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PREFAȚĂ

Una dintre consecinţele benefice în plan istoric ale Marii Uniri de la 1918 
o reprezintă stimularea înfiinţării de instituţii de învăţământ, cultură ș.a. în 
teritoriile unite cu Țara. Transilvania a fost printre provinciile în care au luat 
fiinţă cele mai multe instituţii românești, între cele mai însemnate situându‑
se Universitatea Daciei Superioare la Cluj în anul 1919. Centenarul aniver‑
sării întemeierii universităţii românești a prilejuit publicarea unui număr 
mare de monografii și sinteze de autor, sau prin colaborarea mai multor 
specialiști, care par să fi epuizat cam tot ceea ce se putea scrie despre Alma 
Mater Napocensis (geneză, înfiinţare, evoluţie în timp etc.). În ciuda acestei 
literaturi știinţifice bogate recente dar și din deceniile trecute (menţionăm 
doar lucrările monumentale redactate de Vasile Pușcaș și volumele coordo‑
nate de Ioan‑Aurel Pop, Simion Simon, Ioan Bolovan sau Ovidiu Ghitta) 
au rămas cu siguranţă subiecte încă neexplorate ori ce își așteaptă reluarea 
interpretativă, precum și aducerea în circuitul știinţific a unor surse inedite 
privind istoria universităţii, însemnări, documente și fotografii care sunt pro‑
babil răspândite în diverse arhive publice și private din ţară și străinătate. 
Tocmai de aceea, recuperarea și editarea critică a unor asemenea documente 
rămâne un obiectiv actual pentru cercetătorii interesaţi de istoria universită‑
ţii din capitala (neoficială) a Transilvaniei.

În acest cadru, lucrarea de faţă editată de Adrian Onofreiu, Claudia 
Septimia Sabău, Ana‑Maria Stan, Cornelia Vlașin, cu colaborarea Paulei 
Cazacu și a Nicoletei Hegedűs (Studiu introductiv de Ana‑Maria Stan), 
aduce în faţa publicului o serie de documente inedite și edite referitoare la 
implicarea, la legăturile intelectualilor români din judeţul Bistriţa‑Năsăud 
cu Universitatea din Cluj în perioada interbelică. Cartea este concepută în 
șase părţi mari, cu mai multe subcapitole fiecare, și mai cuprinde, alături de o 
cuprinzătoare listă a studenţilor năsăudeni și bistriţeni la universitatea clu‑
jeană în perioada 1919–1940, indicii de nume și localităţi, instrumente atât de 
necesare unui cercetător pentru căutarea unei persoane ori a unei comunităţi.

Un prim aspect ce se cuvine a fi reliefat aici și care rezultă cât se poate de 
clar în urma parcurgerii documentelor din volum este dimensiunea cantita‑
tivă a relaţiilor dintre Bistriţa‑Năsăud și universitatea clujeană. Astfel, alături 
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de numeroși studenţi năsăudeni și bistriţeni care au călcat pragul recent înfi‑
inţatei instituţii de învăţământ superior încă din primul an de existenţă, regă‑
sim destul de mulţi intelectuali năsăudeni care au făcut parte din personalul 
didactic și administrativ al universităţii clujene în perioada interbelică, con‑
tribuind decisiv la sporirea prestigiului acestei noi instituţii. Apoi, sesizăm 
că din punct de vedere comunicaţional a existat un mecanism reciproc, atât 
personalităţi cât și autorităţile locale din Bistriţa‑Năsăud au transmis scri‑
sori către universitate, care la rândul ei a solicitat sprijinul partenerilor locali 
în probleme privind acordarea de burse studenţilor, sprijinirea unor iniţi‑
ative știinţifice și culturale (mai ales pentru buna organizare a activităţilor 
desfășurate în zona Bistriţei de către „Extensiunea Universitară”), vizita unor 
importanţi oaspeţi străini (cazul ilustrului geograf Emmanuel de Martonne 
care a efectuat în vara anului 1921 o excursie în Munţii Rodnei), reglarea unor 
aspecte administrative (achitarea costurilor către Clinicile Universitare) etc. 
Numeroase documente ilustrează diverse momente din viaţa unor năsăudeni 
ajunși profesori la universitatea din Cluj (Nicolae Drăganu, ajuns și unul din‑
tre rectorii instituţiei), sau înalţi funcţionari (Ștefan Jarda numit în toamna 
anului 1919 primul secretar al Universităţii). 

