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In cadrul unei vaste acţiuni de înnoire a modului de prezentare a 
istoriei Bucureştilor, întregul colectiv al Muzeului de istorie a oraşului 
Bucureşti este antrenat într-o activitate multilaterală pentru găsirea 
celor mai bune soluţii muzeistice în vederea valorificării optime a expo
natelor originale. Printre altele, un interes deosebit se acordă mate
rialului complimentar, întrucît acesta ridică probleme extrem de di
ficile în legătură cu locul pe care trebuie să-1 ocupe într-un muzeu de 
istorie, cu misiunea ce-i revine să îndeplinească şi mai. ales cu forma 
pe care trebuie s-o îmbrace. 

Este drept că aceleaşi preocupări au existat şi în anul 1958, cînd 
a fost organizată expoziţia permanentă a Muzeului de Istorie a oraşului 
Bucureşti, în palatul Suţu. Dar experienţa cîştigată în cursul celor opt 

.ani de existenţă precum şi progresele făcute în tot acest timp în dis
ciplina muzeografică atît la noi în ţară cît şi în străinătate, impun, fără 
îndoială, o revizuire a importanţei ce trebuie să se acorde acestui ma
terial, avînd în vedere că, uneori s-a pus în discuţie însăşi necesi
tatea lui. 

Varietatea mare a exponatelor cuprinse în ceea ce se numeşte 
material complimentar precum şi specificul fiecărei orînduiri sociale, 
ne obligă a restrînge deocamdată discuţia numai asupra materialului 
complimentar, specific sălilor de istorie veche. 

In spiritul celor spuse mai sus, vom încerca să vedem ce s-a rea
lizat în această direcţie, pînă acum, în modul de prezentare a arheolo
giei bucureştene, dacă este bine să-l menţinem total sau în parte sau 
dacă trebuie să ne străduim a găsi noi forme - mai adecuate - pentru 
o cît mai deplină înţelegere a documentelor de cultură materială des
coperite în cursul cercetărilor arheologice din raza oraşului-capitală. 

In actuala expoziţie permanentă a Muzeului de istorie a oraşului 
Bucureşti, Secţia de istorie veche a folosit, ca material complimentar, 

319 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



patru categorii de obiecte : texte explicative, hărţi, fotografii şi panouri 
decorative. 

Textele - cîte unul pentru fiecare epocă - definesc într-un stil 
concis - trăsăturile esenţiale ale epocii respective. Sînt executate din 
hîrtie, pe fond tempera sepia închis, cu litere albe imitînd scrierea de 
tipar.Suportul este din lemn lustruit şi sticlă. Formula s-a dovedit bună 
prin trei calităţi esenţiale : sînt vizibile fără a-şi impune prezenţa în 
detrimentul exponatelor; sînt concise; îndeplinesc o elementară con
ditie estetică. în comparatie cu textele scrise pe sticlă sau cu litere în 
relief care se potrivesc mai bine expoziţiilor temporare, acestea au o 
ţinută sobră şi neutră. Cum nici un muzeu de istorie nu poate elimina 
textele explicative, considerăm că soluţia găsită de Muzeul de istoric~ 
a oraşului Bucureşti. este viabilă. 

Hărţile - constituiesc de asemenea un material complimentar c~ 
nu poate lipsi dintr-un muzeu de istorie, fie că este vorba de un muzeu 
orăşenesc, raional sau regional. In această categorie nu intră, bine
înţeles, hărţile vechi acestea fiind exponate originale. 

In Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti sînt expuse pentru orîn
duirea comunei primitive şi perioada de trecere la feudalism, două hărţi 
- mai exact - planul oraşului actual şi o hartă a Eurasiei. 

Planul orasului. expus în prima sală,· înfăţişează vi?itatorilor am
plasarea staţiunilor arheologice şi a descoperirilor ocazionale de ace
laşi caracter, din raza Bucureştilor. 

Harta Eurasiei a fost expusă în sala a III-a, pentru a ilustra mi
graţia popoarelor care a avut loc începînd din sec. al Ill-lea e. n. şi pînă 
în sec. al XIII-lea. 

