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MĂŞTI FUNERARE DIN PATRIMONIUL 
MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

- rituri laice pentru memoria Cetăţii -

dr. Liana lvan-Ghilia 

În multitudinea formelor pe care le-au luat semnele ca mijlocitoare între fenomene 
şi sensuri, măştile s-au remarcat prin bogăţie, prin expresivitate, prin complexitatea 
debordantă a capacităţii lor de sugestie. Intermediind între lumea "noastră" şi „cealaltă '', 
între realitatea relativă a evenimentelor şi absolutul 

Mascaron. l'auimoniu \I MII.Foto: Oarm Kohn 
transcendent acestora, între caducitatea Manifestării 

şi Eternitatea ei subiacentă, măştile au funcţionat ca 
diafragme apotropaice, ca înlocuitori de imagine pentru 

cele de dincolo de 
aparenţe - altfel 
inexprimabile - ba 
chiar ca substitute 
ale entităţii 

absente/dispărute 

din zona concretă 
a existenţei. 

„Alături de 
cuvânt, imaginea 
este înscrisă în 
însăşi natura umană, mai exact în modul ei de existenţă 
personal."725 

Forţa imaginii726
, presupusă de practicile 

religioase de pretutindeni, este atât de mare încât se 
consideră că individul se redefineşte prin masca pe care 
o poartă. Este cazul actorului interpret al vreunui zeu, 
ori al dansatorului locuit de spiritul al cărui semn este 

l\fascâ.Patrimoniu MMB. Foto: Onna Kohn masca purtată. Masca aşezată pe chipul celui decedat 

725 diac.Ioan l.lcă Jr., prefală la Teodor Studitul, Iisus Hristos. prototip al icoanei sale, ed. Deisis, Alba liulia, 
1994, p.42. 
726 "Aşa cum demonstrează fenomenologia religiilor, imaginea religioasă a fost considerată nu doar o simplă 
commemoratio intelctuală ori afoctivă, subiectivă a continuturilor credintei, ci ca o veritabilă participatio („.)" 
.(Idem, p.5). Afirma1ia este valabilă nu doar pentru imaginea-icoană, ci pentru orice tip de imagine învestită cu 
func1ii religioase ori magice. 
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îl protejează şi, în plus, primeşte atributele acestuia, îl reprezintă, îi ţine locul într-un fel de 
transfer sinecdotic, în care chipul artificial este echivalent cu prezenţa fiinţei întregi. 

A considera că singura menire a măştii este de a acoperi înseamnă a reduce la una o 
diversitate de semnificaţii legate de viaţă şi de moarte, de sensibil şi de abstract, de vizibil 
şi de trans-vizibil, sau cel puţin a eluda unul din cei doi termeni ai ecuaţiei paradoxale pe 
care o impune masca, în coordonatele oricărei filosofii a percepţiei - epifania: ocultarea, 
prin intermediul măştii, este întotdeauna un mod de a arăta ; ca formă de expresie, masca 
revelează, în măsura în care ascunde, scoate în evidenţă, deşi , e drept, în cazul măştii poate fi 
vorba oricând de trucaj, de falsificarea realităţii , de aparenţa înţelesasă ca minciună . 

S-a remarcat că „în general există o legătură 
ontologică între : realitate-chip-cuvânt. Nu există 

realitate care să nu aibă în ea implicat chipul ei şi 

cuvântul despre ea, sau al ei" .727 Conform părintelui 

Stăniloaie, „Faţa omenească e un paradox : printr
o suprarfaţă materială foarte limitată se vede o viaţă 
sprituală indefinită şi complexă. ( ... ) Faţa omenească 
e prin ea însăşi în procesul cosmic o apariţie 

ireductibilă la el, ceva unic, irepetabil. O deschidere 
spre transcendenţă, o continuă transcendere, căutând 
adevărata transcendenţă. Totuşi, faţa omenească, prin • 
ea însăşi, deşi transcende procesul cosmic, e închisă 
de moarte ( ... )." 728 Atestate din epoca pietrei, practicile 
funerare acordau atenţie feţei umane - dovadă,· de 
pildă, craniile descoperite în Jerihon (sec.VIII-VII 
î.Chr.), „retuşate" cu aplicaţii de argilă729 , prin urmare, 
prin procedee ce trimit gândul la mulaje . Problema George Bacovia. Masca mortuară. 

Patrimoniu MMB. Foto: Oana Kohn. perisabilităţii materiei, faţă de persistenţa sufletului 
rămas, în momentul morţii, fără obişnuita „cochilie" corporală ocrotitoare, a preocupat 
mereu şi pretutindeni. Între elementele de ritual mortuar, măştile au jucat un rol nuanţat în 
raport de loc şi epocă. Sunt bine ştiute măştile funerare confecţionate din materiale presupuse 
nemuritoare, apte şi demne de funcţii spirituale - jad, aur (lumină materializată), piatră 

şi altele - cele din China antică, cele descoperite în siturile neolitice din Istrael până în 
zona Damascului, cele aztece, masca miceniană „a lui Agamemnon", cele egiptene etc . 