Sursa documentelor inedite incluse în volum este variată, fiind utilizate 
fonduri arhivistice din Bistriţa, informaţii din publicaţii locale sau regionale 
etc., iar editarea lor a însemnat introducerea în circuitul știinţific a unui imens 
material documentar care fie completează informaţiile despre evenimentele, 
personalităţile din Bistriţa‑Năsăud din acei ani, fie aduc o nouă perspectivă 
asupra evoluţiilor istorice locale, regionale sau naţionale în care s‑a înscris și 
devenirea instituţiei de învăţământ superior din Cluj în primele două decenii 
de existenţă. Prin urmare se cuvine a fi elogiată, nedisimulat, munca bene‑
dictină a editorilor care ne oferă cu generozitate informaţii variate despre o 
instituţie etalon a ţării dar și despre implicarea comunităţilor locale (în acest 
caz a celei din Bistriţa‑Năsăud) în efortul general de dezvoltare și progres 
stimulat de Unirea Transilvaniei cu România. Practic nicio monografie regio‑
nală sau locală, ca să nu mai vorbim de viitoare sinteze privind Universitatea 
nu va mai putea eluda în viitor aceste surse editate cu profesionalism de isto‑
rici consacraţi sau aflaţi la porţile maturităţii profesionale. 

Cluj‑Napoca, 8 octombrie 2021  Ioan Bolovan



STUDIU INTRODUCTIV

Ana-Maria Stan

Ținuturile Năsăudului și Bistriţei – parteneri privilegiaţi ai 
Universităţii românești din Cluj 

În 1 februarie 1920, la ceremonia de inaugurare a Universităţii românești 
din Cluj, regele Ferdinand I al României rostea un discurs emblematic, în 
care definea misiunea noii instituţii academice în următorii termeni:

„Cuvântul Universitate – Omnium scientiarum universitas – ne spune menirea 
ei. Îmbrăţișând tot domeniul gândirii, la ea, ca la un izvor nesecat, aleargă tineretul 
studios ca să-și potolească setea sa de lumină și de știinţă […]. Așezată într-o ţară în 
care diferitele naţionalităţi au trăit fiecare viaţa ei proprie culturală și intelectuală, 
în raport cu aspiraţiile lor etnice și cu puterile lor civilizatoare, universitatea are 
frumoasa menire de a deschide ușile sale tuturor acelora care au dorinţa să se încăl-
zească la razele luminii ei arzătoare, dovedind lumii întregi că în România întregită 
știinţa nu face deosebire, cărui neam aparţine tânărul studios: cu aceeași dragoste îi 
va primi pe toţi sub aripile ei materne”1.

Aceste cuvinte reflectau o bună cunoaștere a situaţiei din ţară, căci în pro‑
vinciile istorice intrate în componenţa României Mari după Primul Război 
Mondial, și mai ales în Transilvania, comunităţile de români, maghiari, ger‑
mani, evrei se aflau în stadii diferite de dezvoltare a propriilor elite socio‑
culturale și educaţionale. Nici prezenţa sau influenţa acestor elite în spaţiul 
public nu era una uniformă, astfel că, în noul context, trebuiau încurajate 
vocile tuturor. Deschiderea porţilor primei universităţi cu predare în limba 
română din Transilvania a reprezentat un pas important înspre o echilibrare 
a situaţiei, dar și împlinirea unui ideal pentru românii ardeleni, care și‑au 
dorit încă de la 1848 să fie mai vizibili atât în plan intelectual și știinţific, cât 
și politico‑administrativ2.

1 Serbările pentru inaugurarea universităţii din Cluj 31 ianuarie–2 februarie 1920, București, 
Atelierele Cartea Românească, 1920, p. 16.
2 Vasile Pușcaș, Universitate, societate, modernizare. Organizarea și activitatea știinţifică a univer-
sităţii din Cluj,1919–1940, ediţia a II‑a revăzută și adăugită, Cluj‑Napoca, Eikon, 2003, pp. 51–69.
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Anul universitar 1919–1920 a însemnat sosirea la Cluj a 2.150 de studenţi, 
care au început să deslușească tainele știinţei și culturii în patru facultăţi dis‑
tincte: Drept, Știinţe, Medicină și respectiv, Litere și Filosofie, ajutaţi de un 
personal didactic format din 189 persoane (profesori, agregaţi, conferenţiari, 
lectori, șefi de lucrări, asistenţi, etc.)3.

