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Muzeul şi gestionarea trecutului
Andi Mihalache

Particularitatea fundamentală a începuturilor muzeografiei româneşti constă în parcurgerea concomitentă, dar inegală, a unor etape pe care lumea occidentală le consumase
pe îndelete începând cu secolul al XVI-lea. De exemplu, localizarea geografică şi înregistrarea unor exponate de interes, îndeosebi prin desene, aminteau de entuziasmul
,,curioşilor" şi anticarilor apuseni din secolul al XVII-lea, preocupaţi, se ştie, să „salveze" reminiscenţele trecutului prin cartografierea şi reproducerea lor pe cale grafică.
Referindu-se la acest aspect, Andrei Pippidi constata că perioada anticarilor şi a diletanţilor noştri nu se sfârşea odată cu secolul al XVIII-lea, ci se prelungea la începutul
celui următor, când clasicismul grec intra în contact cu spiritul occidental antichizant.
Era încă vremea colectării, mai puţin a contextualizării, vestigiile fiind mai curând
găsite din întâmplare decât căutate cu metodă. Mai mult, arheologia era considerată o
ramură a istoriei artei. Iar ştiinţa plătea un tribut destul de mare aşa-numitei estetici a
fragmentului. Spre deosebire de epistema clasicistă, pentru care nimic nu era adevărat
dacă nu era complet (sau întregit, ca în cazul sculpturilor restaurate), entuziasmele
romantice susţineau că partea spunea totul despre întreg, refacerea lui în plan empiric
fiind momentan un efort prea costisitor. Nu întâmplător, traficanţii de rămăşiţe erau la
mare căutare. Unii amatori de asemenea obiecte - fără provenienţă clară şi, practic,
anonimizate - angajau chiar agenţi care colindau satele, cumpărând de la ţărani monezi,
ceramică şi fragmente arhitecturale.

Flăcări

pe comori

Muzeistica secolului al XIX-lea are o lungă istorie, modernitatea nereţinând decât utilitatea ştiinţei, nu şi semiotica ei. ,,Excursiile arheologice" descrise de Bolliac ne amuză
astăzi, dar ele sunt totuşi ecoul unui foarte vechi exerciţiu cognitiv : oamenii considerau
cândva că pot afla noutăţi dacă descoperă analogii între texte şi obiecte, corespondenţe
în general. De unde efortul multor „curioşi" de a repera concret un loc menţionat în
documente, cronici şi legende. În acest stadiu, periegezele stimulau mai curând empatia
cu trecutul decât cunoaşterea lui. A-l scoate la lumină şi a-l face vizibil crea, în opinia
lor, obligaţia de a-l recontextualiza, corelându-l neapărat cu prezentul. Se căuta contactul direct cu epoci revolute, îndeosebi cu o antiquité vivante , pe care imaginaţia exploratorului să o resusciteze cu ajutorul mostrelor găsite prin aprige strădanii. Iniţial,
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anticarii considerau că artefactele aveau doar menirea de a confirma sursele scrise,
ulterior ajungând la concluzia că ele ofereau mai multe informaţii decât hrisoavele. Cele
din urmă fiind susceptibile şi de falsificare, dădeau o motivare în plus căutării acelor
vestigii care vorbeau de la sine, fără medierea vreunui text. Râvnind să obţină credibilitatea de care se bucurau fizica ori biologia, anticarii îşi găsiseră şi ei o metodă care
putea trece drept „experimentală": mersul la fata locului, contactul direct cu obiectul
cunoaşterii, desenarea artefactului în contextul descoperirii sale. A desena era totuna cu
a recompune acel lucru şi a-l defini. În descendenta acestei tradiţii, connaisseur-ii noş
tri plecau şi ei la drum însoţiţi de pictori. Bunăoară, este bine cunoscută călătoria lui
Alexandru Odobescu împreună cu desenatorul elveţian H. Tren1c prin judeţele Argeş şi
Vâlcea. Dar cum nu avea să exceleze în asemenea preocupări, Odobescu le şi critica
totodată, mai mult pentru a face o aluzie la unul dintre concurenţii săi de atunci, anticari
de felul lui Cezar Bolliac.
Concepţiile muzeale erau identificate atunci cu opinia unui individ sau altul, nefiind
încă asociate cu anumite instituţii, cu reviste şi direcţii de gândire, cu metodologii de
largă notorietate. Ne-o arată darea de seamă despre Tezaurul de la Pietroasa, pe care
Alexandru Odobescu o prezentase Academiei la 22 martie 1887. Admonestându-i pe
anticari ca să aibă cu cine veni în antiteză, Odobescu le reproşa dezinteresul pentru
datarea şi contextualizarea exponatelor găsite: ,,N-au căutatu nici măcaru să-şi dea
seama pe ce timpu, în ce locuri şi de ce oameni ele au pututu fi fabricate". Într-un plan
ceva mai pragmatic, ,,excursiunea arheologică" era una dintre modalităţile prin care
statul era cointeresat în repertorierea unor „antichităţi" a căror descoperire era totuşi
ipotetică. Potrivit cutumei, se cerea un stipendiu mai mare, în speranţa că ministrul va
acorda finalmente o sumă cât de cât mulţumitoare. Totul se făcea pe riscul ministerului :
uneori, arheologii de ocazie salvau piese valoroase care provocau constituirea unor noi
secţii ale muzeului ; alteori, amatorismul lor ducea la distrugerea unor castre romane,
cum erau cele din Oltenia şi Muntenia. Astăzi nu mai are rost să le criticăm eşecurile,
mult mai folositor fiind să reconstituim împrejurările în care ei au comis unele erori ;
şi mai ales impulsurile acelor greşeli.
Parcurgând rapoartele prefecturilor, vedem că atitudinea fată de un obiect vechi, de
pildă, un vas dacic, are propria sa istorie. Mai întâi, ţăranul care îl descoperă îl poate
goli de pământ şi folosi apoi, cu seninătate, în gospodărie. Gestul cu pricina caracterizează, după Ph. Aries, epocile premoderne, dominate de indiferenta fată de timp sau de
sentimentul continuităţii temporale cu perioadele foarte îndepărtate. De aceea, ideea de
a semnala autorităţilor găsirea unui obiect cu potenţială valoare istorică nu se înrădăcina
prea devreme în mentalul colectiv. Ca să identifice eventualele vestigii, angajaţii ministerului apelau totuşi la localnici, obişnuiţi să trateze ruinele mai mult ca repere topografice, ca părţi componente ale reliefului sau peisajului. Pentru ei, monumentele
istorice nu aveau practic vârstă, figurând între aspectele existente acolo „de când lumea".
Nu întâmplător, chestionarele şi toate intervenţiile Bucureştiului provocau memoria
colectivă, îndemnând sătenii să remarce trecuturile cu care convieţuiau. Pierderea familiarităţii faţă de aceste relicve constituia un prim simptom de modernizare : lucrurile
găsite întâmplător erau privite, puţin mai târziu, drept „curiozităţi" (ceva ireductibil,
greu de tradus în termeni autoreferenţiali) bune de vândut la iarmaroc pentru că aveau
căutare printre „boierii de la oraş". Această trecere de la reutilizarea casnică la valorificarea bănească era un alt semn al distanţării culturale fată de evurile apuse, dar şi al
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fricii crescânde de autorităţi. Iar pentru eventualii clienţi, vechiturile treceau drept
suveniruri, obiecte de colecţie, mai rar drept surse de informare. Căutătorii de comori
sunt şi ei semnul unei epoci în care vechiul începe să se vândă bine din cauză că nu ne
mai stă prea mult la îndemână. Deocamdată, rămăşiţele erau văzute ca obiecte stranii
