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ΠΔΡΙΛΗΨΗ
Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο αμηνπνίεζεο
ηεο εζληθήο θιεξνλνκηάο ζήκεξα απφ ηα αληίζηνηρα έζλε-θξάηε. Σα έζλε ζπληζηνχλ
θαληαζηαθέο θνηλφηεηεο κε ζπιινγηθέο αλαθνξέο ζε κχζνπο ή «επηλνεκέλεο
παξαδφζεηο». Γελλήζεθαλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο, αιιά απφ
ηε ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ, επεξεάδνπλ θαη κνξθνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο κέζσ ησλ
κχζσλ ηνπο. Έλα έζλνο ζπγθξνηείηαη κέζα απφ ηε ζπιινγηθή κλήκε ελφο θνηλνχ
παξειζφληνο,

ην

νπνίν

δηαδξακαηίδεη

απνθαζηζηηθφ

ξφιν

ζηε

ζπγθξφηεζε,

δηακφξθσζε, αλαδηάξζξσζε θαη ελδπλάκσζε ηνπ ζπκβνιηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ.
ήκεξα ηα έζλε επηιέγνπλ λα πξνβάινπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ηα ηδηαίηεξα
πνιηηηζκηθά ηνπο ζηνηρεία, έηζη ψζηε λα πξνζειθχζνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο
επηζθέπηεο κέζσ ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο εζληθψλ κνπζείσλ θαη πνηθίισλ
εθζέζεσλ, θαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν, λα απμήζνπλ θαη ηνλ ηνπξηζκφ θαη επνκέλσο, ηελ
εζληθή νηθνλνκία. Ωζηφζν, θαλείο δελ γλσξίδεη πνπ βξίζθεηαη ε αιήζεηα θαη ηη απφ φια
απηά πνπ παξνπζηάδνληαη απνηεινχλ απιψο κηα «θαηαζθεπαζκέλε» αιήζεηα. Μήπσο
ζηα κνπζεία απηά πξνβάιινληαη κφλν φζα ππεξεηνχλ ζπκβνιηθά ηε δηακφξθσζε κηαο
εηθφλαο εζληθνχ κεγαιείνπ, απνθξχπηνληαο απηά πνπ ην έζλνο αδπλαηεί λα νκνινγήζεη
ζηνλ επηζθέπηε, αιιά αθφκε θαη ζηνλ εαπηφ ηνπ απφ άιγνο ή όλεηδνο; Ο εζληθφο ιφγνο
άιισζηε ζπρλά απνθεχγεη λα αλαθέξεηαη ζε γεγνλφηα πνπ έρνπλ «ηξαπκαηίζεη» ην
έζλνο. ε θάζε πεξίπησζε ηα εζληθά κνπζεία απνηεινχλ επίζεκνπο δηαιφγνπο κε ην
παξειζφλ. Δπηρεηξνχλ ηελ θαηαζθεπή θαη αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο, ελψ παξάιιεια,
ιεηηνπξγνχλ θαη σο θαζαξά εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Απηή ε «εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο
θιεξνλνκηάο» (commercialization of national heritage) ππνζηαζηνπνηεί ην έζλνο. Δλ
θαηαθιείδη, ε εξγαζία κειεηά ηνλ ξφιν πνπ παίδνπλ ην θξάηνο, ηα κνπζεία αιιά θαη νη
νηθνλνκηθνί (εκπνξηθνί) παξάγνληεο ζε απηή ηε δηαδηθαζία ππνζηαζηνπνίεζεο ηνπ
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απφ άιια κέξε ηνπ θφζκνπ.
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έζλνπο κέζα απφ παξαδείγκαηα πνπ δελ πξνέξρνληαη κνλάρα απφ ηελ Διιάδα αιιά θαη
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«επηλνεκέλεο παξαδφζεηο».
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Κνηηάδνληαο πίζω ζηνλ ρξόλν … κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο
Σνβηεηηθήο Έλωζεο, γίλεηαη εκθαλέο όηη παξά ηελ ηεξάζηηα
θνηλωληθή κεηαβνιή θαη ηε δεκνζίεπζε απνθαιππηηθώλ
εγγξάθωλ θαη ηνλ θαηαηγηζκό απνκλεκνλεπκάηωλ, ν βξαρύβηνο
δεκόζηνο αλαζηνραζκόο επί ηεο εκπεηξίαο ηνπ θνκκνπληζκνύ
θαη, ηδίωο, ηεο θξαηηθήο θαηαπίεζεο απέηπρε λα επηθέξεη κία
ζεζκηθή κεηαβνιή … Τν ζπιινγηθό ηξαύκα ηνπ παξειζόληνο
αλαγλωξίζηεθε ειάρηζηα, ή αλ αλαγλωξίζηεθε, ν θαζέλαο
ζεωξήζεθε ωο έλα αζών ζύκα ή ωο έλα γξαλάδη ζην ζύζηεκα
πνπ απιά αθνινπζνύζε εληνιέο. Ζ εθζηξαηεία γηα ηελ αλάθηεζε
ηεο κλήκεο έδωζε ηε ζέζε ηεο ζε κία λέα ιαρηάξα γηα ην
θαληαζηαθό αληζηόξεην παξειζόλ, ηελ επνρή ηεο νκαιόηεηαο θαη
ηεο ζηαζεξόηεηαο. Απηή ε καδηθή λνζηαιγία είλαη κηα κνξθή
εζληθήο θξίζεο κέζεο ειηθίαο. Πνιινί ιαρηαξνύλ ηελ παηδηθή
ηνπο ειηθία θαη λεόηεηα, πξνβάιινληαο πξνζωπηθέο
ζπλαηζζεκαηηθέο αλακλήζεηο πάλω ζε κία επξύηεξε ηζηνξηθή
εηθόλα θαη ζπκκεηέρνληαο ζπιινγηθά ζε κία επηιεθηηθή ιήζε.
– Svetlana Boym, The Future of Nostalgia (Boym 2001:58)

Σν 2003 ρξεηάζηεθε λα επηζθεθηψ εθηάθησο ην Βνπθνπξέζηη, δίρσο λα έρσ
πξνεηνηκάζεη έλα πξφγξακκα αλαςπρήο γηα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν κνπ. Γλσξίδνληαο
αξθεηά θαιά ηελ ηζηνξία ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηξέθνληαο έλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ
θνκκνπληζηηθή πεξίνδν ησλ ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, αλαδήηεζα
θαηαξρήλ ην κνπζείν θνκκνπληζκνχ ηεο πφιεο, ζαλ απηά πνπ ζπλαληά θαλείο ζπλήζσο
ζην θέληξν θάζε πξψελ θνκκνπληζηηθήο πξσηεχνπζαο ησλ Βαιθαλίσλ. 1 ηηο εξσηήζεηο
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Θα ήζεια λα αλαθέξσ ιίγα ιφγηα ζρεηηθά κε ην θνκκνπληζηηθφ παξειζφλ ηεο Ρνπκαλίαο, ην νπνίν
παξνπζηάδεη νξηζκέλεο αμηφινγεο δηαθνξνπνηήζεηο αιιά θαη ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζχγθξηζε κε ηα
θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε άιιεο ρψξεο. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1947 ν βαζηιηάο
Μηραήι ηεο Ρνπκαλίαο αλαγθάζηεθε λα παξαηηεζεί θαη έηζη, ε κνλαξρία θαηαιχζεθε. Σν πνιίηεπκα ηεο
ρψξαο έγηλε ε Λατθή Γεκνθξαηία. Σν χληαγκα ηνπ 1945 αλεζηάιε θαη ην χληαγκα πνπ ςεθίζηεθε ην
1952 πξνέβιεπε ηελ νξγάλσζε ηεο ξνπκαληθήο θνηλσλίαο ζχκθσλα κε ην ζνβηεηηθφ πξφηππν. Ζ
Ρνπκαλία έγηλε κέινο ηεο ΚΟΜΔΚΟΝ (1949), ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο θαη ηνπ ΟΖΔ (1955).
Οπζηαζηηθφο θπβεξλήηεο ηεο ρψξαο ηελ πεξίνδν 1945-1965 ππήξμε ν γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ
Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Gheorghe Gheorghiu-Dej, ελψ ην 1965 ηνλ δηαδέρηεθε ν Nicolae Ceausescu.
Ο Ceausescu κεηνλφκαζε ηε ρψξα νζηαιηζηηθή Γεκνθξαηία ηεο Ρνπκαλίαο, ζέινληαο λα δείμεη φηη ε
Ρνπκαλία εηζήιζε ζε κηα αλψηεξε θάζε πινπνίεζεο ηνπ ζνζηαιηζκνχ. Ζ δηαθπβέξλεζε ηεο Ρνπκαλίαο
απφ ηνλ Ceausescu ππήξμε πξνβιεκαηηθή. Οη θηλήζεηο ηνπ νδήγεζαλ ζηε δπζαξέζθεηα ησλ αλψηεξσλ
ζηειερψλ ηνπ θφκκαηνο θαη ηνπ ζηξαηνχ κε απνηέιεζκα ηελ νξηζηηθή αλαηξνπή ηνπ. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ
1989 μεθίλεζαλ καδηθέο αληηθπβεξλεηηθέο δηαδειψζεηο, νη νπνίεο εμαπιψζεθαλ ζε φιε ηε ρψξα. Ο
Ceausescu δηέηαμε ην ζηξαηφ λα ρηππήζεη ηνπο δηαδεισηέο, αιιά νη ζηξαηεγνί αξλήζεθαλ θη έηζη, ν
Ceausescu ζηεξίρζεθε ζηε κπζηηθή αζηπλνκία., ηε δηαβφεηε Securitate. Ωζηφζν, ακέζσο κφιηο ε
αζηπλνκία αληηιήθζεθε πσο φινη ήηαλ ελαληίνλ ηνπ Ceausescu, ηφηε παξαηηήζεθαλ. Ο Ceausescu θαη ε
ζχδπγφο ηνπ Elena ζπλειήθζεζαλ ακέζσο θαη εθηειέζηεθαλ. Πξνζσξηλφο Πξφεδξνο αλέιαβε ν παιαηφο
ζπλεξγάηεο ηνπ Ceausescu, Ion Iliescu, ν νπνίνο επαλέθεξε ην πνιπθνκκαηηθφ, δεκνθξαηηθφ ζχζηεκα,
αλαδείρηεθε ληθεηήο ζηηο πξψηεο εθινγέο ηνπ 1990 θαη μεθίλεζε καδηθέο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο
θέξλνληαο ηε ρψξα πην θνληά ζην δπηηθφ θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα. ηηο εθινγέο ηνπ 1992 ν πξφεδξνο
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κνπ νη ληφπηνη πεξαζηηθνί έδεηρλαλ λα αγλννχλ ηελ χπαξμε ελφο ηέηνηνπ κνπζείνπ.
Μεηά απφ πνιχσξε αλαδήηεζε, ζπλάληεζα κηα κηθξή αθίζα ηνπ ιεγφκελνπ Μνπζείνπ
Κνκκνπληζηηθήο Δηθνλνγξαθίαο, φπνπ απεηθνληδφηαλ έλα κεγάιν, θαηάιεπθν,
πηζαλφηαηα καξκάξηλν άγαικα ηνπ Lenin λα δηαβάδεη θαζηζηφο ζε κηα πνιπζξφλα, ελψ
δίπια ζην άγαικα δηαθξηλφηαλ έλαο πειψξηνο θαηαθφθθηλνο ζηχινο.2
πσο δηαπίζησζα, ην Μνπζείν Κνκκνπληζηηθήο Δηθνλνγξαθίαο (Museum of
Communist Iconography) ζηεγάδεηαη ζην επηβιεηηθφ θηήξην ηνπ Μνπζείνπ ηνπ
Ρνπκάλνπ Αγξφηε (Muzeul Taranului Roman). Μεηά απφ κηα βηαζηηθή πεξηδηάβαζε
ζηνπο ρψξνπο έθζεζεο ηεο ιατθήο παξάδνζεο ηεο ρψξαο, αλαδεηψληαο κάηαηα ηηο
αίζνπζεο ζηέγαζεο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ παξειζφληνο, κηα ειηθησκέλε ππάιιεινο κνπ
ππέδεημε φηη ην Μνπζείν Κνκκνπληζηηθήο Δηθνλνγξαθίαο βξίζθεηαη ζην ππφγεην ηνπ
θηεξίνπ, αθξηβψο δίπια ζηελ θεληξηθή είζνδν, εθεί φπνπ ζα πεξίκελε θαλείο λα
αλαδεηήζεη ηελ γθαξληαξφκπα ή ηηο ηνπαιέηεο. Καηεβαίλνληαο ηηο ζθάιεο, ζπλάληεζα
αξρηθά κηα θσηνγξαθία-«εηθφληζκα» ηνπ Stalin ζηνιηζκέλε κε ινπινχδηα θαη
αθηεξψκαηα λνζηαιγψλ ηνπ παιαηνχ θαζεζηψηνο. Σα ιηγνζηά εθζέκαηα ηνπ Μνπζείνπ
ήηαλ ζηξηκσγκέλα ζε δχν κηθξά δσκάηηα. ην πξψην, νη ηνίρνη ήηαλ γεκάηνη απφ
πξσηνζέιηδα ηνπ ηχπνπ ηεο επνρήο θαη θσηνγξαθίεο ησλ Stalin, Lenin θαη Ceausescu,
ελψ ζην θέληξν ήηαλ ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζε έλα θαηαθφθθηλν ραιί έλα πειψξην βάδν
θηλέδηθεο πνξζειάλεο. ην δεχηεξν δσκάηην βξηζθφηαλ έλα κεγάιν μχιηλν ηξαπέδη
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Iliescu επαλεμειέγε ζην αμίσκά ηνπ, αιιά νη απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα αλάθακςε ηεο
νηθνλνκίαο, ηνλ νδήγεζαλ ζηελ ήηηα ηνπ απφ ηνλ Emil Constantinescu ζηηο εθινγέο ηνπ 1996. ε γεληθέο
γξακκέο ζα έιεγα πσο ε Ρνπκαλία είρε αλαπηχμεη έλα ηδηαίηεξν θαζεζηψο, αξθεηά δηαθνξεηηθφ απφ απηφ
ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο. Ζ Ρνπκαλία δελ αλέπηπμε κηα κεγάιε θαη πξνλνκηνχρα ειίη. Αληηζέησο,
νη κφλνη πνπ θαηείραλ εμνπζία ήηαλ ε νηθνγέλεηα Ceausescu θαη ιηγνζηνί ζπγγελείο. Δπηπιένλ, γηα λα
απνθεπρζεί ην ελδερφκελν αλάπηπμεο κηαο πνιηηηθήο δχλακεο, ν Ceausescu θξφληηδε έηζη ψζηε νη
αλψηεξνη θπβεξλεηηθνί ππάιιεινη λα κεηαθηλνχληαη δηαξθψο γεσγξαθηθά. Ζ Ρνπκαλία ήηαλ ην ηειεπηαίν
ησλ αλαηνιηθν-επξσπατθψλ θαζεζηψησλ, ην νπνίν έπεζε κε ηνλ βηαηφηεξν ηξφπν. Δίλαη ηειηθά απνξίαο
άμην, αλ ε επζχλε γηα ηελ ηφηε θαηάζηαζε ηεο ρψξαο βάξπλε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην ηνλ
Ceausescu ή φρη.
2
Ζ έθπιεμή κνπ ήηαλ κεγάιε θαζψο, απ‟ φζν γλψξηδα, ην ηειεπηαίν άγαικα ηνπ Λέληλ ζηελ πφιε,
δεκηνχξγεκα ηνπ Ρνπκάλνπ γιχπηε Boris Caragea, απνθαζειψζεθε to 1990 θαη ζηε ζπλέρεηα
εγθαηαιείθηεθε ζε αθάιππην ρψξν, ηξηάληα ρξφληα κεηά ηελ έγεξζή ηνπ κπξνζηά ζηελ ηφηε Combinatul
Poligrafic Casa Scînteii “I.V.Stalin”, λπλ Casa Presei Libere, φπνπ είρε αληηθαηαζηήζεη ην παιαηφηεξν
άγαικα ηνπ Βαζηιηά Καξφινπ ηνπ Α΄ ηεο Ρνπκαλίαο.

