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ABSTRACT: The article analyzes the way in which the
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REZUMAT: Articolul analizează modul în care a fost
construită memoria istorică a orașului Cluj, în ultimele
decenii. În acest scop, sunt analizate monumentele, locurile memoriei și toponimia urbană. Concluziile studiului
evidențiază erodarea modalităților tradiționale de construire a memoriei istorice, sub impactul diversității multiculturale și al societății de consum.
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După 1918, orașul Cluj a cunoscut un proces profund de românizare, atât sub aspect demografic,
cultural sau economic, cât și din punct de vedere simbolic. Timp de aproape o sută de ani, sub noua
administrație românească, nu s-a modificat doar compoziția etnică a orașului, ci a fost rescrisă întreaga sa
istorie. Monumentele orașului, locurile memoriei sau toponimia urbană au fost transformate radical, în
vederea edificării simbolice a unui Cluj cât mai românesc1. În articolul de față, ne propunem să analizăm
modul în care această tendință seculară a fost continuată, nuanțată sau chiar erodată în anii din urmă.
Vom aborda mai întâi modul în care a fost gestionată memoria istorică a personalităților clujene și felul în
care localismul și regionalismul s-au intersectat cu tendințele centralizatoare, panromânești. În al doilea
rând, ne vom apleca asupra „politicilor numirii” practicate mai ales în perioada administrației Boc, care
au dus la o anumită dez-ideologizare, fie ea și limitată, a spațiului simbolic urban.
În mod normal, locurile memoriei – și cu atât mai mult cele instituite de o comunitate relativ
restrânsă și bine delimitată, cum este aceea a Clujului românesc – au o dimensiune locală esențială,
înseamnă ceva în primul rând pentru localnicii care le construiesc. Cu toate acestea, pentru românii din
Cluj cele mai multe simboluri transcend localismul sau, chiar dacă se leagă de trecutul urbei, au fost citite,
în mod tradițional, într-o cheie mai generală, panromânească. Pentru români, Clujul nu a fost, cel puțin
până în anii din urmă, în primul rând un oraș al clujenilor (deoarece clujenii puteau să fie și maghiari), ci
un oraș al românilor; ca urmare, acești „clujeni” puteau să fie de oriunde din spațiul românesc.
*
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Dacă încercăm să alcătuim un top al celebrităților clujene2, din optică românească, observăm că el
nu cuprinde aproape deloc „clujeni” născuți la Cluj, ci, în cel mai bun caz, celebrități adoptate. S-a vorbit,
spre exemplu, până și despre „clujeanul” Adrian Marino (al cărui nume îl poartă astăzi una dintre noile
străzi ale orașului), un perfect moldovean – nici măcar ardelean – alungat de vitregia vremurilor comuniste la Cluj, unde a creat o operă importantă.
Obiectiv privind lucrurile, cel mai important român (și nu numai) născut la Cluj ar putea fi regele
Matia, dacă identitatea sa „etnică” problematică (de fapt total nesemnificativă pentru un rege din Evul
Mediu) nu l-ar scoate din cursă. În orice caz, este o ironie a istoriei faptul că statuia sa a rămas totuși cel
mai puternic simbol vizual al orașului, după un secol de românizare simbolică a acestuia.
Descalificându-l însă pe fiul lui Huniade, este evident că personajul cel mai prezent în simbolistica
românească a Clujului este Avram Iancu. O piață, o stradă, un liceu, aeroportul, inspectoratul pentru
situații de urgență, câteva sucursale și agenții bancare și cine mai știe câte alte instituții îi poartă numele!
Deși Iancu nu s-a născut la Cluj, în cazul său totuși localismul este cel care înclină balanța. Pe de o parte,
Avram Iancu este eroul favorit al românilor ardeleni, iar pe de altă parte numele său se leagă în mod natural de oraș, prin anii studiilor sale.
