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În memoria tatălui meu, care nu 
a renunţat niciodată la speranţa că 
se va putea întoarce acasă, la Cluj.



Pentru cei tineri, care nu pot şti pe cont propriu „cum 
a fost”, dar şi pentru amnezicii mai în vârstă, care ar 

prefera să nu se mai ştie, puţină istorie nu strică. 

(Alexandru Zub) 



Cuvânt înainte

Marea adunare naţională adopta, la 16 februarie 1968, legea privind organi‑
zarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, precizând 
că pentru „denumirea judeţelor, s-au avut în vedere tradiţiile istorice”, judeţul 
nostru fiind numit Cluj şi având reşedinţa în municipiul Cluj1. După doar 
şase ani, aceste tradiţii sunt ignorate, deoarece Comitetul Central al Parti‑
dului Comunist Român organizează la Cluj, în 16 octombrie 1974, o mare 
manifestaţie populară pentru a sărbători „1850 de ani de la proclamarea sa 
ca municipiu”, Nicolae Ceauşescu, Preşedintele Republicii Socialiste Româ‑
nia, opinând că „este bine, cu această ocazie, să-i adăugăm şi denumirea de 
Napoca”2. O broşură publicată în anul 1974 de Secţia de propagandă a Comi‑
tetului Judeţean Cluj al Partidului Comunist Român titra următoarele: „Va 
rămâne neuitată în memoria clujenilor această zi deosebită, în care preşedin‑
tele Republicii Socialiste România, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, a semnat, în 
timpul grandioasei adunări populare jubiliare, în faţa locuitorilor Clujului, 
Decretul prin care oraşului i se adaugă, începând de la 16 octombrie 1974, 
străvechea denumire municipală Napoca”3.

În 25 decembrie 1989 lui Nicolae Ceaușescu i se aplică pedeapsa capitală, 
una din acuzaţii fiind subminarea puterii de stat, instanţa de judecată reţi‑
nând că acesta a „acaparat puterea politică, aservindu-şi întregul aparat de 
stat pe care l-a folosit pentru satisfacerea intereselor personale meschine”4. 
Începând din anul 1990, Consiliul Frontului Salvării Naţionale „căruia popo‑
rul i-a încredinţat exercitarea puterii supreme în stat”5, abrogă o serie de acte 
normative, localităţile rebotezate de regimul comunist încep să-şi recapete 

1 Legea nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii 
Socialiste România, în „Buletinul Oficial” nr. 17–18 din 17 februarie 1968.
2 Arhivele Naţionale, Fond C.C. al P.C.R. (infra AN, CC al PCR), Secţia Cancelarie, Dosar 
111/1974, f. 10, 59.
3 În ajutorul agitatorilor, Secţia propagandă a Comitetului Judeţean Cluj al P.C.R. (editor), Cluj-
Napoca, 1974, p. 7.
4 Tribunalul Militar Regional București, Sentința nr. 1 din 25 decembrie 1989.
5 Idem.
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vechile denumiri, dar Clujul rămâne în continuare Cluj-Napoca. Un număr 
de 40 de comunităţi locale îşi revendică vechile denumiri, iar în urma modi‑
ficării succesive a legii privind organizarea administrativă a teritoriului până 
în anul 19966, localităţi precum Gheorghe Gheorghiu-Dej, Dr. Petru Groza, 
Ştefan Gheorghiu, Vasile Roaită, 1 mai sau 23 august nu se mai regăsesc în 
nomenclatorul localităţilor. 

Deoarece niciun parlamentar clujean nu a iniţiat abrogarea decretului 
ceauşist pentru revenirea la denumirea Cluj, în 1 martie 2014 am propus 
public constituirea comitetului de iniţiativă care să declanşeze procedurile 
legale pentru abrogarea acestui act normativ, ca urmare a unei iniţiative 
legislative cetăţeneşti. Potrivit Constituţiei României şi a legislaţiei speci‑
ale7, iniţiativa trebuia susţinută de minimum 100.000 de semnături prove‑
nite din cel puţin un sfert din judeţele ţării, după desfăşurarea unui referen‑
dum local. În câteva zile, în comitetul de iniţiativă s-au înscris Miklós Bakk, 
Ioana Cămărăşan, Zsolt Csoma, Tudor Duică, Ernő Fancsali, Cornel Jurju, 
Liviu Radu, Dragoş Sdrobiş, Elena-Mihaela Soroceanu, Sándor Soós, Cătălin 
Stănescu, Mircea-Radu Vizireanu (inginer pensionar clujean, domiciliat în 
Tulcea din 1974, care „doreşte să se întoarcă la Cluj, nu la Cluj-Napoca”), 
Elisabeta-Ramona Wiszt şi Ilka Zsigmond. 

