de gest. Concomitent, am analizat mişcarea legionară, din prisma 
fanatismului pe care-l insufla adepţilor. Nimic nu mai conta, decât jertfa de sânge şi 
moartea pentru căpitan. Şi-avem doar gloanţe pentru trădători...

Împuşcat în ’38 de legionari, trimis, după Dictatul de la Viena, în concediu forţat 
pe toată durata războiului, pensionat în ’48, când încă mai avea un cuvânt de spus, 
arestat şi încarcerat timp de cinci ani de către comunişti, Ştefănescu Goangă a murit 
sărac şi părăsit de colaboratori, în apartamentul copiilor din Bucureşti, la trei ani de 
la eliberare. A făcut compromisuri ce-i drept, iar păcatele nu-i sunt puţine, dar a trăit 
într-un moment inoportun, fiind doborât moral, nu fizic, de mesianismele secolului 
precedent. Oportunismul celor cu care s-a înconjurat a contribuit din plin la „fructificarea” 
neajunsului de a fi trăit într-o epocă neprielnică intelectualilor. Pentru că oricâte concesii 
a făcut diverselor regimuri care s-au perindat la conducerea României, autonomia 
universitară nu s-a numărat printre ele. A plătit, cu dobândă chiar, această „aroganţă”. 


