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Comorile României în România

Sorin Oanţă-Marghitu

Rezumat

În perioada şi rândurile următoare, holul mare al Muzeului Naţional de Istorie a României
este locul privilegiat în care se desfăşoară un festival de suprapuneri şi vecinătăţi care nu poate
lăsa indiferenţi cercetătorii relevanţi şi consternaţi din punct de vedere real şi uman. Întreaga
desfăşurare debutează cu un rezumat întocmit într-un sezon marcat de examene de capacitate,
evaluări şi abuzuri care au fost vigilent şi prompt semnalate. În acelaşi timp, ţara evită să
înfiinţeze noi comisii de teama de-a nu fi ocupate. În ciuda eforturilor racordate depuse de elită,
unii cetăţeni îşi mobilizează pornirile pamfletare şi reuşesc să extragă din fondul naţional
resursele inepuizabile de aruncare în derizoriu. Este tot ce a mai rămas. Distrugerea necesară nu
mai lasă timp pentru construcţie. Distrugerea este construcţie. Acesta este contextul.

Oprimarea elitei manageriale suprapune condiţiile socio-culturale care au născut ideea de
a proiecta al treilea episod. Coordonatorul general, organizatorii, curatorii şi comisionarii au rupt
monotonia firului logic şi, pe neaşteptate, au evitat să boteze expoziţia cu numele Comorile
României în România. În contextul actual, termenul de comori desemnează obiecte frumoase,
capodopere, perle şi diamante ale coroanei. Comorile sunt summa summarum a patrimoniului
naţional. Propaganda se referă la acele trăsături care depăşesc semnificaţiile stricte ale unui
demers expoziţional. În acest episod, comorile îşi poartă semnificaţiile de comori în pătratul
civilizaţiilor suprapuse care formează România. Expoziţia din hol se numeşte România –
civilizaţii suprapuse şi va beneficia, probabil, de un catalog. Festivalul de capodopere este
protestul viu al elitei manageriale împotriva tratamentului umilitor şi nedrept care i-a fost aplicat
de sus în jos. Aceasta este propaganda. Acesta este rezumatul.

Citat

Rezumatul este suprapus de un citat care reflectă rezultatele meritorii obţinute de-a lungul
unui veac de cercetare arheologică. După cum urmează:

De la podoabe create acum 20.000 de ani, din incisivi de urs şi canini de lup, până la
pocaluri bisericeşti de secol XVIII, întreaga istorie arată cât de multe civilizaţii au trecut pe
teritoriul ţării noastre şi ne-au influenţat (1).

Acestea sunt rezultatele. Acesta este citatul.

Serialul

Citatul suprapune episodul unu şi se învecinează la mare distanţă cu episodul doi.
Aceasta este suprapunerea. Aceasta este vecinătatea. Fără serial, suprapunere şi vecinătate nu
putem desluşi ideile profunde care abundă în România – civilizaţii suprapuse. Episodul unu s-a
derulat tot în holul mare, aşa cum arăta în 2013. Holul din acel an a fost intitulat Comorile Chinei
(în România) datorită vitrinelor pline cu comori aduse din China. În contextul actual, termenul de
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comori desemnează obiecte frumoase, capodopere, perle şi diamante ale coroanei. Comorile sunt
summa summarum a patrimoniului naţional. În catalogul expoziţiei, printre comori s-a remarcat
un topor care reprezenta puterea militară în era civilizată. Au mai atras atenţia şi unele obiecte
funerare în formă de păsări din ceramică simbolizând nivelul ridicat al creşterii animalelor şi
artei ceramice. Propaganda se referă la acele trăsături care depăşesc semnificaţiile stricte ale
unui demers expoziţional. Potrivit unor texte din catalog, comorile mobilizate în holul naţional
lungesc şi ele durata milenară a relaţiilor de prietenie româno-chineze. Aceste relaţii sunt
ilustrate de bolul originar din marele centru de producţie de la Jingdezhen şi fragmentele de
porţelan „celadon” ajunse la Cetatea Albă şi Orheiul Vechi. Probabil, pe drumul mătăsii. Fie ca
florile prieteniei dintre China şi România să înflorească pe deplin prin aceste comori! Acesta
este episodul unu.

Episodul unu este suprapus de episodul doi care sună aşa:
Destul de repede s-au pus bazele episodului doi care urma să transporte în China debutul

anului 2016. Episodul doi a fost botezat Comorile României (în China). Scenariul, regia,
cuprinsul şi încheierea expoziţiei sunt exprimate limpede în limba chineză a catalogului publicat
impunător. Din poze şi din rezumatul în limba engleză reiese că partea română a reuşit. Comori
şi promovare. Printre comorile celui de-al doilea episod s-au remarcat obiectele de bronz din
neolitic, dar şi subcapitolul intitulat The Romans in Geto-Dacians. Potrivit rezumatului din
catalog, comorile mobilizate în China lungesc şi ele durata milenară a relaţiilor de prietenie
româno-chineze sugerate şi de vasele cucuteniene asemănătoare ceramicii neolitice din ţara
gazdă. Aceste relaţii sunt ilustrate de bolul originar din marele centru de producţie de la
Jingdezhen şi fragmentele de porţelan „celadon” ajunse la Cetatea Albă şi Orheiul Vechi.
Probabil, pe drumul mătăsii. În economia de piaţă, propaganda poartă numele de promovare.
Promovarea se referă la acele trăsături care depăşesc semnificaţiile stricte ale unui demers
expoziţional. Conform promovării, episodul doi a constat în următoarele: un avion, un nai,
China, 31 de muzee, o vioară, importanţa culturală, diplomatică şi de imagine, forţele speciale
ale poliţiei chineze, poze pe facebook, costume populare, tone şi tone de comori, milioane şi
milioane de euro, mii şi mii de ani de evoluţie umană şi civilizaţie în spaţiul românesc, sute şi
sute de mâini care au lucrat. Acesta este episodul doi.