Au urmat apoi cererile prevăzute de lege, adresate primarului şi consi‑
liului local al municipiului Cluj‑Napoca8 precum şi răspunsurile negative 
acestora. Solicitându-ise, în mod repetat, să comunice iniţiatorilor dacă pro‑
blema revenirii la denumirea Cluj este, în opinia sa, o problemă de interes 
deosebit şi dacă va propune consiliului local stabilirea acestei probleme pen‑
tru a fi supusă referendumului local, primarul municipiului aprecia că „în 
acest moment nu este nici oportună nici prioritară schimbarea denumirii 
Municipiului Cluj-Napoca în Cluj”, deoarece aceasta „reprezintă o notorietate 
mare atât la nivel naţional cât şi internaţional şi vine să ateste contituitatea 
unităţii administrative-teritoriale începând cu perioada antică” cu atât mai 
mult cu cât „unitatea administrativ-teritorială se concentrează pe direcţiona‑
rea fondurilor disponibile în sectorul investiţii, în special în infrastructura 
municipiului”9. După ce iniţiatorii i-au învederat primarului că „priorităţile se 
stabilesc de membrii comunităţii locale, nu de administraţie” şi că, în opinia 

6 Legea nr. 35 din 18 mai 1996 pentru modificarea legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă 
a teritoriului României, în „Monitorul Oficial” nr. 102 din 20 mai 1996.
7 Legea nr. 189 din 9 noiembrie 1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, 
în „Monitorul Oficial” nr. 611 din 14 decembrie 1999, Legea nr. 3 din 8 februarie 2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului, în „Monitorul Oficial” nr. 84 din 24 februarie 2000, 
Ordonanţa Guvernului nr. 63 din 29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, în 
„Monitorul Oficial” nr. 646 din 30 august 2002.
8 Documentele nr. 30, 31 și 35.
9 Document nr. 32.
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lor, „atestarea sau infirmarea continuităţii administrativ-teritoriale se face în 
cadrul ştiinţelor istorice, iar denumirea Cluj-Napoca, în sine, atestă o altă con‑
tinuitate, cea a viziunii voluntariste ceauşiste asupra istoriei oraşului nostru”10, 
replica primarul municipiului de pe Someşul Mic a fost promptă. Acesta sus‑
ţine apăsat că „identificarea în denumirea Cluj-Napoca a unei viziuni volun‑
tariste ceauşiste reprezintă strict un punct de vedere” ce aparţine comitetului 
de iniţiativă, deoarece „din cunoştinţele” sale, „denumirea Napoca datează 
dintr-o perioadă anterioară celei comuniste şi nu poate fi asociată cu aceasta”, 
aşa cum „insinuează” iniţiativa civică11. 

Apoi, primarul municipiului Cluj‑Napoca introduce pe ordinea de zi a 
şedinţei din 9 martie 2015 o „Informare privind solicitarea schimbării denu‑
mirii municipiului Cluj-Napoca”12, obiect aflat în competenţa Parlamentului 
României. Potrivit celor consemnate în procesul-verbal al şedinţei, consilierul 
local al P.S.D. Claudia Anastase „consideră că este inoportună schimbarea 
denumirii municipiului Cluj-Napoca, la fel cum s-au pronunţat reprezentan‑
ţii executivului”. Consilierul local P.N.L. Doru Stoica „propune să fie dat un 
vot pe această speţă” şi „consideră că, în perspectiva evenimentelor culturale 
care vor avea loc la Cluj, să fie promovate nişte plăcuţe aflate la Muzeul de 
Istorie, care se pare că reprezintă prima formă de scriere, cu o vechime de 
peste 2000 de ani înaintea scrierii sumeriene”. Pe fondul problemei solicită 
înscrierea la cuvânt Ligia Bocşe, consilier local al P.D.L. dar şi conservator la 
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, care declară că nu „i se pare deloc 
nefondată, inoportună şi exagerată motivarea din Decretul Consiliului de 
Stat”, dimpotrivă, „i-a plăcut teribil de mult, chiar dacă este dată într-o epocă 
mai tristă pentru noi”13. 

Aceasta învederează apoi deliberativului clujean că „numele de Napoca 
nu a început în 1974, ci datează din epoca preromană”, când aşezarea a 
avut o mare „importanţă economică, strategică şi culturală” şi de aceea „ne 
mândrim cu municipiul Cluj-Napoca, care este municipiu din anul 124” 
şi care „ne reprezintă”. În legătură cu tăbliţele de la Tărtăria, judeţul Alba, 
L. Bocşe ţine să precizeze că „specialişti de talie internaţională au făcut 
determinări cu ajutorul carbonului radioactiv”, aşa încât „ar trebui să ne 
mândrim cu aceste lucruri unice în lume, care atestă o civilizaţie presu‑
meriană, bine organizată, inteligentă a cărei membri erau capabili să gân‑
dească şi să scrie”. În final, fără a dispune de competenţa în materie, consi‑
liul local al municipiului „supune la vot păstrarea denumirii municipiului 
Cluj-Napoca”, iar propunerea este admisă cu 21 de voturi pentru şi patru 

10 Document nr. 33.
11 Document nr. 4.
12 Document nr. 36.
13 Document nr. 37.
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abţineri14. Iată că, aşa cum spune Mihaela Grancea, „procesul de demitizare 
a istoriei naţionale are repercusiuni şi asupra imaginii de sine a românilor, 
imagine impregnată de stereotipuri protocroniste”, în timp ce „interogarea 
unor teme sacre şi sacralizante cu privire la politicile identitare este perce‑
pută ca atac la identitate”15. 

