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Între sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial ºi pânã în 1989 nu existã
practic domeniu de activitate în România în care ideologia sã nu se fi intruzionat
distorsionând grav mesajul iniþial. Aceastã caracteristicã fundamentalã a statului
totalitar este cât se poate de evidentã1.

Nu este un lucru necunoscut faptul cã ºi muzeele de istorie au fost utilizate
din plin de autoritatea politicã în sens propagandistic. Muzeul, considerat de
prea multe ori a fi o instituþie politicã, a fost transformat într-un instrument efica-
ce de modelare ideologicã. Aici, oamenii treceau dincolo de abstractul cãrþii de
istorie venind în contact direct, vizual, cu o istorie naþionalã, aºa cum era ea pre-
zentatã în expoziþiile secþiilor de istorie.

Spaþiul muzeului a devenit rapid un punct de interes pentru autoritatea poli-
ticã deoarece era o modalitate directã ºi, în consecinþã, foarte eficientã de „infor-
mare“ a cetãþeanului asupra unui trecut istoric variabil, în funcþie de cine ºi cum
dicta. Trecutul istoric era în permanenþã o terra incognita, noi ºi noi valenþe in-
terpretative se adãugau de la o epocã la alta — ºi nu vorbim aici de interpretãri
ºtiinþifice, ci politico-ideologice. În consecinþã, muzeografia româneascã a cu-
noscut în acest interval de timp mai multe revizuiri.

Imediat dupã preluarea deplinã a puterii de cãtre comuniºti, restructurarea
muzeografiei româneºti a devenit un obiectiv important în sfera culturalã. În-
cepând cu 1948, toate muzeele care au existat înainte de aceastã datã au fost re-
modelate, în timp ce altele, noi, au fost deschise, respectând toate canoanele în
vigoare.

Practic, expoziþia de istorie a muzeului românesc în perioada regimului co-
munist s-a modificat de la o etapã la alta, fiind o reflecþie a ceea ce se întîmpla
în istoriografia româneascã. Existã, de altfel, o strânsã legãturã între evoluþiile
istoriografice ºi conþinutul expoziþiilor de istorie. Temele ºi accentele prezente în
istoriografie se regãseau în expoziþiile muzeelor. Aceste evoluþii erau depen-
dente însã ºi de contextul politic existent într-un moment sau altul în România.
Toate au condus, de-a lungul celor patru decenii ºi jumãtate de comunism, la mai
multe restructurãri, lipsite de orice suport ºtiinþific real. Acestea s-au suprapus
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aproape întrutotul pe marile etape ale politicii interne ºi externe româneºti. Ex-
ceptând prima parte a anilor ’50, poate cel mai amplu control ideologic tradus în
schimbarea repetatã la faþã a muzeelor româneºti a avut loc în anii ’80, în con-
textul materializãrii unui exacerbat cult al personalitãþii, care îl viza pe secretarul
general al Partidului Comunist Român.

În expunerea fãcutã la Plenara lãrgitã a CC al PCR din 1 iunie 1982, Nicolae
Ceauºescu a prezentat un nou punct de vedere referitor la „stadiul actual al edifi-
cãrii socialismului, la problemele teoretice, ideologice ºi activitãþii politico-edu-
cative a partidului“. Acolo era lansatã o idee nãstruºnicã, de neînþeles la momen-
tul respectiv, ºi care privea direct muzeele româneºti. Este vorba despre „unifica-
rea muzeelor într-un singur muzeu central de istorie care sã cuprindã toate docu-
mentele mai importante, (…) muzeele din alte centre urmând sã cuprindã docu-
mente care se referã la zona muzeului“2. Conþinutul aserþiunii este contradicto-
riu. Evoluþia ulterioarã a situaþiei lumineazã însã afirmaþia, referitoare de fapt la
uniformizarea expoziþiilor permanente de istorie ale muzeelor româneºti, care,
cu excepþia unor argumente de istorie localã, urmau sã evidenþieze istoria naþio-
nalã în ansamblul sãu.

În scurt timp, în paginile Revistei Muzeelor ºi Monumentelor, Gavrilã Sarafo-
lean, membru la acea datã în colegiul de redacþie al publicaþiei, angaja întregul
„front muzeografic“ într-o amplã activitate menitã a traduce „în viaþã preþioasele
indicaþii date instituþiilor culturale de cãtre secretarul general al partidului, tova-
rãºul Nicolae Ceauºescu, de a deveni un centru al educaþiei revoluþionare, patrio-
tice, de formare a omului nou“3. E greu de crezut cã aceastã mobilizare a fost fã-
cutã în nume propriu. Mai degrabã s-a datorat unui impuls ideologic.