Frământări urmate de al treilea episod

Episodul doi se învecinează cu episodul trei. Ambele suprapun perioada 2013-2015 care
a fost una plină de frământări muzeografice la numărul 12. În primul episod, partea chineză a
expus ceva mai mult de 100 de piese. Coordonatorii episodului doi au reuşit să culeagă din
reţeaua naţională de muzee prea multe obiecte. Au plusat inteligent. Fosta sală de lectură a
bibliotecii muzeului a fost umplută cu toate colţurile ţării. Oricum, bibliotecarele fuseseră închise
cu succes în debara. După negocieri intense, în China au ajuns 445 de comori. Partea refuzată la
export temporar a rămas în sala de lectură. În timp ce lecturau din comorile rămase, specialiştii
se gândeau cu nostalgie la zilele petrecute cu redactarea fişelor de catalog.

Munca lor nu a fost în zadar. Episodul trei a acordat o şansă capodoperelor rămase. În
acest episod, coordonatorul general, organizatorii, curatorii şi comisionarii au rupt monotonia
firului logic şi, pe neaşteptate, au evitat să boteze expoziţia cu numele Comorile României în
România. Expoziţia din hol se numeşte România – civilizaţii suprapuse şi va beneficia, probabil,
de un catalog. Acestea sunt frământările urmate de al treilea episod.
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Citat

Frământările urmate de al treilea episod suprapun un citat care se învecinează cu o
recomandare. Citatul reflectă rezultatele meritorii obţinute de-a lungul unui veac de cercetare
arheologică. După cum urmează:

Expoziţia „România – civilizaţii suprapuse” reuneşte artefacte arheologice şi istorice de
primă importanţă din colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a României şi ale altor muzee
româneşti. Adevărate capodopere aparţinând patrimoniul (sic!) naţional, aceste obiecte stau
mărturie cu privire la numeroasele civilizaţii care s-au succedat de-a lungul timpului în
cuprinsul spaţiului actual al României, loc de convergenţă (2).

Acestea sunt rezultatele. Acesta este citatul.

Afişul expoziţiei România-civilizaţii suprapuse. Sursa (2)

Recomandare

Pentru vizitarea optimă a expoziţiei recomandăm să vă dotaţi cu o persoană având
înălţimea de maxim 1,10 m, excelentă pentru descifrarea etichetelor de pe burtiera vitrinelor.
Aceasta este recomandarea.
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Suprapuneri şi vecinătăţi

Citatul care suprapune recomandarea se învecinează cu o conexiune organizatorică de
bilete şi este localizat pe un afiş din holul mare al muzeului. Afişul poate fi citit cu folos în
perioada 22 iunie - 18 septembrie 2016. Holul este suprapus de România – civilizaţii suprapuse.
Expoziţia este compusă din vitrine medii şi lungi care, dacă ar fi suprapuse, ar forma România.
Fără suprapunere, ţara transparentă arată ca o aeroflotă încremenită pe termen mediu şi lung în
context european. Părţile componente ale vitrinelor sunt: postament, burtiera cu etichete lipite la
nivelul privirii de 1,10 m şi o tejghea albă pe care sunt ordonate bileţele ilustrate de capodopere.
Bileţelele sunt colorate în preistorie, galben, evul mediu şi prăzuliu. Culorile simbolizează
portocaliul, antichitatea, galbenul şi epoca modernă. Capodoperele au şi ele culori diferite.
Expoziţia este un angrenaj transparent şi eclerat compus din: intrarea alegorică în misiunea
muzeului (conform legii), aripa dreaptă, latura lungă şi aripa stângă. Este orbitorul muzeografiei
din ţara noastră. Fără semne de punctuaţie alegoria conţine pătratul de pe afiş cu scândurile egale
materializate în patru pereţi cu patru ferestre şi patru culori. Cu semne de punctuaţie, alegoria
joacă rolul de rezumat care suprapune un citat. Aripa dreaptă, latura lungă şi aripa stângă
dezvoltă ideatic intrarea, în sensul că stiva de civilizaţii este desfăşurată ca un decor frumos pe
tejghea. Distanţa dintre contextul originar al obiectelor şi aspectul galantarului contemporan ne
duce aiurea cu gândul la diferenţa dintre original şi copie. Aceasta este aura. Muzeul este un loc
al aurei, al iluminării profane. Aceasta este opinia lui Boris Groys. Expoziţia are ceva dintr-un
templu ai cărui stâlpi trăiesc / Şi scot adesea tulburi cuvinte ca-ntr-o ceaţă. Aceasta este o
adaptare a începutului poeziei Correspondances, de Baudelaire. Conţinutul vitrinelor are
corespondenţe baudelairiene mai ales în conexiunea organizatorică de bilete şi în episoadele
anterioare ale serialului.

La rândul său, citatul suprapune recomandarea şi mai multe suprapuneri şi vecinătăţi,
după cum urmează. Fără semne de punctuaţie preistoria se învecinează cu intrarea alegorică din
centru prima jumătate a laturii lungi şi conexiunea organizatorică de bilete de pe partea cealaltă.
Cu semne de punctuaţie, aripa stângă se învecinează cu intrarea alegorică şi cu evul mediu. În
sfârşit, antichitatea şi a doua jumătate a laturii lungi se învecinează cu aripile şi cu micro-
expoziţia lunilor iunie-iulie. Acestea sunt civilizaţiile care se învecinează şi se suprapun:
preistoria, antichitatea, evul mediu şi epoca modernă. Civilizaţiile se suprapun în titlu şi în logo-
ul expoziţiei în formă de pătrat. Civilizaţiile, titlul şi afişul suprapun podeaua holului mare.

Aceste sunt suprapunerile. Acestea sunt vecinătăţile.

Recomandare

Copiii pot admira capodoperele doar însoţiţi de braţele părinţilor mai înalţi de 1,10 m.
Câteva figurine din portocaliu au presimţit scena vizionară. Aceasta este recomandarea.