(ieşite din uzajul curent), şi nu ca „izvoare". Cu timpul însă, doar „curiozităţile" rămâ
neau complet stinghere şi neactualizabile.
Căutătorii de comori creaseră, fără să vrea, o nouă sensibilitate, antrenând autorităţile într-o competiţie de genul „cine găseşte primul". Şi voiau, de obicei, ca lucrările
lor să fie supravegheate de un reprezentant al guvernului. Existând teama că acei oameni
aveau să dărâme monumentul fără a-l reface, doleanţa lor nu era satisfăcută. De altfel,
într-unul dintre rapoartele sale către Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Cezar
Bolliac vorbea despre grupul numeros de „comorari" care îl însoţise atunci când inspecta
fortificaţiile dacice de la Slon, pe Teleajăn : căutătorii de comori îi ceruseră ministrului
Cultelor un specialist care să fie de faţă atunci când săpau, spre a nu fi acuzaţi că periclitau ceea ce mai rămăsese din acel sit istoric. Pentru a le face pe plac şi a feri monumentul de alte agresiuni, Bolliac mergea acolo şi scotea pietre din temelie în aşa fel
încât cele aproximativ 200 de persoane venite din Bucureşti, Ploieşti şi Vălenii de Munte
„cu căruţe, cu pastramă şi cu saci de mălaiu" să se convingă că ruinele nu ascundeau
nici un tezaur. Semnele schimbării de mentalitate apăreau cu greu, putând fi doar bănu
ite după anumite indicii : până în 1892 (când Grigore Tocilescu inspira noi reglementări
în domeniul antichităţilor), cei care solicitau permisiunea de a explora anumite zone
erau puţini ; abia după acest an, când a apărut un nou regulament pentru săpături,
numărul lor a crescut simţitor. Existau şi alte impulsuri, mai puternice decât cel de a
respecta legea: reflectată în presă, ,,goana după aur" de pe continentul american nu
putea să nu stârnească imitaţii europene.
În mod firesc, vânătorii vânătorilor de comori erau autorizaţi de stat să recupereze
de la localnici, prin contraoferte băneşti, viitoarele exponate de muzeu. Unul dintre ei
era Dimitrie Papazoglu, care, într-un memoriu adresat Ministerului Cultelor încă din
august 1863 expunea situaţia: ,, […] stăvilirea răului de a le mai înstreina vânzându-le
pe la ajenţi[i] amatorilor streini, cum şi a muzăurilor din alte state". Ţinând cont că
acest fenomen este invocat foarte des, putem presupune două lucruri : mai întâi, că avea
o anumită extindere, iar mai apoi, că legitimau reacţiile celor cu interese aparent contrare. Erau oare atât de periculoşi şi de mulţi acei agenţi? Sau erau folosiţi doar ca
sperietoare în strategiile discursive ale salvaţioniştilor? Se pare că cei din urmă doreau
să-şi adjudece suportul şi stipendiile statului, exagerând mizele activităţii lor. Ceva mai
târziu, dar nu în număr prea mare, apar şi cei care îşi însuşesc discursul identitar al
muzeologiei , restituind benevol obiectele găsite.
Regulamentul din aprilie 1874 referitor la regimul descoperirilor cu substrat patrimonial fusese, desigur, un pas înainte, reflectând poate nu progrese relevante, dar cu
siguranţă preocupări mai consistente. Nu trebuie totuşi să ne hrănim cu iluzia că o
asemenea reglementare modificase de îndată domeniul avut în vedere. Observând corespondenta dintre centru şi provincie, vom putea surprinde măsura în care o decizie cu
intenţie reformatoare era aplicată sau nu în plan real. Chiar şi la sfârşitul secolului
al XIX-lea, educaţia civică lăsa încă de dorit, în societatea românească persistând un
imaginar al comorilor. În 1893, autorităţile se vedeau obligate să întreprindă o anchetă
în satul Focuri, din actualul judeţ Iaşi, unde ţăranii făcuseră săpături pentru a căuta un
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aşa-zis tezaur. Dar oamenii legii constatau că singurele „descoperiri" erau un vas vechi
de lut şi nişte bucăţi de pământ ars. Totuşi, la 3 august 1893, subprefectura Bahlui îşi
justifica intervenţia spunând că săpăturile fuseseră făcute „în faţa mai multor locuitori
din acel sat, având presupunerea că acolo s-ar afla bani, căci după spusele altora s-ar
fi văzut izbucnind în acel loc o pară [ flacără] ". Nu era însă doar un viciu rural, mediul
citadin exemplificând şi el gustul pentru asemenea „investigaţii". Vedem aşadar că între
promulgarea unei legi şi punerea ei în practică trecea destulă vreme.
În decursul anului 1897, directorul Muzeului Naţional de Antichităţi, Grigore Tocilescu,
reclama ministrului Instrucţiunii George Mârzescu (1834-1901), apoi succesorului său,
Spiru Haret (1851-1912), faptul că localnici din judeţele Constanţa şi Tulcea utilizau
pietre cu inscripţii pentru construirea unor poduri, nu înainte de a răzui scrisul şi a
masca acea intervenţie cu pământ, ca să şteargă orice urmă a delictului ; sau, la îndemnul vreunui paroh local, distrugeau castrul roman din Enisala pentru a-i refolosi componentele la ridicarea unei biserici. Or, utilizarea vestigiilor pentru ridicarea unor
edificii moderne, cum ar fi acel locaş de cult, arăta că pietrele acestora erau, în viziunea localnicilor, nişte componente ale cadrului natural, şi nu „mesaje" din alte epoci.
În mediul rural, ideea de comunitate se forja încă în jurul viitorului escatologic, şi nu
al trecutului istoric. Ţăranii nu simţeau că ar datora ceva ruinelor respective ; cu alte
cuvinte, strămoşii lor nu contribuiseră cu nimic la acea istorie care lăsase urme în satul
lor. Vechile zidiri nu le inspirau nici o formă de pietate pentru că, spre deosebire de
„boierii de la oraş" , nu aveau convingerea că fiecare generaţie duce mai departe nişte
timpuri de excepţie, trăite îndelung şi intens de alţii doar pentru a ni le transmite nouă.
Cum stăteau lucrurile în realitate deducem dintr-un raport de inspecţie înaintat de arheologul Teohari Antonescu (1866-1910) Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii tot în 1897.
Mai exact, arheologul reliefa imaginea pe care preistoria sau istoria antică o aveau în
închipuirea locuitorilor din judeţul Gorj. Bunăoară, stând de vorbă cu locuitorii satului
Schelea, aceştia îl asigurau că dolmenele - în interpretarea lui Antonescu, nişte pietre
funerare celtice - găsite în apropiere nu puteau fi decât din vremea unui „neam de
oameni zis al Haraburenilor, cari, masacraţi de către turci până la cel din urmă, au fost
îngropaţi în aceste morminte stranii". Ţăranii nu îşi puteau imagina ce fusese înainte de
ei, îmbrăcând orice descoperire bizară în aparenţele unor timpuri mai familiare. Sau
atribuiau obiectele găsite la sfârşitul secolului al XIX-lea unor evuri greu delimitabile,
care întruchipau cu aproximaţie întregul trecut, dar unul extraistoric. Tot ce ieşea din
ideea lor de normalitate intra în sfera supraomenescului, orice denivelare de teren fiind
,,amprenta" unei legende.
În arhivele acestor ani revine sintagma „amintire istorică". Aparent oximoronică, ea
permite coexistenta exponatelor cu două funcţii distincte : pe de o parte, de simplu
suvenir, evocând, când e cazul, persoana donatorului, iar pe de altă parte, de sursă
,,rece", aşezată sub lupa cercetării de resort. Această sintagmă confirmă deci ambiguităţile şi ezitările momentului, oscilaţia între încântările anticarului şi scepticismele
specialistului.

