SECŢIA

DE ISTORIE MEDIEVALA A MUZEULUI
DE ISTORIE CLUJ

Reţeaua muzeistică din ţara noastră a sporit cu o nouă unitate. Un nou focar
răspîndire a culturii şi ştiinţei, a învăţăturii despre trecutul de muncă, de
realizări şi de luptă pentru o viaţă mai bună a poporului român şi a populaţiilor
cu care a trăit şi a muncit împreună de-a lungul vremii. Aceste realităţi au fost
prezente permanent în mintea muzeografilor şi a cercetătorilor muzeului, îndrumaţi şi ajutaţi cu competenţă şi elan de directorul său, acad. C. Daicoviciu. Ele
pot fi verificate de oricine străbate, de la cea dintîi pînă la cea din urmă, sălile
expoziţiei, inaugurată în mod festiv la 6 noiembrie 1966.
Cele opt săli ale expoziţiei de istorie medievală a Muzeului din Cluj, întregind
expoziţiile epocilor mai vechi, de istorie străveche, veche şi a perioadei prefeudale,
cuprind, într-o succesiune firească, tot ceea ce este mai ilustrativ şi mai frumos
din răstimpul celor o mie de ani de istorie medievală a Transilvaniei: documente

de

scrise şi documente arheologice, stampe şi obiecte de diferite feluri. Documentele
de epocă au fost întregite cu altele, în scopul mai bunei înţelegeri a dezvoltării
societăţii româneşti din această parte a ţării şi de pe întreg cuprinsul ei: texte
explicative generale şi parţiale, panouri şi grafice, hărţi şi machete etc. Toate
într-o prezentare ştiinţifică şi artistică totodată.
La intrarea în sălile de expoziţie te întîmpină chipul luminos şi privirea pătrun
zătoare a lui Nicolae Bălcescu, gînditorul înaintat şi patriotul înflăcărat, care,
printre cei dintîi, a intuit şi a subliniat rolul poporului în făurirea istoriei, a ridicat la valoare generalizatoare trăsăturile fundamentale ale dezvoltării procesului
istoric. Este şi un pios omagiu pentru omul de ştiinţă şi pentru luptătorul pînă
la sacrificarea sănătăţii şi a vieţii chiar, pentru progres şi democraţie, pentru înfrăţirea popoarelor.
Urmărind dezvoltarea istoriei medievale, se întîlneşte o altă idee majoră prezentă în această secţie a muzeului: înlocuirea punctelor albe şi a semnelor de
întrebare ce acopereau pînă de curînd unele pagini ale istoriei patriei din această
vreme şi mai ales din primele veacuri ale acestei întinse epoci istorice. Descoperirile arheologice din ultimii 15 ani mai ales, îmbrăţişînd perioada feudalismului
timpuriu, proiectate pe harta de la intrare şi la care arheologii şi istoricii clujeni
au contribuit din plin, ilustrează inepuizabilul tezaur istoric ascuns pînă de curînd
sub pămînt şi care mai stă încă în bună parte acoperit de uitarea aşternută de
vremuri şi de vicisitudinile lor, aşteptînd alte iniţiative şi eforturi, pricepere şi
pasiune din partea învăţaţilor noştri.
De rezultatele descoperirilor arheologice de pînă acum a beneficiat într-un
grad superior şi secţia de istorie medie a Muzeului din Cluj, putîndu-se ilustra
astfel, bogat şi concludent, perioada de închegare a formaţiunilor politice româneşti din Transilvania din sec. IX-XI.
Valurile cetăţii de la Dăbîca, impresionante prin proporţiile lor, macheta cetăţii de la Moreşti, mormîntul de inhumaţie de la Hunedoara, obiectele descoperite în aceste locuri şi în altele (boabe de grîu carbonizate, ceramică, obiecte de
podoabă, fragmente de fiare de plug, pinteni placaţi cu foiţe de aur, săbii, vîrfuri de săgeată, monete etc., etc.) confirmă fără putinţă de tăgadă nu numai
ştirile din izvoarele scrise (Anonymus, Gesta Hungarorum), cu privire la voievo-
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datul lui Gelu din Podişul Transilvaniei, dar şi gradul de dezv oltare culturală
a societăţii de pe aceste teritorii, relaţiile economice, politice şi culturale cu marile state ale vremii: Imperiul bizant in şi cel carolingia n.
Alături de populaţia băştinaşă, pe teritoriul Transilvaniei s-au aşezat ori au
fost colonizate grupuri de populaţii străine: maghiari, secui, saşi, cavaleri teutoni.
Prezenţa ş i c onvieţuirea acestora cu poporul român este ilustrată prin obiecte
rezultate din săpăt urile arheologice, facsimile după izvoarele narative şi fotocopii
după documentele arhivalice.
Munca pa şnică şi priceperea poporului român şi ale populaţiilor conlocuitoare
sînt ilustrate şi de cre aţiile culturale ale acestei perioade, dintre care sînt prezente planuri ş i monumente arhitectonice din această vreme: b iserica din Demsu ş
(Hunedoara), cated ralele din Oradea şi Alba Iulia, cetatea ţărăneas c ă de la Cîlni c,
casa voievodală de la Cuhea (Maramureş), obiecte de podoabă şi de cult.
Viaţa feudală în Transilvania s-a desfăşurat într- un ritm lent dar neîncetat,
devenind tot mai complexă, tot mai bogată . Documentele, stampele, obiectele, graficele, panourile, hărţile etc. înfăţişează trăsăturile esenţiale şi caracteristice ale
feudalismului de pe teritoriul Transilvaniei într-o unitate strînsă cu dezvoltarea
societăţii de pe întreg teritoriul României, aşa cum, de fapt, s-au petrecut lucrurile în realitate.

