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Spaţiul şi timpul în care se desfăşoară practica arheologică sunt programate
capitalist. Institutele şi muzeele, departe de a deveni comunităţi ale cunoaşterii, s-au
transformat într-un câmp de piramide ierarhice în care locul fiecăruia este bine fixat.
Devenim cuvinte care umplu rubricile analizelor SWOT făcute de manageri, devenim
„puncte tari” şi „puncte slabe”, „blazaţi şi lipsiţi de autoritate” sau „cu deficienţe în
asumarea responsabilităţilor” sau neadaptaţi „cerinţelor de eficienţă şi mobilitate cerute
de epoca noastră” (Oberländer-Târnoveanu 2013, 199). Unii şi-ar dori, într-un limbaj ce
aminteşte de filmele americane cu gangsteri, o legislaţie a muncii care să permită
„penalizarea sau chiar eliminarea persoanelor cu grad redus de competenţă profesională
şi iniţiativă” (Oberländer-Târnoveanu 2013, 199). Suntem puşi în competiţie, suntem
îndemnaţi să ne căţărăm cât mai rapid spre vârf şi se spune că trebuie să ne dorim o
carieră reuşită. Se reproşează că nu participăm la „proiecte”.

Noi spunem: arheologia trebuie să treacă, dincolo de cristalul optimist al
legislaţiei şi de aparenta ordine instaurată managerial, în banalul birocraţiei care
construieşte cotidian puterea şi dominaţia, docilitatea şi obedienţa. Nimic nu trebuie
omis: agende de lucru şi interpretări, burse şi granturi, decizii şi rezoluţii, cereri şi note de
fundamentare, standarde şi proceduri, rapoarte de activitate lunare, semestriale şi anuale,
planuri de cercetare, şedinţe operative şi de control managerial intern, vernisaje şi toate
dispozitivele ritualice prin care managerii, prin gesturi şi cuvinte, reproduc capitalismul,
îşi naturalizează şi legitimează poziţia şi îşi rostesc şi răspândesc cuvintele noii limbi de
lemn care ne desfigurează viaţa. Apoi, ar trebui rostite şi celelalte lucruri care nu-şi
găsesc locul în discursul arheologic: posibilităţi de angajare, surse de finanţare, relaţii de
putere, salarii şi condiţii de lucru – atât pentru arheologi, cât şi pentru lucrătorii angajaţi
pentru săpături. Şi atunci vom înţelege că zilnic trăim şi construim un capitalism foarte
diferit de produsul frumos ambalat pe piaţa ideilor conforme.
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