MUZEUL

Mirarea: alter ego al

ŞI

GESTIONAREA TRECUTULUI

273

adevărului?

Exista însă o preferinţă clară pentru artefacte care nu făceau parte din referenţialul
comun, predominând "curiozităţile". Pentru discursul istoric românesc ele nu aveau
caracter de "surse", din cauză că trebuiau în prealabil analizate, datate şi contextualizate.
Muzeele din acea vreme puneau încă accentul pe latura spectaculară a activităţii lor,
organizând expoziţii axate îndeosebi pe ştiinţele naturii. Este şi domeniul spre care se
concentrau eforturile de conservare şi restaurare, exponatele de factură arheologică fiind
deocamdată neglijate.
„Curiozităţile" aveau însă un public al lor, excepţiile de la regulă şi obiectele insolite
fiind încă puternic valorizate. Un lucru care ne uimeşte pare instructiv prin el însuşi,
nemaifiind necesară includerea lui într-o succesiune temporală, într-o înlănţuire cauzală.
Ulterior, înscrierea exponatului într-o tipologie devenea mai interesantă deoarece confirma o specie, o evoluţie, o epocă. Dosarele care formează fondul Ministerului Cultelor
şi Instrucţiunii Publice cuprind referiri pasagere şi izolate la obiecte aparent lipsite de
o relevanţă oarecare. Se pierd, de regulă, în marea masă a documentelor privitoare la
rămăşiţele eroilor întemeietori, dacii şi romanii. Ar fi însă o mare greşeală să le considerăm lipsite de rost şi să nu ne întrebăm ce antecedente le făceau totuşi susceptibile
de a fi muzeificate. Au fost observate şi de alţii, singura lor caracterizare bazându-se
însă pe expedierea în categoria „exotisme". Ne gândim, bunăoară, la o mumie, la un
glob pământesc, la un costum de beduin. Iar ordinea enumerării lor nu este deloc întâmplătoare, ele ascunzând etape ignorate din preistoria muzeului modern.
La 2 martie 1870, N. Costinescu anunţa că are "unu capu de mumie" şi voia să-l
vândă, dacă i se dădea un preţ convenabil. Raportul întocmit două zile mai târziu recomanda însă necumpărarea mumiei, din cauză că făcea parte dintre obiectele expuse de
regulă pentru a exemplifica metode necunoscute de conservare a pielii. Mumia cu pricina
ne întoarce însă mult în timp, când „camerele cu minunăţii" susţineau o idee aparte de
originalitate, bazându-se pe recurenţa insistentă a unor obiecte enigmatice şi neclasificabile. Plecând de la premisa că lucrurile care ne miră trebuiesc ţinute minte, colecţiile
de acest tip înrudeau mirabilia cu memoria. Publicul gusta foarte mult incomparabilul,
ieşitul din comun, nedefinibilul şi uimitorul, ştiinţa trebuind să conţină aşadar o doză
de spectacol, stupoare şi mister. Mai apoi, mumiile aveau să capete un alt rol, mai
cuminte, datorită cabinetelor de curiozităţi. Într-o aparentă dezordine (animale împăiate,
fosile, cochilii, minerale, monede, schelete, opere de artă), colecţiile occidentale din
secolele XVII-XVIII recapitulau lumea deja cunoscută, ilustrând cele patru elemente şi
armonia Creaţiei - cu menţiunea că omul obţinea abia în secolul al XIX-lea o poveste
numai a lui, până atunci urmele existenţei sale exemplificând doar istoria Pământului.
Subiectul cu pricina preocupa de multă vreme marile minţi ale culturii europene. De
exemplu, pe 1 februarie 1827, Goethe mărturisea că "mineralogia m-a interesat numai
din două puncte de vedere : întâi pentru marele ei folos practic şi, al doilea, pentru a
putea găsi dovezi cu privire la formarea lumii preistorice".
Criteriile de tipologizare nefiind clar conturate, se identificau tot felul de începuturi
şi origini, fără să fie urmărite prea multe diacronii ori etapizări. În sprijinul aserţiunilor
noastre invocăm un anunţ publicitar tipărit în limba franceză, din dosarul 139/1874
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cuprins în fondul Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Aparţinea unei firme a
cărei ofertă ilustra, încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, vechiul entuziasm
al curioşilor, călătorilor şi anticarilor din secolele XVII-XVIII: "De vânzare la Eloffe &
Cie. Naturalişti. Furnizori pentru muzee, licee, seminare, şcoli speciale etc. din Franţa
şi din străinătate. Zece medalii din aur sau din argint la mari expoziţii. Specialităţi din
colecţii clasice, roci, minerale, fosile, cochilii, plante etc.". După cum rezulta şi din
adresa trimisă ministrului la 15 noiembrie 1874 de Direcţiunea Muzeului de Istorie
Naturală, firma cu pricina pusese în vânzare o "sferă terestră" realizată la cererea lui
Napoleon I pentru instruirea regelui Romei, fiul său. În acele timpuri, noile informaţii
nu erau acceptate drept certitudini dacă nu erau prezentate sub formă de fapte memorabile. Textul reclamei preciza că sfera avea desenată pe ea "o mare cantitate de note
istorice, statistice, geografice, detaliile expediţiei din Egipt, cu numele oamenilor
celebri care au condus lucrările". Ne atrage totuşi atenţia sintagma prin care acea sferă
era caracterizată deopotrivă drept "istorică, ştiinţifică şi artistică" : mai exact, "chef
d'oeuvre d'art et de science" este formula anunţului publicitar. În secolul al XIX-lea,
nu era decât o vocabulă folosită parcă de la sine, ca un automatism de limbaj. Dar
cuvintele respective veneau de foarte departe, pentru a ne arăta cât de complicată şi de
bătrână este povestea muzeului modern. Sfera, cu un diametru de aproape un metru,
era prevăzută cu busolă, zodiac şi meridian. Pe ea fuseseră inscripţionate informaţii
geografice, istorice, statistice şi militare. Acest design nu era aleatoriu, din secolul
al XVII-lea ştiinţa autodefinindu-se şi ca ideologie a puterii. El susţine că Universul era
prezentat principilor ca un mecanism de ceasornic, pus la punct în şase zile de Marele
Meşter. Prin analogie, obiectele extrem de variate care se adunau în cabinetele regale
erau patronate de mici orologii şi de globuri pământeşti. Mostrele colecţionate semnificau şi omagiau, fiecare în felul său, toate registrele de existenţă pe care puterea politică le ordona, le raţionaliza şi le controla. Aşa cum Dumnezeu domnea în lumea celestă,
tot astfel monarhul trebuia să se impună în cea terestră. Astfel, obiectele cu semnificaţie geografică aveau un caracter heraldic, propagandistic şi revendicativ.
La capitolul „uimiri etnografice", aflăm şi de dorinţa lui Scarlat Rosetti (26 ianuarie
1872) de a alcătui un manechin de arab pentru Muzeul Naţional de Antichităţi, utilizând
costumul de beduin procurat prin forţe proprii. Ideea respectivă se lega atât de egiptomania care definea, în secolul al XIX-lea, gustul francez şi apoi cel european, cât şi de
noua pasiune pe care societatea industrializată o tăcea pentru artizanatele de orice fel.
Lămuriri găsim în jurnalul fraţilor Edmond şi Jules Goncourt, care scriau despre obiceiul lui Gustave Flaubert de a reîmbrăca, nostalgic, veşmintele găsite în călătoria lui
nord-africană. Hainele aduse în Europa din tărâmuri îndepărtate erau cea mai facilă
formă de a arhiva alteritatea. O costumaţie exotică putea să-ţi aducă succes la un carnaval, dar şi reputaţia de donator-patriot, dacă erai dispus ulterior să o laşi unui muzeu.
Febra „orientalistă" ocupă cu autoritate a doua jumătate a secolului al XIX-lea, vestigiile colecţionabile atrăgând pasiuni de lungă durată, dar nu din pricina vreunui elan
erudit, ci a dozei de pitoresc pe care o conţinea orice obiect exotic, fie din punct de
vedere temporal, fie geografic. Dacă ne gândim la Călătorie în Africa, scrisă de
Alecsandri sub forma unei epistole către fratele său Iancu şi publicată fragmentar încă
din 1855, realizăm că nici societăţile balcanice nu rămăseseră insensibile la această
modă filomaghrebiană.
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Care era totuşi relevanţa acestor obiecte, aparent insolite, într-o vreme când toate
eforturile se concentrau spre recuperarea cât mai multor rămăşiţe vechi, ale Antichităţii
şi Evului Mediu? Totul s-ar explica prin sintagma "industrie casnică", sinonimă astăzi
cu „artizanatul". Astfel ne şi explicăm disputele care apăreau pentru exponate textile,
pe care acum le-am considera lipsite de mize istorice sau simbolice ; litigiile apăreau
de regulă după colectarea unor asemenea exponate pentru trimiterea lor la expoziţii,
cele internaţionale îndeosebi. Sunt incidente care nu ne-ar spune mare lucru, dacă nu
am şti gusturile şi dezbaterile vremii. Aceiaşi fraţi Goncourt lansaseră încă din 1857
un manifest în care susţineau studierea mentalităţilor şi moravurilor. Poposind la
Bar-sur-Seine, între 29 iunie şi 7 august 1859, cei doi notau în jurnalul lor: ,,O vreme
din care nu s-a păstrat o rochie sau o listă de mâncăruri este o vreme moartă, o vreme
cu neputinţă de reînviat. […] Posteritatea nu o poate retrăi". Interesul pentru ţesături de
tot felul mai era corolarul industrializării accelerate din Occident şi al dispariţiei unor
meserii şi tehnici tradiţionale. Noua situaţie trezea preocuparea pentru muzeificarea
artefactelor, valorizându-se nu atât haina veche, cât lucrul făcut de mână. Producţia de
serie consolida, prin ricoşeu, interesul pentru manufactură, pentru aşa-numita „industrie
casnică". Văzut prin prisma imaginarului primordialist , satul românesc din secolul
al XIX-lea putea să exemplifice foarte bine această nouă idee de originalitate: ceea ce
din punct de vedere civilizaţional trecea drept rudimentar sau înapoiat, din perspectivă
culturală părea inocent, autentic şi nepervertit. Dacă percepţia vestică asupra lucrului
de mână avea încă la origini mitul bunului sălbatic, lectura estică asupra aceluiaşi fenomen era mai puţin antropologică/general umană, şi mai mult etnografică sau identitară.
În consecinţă, la Muzeul Naţional de Antichităţi se găsea loc pentru "cusături ce represantă trei ţerance jucându hore române". Existenţa lor legitima decizia din 10 ianuarie
1876 prin care Titu Maiorescu ( 1840-1917), ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice,
încuviinţa formarea unei secţiuni special hărăzite costumelor naţionale.
Micile retrospective din acest subcapitol se subsumează unui cadru general european.
Sunt confirmate, chiar şi în ultima treime a secolului al XIX-lea, de impulsuri româneşti
cvasianonime, dar cu atât mai grăitoare pentru viabilitatea unei anumite tendinţe academice ori culturale. Intervenţia dascălilor de provincie entuziaşti confirmă şi parcă sintetizează evoluţia tandemului străvechi pe care mineralele şi inscripţiile latine îl formaseră
secole de-a rândul în colecţiile de pe întregul continent. Cum identificau oare acei
pasionaţi faptul colectionabil, astfel încât să li se pară normală alăturarea mostrelor
geologice cu monedele antice şi a scrierilor asiriene cu veşmintele arabe? Esenţială este
persistenta unui mod de a gândi colecţia, eterogenitatea ei nefiind întâmplătoare, cum
ar părea astăzi, ci reflectând un tip de curiozitate apărut în Secolul Luminilor. Deşi nu
renunţau defel la fascinaţia pentru spaţii exotice, curioşii secolului al XVIII-lea se reorientau în preocupările lor zilnice de la ceea ce părea excepţional, fără pereche şi greu
de procurat la ceea ce era comun, apropiat, la îndemână. Astfel se năşteau colecţiile de
plante, animale şi minerale culese din zona unde locuia savantul, preferându-se, în
aceeaşi notă autohtonistă a veacului al XIX-lea (îndeosebi în zona germanică), antichi
tăţile „etnice", şi nu cele greco-romane. Cu alte cuvinte, autoritatea unei paradigme
depindea de puterea ei de a deveni modă, de a da senzaţia că oricine putea fi un cunoscător, un învăţat, un enciclopedist, un autodidact. Esenţial era să cunoşti lumea întreagă
prin fragmentele pe care aceasta ni le lăsa la îndemână.
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imaginar istoric