Nu mult timp dupã acest moment aveau sã soseascã ºi instrucþiunile necesare,
în fapt noile tematici unice expoziþionale, capabile a contribui decisiv, nu-i aºa,
la formarea „omului nou“. În aprilie 1985 muzeele intrau deja în posesia docu-
mentului intitulat Tematica cadru pentru muzeele judeþene de istorie. Lãsând la
o parte cacofonia existentã în titlu, aceasta era o tematicã unicã, ce lãsa foarte
puþin spaþiu de manevrã în zona specificului local, fiind elaboratã de Secþia de
Propagandã ºi Presã a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, con-
dusã de generalul Constantin Olteanu, în colaborare cu Consiliul Culturii ºi Edu-
caþiei Socialiste, instituþie condusã de Suzana Gâdea, director adjunct Iulian An-
tonescu.

Tematica transmisã muzeelor judeþene era întinsã pe nu mai puþin de 45 de
pagini. Din start aceasta era disproporþionatã din punct de vedere al ponderii ex-
ponatelor întrucât marea majoritate a expoziþiei urma sã fie dedicatã istoriei con-
temporane. Din 45 de pagini, doar 11 erau consacrate altor epoci istorice decât
cea contemporanã. Practic, în circa 27 % din totalul noilor expoziþii de istorie ur-
mau a fi reprezentate epocile istorice veche, medie ºi modernã, urmând ca restul
de 73 % sã fie repartizate perioadei contemporane, perioadã care, în opinia tema-
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ticii, începea cu 8 Mai. Fãurirea Partidului Comunist Român4. Cu puþine excep-
þii, întreaga parte a expoziþiei consacrate istoriei contemporane era subsumatã is-
toriei partidului comunist. Tematica celorlalte epoci era înghesuitã pe 11 pagini
din care 2,5 antichitatea, 4 Evul Mediu ºi 4,5 epoca modernã, cu menþiunea cã
în ultimul caz o paginã era rezervatã exclusiv explicaþiei modului de expunere
pentru „formarea partidului politic al clasei muncitoare“5.

Marile teme ideologice ale epocii au fost transpuse foarte bine în practicã cu
ocazia promovãrii tematicii expoziþionale. De altfel, tocmai istoriografia oficialã
le-a confecþionat cu dezinvolturã ºi totalã dezinhibare, promovându-le apoi cu
insistenþã. Protocronismul fãcea ravagii ºi cu aceastã ocazie. Marea temã a conti-
nuitãþii de locuire a poporului român în actualul spaþiu geografic al României
contemporane rãzbate ca un fir roºu întregul proiect. În chiar prima mare sub-
temã care urma a fi expusã, intitulatã Istoria strãveche a poporului român, acest
lucru este foarte clar prezent. Deºi tema fãcea referire la începuturile istoriei Ro-
mâniei, constatãm cã, de fapt, este vorba despre paleolitic ºi neolitic, epoci isto-
rice care nu aveau, evident, nimic în comun cu noþiunea de popor român.

Urmãtoarele subteme majore urmau a fi dedicate dacilor, cu evidenþierea lor
ca strãmoºi ai poporului român. La acest capitol romanii au avut de pierdut întrucât
ei nu trebuia, conform tematicii oficiale, nici mãcar pomeniþi ca strãmoºi ai po-
porului român. Cel mult ºi doar trecãtor putea fi, eventual, acceptatã ideea „îm-
pletirii“ celor douã civilizaþii, elementul roman fiind într-o inferioritate evidentã.

