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MANIFEST PENTRU O ARHEOLOGIE CRITICĂ A CAPITALISMULUI DIN ROMÂNIA

Manifest pentru o arheologie critică a capitalismului din România
RADU-ALEXANDRU DRAGOMAN, SORIN OANŢĂ-MARGHITU
Cuvinte cheie: Arheologie; materialitate; critică; capitalism; România.
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„Simţi că e nevoie de multă negare şi nesfârşită împotrivire sufletească pentru a nu ceda, a nu te
supune impresiei, a nu te pleca în faţa faptului şi a nu-l adora pe Baal, adică a nu lua ceea ce există
drept propriul tău ideal.” (Dostoievski 1968, 89)
Arheologia trecutului recent şi contemporan reprezintă un câmp de cercetare bine
individualizat în cadrul disciplinei, dovadă numeroasele şi diversele lucrări publicate,
precum şi apariţia în anul 2014 a primului număr din Journal of Contemporary Archaeology. În
România, arheologia trecutului recent şi contemporan a abordat până acum aproape exclusiv
tema represiunii şi rezistenţei din perioada comunistă ( vezi e.g. Dragoman 2015). A fost
înfiinţat chiar şi un institut de cercetare având drept obiectiv documentarea necesară unui
proces de condamnare oficială a crimelor politice comise în perioada comunistă şi, prin
extensie, a comunismului în general – Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului
din România, redenumit în anul 2009 Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi
Memoria Exilului Românesc (I.I.C.C.M.E.R.), aflat în subordinea Guvernului României. Cu
unele excepţii, cum ar fi, spre exemplu, săpăturile arheologice efectuate de autori în fosta
colonie de muncă forţată din perioada comunistă de la Galeşu (în anul 2014), I.I.C.C.M.E.R. a
susţinut cu precădere demersuri de arheologie legală. În proiectele I.I.C.C.M.E.R., arheologia
a fost anexată unei acţiuni juridice şi politice de condamnare a comunismului şi simplist
utilizată ca instrument util în colectarea de „probe”. Cu alte cuvinte, în loc să urmărească
rolul culturii materiale în existenţa represiunii şi a rezistenţei, şi a ce numim „comunism” în
general, să scoată la iveală aspecte ignorate sau trecute sub tăcere de discursurile istorice sau
politice, filosofia de cercetare a I.I.C.C.M.E.R. a redus arheologia la o simplă prelungire a
politicii oficiale a instituţiilor statului (vezi Dragoman, Oanţă-Marghitu 2013, 178-184).
Mai mult decât atât, în contrast cu interesul oficial pentru perioada comunistă,
arheologia perioadei de după 1989, marcată de ideologia capitalistă, a fost complet ignorată,
dovadă absenţa oricărui demers în acest sens. Nu a fost înfiinţată nicio instituţie care să
cerceteze, inclusiv arheologic, capitalismul: spre exemplu, în cadrul Academiei Române
există un Institut Naţional pentru Studiul Totalitarismului, dar nu şi unul pentru studiul
capitalismului. În cazul specific al arheologiei, deşi se tot clamează racordarea cercetării
româneşti cu cea internaţională, în România nu există publicaţii dedicate capitalismului,
precum cele întâlnite în spaţiul anglo-saxon (e.g. volumele din seria Contributions to Global
Historical Archaeology). Pentru a-l studia arheologic nu trebuie aşteptat ca sistemul
capitalist din România să devină definitiv trecut. În acest sens menţionăm atitudinea unora
dintre arheologii sudamericani care şi-au propus în anii 1970 construirea unei arheologii
sociale, inevitabil critice la adresa ideologiei dominante a prezentului lor – neocolonialismul
nordamerican şi al transnaţionalelor –, parte dintre ei riscând mult în condiţiile în care nu
aveau libertate de exprimare în ţările lor (Reunión 1976).
