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Oamenii sunt fiinţe incredibil de creative.
De mai bine de un milion de ani, construiesc,
fabrică şi inovează – nu doar unelte, ci şi
obiecte complexe şi opere de artă rafinate.
La o primă privire, scopul şi semnificaţia unui artefact pot părea neclare, dar dacă‑l
explorăm în contextul lui devine o fereastră spre locuri şi vremuri îndepărtate. Nimic
ieşit din comun la nişte linii scrijelite pe o bucată de ocru, până când afli că sunt vechi
de 0 000 de ani şi că reprezintă primul model decorativ făcut de mâna omenească. O
mică figurină de lut pare un obiect obişnuit. Nu şi dacă ne‑o închipuim alături de mii de
figurine tot astfel modelate, menite să păzească o uriaşă movilă în care este înmormân‑
tat un împărat japonez.
Cunoscând şi analizând obiectele în contextul lor, putem să facem legături între
civilizaţii şi să recunoaştem teme generale specifice diverselor societăţi omeneşti. O
tablă de joc mesopotamiană şi o figurină înfăţişând nişte brutari din Egiptul antic par să
n‑aibă prea multe în comun, dar apoi descoperi că amândouă obiectele au fost alese să‑i
însoţească pe cei morţi în viaţa de apoi.
Scriind despre obiectele din Historium, am vizitat deopotrivă lumea antică şi culturi
care sunt încă vii. M‑am ospătat la banchetele celţilor, m‑am luptat cu perşii, am făcut
negoţ cu regii africani, am admirat picturile pe stâncă ale aborigenilor, am construit tem‑
ple măreţe şi am participat la tot felul de ritualuri străvechi. Iar acum vă invit şi pe voi să
faceţi la fel.
o Nelson
Autoarea cărţii Historium
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Curatorii muzeului Historium au chibzuit
mult asupra exponatelor. Chiar şi un obiect
mic poate oferi o imagine captivantă a unui
mod de viaţă din Antichitate, dar ar fi nevoie de un muzeu neînchipuit de mare pentru a înfăţişa toată bogăţia şi varietatea
culturilor din trecut.
În Historium se regăsesc, prin obiectele lor, doar o parte dintre civilizaţiile lumii, dar
sperăm că vă vom inspira să exploraţi şi altele.
Sunt expuse obiecte rituale sau de cult, obiecte funerare, podoabe, măşti de teatru,
instrumente de scris, unelte şi obiecte utile în viaţa de zi cu zi, arme şi însemne ale puterii.
Vizitând muzeul, veţi putea compara diversele civilizaţii. Probabil că veţi observa
asemănări; dar veţi găsi şi diferenţe. Unele denumiri şi teme vor apărea iar şi iar, dezvăluind
legături surprinzătoare. Nu veţi face o simplă expediţie în jurul lumii, ci şi o călătorie în
timp, din vremea topoarelor de mână făurite din piatră în urmă cu un milion de ani, în
Africa, până la ceramica lucrată în secolul al X‑lea de indienii pueblo din America, conform
unei tradiţii vii chiar şi‑n zilele noastre. Acestea fiind spuse, daţi pagina, întoarceţi‑vă‑n
timp – şi să‑nceapă călătoria
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Arheologia este cercetarea trecutului cu
ajutorul urmelor lăsate de diversele civilizaţii. Studiază obiectele făurite de om, de
la cele mai vechi unelte din piatră şi de la
ruinele vechilor aşezări până la fragmentele de scrieri şi obiectele funerare.
Pentru a înţelege importanţa vestigiilor arheologice, acestea trebuie plasate în con‑
text în urma unei cercetări atente. Arheologii iau multe mostre din situri, pentru a le stu‑
dia în amănunt. Prin tehnica datării cu carbon se poate determina cu aproximaţie vechimea
oricărui material organic, în timp ce urmele de polen pot evidenţia tipul de vegetaţie din
perioada respectivă. Obiectele din aceeaşi categorie, de exemplu obiectele de ceramică,
sunt comparate şi clasificate pentru a se stabili o cronologie utilă.
Arheologii de astăzi sunt foarte meticuloşi în munca lor de cercetare, dar în trecut
lucrurile stăteau altfel. Primele săpături erau mai degrabă o vânătoare de comori îngropa‑
te în pământ decât încercări de înţelegere a trecutului. Obiectele erau luate şi vândute
pentru valoarea lor materială, nu pentru importanţa culturală. Oamenii de ştiinţă au înce‑
put să aprecieze semnificaţia istorică a artefactelor antice abia în secolele al XVIII‑lea şi
al XIX‑lea, dar chiar şi atunci multe dintre comori erau transportate departe de locul de
origine pentru a fi expuse în muzeele lumii. În prezent se discută mult despre locul unde‑ar
trebui să stea de drept obiectele din colecţiile muzeelor. Unele culturi străvechi sunt încă
vii, iar oamenii care aparţin acestor culturi au încercat întotdeauna să recupereze obiecte‑
le sacre şi de importanţă culturală.
Arheologia modernă foloseşte metode ştiinţifice în analiza obiectelor, iar noile tehno‑
logii – de la imaginile obţinute la microscopul electronic până la imaginile prin satelit – au
dat acestei discipline o acurateţe mai mare ca niciodată, fiecare nouă descoperire îmbogă‑
ţind astfel înţelegerea trecutului. Pe măsură ce veţi explora obiectele din Historium, gân‑
diţi‑vă puţin la urmele pe care le va lăsa comunitatea din care faceţi parte: cum vor fi
interpretate telefonul mobil sau obiectele din casa voastră – da, chiar şi periuţa de dinţi –
peste câteva mii de ani?
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