5

(πηζαλφηαηα) αλαθξίζεσλ γεκάην κε ηζφθιηα ζπαζκέλσλ θαξπδηψλ, ελψ ζηνλ ηνίρν
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ήηαλ δσγξαθηζκέλε ε πφξηα ελφο θειηνχ πνπ πξννξηδφηαλ γηα ηνπο αληηθξνλνχληεο.
Καζψο εγθαηέιεηπα ην κνπζείν κάιινλ απνγνεηεπκέλε, ζπλάληεζα μαθληθά κπξνζηά
κνπ θάηη πνπ είρε δηαθχγεη πιήξσο ηεο πξνζνρήο κνπ κπαίλνληαο: έλα άγαικα
κηληαηνχξα ηνπ Lenin λα δηαβάδεη θαζηζηφο ζε κία πνιπζξφλα δίπια ζε έλαλ
θαηαθφθθηλν …ππξνζβεζηήξα.
Ζ ζχληνκε απηή επίζθεςε ζην Μνπζείν Κνκκνπληζηηθήο Δηθνλνγξαθίαο
απνθάιπςε ηειηθά πεξηζζφηεξα απφ φζα ζα επέηξεπε ίζσο ην κέγεζφο ηνπ θαη ν αξηζκφο
ησλ εθζεκάησλ. Σν επεηζφδην απηφ κε έθαλε λα αλαινγηζηψ κηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα:
Πψο αηζζάλνληαη νη Ρνπκάλνη γηα ην θνκκνπληζηηθφ παξειζφλ ηνπο; Ση επηιέγνπλ λα
ζπκνχληαη θαη ηη λα μερλνχλ απφ απηφ; Ση έρεη απνκείλεη ζήκεξα απφ απηφ ην παξειζφλ
θαη γηαηί; Αλ δερζνχκε φηη ην κνπζείν είλαη ν θαηεμνρήλ ρψξνο νξγάλσζεο,
ηαμηλφκεζεο θαη θαλνληθνπνίεζεο ησλ εζληθψλ ζπκβφισλ, εγεκνληθήο θαηαζθεπήο ηνπ
εζληθνχ παξειζφληνο θαη αθεγεκαηηθήο ππνζηαζηνπνίεζεο ηνπ έζλνπο, πνηεο είλαη νη
ζηξαηεγηθέο εκπνξεπκαηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο θνκκνπληζηηθήο θιεξνλνκηάο
πνπ αθνινπζεί ην ζχγρξνλν ξνπκαληθφ θξάηνο θαη πψο δηαθνξνπνηνχληαη απηέο ζε
ζρέζε κε εθείλεο πνπ αθνινπζνχληαη ζε άιια κεηαθνκκνπληζηηθά θξάηε ηεο Κεληξηθήο
θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (ΚΑΔ);
Μεηά απφ κηα ζχληνκε αλαθνξά ζην θαηεμνρήλ ζπκβνιηθφ πεξηερφκελν ηνπ
έζλνπο θαη ζην ξφιν ηνπ Μνπζείνπ ζηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, ε
αλάιπζε ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζα επηθεληξσζεί ζηελ πεξίπησζε ηεο Ρνπκαλίαο,
ε νπνία ζα εμεηαζηεί ηφζν σο κέξνο ηνπ ιεγφκελνπ «κεηαθνκκνπληζηηθνχ θαλφλα»
εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο θιεξνλνκηάο θαη ππνζηαζηνπνίεζεο ηνπ έζλνπο, φζν σο
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εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα απηφ.
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Σο μοσζειακό έθνος
Σν πεξηερφκελν ηνπ έζλνπο είλαη θαηεμνρήλ ζπκβνιηθφ. Αλεμάξηεηα απφ ην αλ
αθνινπζείηαη ην ιεγφκελν γαιιηθφ-ιαηηληθφ κνληέιν αλάγλσζεο ηνπ έζλνπο ή ην
ιεγφκελν γεξκαληθφ-ξνκαληηθφ,3 ε βηβιηνγξαθία έρεη επαλεηιεκκέλα επηζεκάλεη ην
ξφιν ησλ ζπκβφισλ θαη ησλ ζπκβνιηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ ππνζηαζηνπνίεζε ηνπ
έζλνπο. Σν έζλνο, είηε σο θαηλφκελν λεσηεξηθφ (Gellner 1992: 22. Hobsbawm 1996:
255), είηε σο πξνυπάξρνλ ηεο λεσηεξηθφηεηαο (Smith 2005: 24-25. Καπηαληδφγινπ
2001: 243), αδπλαηεί λα ππάξμεη θαη, θπξίσο, λα δηαξθέζεη ζηνλ ρξφλν δίρσο ηελ
αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβνιηθψλ-θαληαζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηελ θνηλσληθή
ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβφισλ. Αλακθηζβήηεηα, ν θαηεμνρήλ ρψξνο ζηνλ νπνίν
ε θνηλσληθή ιεηηνπξγία ησλ εζληθψλ ζπκβφισλ νξγαλψλεηαη, ηαμηλνκείηαη θαη
θαλνληθνπνηείηαη πιεξέζηεξα είλαη απηφο ησλ εζληθψλ κνπζείσλ, ησλ κλεκείσλ θαη ησλ
ηειεηψλ (αλαπαξάζηαζεο θαη αλάκλεζεο ηνπ έλδνμνπ εζληθνχ παξειζφληνο,
ζπκβνιηθήο επαλάιεςεο ηεο ηδξπηηθήο πξάμεο ηνπ έζλνπο θιπ). Ζ ρξήζε ησλ
ζπκβφισλ απηψλ ππελζπκίδεη ζηα κέιε ηνπ έζλνπο ηελ θνηλή θιεξνλνκηά θαη ηελ
πνιηηηζκηθή ηνπο ζπγγέλεηα, ελψ ε αίζζεζε ηεο θνηλήο ηαπηφηεηαο εληζρχεη ηελ
αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ θαη εμπςψλεη ην εζηθφ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ηνπ έζλνπο.4
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χκθσλα κε ην γαιιηθφ-ιαηηληθφ κνληέιν ην έζλνο γίλεηαη αληηιεπηφ σο έλλνηα πνπ απνξξέεη απφ ηνλ
παηξησηηζκφ ηνπ ζπληάγκαηνο. Έλαο πνιίηεο απηνχ ηνπ κνληέινπ ζπγθξνηεί ςπρηθή ηαπηφηεηα κέζα απφ
ηελ εζληθή ηδενινγία, φπσο απηή λνεκαηνδνηείηαη απφ ηνπο ζεζκνχο ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο. Με άιια
ιφγηα, αηζζάλεηαη ην έζλνο κέζα απφ ηνπο ζεζκνχο ηνπ «ζπλαλήθεηλ». Ζ εθδνρή απηή εκπινπηίζηεθε απφ
ηηο κεηαπνιεκηθέο ζεσξίεο γηα ηελ ηδενινγία θαη ηε ζπγθξφηεζε ηαπηνηήησλ. Δπηπιένλ, απηφο ν ηχπνο
έζλνπο απνηειεί ηελ θνηλή βάζε ησλ επηθξαηέζηεξσλ ζεσξηψλ γηα ην έζλνο ζηε δηεζλή αθαδεκατθή
θνηλφηεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζχκθσλα κε ην γεξκαληθφ-ξνκαληηθφ κνληέιν ην έζλνο γίλεηαη
αληηιεπηφ σο κηα δηαρξνληθή θνηλφηεηα πνιηηηζκνχ θαη ηζηνξίαο. Σν έζλνο αθππλίδεηαη θαηά ηνλ 19ν
αηψλα θαη γίλεηαη ηεξφ, δηαζέηεη «απνζηφινπο θαη κάξηπξεο», απαηηεί «θαηήρεζε» ζηνλ απειεπζεξσηηθφ
αγψλα, ελψ παξάιιεια εκπλέεη ιακπξά θαηνξζψκαηα ζπζίαο θαη εξσηζκνχ, θαλαηηζκνχ θαη
εγθιεκαηηθφηεηαο. χκθσλα κε ην γαιιηθφ-ιαηηληθφ κνληέιν ε ηδέα-θιεηδί ηνπ έζλνπο είλαη ε
δηθαηνζχλε, ελψ ζχκθσλα κε ην γεξκαληθφ-ξνκαληηθφ ε ηδέα θιεηδί είλαη ην κεγαιείν.
4
Δθηφο απφ ηα πξνθαλή ζπκβνιηθά γλσξίζκαηα ελφο έζλνπο, φπσο ε ζεκαία, ν εζληθφο χκλνο, νη
παξειάζεηο, ην εζληθφ λφκηζκα, ε πξσηεχνπζα, νη φξθνη, νη παξαδνζηαθέο θνξεζηέο, ηα ιανγξαθηθά
κνπζεία, ηα εξψα, νη ηειεηέο ζηε κλήκε ησλ λεθξψλ εξψσλ ηνπ έζλνπο, ηα δηαβαηήξηα, ηα ρσξηθά
ζχλνξα, ην «έζλνο» αλαδεηθλχεηαη θαη αλαπαξάγεηαη ζπκβνιηθά κέζσ ιηγφηεξν αλαγλσξίζηκσλ φςεσλ,
φπσο νη εζληθνί ηξφπνη ςπραγσγίαο, νη ιατθνί ήξσεο θαη εξσίδεο, ηα παξακχζηα, νη ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο,
νη αξρηηεθηνληθνί ξπζκνί, νη θαιέο ηέρλεο θαη νη ρεηξνηερλίεο, ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο, νη λνκηθέο
δηαδηθαζίεο, νη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο θαη νη ζηξαηησηηθνί θψδηθεο, δειαδή φια ηα ηδηαίηεξα ήζε θη
έζηκα, νη ηερλνηξνπίεο, νη ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο θαη ηα αηζζήκαηα πνπ κνηξάδνληαη ηα κέιε κηαο
ηζηνξηθήο πνιηηηζκηθήο θνηλφηεηαο. Βι. Smith 2000 : 116-117. Βι. αθφκε Ashworth et al. 1994. Lanfant