Totuși, în mod evident, Iancu nu poate fi considerat un clujean. În aceste condiții, poziția în
discuție – cel mai faimos clujean român al tuturor timpurilor – pare a fi ocupată de Lucian Blaga. Blaga
nu este un personaj eroic, dar profilul său intelectual se suprapune cu atât mai convingător peste imaginea faimosului centru universitar, leagăn al culturii, artelor și științelor (mai nou și al IT-ului), care
constituie până astăzi principala marcă a Clujului. Nu una, ci două dintre instituțiile culturale majore ale
orașului, Teatrul Național și Biblioteca Centrală Universitară (amplasată în piața omonimă), îi poartă
numele. În mod firesc, statuile poetului (cea de-a doua, un bust) le flanchează pe amândouă; Blaga a
fost și un dramaturg important, iar la BCU a citit și a lucrat ca bibliotecar. În mod semnificativ, în poezia
intitulată Dor de Cluj (devenită o piesă folk populară în perioada Cenaclului „Flacăra”3), principala
calitate atribuită de Adrian Păunescu orașului (care seamănă în noapte cu un creier luminos) este aceea
de spațiu în care nu se aud decât pașii sfioși ai lui Blaga4. Filosoful care a teoretizat matricea culturală
a spațiului mioritic ilustrează cel mai convingător imaginea ardelenismului profund, intelectual, serios,
inspirat de cultura germană, dar în același timp cât se poate de românesc. Evident, Blaga este un clujean
român tipic și prin faptul că nu s-a născut la Cluj, dar aici a predat, a creat și a suferit marginalizarea din
timpul regimului comunist.
Alți scriitori ardeleni din aceeași familie culturală, care și-au împletit și ei destinul cu orașul
de pe Someș, au busturi sau statui la Cluj: Coșbuc, care a studiat la „Magyar Király Ferenc József
Tudományegyetem”; Goga, care a fost Doctor Honoris Causa al Universității „Regele Ferdinand I din
Cluj”; Agârbiceanu, cel mai „clujean” dintre ei (s-a stabilit, a lucrat și a murit aici), care are o statuie frumoasă, de Romulus Ladea, în apropierea casei sale din cartierul Andrei Mureșanu. Rebreanu, imortalizat
de asemenea într-una dintre cele mai reușite creații ale omniprezentului Ladea, este la fel de ardelean,
deși nu împărtășește nimic special cu Clujul5. Ploieșteanul Caragiale ar putea face notă discordantă,
cu bustul său din parcul care îi poartă numele (de fapt un tribut adus temei unității românești, din anul
1957), dar până și el a avut la un moment dat intenția să se stabilească la Cluj, ceea ce pentru totuși provincialul oraș de la marginea monarhiei austro-ungare – ca să nu mai vorbim despre restrânsa comunitate
românească de aici – ar fi însemnat foarte mult6.
Numeroase alte personalități, locale, ardelene sau panromânești, sunt comemorate prin busturi
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amplasate în spații publice, iar alteori în interiorul instituțiilor de învățământ. Cei mai numeroși sunt
„clujenii” adoptați, de cele mai multe ori profesori universitari care s-au afirmat aici. Se disting primii
profesori care au predat la noua universitate românească, Emil Racoviță (lângă liceul care îi poartă
numele) și moldoveanul Vasile Pârvan (în decanatul Facultății de Istorie), botaniștii Alexandru Borza
și Florian Porcius (firește, pe aleile ctitoriei lor, în Grădina Botanică), Iuliu Hațieganu sau Constantin
Daicoviciu (cu două busturi, unul public și altul în clădirea muzeului pe care l-a condus), stomatologul
Bilașcu și mulți alții. Încă din perioada Andrei Marga, pentru a-și consolida identitatea instituțională și
pentru a prelua modelul universităților de tradiție ale lumii, UBB a înființat în curtea sa interioară un
Parc al Memoriei Universitare, care începe cu patronii eponimi ai universității, Victor Babeș și Bolyai
János, și sporește an de an.
Relația local–ardelenesc–panromânesc este bine ilustrată de această categorie de locuri ale memoriei. Mai ales perioada comunistă este cea în care s-au ridicat busturi ale unor personalități care nu au avut
chiar nicio legătură cu Clujul, cum ar fi Cantemir sau Vlahuță (școlile secundare cultivă adeseori asemenea denumiri preluate din canonul literar oficial), dar și ale unor cărturari ardeleni, ca Nicolaus Olahus
sau Iacob Mureșianu. În anii din urmă (2015), orașul s-a îmbogățit cu un bust al lui Bogdan Petriceicu
Hasdeu, alt „neclujean” notoriu, adoptat însă printr-un proces de filiație inversată. Mai întâi a existat o
stradă, denumită absolut întâmplător Hasdeu, ea a dat numele faimosului complex studențesc construit
ulterior aici (generator de folclor goliardic: „în Hașdeu, pe o cărare,/ Mă-ntâlni c-o fată mare...”), iar
acesta și-a descoperit acum un naș ilustru, care nu avusese de fapt nicio relație cu finul său postum7.