Încadrabile în ample sisteme procedurale, ca piese componente ale unor bogate 
recuzite tombale, măştile preiau rolul feţei (pe acela al reprezentativităţii), în lumea curentă 
şi în cea de dincolo - pentru cei „plecaţi ". Confecţionată după „chipul şi semănarea" 
defunctului , masca funerară aparţine - prin chiar capacitatea ei de a portretiza (în sensul 
religios al termenului) o entitate reală - sferei adevărului (sfera realităţilor cuantificabile, 
chiar dacă aceasta este, într-o variantă originară, mai vastă decât concepţia adevărului ca dat 
perceptibil optic sau logic verificabil) în virtutea căruia, de pildă, pe pereţii camerei mortuare, 

727 Păr. Stăniloaie, apud Ioan I.lcă Jr„ Op. cit„ nota 96, p.68 . 
728 Idem, nota 116, p. 71 . 
729 Historie de I 'Art - Flammarion, Paris, 1997, p.219. 
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hieroglifa zugrăvită, înfăţişând un animal violent, este socotită periculoasă şi, drept urmare, 
lăsată neterminată, incompletă ca formă (spre deosebire de hieroglifa desemnând oameni, ce 
trebuia „împlinită" perfect, în totalitate, conform canoanelor, spre a nu impieta asupra celui 
numit de ea). Dacă imaginea stilizată (schiţa, motivul, hieroglifa) primeşte puterile fiinţiale 
ale subiectului reprezentat, masca, de asemenea, reconfigurează întregul după faţa pe care o 
„repetă" (există o înrudire subtilă între mască-hieroglifă-portret-numire-fiinţare). 

Lăsând la o parte sinonimia „mască" = „persona", despre care vorbeau psihanaliştii, 
masca poate fi înţeleasă, în termeni inter-individuali (sociali), ca o construcţie complexă 
de convenţii acceptabile, ce se substituie adevărului, în mod mai mult sau mai puţin util 
colectivităţii (Paul Hazard sesiza, în zorii Europei modeme, tendinţa înlocuirii adevărurilor 
„ce ar leza interesele societăţii", cu convenţiile„. „salutare"). 

Masca-imagine(sau surogatal imaginii) a fostînvestităcuînţelesuri aparte în funcţionarea 
Cetăţii. Consolidarea - în termenii istoriei modeme - a vocaţiilor, pretenţiilor, principiilor 

Regele Ferdinand 1 al României.Masei monuarl. generale comunitare a însemnat, în secolul al 19-lea 
Pa1rimoniu MMB. Fo10: Oana i.:.olm. şi nu numai, pentru Europa, coagularea unor imagini 

naţionale formate din repere unanim recognoscibile, 
iar personalităţile publice au contribuit într-un procent 
însemnat la consistenţa valorică a acestor imagini de 
reprezentare, de paradă, prin urmare la structurarea 
unor „măşti" oficiale alcătuite astfel încât să exprime 
trăsături etnice esenţiale. Tentaţia imitării elementelor 
din sfera sacrului, în aria practicilor profane ţinând 
de constituirea, funcţionarea, consolidarea Cetăţii şi 

de stabilirea raporturilor dintre locuitorii ei, a dus la 
perpetuarea, în 
cadru laic, a unor 
rituri de sorginte 
religioasă, trans
late, calchiate 
mai mult sau mai 

puţin complet, dar, evident, cu pretenţia unor „date" 
sacrosancte impuse cu titlu de obligativitate, cu riscul 
exagerărilor întru absolutizarea relativelor până la 
răsturnarea de valori, derută ontică, haos etic ş.a.m.d. 
(toate, consecinţe din sfera fenomenelor „salutare"). 

Moda mulajelor care să „eternizeze" figuri de 
notorietate s-a afirmat în erele când portretizarea încă 
îşi căuta metodele adecvate, iar mijloacele sculpturii şi 
picturii nu satisfăceau întru totul setea de conformism 
şi exactitate, sinonimă cu aspiraţia de-a păstra statice 
trăsături fizionomice în continuă metamorfoză. 