De altfel, primarul municipiului, fost student al Facultăţii de Istorie și 
Filosofie din Cluj-Napoca înainte de 1989, ales în funcţie prin votul a 19,75% 
din numărul total al alegătorilor cu drept de vot16, în timpul unei călătorii din 
luna martie 2014 cu noul tramvai mov inaugurat pentru a lega fostele cartiere 
muncitoreşti Mănăştur şi B-dul Muncii, declarase presei locale următoarele: 
„Eu sunt susţinător al municipiului Cluj-Napoca, în forma actuală, indiscuta‑
bil, deoarece arată dimensiunea istorică, dimensiunea romană, forţa acestui 
municipiu de tradiţie latină şi practic ar mai fi o nebunie să-i mai pui pe toţi 
oamenii să-şi mai schimbe actele de identitate pentru că cineva are un moft 
sau are figuri în cap. Avem priorităţi mult mai mari decât schimbarea denu‑
mirii oraşului sau chestii de acest fel. Chiar sună bine, are forţa latinităţii ce 
arată vechimea noastră istorică: Cluj-Napoca”17. 

Trebuie precizat că teza obligaţiei schimbării cărţilor de identitate este 
falsă, întrucât, potrivit legii, actele de identitate sunt valabile până la expi‑
rarea termenului de valabilitate18, aşa cum nici legea în vigoare în anul 1974 
nu prevedea obligativitatea schimbării buletinelor de identitate ca urmare a 
schimbării denumirii localităţii de domiciliu19. De altfel, inclusiv proiectul 
de lege pentru modificarea şi completarea legii nr. 2 din 1968 privind orga‑
nizarea administrativă a teritoriului R.S.R. iniţiat recent de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prevede 

14 Idem.
15 Mihaela Grancea, Adrian Ciobanu, Criza identitară românească. Discurs istoriografic şi 
stereotipuri etnoculturale, în Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară (editori), „Identitate şi 
alteritate 3 – studii de istorie politică şi culturală”, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 
2002, pp. 363–378.
16 La 10 iunie 2012, primarul a fost ales cu un număr de 53.674 voturi, ceea ce reprezintă 
40,60% din totalul de 132.175 de voturi valabil exprimate şi 19,59% din numărul celor 273.867 
de alegători înscrişi în listele electorale permanente: http://www.beclocale2012.ro/statistici.
html, http://www.beclocale2012.ro/DOCUMENTE%20BEC/REZULTATE%20FINALE/PDF/
Primari/P_vve_mandate_loc.pdf, accesate la data de 2 octombrie 2014.
17 http://www.romanialibera.ro/aldine/history/cum-au-%E2%80%9Enapocit%E2%80%9D-
tovarasii-clujul–329940#ArticleCommentsList, accesat la data de 25 martie 2014.
18 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, în „Monitorul Oficial” nr. 641 din 20 iulie 
2005.
19 Legea nr. 5 din 18 martie 1971 cu privire la actele de identitate ale cetăţenilor Români precum şi 
la procedura schimbării domiciliului şi a reşedinţei, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste 
România” nr. 36 din 18 martie 1971.
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că „înscrierea noii denumiri a unităţii administrativ-teritoriale în actele de 
identitate, paşapoarte şi permise de conducere se va realiza odată cu eliberarea 
acestora la expirarea termenului de valabilitate”20. Pe de altă parte, grija pri‑
marului municipiului pentru locuitorii urbei, care ar fi nevoiţi să-şi schimbe 
actele de identitate, este surprinzătoare deoarece acelaşi ales al clujenilor a 
înaintat recent Consiliului local Cluj-Napoca un proiect de hotărâre privind 
schimbarea denumirii unor străzi cu numele unor ofiţeri ai armatei române21.