Mare parte dintre tinerii români care s‑au înscris la studii în Cluj au venit 
din zone care reprezentau deja focare de cultură și tradiţie românească, și 
unde funcţionau școli secundare și/ sau institute religioase ortodoxe sau 
greco‑catolice de prestigiu: Brașov, Blaj, Sibiu, Arad.

Acestor centre li s‑a alăturat și ţinutul Năsăudului, căci prin înfiinţarea regi‑
mentului II de graniţă la 1762 și crearea ulterioară a fondurilor grănicerești, aici 
s‑a acordat treptat o atenţie sporită educării populaţiei românești din zonă. 
Așa după cum remarca profesorul Cornel Sigmirean, în urma trecerii Fondului 
grăniceresc de monture (Monturus Fond) în administrarea Comitetului fon‑
durilor școlare grănicerești, transfer care a avut loc după 1861, a început acor‑
darea sistematică a numeroase burse de studiu, atât pentru nivelul liceal, 
dar și pentru cel universitar. Până în 1918, se estimează că circa 235 de tineri 
români, bursieri ai fondurilor grănicerești năsăudene, au studiat la universităţi 
importante din Europa și în special în centre academice din Austro‑Ungaria 
(Viena, Budapesta, Bratislava, Pécs, Graz etc.). Dintre aceștia, majoritatea, 
adică 31,91%, s‑au îndreptat către facultăţile de drept, 27,23% către cele de medi‑
cină, 26,80% către facultăţile umaniste (litere și filozofie) și doar un mic pro‑
cent, adică 14.06%, către facultăţi cu profil știinţific (silvicultură, minerit, studii 
politehnice)4. Calcule și mai precise indică faptul că au fost 113 tineri susţinuţi 
de bursele năsăudene care au ales să nu părăsească Transilvania, obţinându‑și 
diplomele de licenţă sau doctorat la Universitatea „Ferenc József”, cu predare în 
limba maghiară, universitate care a funcţionat în Cluj în perioada 1872–19185. 
În mod firesc, după Marea Unire, numărul năsăudenilor care au devenit stu‑
denţi la Cluj a sporit. Deși puţine, datele statistice oferă câteva indicii relevante 
în acest sens: astfel, în 1924–1925 Universitatea din Cluj a primit 52 de năsău‑
deni bursieri (fie cu burse date de fondurile grănicerești, fie cu burse acordate 
chiar de către universitatea clujeană) „anume, la Facultatea juridică 26, la Litere 
și Filosofie 17, la Medicină 9”, iar în anul 1925–1926 avem deja 67 de asemenea 
studenţi, „mai precis la Facultatea juridică 35, la Filosofie și Litere și [la] Facultatea 
de Știinţe 21, la Medicină 11”6. La aproape un deceniu distanţă, în anul universi‑
tar 1934–1935, erau înscriși la Universitatea clujeană 129 de tineri din judeţul 

