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CENTENARUL MUZEULUI „ASTRA"
SALVGARDAREA PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL
dr. Virgil

Convenţia

Ştefan NIŢULESCU

privind protejarea patrimoniului mondial, cultural şi natural, adoptată de
a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură la
16 noiembrie 19721, a provocat nu doar un justificat efort de evaluare şi inventariere a celor mai
valoroase situri, ci şi o exacerbare a orgoliilor naţionale. Marile ansambluri din piatră, ale
Occidentului antic şi medieval, mai ales, au ocupat, rapid, locuri de cinste în această „elită" a
patrimoniului mondial. Faptul acesta a stârnit frustrarea unor ţări în care civilizaţia s-a exprimat mai
puţin în materiale atât de durabile, ca piatra, preferând lutul sau lemnul. Ceea ce nu înseamnă că,
în aceste ţări, cultura ar fi fost inferioară, ci, doar, că ea s-a exprimat în forme diferite. Ca, de
exemplu, prin forme imateriale.
Recunoaşterea formelor patrimoniului imaterial, alături de cel materiai2, a însemnat, înainte
de orice, un mare pas înainte, în cristalizarea conceptelor care concură la înţelegerea
patrimoniului, ca resursă a societăţii, ca formă a capitalului social, ca motor al dezvoltării durabile.
Patrimoniul imaterial s-a dovedit, însă, a fi tot atât de bogat pentru ţările în curs de
dezvoltare, ca şi pentru cele dezvoltate. Asta, pentru că patrimoniul imaterial nu presupune, nici pe
departe, aşa cum mai sunt, unii, tentaţi să creadă, doar manifestări „folcloristice", ci, mai ales,
marile categorii ale cunoaşterii umane. Astfel, potrivit definiţiilor prevăzute în Convenţia pentru
salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris, la 17 octombrie 2003 3 , de exemplu,
patrimoniul imaterial se manifestă îndeosebi în următoarele domenii:
a) tradiţii şi expresii orale, incluzând limba, ca vector al patrimoniului cultural imaterial;
b) artele spectacolului;
c) practici sociale, ritualuri şi evenimente festive;
d) cunoştinţe şi practici referitoare la natură şi la univers;
e) tehnici legate de meşteşuguri tradiţionale.
Trebuie remarcat faptul că, deşi tradiţia reprezintă un factor de coeziune pentru definirea
diverselor subcategorii ale patrimoniului cultural imaterial, ea nu este, nici pe departe, singurul
numitor comun al acestuia. Ceea ce „leagă", de fapt, diversele componente ale patrimoniului
imaterial (în afară, bineînţeles, de imaterialitate) este caracterul său viu - cu alte cuvinte, tocmai
faptul că acest patrimoniu este supus unei continue schimbări, pentru că practicile, reprezentările,
expresiile, cunoştinţele, abilităţile, împreună cu instrumentele, obiectele, artefactele şi spaţiile
culturale asociate acestora nu sunt imuabile. Patrimoniul imaterial - o spune şi Convenţia - este
transmis din generaţie în generaţie (acesta este motivul pentru care îl şi numim patrimoniu, adică,
moştenire), dar este recreat in permanenţă. De aici provine şi imensa dificultate a identificării şi
protejării patrimoniului imaterial. Un castel poate fi restaurat cu o sumă uriaşă de bani dar, după
aceea, punerea sa în valoare reprezintă, mai mult sau mai puţin, aplicarea unei „reţete"
manageriale care, pusă corect în operă, dă rezultate. Identificarea şi salvgardarea unui obicei
poate fi, iniţial, relativ, facilă, dar necesită o investiţie imensă în ceva mult mai complex: în însăşi
natura umană. Păstrarea unei limbi nu depinde de numărul şi de calitatea dicţionarelor, ci de
numărul şi de calitatea vorbitorilor - obiectiv care este cu mult mai dificil de atins decât conservarea
materială a unui obiect. Exemplul acesta poate fi extins la toate sferele patrimoniului imaterial, de
la teatru şi muzică, la religie şi sărbători.
Înţeles astfel, patrimoniul cultural imaterial reprezintă chintesenţa naturii umane, în întreaga
sa diversitate, într-o permanentă interacţiune între grupurile şi comunităţile sociale şi, respectiv,
între acestea şi mediu.