O pierdere importantă pe care a suferit-o localismul clujean este cea a numelor medievale de străzi
și piețe, multe dintre ele abandonate încă din perioada dualistă, pentru că nu erau socotite suficient de
nobile, iar ulterior pentru că trebuiau să facă față desantului eroilor români. Vechea stradă a Lupilor
(Platea Luporum, Farkas utca), numită așa, după unele păreri, de la lupii care coborau până în oraș în
Evul Mediu8, stradă care adăpostește astăzi Universitatea, poartă fără niciun sens evident numele lui
Mihail Kogălniceanu, dat de autoritățile românești încă din anul 1920. Au mai supraviețuit, prin locuri
mărginașe, uitate de edili, o stradă Cotită, o stradă Piezișă; dar strada Dubălarilor, spre exemplu (Timár
utca, numită așa de la pielarii care „dubeau” pieile pe marginea Canalului Morii), ultima care a mai păstrat o denumire tradițională prin centrul orașului, a primit și ea, în 1990, numele marelui mitropolit
ortodox Andrei Șaguna, care, nici el, n-a prea avut nimic de-a face cu Clujul.
Un exemplu spectaculos de dez-ideologizare a spațiului public îl oferă toponimia stradală9 de la
sfârșitul anilor ʻ60 – începutul anilor ʻ70, aplicată marilor cartiere de locuințe construite în această epocă
(perioadă care coincide cu instaurarea comunismului „național”), o tendință surprinzătoare la prima
vedere, deoarece, în principiu, realitatea socialistă nu putea funcționa dacă nu era suprasaturată de ideologie. În primele două decenii ale noului regim, spațiul public fusese umplut până la refuz cu simboluri comuniste (străzile 1 Mai, 6 Martie, Colectiviștilor), nume de eroi ai clasei muncitoare (la Cluj, un
procent important era reprezentat de maghiari ca Józsa Béla sau Herbák János), alături de eliberatori
sovietici „îndrăgiți”, cum au fost Viaceslav Molotov ori mareșalul Rodion Malinovski. La sfârșitul epocii
Dej și la începuturile „domniei” lui Ceaușescu, regimul și-a fixat cel puțin trei ținte ideologice noi, strâns
legate între ele: eliminarea simbolurilor sovietice (cu câteva „linii roșii” care nu puteau fi trecute, cum
era, de pildă, numele lui Lenin); promovarea unei tendințe naționale românești, ceea ce presupunea
epurarea drastică a denumirilor maghiare; transmiterea unui mesaj de relaxare ideologică, de renunțare
la „dogmatismul” din „obsedantul deceniu” al anilor ʻ50, relaxare asociată optimismului provocat de
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prosperitatea relativă și de avântul economic al acelor ani. Noile politici ale numirii, care slăbeau presiunea ideologică, dădeau o impresie de normalitate, arătând că socialismul se consolidase la putere, că își
permite să facă aceste lucruri și că nu se mai teme de nimic. Prin asemenea instrumente subtile a fost construit sentimentul public, tipic tuturor dictaturilor, care îi făcea pe oameni să creadă că regimul va fi unul
veșnic, întipărit în cotidian, și nimic nu se va mai schimba de acum înainte. Într-un fel, nu este de mirare
că numele date atunci au supraviețuit până astăzi, în bună parte și datorită neutralității lor ideologice.
Cum au transpus în practică „indicațiile prețioase” primite de la centru activiștii de partid din
primăria Clujului? Foarte simplu, ei au botezat noile alei înguste presărate cu blocuri-turn, adăpostind
zeci de mii de „oameni ai muncii” înghesuiți în cartiere-dormitor, într-un mod care li s-a părut neutru,
depersonalizat, incapabil să ridice orice întrebare care „s-ar putea interpreta”. Ca urmare, pentru că toate
acestea (după cum spunea un vers celebru al vremii) „trebuiau să poarte un nume”, edilii clujeni au ales
denumiri geografice din România: mai exact, nume de munți sau alte toponime montane, urmărind, după
toate probabilitățile, filele unui atlas geografic.