7

3

ηπιηαλή Λέηζηνπ, 10/2011
«Κξάηνο, Μνπζεία θαη Δκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο Δζληθήο Κιεξνλνκηάο»

Οη πξαθηηθέο ησλ ζχγρξνλσλ εζλψλ επηβεβαηψλνπλ ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο
πνπ απνδίδνπλ βαξχηεηα ζην ζπκβνιηθφ πεξηερφκελν ηεο εζληθήο ππφζηαζεο ή,
θαιχηεξα, ζην θαληαζηαθφ-ζπκβνιηθφ πεξηερφκελν ηεο ζπλχπαξμεο ησλ κειψλ ελφο
έζλνπο. Σα έζλε ζπληζηνχλ θαληαζηαθέο θνηλφηεηεο κε ζπιινγηθέο αλαθνξέο ζε κχζνπο
ή «επηλνεκέλεο παξαδφζεηο»(Άληεξζνλ 1997: 27. Μαξβάθεο et al. 2001: 58-59.
Ozkirimli 2000: 222). Σα έζλε γελλήζεθαλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο
ζθνπνχο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ φκσο, επεξεάδνπλ θαη κνξθνπνηνχλ ηηο αλάγθεο
ηνπο κέζσ ησλ κχζσλ ηνπο. Απηφ πάλησο πνπ ζπγθξνηεί θπξίσο έλα έζλνο είλαη ε
ζπιινγηθή κλήκε ελφο θνηλνχ παξειζφληνο, θαζψο ε αθήγεζε ησλ παξειζφλησλ
γεγνλφησλ

δηαδξακαηίδεη

αλαδηάξζξσζε

θαη

απνθαζηζηηθφ

ελδπλάκσζε

ηνπ

ξφιν

ζηε

ζπκβνιηθνχ

ζπγθξφηεζε,
πεξηερνκέλνπ

δηακφξθσζε,
ελφο

έζλνπο

(Μαξαληδίδεο 2001: 26).
Ζ ζεαηξηθή-δξακαηνπξγηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ηδξπηηθήο πξάμεο ηνπ έζλνπο, ν
ελζνπζηαζκφο γηα ηηο λίθεο ζε πνιέκνπο, ε αλαβίσζε ησλ ζξηάκβσλ θαη ε αλάκλεζε
ησλ εξψσλ θαη ησλ πξάμεψλ ηνπο εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο ελφηεηαο θαη ηελ
θνηλσληθή ζπλνρή ησλ κειψλ ηνπ έζλνπο. Ζ εζληθή ηζηνξία ηξνθνδνηεί θαη παξάγεη
ζπλνιηθά ην εζληθφ ζπλαίζζεκα. πσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεη ν David McCrone,
«ην λα έρεηο έλδνμν παξειζφλ θαη θνηλή βνχιεζε ζην παξφλ, ην λα έρεηο θαηαθέξεη
κεγάια πξάγκαηα κε ζπιινγηθφ ηξφπν, λα επηζπκείο λα θάλεηο θάηη ηέηνην ζπλέρεηα,
απηή είλαη ε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε ηνπ έζλνπο»(McCrone 2000: 122,
157). Ζ «επηλνεκέλε παξάδνζε»5 ραξαθηεξίδεηαη απφ απνπζία κεηαβνιήο θαη
αλαθέξεηαη ζηελ παξάδνζε πνπ ζρεκαηίδεηαη κε κηα δηαδηθαζία ηππνπνίεζεο. Ζ
δηαδηθαζία απηή ραξαθηεξίδεηαη, κε ηε ζεηξά ηεο, απφ αλαθνξέο ζην παξειζφλ,
επηβάιιεηαη κε ηελ επαλάιεςε θαη απηφκαηα ππαηλίζζεηαη ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα ηνπ
ηζηνξηθνχ παξφληνο κε ην παξειζφλ κηαο επηιεγκέλεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ.
Ζ ηδηαηηεξφηεηα ησλ επηλνεκέλσλ παξαδφζεσλ είλαη φηη απηή ε ζπλέρεηα κε ην
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et al. 1995. Palmer, C. 1999:. 313-321. Munasinghe, H. 2005: 251-60. Ashworth, G.J. 1994: 12-30. Light
et al. 1997: 28-43.
5
Ο φξνο «επηλνεκέλε παξάδνζε» εηζήρζε ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο απφ ηνλ Eric Hobsbawm. Βι. ηελ
Δηζαγσγή ζην Hobsbawm, et al. 2006: 1-14.
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παξειζφλ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ηερλεηή (Θενδσξίδεο 2004: 109), ζπρλά
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επηζηξαηεχνληαο κέζα, φπσο ε πνίεζε θαη ε ινγνηερλία κε ζηφρν ηελ αηζζεηηθνπνίεζή
ηνπ (Hobsbawm 2006: 6). Σα έζλε επηζπκνχλ λα αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα κε ηα άιια
έζλε, αιιά παξάιιεια θαη λα έρνπλ δηαθξηηέο πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο, θαζψο ν
πνιηηηζκφο θάζε έζλνπο απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ (Harvey
1996: 58-59). Πξνσζνχλ δπλακηθά ηελ θνηλή ηνπο (εζληθή) ηαπηφηεηα θαη πξνζπαζνχλ
κε θάζε ηξφπν λα απνδείμνπλ ηελ αδηάθνπε θαη αέλαε χπαξμε ηνπο κέζα ζηνλ ρξφλν
(Glazer et al. 1975: 10-11). Δίλαη πξνθαλέο φηη ε «ηαπηφηεηα» θαη ν «πνιηηηζκφο», σο
ραξαθηεξηζηηθά ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εμππεξεηήζνπλ
πνηθίινπο ζηφρνπο (Καπηαληδφγινπ 2001: 42).
Ζ ηζηνξία είλαη ε ππμίδα ηνπ έζλνπο ζε επηθίλδπλνπο θαηξνχο. Ζ ηζηνξία είλαη
απηή πνπ νξίδεη ηελ ηαπηφηεηα ελφο έζλνπο, πνπ νξίδεη πνηνη είκαζηε (ζπρλά νξίδνληαο
θαηαξρήλ πνηνη δελ είκαζηε) (Falk et al. 2006: 29. Γαιαλή-Μνπηάθε 2002: 51-53). Ο
εζληθφο εγεκνληθφο ιφγνο είλαη έλαο ιφγνο δπλαηφο πνπ πξηκνδνηεί ηνλ αξραίν
πνιηηηζκφ θαη ην κλεκεηαθφ θαη δηαρέεηαη επξχηεξα κέζα απφ θεληξηθνχο κεραληζκνχο
εθπαίδεπζεο, γλψζεο θαη εμνπζίαο (Βι. Morgan et al. 1998. Shurmer-Smith et al. 1994).
Γξάθεηαη θαη κεηαθέξεηαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηνπο «εζληθνχο δηαλννχκελνπο»,
φπσο είλαη νη δάζθαινη, νη κπζηζηνξηνγξάθνη, νη πνηεηέο, νη ηεξείο, νη ηζηνξηθνί, νη
θαζεγεηέο, νη ιανγξάθνη, νη γισζζνιφγνη, νη γεσγξάθνη, νη γξακκαηνιφγνη, νη
εζλνγξάθνη θ.ά. (Καπηαληδφγινπ 2001: 57-58, 251).
Σα ζχγρξνλα έζλε επηιέγνπλ κάιηζηα λα πξνβάινπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ηα
ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά ηνπο ζηνηρεία, έηζη ψζηε λα πξνζειθχζνπλ νινέλα θαη
πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο κέζσ ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο εζληθψλ κνπζείσλ θαη
πνηθίισλ εθζέζεσλ (Isaacs 1975: 33). Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, απμάλεηαη, φπσο είλαη
θπζηθφ, ν ηνπξηζκφο (Γαιαλή-Μνπηάθε 2002: 47) θαη επσθειείηαη ε εζληθή νηθνλνκία
(Davis 2007: 69-70). Ση «θαλεξψλεηαη», σζηφζν, πξαγκαηηθά κέζα ζε απηά ηα εζληθά
κνπζεία; Πνπ εληνπίδεηαη ε αιήζεηα θαη πνπ ε «θαηαζθεπαζκέλε αιήζεηα»; Μήπσο ζηα

ζηνλ επηζθέπηε, αιιά αθφκε θαη ζηνλ εαπηφ ηνπ απφ άιγνο ή όλεηδνο; Ο εζληθφο ιφγνο
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εηθφλαο εζληθνχ κεγαιείνπ, απνθξχπηνληαο απηά πνπ ην έζλνο αδπλαηεί λα νκνινγήζεη