Articolele jurnalistice au fost favorabile iniţiativei cetățenești22, cu excep‑
ţia câtorva texte negative23 sau decupate parcă din fosta presă naţional-comu‑
nistă24. Spre exemplu, în preajma deliberării, consiliul local este ajutat de 
„ziarul independent de Cluj” să hotărască în cunoştinţă de cauză prin Cosmin 
Puriş, absolvent şi el al Facultăţii de Istorie și Filosofie din Cluj-Napoca. Acesta 
se grăbeşte să informeze comunitatea clujeană, în numărul din 6 martie 2015 
al cotidianului „Făclia”, fostul organ de propagandă al Partidului Comunist 
Român, că „renunţarea la denumirea de Cluj-Napoca şi revenirea la cea de 
Cluj” este doar una dintre multiplele „atitudini provocatoare” care „nu caută 
decât să incite spiritele în detrimentul unei bune convieţuiri în acest oraş” 
şi că această iniţiativă face parte dintr-un plan amplu orchestrat de „aşa-zişi 
«comisari»” printre care şi „un fost subprefect al judeţului”, care „lovesc doar 
în simbolurilor româneşti”, cum ar fi denumirea „latină” a oraşului de pe 

20 http://mdrap.ro/proiect-lege-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr.–2–1968-privind-
organizarea-administrativa-a-teritoriului-republicii-socialiste-romania, accesat la data de 2 aprilie 
2017.
21 http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/632(1).pdf, accesat la data de 12 iulie 2017.
22 http://www.neuerweg.ro/einmal-cluj-napoca-und-zurueck-bitte/, http://citynews.ro/eveniment/
foto-stenograma-sedintei-care-cluj-devenit-cluj-napoca-cum-s-au-contrat-sotii-ceausescu-pe, http://
www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/26667-legyen-kolozsvar-napoca-ujbol-kolozsvar/, http://
www.monitorulcj.ro/actualitate/34655-foto---subprefectul-clujului-gyorke-zoltan-a-postat-pe-facebook-
steregorama-sedintei-in-care-cluj-a-devenit-cluj-napoca, http://www.romanialibera.ro/aldine/history/
cum-au-%E2%80%9Enapocit%E2%80%9D-tovarasii-clujul–329940, http://www.stiridecluj.ro/
social/numele-napoca-a-fost-adaugat-clujului-de-ceausescu-citeste-stenograma-sedintei-in-care-s-a-
luat-decizia, https://vocea.biz/arhiva/initiativa-pentru-schimbarea/, http://gazetadecluj.ro/cum-s-a-
schimbat-denumirea-orasului-din-cluj-cluj-napoca/, http://www.neuerweg.ro/stenograma-napocirii-
clujului-sau-cum-au-cucerit-ceausescu-si-caragiale-kolozsvarul/, https://vocea.biz/arhiva/cum-ar-
putea-reveni-cluj-napoca-la-denumirea-de-dinainte-de–1974/, http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/
szabadsag/template/article%2CPMainArticleScreen.vm/id/4242#.UzEEdiQp-U4.facebook, http://
szabocsaba.blogspot.ro/2014/03/cluj-es-napoca-egy-nevcsere-tortenete.html, http://www.maszol.ro/
index.php/tarsadalom/26992-igy-szabadulhatnak-meg-a-kolozsvariak-napocatol, http://www.erdely.
tv/hirek/hogy-lett-clujbol-cluj-napoca, http://www.ziardecluj.ro/cum-incearca-un-grup-de-clujeni-sa-
scape-de-numele-napoca, http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/cluj-saucluj-napoca-cred-caa-sosit-
momentul-reparatii-agresiunii-comise-comunistii-labucuresti–1_537f941c0d133766a8ea0dd3/index.
html, http://www.kronika.ro/velemeny/napocalipszis, accesate la data de 23 mai 2015.
23 http://www.ziardecluj.ro/na-puca, accesat la data de 28 mai 2014.
24 http://ziarulfaclia.ro/batalia-anti-cluj-napoca/, accesat la data de 16 martie 2015.
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Someşul Mic25. Apoi, în 11 martie, după votul din consiliul local, aceeaşi „Făclie” 
titrează biruitor pe prima pagină, cu litere de o şchioapă: „Rămâne cum am 
stabilit. Locuim şi trăim în Cluj-Napoca, «urmaşul» oraşului Napoca, ridicat 
la rang de municipiu încă din anul 124, de împăratul Hadrian”. De această 
dată jurnalista Adriana Stupar ţine să precizeze că a „asistat la o scurtă, dar 
frumoasă lecţie de istorie susţinută de consiliera P.N.L. Ligia Bocşe”26. Finalul 
îi aparţine însuşi redactorului-şef al fostului oficios de partid, Ilie Călian, „un 
semizeu”27 rămas fidel principiilor naţional-comuniste din tinereţe. Aşadar, 
acesta se arată extrem de îngrijorat de faptul că „înaintea manifestărilor «ofici‑
ale», de 15 martie, se intensifică aceste «manifestări»” ale „terorismul ireden‑
tist maghiar”, un „terorism prin mijloace media, prin internet şi prin scoa‑
terea în stradă a unor tineri naivi”, iar „această ticăloşie face parte dintr-un 
întreg sistem de provocări şi maşinaţiuni pe care iredenta maghiară, în frunte 
cu Guvernul Ungariei şi puterile sale, Parlamentul şi Preşedinţia le fac per‑
manent împotriva României”28. 

