
Expoziţii temporare 
deschise la sediul muzeului 
în cursul anului 
1969-1970 

Aln\rlO\ tn tradi\iA muzeului nouru de aorgan.i.<.3.1" oediuls.liu C'.f'ntral 
"xpozi\ii \empor~re ru caracter didactic ""diferite teme din istoria pa
triei sau • Capitale:i 
ScopulumUiril a fostaceladearomplelaradrul general alexpozi\iei 
de ti.211 prin eUl.larn unui bogu materia! a flat ln colecţii precum şi 

imbogl\irea cunoştinţelor publi<U!ui viJ.italor. Organilate !n colaborare 
<:1.1 şcolile din Capital! pe baza unei planlliclri anterioare. ele au venit 
lnspriJinulrorpuluiprofH<>rlll pentruarompletafifixano\iunilede 
i.ioriealeelevilor la J..,ţll1edere<apitulareflsintezădela1flrşhde 
trimestru. Expozi\iile s-au impus ln 3".eeaşi mburt. aten\iei tlMl"etului 
"$«)lar,e!efiindunlrutrt11T1cntauldhardelucrumenitll-ilmbogAteasd 
studiile privind ~l<>ria \Arii. slH ltt•ea.<d. rusrnl pentru studiul acestei 
~\;;c~t~~=·.:..~~";:.\\a pentru faptele strAm0$11<>r fi pentru marile lnr•ptuiri 

Prima cxpozitie .. Pe urmele &trlm0$ilor n0$tri" urmln:a să puni in 
evidenţă dllerHele culturi materiale rnli„te de oameni pe teritoriul 
\AriinoaslrelnC'.ep1ndcupaleoliticu!inferiorplnllnepocareudal• 
Un bogat 'i original material arheol<>11ic (unelte lucn.te din •ilex. fi er, 
va.se neolitic.. de tip Boian fi Cumelniţa..,u din cpocabror»u!ui ilustrate 
princulturileTei,GJrloMare,Monle<>n.t)afos \rornpleta1r:uirnagini foto
grafiC'.f': !mpreunl demon.irau evo!u\ia uneltelor d.. productie !n socie
tatea gentilic! Ji cort""<in\"l"d" <><din social ca..., au dus I.o destrhna...,. 
ttloţj[lorbazat„pe propriet.1tea degrupţl la apuiţi.o.d~lor funda

ment.1le ale orinduirii feudale. Atit materialul ilu•trativ cit 'i textele 
explicative. au avut totodată menirea să încadreze !n complexul mate
rial fi r:uhural general al \Arii. civilila\ia daco-ge\ilor continuatl r:u o 
~~11:. ~~ ~~terlale dulnd din secolul al III-iea al e.n. p1nl tn ..,.,.,\ul a! 

F:xpozi\la ...,ţie! de JJlorie v""he e\ala nu numai materiale provenite 
din """"nle llp.iturl arhe<>lOj"l<:<o bur:ureţlene, ci ' i obi..,te provenite 
din fondurile "°"'hi ale muzeului, pn:<:Um ,imateriale deoroperite pe 
lntregul teritoriualpatrieÎl\O'i3\re. 
CoJ..,tivul deorganizan:a Ul'O"'i\Ji:i ,.Pagini de vitejie din i•toria Roml
niei" $i-.11.propu•redarea cnmol<>11id a celormai ...,prezentative Upe1'\e 
..ale\uptcillOCialeşideap.ir.•reaglleistrt.mo:şe11l!neadrula-teme 
leg~te annonictn\reele,şi anume: 
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l. „Lupta pentru formarea t tatclor Independente Ţara Român""5Că $i 
Moldova", 
2. „Lupta rom.inik>r imJ>"triva cxpan•iunii turw-\Atarc ln ""'°lele 
XIV-XV", 
J. „Mihai Viteazul, realiu1oru1 Unirii Ţării Româneşti eu Transilvania 
~Moldova", 
4. „Rom.inii în oontcx\ul politicii europene !n socolul XV!l-XVIT!"; 
5.„RQooo.la iobagilor din Transilvania oondus.11 de Horia, Cl0$Cll şi 
Crişan", 
6 ... Ră""°"'la populară din anul 1821 rondusil de Tudor Vladimirescu". 
Cel~ apro;>J><! o sută de cxpona1e - 01ampe şi gravuri originale, male
rialc unice dc arhh·a, armc, pictu1·i islorice,Mrţi, reproduceri fotografire 
dircrite, cvidcn\iau un trecut de glorie militara !ncA d" la formarea sta
telor feudale romAneşti. Primele cinci panouri (P<-'ll1tu tema nr. I şj 2) 
schi\au idtta unitAtii de ac\iunc şi 1im\ire a tuturor românilor !n lupta 
lmpo\riva duşmanilor lat faptele de arm~ ale voievozilor s.e ron~•P>aU 
cu ale oştenilor, !apt care a determinat r'minerca lor ln memoria timpu
rilor drept pilde de curaj şi inleligen\A strntegicii. Tema numht!l \rei. 
evoca marile biruinţe C>btinute de rom~ni s ub ronducerea lui Mihai 
\'it<'llzul.loculacestuivoie\•od !n lJtoria Europei, felulcumafo.i opre
ciat de rontem[>Oronii sili $ide islorici ai poporului no•tru. Spre exemplu, 
Pecevi, cronicar rn1·c, ..,,.ie: .,din voia Iul Alah. oast<>a islamiei fusese 
euptinsll.de mare spalmll, !ndt nu putea „ opunl nici o reli<tenţl", iar 
Karacelebi, alt cronl<"ar tutt, nota cil „Mihai !n vilul lui Sinan Pa.şa 