În cartierul Gheorgheni, cel dintâi construit în anii ʻ60, primii munți (sau alte toponime din proximitatea acestora) la care s-au gândit culturnicii urbaniști, dintr-un reflex localist probabil inconștient,
au fost totuși cei din apropiere, din Munții Apuseni: Detunata, Băișoara, Scărișoara, Padiș, Meseș,
Bizușa, Băița, Albac. Când li s-a părut prea mult, au întors filele atlasului și au ajuns la stațiunile Azuga,
Bușteni, Slănic sau Herculane; Snagovul s-a rătăcit și el cumva pe aici, dat fiind că pe hartă nu era prea
departe. Când peste câțiva ani a venit rândul Mănășturului, s-a recurs în primul rând la ceea ce a mai
rămas, respectiv la Carpații Meridionali, exploatați din greu, pentru a se ajunge apoi la lanțul Carpaților
Orientali, cu scurte reveniri prin Apuseni: Parâng, Mehedinți (masivul muntos), Retezat, Moldoveanu,
Negoiu, Vidraru, Bâlea, Rucăr, Cioplea, Bucegi, Clăbucet, Ciucaș, Gurghiu, Brateș, Padin, Peana, Iezer,
Meziad... În lipsa unor mărturii memorialistice, nu putem spera să aflăm vreodată care a fost atlasul pe
care edilii l-au răsfoit. Cert este doar faptul că toate aceste nume nu aveau nicio legătură cu vreo caracteristică intrinsecă a locurilor pe care le-au amprentat (așa cum ar pretinde o regulă elementară de toponimie urbană), semănând, într-un fel, cu numele străzilor botezate cu cifre, din New York-ul imperialist.
Pe de altă parte, acest bazin toponimic nu avea totuși o neutralitate ideologică absolută. Denumirile
geografice evocau frumusețile patriei, „România pitorească” imaginată de literați de la Vlahuță încoace,
așa că nimeni nu i-ar fi putut acuza pe edili de lipsă de patriotism socialist. Alăturarea repetitivă a acestor
denumiri de atlas școlar făcea trimitere la corporalitatea și la unitatea patriei, sugerând contururile unui
spațiu românesc monolitic și omniprezent, numai că făcea acest lucru într-un mod mai rezervat, fără să
recurgă la emblemele emfatice, puternic ideologizate, ale eroilor sau voievozilor. Valoarea ideologică a
acestor înșiruiri de alei cu nume de munți era doar apropiată de valoarea zero, dar fără ca din fundal să
lipsească totuși un mesaj simbolic discret, ca un zgomot de fond.
Altă tendință onomastică similară, răspunzând acelorași nevoi de relaxare ideologică, era ilustrată
de numele preluate din mitologia greco-romană, rezervate complexelor comerciale ale vremii: Hermes,
Mercur sau Diana în Gheorgheni, Minerva, Sirena sau Flora în Mănăștur. Ele sunt prezente în întreaga
Românie din acei ani și se regăsesc, de asemenea, în numele salbei de stațiuni turistice construite pe
litoralul Mării Negre, Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun, culminând cu Olimp. Ce semnificație
avea vehicularea acestor denumiri, în peisajul simbolic de obicei lipsit de inocență al socialismului? În
primul rând, erau (relativ) neutre ideologic, deși în anii ʻ50 s-ar fi făcut vinovate chiar și ele de misticism,
elitism sau cosmopolitism burghez. Dar în noul climat de „deschidere” ceaușistă, denumirile mitologice nu mai erau asociate în mod obligatoriu cu universul decadent al lumii capitaliste, iar pe de altă
parte, pentru că ieșeau din cenușiul simbolurilor comuniste, dădeau un aer de prospețime și o notă de
culoare atmosferei urbane, extrem de convenabilă propagandei optimiste a momentului. În același timp,
ele aveau legătură și cu prestigiul de care se bucura încă mitologia, în universul cultural al unor oameni
care mai puneau preț pe educația umanistă.
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După cum s-a putut vedea, așadar, această tendință de dez-ideologizare de la cumpăna anilor ʻ60ʻ70 ascundea de fapt, și ea, anumite mesaje și nevoi de legitimare simbolică, în contextul diminuării temporare a presiunii ideologice. Pe la jumătatea deceniului opt era însă clar pentru toată lumea că respectiva
perioadă de deschidere limitată luase sfârșit, iar ideologia urma să revină în forță, mai ales sub forma
naționalismului protocronist. Din acest punct de vedere, cea mai mare parte a regimului Ceaușescu formează un continuum ideologic și simbolic cu epoca Funar. Iar numele care datează de atunci au rămas
moștenire zecilor de mii de clujeni care locuiesc, până astăzi, pe străzile cu nume lipsite de sens pentru
memoria locală, izvorâte din imaginația propagandiștilor comuniști10.