Realizarea ambelor exponate, deşi corectă din punct de vedere a 
conţinutului, nu corespunde ca formă de prezentare. Căci, spre deose
bire de texte, planurile s-iau hărţile trebuiesc astfel concepute încît să 
atragă atenţia vizitatorilor care, în mod obişnuit, evită efortul de a des
cifra conţinutul unui astfel de exponat. Tot pentru acest motiv legenda 
care însoţeşte harta sau planul trebuie să fie cît mai redusă şi cît mai 
clară. Nu este recomandabilă trimiterea cu cifre şi explicaţii pe mai 
multe coloane laterale. Mai potrivită este marcarea localităţii sau a 
punctului, direct pe hartă, iar epocile, indirnte prin culori diferite, astfel 
ca dintr-o singură privire vizitatorul să poată avea imaginea integrală 
a conţinutului. Executarea unei hărţi luminoase sau a unui diapozitiv, 
ar constitui o experienţă demnă de încercat. O atare formulă experi
mentală urmează a fi aplicată hărţii ilustrînd migraţia popoarelor care 
va înlocui harta actuală din sala a III-a a Muzeului de istorie a oraşului 
Bucureşti. 

Realizarea ei pe principiul unor valorificări diferite prin lumini şi 
culori de intensiităţi variate, va trebui astfel conceput5 încît, pe de o 
parte, să înfăţişeze fenomenul istoric al migraţiei popoarelor în spaţiul 
Eurasiei, scoţînd în evidenţă poziţia geografică a Daciei ca poartă de 
intrare în Europa; iar pe de altă parte, această hartă va trebui să ex
prime permanenţa populaţiei autohtorye din Dacia care, rezistînd valu
rilor populaţiilor în migraţie, trăieşte procesul istoric de formare a po-
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porului şi limbii române. Consemnarea aşezărilor populaţiei autohtone 
în cuprinsul Daciei precum şi trasarea drumurilor parcurse de populaţia 
în migraţie, vor înlesni vizitatorilor o cuprinzătoare viziune a întregii 
epoci. 

Fără a depăşi atribuţiile limitate ce-i revin, oricare muzeu oră
ţenesc, raional sau regional trebuie să expună o astfel de hartă. In 
felul acesta prezenţa vestigiilor unor populaţii străine de populaţia lo
calnică, descoperite pe teritoriul a cărui istorie este urmărită în muzeu, 
va fi just interpretată şi înţeleasă. 

Fotografiile pot servi ca rpaterial complimentar în muzeu, cu con
diţia ca ele să aibă doar funcţia de a valorifica mai bine sau a explica 
un exponat original şi nu să-l înlocuiască. Expunerea unor. fotografii în 
le/lătură cu un obiect sau grup de obiecte arheologice, s-a dovedit a fi 
apreciată în mod deosebit de publicul vizitator. De pildă, fotografia 
mormîntului de incineraţie de la Ciurel (prima epocă a fierului), efec
tuată pe şantierul arheologic în momentul descoperirii valorosului com
plex preistoric, a fost expusă alături de mormîntul reconstituit, în sala 
a II-a a Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti. Apare însă de la sine 
înţeles că nu este indicat a se abuza de acest gen de material compli
mentar, nici chiar dacă i se dă o astfel de întrebuinţare. 

Panourile decorative. Cînd în anul 1959 a fost deschisă expoziţia 
de bază a Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti, au fost executate 
patru panouri decorative care ilustrau într-o viziune sintetică de artă 
plastică, fiecare epocă prin care a trecut societatea omenească de pe 
teritoriul dintre Colentina şi Dîmboviţa, de-alungul orînduirii comunei 
primitive. 

Asupra acestei oategorii de material complimentar vom stărui 
mai mult, avînd în vedere că utilizarea ei caracterizează o importantă 
etapă a muzeografiei romaneşti începută după 1944. 

O dată cu instaurarea puterii populare, alături de celelalte insti
tuţii de cultură, muzeele au fost chemate să ia parte activă la revoluţia 
culturală din patria noastră. In atari împrejurări, avînd în vedere 
nivelul cultural scăzut al maselor populare, determinat de ignoranţa 
în care acestea au fost ţinute în vechiul regim burghez, a trebuit ca 
muzeele să fie reorganizate după criterii didacticiste în principal. Astfel 
in sălile Secţiei de istorie veche a oricărui muzeu de istorie din ţară 
urma să fie înfăţişat atît procesul de antropogeneză cit şi dezvolta
rea societăţii omeneşti de pe întreg teritoriul ţării, prin exponate de tot 
felul, cit mai pe înţelesul tuturor. Deoarece numai urmele materiale 
descoperite în săpăturile arheologice dintr-o regiune sau raion nu le 
puteau ilustra, în consecinţă s-a recurs la reproducerea unor reconsti
tuiri - mai mult sau mai puţin ştiinţifice - de cele mai multe ori cu 
vădite tendinţe spre idilism ori dramatizare. Atari reconstituiri -
basso-reliefuri sau tablouri în tehnici diferite - au invadat muzeele 
noastre de istorie. Este drept că ele au ajutat în oarecare măsură, la 
înţelegerea unor fenomene istorice, dar păcătuiau în primul rînd, prin 
aceia că nu reflectau trecutul îndepărtat al teritoriul României, fiind 
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reproduse după albume străine, iar în al doilea rînd, prin şablonarea 
dusă la extrem. 