Fig. 1. Pandantiv din argint
aurit, lucrat în tehnica granulaţiei,
din sec. IX-X,
descoperit l a D ăbic a .

Fig. 2. Aspecte din sala r eprezentînd relaţiil e agrare din
Transilvania în evul mediu.
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Mai întîi viaţa economică şi relaţiile agrare, raporturile dintre clasele fundamentale ale societăţii feudale, ţărănimea iobagă şi nobilimea rezultă cu pregnanţă
din obiectele şi documentele expuse: unelte agricole, sigilii şi calendare medievale
- scene din ocupaţiile de bază ale ţărănimii, - panouri, reprezentînd viaţa de
trudă a acesteia, obligaţiile mereu sporite faţă de cei trei asupritori: stăpînul
feudal, biserica catolică şi regalitatea.
Urmarea, pe deplin explicabilă: lupta fără contenire sub felurite forme, culminînd cu marile răscoale antifeudale, a maselor populare împotriva asupritorilor.
·Cele două mari răscoale ţărăneşti: Bobîlna (1437-1438) şi cea condusă de Gheorghe
Doja (1514) sînt bogat ilustrate prin armele ţărăneşti, prin hărţile desfăşurării răs
coalelor, prin documentele cele mai importante ale acestor mari mişcări ţărăneşti,
prin lista căpeteniilor, prin stampe ale ~emii, dintre care impresionantă este a ceea
a martiriului lui Doja, prin obiecte şi documente ce ilus trează urmările grave
pentru ţărănime ale înăbuşirii în sînge a răscoalelor etc.
Dezvoltarea continuă a societăţii a determinat formarea ş i apoi treptata dezvoltare a unei noi categorii de aşezări, oraşel e - "floarea evului mediu", cum le
caracterizează Marx. Începuturile modeste ale centrelor politice şi militare din
vremea voievodatelor, la care se adaugă centrele bisericeşti, apoi centrele comitatelor constituite de obicei în jurul cetăţilor regale şi satele d e la încrucişarea
drumurilor de comerţ îşi sporesc mereu însemnătatea, prin statornicirea populaţiei
fugite de nedreptăţile stăpînilor feudali şi prin aducerea de "oaspeţi", prin con·centrarea, într-o mai mare măsură, a activităţii meşteşugarilor şi negustorilor.
Investite cu drepturi şi privilegii, înconjurate cu ziduri, străjuite de puternice
bastioane de apărare, oraşele devin centre înfloritoare economice, politice şi culturale. Fierari şi lemnari, brutari şi măcelari, croitori şi blănari, argintari şi armurie-i, turnători şi olari, pietrari şi zugravi, şi mulţi alţi pricepuţi meşteşugari şi
artişti îşi găsesc oglindite în muzeu activ1tăţile şi realizările în documente şi stampe,
în statute şi lăzi de breaslă, în numeroase, variate şi valoroase obiecte, dintre care
impresionează mai ales lucrările argintarilor şi armurierilOtr din Transilvania, d e
-o remarcabilă frumuseţe.
Perfecţionarea neîncetată a meşteşugurilor, nevoia mereu sporită de produse
a populaţiei urbane şi rurale, spargerea îngrăd i ri lo r de breaslă, au determinat şi