Primarul municipiului de pe Someşul Mic este inert şi la declaraţiile pre‑
şedintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, făcute în 17 aprilie 2015 la 
Cluj-Napoca: „Când vin la Cluj am un sentiment de plăcere, de mândrie că 
vin în capitala Ardealului, dar şi unul amar. Am impresia că aici văd stafiile 
comunismului. E vorba de numele oraşului: Cluj-Napoca. Mă întreb de ce 
oraşul se numeşte Cluj-Napoca şi nu Cluj, de ce Constanţa nu se numeşte 
Constanţa-Tomis sau Braşovul nu se cheamă Braşov-Kronstadt. Răspunsul 
este simplu: nu sunt unguri acolo! Ar fi bine ca oraşul să revină la denumi‑
rea care l-a consacrat. Stafiile trecutului trebuie să le lăsăm şi să privim spre 
viitor”29.

În aceste condiţii, procedura prevăzută de lege pentru revenirea la denu‑
mirea Cluj nu a putut continua30, iniţiativa civică fiind, în fond, suspendată 

25 http://ziarulfaclia.ro/batalia-anti-cluj-napoca/, accesat la data de 16 martie 2015.
26 http://ziarulfaclia.ro/ramine-cum-am-stabilit-locuim-si-traim-in-cluj-napoca-urmasul-orasului-
napoca-ridicat-la-rang-de-municipiu-inca-din-anul–124-de-imparatul-hadrian/, accesat la data de 
16 martie 2015.
27 http://www.uniuneascriitorilor-filialacluj.ro/detalii_membrii_1073_CALIAN-ILIE.html, accesat 
la data de 12 iunie 2015.
28 http://ziarulfaclia.ro/noi-provocari-iredentiste-ungare/, accesat la data de 16 martie 2015.
29 http://m.adevarul.ro/locale/cluj-napoca/gafe-glumite-intepaturi-congresul-udmr-declaratia-
dragoste-alinei-gorghiu-emil-boc-primarul-oradei-stafiile-comuniste-tariceanu–1_5530fa37cfbe376-
e353b8ab3/index.html, accesat la 18 aprilie 2015.
30 În august 2014, am încercat să înfiinţez Asociaţia „Cluj – Kolozsvár – Klausenburg” sau 
„Clus – war”. La repetate solicitări am primit răspunsuri de respingere din partea Ministerului 
Justiţiei şi nici memoriul înaintat Preşedintelui României nu a produs vreun ecou. Asociaţia 
ar fi avut ca scop valorificarea patrimoniului istoric şi cultural al reşedinţei judeţului Cluj, unul 
din obiective fiind demararea procedurilor necesare iniţiativei legislative cetăţeneşti în vederea 
revenirii la denumirea Cluj, dar şi realizarea unei monografii a celui mai important centru 
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de refuzul administraţiei locale de a organiza referendumul local. Până la o 
lege ferenda, orice iniţiativă cetăţenească referitoare la schimbarea denumi‑
rii localităţii, prevăzută în Constituţie printre drepturile fundamentale, chiar 
dacă s-ar bucura de o susţinere largă în rândul populaţiei, se va putea lovi de 
dezinteresul electoral al unui consiliu local sau al unui primar, aleşi cu un 
număr redus de voturi.

Aşa s-a născut această carte, din nevoia de a afla care sunt originile rezis‑
tenţei la schimbare manifestate de aleşii locali şi de o parte a populaţiei. Iar 
pentru a înţelege prezentul, am recurs la puţină istorie. Am încercat să găsesc 
răspunsul la întrebarea: care sunt resorturile susţinerii unui act samavolnic 
al lui Nicolae Ceauşescu pus în scenă în faţa clujenilor cu aproape o jumătate 
de secol în urmă? Lucian Boia spunea că „nu se pune problema renunţării 
la miturile fondatoare, dar problema dedramatizării şi depolitizării lor tre‑
buie pusă”, deoarece „implicarea trecutului în prezent poate genera conflicte 
inextricabile”31. Aşa stau lucrurile şi cu atribuirea denumirii Napoca.

Pornind de la decretul anunţat „într-un gest naţionalist”32 de Nicolae 
Ceauşescu, cercetarea încearcă să formuleze un posibil răspuns şi la întreba‑
rea de ce parlamentarii clujeni s-au ferit să-şi lege numele de această iniţia‑
tivă? Clujul a dat şi un prim-ministru, iar guvernul condus de acesta putea să 
depună în Parlament proiectul legislativ privind revenirea la denumirea Cluj, 
dar nici asta nu s-a întâmplat. Printre altele, cartea reconstituie contextul orga‑
nizării adunării populare din 16 octombrie 1971 dedicate aniversării Clujului, 
prilej cu care Nicolae Ceaușescu „rebotează străvechiul oraş, adăugându-i şi 
numele dacic de Napoca”33, prezintă contextul punerii în aplicare a operaţiunii 
şi caută să explice perenitatea acestei decizii exclusive ale secretarului general 
al Partidului Comunist Român. 