Conexiunea organizatorică de bilete

La început, expoziţia este colorată într-o nuanţă de portocaliu care se învecinează cu
conexiunea organizatorică de bilete, după cum urmează. În holul Muzeului Naţional de Istorie a
României, mai multe vitrine cât un stat de om sunt conectate organizatoric la casa de bilete.
Aceasta este conexiunea organizatorică de bilete. Vitrinele sunt confecţionate dintr-o sticlă
vecină cu Calea Victoriei. În urmă cu 24 de luni, vitrinele shop-ului conţineau anul 2014, replici
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după coifuri, paloşe şi măciuci, pistoale, săbii şi pumnale, călăreţi şi legionari romani, cruciaţi,
ţărăncuţe şi ciobănaşi, vase în stil cucutenian şi dinozauri din plastic. Aceasta este descrierea
shop-ului din 2014. Acum, în vitrina din dreapta sunt expuse cum priveşti fără semne de
punctuaţie primele luni ale anului 2016 în curs de publicare şi reproduceri după figurine şi vase
cucuteniene cu decoruri organizatorice dispuse umăr la umăr. De la dreapta la stânga, urmează a
doua vitrină, peste care trecem. În vitrina trei, pe umărul cucutenianului contemporan stau corect
poziţionate două busturi regale după toate standardele de calitate. Coloana stratigrafică dezvăluie
subtil cel puţin două civilizaţii suprapuse datorită jocului de culori. Este timpul episodului trei,
dincolo de prăzuliu pe portocaliu. O vitrină cu săbii se învecinează cu o statuie masculină
descoperită la Tomis care nu este de vânzare. Celelalte jocuri desfăşurate la stânga conţin ceva
din 2014 şi anotimpurile anului 2015, replici după coifuri, paloşe şi măciuci, pistoale, săbii şi
pumnale, călăreţi şi legionari romani, cruciaţi, ţărăncuţe şi ciobănaşi, vase în stil cucutenian şi
dinozauri din plastic. Aceasta este descrierea stării actuale a shop-ului.

Stilul de etalare împleteşte trecutul, meandrul, bustul, copia, spirala, etichetele, galantarul
şi preţurile. Este bustul trecutului scos cucutenian la vânzare. Aceasta este misiunea muzeului.
Etalarea se adresează unei societăţi funcţionale, bine aşezate, care crede cu tărie în valorile
economiei de piaţă. Preţurile variază în sticlă. Produsele sunt achitate la casa de bilete. Aceasta
este conexiunea organizatorică de bilete.

Aura, rampa şi tejgheaua

Conexiunea organizatorică de bilete se învecinează cu rampa şi tejgheaua care conduc
spre suprapuneri şi vecinătăţi, după cum urmează. O rampă asigură transferul privirii în spatele
casei de bilete care se contopeşte cu zorii portocalii ai civilizaţiilor din expoziţie. Rampa este
singura denivelare care rupe linia elegantă, frântă labirintic a tejghelei. Trecutul în linie bogat
decorată evocă în vitrine cucutenianul contemporan din shop-ul umăr la umăr. Spre deosebire de
vitrinele shop-ului, tejgheaua are culoarea albă care împinge cât mai departe orizontul
civilizaţiei. Cineva plasat în epoca romană poate zări fără probleme vitrinele din evul mediu, cu
excepţia bijuteriilor inundate de etichete şi care, în plus, nu au dimensiuni atât de mari pe cât ne-
am dori. Numerele din vitrine şi etichetele de pe burtieră înlocuiesc preţurile de vânzare şi
garantează că ne aflăm într-o expoziţie. Spre deosebire de relaţia dintre preţ şi produs (firească
într-o economie de piaţă), obiectele mai mici din expoziţie par preţuri care însoţesc numerele
portocalii, galbene, verzi şi prăzulii presărate în vitrine. Etichetele consemnează tipul obiectului,
locul de descoperire, datarea şi instituţia deţinătoare. Toate acestea înscriu obiectele în istorie.
Acest loc în istorie deosebeşte capodoperele de copiile din shop. Aceasta este aura. Un argument
suplimentar în acest sens îl constituie şi analogia care se poate stabili între suma datelor de pe
etichete şi structura adreselor de pe internet. Tocmai aceste adrese au fost folosite de Boris Groys
pentru a argumenta ideea că, prin conectarea la reţea, copiile se pot transforma în originale. Fără
semne de punctuaţie se impune aşadar o primă concluzie în expoziţia din holul mare toate
obiectele sunt originale.

Vecinătatea dintre aripa dreaptă şi conexiunea organizatorică de bilete (dintre originale şi
copii) aruncă sclipiri portocalii în discuţiile despre conceptul de aură. Aceste sclipiri se referă la
stilul de etalare care împleteşte trecutul, frumuseţea, meandrul, bustul, copia, originalul, spirala,
etichetele, galantarul şi biletele. Aceasta este aura expoziţiei în general. În particular, fiecare
vitrină are aura proprie. Conceptul general definit se adresează unei societăţi funcţionale, bine
aşezate, care crede cu tărie în valorile economiei de piaţă. Fiecare vitrină aruncă culori diferite în
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discuţie. Culorile sunt: portocaliu, galben, verde şi prăzuliu. Aceasta este aura. Aceasta este
rampa. Aceasta este tejgheaua.

Recomandare

Atenţie! Unele texte introductive marchează finalul vizionării vitrinei. Vă rugăm să faceţi
corecţia necesară. Aceasta este recomandarea.

Planuri, trepte şi alte produse

Recomandarea se învecinează cu mai multe planuri, trepte şi alte produse, după cum
urmează. În spatele conexiunii de bilete se suprapun mai multe civilizaţii care ilustrează culoarea
portocalie. Aripa dreaptă este vecină cu vitrinele shop-ului cu care se şi aseamănă.