3 Serbările pentru inaugurarea universităţii…, pp. 22–23.
4 Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii românești din Transilvania și Banat în epoca 
modernă, Cluj‑Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000, p. 245. 
5 Ibidem, pp. 262–263. 
6 Vezi documentul nr. 78 din subcapitolul V.2. 
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Năsăud, așadar mai mulţi decât studiaseră aici pe tot parcursul funcţionării 
universităţii maghiare7. Prezenţa atât de masivă a studenţilor originari din 
ţinutul Năsăudului la Cluj se explică prin faptul că după 1919 tradiţia acordării 
de bani pentru studii din fondurile grănicerești a continuat cu succes, tinerii 
fiind astfel încurajaţi și sprijiniţi spre performanţa academică. Spre exemplifi‑
care, în anul școlar 1919–1920, fondurile grănicerești preconizaseră acordarea, 
în vederea studiilor la Universitate, a 2 stipendii (burse) pentru Drept, 4 sti‑
pendii pentru Filozofie și Arte și 4 stipendii pentru Medicină, fiecare stipen‑
diu având valoarea de 1000 de coroane8, iar în anul școlar 1929 regulamentul 
fondurilor școlare grănicerești avea prevăzute 2 burse pentru Drept și 4 pentru 
Medicină, fiecare în valoare de 15.000 de lei9. Pe lângă bursele propriu‑zise, 
care erau valabile pentru toată durata pregătirii academice (adică 4 sau 5 ani) 
existau însă multe alte feluri de subvenţii bănești care se acordau anual viitori‑
lor studenţi din zona Năsăud, fiind de asemenea ajutaţi financiar și tinerii care 
doreau să studieze la alte tipuri de școli superioare ori academii (forestiere, 
tehnice, comerciale, pedagogice etc.) din România și/sau din Europa10. Până 
în prezent, în arhivele bistriţene au fost identificate și se păstrează un număr 
de 43 dosare de bursieri din perioada anilor 1919–1940, majoritatea fiind 
tineri înscriși la studii de medicină și de drept (vezi în Anexă). Dintre aceștia 
menţionăm câteva nume, devenite ulterior personalităţi ale știinţei și culturii 
românești: Leon Daniello și Marius Hăngănuţ (medici), Sever Pop (lingvist), 
Tudor Bugnariu (sociolog și filosof ), Tudor Drăganu (fiul lui Nicolae Drăganu, 
jurist), Tiberiu Morariu (geograf ). Au beneficiat de asemenea de bursele năsă‑
udene și câteva studente, ca de exemplu Aurora Șimon, Aurelia Titieni sau 
Ecaterina Cicioc (căsătorită Călugăru). Alături de studenţi, mulţi intelectuali 
năsăudeni au făcut parte din personalul didactic și administrativ al universită‑
ţii românești, contribuind decisiv la prestigiul acestei noi instituţii. 

Volumul de faţă și‑a propus să pună în lumină tocmai aceste legături deo‑
sebit de strânse pe care universitatea românească le‑a întreţinut în anii inter‑
belici cu societatea năsăudeană și bistriţeană. Documentele de arhivă și presa 
vremii ne arată că între Alma Mater clujeană și reprezentanţii acestei zone 
istorico‑geografice a existat un dialog fructuos și reciproc avantajos, care a 
acoperit o largă paletă de probleme. 

Cel mai cunoscut fiu al Năsăudului care și‑a asociat destinul de universi‑
tatea clujeană a fost profesorul Nicolae Drăganu. Născut în 1884 în Zagra, 

7 Apud Anuarul Universităţii Regele Ferdinand I Cluj pe anul școlar 1934–1935, Cluj, Institutul de 
Arte Grafice Ardealul, 1935, hartă‑anexă la p. 64. 
8 Vezi documentul nr. 52 din subcapitolul V.1.1.
9 Vezi documentul nr. 53 din subcapitolul V.1.1.
10 Vezi documentele nr. 52–54 din subcapitolul V.1.1. și documentele nr. 65, nr. 67–68, nr. 70, 
nr. 73–75 din subcapitolul V.1.2.



12 Intelectuali din judeţul Bistriţa-Năsăud și Universitatea din Cluj (1919–1940)

Nicolae Drăganu a beneficiat în mod direct pentru întreg parcursul său școlar 
de ajutorul financiar grăniceresc, după cum el însuși mărturisea: „am fost 8 
ani elev al Liceului [grăniceresc din Năsăud] […], iar 4 ani bursier al Fondurilor la 
Universitate”11. Student al Universităţii din Budapesta, tânărul Drăganu și‑a 
obţinut licenţa și doctoratul în Litere în 1906, întorcându‑se apoi să predea la 
Năsăud. Câţiva ani mai târziu, în 1916 el a fost numit și docent (conferenţiar) 
la Facultatea maghiară de Filosofie, Litere și Istorie a Universităţii „Ferenc 
József” din Cluj.