„Acordarea denumirii Napoca” s-a făcut fără ca măcar organizaţia clujeană 
a P.C.R. să fi fost informată şi fără o minimă consultare a cetăţenilor, încăl‑
cându-se în acest fel toate reglementările prevăzute în documentele de par‑
tid, dar şi cele susţinute public de conducătorii comunişti în diverse ocazii 
referitor la realitatea „democraţiei populare” şi la trinomul popor – partid – 
stat, care au fost complet ignorate. Prin această decizie, Nicolae Ceauşescu a 
urmărit doar să consolideze teoria continuităţii româneşti pe Someşul Mic. 

urban – din punct de vedere economic, social, ştiinţific şi cultural – din Transilvania, pornind 
de la contribuţia celor trei naţiuni: română, maghiară şi săsească. 
31 Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Bucureşti, Editura Humanitas, 1997, 
p. 144.
32 Roger Brubaker, Marghit Feischmidt, Jon Foz, Liana Grancea, Politică naţionalistă şi 
etnicitate cotidiană într-un oraş transilvănean, Cluj‑Napoca, Editura Institutului pentru studierea 
problemelor minorităţilor naţionale, Editura Kriterion, 2010, p. XXXIII.
33 Vlad Georgescu, Politică şi istorie. Cazul comuniştilor români 1944–1977, Bucureşti, Editura 
Humanitas, Ediţia a II-a, 2008, p. 62.
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De altfel, organele locale de partid şi de stat nu s-au arătat prea entuziaste în 
urma adăugirii, doar câţiva universitari clujeni grăbindu-se să salute decizia 
luată la Bucureşti. 

Lucrarea are mai degrabă un rol de informare şi se adresează în special 
acelor tineri care resping a priori, cu surprinzătoare vehemenţă, orice discu‑
ţie asupra revenirii la vechea denumire a municipiului, preferând clişee de 
tipul: „oraşul daco-roman Napoca a fost predecesorul Clujului”, iar „ungurii 
vor să şteargă această denumire străveche”, deoarece „existenţa Napocăi este 
dovada întâietăţii locuirii pe aceste meleaguri a românilor”. Educaţia şcolară 
a acestora a fost insuficientă pentru a afla că în privinţa originii şi sensului 
denumirii Napoca chiar şi în epocă „exista o mare diversitate de păreri între 
specialişti”34.

Din această perspectivă, „operaţiunea” primului preşedinte al republicii 
a reuşit şi produce efecte nebănuite mai mult în prezent, când sunt auziţi 
clujeni care susțin că „aşa trebuie să-i rămână numele”. Obiectivul populist 
al lui Nicolae Ceauşescu de „eternizare a denumirii acestei străvechi aşezări” 
se apropie chiar cu paşi repezi de succesul total. După mai mult de un sfert 
de secol de la condamnarea şi executarea fostului conducător al României 
socialiste pentru genocid, subminarea puterii de stat, acte de diversiune şi 
subminarea economiei naţionale, acesta ar fi azi fericit să-şi vadă actele neos‑
taliniste îmbrăţişate pe malurile Someşului Mic cu mai mare căldură decât la 
16 octombrie 1974.

Lucrarea se întemeiază, în principal, pe izvoare inedite, depistate în urma 
cercetărilor arhivistice, aducând astfel la lumină ipostaze necunoscute din 
trecutul socialist şi postsocialist al Clujului. Trebuie precizat că în comu‑
nism, doar istoricii oficiali s-au bucurat de accesul nerestricţionat la cerce‑
tare, accesul celor care nu erau membri de partid la documentele de arhivă 
ale regimului fiind permis numai cu aprobarea conducerilor organizaţiilor 
socialiste. Potrivit Decretului nr. 272 din 20 decembrie 1971 privind Fondul 
Arhivistic Naţional al Republicii Socialiste România, „documentele din arhiva 
organizaţiilor socialiste” pot fi consultate de „persoane din afara organizaţiilor 
socialiste” numai „după trecerea a 30 de ani de la crearea lor şi cu aproba‑
rea conducerii acestora”35. După 1989, arhiva curentă a U.T.C. a fost preluată 
direct din sediul fostului C.C. al U.T.C.36, dar fondul U.T.C. nu a fost nicio‑
dată constituit, deoarece arhiva acestei instituţii a dispărut în 1990 în condiţii 
neelucidate până astăzi. Dosarele de cadre ale C.C. al U.T.C. au fost preluate 