a distrus toatll ootMea Giurgiulul 'la luai tunurile şi muni\iile„. a pri
cinuit at!ta paj!Ub.il musulmanilor. indl aşa ceva nu • -a auzit ln nici 
un oecol". „Retragerea tuttilor de l~ Giurgiu a fost deza•truoasli şi aşa 
lnfrlngere nu a mai !ost pomenit.li in i•torie". (Cronica lui &ltaiar Wa.1-
\er). Alături de luptele propriu-zi.., du.., !mpotriva du~anului extern. 
romănll au desfăşurat în ""'°lele XV!l-XVll! Jj o lupt.A. diplomaticii 
Pe plan intern, exploo.t.atta feudală a generat r~sroale \irlineşli. Stampe, 
hărţi, lueriri de ist<>rie, reflec" ln expoziţie - lema numArul cinci -
deofăşurarearli"'-""'lelor\Ar'ftnilorneliberidinTransllvaniade lal71H 
precum 'i ecourile ei !n Ţara Rornâneuc.ti. Panourile temei ne. şau au 
sros!n evidenţ.llcaracterulsocial'ina\ionalal mişcirii revolu\iona"'din 
an ul 1821. forţele participante, deo!Aşurarea evenimentelor. Expo>.itla 
,Lupta poporului romlnf>"Otruunitate politiclo" realizat! dese<ţiamo-

deml. a subliniatla!ne<:put rtd!cinile • trhechi traco-dacice, înfipte de 
milenii într-un "'!iei unitar 'i annonios. fapt ce i-a flcut P" români 
s.11 !nfrunlevitngia unei istorii multi"""'1l•rc'i care i.,. despărţit bruiai. 
Dindu1i ..,ama dl sînt de a""la~i neam cu mult !nainte de a o spune 
cronicarii,!nciudalaptuluieidinpuncldevederepolitic•-auorga
nizattrei.•tatefcudakincădintimpurile leudalismulul,ŞlefancelMare 
el.A denumirea de Valahia nu numai Ţării Romlln"'lti ci ' i Moldovei, pen
tru cil popula\ia lor er:a. de a.,.,1.,i neam, vorbea a""'aşi limb! 'i ave& 
aceleaşi obiceiuri 
ConJtiinţa unititii de neam şi limbă, a ronlinullii\ii poporului rom.An 
peacestterltoriu, ,i-agllsitexpresiaplinidevigoareln'<'rieriledirtu· 
rarilor: Coresi. mitropolitului Simion Ştefan - cronicaril<>r - Miron 
Costin, Grigore Un:<:he, Constan1 in Cani.icuzi no, Dimitrie Cantemir, re-
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prezenlan\ilor Şrolii Ardelene. ln expo:<i\ie au f<><I cxpu.., ope.-., ale 
acestora deschise sau subliniate MOlo unde..., aflau pasajele eele mal 
...,,,,nifica!ive \n acest ..,n•. ln aceasta e"poziţie • -a pu• un attent d_,,.. 
bi! pe lncercArile de unire a Moldovei, Ţării l\omAMşli şi Tran•ilvaniel 
mai ales ln lupta antiotomană, S!!l.ruind asupra luptei duse de Iancu 
de Hunedoara. Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul $i al\i domnitori care 
au du.o actiuni romune lmpotriva cotropitorilor. S-a atten\uat asupra 
domniei lui Mihai Viteazul can> a reusit""' lnfAptuiasc:ă prima unilica1-e 
po!ilictateriloriuluiromAne«:şicattaronlribuitladezvolta..,,,,con