*
Intelectualii ne spun că au practicat „rezistenţa prin cultură” în timpul
comunismului. Apoi, condiţiile politice favorabile le-au permis să se metamorfozeze în
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„elite” şi acum, din această poziţie înaltă căpătată prin smulgerea aristocratică din mijlocul
turmei, sunt evaluatori într-o competiţie de proiecte care decid invariabil că doar
capitalismul trebuie „implementat”. Cei mai mulţi privesc „capitalismul” ca pe un aparat
performant care doar trebuie exportat şi montat. Într-adevăr, capitalismul a reuşit să ocupe
neoliberal spaţiul public din România. Instalat comod în scaunul ergonomic al puterii şi
dominaţiei, capitalismul toarnă cu iscusinţă noul aliaj dintre obiecte şi cuvinte în tiparele
produse de cei mai buni experţi, ciopleşte durabil chipul competent al realităţii, ne simplifică
global şi profitabil peisajele la cele câteva trăsături de penel verificate de piaţă. A devenit un
stil de viaţă, un mod colectiv de a gândi şi trăi. A devenit religie. Rostiţi „sărăcie” şi vi se va
răspunde „populism”; „săraci” – „asistaţi”; „măsuri sociale” – „pomeni electorale”;
„credinţă” – „evul mediu”; „ortodoxie” – „înapoiere”; „egalitate, emancipare, respect” –
„comunism”. Specialişti improvizaţi ne spun că ruinele industriale din România sunt probe
ale eşecului comunismului, în timp ce aceeaşi tristeţe a ruinelor industriale din Occident
capătă entuziast trăsături progresiste desenate de „firescul” procesului de
„dezindustrializare”. Patronii şi angajaţii, puterea şi opoziţia, ziarele şi televiziunile,
intelectualii şi poeţii „de dreapta” trimit în rafale evlavioase cuvântul „investiţii”, un termen
care în România desemnează caracterul asistat al capitalismului. Corul de experţi, tehnocraţi,
analişti, „formatori de opinie” ne asigură că nimic mai bun decât capitalismul nu poate
urma, ci doar utopii periculoase. Critica şi protestul ar trebui să urmărească bursa pentru a
nu perturba mersul firesc al pieţei. Sunt bune doar dacă nu deranjează prea tare, doar dacă
se vând bine pentru că acum totul a devenit marfă. În România, până şi postmodernismul,
care odinioară constata decesul marilor poveşti, s-a metamorfozat într-o odă închinată unei
singure metanaraţiuni în care democraţia a socotit de cuviinţă să se împreuneze cu
„postmodernismul” şi „relativismul”, „explozia informaţională” şi „hedonismul”,
„nihilismul” şi „anarhia”, „revoluţia sexuală” şi „economia de piaţă” (Cărtărescu 2010).
*
În 1900, Ivan Alekseievici Bunin scria:
„Dar iată că în stepă au început să apară nişte oameni veniţi pentru întâia oară pe aceste
meleaguri. Tot mai mulţi se ivesc pe drumul dinspre oraş, tot mai mulţi îşi fac tabără la marginea
satului. Noaptea aprind focuri mari de vreascuri, împrăştiind întunericul, iar umbrele flăcărilor
aleargă departe pe drum. O dată cu ivirea zorilor, ies pe câmp şi, cu burghiuri mari, sfredelesc
pământul. Toată preajma e neagră de atâtea grămezi de pământ, care se ridică peste tot, ca nişte
morminte. Oamenii calcă în picioare, fără milă, secara prăpădită care mai creşte ici-colo, fără s-o fi
semănat cineva; aruncă fără milă pământul peste ea, pentru că ei caută izvoarele unei noi fericiri, ale
unei noi vieţi, le caută în măruntaiele pământului, acolo unde se ascund talismanele viitorului…
Minereul! Poate că aici, în curând, coşuri de uzine îşi vor înălţa fumul, în locul vechiului
drum se va întinde o cale ferată trainică şi se va ridica un oraş pe vatra acelui mic sat sălbatic. Şi ceea
ce cândva, în trecut, sfinţise viaţa de aici – crucea cenuşie căzută astăzi la pământ – va fi uitată de
toată lumea… Oare cu ce îşi vor sfinţi oamenii noi viaţa lor nouă? Cui vor cere ei să le binecuvânteze
munca lor avântată, plină de vigoare?” (Bunin 1968 [1900], 112)
Capitalismul nu doar se „implementează”, ci este devenire. Capitalismul distruge,
este construit, este zilnic reprodus şi şlefuit. Nu există doar necunoscuţii care ne sfredelesc
pământul, ci noi înşine suntem obligaţi să ne călcăm continuu secara în picioare. Noi însă
trebuie să trecem dincolo de cuvinte, şi materialitatea ne va dezvălui cu totul altceva decât
laptele şi mierea pe care propaganda le toarnă în urechi. Urmându-l pe Bjørnar Olsen (2010),
pornim de la premisa că pentru a înţelege capitalismul românesc nu sunt suficiente sursele
scrise, de oricare natură ar fi ele, şi cele orale, ci este absolut necesară studierea dimensiunii
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sale fizice, materiale. Se pot invoca nenumărate istorii ale capitalismului sau perspective
sociopolitice, dar poveştile elementelor de cultură materială ce compun capitalismul lipsesc.