În ultimul deceniu și jumătate, sub administrația Boc, primăria a depus eforturi pentru a mai
împrospăta memoria istorică a orașului, recurgând din nou la modalitatea cea mai ieftină și mai simplă,
toponimia stradală, și profitând, de asemenea, de un nou avânt al construcției de locuințe. Numeroase
străzi de la periferii, apărute uneori în plin câmp, au primit numele unor profesori nu de mult decedați,
cum ar fi Ștefan Pascu, Pompiliu Teodor, Adrian Marino, Mircea Zaciu sau Marian Papahagi, al faimoasei parașutiste Smaranda Brăescu sau chiar ale unor cântăreți clujeni de muzică rock, cum au fost Iuliu
Merca ori Teo Peter11. Această re-valorizare recentă a localismului coexistă însă cu atenția acordată simbolurilor general-românești și chiar unora internaționale. Noile orientări conferă o notă de diversitate
memorială și erodează astfel, într-o oarecare măsură, monotonia repertoriului naționalist tradițional,
care a suprasaturat oricum denumirile și monumentele din centrul orașului.
Spre exemplu, harta stradală a noului cartier nu întâmplător denumit „Europa” oferă un cocktail
toponimic reprezentativ pentru tendințele actuale de echilibare a mesajelor comemorative. Nucleul îl
oferă gloriile literare românești, expresie a unei anumite neutralități ideologice. Centrul de greutate cade
pe cele mai recent redescoperite, Eugen Ionesco sau Nicolae Steinhardt, dar nu lipsesc nici referințele
canonice panromânești (complet irelevante pentru Cluj), ca Arghezi, Bacovia, Duiliu Zamfirescu ori
Alecu Russo, care dau impresia că edilii au răsfoit de data aceasta paginile unui manual școlar de literatură. În schimb, nota de specificitate clujeană este subliniată puternic prin vedetele rock, Iuliu Merca
și Teo Peter, dar și prin poetul local Aurel Gurghianu ori medicul Victor Papilian. Maghiarii l-au primit
și ei pe iubitul lor episcop, Márton Áron, iar prin numele lui Vasile Stoica, erou ardelean al Marii Uniri,
diplomat interbelic și victimă a închisorilor comuniste, s-a plătit tributul cuvenit simbolisticii istoriconaționale de factură tradițională. Toate acestea, pe un deal mărginaș, acoperit încă de pajiști înverzite.
În alte zone nou construite, printre numele profesorilor clujeni apare câte o stradă Mozart, Goethe
sau Hegel, de regulă nume sonore, menite să ilustreze deschiderea față de spațiul internațional, în paralel
cu gloriile românești sau locale. Doar în vechiul cartier muncitoresc Iris a mai supraviețuit câte un militant comunist sadea, cum a fost Karl Liebknecht, probabil fiindcă nimeni din Primărie nu mai știa, sub
administrația Funar, cine fusese acesta.
În ultimul deceniu și jumătate, caracterizat de abandonarea naționalismului strident al epocii
Funar, de integrarea în Uniunea Europeană și de dezvoltarea modernă a orașului, noua administrație
Boc, deși a patronat cu succes aceste tendințe, a fost nevoită totuși să execute un balet complicat printre
simbolurile și tradițiile comemorative moștenite. Deși majoritatea intelectualilor de astăzi le critică pentru caracterul lor ostentativ (reproșul cel mai frecvent invocat este acela că sunt „urâte”), niciunul dintre
monumentele lui Funar nu a fost dărâmat și probabil nici nu va fi vreodată, mai ales că publicul, în mod
evident, s-a obișnuit cu ele și le consideră familiare. Oricât de cosmopolit ar părea orașul populat acum
de hipsteri și de corporatiști, adepții vechilor simboluri reprezintă și ei porțiuni consistente de electorat,
de care orice primar are nevoie.
În 2004, la preluarea primului mandat, una dintre promisiunile noului primar Emil Boc a fost
10
11

Exempli gratia: autorul acestui studiu, care a locuit de-a lungul timpului, la Cluj, pe străzile Parâng, Băișoara și Detunata.
