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Vestea luptei antihabsburgice pentru libertate con dusã 
de Francisc Rákóczi al II-lea s-a rãspândit cu repe ziciune în 
toatã þara. Generalul Rabutin, comandantul oºtilor imperiale 
din Transilvania, a adus la Cluj o asemenea garnizoanã, încât, 
se spune, caii erau priponiþi pretutindeni, în curþile oamenilor, 
ba uneori chiar ºi în case. 

În anul 1704 livezile hoºtaturilor n-au prea dat roade: la 
începutul anului periferiile oraºului fuseserã pârjolite de cãtre 

curuþi, iar toamna lobonþii i-au pedepsit pe locuitori pentru 
cã simpatizau cu curuþii. Zi ºi noapte bubuiau tunurile, se 
cutremurau zidurile. Locuitorii oraºului au fost jefuiþi de tot 
ce aveau. Cãminele le-au ars. Porcii ºi vitele erau fripte în 
curþile caselor, la proþap, de cãtre soldaþii imperiali. Când, 
în 1711, lupta pentru libertate a fost definitiv înfrântã, „din 
oraºul comoarã, Clujul a ajuns acum oraºul cerºetor mãcinat 
între cele douã oºtiri” – scria un cronicar.

1735. Cetãþuia

În 1714 Giovanni Morando Visconti, arhitect militar 
imperial, sosea în oraº ca sã execute schiþe ºi mãsurãtori 
necesare pentru construcþia fortãreþei destinate armatei aus-
triece. Aceasta din urmã plãnuia sã ridice fortificaþia în faþa 
Clujului, pe dealul de pe malul opus al râului Someº. Contele 
Steinville, comandantul militar al Ardealului, a organizat în lu na 
mai 1715 o festivitate mãreaþã pentru a marca începerea 
lucrãrilor. Situaþia politicã însã nu era favorabilã unei desfãºurãri 
rapide a construcþiei, iar dupã moartea lui Visconti, când, în 
1735, Cetãþuia a fost în cele din urmã terminatã, rolul sãu de 
apãrare era deja mult diminuat. Artileria evoluatã a vremii n-ar 
fi întâmpinat prea multe dificultãþi în cucerirea fortãreþei. Ceta-
tea, de forma unui pentagon neregulat, cu bastioane fortificate 
pe colþuri, prezenta importanþã mai degrabã deoarece a fost 
construitã pe un loc de unde oraºul putea fi þinut cu uºurinþã 
sub observaþie. Construirea fortãreþei a adus ca un beneficiu 
pentru oraº, scutirea cetãþenilor de obligaþia de încartiruire a 

trupelor austriece. 

1786. Palatul Bánffy

La începutul primãverii, în anul 1774, în spatele bi-
sericii Sfântul Mihail, spre marea mirare a cetãþenilor, 
au început lucrãri de demolare a unor case aflate aici. 
În scurt timp s-a rãspândit vestea cã Gheorghe Bánffy, 
guvernatorul Transilvaniei, îl însãrcinase pe Johann 
Eberhart Blaumann, arhitectul ºef al Sibiului, sã ri-
dice pe locul caselor demolate un palat mai luxos 
decât toate clãdirile de pânã atunci ale Clujului. 
Conform contractului, îi fãgãduia arhitectului nu 
mai puþin de 12 000 de florini renani, 200 de vedre 
de vin ºi 100 de baniþe de grâu pentru munca sa. 
Într-un singur an a fost terminatã aripa dinspre 
stradã, cu portalul sãu cu trei intrãri ºi cu loggie cu 
coloane deasupra. Însã construcþia consuma sume 
imense, astfel cã abia doisprezece ani mai târziu a 
putut avea loc inaugurarea. Marele palat baroc, cu 
curþi interioare, trecea drept cel mai modern edifi-
ciu al oraºului. Amici ºi rivali deopotrivã îl admirau 
ºi îl pizmuiau pentru sãlile sale în alb ºi în aur, 
împodobite cu covoare de mãtase, uriaºe oglinzi 
veneþiene ºi portrete ale familiei. 
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Între curuþi ºi lobonþi