~i~2~: de ne...,,, a poporului romln, a sentimentului de wlidaritale !ntre 

Expoziţia punind accent deos.ebil pe rondi\i i\e mate„iale. a căutat ""' 
eviden\ie>e mai al.,. destrămarea relaţiilor feudale $i ln'-"puturile capita
lismului cind alături de romunitate~ de teritoriu, de limb.ii. şi de factura 
psihicii,a!n,,..pU\Sll.sedezvolle$iOallAromponen\Aana\iunii-romu
nltatea de via\ă eronomic.I - în ronşliin\a poporului cristalizlndu-se 
tot mai mu!t ideia unităţii politice. Acea.la n>flectindu- .., mai ala !n 
concepţia lui Tudor Vladimirescu care adre•indu-se Adunării din Ţara 
Rom~neasd sublin ia n""""itUea de unire, „cu dumnealor boierii moldo
\"Cni ca unii ce oin\cm de un neam şi de o lege ... fiind la un glnd ,i 
lntr-un glas cu Moldova să putem ci~tiga doopotrivli d,..,ptă\He aceo\or 
plinlipaturî.ajutindu-neunlipea\\ii".lndecenli\curmQt<>;>,...,idcea 
unirii politice a f<><t subliniai.li prin scrierile <>amcnilor de cultură 1nain
ta\i prin mijloci,..,a zi&relor fi 1·cvislelor care purlau denumiri ...,,,,nifi
cative ca' .. România·· .. ,Dacia Literară"', .. Magazin istoric pentru Dacia" 
ş i altele. iar momentu l de explozie în aceot ..,ns ~-.te anul 1848 dnd 
relieful iotoriei româneşti în Munteni:>.. Moldova ii. Trarusilvania va pro
iecta lurtunm constiin\a comună a chbcrării oociale si na\ionale. Lupta 
l"'ntru unire 1nceputA de Aduna•·e• Na\ion olâ de la Blaj din 3-5 mai 1848 
ln ~are poporul lntr-o ~lligare a alirma! .. noi vrem să ne unim eu 
tara•. adică cu Ţ~ra Romănea;ct şi Moldova, a fotl subliniată şi de 
rapo.arlele oficiale maghia,-,,, La 12~2 mai uilatii moldoveni afla\i la 
Braşov (unii participaseră la aduna..,,,, de la Blaj), au ...,mna\ leg;Unintul 
n:voluţionar....,rotintitulat,.prinţ ip i ilenoastn>pentrulormareapat ri•i" 