Fig . 3. Lada breslei rotarilor din Cluj , din sec. XV.
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au făcut posibilă dezvoltarea, la o treaptă superioară,
a atelierelor meşil:eşugăreşti
medievale. Atelierele manufacturiere ale Transilvaniei sînt ilustrate de stampele unora dintre ele, ca de
pildă a manufacturii de zahăr de la Gîrbău (reg. Cluj),
de produsele altora, între
care s1Jrăluceşte ceramica
neagră de la Batiz
(reg.
Hunedoara) ş.a.
Bogă ţ iile subsolului Transilvaniei, a tît de variate şi
îmbelş ugate, au putut sat isface nu numai nev oile
mereu sporite ale meş teşu
garilor, dar au fă c ut pos ibilă
v alorificarea unor
min eTeuri, mai ales a celor
p re ţioas e , cu un bun cîştig,
în afara ţării. Miner itul ţi
n e pas cu aceste nevoi ş i
satisface cu p riso sinţă t rebuinţele.
Stamp ele reprezentînd scene de minerit,
uneltele de miner it şi cele
cu care se p r elucrau metalele p reţioa se, între care
tr adiţionalul şte amp, dovedesc ac eastă importantă îndeletnici-re
a
populaţiei
Transilvaniei.
Asemenea activităţi şi posibilităţi explică negoţul acFig. 4. Produse ale breslei l ăc ătuşilor din sec .~XIV -XVIII. tiv şi de apreciabilă extindere în toate direcţiile,
înspre Centrul şi Apusul Europei, spre Nordul şi Răsăritul Continentului, dar mai
ales cu celelalte două ţăTi româneşti, de la sud şi est de Carpaţi. Harta drumurilor comeTciale ce se d e sfă ş oară în toate direcţiile ilustrează negoţul Transilvaniei
pînă la mari depărtări ; stampele ilustrează modalităţile de transport, iar unele
obiecte - sistemele de măsură ale vremii.
Dezvoltarea economică multilaterală şi înfloritoare în veacurile XIV-XVI mai
ales, situaţia geografică şi strategică, sporul populaţiei şi vredniciile acesteia explică rolul politic deosebit pe care l-a jucat Transilvania în întreg evul mediu.
Constituit ca un voievodat, prin unirea şi închegarea într-o cuprinzătoare ţară, cu
largă autonomie în cadrul regatului ungar, a mai vechilor voievodate, Transilvania
s-a impus ca recunoscută putere, mai ales în veacurile XV-XVI cînd, în fruntea
ei, s-au ridicat personalităţi politice şi militare de valoare europeană . Vremea lui
Iancu de Hunedoara, ilustrată de portretul şi harta campaniilor antiotomane şi
de alte documente şi obiecte ale vrednicului conducător de oşti, este unul din
momentele de glorie ale acestei provincii româneşti. Bogăţia, frumuseţea şi varietatea armelor şi armamentului, de la arbaletele şi săbiile artistic lucrate, pînă la
pistoalele, puştile şi tunurile de diferite forme şi mărimi, sînt cu totul ilustrative.
Ridicarea Transilvaniei la rangul de principat autonom în 1541 a fost consecinţa tendinţelor mai vechi spre autonomie a acestei ţări. Situaţia nouă, ilustrată
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Fig. 5. Aspecte din mineritul Transilvaniei în evul mediu.

prin stema principatului autonom, printr-o hartă de epocă şi prin portretele primilor principi, Ioan Sigismund şi Ştefan Bă.thory, i-a permis Transilvaniei o ma1
liberă dezvoltare şi o mai strînsă legătură, din toate punctele de vedere, cu celelalte două ţări româneşti.
Asemenea legături au pregătit drumul spre unirea politică a ţărilor române,
înfăptuită de marele voievod Mihai Viteazul. Epoca acestuia este bogat ilustrată,
prin portretul domnului unificator, prin stemele celor ·t rei ţări româneşti, unite
într-o sinteză, prin harta bătăliilor lui Mihai şi prin planul luptei de la Călu
găreni.