Într-un raport al conservatorului muzeal Alexandru Russo din 22 iunie 1870, inventarul
Muzeului Naţional de Antichităţi era împărţit în patru categorii: una antică, alta ecleziastică, cealaltă numismatică şi ultima de rarităţi şi curiozităţi. De observat că nu era
organizat cronologic şi nici tematic, ci după natura sau utilitatea pe care o avuseseră
cândva exponatele. Dacă schiţăm o tipologie a achiziţiilor din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, aşa cum reiese ea din documentele care le semnalau, desprindem
următoarele: 1) obiecte găsite din întâmplare, îndeosebi cu prilejul lucrărilor la căile
ferate ; 2) obiecte datorate căutătorilor de comori ; 3) achiziţii ocazionate de excursiile
arheologice; 4) donaţii particulare; 5) sesizări ale binevoitorilor către minister (obiecte
fără stăpân) ; 6) propuneri ale unor membri ai Comitetului Arheologic ; 7) anticari
şi „cunoscători" care îşi începuseră activitatea de multă vreme, pe cont propriu,
fără sprijin de stat ; 8) politica de investiţii pentru completarea inventarului muzeal ;
9) autosesizarea oficialităţilor care interveneau în vederea salvării unor obiective periclitate ; 10) dorinţa unor oficiali de a ajuta, prin achiziţionare din fonduri bugetare, un
colecţionar strâmtorat, un prieten, un client politic.
Deşi specialiştii frecventau un limbaj ştiinţific adus la zi, practica dovedea că ei
părăseau cu greu paradigma clasicistă. Istoricul român din secolului al XIX-lea se
menţine încă multă vreme pe urmele lui Homer : reconstituirile istorice amănunţite se
lăsau aşteptate, crezându-se, în continuare, că demne de a fi evocate erau numai trecuturile apte să figureze într-o epopee. De aici şi neîncetatele referiri la daci şi romani,
la panteonul medieval nu mai puţin. Discursurile care însoţeau geneza Muzeului Naţional
de Antichităţi pun în lumină o fază de tranziţie a culturii istorice modeme, când emulii
subiectului oscilau între mai multe opţiuni: 1) fascinaţia pentru ideea de precedenţă ca
sinonim al vechimii ; ceva care a existat cu mult înainte de noi şi ne complexează cu
acest lucru ; 2) gustul pentru evanescenţă, cu accente moralizatoare, de condamnare a
vanităţilor persiflate neîncetat de timp ; 3) receptivitatea etnografică faţă de diferenţă,
descoperită din pasiunea iluministă pentru civilizaţii exotice, pentru moravurile, instituţiile şi felul lor de a gândi; 4) interesul de tip „heraldic" şi anistoric pentru origini,
pentru epoci „arcadiene", ignorându-se secole întregi de evoluţie, pentru a ne fixa doar
într-un moment, un simbol ori un fapt anume ; acesta funcţionează ca un „totem", în
sensul că din el decurge toată istoria celor care se revendică de la dânsul ; insistă pe
evenimente instauratoare care nu cauzează direct, ci „iradiază" nişte precedente la alegere, din care modernitatea preferă unul ori altul, impunându-l ca trecut model, demn
de a fi continuat ; acest tip de interes se concretizează în pasiunea de a strânge
obiecte-monument, cum ar fi medalii, monede sau portrete ale oamenilor de seamă ;
5) afilieri de tip „genealogic", cu evoluţii „arborescente", dar nu telescopate până în
ziua de azi ; accent pe determinisme fragmentare, stabilite între epoci asociate din punct
de vedere cauzal sub pretext că ar fi apropiate ideatic (de exemplu, Mihai Viteazul
continua „programul" panromânesc al lui Ştefan cel Mare, paşoptiştii ducând mai departe
„proiectul" lui Mihai Viteazul); nu se acceptă un singur fir narativ, dar tocmai prin
ramificaţiile specifice genealogiei tot mai multe personaje sunt incluse în marea poveste
a neamului şi îndeosebi în panteonul acestuia; 6) ,,istoria prezentului", care se întoarce
pe firul timpului, din aproape în aproape, epoci diferite părând că ar „colabora" între
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ele cu „scopul" de a ajunge în actualitate; este o reacţie de „apărare" faţă de realitatea
că identităţile colective modeme nu sunt atemporale, având o istoricitate stringentă.