in care lnscriseserA Unin>a Moldovei $i î'rii Româneşti lntr-un • ingur 
stat neatîrnat zum1neoc. ln expoziţie au lo•t expuse pe lingă .. Proda
mati• de la Iola." ,i ziarele .. Pruncul Rom.ln" ti Popolul Suveran". cele 
care începuseră oficios acţiunea de extindere a revol uţiei !n Moldova 
li ~ni ,..,a ei cu Ţara RomAnea'IC' .. ca t""lil naţia româna oii alcătuiască 
un singur stat. un •in)IUr popol de frati". Con1tiinl• unităţii de neam 
limbă. d" wlidariUl.te naţionali in"'1"iau dup;:i 1846 o ceacţic in lan\ 
reflecta!ăin expm:i\i e prin expuneri de reviste care nhplndeau 1pelutl 
deunitatepoliticlrttCptatedetoti românii. Româniidinimperiul auolriac 
au luptat pentru unire ln rondi\ii deosebite ţi au d~tigat în ace• t sens 
~i opinia publică europe~n.ti. Astfel. un mace număr de Hteno\i, savan\i. 
~i adşti lranrt".ti, en~lezi. gem\ani. ruîi. italieni, au scris rcfcrilor la uni
rEa românilor. un important număr de lucrări. 11udii $i artirole (unele ligu
rind în expoziţie) fapt cea făcut ca aceaotă id"" o.â lie îmbrA!iş&!A de 
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opiritelep~i•tedin Europa, deduburileliberale,i democratice,d,.. 
comitetele revolu\ionare, ior cabinetel e europene 5-0 consideno una din 
problcmclee<hili bruluieuropcan 
E.~po•i\ia a""°" !n evidenjă c.I. purtUoa1.,.le cele mai ltotArlte ale uniri! 
au fost ""'5<'le populare care vedeau ln făurirea • talului unitar calea 
opreeliberare oocialAşi politic.I., spre oţou'ă democratici. Pe Ung.I. mat.,._ 
riale documentare s-au expu• şl citate lstorice: cuvin tele lui Ion Roali. 
rarecerea .. cldereaboe,..,,..,ului".„lnlA\ura...,..servitu\l\or.....,oapi
"8U". „ ... Ml avem Ji nol o tarl"", din dlS<'Ursul lui M. K"fl.l.lniceanu cal'(!
exprima do,-inta na\iunll .. noi am vo!t să arll!Am lumii ceea ce too.tA 
ţara do!"eŞle" .. .la legi nouli. om nou". S.-au expus o mulţime de mate
riale legate de momentul unirii la Bucureşti. Expo•i\ia a evidenţiai !n 
•pecia! aportul maselor populare ln făurirea unirii care a corus\ituit 
actul de na:şt ere a Rmru\niei moderne. a pus temel ia statului naţional 
romln ca stat unitar centralizat. a clrei des.lvi~ire avea să se !nlăp
tuiuc.I. !nanu\ 1918, atunci cind revoluţia. burglt!!'Z<>-deme>craticl Ucea 
unne>upas !nainte!ncentro.l Jirll.MlritulEuropei 
Expo:Eiţfa areu:şit sliexprimegrafic şi prin materia\cleexpu&eide<:acl. 
prin realizare.a Romlniei moderne masele popula re din \ &'1l nOIUtrA 
lnscriau o paginA glorioas.I !n istoria Europei. A patra expo<i\ie „Bucu
reştii. centrul cul tu ral al RomJ.niei Intre cele două rh-ie me>ndiale~ 
C'l ula d demons!...,.e prin materialele ilustrative - fotografii originale. 
fotocopii impri""'tc Ji manuscrioe di în perioada interbelică BucureJtiuî 
a rjmas cel mai mare centru cultural al tării. urmare firead a dez
voltării oale economice. -.lmini• tralive şi oociale. ln acea•tli perioad.I 
o-adc•voltat!nvlţlm!ntul detoategradcle.au1>C\ivat instilu\iistiin
\ifice de prost;g;u na\ie>nal s i intcrnaţionaL Aici.., deslhura <> bogatA 
activitate tm1trnl.I., muzical ă si publicisticii. Expo.iţia menţiona şi acti
vitatea iliin\ifid a numeroşi pml"""ri unive ... i\ari. oavanţi de renumc 
mondial. membrii ai AC!ldcmici Rom~ne fi a mai multor a0>demii strli,,... 
pen tru propăşirea j.i nbplndirea culturii romJ.ncşti. ln intcrioru\gnoni 
ţelor ţării si in afara lor. Faptul a fost apmciat de foruri ştiintilice i nt~r