Partea consacratã Evului Mediu trebuia sã urmãreascã ºi sã dovedeascã dez-
voltarea eminamente unitarã a poporului român6. Într-adevãr, întreaga tematicã
circumscrisã acestei perioade rãspundea acestui comandament. Subtitluri pre-
cum Legãturi economice dintre þãrile române, Constituirea statelor feudale ro-
mâneºti Þara Româneascã, Moldova, Transilvania ºi Dobrogea, Lupta unitã a
Þãrilor Române pentru apãrarea independenþei, Legãturile culturale dintre Þã-
rile Române etc. evidenþiazã aceastã preocupare constantã. Alte ºi alte cutume
ideologice se regãseau printre subtitlurile tematicii, precum rolul nefast al do-
minaþiei strãine ºi rolul acesteia la frânarea evoluþiei societãþii româneºti, ca cel
intitulat Jefuirea bogãþiilor þãrii7. În proiectul expoziþional consacrat Evului
Mediu fac carierã de asemenea alte idei agreate, cum ar fi exacerbarea rolului þã-
rãnimii în cadrul „luptelor de neatârnare“, estomparea rolului conducãtorilor,
alþii decât cei agreaþi de Nicolae Ceauºescu, aºa cum ºi apar ei de altfel într-un
cunoscut tablou al pictorului Constantin Piliuþã, „numeroasele“ tentative de
unire a þãrilor române º.a., toate regãsite în documentele oficiale ale Partidului,
începând cu Programul Partidului Comunist Român, discursurile liderului poli-
tic de la Bucureºti sau în operele istoricilor oficiali. Interesant este rezolvat prin
tematicã ºi problema continuitãþii alt of major al istoriografiei ºi ideologiei ro-
mâneºti în anii regimului Ceauºescu. Nici mai mult nici mai puþin a fost preluatã
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ideea lansatã de Programul Partidului conform cãreia, dupã retragerea autori-
tãþilor militare ºi civile romane din fosta provincie Dacia, aici a rãmas un „stat
neorganizat“8, care a fãcut, astfel, ca rezistenþa în faþa migratorilor sã fie redusã.

Epoca modernã pare mai feritã de ingerinþa ideologicã, cel puþin aºa cum aratã
proiectul tematic. Principalele accente cad asupra constituirii statului român mo-
dern. Cu toate acestea, punctual, sunt scoase în evidenþã mult mai mult decât ar
fi fost necesar momente minore ale istoriei românilor, dar majore din punct de
vedere al istoriei Partidului Comunist Român. Este vorba despre Falansterul de
la Scãeni, Poziþia miºcãrii muncitoreºti ºi socialiste faþã de rãzboiul de indepen-
denþã, crearea partidului politic al clasei muncitoare din România etc. Toate tre-
buia amplu reliefate în expoziþiile muzeelor. Dacã pânã la 1893, crearea PSDMR,
partea de tematicã reprezentând istoria modernã este acceptabilã, din acest mo-
ment istoric, continuând cu secolul XX, expoziþia de istorie urma sã fie una
aproape exclusiv ideologizatã. Spre exemplu, perioada 1893–1914 trebuia sã fie
reprezentatã de urmãtoarele subteme: Organizaþii muncitoreºti profesionale ºi
politice, Activitate propagandisticã, socialistã, Acþiuni greviste ºi miºcãri þãrã-
neºti, Partidul Social Democrat al Muncitorilor din România ºi locul sãu în via-
þa social-politicã româneascã, Marea rãscoalã þãrãneascã din 1907, Solidari-
tate internaþionalã. Se sugera, astfel, cã acestea ar fi cele mai importante eveni-
mente istorice întâmplate în România în acest interval de timp, demne de a fi re-
prezentate muzeografic.

Secolul XX era cel mai supus distorsionãrii. În primul rând, ceea ce surprinde
în tematicã ºi, ulterior, în expoziþiile de istorie este faptul cã, dacã perioadei
1918–1944 îi sunt consacrate doar patru pagini, intervalului 1945–1985, restul
de 30 de pagini. Acest lucru va fi fidel reflectat ºi în expoziþii. ªi mai frapante
sunt însã proporþiile tematicii consacrate epocii comuniste. Astfel, pentru anii re-
gimului Dej avem destinate doar douã pagini, în timp ce regimul Ceauºescu be-
neficia de 28 de pagini. ªi aici meritã însã menþionat un aspect interesant, anume
cã din cele douã pagini consacrate perioadei 1945–1965, 1,75 pagini abordeazã
perioada 23 august 1944 – 30 decembrie 1947 ºi numai 0,25 pagini regimului
Dej. Practic, în noile expoziþii aceastã perioadã din istoria contemporanã a Ro-
mâniei este aproape inexistentã, numele lui Dej nefiind nici mãcar amintit.

Comparaþia este edificatoare pentru ceea ce înseamnã trendul epocii în zona
istoriei ºi istoriografiei româneºti. Cultul personalitãþii lui Ceauºescu trebuia sã
se regãseascã amplu ºi în muzee, ca mijloc de educare, prin forþa exemplului, a
tinerei generaþii în spiritul „omului nou“.

Cele 28 de pagini consacrate „Epocii de Aur“ încep, evident, cu Congresul al
IX-lea. Din acest moment totul era mult mai amãnunþit evidenþiat în tematicã,
fiind menþionate precis pânã ºi textele ºi fotografiile care trebuiau expuse, nimic
nefiind lãsat la voia întâmplãrii.