Sursa (13)

La dreapta, paleoliticul peste care trecem. Apoi, stânga-mprejur şi la dreapta, neoliticul
peste care trecem. Apoi, la dreapta, la dreapta, stânga-mprejur şi la dreapta, neoliticul peste care
trecem. La colţ se iţeşte un fel de tranziţie cioplită cu topoare de cupru care ne poartă spre
debutul şi, totodată, sfârşitul epocii bronzului, cu Hallstatt la pachet. Oferta este coordonată de
Corina Borş care a beneficiat şi de experienţa de redactor al cataloagelor serialului. Cuiburile de
produse sunt separate ingenios de câteva planuri confecţionate dintr-un alb uşor înclinat. Primul
plan de la dreapta, în mijlocul laturii scurte, are trepte în formă de topor cu gaură de înmănuşare
transversală. De sus în jos se pot număra şapte găuri, aşa cum o lege numără mai multe articole.
Dimpotrivă, de jos în sus, treptele sunt întărite cu nailon pescăresc (gută). Acest prim-plan face
trimitere la toporul care reprezenta puterea militară în era civilizată, produs pe scară largă în
episodul unu. Aceasta este corespondenţa. Al doilea insectar este pigmentat cu podoabe din aur
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şi pătrate portocalii cu numere albe care se accesorizează cu fundalul. Madlena de aur şi
portocaliu ne evocă proustian coperta volumului 1 al seriei Bibliotheca Marmatia (2001).
Aceasta este corespondenţa. Două calcuri lipite evident pe fundal exprimă un proiect de
monumentalizare a pieselor din tezaurul de la Sarasău. Lipseşte STAS-ul. La stânga este foarte
vizibil al treilea plan peste care trecem. Al patrulea plan şi ultimul este haşurat cu spade de
diferite tipuri şi orientări. Orientările compun un fel de convergenţă şi definesc o perioadă în care
relaţiile cu Micene se împleteau cu influenţe scitice întărite cu gută. Colţul dreapta sus este
frumos decorat cu un şir vertical de pătrăţele portocalii cu numere albe. Între numere şi haşurile
metalice există corespondenţe baudelairiene. De sus în jos, o spadă din depozitul de la Apa are
formă de akinakes. Aceasta este corespondenţa. De jos în sus, avem de-a face cu un akinakes
care seamănă leit cu un cuţit hallstattian (din sec. XI a.Chr.). Aceasta este corespondenţa.

Între planuri predomină articolele din gama decorată. O ceaşcă ilustrează plânsul cu două
toarte. Bunul de patrimoniu suferă după celelalte surori date în plasament în China şi în muzee
din reţeaua naţională. Familia este cunoscută sub numele de depozitul de vase de la Govora.
Practica barbară a depunerii nu are nimic în comun cu suprapunerea civilizată a civilizaţiilor,
ţinta expoziţiei. Lângă ţintă, o urnă şi mai multe vase adiacente sugerează colaborarea funerară
dintre culturile Cruceni-Belegiš şi Žuto Brdo-Gârla Mare. În dreapta colaborării, colţ cu latura
scurtă, măciuca din marmură de la Sărata Monteoru suprapune intersecţia diagonalelor unui
pătrat alb şi este protejată de văscioare montate puternic la colţuri. Scena ilustrează evoluţia
unitară a epocii bronzului în pătratul de convergenţă. Este şi o ilustrare materială a discuţiei
despre aură: Mai degrabă modernitatea organizează un joc complicat al delocalizării şi
(re)localizării, al deteritorializării şi reteritorializării, al dezauratizării şi reauratizării  (Groys
2007, 23). În acest joc complicat, măciuca şi colţurile pătratului duc cu gândul la orice. De
exemplu, la obiectele funerare care, în episodul unu, simbolizau nivelul ridicat al creşterii
animalelor şi artei ceramice. Aceasta este corespondenţa. Sau la zicala „ajunge o măciucă la un
careu de oale”. Aceasta este corespondenţa.

Câteva obiecte din aur au fost transferate din expoziţia Tezaurul Istoric de la subsol în
raionul de capodopere. Transferul mărturiseşte credinţa că aura obiectului zace în materialul din
care acesta este confecţionat. Această şcoală de gândire premeditează desfiinţarea subsolului de
aur pentru a-şi auri raionul cultivat în cuiburi. În acest pat germinativ, meandrele incrustate cu
alb care decorează pereţii vaselor anunţă miniatural traseul ars reducător al vizitării expoziţiei.
Spiralele semnifică şi ele ceva. Acestea sunt corespondenţele. Acestea sunt planurile, treptele şi
alte produse.

Recomandare

Etichetele din cotloanele expoziţionale mai întunecate necesită o lanternă din gama mai
mult decât utilă. Vă rugăm să faceţi corecţia necesară. Aceasta este recomandarea.

Geto-dacii şi romanii

Lanterna se învecinează cu comprimarea bronzo-hallstattiană şi suprapune timpul curbat
după colţul care găzduieşte popasul de peste drum. Intrăm în Civilizaţia romană în Dacia şi
nord-estul Moesiei inferior (Dobrogea). Civilizaţia este frumos materializată, ca o hartă care face
economie pe seama panoului imens. După colţul surprinzător, civilizaţia romană este urmată de
textul intitulat Geto-Dacii. Un mileniu de istorie şi civilizaţie în Carpaţi şi la Dunăre. Textul este



Archaeology.ro Septembrie 2016

8

comprimat într-un colant de bun-simţ care face şi el economie. Apoi, timpul se întrupează într-o
altă epocă, fără ceramică, doar cu podoabe şi monede din vârsta de argint asortate convingător cu
un scut şi două sicae de fier din a doua epocă. Puse în relaţie cu textul anterior, duzinele metalice
rezumă un mileniu de civilizaţie. În continuare, diplome militare, tăbliţe cerate, plăcile epigrafice
din bronz conţinând legile oraşului antic Troesmis, un coif şi o spatha nu au fost nevoite să
suprapună mileniul. Era suficient spaţiu pe tejghea. Vitrina ilustrează secvenţa The Romans in
Geto-Dacians din episodul doi. Aceasta este corespondenţa. Vitrina reflectă demisia din muzeu a
specialistului său în a doua epocă a fierului. Aceasta este corespondenţa.

Peste drum, aspectul material se împleteşte cu busturi albe, semn că am ajuns cu bine în
prima jumătate a laturii lungi. Spre deosebire de busturi, jumătatea are culoarea galbenă,
caracteristică antichităţii. Ordinea obiectelor din vitrină trădează iscusinţa categorisirii de la
dreapta la stânga: epoca elenistică, piese din epoca Latène (care completează mileniul de mai
sus), epoca romană, tipare ceramice pentru producerea vaselor terra sigillata, un castron, opaiţe,
opaiţe metalice şi o contragreutate de balanţă, vase de metal, zeităţi de metal, zeităţi de piatră, în
special busturi prelungite cu un platou ceramic, două opaiţe şi o cataramă din epoca romano-
bizantină. Un unguentarium, un opaiţ, o strecurătoare şi o oală cu capac din epoca romană se
solidarizează cu o brăţară, un cuţit de luptă şi două vase din epoca Latène pentru a ilustra
secvenţa The Romans in Geto-Dacians din episodul doi. Aceasta este corespondenţa. Astfel este
ilustrat proverbialul spirit organizatoric al romanilor care s-a perpetuat.