na(ionale care au a!Hcapil.ala RomAnlei drept loc de desfăşurare a unor 
congresepetemedestiin\.l.,lnvA(tmlnt, art lctc 
ldeilc progresiste irvorite din cultuca mmllneaiw:ll din perioada interi>e
lid au fost r.11.splnd ite în rlndurile muclor prin mijloace si forme dife
rit~, presa democnoticl şi comuni•tli ocupind un loc de frunte. A1'1url 
aust.t postulderadi~isiune Blncas.aJiun Important num,r de 
.ieneepopulare. M•!cria\ul cxpo>.i(ion.al completat în mod fericit cu cel 
expu•lnvitrine.afostdenaturlsă.irasă aten\iapubliculuivizitator 
Pe aceastil li nie se remorcă manuale şrolaz" JI cursuri de !nviiţămln t 
•uperior. memorii cu semniitur.I. autografă a lui D. Gusli - organiza
torul Muz<'lllui '3lului, afişe. fotografii cu semnătura perwnalâ a lui 
Nicoloe Iorga, Nicolae 1'1\ules<u, Dr. Mi na Minoviei, F.nescu ; opere cu 
Rulogral Ceutr Pelres<u, Tudor Arghezi ; manuscrise-pe>ei:ii de Goorg,.. 
Bacovia ~i George Mihail Zamfirescu. Ultima e~po•i\ic „Re>m1nia tn prima 
ct•pă R revoluţi e] populare" (1944- 194R) se axa pe prindpalele eveni
mente de or<lin politic~; releva m~rile transformări democrati"" 1urvenl te 
ln ••ia\a poporului rom~n ca urmare a victoriei in•ure<\ici • rmate 
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P\lnc\Uldeple<arealexpozi\ieil-aroruliluiti>anoullnchinatOOiecti
velor politice premergAtQ&re insurecţiei: !upla penfru le$irea României 
din nlizboiul antiaovietic, !nUptuirea. Frontului Unic Mundtores<: $i rls
tumar.,. guvernulul fascist. Materiale inedite - protestul profesoriloi 
univcl"8itari din aprilie !9H, Manif.,..\ul F.U.M. din mai 1944 intitulat 
.,Fi·a(i muncitori $i tineri muncitori", declaraţia Blocului Na\ional-Denw
crat din 20 iunie 1944, toate, iluS\rau introduoerea 1n tema 11:enerall a 
expozi ţi ei. Panourile urmUoare reliefau munca d.,..fAşuratA de P.C.R"., 
U.T.C .. comandamentul fonnatiunilor de lupi.I patriotice, !n veder"" mo
biliUrii oeUlţeni\or. armatei , la aplrate3 $i CurA(irea Capitalei de ncrn\i 
Ziarul .,România Lil;>,,rA" nr. ll din 24, 31 augwt \9H şi ediţia •l>""iali 
a aceluiaşi ziar, arli\au cA .. Dictatura a luat sf!rsit şi cu ca 1nte1.,..,.a 
\oa\e asupririle".Zdrobireare>isten\eihiUeristedinnoi.iulCapitaleişi 
trecerea. armatei sovietice ou prilejuit intnmiri şi manifeota\li patriotice 
pe stri1ileol'aşului (Piaţa Univeni!Alii. 26 august. Piaţa Naţiunii. 31 au
gust). Unele imagini cv0C:1u <leu.rmarea ofi\edlor g'1Tl\anl de la Hotel 
AtMnOO Palate, trecerea di~iziei Tudor Vladimic-u pe bulevardul Ma
gheru şi ,..,rntoarcerea unilA\ilor române vietori""-"' !n timpu l insurectiei 
ln nordul C.pit.alel. Ahe m~!eriale ilustralive P"'U<n\au imagini legate 
de instaurarea guvernului d=ocralic de la 6 Martie 1945. p!lrliciparea 
locuitorilorlarerons\tuc\ia\,Arii.Şirulderefonne!nUptuitedeguvemul 

rondus de Dr. Pe1ruGroza. transform~1ile economice ulterioare şi crearea 
ln februarie 1948 a partidului unic ~I clasei rnuncitollre, lnchei au lntro
du,,.,rea publi<"lliul ln tema ul!lmei ~xpozi\il temporare 

E>:positions te mporai res ou•·ettc•~" mu:iee du <a n( Ies 
annCe!i lt69'"-1170 

Le VWP" dhpooltloos prk<nto!<O,,.,.,... !~ pub!;e „, u o ' "'do dllf<tttl"" ~ 
<1< rh;>1oi„ du...,..„de-<apllale.Lemo1.,.,<1"°""mm'"i,..,,,_,~„ 
Jn to"1„~>nt1 .., oont<ievtt aunlVftude«'.lrnO<tbeo>•ono<d''""'°',...._ 

t="J.n=~~=?lq~ ·~.:i1;:,~~i.:·.=~.~„ !"'!::'l':'"J>Ol~~d~;~~~i;:, 
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