Pentru a remedia aceste neajunsuri, colectivul Muzeului de isto
rie a oraşului Bucureşti a apelat în anul 1957 la doi dintre cei mai buni 
graficieni, Julles Perahim şi Roni. Primul, pe baza unei tematici bine 
documentate, rupînd complet cu ce se făcuse pînă atunci în acest do
meniu, într-o viziune originală a cărei inspiraţie îşi are originea în de
senele rupestre primitive, reuşeşte să sugereze, prin siluete şi mişcări, 
scene din viaţa primară a oamenilor din epoca pietrei. Al doilea, prin
tr-o tratare, mai curînd didactică, înfăţişează o reconstituire a vieţii din 
epoca bronzului şi pe dacii din a doua epocă a fierului, cu ocupaţiile 
lor caracteristice. Executate pe suporturi de lemn şi gips, pictate cu 
tempera într-o coloratură vioaie, aceste panouri decorative au fost apre
ciate pozitiv de publicul vizitator, iar pentru activiştii de muzeu ele au 
constituit fie modele de urmat, fie subiecte de discuţii şi critici. Con
troverse s-au ivit mai mult asupra modului cum au fost concepute de 
cît asupra conţinutului sau a necesităţii prezenţei lor în muzeu. Una 
din discuţiile cele mai susţinute a avut loc cu ocazia unui schimb de 
('Xperientă cu colectivul muzeului din Constanţa în anul 1964. Discu
ţiile purtate atunci, asupra cărora nu mai insistăm, au dovedit încă 
odată că oricum ar fi concepute aceste reconstituiri - ele prezintă ne
ajunsuri care nu pot fi remediate. 

O dată cu începerea noii etape istorice din patria noastră socia
listă, aceea a desăvîrşirii ~onstrucţiei socialiste, în care nivelul cultural 
al oamenilor muncii a făcut un considerabil salt calitativ, iar larga dez
voltare a invăţămîntului de toate gradele a devenit fapt împlinit, un 
muzeu regional, orăşenesc sau raional nu mai trebuie conceput ca un 
manual de istorie generală .a patriei în care, din lipsă de material ori
ginal, (şi este normal ca acesta să lipsească fiind vorba de un spaţiu 
restrîns geografic a cărui istorie se prezintă în muzeul respectiv) acesta 
să fie suplinit de un material complimentar bogat. Pornind de la pre
miza reală că toţi oamenii muncii cunosc istoria ţării, muzeele de istorie 
trebuie să se ocupe numai de obiectivul lor strict, adică de regiunea, 
raionul, sau oraşul a cărui istorie o ilustrează prin expoziţia perma
nentă şi pentru care dispune de exponate originale. In felul acesta nu
nwroase metode de culturalizare a maselor din trecut se dovedesc de
păşite, iar funcţia lor încetează a mai fi utilă. Printre acestea se numără 
în primul rînd prezentările de reconstituiri despre care am vorbit. Ele 
trebuiesc înlocuite - dar întrebarea care urmează inevitabil este : cu 
ce le înlocuim ? 

Răspunsul nu trebuie căutat în tratate de muzeografie sau de isto
rie, ci în ,experienţa celor şapte ani de contact cu publicul. Căci azi, 
avînd în vedere nivelul cultural din ce în ce mai ridicat .al oamenilor 
muncii, trebuie să răspundem curiozităţii lor ştiinţifice. Ei vor să ştie, 
cum sînt descoperite obiectele ce le văd expuse; din ce le este dedusă 
vechimea ; cum au putut să reziste atît de mult în pămînt, ş.a.m.d. Sînt 
întrebări legate în primul rînd de importantul izvor al istoriei care este 
arheologia ş1 de metoda ei de cercetare. Sînt întrebări de care trebuie 
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să ţinem seamă cu atît mai mult cu cit, în nici-un manual sau publ,icaţie 
de mase oamenii muncii nu pot afla lămuriri în această privinţă, iar 
lucrările de specialitate sînt mai greu de înţeles şi au a o circulaţie mai 
redusă. 

Dacă, de pildă, în prima sală a Secţiei de istorie veche va fi ex
pus, în secţiune, un bloc de pămînt dintr-o staţiune arheologică în care 
straturile de depuneri se succed cu claritate şi în care se pot observa, ca 
în profilul unui şanţ, urmele de vieţuire ale populaţiilor care s-au suc
cedat acolo durîndu-şi aşezări stabile, acest simplu exponat va fi sufi
cient ca vizitatorii, pe de o parte să înţeleagă modul în care se păstrează 
în pămînt vestigiile trecutului îndepărtat, iar pe de altă parte să nu 
mai pună la îndoială autenticitatea obiectelor expuse în vitrină. 