Obligatoriu, textul care trebuia expus la începutul segmentului expoziþional
consacrat acestei perioade istorice menþionate nu lãsa niciun dubiu asupra a ceea
ce însemnau, în opinia propagandei, desigur, anii regimului Ceauºescu: Perioa-
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da inauguratã de Congresul al IX-lea — cea mai bogatã în împliniri din întreaga
istorie a þãrii — este legatã nemijlocit de activitatea neobositã desfãºuratã cu
profundã pasiune revoluþionarã ºi înaltã rãspundere pentru destinele patriei de
tovarãºul Nicolae Ceauºescu, secretarul general al Partidului Comunist
Român9. Enunþul este cât se poate de edificator vizavi de ceea ce urma sã fie expus
ºi în ce mod. Alãturi de acest text trebuia expusã, desigur, fotografia lui Nicolae
Ceauºescu, la tribuna Congresului al IX-lea al PCR10.

De aici încolo, toatã tematica încearcã sã argumenteze enunþul de deschidere
a segmentului de expoziþie consacrat „Epocii Nicolae Ceauºescu“. Comparaþii
dintre cele mai diverse, imagini ºi fotografii variate, aspecte care aratã „dialo-
gul“ lui Nicolae Ceauºescu cu masele, argument al „unitãþii de granit“ existente
între liderul politic român ºi „popor“, dezvoltarea industrialã fãrã precedent în
ultimii 20 de ani, pe categorii de industrii, creºterea bunãstãrii populaþiei ca ur-
mare a creºterii productivitãþii muncii, dezvoltarea extraordinarã a învãþãmân-
tului ºi culturii etc., demonstrau, chipurile, fericirea care a cuprins România.

Sensul tematicii ºi expoziþiilor aferente este cât se poate de explicit. Toate
muzeele trebuia sã-ºi redefineascã expoziþiile ca un omagiu adus ºefului statului.
Majoritatea muzeelor din þarã ºi-au schimbat atunci expoziþiile de bazã ale
secþiilor de istorie, unele în totalitate, altele numai pe tronsonul epocii contemporane.
Tocmai de aceea, în epocã, toate muzeele României erau trase parcã la indigo.
Vizitatorului îi era îndeajuns sã viziteze un singur muzeu al þãrii încât sã poatã
considera cã le-a vãzut pe toate. Puþinele particularitãþi locale acceptate de Secþia
de Propagandã a C.C. al P.C.R. nu schimbau prea multe din concepþia expoziþio-
nalã. Se îndeplinise, astfel, dorinþa clar exprimatã de secretarul general al PCR
la Mangalia în 1–2 iunie 1982, de a unifica muzeele din þarã într-unul singur.

Se pãrea cã lucrurile se opresc aici. Câteva luni mai târziu însã s-a dovedit cã
nu este chiar aºa. Educaþia tânãrului român prin puterea modelului oferit de Ni-
colae Ceauºescu în noile expoziþii de istorie nu era suficientã. Cultul persona-
litãþii liderului politic român trebuia întregit ºi subliniat, o datã în plus, prin alte
pârghii ºi instrumente. Acest lucru a condus la iniþiativa organizãrii unei expo-
ziþii tematice temporare intitulate Epoca Nicolae Ceauºescu — epoca celor mai
rodnice împliniri din istoria poporului român 1965–1985. Încã din titlul expozi-
þiei, desemnat de CCES, era clar sensul ºi conþinutul expoziþiei.

Muzeele primeau astfel, la începutul lunii iunie 1985, o adresã semnatã de
directorul adjunct al CCES, Iulian Antonescu, prin care erau invitate ca pânã pe
10 iulie 1985 sã organizeze expoziþii de istorie cu titlul de mai sus. Pe nu mai
puþin de 32 de pagini erau transpuse principalele coordonate expoziþionale. Fo-
tografii, citate, realizãri ale epocii sale, toate îl aveau în prim-plan pe Nicolae
Ceauºescu. Nimic în jurul sãu decât „poporul“, o masã amorfã impersonalã, mo-
delabilã, pe care avea pretenþia cã o controleazã ºi cã o are extrem de aproape.

În cursul anilor 1985–1986 multe muzee din þarã au fost aºadar nevoite sã
recurgã la restructurarea expoziþiilor de istorie contemporanã ºi nu numai, ur-
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mând jaloanele trasate de materialele de linie primite. Finalizarea expoziþiilor
muzeelor româneºti conform noilor comandamente ideologice a fost un adevãrat
calvar pentru muzeografii români. Expoziþia care urma sã fie deschisã era vizio-
natã înainte de deschiderea oficialã de comisii ideologice de la toate nivelurile.
Fiecare dintre acestea avea ceva de completat, astfel cã dupã plecarea lor muzeo-
grafii treceau la treabã în sensul celor comandate. Nu de puþine ori o comisie lua
o decizie, venea a doua sã o corecteze pentru ca a treia sã dea ordine sã se revinã
la ce a fost.