Altfel spus, propunem o depăşire a nivelului discursiv, antropocentric privind capitalismul,
şi pledăm pentru introducerea materialităţii în studierea acestuia. În felul acesta ar putea fi
analizat procesul de devenire a capitalismului.
Noi spunem: arheologia trebuie să cerceteze „mormintele” comunismului şi
capitalismului, burghiul şi peisajul rănit, carierele şi minele, platformele şi câmpurile
petroliere, haldele industriale, ruinele şi gropile de gunoaie, munţii şi dealurile dezgolite,
văile astupate şi apele secate, design-ul produselor, arhitectura clădirilor şi monumentele
care celebrează într-o formă sau alta capitalismul. Prin intermediul materialităţii vom
înţelege semeţia utopiei, deşertăciunea dorinţei de eternitate a ideologiilor. În ruine vom
descoperi nu abateri eşuate de pe poteca progresului, ci doar ruine lipsite de talismanele şi
nestematele visate şi promise. Noi vom citi chipul schimbător al acestui proiect secular
veşnic nefinalizat care visează ruina ca temelie a noilor utopii, proorocirea „de apocalips care
se săvârşeşte în faţa ochilor” (Dostoievski 1968, 89).
*
La fel ca în perioada comunistă, noul oraş îşi răsare zorii de aluminiu tot peste ruinele
arhitecturii interbelice, iar blocurile şi magazinele ceauşiste, străzile şi bulevardele şi chiar
vieţile noastre, toate capătă sens doar împodobite de reclame şi bancomate şi doar oglindite
în sticla monumentelor dedicate capitalului care transformă totul într-un prezent continuu,
fericit, extatic, abundent.
Noi spunem: trebuie analizate bunurile de consum în masă, de la cutii de bere,
telefoane mobile şi autoturisme la pixuri şi şepci. Privirea arheologică trebuie să poposească
pe noua arhitectură urbană: bănci, clădiri pentru birouri, firme, super- şi hypermarketuri.
Arheologia trebuie să analizeze lumea produselor realizate cu ocazia unor proiecte finanţate
de instituţii, fundaţii sau O.N.G.-uri care promovează valorile capitaliste şi globaliste:
design-ul, calitatea şi lanţul tehnologic al producerii cărţilor, diplomelor, afişelor, web-siteurilor etc. Arheologia trebuie să despoaie de zorzoane clădirile şi obiectele, mesajele şi
fericirea virtuală care ne parazitează spaţiul public. Pentru asta este de ajuns să ne descriem
minuţios uliţele satelor depopulate şi bătrânii care cerşesc în faţa templelor consumului.
*
Capitalismul a devenit religie în România, în timp ce diverşi pamfletari încearcă să ne
convingă haios la televizor că religia înseamnă retard mental. Cozile pelerinilor la mănăstiri
sunt prezentate drept mărturii ale înapoierii medievale, în schimb aglomeraţia de Crăciun
din supermarket ar fi un indiciu promiţător al civilizării. Intelectualii umanişti, politicienii cu
breton şi oengeuri dezinteresat subvenţionate cer ca religia să fie alungată protestant din şcoli
în spaţiul privat, şi în acest timp ne ducem copiii la grădiniţa de stat „îmbrăcaţi de
Halloween”, o sărbătoare de racordare la valorile occidentale. Icoanele sunt alungate din
şcoli şi s-ar zice că există o grijă de a deschide ochiul critic al oamenilor încă din frageda lor
copilărie, să gândească, nu să creadă.
Noi spunem: în răspăr, privirea arheologică ar trebui să vadă tocmai intenţia
ideologiei de a se naşte ca o nouă religie, de a clădi un nou spaţiu, un nou timp, chiar şi
Omul Nou, cu noi credinţe şi ritualuri, prin cuvinte şi materialitate, în diferite versiuni, pe
măsură ce încercările eşuează în succesiune, construcţii ridicate periodic peste dărâmături.
*
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Capitalismul este păzit şi exportat prin intermediul unui întreg sistem militar
îndreptat costisitor împotriva oricărei ameninţări la adresa zeului Profit şi preceptelor sale.