Vezi Nomenclatorul stradal..., citat anterior; de asemenea, Google Maps.
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aceea că nu va mai schimba nume de străzi, așa cum o făcuse la nesfârșit predecesorul său (un anunț din
anii ʻ90 atrăgea atenția: „strada Burebista, fostă Decebal”). Boc dorea să transmită un mesaj de revenire
la normalitate, criticând implicit manipularea memoriei urbane, dar invoca un argument pragmatic în
sprijinul deciziei sale: în acest fel, clujenii nu vor mai fi nevoiți să-și preschimbe mereu documentele de
identitate, așa cum se întâmpla înainte. Rezultatul a fost însă că majoritatea inovațiilor toponimice ale lui
Funar au rămas neatinse, iar noul primar a fost probabil fericit că nu mai trebuia să tulbure apele.
Uneori, acest lucru era totuși inevitabil. O situație mai delicată a apărut în anul 2017, când, presată
de politicienii maghiari, de un proces pe această temă în justiție (și, probabil, chiar de un anumit bunsimț), Primăria s-a hotărât în sfârșit să pună la intrarea în oraș o tăbliță care să amintească și denumirea
maghiară a acestuia12. În epoca Funar, s-ar fi putut crede că o asemenea tentativă va provoca un război
civil, deși chiar și atunci, după toate probabilitățile, emoțiile populare pe această temă fuseseră supraestimate și inflamate în mod artificial13. Pe de altă parte, dând o asemenea „satisfacție istorică” maghiarilor,
primarul Boc a avut grijă să îi neutralizeze efectul, pe cât i-a stat în putință. În primul rând, a inscripționat
și denumirea în limba germană a orașului (deși astăzi germanii din Cluj sunt o minoritate insesizabilă,
iar romii, de exemplu, sunt de șapte ori mai mulți), invocând argumentul politically correct al multiculturalismului. În al doilea rând, deasupra tăbliței cu denumirile actuale a fost plasată încă una, care evocă
denumirea municipiului din epoca romană. Pentru că numele oficiale ale orașelor romane erau destul
de complicate, dar mai ales pentru că primarul a ținut să fie acoperit, folosind expertiza specialiștilor în
epigrafie și istorie romană (care, bineînțeles, nu s-au putut abține să nu facă paradă de erudiție), rezultatul final a fost o inscripție emfatică, nu departe de cele din perioada Funar, menită să arate tuturor cine a
fost înaintea și deasupra bietului Kolozsvár: „Municipium Aelium Napocense ab imperatore Hadriano
conditum (117–138)”14.
Pe de altă parte, argumentația primarului Boc era una de bun-simț, anevoie de contestat:
„Vom avea prima tablă, care reflectă denumirea administrativă în cele trei limbi, şi cea de-a doua tablă, deasupra, care reflectă dimensiunea istorică a municipiului nostru. Această formulă subliniază dimensiunea
istorică a oraşului nostru, din antichitate până în prezent, precum şi caracterul multicultural şi european
al municipiului nostru. Soluţia propusă de Primărie reflectă o realitate istorică validată ştiinţific şi, nu în
ultimul rând, este o soluţie care îşi propune în continuare să unească şi nu să dezbine comunitatea clujeană.
Este o soluţie europeană a timpului prezent.”15

Pe ansamblu, era o evoluție pozitivă, care arăta că lucrurile se schimbau, dar în același timp
că moștenirea naționalistă dăinuia și ea, asemenea statuilor lui Funar, adaptându-se la noile realități.
Tranziția de la vechea memorie istorică la una nouă nu se făcea printr-un proces de negare, ci printr-unul
de încorporare a celei dintâi în noile formule comemorative. Pe de altă parte, ne putem întreba și cine se
mai uită astăzi la noua inscripție vizibilă prin parbrizul mașinii, în orizontul suprasaturat de mesaje și de
reclame colorate.
Uneori, chiar trecerea timpului mai șterge câte ceva, așa cum este cazul inscripției amplasate de
primarul Funar pe statuia lui Baba Novac, care amintea că, în anul 1601, bravul căpitan fusese „ucis în
chinuri groaznice de către unguri”. Acum câțiva ani, într-o noapte, cineva a martelat cuvântul „unguri”
(amprenta literelor încă se mai distinge, ca într-un palimpsest), dar nimeni nu s-a mai încumetat nici
să refacă inscripția deplasată și provocatoare, nici să pună alta nouă, care să ducă în uitare mesajul lui
12
13
14
15

Pentru problema revenirii la vechea denumire românească a orașului, vezi Györke 2017, pp. 188–194.