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Evident, este dificil de preconizat cum vor evolua conceptele şi cum se vor raporta Statele
la Convenţie în viitorul apropiat. Deocamdată, este important faptul că UNESCO a reuşit
punerea în mişcare a unui uriaş angrenaj menit să salvgardeze esenţa civilizaţiei umane, în
formele sale imateriale.
România a intrat, de la început, în dezbaterea universală ce a premers intrarea în vigoare a
Convenţiei. Am avut ocazia, în altă parte, să mă refer, pe larg, la eforturile internaţionale, cărora
România li s-a alăturat, după 19894 . Adaug, aici, succesul programului „Tezaure umane vii", iniţiat
de Muzeul „ASTRA" încă din 1990, precum şi conferinţa anuală a Comitetului Internaţional al
Muzeelor de Etnografie (ICME), a Consiliului Internaţional al Muzeelor (ICOM), care a avut loc, în
2003, la Sibiu, şi care a dezbătut tema Tradiţiile culturale ameninţate cu disparqia. Rolul muzeelor
etnografice în salvarea acestora. Publicaţiile Complexului Naţional Muzeal „ASTRA" Sibiu 5 sunt, de
asemenea, reprezentative pentru ilustrarea acestui demers. Cel mai recent, ca o recunoaştere a
contribuţiei sale la promovarea şi salvgardarea universală a patrimoniului cultural imaterial, după
ce Căluşul a fost inclus în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii, şi
după ce România a devenit a 30-a ţară care a depus instrumentele de aderare la Convenţie făcând, astfel, ca aceasta să intre în vigoare -, ca un corolar al acestei recunoaşteri, cu ocazia
primei Adunări Generale a Statelor Părţi, România a fost aleasă în primul Comitet interguvernamental instituit în baza prevederilor Convenţiei 6 .
Marea dificultate pe care un muzeu o întâmpină, atunci când îşi propune să treacă dincolo
de graniţa „tradiţională" care desparte cele două mari categorii ale patrimoniului (material şi
imaterial) este, mai ales, în cazul Muzeului „ASTRA", permanent atacată şi, adeseori, depăşită. De
regulă, muzeul este asociat materialităţii. Totuşi, colecţionarea (pentru că aceasta este o funcţie
esenţială a muzeului, care nu poate fi abandonată numai din cauza dificultăţii fizice de colecţionare
a patrimoniului imaterial), protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului imaterial constituie, de
câţiva ani încoace, o provocare pentru lumea muzeografică, mergând până acolo încât Conferinţa
generală ICOM din 2004, desfăşurată la Seul, a avut drept temă tocmai relaţia muzeelor cu
această categorie a patrimoniului cultural. Conferinţa - care a constituit, în sine, un neaşteptat
succes - a dovedit că muzeul, ca tip de instituţie culturală, se află într-un proces de redefinire,
chiar şi faţă de ceea ce societatea învăţase să accepte drept muzeu, de pe la începutul anilor '60
încoace, odată cu democratizarea acestor aşezăminte de cultură şi cu apropierea lor accentuată
de nevoile şi aşteptările publicului. Muzeul tinde să devină o instituţie totală, păstrător favorizat al
memoriei universale a umanităţii. Din această perspectivă, materialitatea sau imaterialitatea
patrimoniului au încetat să mai constituie un criteriu discriminatoriu la adresa muzeelor.
Între muzeele româneşti, Muzeul „ASTRA" face figură aparte tocmai prin stabilirea, între
obiectivele sale fundamentale, a recuperării conştiinţei propriei identităţi etnoculturale. Cu alte
cuvinte, Muzeul îşi propune, dincolo de scopurile sale imediate, realizarea unui efort de conservare
a unui obiect imaterial: conştiinţa! Este adevărat, termenul recuperare ne duce, mai degrabă, la
ideea unui efort de natură „arheologică", în care patrimoniul etnografic este adus la lumină şi
revitalizat. Scopul rămâne, însă, acelaşi, indiferent de metode. Iar acest scop este strict legat de
salvgardarea expresiilor patrimoniului cultural imaterial (aşa cum acesta este definit de Convenţie).