Conform lui Boris Groys, diferenţa dintre original şi copie este exclusiv o diferenţă
topologică. Asocierea de pe tejghea (cu analogii în aripa dreaptă, colţ cu busturile de pe umărul
cucutenianului din shop) desfiinţează însă  depărtările. Ca un compromis, putem spune că prima
jumătate a laturii lungi ilustrează un aspect inedit al antichităţii care este intim legat de intrarea în
expoziţiile Lapidarium şi Tezaur Istoric. Aceasta este corespondenţa. Aceştia sunt geto-dacii şi
romanii.

Recomandare

Nu neglijaţi laturile scurte ale vitrinelor! Veţi avea surpriza să descoperiţi un text
explicativ. Sau nu. Pentru lectură, nu uitaţi lanterna din recomandarea patru. Aceasta este
recomandarea cinci.

Citat

Recomandarea suprapune un citat care se învecinează cu toate capitolele care povestesc
despre aripa dreaptă şi intrarea alegorică de mai jos. Citatul aduce în discuţie relaţia dintre
original, copie, trecut şi reciclare în epoca reproductibilităţii tehnice. După cum urmează:

Asociaţia „Cultura verde” a pus la dispoziţie printurile 3D a patru piese din expoziţie:
statuetă antropomorfă tipică pentru cultura Gârla Mare (preistorie), cap de statuie – Serapis
(antichitate), cahlă de sobă (ev mediu) şi cruce de mână (epocă modernă). Imprimanta 3D cu
care au fost realizate aceste obiecte este o achiziţie co-finanţată de Elveţia prin intermediul
Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă în cadrul proiectului „Creşterea
implicării în protecţia mediului prin implementarea unei staţii experimentale pentru reciclarea
materialelor plastice în vederea producerii de filament pentru imprimarea 3D/Rec-o-Plast” (2).
Aceasta este imprimanta. Acesta este citatul.



Archaeology.ro Septembrie 2016

9

Misiune, suvenir şi educaţie

Geto-dacii şi romanii sunt suprapuşi de reciclarea care se învecinează cu misiunea
muzeului. Misiunea izvoreşte din relaţiile de bună vecinătate şi ajutor reciproc dintre conexiunea
organizatorică de bilete, intrarea alegorică, aripa dreaptă, aura, rampa şi tejgheaua, după cum
urmează. Conform Legii nr. 311 din 2003, muzeul este o instituţie publică de cultură, aflată în
serviciul societăţii, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune
bunurile de patrimoniu. În diferite contexte oficiale şi neoficiale, mulţi specialişti îşi mărturisesc
credinţa în rolul educativ al muzeografiei. Muzeul Naţional de Istorie a României este un muzeu
naţional în care se aplică prevederile legale. În spiritul vecinătăţilor care suprapun holul mare,
vitrinele shop-ului din conexiunea organizatorică de bilete completează cadrul legislativ cu
vânzarea educativă a obiectelor din domeniu care transformă trecutul în suvenir. Această
operaţiune de piaţă reflectă nevoia vizitatorilor de a-şi încremeni în plastic şi lut întâlnirea
plăcută cu trecutul util.

Apropierea fizică, metafizică şi stilistică dintre expoziţie şi shop, plus imprimantele 3D
din ce în ce mai performante, blurează distincţia dintre original şi copie, dintre prezent şi trecut.
Se poate spune că vizitatorul chiar achiziţionează trecutul. Pentru ca electrozii mărfurilor din
vitrine să lase puncte de sudură în biografii este necesar ca produsele să fie cumpărate după
vizitarea expoziţiei din holul muzeului. Doar aşa trecutul definit managerial ca marfă va fi fericit
completat cu semnificaţiile desluşite de cercetarea arheologică desfăşurată secular. Ideile menite
să îmbogăţească omul contemporan sunt expuse inteligent în citate şi vitrine. După vizitarea
expoziţiei, educaţia poate fi achitată variat la casa de bilete. Aceasta este marfa. Aceasta este
misiunea muzeului.

Citat

Misiunea este suprapusă de un citat care semnalează o lipsă şi se învecinează cu acel
aspect inedit al antichităţii intim legat de intrarea în expoziţiile Lapidarium şi Tezaur Istoric.
După cum urmează:

Apoi, în istoria teritoriilor noastre urmează „Mileniul întunecat”, între secolele III şi
XII, în care s-au găsit puţine artefacte, în expoziţie fiind prezent un platou ceramic folosit în
ceremonii creştine pe la anul 700-800 (1).

Citatul reflectă rezultatele meritorii obţinute de-a lungul unui veac de cercetare
arheologică. Prin lipsa artefactelor, intrarea în expoziţiile Lapidarium şi Tezaur Istoric
simbolizează „Mileniul întunecat”. Aceasta este corespondenţa. Acesta este citatul.