Ultimii ani ai regimului au fost la fel de sumbri pentru muzeografia româ-
neascã. Calitatea de instrument ideologic în mâna autoritãþii politice a muzeului
românesc s-a accentuat în ultimii cinci ani. În muzee, cultul personalitãþii s-a
manifestat permanent ºi plenar. Noi ºi noi indicaþii în acest sens veneau dinspre
Secþia de Propagandã ºi Presã a C.C. al P.C.R.

Ultima încercare de „actualizare a expoziþiilor de bazã ale muzeelor judeþene
de istorie“ a fost emisã cu numai câteva luni înainte de cãderea regimului Ceau-
ºescu. Astfel, pe 28 februarie 1989 era transmis în teritoriu un proiect tematic
amplu de cãtre aceeaºi Secþie de Propagandã a C.C. al P.C.R., semnat de însuºi
ºeful acestui organism, generalul Constantin Olteanu. Muzeele au intrat în pose-
sia documentului în primele zile ale lunii februarie 1989. Ordinul era cât se poate
de clar: Vã trimitem texte selectate din Expunerea tovarãºului Nicolae Ceauºescu,
secretar general al Partidului Comunist Român, la ºedinþa comunã a Plenarei
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democra-
tice ºi a organizaþiilor de masã ºi obºteºti din noiembrie 1988, pentru actuali-
zarea expoziþiilor de bazã ale muzeelor judeþene de istorie11. La fel de clar era
ºi termenul de finalizare a acestei acþiuni în toate muzeele din România. Docu-
mentul stipula ca pânã la 30 martie 1989 toate modificãrile cerute sã fie reali-
zate. Nu toate instituþiile muzeale au rãspuns însã prompt acestei noi iniþiative
ideologice. Din momentul primirii ordinului, 4–5 martie 1989, mai rãmâneau
pânã la finalizarea proiectului doar trei sãptãmâni. Unele instituþii nu au între-
prins nimic în acest sens, ceea ce le-a atras o serie de neplãceri, îndeosebi condu-
cerilor acestora, din partea instituþiilor represive ale statului care primiserã or-
dine pentru supravegherea realizãrii obiectivului12.

Pe nu mai puþin de 12 pagini erau trecute, textual ºi punctual, fiecare dintre
modificãrile necesare a fi aduse expoziþiilor. Fãrã excepþie, toate erau citate din
expunerea lui Nicolae Ceauºescu la Plenara C.C. al P.C.R. din data de 28–30
noiembrie 1988. Se propuneau chiar ºi modificãri subtile, de nuanþã. Astfel, se
cerea, spre exemplu, înlocuirea expresiei existente de „spaþiu carpato-danubia-
no-pontic“ cu cea de „spaþiu de locuire ºi etnogenezã al poporului român“, sau
„primul stat dac centralizat“ cu „statul centralizat ºi independent al dacilor“.

Principala idee care se desprinde de la sine în urma acestui excurs investi-
gator este aceea cã, asemeni altor domenii, muzeografia româneascã a fost uti-

6 ISTORIE VERSUS PROPAGANDÃ. DESPRE FALSIFICAREA ISTORIEI 33

————————
11 Notã privind actualizarea muzeelor de istorie, în Colecþia de documente privind Istoria instituþiei,Mu-

zeul Þãrii Criºurilor din Oradea, inv. 8692, p. 1.
12 S. Dumitraºcu, I. Zainea, Operaþiunea „Focarul“ sau urmãrirea istoriografiei române 1987–1991,

Editura Universitãþii din Oradea, 2003, p. 367.



lizatã, tot mai mult pe mãsura trecerii timpului, în scop propagandistic. Acest lu-
cru a fãcut ca aceste instituþii sã trãiascã într-un orizont tot mai redus ºi extrem
de bine controlat. Muzeografii erau angrenaþi, involuntar în cele mai multe ca-
zuri, în acþiuni propagandistice specifice regimului totalitar. Prea puþine manevre
necontrolate puteau fi efectuate de muzee. Cu toate acestea, muzeele, mai ales
din punctul de vedere al posibilitãþilor de cercetare ºi al manifestãrilor ºtiinþifice,
au fost adevãrate oaze în oceanul istoriografiei româneºti. Într-un sistem politic
totalitar, cum a fost cel românesc, muzeele nu au putut supravieþui, dezvolta ºi
manifesta decât aproape exclusiv în termenii dictaþi de politic.
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