Cu un secol în urmă, la înfiinţare, în apelul privind constituirea muzeului, se vorbea despre acesta
ca despre „un adevărat altar pentru cultivarea tradiţiunilor naţionale". Acest imperativ era
considerat ca fiind cel mai important, în ierarhia de sarcini pe care muzeul le primea de la
societate. Putem spune, după mai bine de 100 de ani de existenţă, că muzeul s-a achitat de el,
devenind ceea ce Iosif Sterca Şuluţiu, a anunţat la inaugurare: „arsenalul cel mai puternic cu care
îşi apără un popor originea, individualitatea şi tot ce a moştenit de la străbuni".
Totuşi, multe lucruri s-au şi schimbat, în acest secol de existenţă. Muzeul „ASTRA" a fost
proiectat ca muzeu naţional, în sens de instituţie definitorie pentru conştiinţa naţională, etnică, a
poporului român, în rând cu literatura naţională, cu şcoala, cu biserica păstrătoare a limbii române,
cu teatrul şi opera în limba română, cu biblioteca devotată culturii naţionale. Deşi Muzeul „ASTRA"
şi-a păstrat această funcţiune, el a reuşit să se modernizeze, în sensul acceptării diversităţii
culturale, în chiar interiorul discursului său muzeal. Astfel, Muzeul „ASTRA" a devenit un for al
dialogului între diversele expresii etnice ale culturilor tradiţionale de pe teritoriul României, reuşind
să facă translarea de la instituţia naţională etnică la instituţia naţională civică - fapt ce dovedeşte
că acest muzeu a reuşit să se integreze, deja, în concertul european.
Părţi
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Nu este, desigur, singura instituţie muzeală românească ce a reuşit acest lucru, dar este una dintre
cele mai importante, din toate punctele de vedere - amploare, patrimoniu, demers gnoseologic etc.
După un secol de viaţă, Muzeul „ASTRA" este mai tânăr şi mai dinamic decât oricând, în
trecutul său, astfel încât merită, din plin, omagiul comunităţii academice româneşti şi aprecierea
publicului său statornic şi , adeseori, entuziast. Faptul reprezintă o garanţie a viitorului său, ca
instituţie definitorie pentru cultura din România şi, cu siguranţă, din întreaga Europă.
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Note:
Convenţia a fost acceptată de România prin Decretul C.P.U.N. nr. 187/30 martie 1990.
De remarcat faptul că , în definiţiile Convenţie i din 1972, nu se vorbeşte , nicăieri, despre patrimoniu „material", pentru că
acesta era, de fapt, singurul perceput ca existent. Singu ra diferenţiere se făcea între patrimoniul natural şi cel cultural,
fără să se desluşească evidenţa că , atât unul cât şi celălalt , prin defin iţiil e detaliate, se exprimau prin forme materiale.
3
Convenţia a fost acceptată prin Legea nr. 410/9 decembrie 2005.
4
Virgil Ştefan Niţulescu , Actualitatea Recomandării UNESCO din 1989 privind salvgardarea culturii tradiţionale şi a
folclorului, în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, 2002 , pp. 139-169.
5
Publicaţiile muzeului , în care sunt prezentate realizările acestuia în domeniul protejării şi punerii în valoare a culturii
tradiţionale , ca parte a patrimoniului cultural imaterial, sunt numeroase. Cred că trebuie amintite, cel puţin , Muzeul
„ASTRA ". Istorie şi destin 1905-2000, Sibiu, Editura „ASTRA MUSEUM", 2002 şi Tezaure Umane Vii, Sibiu, Editura
„ASTRA MUSEUM", 2006. De asemenea, merită menţionat şi grupajul consistent rezervat acestui muzeu şi , mai ales,
rrezentării Programului „Tezaure umane vii" în Revista muzeelor, nr. 4/2004.
Celelalte 17 state alese în Comitet sunt: Algeria, Belgia, Brazilia, Bulgaria, China, Emiratele Arabe Unite, Estonia,
Gabon, India, Japonia, Mexic, Nigeria, Peru , Senegal, Turcia, Ungaria şi Vietnam . La proxima Adunare Generală ,
numărul membrilor Comitetului va fi extins de la 18 la 24 şi la acest număr va rămâne . Mandatul membrilor va fi, iniţial,
de doi sau de patru ani (ulterior, numai de patru) , având, aşadar, onoarea să reprezint România în Comitet, pentru cel
puţin doi ani (durata va fi stabilită în septembrie 2006).
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