9

κνπζεία απηά πξνβάιινληαη κφλν φζα ππεξεηνχλ ζπκβνιηθά ηε δηακφξθσζε κηαο
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άιισζηε ζπρλά απνθεχγεη λα αλαθέξεηαη ζε γεγνλφηα πνπ έρνπλ «ηξαπκαηίζεη» ην
έζλνο. Μέζσ κηαο επηιεθηηθήο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη ηαμηλφκεζεο, νη ηζηνξίεο,
ηα ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο θαη νη κλήκεο πνπ δελ επλννχλ ηελ εζληθή αθήγεζε είηε
πεξηζσξηνπνηνχληαη, είηε απνζησπνχληαη (Καπηαληδφγινπ 2001: 65). Σα κνπζεία
δηαδξακαηίδνπλ έλαλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ αλα-δεκηνπξγία θαη αλα-παξαγσγή ηεο
ηζηνξίαο, ηεο κλήκεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ έζλνπο, ζηελ θαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηάο
ηνπ, ε νπνία ην δηαρσξίδεη απφ ηα άιια έζλε (Van den Bosch 2007: 506-507).
Ζ κνπζεηαθή πξνβνιή ηνπ πνιηηηζκνχ ελφο έζλνπο είλαη κηα ζπλερψο
αλαπηπζζφκελε βηνκεραλία (Harvey 1996: 16-17). Ήδε απφ ηνλ 19ν αηψλα, ηα έζλεθξάηε πξνσζνχλ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο κέζσ ησλ κνπζείσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ
θαηαζηήζνπλ επξχηεξα γλσζηφ θαη γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε άιια έζλε-θξάηε (Harvey
1996: 50). Σνλ 20ν αηψλα κάιηζηα ζεκεηψζεθε κηα αικαηψδεο αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ
κνπζείσλ, δηεζλψο γλσζηή θαη σο museum boom (Falk et al. 2006: 30). Ζ ζεζκνπνίεζε
ηνπ εζληθνχ πνιηηηζκνχ απνδεηθλχεη γηα ην ίδην ην έζλνο ηελ αδηάθνπε χπαξμή ηνπ κέζα
ζηνλ ρξφλν, αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ ελφηεηα (Harvey 1996: 52-53).6 Ο εζληθφο
πνιηηηζκφο εκθαλίδεηαη σο «αληηθείκελν» πνπ κπνξεί θαλείο λα δεη θαη λα αλαθαιχςεη
κέζα απφ ηα κνπζεία θαη ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο.
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κάιηζηα παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν νη ληφπηνη
θάηνηθνη θαη επηρεηξεκαηίεο λα θαηαζθεπάδνπλ επηλνεκέλνπο ηνπξηζηηθνχο ρψξνπο κε
απνθιεηζηηθφ ζηφρν ην θέξδνο. Οη ρψξνη απηνί επελδχνληαη κε πιαζηά ζέιγεηξα, ηα
νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνπο ηνπξίζηεο σο «αιεζηλά». Έηζη, ζθελνζεηείηαη ε
απζεληηθφηεηα γηα ηελ θαηαλάισζε ησλ ηνπξηζηψλ. Οη ηνπξίζηεο αδπλαηνχλ λα
δηαθξίλνπλ ην «επηλνεκέλν» απφ ην «απζεληηθφ» θαη κάιινλ δελ ελδηαθέξνληαη γηα
απηφ. Μάιηζηα κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ην επηλνεκέλν κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί σο
απζεληηθφ. ήκεξα ε θαηαζθεπή ηεο παξάδνζεο ζπληζηά κηα πξνζπάζεηα «αλάγλσζεο
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ηελ Expo ‟92 (Βαξθειψλε ην 1992), νη ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο παξνπζίαζαλ ηα δηθά ηνπο μερσξηζηά
πνιηηηζκηθά ζηνηρεία κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ ηνπξηζηψλ θαη λέσλ επελδπηψλ. ηελ
έθζεζε ππήξρε θαη ην Πεξίπηεξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην νπνίν παξνπζηαδφηαλ κε ηα δηθά ηνπ
ζχκβνια, ηελ δηθή ηνπ ζεκαία σο έλα εληαίν έζλνο-θξάηνο. ηελ ίδηα έθζεζε ζπκκεηείραλ θαη ε
Οπγγαξία θαη ε Σζερνζινβαθία, νη νπνίεο κφιηο πξηλ απφ ιίγα ρξφληα είραλ εμέιζεη απφ ην
θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο, επηρεηξψληαο λα απνδείμνπλ πσο επξφθεηην πιένλ γηα δχν δεκνθξαηηθά θξάηε.
Πην αλαιπηηθά βιέπε, Harvey 1996: 61, 72, 85-91.
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ηνπ παξφληνο κε φξνπο ηνπ παξειζφληνο» βαζηδφκελε ζηελ πξνυπφζεζε φηη «ην
παξειζφλ εγγξάθεηαη κε φξνπο ηνπ παξφληνο» (Γαιαλή-Μνπηάθε 2002: 30-31, 37).
ε θάζε πεξίπησζε ηα εζληθά κνπζεία απνηεινχλ επίζεκνπο δηαιφγνπο κε ην
παξειζφλ. Δπηρεηξνχλ ηελ θαηαζθεπή θαη αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο. Απνηεινχλ ηφπν
κλήκεο, ζπνπδαία ζχκβνια ηνπ πνιηηηζκνχ, «θχιαθεο» ηεο αλζξψπηλεο θιεξνλνκηάο
(Graburn 2007: 129-130) θαη «ηλζηηηνχηα κλήκεο» (Misztal 2007: 388-390). Γίρσο λα
απαιιάζζνληαη πιήξσο ή ελ κέξεη απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνπο ραξαθηήξα, ηα κνπζεία
ζπληζηνχλ επηρεηξήζεηο πνπ πσινχλ ηφζν γλψζεηο, φζν θαη ςπραγσγία. Παξάιιεια,
ιεηηνπξγνχλ θαη σο θαζαξά εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ βαζκφ πνπ
δηαηεξνχλ κηθξά θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην εζσηεξηθφ ησλ κνπζείσλ
πνπιψληαο αλακλεζηηθά αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεκαηηθή ησλ κνπζείσλ
(Falk et al. 2006: 203).
Ζ Διιάδα, γηα παξάδεηγκα, εθκεηαιιεχεηαη εκθαλψο ην έλδνμν παξειζφλ ηεο
θαη ηνλ αξραίν πνιηηηζκφ ηεο (θπξίσο ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ., ηεο ιεγφκελεο επνρήο ηνπ
Υξπζνχ Αηψλα ηνπ Πεξηθιή), γηα λα πξνβάιεη ηελ εζληθή ηεο θιεξνλνκηά, γηα λα
αλαδείμεη (θαη απνδείμεη) ηελ αδηάθνπε εζληθή ηεο ζπλέρεηα κέζα ζηνλ ρξφλν απφ ηελ
επνρή ηεο Αξραίαο Διιάδαο, ηνπο ειιεληζηηθνχο ρξφλνπο, ην Βπδάληην κέρξη θαη
ζήκεξα.7 Σν κλεκείν ηεο Αθξφπνιεο ζηελ Αζήλα απνηειεί αλακθηζβήηεηε θνξσλίδα
ηεο ειιεληθήο εζληθήο θιεξνλνκηάο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εκπνξηθνπνίεζήο ηεο, αιιά
θαη ηεο ππνζηαζηνπνίεζεο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο.8 Πιήξσο απνθνκκέλν απφ ηελ
Αξραηνινγηθή Τπεξεζία ζην φλνκα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ απηνηέιεηαο, ην Νέν Μνπζείν
Αθξφπνιεο ζπληζηά ηελ πιένλ ζχγρξνλε έθθξαζε ηεο θξαηηθήο ζηξαηεγηθήο
εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο εζληθήο θιεξνλνκηάο. ζν γηα ηελ Αθξφπνιε, πξνβάιιεηαη
σο ν άγξππλνο θξνπξφο ηεο πφιεο θαη ηνπ έζλνπο, δηαξθήο ππελζχκηζε ελφο
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Ζ εηθφλα πνπ έρνπλ νη μέλνη επηζθέπηεο γηα ηελ Διιάδα είλαη πσο πξφθεηηαη γηα έλαλ ηεξφ ηφπν θαη ην
εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη βέβαηα είλαη πνηα είλαη ηειηθά ε πξαγκαηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνπο αξραίνπο θαη
ζηνπο ζχγρξνλνπο Έιιελεο. Καπηαληδφγινπ 2001: 79-80.
8
Δλδεηθηηθή ππήξμε ε κεγαινπξέπεηα κε ηελ νπνία έγηλε ε κεηαθνξά ησλ κλεκείσλ ηεο Αθξφπνιεο ζην
Νέν Μνπζείν ηεο Αθξφπνιεο, ε νπνία ζθελνζεηήζεθε απφ έλαλ κεγάιν Έιιελα ζθελνζέηε κε δηεζλή
θαξηέξα, ηνλ Παληειή Βνχιγαξε. Πην αλαιπηηθά βιέπε Καπηαληδφγινπ 2001: 74-103.
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απαξάκηιινπ παξειζφληνο θαη κηαο αδηάθνπεο εζληθήο δηάξθεηαο, ελψ νη θζνξέο ηνπ
Παξζελψλα κνηάδνπλ σο ε κφλε ππφκλεζε γηα ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.
Απφ ην εζληθφ αθήγεκα ζπρλά απνπζηάδεη ε απεηθφληζε ηνπ Παξζελψλα σο
ηδακί θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο (ήδε απφ ην 1456),
απνζησπείηαη φηη ζην Δξέρζεην ζηεγαδφηαλ ην ραξέκη, φηη γηα ηηο θζνξέο ηνπ Παξζελψλα
επζχλεηαη φρη ν ρξφλνο, αιιά ην νικνβφιν ηνπ βελεηζηάληθνπ ζηξαηνχ ηνπ
«απειεπζεξσηή» Morosini θαηά ηελ πνιηνξθία ηνπ 1687 – ηζηνξηθφ θαηφξζσκα πνπ
δηεθδηθεί εμίζνπ θαη ν νπεδφο ζηξαηεγφο Vilhelm von Koningsmark θαηά ηελ ίδηα
εθζηξαηεία, πνπ ηειηθά ζήκαλε ιηγφηεξν κηα απνθαζηζηηθή λίθε επί ησλ Οζσκαλψλ,
παξά ηελ έλαξμε κηαο καθξφρξνλεο πξαθηηθήο ιεειαζίαο ηεο αξραηνειιεληθήο
θιεξνλνκηάο απφ ηνπο Γπηηθνχο.9 (Δηθφλεο 1-6)

Δικόνα 1

Δικόνα 2

Άπνςε ηεο Αθξόπνιεο, όπσο ζρεδηάζηεθε
από ηνλ Babin θαη δεκνζηεύηεθε
από ηνλ Spon (1672-1676)

Η δπηηθή πιεπξά ηεο Αθξόπνιεο
κε ηνλ Φξάγθηθν Πύξγν,
ζε πίλαθα ηνπ Lemercier
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Ζ αμηνινγηθά νπδέηεξε πεξηγξαθή ηνπ επεηζνδίνπ ζηνλ επίζεκν θξαηηθφ ιφγν παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ. Δλδεηθηηθή είλαη ε ζρεηηθή αλαθνξά ηεο Κνξλειίαο Υαηδεαζιάλε, Πξντζηακέλεο ηνπ Σνκέα
Δλεκέξσζεο θαη Δθπαίδεπζεο ηεο Τπεξεζίαο πληήξεζεο Μλεκείσλ Αθξφπνιεο: «Ο Μνξνδίλη ήηαλ
έλαο ηθαλφηαηνο ζηξαηεγφο. Απφ ηελ αξρή ήηαλ ελαληίνλ ηεο εθζηξαηείαο θαη ηα επηρεηξήκαηά ηνπ
απνδείρζεθαλ φια νξζά. Δθφζνλ φκσο απνθαζίζηεθε ε επίζεζε, ε Αθξφπνιε ήηαλ γη‟ απηφλ έλα
νπνηνδήπνηε θάζηξν θαη ν Παξζελψλ κηα νπνηαδήπνηε ππξηηηδαπνζήθε πνπ έπξεπε πάζε ζπζία λα
θαηαιεθζεί κε ηα φπια. πσο έγξαςε ν Σδέεκο Μφξηνλ Πάηνλ ην 1940, επξφθεηην γηα κία απφ ηηο
πξψηεο θαη νπσζδήπνηε ηηο ρεηξφηεξεο πεξηπηψζεηο φπνπ ε „ζηξαηεγηθή αλαγθαηφηεηα‟ έζηξεςε
ζχγρξνλα φπια ελαληίνλ ελφο απαξάκηιινπ έξγνπ ηέρλεο.» Υαηδεαζιάλε, Κνξλειία, «Ο Μνξνδίλη ζηελ
Αζήλα»,
Αξραηνινγία
ηεο
Πόιεο
ηωλ
Αζελώλ,
Ζιεθηξνληθή
Έθδνζε
<http://www.eie.gr/archaeologia/gr/chapter_more_8.aspx> (ηειεπηαία πξφζβαζε 27 Μαΐνπ 2009).
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Δικόνα 3

Δικόνα 4

Τν Κάζηξν θαη ε Πόιε ηεο Αζήλαο,
όπσο ηελ έβιεπε ν Σηξαηόο ηεο
Γαιελνηάηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βελεηίαο ην 1687
(ραιθνγξαθία, ζπιινγή Σηάζε Φηλλόπνπινπ).

Γύν απόςεηο ηνπ βνκβαξδηζκνύ
θαη θάηνςε ηνπ Κάζηξνπ ηεο Αθξόπνιεο
(ραιθνγξαθία)

Δικόνα 5

Δικόνα 6

Ο βνκβαξδηζκόο ηεο Αθξνπόιεσο,
ζε ζρέδην ηνπ Βελεηνύ Giacomo Verneda

Μεηά ηελ αλαηίλαμε ηνπ Παξζελώλα, έλα λέν
ηδακί νηθνδνκήζεθε ζην εζσηεξηθό ηνπ εξεηπίνπ
ηνλ 18ν αηώλα, ην νπνίν απεηθνλίδεηαη εδώ ζε
πίλαθα ηνπ J. Skene (1838)

Μνινλφηη ε πεξίπησζε ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο αξραηνειιεληθήο
θιεξνλνκηάο θαη ηνπ ξφινπ ηεο ζηελ ππνζηαζηνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο
παξνπζηάδεη αθ‟ εαπηήο εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ, ζηελ επφκελε ελφηεηα ζα

Σελίδα

ζπγθξηηηθφ πιαίζην ηεο κεηα-θνκκνπληζηηθήο δηαρείξηζεο ηεο θιεξνλνκηάο ηνπ
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επηθεληξσζνχκε ζηελ πεξίπησζε ηεο Ρνπκαλίαο, ε νπνία ζα εμεηαζηεί ζην επξχηεξν
παξειζφληνο.
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Η μοσζειακή εμπορεσμαηοποίηζη και σποζηαζιοποίηζη ηοσ ροσμανικού έθνοσς
ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα επηζεκάλακε νξηζκέλεο πηπρέο ηεο ζπκβνιηθήο ππφζηαζεο
ηνπ έζλνπο, ηεο δηαδηθαζίαο ηππνπνίεζεο ηεο εζληθήο θιεξνλνκηάο σο «επηλνεκέλεο
παξάδνζεο» θαη ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο, ησλ κνπζείσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλεκπνξηθψλ παξαγφλησλ ζηε δηαδηθαζία ππνζηαζηνπνίεζεο ηνπ έζλνπο. ηελ παξνχζα
ελφηεηα ζα επηθεληξσζνχκε ζηε δηαδηθαζία ηεο κνπζεηαθήο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο
εζληθήο-θνκκνπληζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ππνζηαζηνπνίεζεο ηνπ ξνπκαληθνχ έζλνπο
κέζσ κηαο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ θαη επηινγψλ
κνπζεηαθήο αλάδεημεο ή απνζηψπεζεο ηνπ πξφζθαηνπ θνκκνπληζηηθνχ παξειζφληνο
ηεο ρψξαο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο ζα εμεηαζηνχλ ππφ ην θσο ηεο επξχηεξεο
πξνβιεκαηηθήο ηεο ζπκβνιηθήο δηακεζνιάβεζεο ηεο ζρέζεο ησλ κεηαθνκκνπληζηηθψλ
ιαψλ κε ην παξειζφλ ηνπο.
Ζ πεξίπησζε ηεο Ρνπκαλίαο παξνπζηάδεη, ζεσξψ, ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ
ελδηαθέξνλ ηφζν σο κέξνο ηνπ θαλφλα, φζν θαη σο εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα απηφ. Ωο
κέξνο ηνπ θαλφλα, ε κνπζεηαθή δηαρείξηζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ παξειζφληνο θαη
ππνζηαζηνπνίεζε ηνπ ξνπκαληθνχ έζλνπο ππαγνξεχεηαη απφ ζηξαηεγηθέο πνπ
αλαπηχζζνληαη ζηα πεξηζζφηεξα κεηαθνκκνπληζηηθά θξάηε ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο
ΚΑΔ ελ γέλεη. Ζ δηακφξθσζε ησλ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθψλ ππαγνξεχεηαη ηφζν απφ ηε
δπζθνιία