Jurnalişti parţial independenţi popularizează belicos cuvintele care deocamdată nu se pot
rosti oficial, ne pregătesc pentru apărarea eroică a „parteneriatului strategic”. Editorialişti,
comentatori şi postaci ne descriu cu subînţeles alcoolismul, decăderea, „hiper-mortalitatea”
şi toate păcatele duşmanilor care ar trăda evidenta inferioritate, înscrisă ştiinţific în codul lor
genetic (critica unor astfel de discursuri, Dogaru 2015). În vocabularul represiv al aparatului
comunist, termenii „oponent”, „bandit”, „legionar” şi „lacheu al anglo-americanilor” erau
sinonimi. Astăzi, dicţionarul intelectualităţii centrale traduce „oponent” prin „comunist” sau
„fundamentalist ortodox”, în timp ce în mediul virtual naţional se vântură liste cu „putinişti”
şi „vânduţi ruşilor”.
Noi spunem: arheologia trebuie să aducă în peisajul contemporan materialitatea
conflictelor care au rezolvat mondial crizele modernităţii, urmele, amprentele şi ruinele care
contrazic notele triumfalist-eroice din discursuri, lecţii de istorie, filme şi romane. Arheologia
trebuie să expună tuşele industriale ale cazematelor care odinioară aşteptau zadarnic invazii
(Dragoman, Oanţă-Marghitu 2013, 185-198), teroarea circulară a gropilor de obuz şi
greutatea schijelor găsite în umplutura lor care mărturisesc fragilitatea vieţii în confruntarea
cu moartea dilatată tehnologic. Aşa cum bazele militare sovietice din Cuba sunt astăzi
studiate arheologic (e.g. Burström et al. 2009; 2013), la fel ar trebui cercetate şi unităţile
militare (post)comuniste dezafectate, ferite încă de interesele imobiliare. Până când bazele
militare americane vor fi subiect de analiză, trebuie cercetate fizionomia şi anatomia armelor,
stilistica uniformelor, arhitectura şi ritualurile asociate paradelor militare, monumentele
naţionale ce comemorează războaiele purtate de parteneri (de multe ori chiar împotriva
României), materialitatea propagandei de război.
*
Arheologia a fost şi ea transfigurată de noua ideologie. Limba a fost managerial
decorată pentru a construi realitatea performantă. Ernst Jünger (2004, 280) scria: „Pentru a
distruge Mecca e suficient un fir de telegraf”. Cuvintele-cheie ale noii limbi de lemn şterg
alteritatea trecutului şi diferenţele dintre perioade şi epoci. În textul arheologic, trecutul este
organizat managerial, obiectivele şi fazele cercetării devin personaje principale, siturile
arheologice sunt ierarhizate în diferite categorii de importanţă care determină „prioritizarea”
cercetării acestora şi „valorificarea rezultatelor”. Trecutul este distilat în „proiecte” care
trebuie să fie făcute „vizibile” atât pentru „marele public”, cât şi pentru „contractorii de
proiecte de infrastructură”. Spaţiul, peisajele şi patrimoniul capătă sens doar transformate în
marfă şi reclamă prin politicile de valorificare turistică.
Noi spunem: arheologia are un rol important în măsura în care, prin înnoirea
abordărilor sale, produce interpretări ale alterităţii trecutului care nu pot fi manipulate de
discursurile ideologice. Scriitura arheologică trebuie să recicleze toate deşeurile lingvistice, să
le transforme în nestemate tocmai pentru a le arunca în derizoriu. Mai spunem că arheologia
găseşte aliaţi de nădejde în poezie şi metaforă pentru a descrie cu acurateţe misterul întâlnirii
dintre prezent şi trecut.
*
Expoziţiile arheologice, întrupări materiale ale textelor, exprimă palpabil ştergerea
alterităţii trecutului.
Noi spunem: expoziţiile ar trebui interpretate ca orice context arheologic. Arheologia
trebuie să măsoare distanţa dintre violenţa smulgerii obiectelor din constelaţia originară de
semnificaţii – din ruine, gropi, locuinţe şi morminte – şi rigiditatea unicului lor sens
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mortificat în sticla vitrinelor. Şi astfel vom descrie precis scena pe care obiectele din trecut
sunt domesticite şi manevrate pentru a rosti adevărurile utopiei de astăzi şi vom demonta
acel mecanism verificat ideologic care ne propagă circular ideea că acestea sunt legitime
tocmai pentru că ar exista dintotdeauna.
*
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 întrun 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” (OberländerTârnoveanu 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).
Se reproşează că nu participăm la „proiecte”. 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.
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.
*
Cercetarea este cuantificată matematic, în timp ce dezbaterea îmbracă haine tabloide.