34 Dumitru Tudor, Oraşe, târguri şi sate în Dacia romană, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1968, 
p. 222.
35 „Buletinul Oficial”, nr. 164 din 30 decembrie 1971.
36 Arhivele Naţionale, Fond C.C. al U.T.C. (infra AN, CC al UTC), Inventar 1945–1955, Prefaţă, 
p. 5.
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în 1991 de la Armată, dar fără mijloace de evidenţă, ajungând în depozitele 
Arhivelor Naţionale abia în 1995, motive pentru care actualii deţinători „nu se 
pot pronunţa asupra integrităţii lor”37. De precizat că Arhivele Naţionale nu 
au preluat nici la această dată arhiva centrală a U.A.S.C.R., aflată, se pare, în 
custodia Universităţii Politehnice din Bucureşti. În mod cu totul misterios, 
Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale Cluj nu deţine niciun docu‑
ment al U.T.C. Cluj. 

De altfel, la 28 octombrie 1989, preşedintele Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din centrul universitar Cluj-Napoca, Ioan Rus38, 
decide ca o serie de documente din fondul arhivistic al uniunii create în 
perioada 1957–1987 „să fie înlăturate, ca nefolositoare”. Printre dosarele 
clasate se regăsesc şi „Acte privind organizarea şi desfăşurarea învăţămân‑
tului politico-ideologic, al studenţilor şi al cadrelor A.S.”, „Materiale pri‑
vind informările politice”, „Rezervele de cadre ale Consiliului U.A.S.C.” şi 
„Sinteze şi măsuri de soluţionare a unor probleme”39. La 27 februarie 1974, 
Emil Ciceo preda pentru păstrare la arhivă un număr de 75 de dosare ale 
U.A.S.C. din centrul universitar Cluj, referitoare la Comisii profesionale, 
Rapoarte de activitate, Programarea practicii şi repartizarea absolvenţilor, 
Dări de seamă, Sesiuni şi situaţii de examene, Probleme de propagandă, 
Munci patriotice, Cadre, Comitet executiv, Program şi plan de activităţi, 
Componenţa comisiilor, Caracterizări şi fişe personale, toate întocmite în 
anii 1970–197340. 

Având în vedere că majoritatea membrilor C.C. al P.C.R. de după 1965 
avuseseră, în prealabil, o carieră în U.T.M. sau U.T.C.41, este de presupus că în 
lipsa schimbării de regim din 1989, fruntaşii U.T.C.-işti şi U.A.S.C.R.-işti clu‑
jeni ar fi ocupat funcţiile de la vârful Partidului Comunist Român. De aceea, 
profesorul Alexandru Zub afirma în 1997 că dosarele P.C.R. şi ale Securităţii 
sunt încă „la discreţia unor persoane interesate ca informaţiile din asemenea 
arhive să nu circule deloc ori să fie utilizate numai selectiv”42.

37 AN, CC al UTC, Secţia Cadre, Alfabetic, Litera A (1945–1989), Prefaţă, p. 19.
38 Ioan Rus nu era prea cunoscut la Cluj în 1996. A candidat la funcţia de primar din partea 
Partidului Democraţiei Sociale din România obţinând 7388 voturi, adică 4,35% din numărul 
total de voturi valabil exprimate (http://alegeri.roaep.ro/?alegeri=alegeri-locale–1996, accesat 
la data de 22 februarie 2015). În schimb, în 2004 este primul clasat cu 60.199 voturi, adică 
40.17% din numărul total de voturi valabil exprimate (http://alegeri.roaep.ro/?alegeri=alegeri-
locale–2004, accesat la data de 22 februarie 2015), fiind depăşit doar în turul al doilea de Emil 
Boc.
39 Arhivele Naționale, Serviciul Județean Cluj, Fond Uniunea Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România (infra ANSJC, UASCR Cluj), Dosar 325/1988 (Inventar), ff. 1–3.
40 ANSJC, UASCR Cluj, Dosar 1/1974, ff. 219–220.
41 AN, CC al UTC, Secţia Cadre, Alfabetic, Litera A (1945–1989), Prefaţă, p. 12.
42 Alexandru Zub, Discurs istoric şi tranziţie, Iaşi, Editura Institutul European, 1998, p. 181.
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Háclav Havel credea în 1991 că, deşi blocul comunist ca întreg a dispărut 
definitiv, exista totuşi „posibilitatea restauraţiilor locale”, prin „reapariţia unei 
noi variante a conducerii comuniste, sub formă oarecum diferită”. Într-un 
asemenea scenariu, „nomenklatura ar putea fi capabilă să adopte o nuanţă naţi‑
onalistă şi să folosească fosta ierarhie a partidului pentru a crea ceva asemă‑
nător vechiului sistem”, astfel încât „fundamentalismul religios sau naţiona‑
list să devină o forţă majoră”43. Referindu-se la arhitectura câmpului cultural, 
Michael Shafir atrăgea atenţia asupra faptului că „Forţele Vechiului nu sunt 
şi nu trebuie considerate ca fiind formate numai din acele persoane a căror 
istorie de legături cu Securitatea poate fi atestată documentar”. „Personaje 
marcante din aparatul de supraveghere a producţiei culturale şi istorice sub 
fostul regim fac parte din acelaşi grup, de la armata de cenzori din structura 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român până la directorii şi mem‑
brii marcanţi ai institutelor de istorie ale partidului şi celor de istorie militară 
sau directorii arhivelor naţionale”44.