Se succed alte perioade mai însemnate din: istoria principatului transilvănean,
cu portretele principilor Gabriel Bethlen şi Gheorghe Ră.k6czi, cu documente şi
obiecte de epocă, pînă la înstăpînirea habsburgică asupra Transilvaniei, lupta împotriva acestei stăpîniri sub conducerea lui Francisc II Ră.k6czi, al cărui portret
şi sceptru, adevărată operă de artă, împodobesc vitrinele muzeului, lupta maselor
oprimate împotriva exploatării feudale, exprimată în diferite forme şi mai ales
a haiduciei (este vremea lui Pintea Viteazul), ilustrată de documente şi figuri
de haiduci.
Istoriei medievale a Transilvaniei i se adaugă, în sfîrşit, în noua secţie, încă
o piatt'ă preţioasă: cultura. Cultura sub feluritele sale înfăţişări, întregindu-se
una pe alta, pentru a exprima dezvoltarea de ansamblu. ·Manuscrise şi tipărituri
din sec. XV-XVII, ilustrînd mai ales marile curente cultural-ideologice; umanismul cu figura centrală a lui Nicolae Olahus, cu tipăriturile coresiene şi scrisul
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Fig. 6. Aspecte din istoria politică şi militară a Transilvaniei în sec. XIV- XVIII.
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Fig. 7. Masă şi uşă în stilul Renaşterii.

~....

NOTE

ŞI DISCUŢII

559

istoric, luminismul cu realizările bogate şi însemnate ale reprezentanţilor Şcolii
Ardelene, opere sculpturale în lemn în Sltilul renaşterii, barocului (uşi, mese,
amvon), obiecte de artă din sec. al XVIII-lea (statuile reprezentînd pe Hercule,
Atlas p1.:1rtînd globul pămîntesc, Sf. Maria), aparate ştiinţi fice din acelaşi timp
(un microscop şi un ceas cu ulei etc.), fotografii - ilustrează arhitectura şi sculptura
renaşterii şi cea barocă din Cluj şi din alte părţi ale Transilvaniei, viaţa culturală şi ştiinţifică din evul mediu şi din perioada destrămării feudalismului, instituţii de învăţămînt şi de cultură în general. Alte fotografii ilustrează cultura
populară: case şi biserici săteşti, sculpturi în lemn, opere ale artiştilor populari,
completate cu o galerie de icoane pe sticlă de un pitoresc remarcabil, realizate
de artiştii populaTi în diferite părţi ale Transilvaniei. în sfîrşit tiparniţa din sec.
XVII oferă vizitatorului posibilitatea cunoaşteTii tehnicii tipăriturii din a doua
jumătate a acestui secol.
Societatea feudală se apropie de sfîrşitul existenţei sale. Dezvoltarea forţelor
de producţie, pătrunderea relaţiilor capitaliste în diferite sectoare de activitate,
îi submina baza ec onomică, realizările culturale pe cea ideologică , iar marea răs
·coală din 1784 de sub conducerea lui Horea, Cloşca şi Cri ş an, baza socială .
Acestui însemnat moment din lupta poporului nostru pentru o viaţă omenească,
răscoala lui Horea, i s-a consacrat în expoziţie un loc de cinste, potrivit cu importanţa sa istorică. Portretele celor t'r'ei condu c ători domină sala, scenele de luptă,
armele vremii, pe una dintre care (pe o sabie) e încrustat numele lui Cloşca, documentele semnificative, harta de răspîndi re a răscoalei, stampele cu prinderea
căpeteniilor, cu închiderea lor în celulele de deasupra po rţii de intrare a cetăţii
de la Alba Iulia, cu supliciul prin frîngerea cu r oata a lui Horea şi Cloşca, r oata
însăsi si multe alte documente şi obiecte ilustrea ză însemnatul moment.
Răscoala înăbuşită în sînge, pedepsirea inumană a conducătorilor ei n-au putut
însă înăbuşi lupta mulţimilor, dorinţa acestora de a lichida nedreptăţile sociale,
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n-au putut împiedeca progresul societăţii. Răscoala lui Horea a pregătit revoluţia
din 1848, care, în acea primăvară a popoarelor, va bate cu putere la porţile
istoriei, deschizîndu-le larg pe cele ale istoriei moderne. De aceea, acest mare
eveniment şi pregătirea lui va inaugura şi în Muzeul de istorie din Cluj secţia
sa de istorie modernă, pe care cercetătorii şi muzeografii o pregătesc cu migală
şi pricepere.
Muzeul de istorie din Cluj, prin secţiile sale mai vechi, de istorie străveche
şi veche, prin cea de curînd deschisă, de istorie medie şi prin cele ce se pregătesc,
de istorie modernă şi contemporană, este o şcoală. O şcoală unde tineri şi vîrstnici
vor învăţa multe lucruri folositoare cu privire la trecutul de muncă şi de luptă,
de strădanii şi de realizări ale poporului român şi ale naţionalităţilor conlocuitoare. Este o şcoală în care cei interesaţi vor învăţa să preţuiască acest trecut,
temelie a înfăptuirilor măreţe de azi, a luminoaselor perspective de mîine. Şi
muzeul nostru, alături de alte instituţii de cultură, va sădi în minţile şi inimile
tuturora convingerea exprimată de tovarăşul Nicolae Ceauşescu cu prilejul vizitei
conducătorilor de partid şi de stat în regiunea Oltenia, anume că "un popor care
are asemenea tradiţii democratice, revoluţionare, patriotice trebuie să ştie să le
păstreze, să le cultive. Ele trebuie să constituie un mijloc de educare a tinerelor
ge1.eraţii care, cunoscînd trecutul de luptă, ca şi prezentul, să înveţe cum să fău
rească mai bine viitorul pentru a crea condiţii de viaţă din ce în ce mai bune
poporului nostru, pentru a asigura independenţa şi suveranitatea naţională, dezvoltarea naţiunii române ca naţiune egală în drepturi in rîndul naţiunilor socialiste, în rîndul naţiunilor întregii lumi".
ŞTEFAN