La scurt timp după unirea Transilvaniei cu România, în perioada 19–21 
ianuarie 1919 (stil nou), a avut loc, la Sibiu, Congresul profesorilor și profesoare-
lor de la școlile superioare, secundare și speciale din „Dacia Superioară”. La acest 
eveniment au fost prezenţi peste 100 de dascăli, printre care s‑a numărat și 
Nicolae Drăganu. Discuţiile au vizat mai multe teme de mare interes pentru 
sistemul de învăţământ local, printre care și „înfiinţarea unei Universităţi 
românești în Transilvania”12. Datorită poziţiei și experienţei sale, cel solicitat 
să studieze chestiunea și să întocmească un raport detaliat pe această temă 
a fost Nicolae Drăganu13. După o muncă intensă, tânărul Drăganu a înaintat 
plenului Congresului de la Sibiu următoarele propuneri: crearea noii Alme 
Mater să se realizeze cât mai repede și, mai ales, „să se facă la Cluj, centrul 
geografic al părţilor locuite de români dincoace de Carpaţi”14. Primul pas în înfi‑
inţarea instituţiei academice românești trebuia să fie, în opinia sa, acela de 
inventariere și luare în primire a „edificiului universităţii [maghiare din Cluj] 
cu tot ce e în el, biblioteca universităţii, clinica, laboratoarele și grădina botanică”15. 
De asemenea, Drăganu sugera ca „la recrutarea profesorilor să se ţină seama de 
oamenii cu pregătire specială de la noi”16, cu alte cuvinte, să fie angajată aici 
resursa locală, elita intelectuală din Ardeal, educată, frecvent, în universităţi 
din spaţiul central‑european sau occidental, la Viena, Berlin, München, Paris 
etc. Dezbătute și apoi votate în unanimitate de către participanţi, ideile din 
raportul lui Nicolae Drăganu aveau să influenţeze decisiv procesul de apariţie 
al universităţii românești.

În aceeași lună cu Congresul de la Sibiu, Nicolae Drăganu a primit din 
partea Consiliului Dirigent al Transilvaniei o a doua însărcinare importantă, 
anume aceea de a preda „un curs public de trei ore pe săptămână, pentru studenţii 
11 Apud Monografia colegiului naţional George Coșbuc din Năsăud la 150 de ani de istorie 1863–
2013, Cluj‑Napoca, Napoca Star, 2013, p. 472. 
12 Actele Congresului profesorilor și profesoarelor de la școlile superioare, secundare și speciale din 
„Dacia Superioară ţinut la Sibiu în zilele de 19–21 ianuarie st. n. 1919, Sibiu, Tipografia Frideric 
Roth, 1919, p. 7 și pp. 9–10. 
13 Ibidem, p. 10. 
14 Ibidem, p. 21. 
15 Ibidem, p. 22.
16 Ibidem.
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români de la toate facultăţile [clujene], asupra unui subiect din istoria literaturii 
române, în legătură cu frământările actuale din viaţa neamului nostru”17. Din pri‑
cina obiecţiilor de tot felul ridicate de conducerea academică de atunci, care 
era încă una maghiară, acest curs a putut fi efectiv organizat doar începând 
din martie 191918.

La începutul lunii mai 1919, îl regăsim pe Nicolae Drăganu printre membrii 
echipei conduse de Onisifor Ghibu, care a preluat universitatea clujeană de la 
profesorii maghiari și a trecut‑o în stăpânirea românilor. Întreaga operaţiune 
fusese atent plănuită și sincronizată cu evoluţia situaţiei internaţionale. 

Prima etapă a fost declanșată la 7 mai, când Consiliul Dirigent l‑a împu‑
ternicit pe Onisifor Ghibu, în acel moment secretar general al Resortului 
(Ministerului) Cultelor şi Instrucţiunii Publice, să coordoneze întreaga ope‑
raţiune de intrare a universităţii clujene sub autoritate românească.

A doua etapă a avut loc între 7 și 9 mai, când Ghibu a trimis telegrame 
către o serie de profesori români ai celor mai renumite licee din Ardeal, 
rugându‑i să vină la Cluj în 11 mai și să îl ajute în demersurile sale. Printre 
cei convocaţi în urbea de pe Someș, alături de Nicolae Drăganu, au fost 
alţi doi intelectuali năsăudeni, profesori la liceul grăniceresc, Valer Seni și 
Vasile Bichigean, și de asemenea, tânărul Alexandru Borza, sosit de la liceul 
din Blaj, care avea să își lege la rândul său numele de Alma Mater clujeană 
în anii interbelici.

În paralel, universitarii maghiari au fost solicitaţi printr‑o adresă oficială, 
să depună în termen de 48 de ore, deci până în data de 12 mai 1919, ora 10, jură‑
mânt de fidelitate către statul român, ceea ce ar fi echivalat cu recunoașterea 
din partea lor a situaţiei politico‑juridice de facto și de jure a Transilvaniei. 