Nu în ultimul rând, adresez mulţumiri prietenului Dragoş Sdrobiş pentru 
sfaturile extrem de folositoare.

*

Cu puţin timp înainte de predarea cărţii la tipar, Lucian Boia publica un 
pamflet, „Varză à la Cluj-Napoca”, în care opina că nu s-a renunțat la „adau‑
sul «Napoca»” din dorința de a „păstra ceva din moştenirea spirituală şi din 
viziunea istorică a lui Ceauşescu” și își „avertiza” cititorii că prin folosirea 
incorectă a numelui orașului de pe Someșul Mic riscă să le fie pus la „îndoială 
patriotismul sau să fie pur și simplu taxați drept trădători de neam și de țară”. 
Totodată, L. Boia lansa și „o idee, poate prea îndrăzneaţă, aproape utopică: 
ce-ar fi să rebotezăm oraşul încă o dată, şi din Cluj-Napoca să-l facem Cluj?”45. 
Reacţia nu s-a lăsat prea mult aşteptată. Primarul municipiului Cluj-Napoca, 
Emil Boc, declara grăbit că nu va „iniţia” şi nu va „susţine niciodată un demers 
de schimbare a denumirii”46. Obligată de o hotărâre a instanţei de judecată, 
„Primăria Cluj-Napoca va amplasa la intrările în oraş indicatoare multilingve 
Cluj-Napoca – Kolozsvár – Klausenburg”, dar și inscripţia «II. MVNICIPIUM 
ÆLIVM NAPOCENSE ab imperatore HADRIANO conditum (117–138)»47. La 

43 Adam Michnik, Restauraţia de catifea, Bucureşti, Editura Polirom, 2001, pp. 160–161, 189.
44 Randolph L. Braham (editor), Exterminarea evreilor români şi ucrainieni în perioada 
antonesciană, Bucureşti, Editura Hasefer, 2002, p. 436.
45 http://www.contributors.ro/editorial/varza-a-la-cluj-napoca/?attest=true&wpmp_tp=1%22, 
accesat la data de 6.04.2017.
46 http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/istoricul-lucian-boia-propune-scoaterea-termenului-
napoca-cluj-napoca-este-zice-sa-l-scoatem-nicolae-balcescu-cartile-istorie–1_58edf9f85ab6550cb-
8310fd4/index.html, accesat la data de 13.04.2017.
47 http://www.primariaclujnapoca.ro/comunicate.html?gId=2484, accesat la data de 13.04.2017.
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fel ca în 1974, decizia a fost luată de edil după ce „a solicitat sprijin ştiinţific de 
specialitate Universităţii Babeş-Bolyai”48, universitate condusă şi acum de un 
istoric, Ioan-Aurel Pop, care susţine precum predecesorul său Ştefan Pascu, 
că revenirea la denumirea Cluj „nu este o idee bună” deoarece „denumirea 
actuală, Cluj-Napoca, reflectă o istorie de 2000 de ani”49, Napoca reprezen‑
tând, de fapt, „prima denumire a oraşului Cluj-Napoca”50. Mai mult decât 
atât, academicianul Ioan-Aurel Pop declară că „pe baza unei luări de poziţie 
recente” a lui Lucian Boia, „deja a apărut în Ungaria ideea că Napoca, fiind 
un termen ceauşist, inventat în 1974, ar trebui eliminat”. Fobia „cetăţii ase‑
diate” revine în prim-plan prin vocea unui academician, care consideră că 
Budapesta „preia argumente din arsenalul informaţiilor noastre trunchiate şi 
bine dirijate”51. 

17 mai 2017

48 http://www.primariaclujnapoca.ro/comunicate.html?gId=2484, accesat la data de 13.04.2017.
49 http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/istoricul-lucian-boia-propune-scoaterea-termenului-
napoca-cluj-napoca-este-zice-sa-l-scoatem-nicolae-balcescu-cartile-istorie–1_58edf9f85ab6550cb-
8310fd4/index.html, accesat la data de 13.04.2017.
50 http://www.primariaclujnapoca.ro/comunicate.html?gId=2484, accesat la data de 13.04.2017.
51 https://www.privesc.eu/arhiva/75576/Conferinta-de-lansare-publica-a-Laboratorului-pentru-
Analiza-Razboiului-Informational-si-Comunicare-Strategica--Razboiul-informational--sub-lupa-, 
accesat la data de 1.05.2017.