Pentrn vizualizarea imaginii,

vă rugăm să consultaţi
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Anii la care ne-am referit nu aduc prea multe în domeniul sistematizării şi concepIar în Regulamentul Legii pentru descoperirea monumentelor şi obiectelor
antice din 1893 prevederile de ordin juridic prevalează asupra celor de ordin ştiinţific.
Se fac simţite şi mai mult măsurile prohibitive şi chiar punitive, stipularea clară a unor
pedepse arătându-ne indirect persistenta acelei indiferente faţă de normele patrimoniale
şi civice promovate de stat. Chiar şi „excursiunile" stipendiate de minister se nutreau
din izul de „obiectivitate" al hazardului. De aceea, nişte cioburi găsite cu ocazia lucră
rilor pentru o cale ferată erau luate ca simptom al unor descoperiri mai importante.
Recapitulând deci politica de achiziţii a Muzeului Naţional de Antichităţi din anii
1870-1900, observăm pendularea între două tendinţe contradictorii : prima ar fi redun
danţa obiectelor selectate, frecvenţa foarte mare cu care unele sunt pomenite; a doua,
dimpotrivă, demonstrând interesul pentru singularitatea artefactului. Remarcăm, iniţial,
aspecte de ordin repetitiv, adică o anumită tematizare a cunoaşterii (determinată de
similitudinea obiectelor luate în evidentă şi de spontaneitatea recuperării lor). Mult mai
târziu, cu trecerea anilor, se decantează şi elementele de ordin evolutiv, pe care unii le
puneau, printr-un abuz semantic, în slujba ideii de continuitate istorică. Motivaţiile
identitare prevalând, unele „momente" deveneau rapid „monumente". Apoi, asiduitatea
cu care unele descoperiri revin în discuţie poate sugera: 1) tipologizarea, construirea
retroactivă a unor „specii" de exponate; 2) continuitatea unei civilizaţii de odinioară,
lunga ei persistenţă în timp ; 3) relevanţa mare pe care un obiect, regăsit iar şi iar, o
avusese într-o perioadă îndepărtată. Apărea apoi deosebirea dintre raritatea unui obiect
vechi şi unicitatea lui. Raritatea îl recomanda ca excepţie de la regulă, ca un caz foarte
particular, care stânjenea temporar definiţiile academice: pe scurt, era fortuită şi atipică.
tualizării.
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Unicitatea venea însă din siguranţa că un anume exponat nu avea seamăn în lume. Chiar
şi aşa, el putea fi la originea unor lungi şiruri de imitaţii, rămânând modelul mai multor generaţii de obiecte înrudite. În secolul al XIX-lea, catalogările erau dominate de
criteriile colecţionarilor de artă. Adică mergeau pe distincţia dintre singularitatea artefactului ca operă de artă (provenită din maniera de tratare iconografică sau stilistică) şi
unicitatea obiectului (dedusă din procedeele tehnice utilizate pentru realizarea lui).
Nemulţumit că Grigore Tocilescu nu îi pusese la dispoziţie manuscrisele slavone din
Muzeul Naţional de Antichităţi, Nicolae Iorga vorbea, la 1899, de „această magazie de
vechituri, această oficină de astrolog". Iorga se înfuriase auzind că mult râvnitele manuscrise fuseseră totuşi puse la dispoziţia unor vizitatori străini, unul dintre ei, un rus,
furând câteva dintre ele. Reproşurile lui vizau stocarea multor obiecte care nu aveau ce
căuta într-o instituţie preocupată, la origini, de arheologia clasică. Iorga exagera însă,
punând totul pe seama dorinţei lui Tocilescu de a acapara şi de a monopoliza cât mai
multe surse pentru a-şi împiedica colegii şi rivalii să le folosească. Mult mai realist este
să observăm că această indistincţie venea şi din accepţia largă, în continuare, a cuvântului „Antichitate". În secolul al XIX-lea, românii inventariau orice găseau, fără a şti
neapărat ce istorie anume putea să integreze acele artefacte. Era o atitudine tipică anticarilor întârziaţi. Cercetările lor nu ilustrau o metanaraţiune deja formulată, ci adunau
doar premisele acesteia. Treptat, se trecea de la simpla fascinaţie pentru faptele, personajele şi vestigiile din illo tempore la intenţia de a reface istoria unui exponat, plecând
de la prezentul lui şi mergând înapoi, pe firul poveştii sale. Inventarele trădează felul
de a percepe istoria la un moment anume, de a repartiza anumite mostre într-o specie
sau alta de izvoare. De exemplu, trecerea unui obiect din stadiul de „curiozitate" la
acela de „sursă" - care contribuie la reconstituirea unui trecut - presupune progrese în
ştiinţele adiacente şi apariţia unor noi informaţii care permit o valorificare reală a unui
obiect altminteri doar pitoresc. Tranziţia nu era facilă, obiectele aduse în muzeu figurând
mai mult ca efigii ale unor lumi pierdute şi neoferind prea multe informaţii despre
acestea. Iniţial mult prea puţine şi disparate, exponatele treceau cu greu din faza în care
aminteau de o epocă oarecare în cea în care puteau participa efectiv la completarea unei
biografii colective, a unui puzzle narativ. Una era gustul pentru trecut, altceva curiozitatea faţă de el şi cu totul altceva investigarea lui sistematică. Aidoma colecţiilor, cota
muzeului creştea cu cât avea mai mulţi vizitatori. Necesita aşadar o anumită teatralizare
a discursurilor care îl legitimau. Şi cu cât se dădea în spectacol, cu atât obţinea mai
repede acea aură a „bunului de utilitate publică". Astfel, furtul „cloştii cu pui" era mai
degrabă un succes decât o pagubă. Aducea Muzeul Naţional de Antichităţi în atenţia
unui public larg, atrăgându-i pe oameni cu iluzia că adăpostea lucruri ieşite din comun.

Imaginarul ştiinţific din La Bel/e Epoque
La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, epistemele coabitau, dar nu
dialogau, o eventuală ramificare nepărând încă utilă. Cuvântul ştiinţă le îngloba şi le
proteja pe toate, indiferent de aria lor de investigaţie. De unde şi „complicităţile metodologice" dintre biologie şi istorie, provenite din constatarea că funcţiile fiziologice
umane nu erau independente de schimbările mediului nostru de viaţă de-a lungul timpului.

MUZEUL

ŞI

GESTIONAREA TRECUTULUI

279

La începutul secolului XX, neolamarckienii susţineau că echilibrările şi nevoile organismului nu existau în sine, ca esenţe anatomice ale naturii umane, ci variau de la o
epocă la alta, fiind influenţate de evoluţia funcţiilor biologice interne, dar şi de factori
socioculturali (normele de muncă, mijloacele de încălzire, igiena alimentară). După Jean
Baptiste de Lamarck (1744-1829) şi cei care i-au dezvoltat preceptele în secolul XX,
mediul de viaţă al fiinţelor exercită un determinism al diversificării şi, totodată, o intervenţie selectivă printre acestea. Or, elevii lui Grigore Antipa (1867-1944) lansând la noi
moda excursiilor de studiu, le insuflau şi altora pasiunea pentru întemeierea muzeelor
provinciale. Apoi, naturaliştii dădeau idei şi arheologilor. Atât pentru biologi, cât şi
pentru istorici devenea tot mai atractivă o teză cu efecte muzeale : contextul care împresoară subiectul cercetării lor presupune coparticiparea ambientului fizic şi cultural la
dezvoltarea omului sau la anduranţa unui obiect mai vechi. După modelul ştiinţelor
naturale, în care se miza tot mai mult pe cunoaşterea directă a obiectului cercetării,