În așteptarea răspunsului oficial al Universităţii „Ferenc József”, Onisifor 
Ghibu și colegii săi din comisia de preluare s‑au pregătit pentru trei posibile 
situaţii, și anume: 

1. în cazul în care profesorii ar fi acceptat să depună jurământ și ar fi rămas 
la posturile lor, asupra universităţii se instituia un organ de control româ‑
nesc, organ condus de Nicolae Drăganu, docent în cadrul Facultăţii de Litere.

2. în cazul în care profesorii nu depuneau jurământul, dar acceptau să își 
ţină cursurile până la 30 august 1919, în cadrul unui semestru extraordinar, 
pentru a încheia anul școlar, „universitatea va fi declarată intrată în posesia sta-
tului român, iar pentru supravegherea activităţii și a inventarului ei [se] vor insti-
tui câteva persoane”.

3. profesorii nu depun jurământul și refuză să ţină semestrul extraordinar 
sub controlul Consiliului Dirigent. „În acest caz, ei vor fi declaraţi renunţaţi 
17 Nicolae Drăganu, În jurul preluării universităţii din Cluj – Pro Domo I, în „Naţiunea”, Cluj, 
anul IV, nr. 247, 14 noiembrie 1930, p. 1.
18 Ibidem.
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la posturile lor și Universitatea, cu toate anexele ei, va fi preluată efectiv din 
mâinile deţinătorilor ei […]. În posturile rămase vacante, vor fi numiţi, la timpul 
oportun, profesori. …”19.

Reacţia conducerii și a personalului didactic al Universităţii maghiare 
avea să declanșeze procedurile prevăzute pentru cea de‑a treia situaţie, deoa‑
rece aceștia au refuzat să accepte autoritatea Consiliului Dirigent și a Regelui 
României.

Drept urmare, pe baza ordinului 4336, emis de Consiliul Dirigent și semnat 
de Valeriu Braniște, șeful Resortului (Ministerului) Cultelor şi Instrucţiunii 
Publice, Onisifor Ghibu a preluat în cursul zilei de 12 mai 1919 universita‑
tea clujeană, cu întregul ei inventar și cu toate instituţiile dependente de ea. 
Operaţiunea s‑a desfășurat în mod pașnic și civilizat, fiind constituite în acest 
scop mai multe grupe, din care făceau parte profesori și studenţi români, 
însoţiţi și de câte doi soldaţi din garnizoana Clujului.

Către Rectorat s‑a îndreptat Onisifor Ghibu, însoţit de Nicolae Drăganu 
și studentul Ovidiu Sârbu, alături de care s‑au aflat prefectul de atunci al 
Clujului, Valentin Poruţiu, precum și maiorul Ioan Vasiliu, reprezentant al 
armatei române. Delegaţia a fost întâmpinată de către rectorul Schneller 
István, care a ridicat din nou obiecţii referitoare la revendicările românești. 
În urma discuţiilor și a recurgerii în mod simbolic la forţă (adică prin atin‑
gerea de către maiorul Vasiliu a umerilor rectorului și somarea acestuia să se 
conformeze), s‑a procedat la predarea‑primirea universităţii. Simultan, scene 
aproape similare aveau loc și la celelalte Facultăţi, respectiv la Facultatea 
de Drept, cea de Medicină, la Facultatea de Matematică şi Ştiinţe Naturale 
și la Facultatea de Filosofie, Litere şi Istorie. Delegaţii români s‑au prezen‑
tat și la Biblioteca Universităţii, precum și la Institutele de Mineralogie și 
Chimie, Institutul de Fizică, administraţia și cantina universităţii (Mensa 
Academică), Clubul Atletic etc.

