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În ce condiţii putem studia, expune, manipula osemintele umane
descoperite în contexte arheologice? În calitate de arheologi, antropologi sau
muzeografi, ce responsabilitate avem faţă de ele? Cine are acces, în ce condiţii
și pentru cât timp? Acestea sunt câteva dintre întrebările care fundamentează
prezentul studiu coordonat de Myra Giesen, lector la International Centre for
Cultural and Heritage Studies de la Newcastle University. Volumul face parte
din colecţia „Heritage Matters”, o serie de lucrări care explorează provocările cu
care se confruntă patrimoniul cultural în secolul XXI.
Lucrarea de faţă se înscrie într-un context mai larg de preocupări la nivel
internaţional pentru stabilirea unor norme și coduri de bune practici în ceea ce
privește studierea și depozitarea osemintelor umane: în ce condiţii pot acestea
să fie cercetate, accesate, expuse, cine are dreptul, ce presupune documentarea
lor, pentru cât timp pot fi depozitate ș.a.m.d (a se vedea: Cadot 2007; Cassman
et alii 2006; Jenkins 2008, 2010; Lohman, Goodnow 2006; Marquez-Grant,
Fibiger 2011; Masterton 2010; Page 2011; Coduri de bune practici: Guidance
for the care of human remains in museums, British Association for Biological
Anthropology and Osteoarchaeology -BABAO- Code of Ethics și Code of Practice,
Code of Ethics of the American Association of Physical Anthropologists). După
cum afirmă două dintre premisele Codului etic al BABAO (www.babao.org.uk/
index/ethics-and-standards): „By virtue of their status as the remains of once
living people, treatment of human remains requires ethical considerations over
and above those that pertain to other classes of archaeological materials.
Human remains should always be treated with dignity and respect
regardless of age or provenance.”
Premisa de la care pornesc astfel de studii, precum și volumul de
faţă, este aceea că „studierea osemintelor umane este un privilegiu și nu un
drept” (p. 126), ceea ce determină o serie de responsabilităţi pentru cei care
interacţionează cu ele. Astfel, probleme precum conservarea, curatorierea, sau
interpretarea osemintelor umane ar trebui să devină teme serios discutate
de practicieni: cine are dreptul de proprietate și expunere asupra corpurilor,
care sunt standardele de curatoriere și documentare a osemintelor, care este
durata depozitării etc. Prin urmare, în cele 14 capitole reunite în volum diferiţi
cercetători prezintă analize sintetice asupra condiţiilor din Marea Britanie
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în ceea ce privește tratamentul osemintelor umane. Fără a intra în dezbateri
profunde de etică sau filozofia cercetării, capitolele prezintă în detaliu
experienţe practice ale muzeelor/instituţiilor academice sau aspecte legislative
care acoperă practicile diverse din Anglia, Ţara Galilor, Irlanda de Nord și Scoţia.
Principalele teme abordate sunt: depozitarea osemintelor umane, studierea lor
în contexte academice (de cercetare sau de predare), expunerea și interacţiunea
cu ele în spaţiul public, modul în care acestea ajung în colecţii muzeale și ce se
întâmplă cu ele acolo. O situaţie interesantă este exemplul Muzeului Londrei
(Capitolul 8), mai precis modul în care acesta a ales să răspundă provocărilor
gestionării unei colecţii impresionante de peste 17000 de indivizi descoperiţi în
Londra și zonele învecinate.
O astfel de colecţie de studii este extrem de binevenită în spaţiul academic
din România, unde până în prezent nu există coduri de etică sau prescripţii
similare care să protejeze rămășiţele umane din contexte arheologice și să asigure
un tratament etic. Nu doar că studiul poate contribui la punerea sub semnul
întrebării a convingerii că săparea, depozitarea și expunerea lor în orice condiţii
și circumstanţe este acceptabilă, dar poate oferi și direcţii pentru elaborarea unor
astfel de politici de bune practici. Prezentarea în paralel a unor contexte, soluţii
legislative și curatoriale diferite, cu limitele și provocările lor, precum și analizarea
contextelor particulare care au dus la elaborarea unei astfel de legislaţii - cereri
de repatriere a osemintelor, atitudini ale comunităţilor locale, scandaluri publice
legate de tratamentul abuziv al corpurilor umane în contextul studiilor anatomice
- prezintă un excelent punct de pornire a unei discuţii. Nu doar că, pentru a o cita
pe Margaret Clegg (p. 160), „Human remains are, as previously stated, a special
class of archaeological or museum material”, dar numărul indivizilor care compun
această categorie aparte poate fi uneori impresionant. Spre exemplu, un studiu al
unuia dintre autorii din volum, Liz White (Capitolul 4) estimează că în aproximativ
142 de instituţii din Anglia sunt un număr minim de 49,068 rămășiţe umane, însă
dacă datele sunt coroborate cu surse secundare numărul ajunge la o estimare în
jurul cifrei de 111,065-113,217 indivizi. Oare la ce concluzii ar ajunge un studiu
similar pentru situaţia României?
Un alt aspect important ridicat de mai mulţi autori din volum sunt
problemele care ţin de documentarea colecţiilor și implicit provocările
accesului la informaţii când documentaţia nu este completă/publică (Capitolul
5) - un citat care ar reprezenta un punct bun de pornire și o discuţie pentru
cazul României (p. 62):
„Documenting collections is a professional duty for any repository that
holds public collections, thereby ensuring that the collection is sustainable and
publicly accessible”
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În esenţă, lucrarea editată de Myra Giesen este o colecţie de articole
serioase și conectate la realităţile ultimilor ani, care pot fi extrem de utile pentru
practicienii români și pot contribui la racordarea situaţiei locale la discuţiile pe
plan internaţional. Pentru a prelua titlul unui proiect din 2008 coordonat de doi
cercetători de la Newcastle University (p. 56), este necesar ca orice abordare a
osemintelor umane din contexte arheologice să fie pusă sub semnul ideii Dead
But Not Forgotten, iar volumul de faţă oferă posibile sugestii pentru atingerea
acestei ţinte.
Alexandra Ion*1
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