studiat în mediul subzistenţei sale, istoricii şi arheologii îşi însuşeau o idee de autenticitate similară ; se arătau şi ei tot mai ostili faţă de colectarea şi centralizarea acelor
antichităţi totalmente rupte de mediul geografic şi geologic în care fuseseră îngropate.
În imaginarul ştiinţific de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX,
marile repere erau chimia, fizica şi ştiinţele naturale, ele devenind modele de probitate
pe care istoria încerca să le imite. Chimia şi fizica aveau ca principal atu experimentul,
cu alte cuvinte putinţa de a demonstra, aici şi acum, teza susţinută ; ca să nu mai pomenim de spectacolul de concretitudine oferit de medicină. Ştiinţele naturale se apropiau
şi ele de acest ideal prin faptul că mizau mult pe observarea obiectului de studiu, mersul la fata locului fiind gestul care le garanta măcar aparenta înrudirii cu "surorile" mai
bine cotate. Ştiinţele naturale deveniseră un model de urmat şi în domeniul umanioarelor, tot mai fascinate de orice doză de empirism care le tăcea atunci mai credibile, mai
integrate în acea cultură a exactităţii pe care publicul larg o echivala cu adevărul. În
România cel puţin, sumele mari alocate Muzeului de Ştiinţe Naturale trezeau invidia
instituţiilor similare, dar cu alt profil, unii asociind voga de care se bucura aşezământul
lui Antipa cu pasiunea pentru botanică şi turism (savant, cinegetic sau doar automobilistic)
a prinţului moştenitor Ferdinand. Eram deja la momentul când o excursie cu aer academic era bine mediatizată, concurenţi ai lui Antipa, cum ar fi Alexandru Tzigara-Samurcaş
(1872-1952), inventând şi ei societăţi de vilegiatură, prin care sperau să atragă un
sprijin regal similar.
În opinia lui Samurcaş, ambiţiile veritative ale istoricilor nu puteau fi susţinute
deocamdată decât de arheologi. Doar ei îi puteau urma îndeaproape pe biologii care
uitaseră de animalele împăiate pentru a cunoaşte vietăţile în mediul lor de trai. În planul
logicii scientiste, turismul pretins de noile ştiinţe ale naturii readucea sub reflectoare
felul în care savanţii ţineau sau nu cont de cadrul intelectual în care se forma domeniul
lor de investigaţie ; îl învesteau fie doar cu rolul de martor al unei evoluţii epistemice,
fie, dimpotrivă, cu meritul de coautor al acesteia. Dacă împăierea unui biet fazan paseifica imediat respectiva pasăre, urmărirea acelui animal "pe viu", zile în şir, le dădea
excursioniştilor pasionaţi satisfacţia accesului nemediat la obiectul lor de studiu, pe care
îl puteau actualiza neîncetat. Or, observarea unui fapt istoric la locul producerii sale
le-ar fi dat şi istoricilor senzaţia că pot cultiva o idee de probitate similară cu cea a
ştiinţelor exacte. Mai mult, de la simpatia pentru cercetări în habitatul natural apărea şi
o idee nouă de autenticitate muzeală, ducând - spune Constantin Kiritescu (1876-1965)
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în amintirile sale - la geneza unor instituţii cu caracter regional. Se trecea cu greu de
la depozitarea artefactelor în Muzeul Naţional de Antichităţi la conservarea lor in situ,
mai bine zis la vedere, pentru un vizitator care voia să-i garantezi relaţionarea nemijlocită cu obiectul curiozităţii lui. Modelul ştiinţei făcute spectacol la Expoziţia pariziană
din 1900 se impusese atât de categoric în memoria şi sensibilităţile continentului, încât
şi trecutul cercetat de istorici trebuia să fie vizibil şi totodată vizualizat, prin fotografii,
diorame, jurnale cinematografice. Călătorind prin Germania, Samurcaş constata şi
populariza această schimbare, mai degrabă ruperea de bătrânele investigaţii filologice,
de cabinet: ,,Obiectele au, faţă de cuvinte, marele avantaj al evidenţei necontestatei lor
vechimi, făurirea obiectului precedând cu mult denumirea lui. Pe când, deci, un obiect
găsit la locul său de origine ne vorbeşte nemijlocit, dezvăluindu-ne condiţiile alcătuirii
sale, trădându-ne însuşirile sufleteşti, ca şi îndemânarea mâinilor celui care l-a făurit,
denumirea obiectului nu ne ajută să cunoaştem trecutul legat de acel obiect. Cuvintele
au suferit, în decursul vremurilor, transformări radicale uneori, de care au fost cu totul
ferite rămăşiţele păstrate în coaja pământului" (Tzigara-Samurcaş, 1944, p. 391). De
ce erau aceste concepţii muzeale atât de mult asociate cu mediile academice germane ?
În amintirile sale din studenţie, Tzigara-Samurcaş invocă "demonstraţiile sfătosului
W.H. Riehl". Într-adevăr, dacă vrem să înţelegem climatul intelectual care favoriza
localismul muzeal atât din punct de vedere ideologic, cât şi epistemic, trebuie să amintim că Wilhelm Heinrich Riehl (1823-1897) fusese promotorul cercetării folcloristice
interdisciplinare, el propunând ştiinţele naturale ca model al etnografiei. Antimodernist
şi neomedievalist, Riehl voia o nouă antropologie, care să alimenteze politici sociale
având drept scop remedierea efectelor negative ale modernizării : omogenizare, alienare,
degradare morală, destructurare comunitară. Ideea lui de Volk era mult mai atentă la
mutaţii mentale, la particularităţi regionale şi la diferenţieri sociale, criticând noţiunea
excesiv de metafizică şi de idilizantă a compatrioţilor săi. Iar folclorul şi cutumele fiind
imemoriale, anonime şi nedatabile, se bucurau, după el, de o aură de obiectivitate, în
virtutea căreia poporul putea fi observat cu o oarecare detaşare, în excursii tematice ;
la fel cum procedau naturaliştii cu vieţuitoarele cercetate în habitatul lor. Ţinta principală
a lui Riehl era să inventarieze şi să dea un sens diferenţelor zonale, şi nu asemănărilor
transregionale, combătând tendinţele uniformizante, stipendiate politic. Când şi când,
Riehl era invocat drept un precedent convenabil pentru nenumăratele argumentări pro
şi contra, exersate îndeobşte de Tzigara-Samurcaş.
Pe fondul acestor mutaţii din plan ştiinţific, istoriei locale i se punea la dispoziţie
un mic alibi epistemic : era un moment când pozitivismul nu se mai mulţumea cu
accentul pus pe informaţia documentară, depreciind studierea inscripţiilor deja transcrise
şi insistând pe competenţele ce reieşeau fie din lucrul efectiv pe frânturile de piatră
încrustată, fie pe descoperirile de hrisoave necunoscute, găsite şi descifrate de istorici
pe cont propriu. Indiferent dacă erau scrise, scrijelite sau sculptate, sursele istorice
agonisite de fiecare dădeau mai multă prestanţă dacă intrau, măcar temporar, mai mult
în aria semiotică a monumentului decât în aceea a documentului. Oricât i-am ironiza,
se cuvine să recunoaştem că pasionaţii de trecut se străduiau din răsputeri să riposteze
concurenţei naturaliştilor, cu care se comparau mereu, ideea de probitate a istoricilor
trebuind să ţină cumva pasul cu nonşalanţa demonstraţiilor vizuale din muzeul lui Antipa.
Era o situaţie pe cât de simplă, pe atât de greu surmontabilă : majoritatea mostrelor pe
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care se bazau naturaliştii erau extrase dintr-o realitate încă existentă (minerale, animale),
mereu la dispoziţia celor care le puteau afla pe cont propriu în natură, pe când obiectele
răzleţe adunate în Muzeul Naţional de Antichităţi nu erau decât nişte urme, ecouri ale
unor fenomene istorice stinse de multă vreme.