După preluarea Cancelariei Rectoratului de la profesorii maghiari Nicolae 
Drăganu a supravegheat procesul de inventariere a bunurilor universităţii, 
având „toată răspunderea materială și morală a administraţiei” academice în 
cursul verii anului 191920. Apoi, din august 1919, Nicolae Drăganu a fost numit 
și în cadrul Comisiunii Universitare coordonate de profesorul Sextil Pușcariu, 
comisiune care avea, drept principale sarcini, stabilirea catedrelor, selectarea 
cadrelor didactice și elaborarea normelor de funcţionare ale universităţii clu‑
jene. În intervalul septembrie‑octombrie 1919, Nicolae Drăganu a îndeplinit, 
potrivit propriei mărturisiri, funcţia de prorector interimar și, în paralel, pe 
19 Apud Onisifor Ghibu, La a douăzecea aniversare a Universităţii Daciei Superioare, Cluj, 
Institutul de Arte Grafice Ardealul, 1939, p. 43.
20 Nicolae Drăganu, În jurul preluării universităţii din Cluj – Pro Domo II, în „Naţiunea”, Cluj, 
anul IV, nr. 248, 15 noiembrie 1930, p. 1.
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cea de secretar general al universităţii, pregătind, alături de colegii săi, „cele 
necesare pentru începerea anului școlar”21. 

Aceste luni atât de pline de după Marea Unire au reprezentat pentru 
Nicolae Drăganu doar începutul unei strălucite cariere didactice și adminis‑
trative în cadrul universităţii clujene. Momentul deschiderii efective a cursu‑
rilor, din toamna lui 1919, l‑a găsit în postura de titular (adică profesor uni‑
versitar ordinar) la una din cele două catedre de Limbă și Literatură română 
din cadrul Facultăţii de Litere și Filosofie22. Pe lângă efortul de a‑și pregăti 
prelegerile și seminariile susţinute în faţa studenţilor, Drăganu nu a ezitat 
să contribuie în continuare la bunul mers al instituţiei. Drept urmare, el avea 
să facă parte din cea dintâi echipă de conducere a universităţii românești, 
votată în mod democratic de toţi colegii săi. În urma primelor alegeri acade‑
mice, Nicolae Drăganu a fost reconfirmat în funcţia de prorector, devenind 
astfel principalul colaborator al rectorului Sextil Pușcariu, deși regulamentul 
intern prevedea în mod expres că prorectorul nu putea proveni de la aceeași 
facultate cu rectorul23. Era o recunoaștere a calităţilor sale de bun organizator, 
precum și, implicit, o răsplată pentru tot efortul depus în procesul de refon‑
dare a Almei Mater clujene ca instituţie românească.

Peste alţi câţiva ani, mai precis pentru intervalul 1923–1924, colegii l‑au 
ales în funcţia de decan al Facultăţii de Litere și Filozofie, ceea ce a însemnat 
că în anul universitar următor, 1924–1925, el a îndeplinit funcţia de prodecan, 
în conformitate cu regulile de funcţionare academică în vigoare. Profesorul 
Drăganu avea să revină ca decan la Litere între 1932 și 1939, perioadă în care 
a cumulat această responsabilitate cu aceea mult mai prestigioasă de prorec‑
tor. Însă încununarea parcursului său în managementul academic a avut loc 
în anul universitar 1931–1932, când a fost ales rector al universităţii clujene. 
Mandatul său în fruntea universităţii a fost unul special, pentru că încheia o 
veche tradiţie locală, specifică Clujului, anume aceea a deţinerii funcţiei de 
rector doar pentru un an, tradiţie începută în 1872 și împrumutată dinspre 
lumea germanofonă. Începând din 1932, după adoptarea Legii pentru organi-
zarea învăţământului universitar, alegerea rectorului s‑a făcut „pe termen de 5 
ani, dintre profesorii titulari ai Universităţii”24, pentru toate instituţiile de învă‑
ţământ superior din România.
21 Ibidem. 
22 Vezi în acest sens Lista catedrelor la Universitatea din Cluj și a profesorilor numiţi la catedre de 
către Consiliul Dirigent – decret al Consiliului Dirigent nr. 15.063 din 23 septembrie 1919, „Gazeta 
Oficială”, Sibiu, nr. 58, 7 oct. 1919, p. 461 și Înaltul decret regal nr. 241 din 28 ianuarie 1920 pri-
vind numirile profesorilor de la Universitatea din Cluj, „Monitorul Oficial”, București, nr. 222, 29 
ianuarie 1920.
23 Nicolae Drăganu, În jurul preluării universităţii din Cluj – Pro Domo II, în „Naţiunea”, anul IV, 
nr. 248, 15 noiembrie 1930, p. 2. 
24 Cf. Lege pentru pentru organizarea învăţământului universitar, cap. I, art. 5, în „Antologia 