Sinistrele amprente obţinute în ipsos, direct de pe 

Lucia Sturza Bulandra. Mască 
mortuara. Patrimoniu MMB. 
Foto: Oana Kohn. 
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chipul mort, nu pot decât să indice gradul de disperată încăpăţânare de-a institui o memorie 
a Cetăţii. Demersul este strâns înrudit cu practicile muzeistice - păstrare, conservare, evocare 
- şi cu obsedantele strădanii de formare a unui patrimoniu valoric destinat Posterităţii care 
să aprecieze - fie şi indirect, postfactum - virtuţile şi calităţile strămoşilor şi ale mediului 
construit de ei. Era neoclasică, fidelă cutumelor renascentiste (imitate după cele antice), 
a folosit din plin procedeele prin care moartea ritualizată dar, de astă dată, laicizată, în 
cadru materialist, devenea eveniment cu răsunet larg şi nuanţe „.mondene. Tradiţiilor sfinte, 
somptuoase, pretenţioase, li s-au substituit, cu vremea, solemnităţi laicizate, care să dea 
prestanţă vieţii publice şi să facă impresionante evenimentele din viaţa „civilă" conferind, 
implicit, aure de măreţie şi distincţie personajelor considerate definitorii, importante, 
exemplare, de inclus în patrimoniul comunitar. (Recursul la potenţialul propagandistic al 
imaginii şi efortul de a reproduce chipul uman în virtutea acestei puteri cu „priză largă la 
public" şi-au disputat sferele vieţii în Cetate, cu reacţii biunivoce evoluând între politic şi 
religios, între cultul Christic şi cel „Imperial", chiar şi „.apres la lettre) . 

Colecţia de sculpturi a Muzeului Municipiului .....---------------. 
Bucureşti cuprinde câteva măşti mortuare, din ipsos sau 
bronz, evocând persoane faimoase, ale căror imagini 
sunt păstrate postum prin strania procedură a mulajului. 
Funebra sarcină revenea unor sculptori consacraţi, între 
care notăm pe Emil W.Becker şi pe Vladimir C.Hegel. 
Politicieni, muzicieni, actori, poeţi, critici, pesonalităţi 
din lumea medicală (oameni extra-ordinari, dotaţi cu un 
„ceva" numit câteodată geniu, alteori, talent, dar pe care 
colectivitatea i-a perceput ca „deosebiţi", interesanţi 

prin „plusul" vocaţiilor speciale), ne-au transmis, 
în timp, instantaneul morţii lor demne de apreciere 
publică şi de unanimă aducere aminte. Interesul pentru 

această întipărire 

a chipului provine 
întrucâtva şi 

din fascinaţia 

stârnită în rândul 
publicului larg 

Mani inonuara a dr.-lui Gh.Marincscu. 
Pa1ri111011iu MMU. foto Oana Kknhn. 

Mnscn monunm miniaturala. Portelan. 
Patrimoniu MMB. Foto:Oana Kohn. 

sau restrâns, pentru „ştiinţe" precum fiziognomia, 
grafologia, promiţătoare ale descifrării misterelor 
caracterologice umane. Nu întâmplător, alături de faţă, 
se „copia", uneori, şi mâna autoare de opere importante. 
Ataşamentul faţă de personalităţi a format un fel de 
cult laic al acestor măşti; I.L.Caragiale, de pildă, avea 
pe birou masca mortuară a lui Ludwig van Beethoven 
- muzician pentru care nutrea o mărturisită admiraţie710 . 

Replici ale unor astfel de măşti circulau, multiplicate, 
730 Apud Şerban Cioculescu, Viaţa lui l.l.Cragiale - Caragialiana. cd.Eminescu, Bucureşti . 1987. 
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dinspre centrii culturali europeni către periferiile unde faptele de neuitat ale celor morţi erau 
cunoscute. Miniaturi de măşti celebre, produse în serie, din porţelan, se găseau, ca suveniruri 
de bon ton, prin casele bucureştenilor iubitori de istorie apuseană. 

Copii faciale relativ fidele, măştile acestea erau adesea spre folosul executanţilor lor 
- utile sculptorilor pentru viitoare eventuale portrete sau monumente (pentru care ele erau, 
uneori, unică sursă documentară). 

Dincolo de sentimentele contradictorii pe care pot să le stârnească, măştile funerare 
şi-au atins scopul de a deveni, în timp, piese de muzeu - în deplinătatea sensului şi funcţiei 
general acceptate. Expuse mai rar, probabil dintr-o anumită discreţie profesională ce impune 
organizatorilor să evite evenimente vizuale „şocante" sau cel puţin „neobişnuite", asemenea 
piese patrimoniale cumulează - tocmai prin ineditul mister sumbru pe care-l conţin - un 
potenţial spectacular bine „exploatabil" în condiţiile în care gustul publicului, de care 
muzeistica viitorului apropiat va trebui să ţină seamă şi la noi, evoluează parcă spre a 
contrazice ataşamentul faţă de moderaţie specific practicilor expoziţionale încetăţenite. 

SUMMARY 

Funeral masks have always represented interesting items in museal collections, due 
to their expressive capacities and their rich meanings in terms of laic rituals connected to the 
mnemonic patrimony ofvarious societies. The Museum ofBucharest owns funeral masks of 
actors, politicians, scientists, musicians. Made either in gypsum or in bronze, these strange 
moulds, done by noted local sculptors such as Emil W.Becker or Vladimir C.Hegel, were 
often used as documentary sources for further sculptured works representing the deceased. 
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