În reviste nu mai sunt discutate idei, ci autorii acestora. Criticile sunt respinse vehement,
răspunsurile opărite sar în echer peste argumente direct la epitete: „incompetent”,
„impostor”, „refulat”, „frustrat”, „oportunist”. Arheologi aglutinaţi în reţea cântăresc derivat
perspectivele, interpretează în direct şi socializează aceleaşi idei în costum şi cu cravată până
le aduc în poziţie de drepţi. Aici se împletesc suave acorduri transatlantice (care îţi stabilesc
procesualist orientarea politică doar citindu-ţi referinţele bibliografice) cu solo-uri viguroase
care recomandă medical ideile benefice până la 30 de ani şi cum ar fi normal să gândeşti la
vârsta matură pe care ai atins-o. Aici, başii – care odinioară cutremurau biblic situri
arheologice descoperite pe autostrăzile patriei – te dojenesc acum mămos cu arătătorul. Aici
pluteşte dorinţa de clasicizare încă din timpul vieţii, aici este spaţiul lui „eu însumi am scris”,
aici se sărbătoreşte bechtelian caracterul englez al limbii finanţării, aici gravitaţia şi
neoliberalismul sunt la fel de naturale.
Noi spunem: rămas bun! Vremea dezbaterii a trecut. Vom doborî cuvintele de pe
cerul salubrizat al propagandei şi al lucrurilor de la sine înţelese. Vom aduce cuvintele în
compasul prafului de pe drum unde le vom calcula civilizat volumetria slujirii dominaţiei.
Vremea dezbaterii a trecut. A venit vremea mărturisirii.
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*
Avem credinţa că responsabilitatea faţă de aproapele nostru constă tocmai în
abordarea ştiinţifică, critică, a ideologiei dominante. Zahar Prilepin, un binecunoscut scriitor
rus contemporan, tată a patru copii şi foarte legat de valorile familiei, care şi-a asumat
statutul de membru în ilegalitate al unui partid politic anticapitalist, naţionalist şi anti-Putin,
spunea: „Mă ocup de politică exclusiv din teamă pentru viitorul copiilor mei. În ce fel de ţară
vor trăi ei? Asta mă preocupă. Doresc ca ţara asta să fie una normală” (Zahar Prilepin în
Ernu 2012, 265-266). Ce înţelegem noi printr-o „ţară normală”? O ţară lipsită de orgoliul celor
care se cred „mai mari” şi „elite”, o ţară cu oameni care slujesc tuturor celorlalţi, nu aşteaptă
sau pretind să li se slujească, o ţară în care cetăţenii au grijă de cei „preamici”, îi hrănesc pe
cei flămânzi, astâmpără setea celor însetaţi, primesc pe cei străini, îmbracă pe cei goi,
cercetează pe cei bolnavi, vizitează pe cei aflaţi în temniţe (Matei, 20:25-28; 24:31-46). O ţară
cu oameni care au dragoste nu doar pentru aproapele lor, oricare ar fi acela, ci şi pentru
întreaga Creaţie şi toate creaturile, oricât de mărunte, inclusiv pentru obiecte.
„Noi trăim, în conştiinţa noastră, cu gândul neapăratului refuz al tendinţei de a domina, de a stăpâni
asupra oricui altcuiva, de a poseda bogăţii materiale, lucruri prin care am pierde dreptul de a vorbi cu
cei înjosiţi şi batjocoriţi. Mai bine sărăcie de bunăvoie, decât îmbogăţire prin asuprirea fratelui. Mai
bine ne este să murim ca nişte «neînsemnaţi» ai societăţii, decât să ne proslăvim pentru a fi stăpânit
asupra «acestor mici». Mai bine să nu ne lăsăm numele pe Pământ, decât să ne înscriem numele în
Istoria Pământului cu sângele fraţilor. Spre a ne apăra mica noastră libertate noi urmăm principiului
de a nu atenta asupra libertăţii celuilalt.” (Sofronie 2015, 91)
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Manifesto for a critical archaeology of capitalism in Romania
(Abstract)

This text is a manifesto for a critical study of the material dimension of
capitalism (i.e. neoliberalism) in Romania, in all its aspects: pro-capitalist types of
discourse; restructuring the discipline in accordance with the values of contemporary
capitalist ideology; the material culture of everyday life, public space and economic
projects in capitalist society; the material dimension of legitimation and promotion of
capitalist ideology; the material apparatus of the military system mobilized to defend
and export capitalism in Eastern Europe; etc. We argue that, conceived in this way,
archaeology should become a form of resistance to and action against capitalist
ideology.
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