Trecutul ca o pradă

Uşa de intrare se învecinează cu evul mediu care suprapune tejgheaua sub forma unor
plăci de culoare albă decorate cu etichete şi bileţele care invadează mici capodopere din argint.
Dintre plăcile tectonice se înalţă inspirat un plan confecţionat dintr-un alb uşor înclinat care se
învecinează cu bustul stilizat al unui manechin care poartă mărgele maro. Paleta de produse este
diversă: cercei, bileţele, inele, tezaurul de la Dinogetia, o influenţă din spaţiul Italiei nordice,
cercei de tâmplă, etichete, piese tipice Europei Centrale sau Occidentale, paftale, influenţe
central-europene, limbi de curea, aplici (sic!) de centură, influenţe bizantine, degetar, inele
sigilare, bumbi, noi influenţe din spaţiul Europei Centrale, cordon, surguci. În România s-au
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suprapus şi civilizaţii din Serbia. Suprapunerea poartă numele de tezaurul de la Banatski
Despotovac (Ernesztháza) care se învecinează la dreapta cu piese din colecţia Pongrácz. În
schimb, magazinul de etichete, bilete şi bijuterii se învecinează la stânga cu vase smălţuite şi
cahle. Este o perioadă mai sobră în care predomină stema Moldovei, „leul rampant”, Manticora,
Sf. Gheorghe omorând balaurul, cavalerul şi jupâniţa. Acestea sunt motive decorative. Apoi se
dezvoltă din plin aripa stângă peste care trecem mai repede. Tetraevanghelul Cuviosului
Nicodim de la Tismana, cronicile, ferecătura de carte, uşa împărătească, icoanele, veşmintele,
paharele şi lăzile de breaslă sunt grupate inspirat în vitrine şi sunt însoţite de texte pline de
informaţii. Acesta este motivul pentru care trecem mai repede.

Prin intermediul mileniului întunecat care asigură accesul în Lapidarium, evul mediu se
învecinează cu micro-expoziţia iunie-iulie. În muzeu, iunie-iulie poartă numele de Patrimoniu
recuperat provenit din zona Sarmizegetusa Regia şi a cetăţilor greco-romane din Dobrogea.
Micro-expoziţia încălzeşte suprapunerea civilizaţiilor cu senzaţia de patrimoniu, adăugare la
tezaur, readucere în ţară, juridic, Parchet, detector, braconaj, pradă. Din această apropiere caldă
se naşte impresia ciudată fără semne de punctuaţie că expoziţia evocă ceva din politica de
achiziţii a muzeului. După cum se ştie, în cadrul unui soi de parteneriat public-privat, muzeul a
achiziţionat de la detectorişti un număr impresionant de capodopere metalice, fără să simtă
nevoia de a verifica în teren contextul lor de descoperire. Ca şi în cazul capodoperelor din
expoziţie, comorile detectate şi achiziţionate sunt importante în sine, conform evaluării
specializate. Sunt adevărate tezaure ale trecutului. Piesele mai umile, considerate ca fiind fără
valoare, au fost incluse fără verificări în categoria donaţiilor. De obicei, donaţiile aparţin
categoriei juridice fond. Fără semne de punctuaţie se poate spune că dimpotrivă expoziţia
ilustrează categoria tezaur a bunurilor de patrimoniu. Acestea sunt corespondenţele.

Conceptul de pradă stabileşte legătura dintre România – civilizaţii suprapuse şi Despre
conceptul de istorie, de Walter Benjamin (2015a, 151), după cum urmează:

Cei care au tot ieşit învingători până-n ziua aceasta mărşăluiesc în cortegiul triumfal în
care stăpânitorii de astăzi trec peste cei care zac astăzi la pământ. Prada, aşa cum s-a obişnuit
mereu, este purtată şi ea în acest cortegiu. Ea este denumită patrimoniu cultural.

Aceştia sunt învingătorii. Acesta este trecutul ca o pradă.

Recomandare

Atenţie! Adeseori, între capodoperele din vitrină şi informaţiile corespunzătoare de pe
burtieră există o distanţă apreciabilă. Distanţa poartă numele de documentare. Spor la lucru!
Aceasta este recomandarea.

Absenţe

Trecutul ca o pradă suprapune un citat şi se învecinează cu câteva absenţe, după cum
urmează. În vitrine este expus trecutul ca o pradă frumoasă, fără decor cu măturica, fără striuri,
fără oase, fără cioburi, fără idee, fără rebuturi, fără obsidian, fără aşchii, fără zgură, fără ocru,
fără pigmenţi, fără semne de punctuaţie, fără grafit, fără apă, fără foc, fără vatră, fără turnare,
fără cuptor, fără ardere secundară, fără deformare, fără fragmentare, fără unelte, fără chirpici,
fără gunoi, fără smerenie, fără cenuşă, fără cultivare, fără grâne carbonizate, fără domesticire,
fără vânătoare, fără plug, fără seceră, fără sacrificiu, fără animale, fără pădure, fără deal, fără
întrebări, fără tumul, fără cistă, fără câmpie, fără râu, fără casă, fără mâncare, fără bordei, fără
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ritual, fără pivniţă, fără poveste, fără identitate, fără groapă, fără simbol, fără ceremonial, fără
locuire, fără muncă, fără templu, fără sare, fără ruină, fără piper, fără mormânt, fără ofrandă, fără
război, fără exploatare, fără învinşi, fără săraci, fără depărtări, fără arheologi, fără lucrători, fără
ţărani, fără îndoieli, fără otomani, fără tătari, fără armeni, fără ruşi, fără ţigani, fără iobagi, fără
robi, fără sclavi, fără copii, fără femei, fără bărbaţi, fără bătrâni, fără oameni, fără vii, fără morţi,
fără viaţă, fără boală, fără moarte.

Absenţele stabilesc corespondenţe baudelairiene cu donaţiile primite de muzeu care, fiind
considerate fără prea mare valoare, nu mai sunt evaluate de comisia de achiziţii, iar contextul lor
de descoperire nu mai necesită verificări arheologice în teren. Absenţele se mai învecinează cu
cei care zac astăzi la pământ şi cu fraza Nu există nici un document al culturii care să nu fie în
acelaşi timp un document al barbariei, de Walter Benjamin (2015a, 151). Aceştia sunt învinşii.
Acestea sunt absenţele.

Citat

Absenţele sunt suprapuse de un citat care se învecinează cu scânduri şi culori. Citatul se
referă la aspectul motivaţional al misiunii muzeului, după cum urmează:

Expoziţia „merge” până la început de secol XIX şi are un „tâlc” interesant şi propune să
aducă în faţa publicului actual „mari creaţii ale timpurilor trecute”. Contactul cu trecutul ne
aduce un mesaj optimist: dacă cei care au trăit în acest spaţiu, acum multe mii de ani, au putut
crea atâtea minuni, şi generaţiile viitoare pot crea lucruri importante (1).