Este una dintre tezele principale ale cărții semnate de Rogers Brubaker et al. 2010, passim.
Györke 2017, pp. 325–328.
http://www.ziare.com/emil-boc/primaria-cluj/ce-va-sta-scris-pe-placutele-de-intrare-si-iesire-din-cluj-anuntul-facutde-emil-boc–1460821, accesat: 26.09.2020.
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Funar16. În memoria istorică a orașului, nici astăzi nu este clar cine l-a omorât pe Baba Novac: ungurii,
nobilii, dușmanii? După toate probabilitățile, vinovați au fost clujenii17...
În orice caz, diversificarea bazinelor comemorative, ca și a funcțiilor simbolice pe care le îndeplinesc acestea conturează în ultimii ani un Cluj memorial diferit. Chiar și atunci când sunt duse mai
departe teme, personaje sau simboluri tradiționale, ele se integrează mai natural atât în peisajul urban, cât
și în conștiința publică, iar competiția simbolică purtată cu „ceilalți” se atenuează.
Un bun exemplu în acest sens îl furnizează statuile episcopilor (cinci la număr!) apărute la Cluj în
ultima vreme. În anul 2009, comunitatea romano-catolică maghiară amplasa în spațiul verde de lângă
biserica Sfântul Mihail o statuie reușită a episcopului Márton Áron, care se integra în mod fericit în
contextul său eclezial. Peste nouă ani, cu prilejul centenarului Unirii, atât românii ortodocși, cât și cei
greco-catolici (aflați la începutul anilor ʻ90 într-o competiție – nu doar simbolică – virulentă), au ridicat
și ei statui similare, dezvelite în aceeași zi, cu participarea comună a prelaților din ambele confesiuni18.
Ortodocșii îi etalează pe episcopul Nicolae Ivan și pe mitropolitul Bartolomeu Anania, străjuind intrarea
în Catedrala ortodoxă, ctitorită de primul și desăvârșită de cel de-al doilea. Greco-catolicii nu s-au lăsat
mai prejos, ridicând statuia episcopului Iuliu Hossu (simbol complex, religios, dar și politic, ca artizan al
Unirii din 1918 și martir anticomunist); statuia cardinalului Hossu a fost amplasată la fel de inspirat, privind peste trecători spre biserica sa episcopală. În fine, după câteva luni, maghiarii unitarieni au dezvelit
și ei statuia fondatorului confesiunii antitrinitariene transilvane, episcopul Dávid Ferenc, plasată între
biserica lor și liceul unitarian János Zsigmond19.
La prima vedere, am putea crede că avem de-a face din nou cu tradiționalele dispute dintre români și
maghiari (sau dintre ortodocși și greco-catolici ori chiar dintre maghiarii catolici și cei unitarieni, care s-au
izgonit reciproc, de-a lungul istoriei, din biserica Sfântul Mihail), pentru adjudecarea dominației simbolice
asupra orașului. Dar de data aceasta lucrurile stau altfel, măcar din simplul motiv că, spre deosebire de
competițiile anterioare, aceasta nu mai are un câștigător. Acum, pur și simplu, statuile coexistă, la fel cum
coexistă confesiunile care au atâtea scaune episcopale în același oraș, iar impresia pe care o lasă alăturarea
lor nu mai este de concurență neloială, ci de emulație pozitivă. Multiculturalismul, aflat astăzi în suferință
în multe părți ale lumii, primește un sprijin neașteptat de la Cluj, pentru că majoritatea localnicilor nu mai
percep aceste statui ca pe niște semne ale unei rivalități acerbe. Fără îndoială, ele au o dimensiune identitară
fundamentală, fiecare comunitate dorește să își marcheze adânc teritoriul prin intermediul lor și se descurcă pe cont propriu (de pildă, ortodocșii au două statui, maghiarii și-au folosit terenul pe care îl au în proprietate, în timp ce românii s-au instalat în spațiul public etc.), dar cel mai important este faptul că nimeni
nu și-a mai propus acum să-l disloce la modul simbolic pe celălalt, așa cum s-a întâmplat mereu până astăzi.