Obţinerea unui astfel de exponat nu prezintă o dificultate, deoarece 
cu ajutorul unui cofraj de lemn, el poate fi transportat cu destulă uşu
rinţă de la şantierul arheologic la muzeu unde este deajuns ca unul din 
pereţii din lemn să fie înlocuit cu sticlă. Exponatul poate fi însoţit şi 
de o fotografie a întregii staţiuni - datorită căreia vizitatorii să înţe
leagă pentru care considerente acel loc a fost socotit prielnic pentru 
aşezări omeneşti încă din cele mai îndepărtate timpuri (staţiunile 
arheologice sînt situate pe înălţimi în vecinătatea unor rîuri sau lacuri). 
Pentru epoca pietrei şlefuite şi iPrima epocă a fierului în sălile res
pective din Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti se află două expo
nate originale mergînd pe linia celor preconizate de noi. Este vorba de 
mormîntul de inhumaţie de la Căldăraru (Cernica) şi de mormîntul de 
incineraţie de la Ciurel. Dar dacă modul cum se înmormîntau oamenii 
în comuna primitivă este bine ilustrat în muzeu prin ambele rituri de 
înmormîntare, în schimb lipseşte cu desăvîrşire modul în care îşi durau 
aşezările în timpul vieţii lor. Este de la sine înţeles că atari prezentări 
în muzeu nu pot fi făcute prin exponate originale ca în cazul profilului 
stratigrafic, din cauza dimensiunilor mari. Aici trebuie să intervenim prin 
confecţionarea unor machete la scară redusă care să înfăţişeze, de pildă, 
o locuinţă din epoca bronzului de la Băneasa sau aşezarea Latene geto
dacă de la Căţelul Nou, cu cuptorul de ars oale care a fost descoperit 
în cuprinsul ei. Se cuvine a preciza că prin aceste machete, nu înţele
gem o reconstituire a unei case sau a unei aşezări aşa cum erau în 
acele epoci îndepărtate, lucru pentru care nu dispunem de suficiente 
elemente. Dar preconizăm înfăţişarea acestor complexe aşa cum au 
apărut ele în cursul săpăturilor arheologice, după îndepărtarea pămîn
tului care le-a acoperit în decursul timpului. ln felul acesta publicul, 
va avea o înţelegere deplină a documentelor materiale arheologice şi 

a modului cum ele sînt descoperite în pămînt în timpul săpăturii arheo
logice. In acelaşi timp s-ar anihila impresia unei oarecare monotonii a 
sălilor de arheologie cauzată în prezent, de abundenţa vaselor de lut. 
Tot1 o machetă de locuinţă ar ilustra mai bine permanenţa populaţiei 
autohtone în sec. VI-VII e. n., etapă importantă în cadrul procesului 
de formare a limbii şi poporului român, după cum aduc.erea în expozi
ţii a unui cuptor de preparat hrana, din aceeaşi epocă, ar interesa mult 
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mai mult publicul decît numai fotografiile cuptorului de pe panoul 
actual din sala a III-a. Nu mai insistăm asupra exemplelor de acest fel. 
Am vrut doar ca prin cele cîteva proiecte de îmbunătăţire a n1odului de 
expunere al istoriei vechi, să arătăm preocupările pe care le are, în 
această direcţie, colectivul Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti şi 
să sugerăm că aceste metorle, sau altele mai eficace pe care le-ar putea 
sugera ,alte muzee din ţara noastră, să fie aplicate cît mai curînd, cu 
scopul de a varia expunerea în Muzeele de istorie, în care sălile de 
istorie veche nu lipsesc niciodată. 

Dacă pentru Secţia de istorie veche şi feudală a Muzeului de isto
rie a oraşului Bucureşti - problema îmbunătăţirii expunerii prin folo
sirea echilibrată şi judicioasă a materialului complimeritiar îşi va găsi în 
curînd rezolvarea optimă, pentru celelalte Secţii, problema este pe atît 
de urgentă pe cît de grea. Căci pe măsură ce vizitatorul parcurgînd sălile 
muzeului, înaintează în timp istoric, pe aceeaşi măsură exponatele ori
ginale fac loc tot mai mult fotografiilor şi reprezentărilor grafice, de o 
scăzută valoare muzeistică. Inlocuirea lor cu exponate originale, fac
simile sau machete, este sarcina primă şi cea mai grea pe care colectivul 
Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti si-a luat-o pentru primii ani 
ai cincinalului. 
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