Aceasta este misiunea muzeului. Acesta este citatul.

Sursa (12)

Scânduri şi culori

Citatul se învecinează cu scânduri şi culori, după cum urmează. Intrarea în expoziţie a
fost decupată la intersecţia dintre stânga privirii şi dreapta casei de bilete. Panoul intrării
informează vizitatorii că pe teritoriul naţional s-au suprapus mai multe civilizaţii care au produs
adevărate capodopere. Textul reflectă rezultatele meritorii obţinute de-a lungul unui veac de
cercetare arheologică. În episoadele anterioare ale serialului, capodoperele purtau numele de
comori. Nu este nici o contradicţie. În contextul actual, termenul de comori desemnează obiecte
frumoase, capodopere, perle şi diamante ale coroanei. Capodoperele sunt summa summarum a
patrimoniului naţional. Sunt adevărate tezaure ale trecutului.
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În logo-ul episodului trei, România este pătrată cu scândurile egale. Laturile sunt vopsite
diferit pentru a evidenţia suprapunerea. Antichitatea gălbuie suprapune portocaliul preistoriei,
aşa cum cerul hepatic acoperă portocala parţial înnorată. Intersecţia dintre cer şi portocală poartă
numele de perioadă de tranziţie. Asemenea perioade mai există pe la colţuri, între galben şi
verde, între verde şi prăzuliu, între prăzuliu şi portocaliu. Este un şarpe care-şi înghite pătrat
furtunul colorat în laturi suprapuse.

În era Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România, suma perioadelor de tranziţie
purta numele de continuitate. Pe atunci soarele istoriei răsărea în zorii paleoliticului naţional şi
atingea culmea cadourilor pentru Ceauşescu oferite de mişcarea de rezistenţă prin tăcere, cântec,
muncă şi cultură. Acum istoria debutează în portocaliu şi se opreşte la cahle şi lăzi de bresle.
Relaţia stratigrafică dintre portocaliu şi bresle exprimă distanţarea pătrată de naţionalismul
optzecist. Pătratul din scânduri suprapuse este simbolul unui naţionalism soft, care se manifestă
cu discreţia impusă de politica la ordinea zilei. Este un naţionalism în curs de ruinare dar care,
din obişnuinţă, este locuit din când în când, până la următoarea repartiţie fermă oferită de icralul
ideologic. Este un fel de naţionalism, un seminaţionalism, un naţionalism cu prospeţime de
gradul doi. Aceasta este misiunea muzeului. Acestea sunt scândurile. Acestea sunt culorile.

Citat

Scândurile şi culorile sunt suprapuse de un citat care probează stilul armonios în care se
împletesc în vitrină textele explicative şi obiectele expuse. După cum urmează:

Secolul al XVII-lea a dus la acumulări multiple pe tărâm naţional şi i-a determinat şi pe
români să-şi pună convingerea unităţii, vechimii şi romanităţii lor în serviciul luptei pentru
emancipare naţională. Naţiunea modernă intră în scenă prin acţiune, prin mari mişcări , care
vor conduce în final la geneza statului naţional unitar.

De la dreapta la stânga, citatul este ilustrat cu următoarele obiecte: statuia unui sfânt,
statuia unui sfânt, potir cu capac, veşmânt liturgic, două icoane, două candele, pomelnic, uşă
împărătească, un fragment de frescă reprezentând un chip de sfânt. Aceasta este corespondenţa.
Acesta este citatul.

Pereţi şi ferestre

Citatul se învecinează cu intrarea alegorică în misiunea muzeului cu pereţi şi ferestre fără
semne de punctuaţie după cum urmează. Proiectate în spaţiul disponibil din hol, scândurile din
logo-ul expoziţiei au devenit pereţii unei case demontate în patru culori. România dispune de un
tricolor şi de patru ferestre tăiate în culorile marcate de capodoperele suprapunerii: statuetă
antropomorfă tipică pentru cultura Gârla Mare (preistorie), cap de statuie – Serapis
(antichitate), cahlă de sobă (ev mediu) şi cruce de mână (epocă modernă). Scena pare o
parodiere a ideologiei naţionale, cu analogii în statuia lui Traian de pe treptele muzeului. Ambele
evocă acel discurs ludic, carnavalesc care a structurat, dincolo de intenţiile ideologiei, şi Centrul
civic. Este un fel de postmodernism iniţiat fără intenţie de autor şi care trebuie dus de lector până
la capăt. Este bulevardul Victoria socialismului împotriva poporului al muzeografiei. Este un fel
de postmodernism, un semipostmodernism, un postmodernism cu prospeţime de gradul doi. Este
o simulare serioasă a postmodernismului jucăuş.

Privind capodoperele, vizitatorii constată că, dincolo de ferestre, acestea s-au
metamorfozat în replici confecţionate de asociaţia Cultura verde. Din punct de vedere
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microzonal, aici este expusă relaţia dintre expoziţie şi shop-ul de suveniruri din apropiere. Într-o
bătaie mai lungă, instalaţia aduce în discuţie conceptul de aură şi ar putea ilustra Opera de artă
în epoca reproductibilităţii sale tehnice, de Walter Benjamin. Prin ferestre, muzeul pune în
aceeaşi serie originalele şi copiile lor. Copiile simbolizează o achiziţie co-finanţată de Elveţia
prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă în cadrul unui proiect
de reciclare. Achiziţia este o expresie a idealului de a şterge diferenţele, de a clona trecutul şi de
a înscrie clonele, nu în istorie, ci în ambianţă. Acesta este trecutul de apartament. Este o aducere
aproape a depărtării. Aceasta este distrugerea aurei. Instalaţia simbolizează misiunea muzeului
care constă în: (1) smulgerea capodoperelor din morminte, ruine şi gunoaie; (2) montarea
capodoperelor ca pe tablouri la înălţimea privirii contemporane şi a falsei familiarităţi cu
trecutul; (3) transformarea capodoperelor în clone etalate ca marfă în vitrinele shop-ului de
suveniruri; (4) promovarea în masă a trecutului de apartament.