O nouă spaţializare a trecutului
Muzeul Naţional de Antichităţi din Bucureşti fusese creat la 25 noiembrie 1864, când
unirea de la 1859 părea o „lipeală" vremelnică. Aşa că, din punct de vedere ideologic,
instituţia la care ne referim construia mitul unei sinteze moldo-muntene atemporale ; în
mod previzibil, se evita ideea de concert al diversităţilor convergente, valabilă în mult
mai eterogena Germanie. Or, ,,Muzeul Arheologic, ţinut în cele mai proaste condiţii ca
pe vremea instalării lui Tocilescu, cu descărcarea obiectelor aduse de pretutindeni", îl
irita în continuare pe Nicolae Iorga (1871-1940): la mulţi ani după dispariţia celebrului
său adversar, îl invoca totuşi pe răposat, spre a-l menţine ca termen de comparaţie. Pe
seama lui Grigore Tocilescu (1850-1909) se putea construi orice antiteză, evident defavorabilă lui. Acestea fiind relaţiile dintre cei doi, promovarea muzeelor locale era pentru Iorga o modalitate de a submina centralismul Muzeului Naţional de Antichităţi,
condus între 1881 şi 1909 tocmai de Grigore Tocilescu. Dincolo de faptul că localismul
lui Iorga era în mod clar o metodă de a-şi lovi rivalul, dacă reducem povestea doar la
duşmănia dintre doi istorici, atunci ducem totul în derizoriu. Este cazul să acceptăm că
Iorga îşi baza pledoariile pe o consistentă experienţă germană, completată, la începutul
secolului XX, cu observaţii culese în călătoriile sale prin România.
Ce influenţă să fi avut şederile lui Nicolae Iorga la Berlin, Leipzig, Dresda, Niimberg
sau Innsbruck? Am rezuma, pariind pe antiteza dintre capitala cosmopolită a Reichului
şi mediul mai apropiat de gusturile sale din celelalte oraşe : small is beautiful era crezul
pe care şi-l consolidase, acesta punându-şi amprenta asupra felului în care vedea conservarea valorilor patrimoniale sub formă de restaurări, muzeificări, arhivări. Nu conta
atât metoda de a ne păstra trecutul - variantele nefiind prea multe-, cât mai ales reprezentările despre timp care decurgeau din soluţia aleasă. Iorga ridica neîncetat aceeaşi
întrebare : ce aflăm despre noi înşine şi ce uităm atunci când optăm pentru o variantă
oarecare de patrimonializare? Urmele trecutului trebuiau deci lăsate acolo unde acesta
le crease la un moment dat ; mai mult, când scriem istoria unui timp oarecare, se cuvine
să cunoaştem şi să prezervăm pe cât posibil spaţiul care a găzduit principalele ei evenimente. Ce voia să spună realmente? Priveliştile ce aveau să-l încânte la el acasă nu se
născuseră, după el, din voia întâmplării, ci din acţiunea transformatoare a timpului uman
asupra spaţiului geografic. Toate erau nişte peisaje-martor, Iorga personificând intens
natura, care se implica şi păstra, pentru cunoscători ca el, ecoul dramelor colective. Iată
cum se contura şi filosofia localistă care învestea muzeele regionale cu misiunea de a
salva ceva din „suflul" istoriilor consumate prin preajmă. Duse prea departe de locul
aflării lor, resturile trecutului nostru amuţesc pentru totdeauna ; pentru că, în multe
cazuri, contextul în care se desfăşoară un fenomen ne spune mai multe decât fenomenul
însuşi.
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Cam acestea erau convingerile cu care Iorga începea să străbată ţara la pas, de la
la Severin, căutând asiduu „desăvârşita întrupare a paginii de istorie". Cel mai
frecvent artificiu al descrierilor sale era antiteza, el nescăpând nici o ocazie să regrete
că arhitectura modernă a prezentului nu avea antecedente în trecut, ştergându-i-se urmele
în mare grabă. În spusele marelui istoric găsim permanent această opoziţie neîmpăcată,
între o arhitectură actuală care putea fi de oriunde şi vechile reminiscenţe, care nu pot
fi decât de aici. Dar nu părerile lui Iorga despre clădiri şi restaurarea lor ne interesează,
ci modul în care, din observarea acestui aspect, desprindem o concepţie despre conservarea rămăşiţelor istoriei, oricât de mari sau de mici erau ele. Unde să fie păstrate :
a) chiar unde fuseseră găsite? b) într-un muzeu care să reflecte arealul cultural al zonei?
c) într-un aşezământ în care să semnifice nu specificul lor local, ci, dimpotrivă, o
devenire istorică transregională şi convergentă ? Iorga dezvolta o mică antropologie a
spaJiului, dând de înţeles că exista o „complicitate" între faptul istoric şi spaţiul survenirii sale. Această „colaborare" între eveniment şi fundalul său geografic era demonstrată,
potrivit lui Iorga, abia de trecerea anilor. Rezistând intemperiilor, urmele întâmplărilor
de demult se lăsau găsite doar de cei care credeau în „geniul locului". Ele îşi justificau
astfel conservarea în acel perimetru regional, la a cărui lungă poveste fuseseră martore
şi coautoare.
În discursurile acelor ani, unii pariază mult pe integrarea noastră într-o tendinţă
istorică multiseculară, în care reuşim să ne descurcăm graţie propriilor calităţi, în timp
ce alţii argumentează ideea unei istorii pe care ne-am croit-o singuri, vorbind de fapte
care par că vin de la sine. Distanta este aşadar cea dintre accentul pus pe însuşiri şi
accentul pus pe acţiuni, ambele păcătuind prin aceea că nu reconstituie, ci restaurează ;
adică ne individualizau cu riscul de a ne dezistoriciza. Din acest motiv, nu putem ignora
polemicile din jurul mănăstirilor renovate, ele înscriindu-se în cultura muzeală de atunci.
Stângăciile de la vremea respectivă ne sunt utile acum pentru că orice formă de reactualizare
Botoşani
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trădează, prin exagerare sau chiar kitsch, sentimentul unei separări temporale de o lume
pe care o resimţeam deja inactuală, dar pe care ne-o doream cumva înapoi, ca să reprezinte prezentul nostru, şi nu perioada construirii sale. Aici apar diferenţele dintre modul
cum erau culese informaţiile despre trecut la un moment dat şi reprezentările despre
timp alimentate de acele informaţii. Ideea că restaurarea şi muzeificarea sunt două fete
ale unui singur proces, de conservare a monumentelor, reiese şi din criticile lui Iorga
la adresa lucrărilor lui Andre Lecomte du Noiiy (1844-1914) de la Curtea de Argeş.
Mai exact, crearea în imediata apropiere a acelei biserici a unui muzeu aferent lăcaşului
ar fi fost, pentru Iorga, nu un aspect secundar-benevol, ci o probă că la Curtea de Argeş
trecutul fusese salvat, şi nu înfrumuseţat. Lua totuşi act, fără entuziasm, de salvarea
unor piese de patrimoniu doar prin transportarea lor la muzeul bucureştean "abia orânduit", actualul Muzeu al Ţăranului Român.
Între apariţia unor muzee locale care să menţină istoria la locul faptei, pe de o parte,
şi fenomenul restaurării bisericilor medievale, pe de altă parte, există o înrudire factuală
care tine mai mult de practică decât de o concepţie anume. "Muzeul abia orânduit", în
1906 precizăm noi, era al lui Alexandru Tzigara-Samurcaş, cu care Iorga se afla în
relaţii acceptabile pe atunci, dar nu cordiale, dovadă că menţionarea lui este neutră,
Iorga neatacând, dar nici elogiind ducerea acelor obiecte în capitală ; şi aceasta pentru
că Samurcaş, atunci când critica direct sau voalat situaţia de la Muzeul Naţional de
Antichităţi, stăpânit de Grigore Tocilescu, invoca şi el tot muzeele "micilor patrii"
germane, cu rosturi antiberlineze şi anticentraliste declarate; dar cu un „supliment" de
socialism utopic englez, marca John Ruskin şi William Morris, în sensul că Iorga şi
Samurcaş nu voiau un Ev Mediu idealizat şi definitiv închis, ci unul încă util, activ în
prezent. Care a fost lectura românească a acestor teorii ? Conservarea întocmai a unui
arhetip cultural nu era un scop în sine, valoarea momentului inaugural stând, conform
lui Iorga, în continuările şi adaptările pe care acesta şi le găsise în timp. Iorga credea
că tradiţia trebuia să rămână actuală, dar nu ca scop în sine, ci ca mijloc de negociere
între vechi şi nou. Cu alte cuvinte, trecutul era pentru el un termen de comparaţie, nu
un model absolut. Iar istoricul pătimaş reprezenta de fapt o tendinţă generală, micile
state balcanice alegându-şi repere identitare stabile cu care să poată fi identificate fără
greşeală. Altminteri, nemaifiind eroi principali în propria istorie, românii şi-ar fi mercantilizat şi pasivizat felul de a fi, adică şi-ar fi ignorat tot mai mult trecutul pentru că
nu mai ajuta cu nimic prezentul. Nu degeaba ajungea, în 1914, să pună în relaţie restaurarea bisericilor botoşănene cu muzeificarea micilor artefacte contemporane lor, cele
din urmă putând explica mai bine geneza şi parcursul acelor edificii religioase. Evident,
un monument nu era pe deplin conservat dacă nu se salvau şi odoarele care îi asistaseră
existenţa. Din acelaşi motiv, Iorga ţinea să promoveze confuzia dintre continuitate şi
istoricitate, deşi prima presupune o anume constanţă şi neschimbare, iar cea de-a doua
este sinonimă cu evoluţia, cu adaptarea etc. Iorga vedea în tradiţie o artă a îmblânzirii
schimbării. Rolul ei era să adopte treptat importurile, poate prea conjuncturale, preschimbându-le în etape inevitabile dintr-o evoluţie prealabilă extrem de lungă.
Pentru Nicolae Iorga, timpul omenirii „urcase" spre Evul Mediu, unde crea un model
cultural de referinţă; apoi, anii noştri se iuţeau şi "coborau" spre modernitate, care
disloca Europa din acea matcă de valoare verificată în secole. Schimbarea adusă bătrâ
nelor panorame continentale nu i se părea o catastrofă, ci mai degrabă o pripeală, o
grăbire riscantă a pulsului istoriei. Geografia fizică şi creaţia umană alcătuiseră, în
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mintea lui, un peisaj idilic de durată, pe care românii trebuiau să-l perpetueze cât puteau,
pentru a nu-şi pierde simţul orientării prin vremuri. Ideea lui de vechime nu era una
totemică, de dincolo de istorie. În concepţia sa organicistă, această vechime era efectul
unor acumulări care îşi atingeau apogeul în perioada medievală sau puţin după aceea.
Totuşi, se vede clar că, pentru scepticul Iorga, modernizările nu se întâmplau pur şi
simplu ; ele nu se alăturau vechiului, ci îl înlăturau. Istoricul călătorea mult pentru a
găsi locuri uitate şi de aceea „pure", colţuri de ţară la care românii să se întoarcă pentru a-şi relua istoria, plecând de la adevăratele ei începuturi. De aceea, orice iniţiativă
care nu ţinea cont de bătrâneţea modelelor disponibile era pentru el o adăugire stridentă,
o contrafacere. Potrivit lui Iorga, un proiect modernizator nu era demn de stimă dacă
nu era legitimat de originile noastre consacrate, dacă nu avea germeni în timpurile dintâi. Viitorul nostru trebuia să vină neapărat din trecut, să crească din el. Bunăoară, încă
din 1904, Iorga observa într-o expoziţie craioveană că „acele lucruri, foarte felurite,
erau legate împreună prin amintirea aceluiaşi trecut, din care porneau toate". Dând la
o parte obişnuitele atacuri la adresa lui Grigore Tocilescu şi a lui C.I. Istrati (1850-1919),
Iorga schiţează o mică sociologie a anticarismului oltean, subliniind substratul lui filantrop şi posibilitatea ca expoziţiile provinciale să se permanentizeze, devenind muzee.
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Din perspectiva lui Vasile Pârvan (1882-1927), afin al lui Iorga, dezaprobarea faţă
de Grigore Tocilescu nu includea şi activitatea acestuia la Muzeul Naţional de Antichităţi.
O vreme, tânăra stea a arheologiei noastre a dat senzaţia că împărtăşea aceeaşi concepţie centralistă, departajându-se de predecesorul său tocmai când era cazul să critice
veşnica reducere a conservării muzeale la o simplă depozitare a artefactelor. Se desprindea de vechiul intervenţionism bucureştean, dar treptat şi tacit, dovezile acestei reorientări venindu-ne din arhive. Iar argumentele majore erau două : criza de spaţiu muzeal
de la Bucureşti şi acceptarea ideii că un muzeu local lua sub control mult mai repede
descoperiri arheologice faţă de care capitala reacţiona tardiv. Expunerile sale de motive
diferă însă de la un caz la altul, centralismul pârvanian acţionând ca soluţie spontan-salvaţionistă, şi nu ca strategie de lungă durată. În timpul Primului Război Mondial,
memoria acestor dispute era deja stabilizată, în sensul că opinia publică dezaproba
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dislocările pricinuite de Tocilescu în Dobrogea, percepându-l pe urmaşul şi criticul său,
Pârvan, drept promotor al muzeelor locale. Mărturie stau însemnările de război ale lui
Yvonne Blondei, fiica fostului ambasador francez Camille Blondei. Paginile redactate
în anii 1916-1917 conţin referiri la vandalismul tocilescian şi totodată laude la adresa
muzeului local din Hârşova, impulsionat de Vasile Pârvan. În contrast cu dezaprobarea
acţiunilor lui Tocilescu, urmează, pe 16/29 octombrie 1916, câteva rânduri care demonstrează că prudenta cu care Pârvan acţionase în chestiunea muzeificării patrimoniului
antic îi asigurase, finalmente, o statură de personaj pozitiv. La acel moment, orice formă
de a depozita obiecte - sub pretextul protejării sau al expunerii lor mai bune - era respinsă chiar de opinia publică, nici localismul şi nici centralismul neputând să mai extragă
justificări din vechiul reflex al comasării artefactelor.