δηαρείξηζεο

ελφο

απνθεξπρζέληνο

παξειζφληνο,

φζν

θαη

απφ

ηα

λενεηζαρζέληα κέζα δηαρείξηζεο απηνχ ηνπ παξειζφληνο, ηα νπνία ζπλάδνπλ κε ηνλ
ιφγν θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο θηιειεχζεξεο θαπηηαιηζηηθήο
αλάπηπμεο ζε ρψξεο, απφ ηηο νπνίεο απνπζηάδεη ε θηιειεχζεξε δεκνθξαηηθή παξάδνζε
θαη κλήκε. Ωο κέξνο ηεο εμαίξεζεο, ε πεξίπησζε ηεο Ρνπκαλίαο παξνπζηάδεη νξηζκέλεο
ηδηαηηεξφηεηεο θαη επηπιένλ δπζθνιίεο δηαρείξηζεο ελφο εμαηξεηηθά ηξαπκαηηθνχ
παξειζφληνο. Οη απάλζξσπεο πξαθηηθέο θαη ε βηαηφηεηα ηνπ θαζεζηψηνο Ceausescu
θαζηζηνχλ ηε δηαηήξεζε ηνπ παξειζφληνο ζηε ζπιινγηθή κλήκε κηα ηδηαίηεξα νδπλεξή

δπζβάζηαρην παξειζφλ.
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ηεο Ρνπκαλίαο δελ είλαη απιά έλα απνθεξπρζέλ παξειζφλ, αιιά έλα δπζπξφθεξην θαη

14

δηαδηθαζία γηα ηνλ ιαφ ηεο ρψξαο. Καη‟ απηή ηελ έλλνηα, ην θνκκνπληζηηθφ παξειζφλ

ηπιηαλή Λέηζηνπ, 10/2011
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Ο κεηα-θνκκνπληζηηθόο θαλόλαο
Με ηνλ φξν «κεηα-θνκκνπληζηηθφο θαλφλαο» ελλνψ έλαλ ζπγθεθξηκέλν, ζρεδφλ
θαλνληζηηθφ ηξφπν κνπζεηαθήο αλάδεημεο ηεο θιεξνλνκηάο ηνπ παξειζφληνο πνπ
αθνινπζείηαη θαηά θφξνλ ζηα κεηα-θνκκνπληζηηθά θξάηε ηεο ΚΑΔ, ν νπνίνο επηηξέπεη
ηελ αλάπηπμε επηκέξνπο θξαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ. Οη ελ
ιφγσ ζηξαηεγηθέο θαη δξάζεηο ζα έιεγα φηη δηέπνληαη απφ ηα εμήο δχν θεληξηθά
ραξαθηεξηζηηθά: α) ηελ επηδίσμε κηαο αθεγεκαηηθήο ππνζηαζηνπνίεζεο ηνπ έζλνπο
κέζσ ηεο αλάδεημεο ηεο ζπλέρεηαο ελφο έλδνμνπ, πξννδεπηηθνχ, αληη-θνκκνπληζηηθνχ
θαη ζπρλά επξσπατθνχ εζληθνχ παξειζφληνο10 – δηαδηθαζία ε νπνία ζπλήζσο
ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε κεηαηφπηζε απφ ην πνιηηηθν-ηδενινγηθφ ζην
εζληθφ πεδίν, θαη β) ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο εζληθήο (θαη θνκκνπληζηηθήο)
θιεξνλνκηάο κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαηλνθαλψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ θηιειεχζεξεο
θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο θαη θεξδνθνξίαο.
ε απηφλ ηνλ «κεηαθνκκνπληζηηθφ θαλφλα», ην κνπζείν αλάγεηαη ζην ζεκείν
παξάιιειεο αλάπηπμεο θαη δηαιεθηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ σο άλσ ζηξαηεγηθψλ θαη
δξάζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ζεσξψ πσο απηέο νη θξαηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη
επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο δελ αλαπηχζζνληαη σο αλαγθαζηηθά ζπγθξνπφκελεο ή
αιιειναπνθιεηζηηθέο. Ζ ζχγρξνλε εκπεηξία έρεη απνδείμεη φηη ην κεηα-θνκκνπληζηηθφ
θξάηνο

είλαη

ζπρλά

δηαηεζεηκέλν

λα

αλαιάβεη

ακθφηεξνπο

ηνπο

ξφινπο,

εκπνξηθνπνηψληαο ην ίδην ηελ εζληθή ή/θαη πνιηηηθν-ηδενινγηθή ηνπ θιεξνλνκηά. Γηα
παξάδεηγκα, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ηεο Ρνπκαλίαο, φπνπ κεηεπαλαζηαηηθά
αθνινπζήζεθε ε πξαθηηθή ηεο απνθαζήισζεο, θαηαζηξνθήο ή εγθαηάιεηςεο ησλ
αγαικάησλ ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο, ην νπγγξηθφ θξάηνο επέιεμε ηε
ζηξαηεγηθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ παξειζφληνο κέζσ
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γλσζηνχ Πάξθνπ Αγαικάησλ (Memento Park).11 Παξνπζηάδεη
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Ζ δηαδηθαζία θαη νη πξνβιεκαηηθέο απηήο ηεο αθεγεκαηηθήο ππνζηαζηνπνίεζεο ηνπ έζλνπο ζηηο
πεξηπηψζεηο ησλ ρσξψλ ηεο ΚΑΔ έρεη ήδε κειεηεζεί δηεμνδηθά ζηε βηβιηνγξαθία. Βι. ελδεηθηηθά Ágh
1998. Bhabha 1990. Coles 2003: 190-219. Drakulić: 1996. Grzymała-Busse: 2002. Hall 1999: 227-237.
Johnson 2000: 251-272. Light 2000a: 145-160. 2000c: 59-78. Neumann 1999. Todorova 1997. Verdery
1999. Piekarska-Duraj 2006: 167-74. Young et al. 2006: 249-261.
11
Άιια παξαδείγκαηα απνηεινχλ ην Grūtas Park (Grūto parkas) ζηε Ληζνπαλία, γλσζηφ επίζεο θαη σο
Stalin‟s World ή Stalin World, αιιά θαη ην Πάξθν Γιππηψλ Αγαικάησλ ηεο Μφζραο.
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κάιηζηα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ε πξσηνβνπιία απηή ηεο νπγγξηθήο
θπβέξλεζεο εθδειψζεθε ακέζσο κεηά ηελ απφζπξζε ησλ ξσζηθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ
ηε ρψξα.12 Αλ δερζνχκε ηνλ νξηζκφ ηνπ Johnson φηη «ε ηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο
θιεξνλνκηάο … είλαη ε ηδενινγηθή πιαηζίωζε ηεο ηζηνξίαο» (Βι. Johnson 2001: 89-105.
Βιέπε αθφκε, Graham 2000: 70-99. Timothy et al. 1996: 234. Tunbridge et al. 1996: 20.
Tunbridge 1994: 123-134. 1998: 236-260. Hall 1995: 221-244. 1991: 281-289. Richards
1994: 366-376. 1996a. 1996b: 261-286. Hall 1998: 423-431), ηφηε ζίγνπξα ηα
πιαηζησκέλα αγάικαηα ησλ Lenin θαη Marx ζηελ είζνδν ηνπ Memento Park
ζπκβνιίδνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο νπγγξηθήο
θνκκνπληζηηθήο θιεξνλνκηάο κέζσ ηεο ηνπξηζηηθήο ηεο εθκεηάιιεπζεο. (Δηθφλεο 7-8)

Δικόνα 8

Ο Lenin …ζε πιαίζην
Memento Park, Βνπδαπέζηε 1993

Ο …ηπηάκελνο Lenin
Casa Presei Libere, Βνπθνπξέζηη 1990

12

Ο αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο πξνθεξχρηεθε απφ ηε Fővárosi Közgyűlés κφιηο ην 1991 θαη ην
ζεκαηηθφ πάξθν άλνημε ηηο πχιεο ηνπ ζην θνηλφ ζηηο 29 Ηνπλίνπ 1993, ηε δεχηεξε επέηεην ηεο απφζπξζεο
ηνπ ξσζηθνχ ζηξαηνχ απφ ηε ρψξα.
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Δικόνα 7
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Ωο κέξνο ηνπ θαλφλα κεηαθνκκνπληζηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ παξειζφληνο, ε
ζχγρξνλε Ρνπκαλία επηδίσμε θαηαξρήλ ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο κνπζεηαθήο αλάδεημεο
ηεο εζληθήο ηεο θιεξνλνκηάο, απαιιαγκέλεο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θνκκνπληζηηθνχ
παξειζφληνο. ηελ πξάμε, απηφ εθθξάζηεθε κε ηε δεκηνπξγία νινέλα θαη
πεξηζζφηεξσλ «εζληθψλ» κνπζείσλ, ηα νπνία παξά ηνλ πνηθηιφκνξθν ζεκαηηθφ ηνπο
ραξαθηήξα, επηδίσμαλ ηελ αλάδεημε ηεο θιεξνλνκηάο ελφο έλδνμνπ, πξννδεπηηθνχ, αληηθνκκνπληζηηθνχ, επξσπατθνχ θαη νξζφδνμνπ ξνπκαληθνχ έζλνπο.13 Μέζσ ηεο επίζεκεο,
εγεκνληθήο απηήο αθεγεκαηηθήο απεηθφληζεο ηνπ ξνπκαληθνχ έζλνπο, επηρεηξείηαη φρη
κφλν ε θαηαζθεπή ελφο παξειζφληνο πιήξσο απαιιαγκέλνπ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ
θνκκνπληζκνχ, αιιά θαη ε λνκηκνπνίεζε ησλ λέσλ πνιηηηθψλ επηινγψλ θαη ηνπ
επξσπατθνχ ραξαθηήξα ελφο αλα-δεκηνπξγεκέλνπ έζλνπο.14 πσο ραξαθηεξηζηηθά
ζεκεηψλεη ε Till, «κέζσ ηεο αλάθιεζεο θαη εδξαίσζεο ηνπ παξειζφληνο κέζσ
ηνπνζεηεκέλσλ εηθφλσλ, ε παξνπζία ή ε δηάξθεηα θαληαζηαθψλ κειιφλησλ θαζίζηαηαη
νληνινγηθά εθηθηή (Till 2005: 39. Βι. αθφκε Nash et al. 2000: 1-10.»
Παξάιιεια πξνο ηελ αλάπηπμε θξαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ εληαηηθνπνίεζεο ηεο
κνπζεηαθήο ππνζηαζηνπνίεζεο ηνπ ξνπκαληθνχ έζλνπο, αλαπηχρζεθαλ ζηε ρψξα θαη
νξηζκέλεο αμηνζεκείσηεο θπβεξλεηηθέο απφπεηξεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπ εζληθνχ
παξειζφληνο. Παξά ηε κε επφδσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, είλαη ελδεηθηηθή ε
πξφηαζε θαηαζθεπήο ελφο ζεκαηηθνχ πάξθνπ ηχπνπ-Disneyland βαζηζκέλνπ ζηνλ κχζν
ηνπ ιεγφκελνπ «Κφκε Γξάθνπια». Ο κχζνο απηφο γελλήζεθε θαη δηαδφζεθε δηεζλψο
κέζα απφ ην νκφηηηιν κπζηζηφξεκα ηνπ Ηξιαλδνχ ζπγγξαθέα Bram Stoker (1897), ην
νπνίν βαζίδεηαη ζηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Πξίγθηπα Vlad III ηεο Wallachia, γλσζηνχ θαη
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Ζ πιεηνςεθία ησλ κνπζείσλ βξίζθεηαη ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, φπνπ ιεηηνπξγνχλ
ηνπιάρηζηνλ 37 δηαθνξεηηθά κνπζεία, θαζψο θαη πνιπάξηζκα κλεκεία, αγάικαηα θαη ζεκεία ηνπξηζηηθνχ
ελδηαθέξνληνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην Δζληθφ Μνπζείν Σέρλεο (Muzeul National de Arta), ην Δζληθφ
Μνπζείν Γεσινγίαο (Muzeul National de Geologie), ην Δζληθφ Μνπζείν Ηζηνξίαο ησλ Ρνπκάλσλ (Muzeul
National de Istorie al Romaniei), ην Δζληθφ ηξαηησηηθφ Μνπζείν, ην Δζληθφ Μνπζείνπ χγρξνλεο
Σέρλεο, ην Δζληθφ Μνπζείν Παιαηψλ Υαξηψλ θαη Βηβιίσλ (Muzeul National al Hartilor si Cartii), ην
Δζληθφ Παιάηη θαη Μνπζείν Cotroceni (Muzeul National Cotroceni), ην Δζληθφ Μνπζείν George Enescu
(Muzeul National George Enescu), ην Δζληθφ Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Grigore Antipa (Muzeul
National de Istorie Naturala), ην Μνπζείν ηνπ Ρνπκάλνπ Αγξφηε (Muzeul Taranului Roman), ην
Μνπζείν ησλ Ρνπκαληθψλ ηδεξνδξφκσλ (Muzeul Cailor Ferate Romane) θιπ.
14
Βι. ζρεηηθά κε ηελ πεξίπησζε ηνπ Αλαηνιηθνχ Βεξνιίλνπ, Frank 2006:175-185.
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σο Vlad Ţepeş (Vlad ν Αλαζθνινπηζηήο) ιφγσ ηεο ζπλήζεηάο ηνπ ηειεπηαίνπ λα
θαξθψλεη ζε μχιηλα παινχθηα ηνπο Οζσκαλνχο αηρκαιψηνπο ηνπ. (Δηθφλεο 9-10)