Și alte reprezentări memoriale recente, extrem de tradiționale și de românești în conținut, au acum
o naturalețe care le lipsea celor din perioada Funar. Alexandru Vaida-Voevod (în paranteză fie spus, cel mai
important om politic român pe care l-a dat Clujul până la ora actuală, chiar dacă Gheorghe Funar și Emil
Boc îl întrec astăzi cu mult în notorietate) are și el un bust discret, care privește – frumoasă recunoaștere
simbolică – peste drum, spre casa impozantă pe care a construit-o. Statuia lui Andrei Mureșanu nu ar fi
nici ea altceva decât un simbol național obișnuit, dacă nu ar fi fost plasată, de asemenea în mod inspirat,
la intrarea în cartierul plin de comori arhitecturale care i-a împrumutat numele. Iuliu Maniu (care a studiat și el la Universitatea din Cluj), un simbol esențial pentru memoria istorică actuală, în calitatea sa de
16
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19

https://ziare.com/cluj-napoca/stiri-actualitate/primaria-se-teme-sa-mai-puna-cuvantul-unguri-pe-statuia-lui-babanovac-din-cluj-aceasta-a-fost-vandalizata-de-doua-ori-in-trei-luni–5521713, accesat: 26.09.2020.
Vezi Sălăgean 2010, pp. 49–52.
https://www.mediafax.ro/social/trei-statui-de–270-000-de-euro-dezvelite-la-cluj-de-centenar-galerie-foto–17730988,
accesat: 26.09.2020.
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-lepo-ember-n-david-ferenc-elso-egesz-alakos-szobrat-allitjak-fel-kolozsvaron,
accesat: 26.09.2020.
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corifeu al unirii din 1918, de politician democrat și de opozant vertical al regimului comunist, veghează
de pe cealaltă parte a pieței în care se construiește viitoarea Catedrală greco-catolică, piață care poartă
tot numele unui cărturar unit, canonicul Timotei Cipariu, așa după cum greco-catolici au fost și VaidaVoevod, Andrei Mureșanu sau Maniu.
Diversitatea mesajelor simbolice și erodarea centralității, tipice pentru relativismul postmodern,
conduc la o anumită de-naționalizare a spațiului urban, pe care românii s-au străduit să îl amprenteze
timp de o sută de ani cu pecetea identității lor naționale. Orașul este populat tot mai mult cu studenți ori
turiști străini, care vorbesc peste tot englezește și se plimbă destul de indiferenți printre statuile bărbaților
români despre care se spune că s-au bătut cu ungurii cu multă vreme în urmă.
Printre reperele esențiale ale orașului nu se mai numără acum doar Universitatea, teatrele sau catedralele, ci, într-o măsură poate mai mare, Cluj Arena sau Iulius Mall. Lângă cea dintâi a fost amplasată
statuia unui fotbalist de odinioară, fostă glorie a echipei „U” (tradiționala echipă „românească” a Clujului
interbelic)20, în timp ce obeliscul uriaș ridicat multă vreme în fața celui din urmă nu reprezenta decât o
succesiune nesfârșită de cutii de cumpărături; până la urmă, a fost înlocuit și el cu un panou la fel de înalt
de reclame luminoase.
Cele mai importante evenimente culturale sau de divertisment care au loc în oraș – și care se
bucură de mare popularitate –, TIFF, Untold, Jazz in the Park sau Opera Aperta, festivalurile de tot
felul, agrementate cu preparate culinare autohtone, dar și internaționale, toate acestea nu au, în general,
conotații naționale românești, ci cultivă, dimpotrivă, o deschidere cosmopolită. Sărbătorile naționale
(unde folclorul ori imnurile de altădată furnizează elementele de rezistență) atrag și ele mulțimi la fel de
numeroase, dar nu mai sunt decât niște evenimente printre altele. Oferta este diversă și pentru toate gusturile, de la paradele gay, nu foarte spectaculoase la Cluj, până la marșurile extremei drepte, și ele, destul
de stereotipe. Risipite în noul peisaj urban, printre toate aceste manifestări multicolore, vechile nume,
statui și monumente ale Clujului naționalist românesc nu dispar, dar mesajul lor este atenuat în bună
măsură, prin încadrarea sa în contextul diversității multiculturale și al societății de consum.
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