Imaginarii de sinteză
La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, cine voia să conducă un
muzeu trebuia să-şi legitimeze un domeniu de competenţă aparte, spre a justifica o nouă
întemeiere instituţională, dar mai ales atragerea unor fonduri publice sau private. Dacă
nu, mai avea doar varianta contestatară, criticând constant colegii care obţinuseră deja o
asemenea demnitate. Şi ţinta predilectă era, desigur, Grigore Tocilescu, directorul longeviv al Muzeului Naţional de Antichităţi, tot mai eterogen şi mai aglomerat din punctul de vedere al inventarului. Evident, cei care îşi disputau funcţia lui Tocilescu militau
pentru „nişarea" patrimoniului adunat, fie în funcţie de noile discipline care îşi delimitau atunci aria de interes (preistoria, etnografia, istoria artei), fie de idealul înfiinţării
muzeelor locale. Până la moartea lui Grigore Tocilescu (1909), disputele centrului cu
provincia se concentraseră pe trei „fronturi": Bucureşti versus Craiova (miza fiind în
special patrimoniul medieval-ecleziastic), Bucureşti versus Constanta (cu un interes
evident pentru vestigiile Antichităţii greco-romane) şi Bucureşti versus laşi (obiectul
rivalităţii constituindu-l exponatele culturii preistorice Cucuteni). La Craiova se va
înfiinţa, pe baza testamentului lăsat de Alexandru şi Aristia Aman, o fundaţie (1908)
care avea să fmanteze muzeul regional. La Constanta, muzeul regional se năştea din
insistenţele autorităţilor locale (teoretic în 1907, practic cinci ani mai târziu), dar şi
din raţiuni pragmatice, pe măsură ce cantitatea de exponate descoperite creştea. La
laşi, sarcina muzeului regional cădea în sarcina Universităţii (1916) şi a lui Orest
Tafrali (1876-1937), cu precizarea că o consacrare instituţională nu dădea „localiştilor"
câştig de cauză şi în privinţa inventarului. Fie că invoca primatul Bucureştiului în
adjudecarea originalelor/unicatelor, fie că dispunea de mai multe fonduri pentru achiziţionarea acestora, Muzeul Naţional de Antichităţi se impunea destul de uşor în
competiţia cu provincialii.
Argumentele centraliste priveau ceea ce azi am numi „managementul cercetării",
considerându-se că acumularea cât mai multor artefacte sub acelaşi acoperiş eradica
petele albe ale istoriei, construindu-ne nişte reprezentări clare despre trecut, dacă nu
veridice, atunci măcar coerente. Centraliştii nu treceau cu vederea nici disputele locale,
iscate din faptul că aşezămintele provinciale funcţionau cu stipendii de la primării sau
de la orice alţi potentaţi care, odată cu schimbările aduse de alegeri, îşi puteau retrage
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sprijinul pentru muzee, periclitându-le existenta. Ideologia centralistă era una salvaţionistă,
de pe urma neglijenţelor locale. Combătând risipirea surselor de informare şi
indiferenta localnicilor faţă de vestigii, centralizarea muzeală ar fi pus la dispoziţia celor
interesaţi, indiferent de unde veneau, o bază de date imposibil de realizat în provincie,
unde nu existau resurse materiale în acest scop. Potrivit ideologiei centraliste, capitala
era asituată, plasarea în Bucureşti a unor instituţii esenţiale deteritorializându-le şi
tăcându-le cumva ale tuturor, nişte simboluri transregionale, naţionale.
Argumentele localiste erau mai degrabă justiţiare decât academice, instituirea unor
muzee provinciale părând o ripostă la spolierea pe care centrul o tăcea în numele unei
identităţi prea generice, foarte puţin sensibile la particularisme. Or, în ideologia localistă,
specificităţile sunt cele care, departe de a dezbina, arată că lucrurile care ne aduc împreună sunt mai importante decât cele care ne despart. O identitate nafională solidă se
construia, din perspectivă localistă, pe certitudinea că în orice parte a ţării mergi, te
întâmpină istorii diferite, dar convergente, cu care te identifici uşor tocmai datorită
sentimentului de diversitate pe care îl alimentează. Localismul era o reacţie la instituirea unor „locuri în care nu s-a întâmplat nimic", repopularea trecutului provincial cu
episoade istorice de primă mână neducând la separatism, ci la stimularea sentimentului
de apartenenţă la istoria celuilalt. În virtutea lui, muntenii urmau să admire muzeele
moldovene şi invers, concretitudinea unor artefacte ajutându-i să-şi vizualizeze reciproc
biografiile. Chiar şi din invidia faţă de gloria celuilalt se naşte dorinţa de a face cumva
parte din povestea acestuia. Astfel apăreau şi schimburile simbolice de trecuturi, întreţinute din dorinţa reflexă de a te recunoaşte în celălalt şi de a participa împreună la o
conştiinţă a devenirii comune.
Justificările unei tabere puteau servi, în funcţie de context, intereselor celeilalte.
Vandalismul ocazional al ţăranilor sau „comorarilor" era folosit ca argument atât de cei
care justificau astfel transferarea exponatelor la Bucureşti (spunând că provincia nu avea
cum să le apere), cât şi de cei care voiau exact opusul, arătând că un muzeu local ar fi
asigurat siguranţa artefactelor în cel mai scurt timp. Impulsurile localismului muzeal
din România modernă comportă anumite apropieri de fenomenul similar din Occident,
dar deosebirile sunt mult mai relevante. Paradoxal, ideea de muzeu local a fost stimulată
indirect de la centru: din lipsa de spaţiu sau de fonduri, pentru a ataca un rival permanentizat în funcţia de director sau din impulsuri teoretice, inspirate din polemicile
determinate de restaurările acelor ani. Spre deosebire de Franţa, curentul localist „de
jos" era firav la noi, căutând dacă nu sprijinul, atunci măcar acordul centrului. În absenta
unor iniţiative locale consistente, nici autonomizarea financiară şi juridică faţă de
Bucureşti nu era un obiectiv prea atractiv. Oricum, localismul era o opţiune justă, dacă
era susţinut de localnici şi le servea efectiv interesele, cu alte cuvinte, dacă nu era
instrumentat, în diferite scopuri, de persoane străine de o regiune pe care o compătimeau
de la mare distanţă. În fond, ce caută istoria locală? Un specific inconturnabil al zonei,
nişte detalii culturale care să-i dea o identitate cu totul specială sau nişte aspecte foarte
relevante, care să scoată aşezarea din anonimat, plasând-o la acelaşi nivel simbolic cu
localităţile în care se dăduseră cine ştie ce bătălii? Muzeele locale s-au impus, fiecare
istorie, oricât de măruntă, fiind în general restituită geografiilor care o generaseră. Între
local şi central meciul a fost însă nul. Ideea de a depune un vestigiu în muzeul cel mai
apropiat de locul descoperirii sale nu servea prea mult poveştii acelui obiect, care se
trăind
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afla acolo poate din întâmplare, nereuşind să caracterizeze efectiv trecutul zonei cu
pricina. Adevărata contrapondere la muzeul central nu era cel local; conta mai mult
strădania de a păstra rămăşiţele chiar acolo unde rezistaseră secole la rând, ambientul
arhitectural, urban sau natural dându-le mai multă însemnătate decât ar fi avut dacă erau
luate separat, ca exponate de sine stătătoare. Cea mai bună formă de muzeificare era
aceea de a menţine artefactul şi ruina în contextul supravieţuirii lor, vecinătăţile forţându-le să spună mai mult decât reuşeau pe cont propriu, la adăpostul unei vitrine.