Δικόνα 9

Δικόνα 10

Vlad III ηεο Wallachia (1431-1476)

Η πξαθηηθή ηνπ αλαζθνινπηζκνύ

Δλψ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ε ξνπκαληθή θπβέξλεζε πξνζπάζεζε λα
απνηξέςεη ηε ζηεξενηππηθή πξνβνιή ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ κέζσ ηεο ζπκβνιηθήο
ηεο ζχλδεζεο κε ηνλ κχζν ηνπ Γξάθνπια, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000 αλέιαβε
επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο απηήο ηεο εηθφλαο. Έηζη,
κνινλφηη ην 2002 αξλήζεθε ζηα θηλεκαηνγξαθηθά ζηνχληην ηεο Universal ηελ αγνξά
ησλ δηθαησκάησλ ηεο ηζηνξίαο ηνπ Κφκε Γξάθνπια (Koeppel 2002), απνθάζηζε ζρεδφλ
ηαπηφρξνλα λα αλαιάβεη ην ίδην ηελ επηρεηξεκαηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ κχζνπ. Σν
αξρηθφ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ηέζεθε ζε εθαξκνγή ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2001 θαη
αθνξνχζε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ ζηε γελέηεηξα ηνπ Πξίγθηπα, ζηελ
πφιε Sighisoara ηεο Ρνπκαλίαο, ε νπνία έρεη αλαθεξπρζεί ζε Μλεκείν Παγθφζκηαο
Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ππνινγίζηεθε ζηα

15

“Dracula Park Wants to Float on Stock Exchange”, Romanian Daily, 17 Ηνπιίνπ 2006
<http://romaniandaily.ro/cat13953/art0553371154/> (ηειεπηαία πξφζβαζε 15 Μαΐνπ 2009).
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400.000.000 επξψ θαη ην πάξθν ζα θάιππηε κηα έθηαζε 460 εθηαξίσλ.15 (Δηθφλα 11)
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Δικόνα 11
Χάξηεο ηνπ ζεκαηηθνύ πάξθνπ Dracula Park

Λφγσ ησλ έληνλσλ αληηδξάζεσλ, σζηφζν, ην ζρέδην εγθαηαιείθηεθε ην 2002.
Οη ζεκαληηθφηεξεο αληηδξάζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο πξνήιζαλ απφ ηε ξνπκαληθή
νξζφδνμε εθθιεζία,16 αιιά θαη απφ θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο πνπ ζεψξεζαλ φηη ην
πάξθν ζα απεηινχζε ην αησλφβην δξχηλν δάζνο ηεο πεξηνρήο (ειηθίαο 500 εηψλ). ην
ζρέδην αληηηάρζεθαλ, φπσο αλακελφηαλ, ηφζν ε UNESCO17 φζν θαη ε Greenpeace.
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε ζηάζε ηνπ Πξίγθηπα Καξφινπ ηεο Οπαιίαο, ν
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χκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπ Costel Stoica, ππεχζπλνπ ηχπνπ ηεο ξνπκαληθήο νξζφδνμεο εθθιεζίαο,
«ν κχζνο ηνπ Γξάθνπια νπδεκία ζρέζε έρεη κε ηνλ ξνπκαληθφ ιαφ ή ηελ ηζηνξία ηνπ». “ Romania Builds
Dracula Land”, BBC News, Πέκπηε 22 Μαξηίνπ 2001 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1234648.stm>
(ηειεπηαία πξφζβαζε 25 Μαΐνπ 2009).
17
“Unesco Studies Controversial Dracula Park”, U.Ν. WIRE, 5 Απξηιίνπ 2002
<http://www.unwire.org/unwire/20020405/25326_story.asp> (ηειεπηαία πξφζβαζε 25 Μαΐνπ 2009).
“Dracula Park Approved despite UNESCO Objections”, U.Ν. WIRE, 2 Οθησβξίνπ 2003
<http://www.unwire.org/unwire/20021002/29320_story.asp> (ηειεπηαία πξφζβαζε 25 Μαΐνπ 2009).

19

16

ηπιηαλή Λέηζηνπ, 10/2011
«Κξάηνο, Μνπζεία θαη Δκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο Δζληθήο Κιεξνλνκηάο»

νπνίνο αληηηάρζεθε ζην ζρέδην ππνζηεξίδνληαο πσο ην εγρείξεκα ζα έβιαπηε ηελ
εηθφλα ηεο ρψξαο,18 αλ θαη είλαη βέβαην φηη νη ελζηάζεηο ηνπ απέξξεαλ απφ ην γεγνλφο
φηη έλα ηέηνην ζεκαηηθφ πάξθν ζα πξνζέβαιε θαηαξρήλ ηελ εηθφλα ελφο ηζηνξηθνχ
Πξίγθηπα (Huggler 2002).
Καηφπηλ ησλ δηεζλψλ θαη ηνπηθψλ αληηδξάζεσλ πνπ νδήγεζαλ ην 2002 ζην
λαπάγην ηνπ ζρεδίνπ δεκηνπξγίαο ηνπ πάξθνπ ζηε γελέηεηξα ηνπ Γξάθνπια γηα
πεξηβαιινληηθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο ιφγνπο, ε θπβέξλεζε πξνψζεζε έλα λέν ζρέδην
θαηαζθεπήο ηνπ πάξθνπ ζην Βνπθνπξέζηη. ην λέν απηφ ζρέδην αληηηάρζεθε πξσηίζησο
ε ξνπκαληθή νξζφδνμε εθθιεζία, θαηνξζψλνληαο ηελ νξηζηηθή εγθαηάιεηςε ηνπ
ζρεδίνπ ην 2006. Μνινλφηη ε εμέιημε απηή αληηκεησπίζηεθε σο κηα μεθάζαξε επηηπρία
ηεο ξνπκαληθήο εθθιεζίαο, επαλεπηβεβαηψλνληαο ηνλ ξφιν ηεο ζηε κεηαθνκκνπληζηηθή
Ρνπκαλία (Luxmoore 2006), ην επεηζφδην ζεσξψ φηη αλέδεημε κηα πεξαηηέξσ
κεηαβιεηή: απηή ηεο ζπγθξνπζηαθήο δηάζηαζεο ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο θξαηηθέο
ζηξαηεγηθέο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο εζληθήο θιεξνλνκηάο ζχκθσλα κε ηα
λενθηιειεχζεξα πξφηππα ηεο Γχζεο θαη απηέο ηεο ππνζηαζηνπνίεζεο ηνπ ξνπκαληθνχ
έζλνπο σο έλα αληη-θνκκνπληζηηθφ θαη, πξσηίζησο, νξζφδνμν έζλνο.
Μηα αθφκε ελδηαθέξνπζα πηπρή ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο ξνπκαληθήο
εζληθήο θιεξνλνκηάο πνπ αλαδεηθλχεηαη κέζσ ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπ Γξάθνπια
σο έλα εμαγψγηκν ηνπξηζηηθφ πξντφλ, αθνξά ηε δηάζηαζε ηεο «εμσηηθνπνίεζεο» ηεο
θιεξνλνκηάο απηήο (Βι. Munt 1994: 101-123. Richards 1996b: 261-286. Rojek 1993.
Walsh 1992). Ζ ηζηνξία ηνπ Πξίγθηπα Vlad είλαη γηα ηνλ ξνπκαληθφ ιαφ ε ηζηνξία ελφο
εζληθνχ ήξσα, έλα θνκκάηη ηεο εζληθήο ηζηνξίαο ηεο ρψξαο. Γηα ηνλ δπηηθφ ηνπξίζηα,
σζηφζν, ε ηζηνξία ηνπ Γξάθνπια απνηειεί έλα αθφκε ζηεξεφηππν ζεψξεζεο ηεο ρψξαο
πέξαλ

απηνχ

ηνπ

θαζεζηψηνο

Ceausescu.

Δίλαη

ελδεηθηηθφ

άιισζηε

φηη

κεηεπαλαζηαηηθά ηφζν ην ιεγφκελν παιάηη ηνπ Ceausescu (Casa Republicii ή Casa
Poporului), πιένλ απνθαινχκελν Παιάηη ηνπ Κνηλνβνπιίνπ (Palatul Parlamentului),

18

“Prince
Opposes
Dracula
Park”,
BBC
News,
6
Μαΐνπ
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1971271.stm> (ηειεπηαία πξφζβαζε 25 Μαΐνπ 2009).
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ηνπξηζηηθά σο ην θάζηξν ηνπ Γξάθνπια, απνηεινχλ ηα δχν θηίξηα πνπ θαηά θφξνλ
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φζν θαη ην Κάζηξν ζην Bran ηεο Σξαλζπιβαλίαο, ην νπνίν παξαδνζηαθά πξνσζείηαη

ηπιηαλή Λέηζηνπ, 10/2011
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πξνβάιινληαη ζην πιηθφ ηνπξηζηηθήο πξνψζεζεο ηεο Ρνπκαλίαο ζηε Γχζε (Light 2007:
746-765). (Δηθφλεο 12-13)

Δικόνα 12
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Χάξηεο ηνπ ζεκαηηθνύ πάξθνπ Dracula Park
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Δικόνα 13
Τν Παιάηη ηνπ «αηκνζηαγνύο» Ceausescu, Βνπθνπξέζηη

Ζ νξγάλσζε ηεο ηνπξηζηηθήο πξνψζεζεο ηεο Ρνπκαλίαο κέζσ ηεο θαηά θφξνλ
πξνβνιήο ηνπ Κάζηξνπ ηνπ Γξάθνπια θαη ηνπ Παιαηηνχ ηνπ Ceausescu ζπληζηά
έθθαλζε κηαο επξχηεξεο δηαδηθαζίαο εμσηηθνπνίεζεο ηεο εζληθήο θαη θνκκνπληζηηθήο
θιεξνλνκηάο ηεο ρψξαο ζην βιέκκα ηνπ δπηηθνχ ηνπξίζηα πνπ αλαδεηά φρη απιά λα
γλσξίζεη «ην Άιιν ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο», φπσο ηζρπξίδεηαη ν Light (2007: 158.
Muresan et al. 1998: 73-85), αιιά λα αληηθξχζεη ην απφιπην Καθφ κνπζεηνπνηεκέλν,
βαιζακσκέλν, αθίλδπλν αλ θαη δηαξθψο απεηιεηηθφ ή απνηξφπαην. Ηθαλνπνηψληαο έλα
«ρακειφηεξν», αλνκνιφγεην πάζνο, νη επηζθέςεηο ησλ δπηηθψλ ηνπξηζηψλ ζηα κλεκεία
απηά ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζε κηα επξχηεξε, καθξαίσλε γελεαινγία δπηηθήο
ηξνκνιαγλείαο,