PASCU

DIE MITTELALTERLICHE SCHAUSAMMLUNG DES
HISTORISCHEN MUSEUMS IN CLUJ
(Zusammenfassung)
Der Verfasser beschreibt die neueroffnete Schausammlung filr mittelalterliche
Geschichte des Historischen Museums in Cluj.
Um ein anschauliches Bild der mittelalterlichen Geschichte Transsilvaniens zu
geben, wurden verschiedenartige Exponate verwendet, solche der materiellen Kultur und erzahlende und urkundliche Quellen. Mit Hilfe von wichtigen Bodenfunden, die in den letzten Jahren immer zahlreicher und umfassender zum Vorschein
karnen. werden in der Ausstellung i.iberzeugend und reichha!Jtig wichtige Abschnitte
aus der Geschichte des rumanischen Volkes veranschaulicht. So bilden die aus
den Grabungen von Dăbîca, Moreşti und Hunedoara stammenden Funde wichtige
Zeugnisse fi.ir die Entstehung von rumanischen Herrschaftsgebilden in Transsilvanien aus dem IX.-XI. Jahrhundert, ihres Entwicklungsstandes und ihrer Beziehungen zu den grossen zeitgenossischen Staaten.
Weiterhin bietet die Ausstellung ein Bild vom Leben und vom Kampf der Bevolkerung fi.ir Freiheit und sozialen Fortschritt wahrend der schicksalschweren
Jahrhunderte des Mittelalters. Gegenstande, Stiche, Zeichnungen, Karten und Urkunden stellen die Entwicklung des Ackerbaues, den Kampf der bauerlichen Massen
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fUr ein besseres Dasein, das Entstehen der mittelalterlichen Stadte, den Aufschwung des Handwerks und der Zilnfte, die Ausbeutung der Bodenschatze Transsilvaniens, die Handelsbeziehungen zu den beiden benachbarten rumanischen Landern und zum ilbrigen Europa dar. Einen wichtigen Platz nehmen die politische
und militiirische Geschichte ein, besondere Hohepunkte in dem heldenhaften Kampf
gegen Tilrken und Habsburger, die erste politische Vereinigung der rumanischen
Lander durch Mihai Viteazul und schliesslich die kulturelle Entwicklung Transsilvaniens. Den Abschluss der mittelalterlichen Schausammlung bildet die Darstellung des grossen Bauernaufstandes unter der Filhrung von Horia, Cloşca und
Crişan aus dem Jahre 1784 und die Ăusserungen des geistigen Lebens, die durch
Aufklarung und Rationalismus bestimmt sind.
Die neueroffnete Schausarrunlung bedeutet somit wie auch die ilbrigen Abteilungen des Historischen Museums in Cluj eine gute Schule fU-r Jung und Alt um
die bewegte Vergangenheit unseres Volkes kennen und schatzen zu lernen.
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