Pereţii şi ferestrele, împreună cu scândurile şi culorile, definesc un fel de naţionalism
postmodern adaptat la economia de piaţă. Este ca şi cum figurinele (sau alte „jucării” produse din
cele mai vechi timpuri în pătratul naţional) sunt expuse doar pentru că atrag copiii-ţintă. Este ca
şi cum cineva ar vopsi în albastru coperta unui periodic ştiinţific doar pentru a-şi afişa
ataşamentul instituţional pentru Uniunea Europeană. Aceasta este misiunea muzeului. Aceasta
este educaţia. Aceştia sunt pereţii. Acestea sunt ferestrele.

Sfârşit

La sfârşit, pereţii şi ferestrele sunt suprapuse de un sfârşit care se învecinează cu
Comorile României în România, după cum urmează. România – civilizaţii suprapuse evocă o
stivă deşirată şi ajustată meandric la culori şi vitrine. Este abundenţa de „frumos” care naşte
indistincţia. Este un fel de monotonie frumoasă frântă în patru. Este suma capodoperelor care
formează o singură „civilizaţie”, înşiruită şi coordonată. Expoziţia impune o schemă de percepţie
şi apreciere care şterge depărtarea. Expoziţia ilustrează acel „simţ pentru tot ce-i aidoma pe
lume”. Expoziţia etalează incapacitatea de a tematiza materialitatea, de a justifica autonomia
obiectului. Prin stilul de expunere adoptat, expoziţia ilustrează auto-surparea credinţei că aura
izvoreşte din componenta materială a operei. Expoziţia este o instalaţie de transformare a
obiectelor trecutului în opere de artă destinate desfătării. Este un fel de compendiu material al
istoriei naţionale. Este o prescurtare în ambalaj drăguţ a fostei expoziţii permanente a muzeului.
Este o expresie materială a distrugerii aurei, a fostei organigrame a muzeului, a politicii de
achiziţii care se învecinează cu recuperarea patrimoniului prin încurajarea detectoarelor, a
categoriei juridice tezaur, a sensului anticar acordat termenului de patrimoniu. Este ilustrarea
raportului de falsă familiaritate stabilit cu trecutul, a banalizării rezultatelor unui veac de
cercetare arheologică, a multiplicării şi simulacrului, a promovării şi PR-ului, a discursului
spectacular, uşurat de gânduri al televiziunii, a transformării publicului în consumator pasiv. Este
un fel de naţionalism, un fel de postmodernism, un fel de naţionalism-postmodernism adaptat la
economia de piaţă. Este analiza swot a trecutului. Expoziţia estetizează trecutul şi este tovarăşul
de drum al estetizării mărfii. Este moartea interpretării, criticii, reflexivităţii şi autoironiei. Este o
expoziţie care trebuia să se numească Comorile României în România. Durata este colorată.
Durata este colorată în eternitate. Acesta este sfârşitul.
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Notă

evaluări şi abuzuri care au fost vigilent şi prompt semnalate: (3);
capodopere, perle ale coroanei, tezaure ale trecutului: Oberländer-Târnoveanu 2012; 2013;

semnificaţiile stricte ale unui demers expoziţional: Ilie et al. (red.) 2013, 12; citatele despre Comorile
Chinei ca expresie a relaţiilor româno-chineze: Ilie et al. (red.) 2013, 10, 12, 14; topor produs pe scară
largă şi obiecte funerare în formă de păsări din ceramică: Ilie et al. (red.) 2013, 59, 122-123; bolul
originar din marele centru de producţie de la Jingdezhen şi fragmentele de porţelan „celadon”:
Oberländer-Târnoveanu şi Mărăşoiu 2013, 208; Fie ca florile prieteniei: Ilie et al. (red.) 2013, 10 (despre
catalogul acestei expoziţii, vezi şi Oanţă-Marghitu 2016); catalogul expoziţiei Comorile
României/Treasures of Romania (în China): Ilie şi Borş (ed.) 2016; obiectele de bronz produse în neolitic:
Ilie şi Borş (ed.) 2016, 468; The Romans in Geto-Dacians: Ilie şi Borş (ed.) 2016, 481; vasele cucuteniene
asemănătoare ceramicii neolitice din ţara gazdă: Ilie şi Borş (ed.) 2016, 466; „episodul doi”, conform
promovării: (6) - (11);

muzeul ca loc al aurei, al iluminării profane: Groys 2007, 23; poezia Correspondances: Charles
Baudelaire, Florile răului, Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1967, 22-23 (traducere de Al.
Philippide), vezi şi Charles Baudelaire, Florile răului, Bistriţa: Casa de Editură Max Blecher, 2014, 87:
Natura e un templu unde pilaştri vii / Adeseori scot vorbe confuze şi solemne (traducere de O. Soviagny);
textul original: La Nature est un temple où de vivants piliers / Laissent parfois sortir des confuses
paroles; conectarea la reţea care transformă copiile în originale: Groys 2007, 24; conceptul de aură:
Benjamin 2015b; Groys 2007, 19-27;

depozitul de vase de la Govora: Berciu 1961, 134, 136, 138 fig. 8; Berciu et al. 1961, 134-136;
Morintz 1978, 68-69; Petre-Govora 1995, 49-50, fig. 8; măciuca din marmură de la Sărata Monteoru:
Nestor şi Zaharia 1955, 506, 505 fig. 6/1; Legea nr. 311 din 2003, completată de Legea nr. 12 din 11
ianuarie 2006: vezi şi Simion 2011, 15; iunie-iulie poartă numele de Patrimoniu recuperat: (4); muzeul a
achiziţionat de la detectorişti: (5);

acel discurs ludic, carnavalesc: Celac 1998, 301-303; ambianţă: Baudrillard 1968; simulare şi
simulacre: Baudrillard 2008, 5-9; raportul de falsă familiaritate cu trecutul: Bourdieu şi Delsaut 1991;
prospeţime de gradul doi: M. Bulgakov, Maestrul şi Margareta, Bucureşti: Humanitas, 2011, 254
(domnul Ion Motzoi-Chicideanu mi-a atras atenţia acum mulţi ani asupra expresiei); acel „simţ pentru tot
ce-i aidoma pe lume”: Benjamin 2015b,77.
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