φπνπ

ζπλαληά

θαλείο

ηελ

παξαθνινχζεζε

πξσηφγνλσλ

«εμαγληζκψλ» ζηελ ππξά θαη καδηθψλ θαξαηνκήζεσλ ζηε γθηινηίλα ηεο γαιιηθήο

22

Σξνκνθξαηίαο, ηεξαηφκνξθσλ «ζαπκάησλ» ηεο Φχζεο πεξηθεξφκελσλ ζηάζσλ θαη
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αλζξσπνζπζηψλ, αηκνζηαγψλ ζεακάησλ ζηηο ξσκατθέο αξέλεο, ηεξνεμεηαζηηθψλ

ηζίξθσλ, θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ ηξφκνπ, ηειενπηηθψλ πνιεκηθψλ αληαπνθξίζεσλ
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θαη βηληενζθνπεκέλσλ βαζαληζκψλ ζην Ηξάθ, κηα δηαξθήο βησκαηηθή εκπεηξία κε ηελ
νπνία ε ζχγρξνλε, γηα παξάδεηγκα, γπλαίθα ηεο Γχζεο εμνηθεηψλεηαη ήδε απφ ηε ζηηγκή
πνπ, κηθξή αθφκε, αλεβαίλεη ζην «ηξαηλάθη ηνπ ηξφκνπ» ζην ινχλα παξθ, σο ηε ζηηγκή
πνπ, ψξηκε πιένλ, κε ηε ίδηα απνηξνπηαζκέλε ιαγλεία μεθπιιίδεη ηα ζχγρξνλα
ινγνηερληθά bestsellers πνπ πεξηγξαθνχλ γιαθπξά ηελ θαθνπνίεζε γπλαηθψλ ζην
Ηζιάκ, επηβεβαηψλνληαο ην βαζίιεην ηεο ρεηξαθέηεζεο πνπ ε ίδηα απνιακβάλεη ζηε
Γχζε (Βι. ζρεηηθά Sweeney 1991. Foley et al. 1996: 198-212. Seaton 1996: 232-244).
Γελ είλαη ηπραίν ινηπφλ φηη καδί κε ηα Sex θαη Torture Museums πνπ ζπλαληά
θαλείο ζρεδφλ ζε θάζε κεηα-θνκκνπληζηηθή πξσηεχνπζα ηεο ΚΑΔ (θπξίσο ζηηο πιένλ
θηιειεχζεξεο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο), ηα κνπζεία θνκκνπληζκνχ απνηεινχλ
ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο πξννξηζκνχο ησλ Γπηηθψλ ηνπξηζηψλ κε πςειή επηζθεςηκφηεηα.
ε νξηζκέλεο κάιηζηα πεξηπηψζεηο, φπσο απηή ηνπ Terror Háza (πίηη ηνπ Σξφκνπ) ζηε
Βνπδαπέζηε, ν ζπζρεηηζκφο ηξφκνπ θαη θνκκνπληζκνχ είλαη πεξηζζφηεξν πξνθαλήο,
θαζψο ην κνπζείν απεηθνλίδεη, νξίδεη σο ηξφκν θαη εμηζψλεη δχν δηαθνξεηηθά
«θαζεζηψηα ηξφκνπ»: α) απηφ ηνπ θαζηζηηθνχ θφκκαηνο ηνπ ηαπξνχ-Βέινπο
(Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom) (1944-1945) θαη β) ησλ θνκκνπληζηηθψλ
ππεξεζηψλ αζθαιείαο ÁVO (Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya) (1946)

19

ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ε πεξίπησζε ηεο Οπγγαξίαο είλαη ελδεηθηηθή κηαο ηδηαίηεξα ηζνξξνπεκέλεο
ζεψξεζεο ηεο θνκκνπληζηηθήο εκπεηξίαο (π.ρ. Μνπζείν Δζληθήο Ηζηνξίαο ηεο Βνπδαπέζηεο). Βι. Dawson
1999: 154-160. Light 2000b: 157-176. Vukov et al. 2006: 175-85.
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and ÁVH (Államvédelmi Hatóság) (1950).19 (Δηθφλα 14)

ηπιηαλή Λέηζηνπ, 10/2011
«Κξάηνο, Μνπζεία θαη Δκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο Δζληθήο Κιεξνλνκηάο»

Δικόνα 14
Terror Háza, Βνπδαπέζηε

Αλ θαη ιηγφηεξν πξφδεινο, ν ζπκβνιηθφο ζπζρεηηζκφο ηξφκνπ θαη
θνκκνπληζκνχ είλαη εμίζνπ εκθαλήο ζηελ πεξίπησζε ηεο Ρνπκαλίαο. ην ζπιινγηθφ
ππνζπλείδεην ηεο Γχζεο, ν αηκνδηςήο πξίγθηπαο θαη ν αηκνζηαγήο δηθηάηνξαο
ελψλνληαη ζπκβνιηθά ζε έλα θνηλφ πξφζσπν, ελψ ην Παιάηη ηνπ Γξάθνπια θαη απηφ
ηνπ Ceausescu κεηακνξθψλνληαη ζηνπο θαηεμνρήλ ηφπνπο εηθνληθήο βίσζεο ηνπ
απφιπηνπ ηξφκνπ, αθφκε θαη αλ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, φπσο ζα δνχκε ζηελ επφκελε
ππνελφηεηα, ν ηξφκνο επηθνηλσλείηαη σο ππνλννχκελν ή αλνκνιφγεην κπζηηθφ. Γελ
ήηαλ άιισζηε ιίγεο νη πεξηπηψζεηο ινγνηερληθψλ, ζεαηξηθψλ, γεινηνγξαθηθψλ θ.ά.
απεηθνλίζεσλ ιατθήο θνπιηνχξαο ηνπ Ceausescu κε ηα ελδπκαηνινγηθά θαη
θπζηνγλσκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γξάθνπια. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί, σζηφζν, φηη ν
ζπκβνιηθφο απηφο ζπζρεηηζκφο ππήξμε κηα ζρεδφλ απνθιεηζηηθά δπηηθή ππφζεζε. Απηφ

λα απνζπλδένληαη γεσπνιηηηθά απφ ην θαζεζηψο πνπ παιαηφηεξα ζπλήζηδαλ λα
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Ceausescu», θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980, φηαλ ηφζν νη ΖΠΑ, φζν θαη ε Δπξψπε άξρηζαλ
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εμεγεί θαη ηελ ζρεηηθά θαζπζηεξεκέλε εκθάληζε ηνπ κχζνπ «ηνπ Γξάθνπια
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πεξηγξάθνπλ σο «εξσηθφ» ιφγσ ηεο «αλεμάξηεηεο» πνιηηηθήο Ceausescu έλαληη ηεο
ΔΓ (1960-1970). Σελ ίδηα επνρή ε δπηηθή θνηλή γλψκε άξρηζε λα ελεκεξψλεηαη γηα
ηηο απάλζξσπεο ζπλζήθεο δσήο ζην θαζεζηψο (Hall nd. Βι. επίζεο Stojanova 2005. Βι.
αθφκε Coundouriotis 2000: 143-159. Dittmer 2003: 133-248. Miller nda. ndb.).
Σν απνηέιεζκα σζηφζν παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ αλαιπηηθφ ελδηαθέξνλ. Οη
ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη απηνχο ηνπο ηζηνξηθνχο ρψξνπο δελ απνθνκίδνπλ θάπνηα
ηδηαίηεξε γλψζε ζρεηηθά κε ην ηδηαίηεξν λνεκαηηθφ θαη βησκαηηθφ πεξηερφκελν πνπ είρε
ν θνκκνπληζκφο γηα ηνλ ξνπκαληθφ ιαφ ή γηα ηνπο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο, φπσο ζα
δνχκε ζηελ επφκελε ππνελφηεηα, νη Ρνπκάλνη είλαη ηφζν απξφζπκνη λα κηιήζνπλ
αλνηρηά γηα ην παξειζφλ ηνπο. Ζ αληίθαζε είλαη ζρεδφλ πξνθαλήο: κνινλφηη ε
ξνπκαληθή θπβέξλεζε ηθαλνπνηείηαη απφ ηε δηαξθή πξνζέιθπζε μέλσλ ηνπξηζηψλ πνπ
γνεηεχνληαη απφ ηνπο ζπκβνιηθνχο ζπζρεηηζκνχο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ παξειζφληνο,
αλεζπρεί ηδηαίηεξα γηα ηε ζηεξενηππηθή ζεψξεζε ηεο ρψξαο απφ ηνπο Γπηηθνχο σο
ζπλψλπκεο ηεο βίαο θαη ηνπ απνιπηαξρηζκνχ παξαγλσξίδνληαο ηηο ππφινηπεο πηπρέο
ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο εζληθήο ηεο θιεξνλνκηάο. Ζ αιήζεηα είλαη πσο ην ξνπκαληθφ
θξάηνο ειάρηζηα κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δηαδηθαζία ηνπξηζηηθήο πξνψζεζεο ηεο ρψξαο,
ε νπνία νινθιεξψλεηαη σο επί ην πιείζηνλ εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο.20
Ζ ξνπκαληθή εμαίξεζε
Με ηνλ φξν «ξνπκαληθή εμαίξεζε» ελλνψ ηηο εθθάλζεηο ηεο ηδηαίηεξεο δπζθνιίαο πνπ
αληηκεησπίδεη ε Ρνπκαλία λα δηαρεηξηζηεί, ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξφλ ην
θνκκνπληζηηθφ ηεο παξειζφλ, έλα παξειζφλ πνπ δελ είλαη απιά απνθεξπρζέλ, αιιά
εμαηξεηηθά βίαην, νδπλεξφ, ηξαπκαηηθφ θαη, σο εθ ηνχηνπ, δπζπξφθεξην. ην έξγν ηνπ ν
Duncan Light πεξηγξάθεη ην παξειζφλ απηφ σο «αλεπηζχκεην», αλαιχνληαο ηελ
απξνζπκία ηεο ξνπκαληθήο θπβέξλεζεο λα πξνβάιεη ηνπξηζηηθά ηε ρψξα κέζσ ελφο

Οη δεκνθηιέζηεξνη, άιισζηε, ηνπξηζηηθνί νδεγνί ηεο ρψξαο (Rough Guide, Lonely Planet θιπ)
εθδίδνληαη ζην εμσηεξηθφ. Βι. Bonifaciu, S. (επηκ.), 1985, Romania Tourist Guide, Bucuresti: Editura
Sport-Turism. Burford, T. θαη D. Richardson, 1998, Romania: The Rough Guide, 3ε έθδ., London: Rough
Guides. Halikman, R. (επηκ.), 1998, Let‟s Go Eastern Europe 1998, London: Macmillan. Wood, K., 1998,
Europe by Train 1998, London: Ebury Press.
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ζηεξενηχπνπ βίαο θαη απνιπηαξρηζκνχ. κσο, θαηά ηε γλψκε κνπ, ε δπζθνιία ηεο
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«ξνπκαληθήο εμαίξεζεο» εθηείλεηαη πέξαλ ηνπ πεδίνπ ηεο ηνπξηζηηθήο δηαρείξηζεο θαη
εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπ παξειζφληνο, ζε απηφ ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο, ηνπ νλείδνπο
θαη ηεο νδχλεο, ηεο ίδηαο ηεο χπαξμεο θαη ηεο ζπλέρεηαο ηνπ ξνπκαληθνχ έζλνπο σο
θνηλφηεηαο. Με δχν ιφγηα, ην ξνπκαληθφ παξειζφλ δελ είλαη απιά αλεπηζχκεην, αιιά
άξξεην (Βι. ζρεηηθά Gallagher 1994. Cavalcanti 1997: 71-109. Deletant 1995. Salecl
1999: 92-111).
Ζ δπζθνιία ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ παξειζφληνο ηεο
Ρνπκαλίαο δηαθαίλεηαη θαηαξρήλ απφ ηελ απφπεηξα πεξηνξηζκέλεο, θαη κάιινλ
εηξσληθήο, κνπζεηνπνίεζήο ηνπ ζην Μνπζείν Κνκκνπληζηηθήο Δηθνλνγξαθίαο πνπ
πεξηγξάθεθε ζηελ εηζαγσγή. Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ θνκκνπληζκνχ, ην θηήξην ηνπ
Μνπζείνπ ηνπ Ρνπκάλνπ Αγξφηε, φπνπ ζηεγάζηεθε ην σο άλσ κνπζείν, ιεηηνπξγνχζε
σο κνπζείν ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο ηεο ρψξαο (Cristea et al. 2006. Βι. Nicolae
2000. Verdery 1991). Καηά ηηο ιατθέο εμεγέξζεηο ηνπ Ηνπλίνπ 1990, ην θηήξην
θαηαζηξάθεθε, θαζψο νη εμεγεξκέλνη λφκηζαλ φηη επξφθεηην γηα ην αξρεγείν ηνπ
Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Κφκκαηνο.21
Ζ «ξνπκαληθή εμαίξεζε» απνθαιχπηεηαη πάλησο πιήξσο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν κεηεπαλαζηαηηθά πξνβάιιεηαη ηνπξηζηηθά ην ιεγφκελν Παιάηη ηνπ Ceausescu. Σν
ππεξπνιπηειέο θαη κεγαιεπήβνιν απηφ θηήξην ησλ 1.100 δσκαηίσλ πνπ, φπσο
ζεκεηψζακε παξαπάλσ, ζπλερίδεη λα απνηειεί ην ηνπξηζηηθφ ζήκα θαηαηεζέλ ηεο
Ρνπκαλίαο, θηίζηεθε θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 θαη είλαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν
θηήξην ζηνλ θφζκν κεηά ην Πεληάγσλν. Σν 2006, ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ
ππνινγίζηεθε ζηα 3 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ελψ γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ εξγάζηεθαλ
20.000 εξγάηεο θαη 700 αξρηηέθηνλεο. Παξά ηελ κεγαιφπξεπε θαη πνιπηειή θαηαζθεπή
ηνπ, ην θηήξην παξακέλεη γηα ηνλ ξνπκαληθφ ιαφ αθφκε θαη ζήκεξα έλα ζχκβνιν
ππελζχκηζεο ηνπ νινθιεξσηηζκνχ, έλα παιάηη πνπ ρηίζηεθε κε ηνλ θφπν, ηνλ ηδξψηα
θαη ην αίκα ησλ εμαζιησκέλσλ Ρνπκάλσλ εξγαηψλ, εμαλαγθάδνληαο κάιηζηα

Δλδεηθηηθφ είλαη επίζεο φηη αθφκε θαη ζήκεξα απνπζηάδεη νπνηαδήπνηε κλεία ζην Μνπζείν
Κνκκνπληζηηθήο Δηθνλνγξαθίαο απφ ηελ αλαλεσκέλε ηζηνζειίδα ηνπ Μνπζείνπ ηνπ Ρνπκάλνπ Αγξφηε,
ζην ππφγεην ηνπ νπνίνπ ζηεγάδεηαη. Βι. <http://www.muzeultaranuluiroman.ro/> (ηειεπηαία πξφζβαζε
17 Μαΐνπ 2009). Βι. επίζεο Mensil 2006.
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πεξηζζνηέξνπο απφ 40.000 Ρνπκάλνπο θαηνίθνπο ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο λα
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κεηαθνκίζνπλ πξνθεηκέλνπ λα θηηζηεί ην παιάηη ζε κηα έθηαζε κεγαιχηεξε απφ 5
ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα. ήκεξα ζην θηήξην απηφ ζηεγάδεηαη ην Ρνπκαληθφ
Κνηλνβνχιην θαη νλνκάδεηαη πιένλ Palatul Parlamentului, αλ θαη πνιινί Ρνπκάλνη
επηιέγνπλ λα ην απνθαινχλ Casa Poporului, πξνο ηηκή ηνπ ξνπκαληθνχ ιανχ πνπ
ππέθεξε θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ απφ ην θαζεζηψο Ceausescu. (Δηθφλα 15)

Δικόνα 15
Πνιπηειήο αίζνπζα ζην Παιάηη ηνπ Ceausescu (Casa Poporului)

Ζ ηνπξηζηηθή μελάγεζε ζην Palatul Parlamentului είλαη νξγαλσκέλε θαηά
ηξφπν ψζηε δχζθνια ζα κπνξνχζε λα απνθαιπθζεί ε νδπλεξή ηζηνξία ηνπ θηεξίνπ
ζηνλ αλππνςίαζην επηζθέπηε. Οη νξγαλσκέλεο, ηνπξηζηηθέο μελαγήζεηο δηάξθεηαο κίαο
πεξίπνπ ψξαο απφ εηδηθφ μελαγφ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ απνθεχγνπλ νπνηαδήπνηε
αλαθνξά ηφζν ζηνλ Ceausescu, φζν θαη ζηηο ηξαγηθέο πηπρέο ηεο ηζηνξίαο θαηαζθεπήο
ηνπ. Οη ηνπξίζηεο ελεκεξψλνληαη, ινηπφλ, κε θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ αξρηηεθηνληθή
ηνπ θηεξίνπ, ηε ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο αηζνπζψλ, ηα εμαηξεηηθά θξχζηαιια ησλ
εμ νινθιήξνπ ρηηζηεί ην θηήξην, φκσο ν ιφγνο θαη ν εκπλεπζηήο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ

27

θηεξίνπ απνζησπνχληαη πιήξσο. ε ζρεηηθή κνπ εξψηεζε πξνο ηελ μελαγφ, ε απάληεζή

Σελίδα

παλάθξηβσλ πνιπειαίσλ θαη ηα κνλαδηθήο πνηφηεηαο ξνπκαληθά πιηθά κε ηα νπνία έρεη
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ηεο ήηαλ απξφζσπε: «Σν θηήξην θηίζηεθε απφ θάπνηνλ παιαηφ εγέηε ηεο ρψξαο».
Σίπνηε άιιν (Βι. επίζεο McLean 1998: 144-252).
Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ε ξνπκαληθή θπβέξλεζε άξρηζε λα
αλαπηχζζεη δεηιά νξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο θνκκνπληζηηθήο ηεο
θιεξνλνκηάο. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ην 2002 εθρσξήζεθε έλαληη αληηηίκνπ ην δηθαίσκα
ρξήζεο νξηζκέλσλ ρψξσλ ηνπ παιαηηνχ γηα ηα γπξίζκαηα ηεο ηαηλίαο Ακήλ ηνπ Κψζηα
Γαβξά. Δπίζεο, ην 2003-2004 θαηαζθεπάζηεθε έλαο γπάιηλνο δηάδξνκνο θαηά κήθνο
ησλ εμσηεξηθψλ αλειθπζηήξσλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ζην Δζληθφ
Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο, θαη ην Μνπζείν θαη Πάξθν ηνπ Οινθιεξσηηζκνχ θαη ηνπ
νζηαιηζηηθνχ Ρεαιηζκνχ, έλα ζεκαηηθφ πάξθν-κνπζείν παξφκνην πξνο απηφ ηεο
Βνπδαπέζηεο, ην νπνίν άξρηζε λα ιεηηνπξγεί κφιηο ην 2004.
Θα έιεγε θαλείο πσο νη σο άλσ επηινγέο ηεο ξνπκαληθήο θπβέξλεζεο
ππνδειψλνπλ κηα δηάζεζε ζηαδηαθήο εμφδνπ απφ ηελ «εμαηξεηηθή» θαηάζηαζε πνπ
δηαρψξηδε ηε ρψξα απφ ηνλ «κεηαθνκκνπληζηηθφ θαλφλα» εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο
θιεξνλνκηάο ηνπ παξειζφληνο. Ζ αιήζεηα φκσο παξακέλεη δηαθνξεηηθή, θαζψο
θαηαξρήλ ν ξνπκαληθφο ιαφο ζπλερίδεη λα αληηκεησπίδεη ζνβαξέο δπζθνιίεο θαηά ηε
δηαρείξηζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ (νινθιεξσηηθνχ), βίαηνπ θαη ηξαπκαηηθνχ παξειζφληνο.
Δπηπιένλ, νη επηινγέο ηεο ξνπκαληθήο θπβέξλεζεο δηαηεξνχλ νξηζκέλεο ακθηζεκίεο θαη
αληηθάζεηο σο πξνο ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο θιεξνλνκηάο θαη ηελ ππνζηαζηνπνίεζε
ηνπ έζλνπο.
Πξνθαιεί, ινηπφλ, εληχπσζε ην γεγνλφο φηη ελψ ηα αληη-θνκκνπληζηηθά
αηζζήκαηα ηνπ ιανχ έρνπλ αξρίζεη λα ππνρσξνχλ ζηαδηαθά ζε έληαζε, ήδε απφ ηα κέζα
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 άξρηζαλ λα απνκαθξχλνληαη απφ ην ζθεληθφ ηεο πξσηεχνπζαο
δηάθνξα αληηθείκελα κλήκεο πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ πεξίνδν ηνπ θνκκνπληζκνχ. Σν
2004, γηα παξάδεηγκα, απνθαζίζηεθε ε απνθαζήισζε ηνπ αγάικαηνο ηεο αγξνηηθήο
επαλάζηαζεο ηνπ 1907 θνληά ζηελ Piata Obor. Σν ελ ιφγσ άγαικα αλεγέξζεθε ην 1972

θνκκνπληζηηθνχ ξνπκαληθνχ έζλνπο, ν Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ, Razvan Theodorescu,
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θαη ππήξμε ζεκείν θαηαηεζέλ ηεο πεξηνρήο γηα 32 νιφθιεξα ρξφληα κέρξη ηελ
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απνθάζηζε ην 2004 ηελ απνθαζήισζε ηνπ Μλεκείνπ ησλ Ζξψσλ ηνπ Κνκκνπληζκνχ
ζην Πάξθν ηνπ Καξφινπ, πξνθεηκέλνπ λα θηηζζεί ζηε ζέζε ηνπ ν Καζεδξηθφο ηεο
Παιηλφξζσζεο ηνπ Έζλνπο. Καηφπηλ ησλ αληηδξάζεσλ κηαο έλσζεο πνιηηηθψλ
δηθαησκάησλ θαη ηνπ πξψελ Γεκάξρνπ ηεο πφιεο, Traian Basescu, λπλ Πξνέδξνπ ηεο
Ρνπκαλίαο, ε επηρείξεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ δηαθφπεθε κε δηθαζηηθή
απφθαζε, αιιά έλα ηκήκα ηνπ Μαπζσιείνπ θαηαζηξάθεθε νξηζηηθά. Σελ ίδηα ρξνληά
απνθαζίζηεθε επίζεο ε αλέγεξζε ελφο κλεκείνπ αθηεξσκέλνπ ζηε δφμα ησλ εξψσλ ηεο
Δπαλάζηαζεο ηνπ 1989, ην θφζηνο ηνπ νπνίνπ ππνινγίζηεθε ζηα 3,6 εθαηνκκχξηα
δνιάξηα (Cioana 2006. Siani-Davies 2005. Tismaneanu 1998. Antohi 2002. Codrescu
1991. Dupcsik 2001: 31-39. Hall 2006). (Δηθφλα 16)

Σελίδα

Μλεκείν ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1989, Piata Revolutiei
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Δικόνα 16
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Οη αληηθάζεηο θαη ακθηζεκίεο πνπ επηζεκάλζεθαλ παξαπάλσ ζα έιεγα φηη
πεγάδνπλ απφ ηε ζεκειηαθή δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα α) ζηελ θιεξνλνκηά ηνπ
θνκκνπληζηηθνχ παξειζφληνο σο κηα ηξαπκαηηθή βησκαηηθή εκπεηξία πνπ πξέπεη λα
μεραζηεί θαη β) ζην θνκκνπληζηηθφ παξειζφλ σο έλα πξντφλ εκπνξεπκαηνπνίεζεο,
έλαληη ηνπ νπνίνπ επηρεηξείηαη ε αληηζεηηθή ππνζηαζηνπνίεζε ελφο νξζφδνμνπ,
επξσπατθνχ θαη αληη-θνκκνπληζηηθνχ έζλνπο ζην πιαίζην κηαο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο
ηνπ

ξνπκαληθνχ

θξάηνπο.

Δλψ,

ινηπφλ,

ν

ξνπκαληθφο

ιαφο

αλαδεηά

ηε

κεηαθνκκνπληζηηθή ηνπ ηαπηφηεηα δίρσο λα είλαη αθφκε ηνπιάρηζηνλ ζε ζέζε λα
δηαρεηξηζηεί ην ηξαπκαηηθφ ηνπ παξειζφλ, ην θξάηνο επηζπκεί ηελ εθ λένπ
ππνζηαζηνπνίεζε ηνπ έζλνπο κέζσ ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο θνκκνπληζηηθήο
θιεξνλνκηάο. Σν απνηέιεζκα είλαη ην εμήο: Απφ ηε κία, φπσο ζεκεηψζακε ζηελ
πξνεγνχκελε ππνελφηεηα, ην θνκκνπληζηηθφ παξειζφλ ηεο Ρνπκαλίαο πξνβάιιεηαη θαη
θαηαλαιψλεηαη απφ ηνπο ηνπξίζηεο ηεο Γχζεο σο θάηη εμσηηθφ, κε-δπηηθφ (Βι. επίζεο
Franklin 2003: 271. Wolff 1994). Καηαζθεπάδεηαη κάιηζηα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
απεπζχλεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε κε-Ρνπκάλνπο ηνπξίζηεο, ελψ ζρεδφλ θαλέλα
κνπζείν ή κλεκείν ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ παξειζφληνο δελ θέξεη
θαλ ξνπκαληθφ φλνκα (Communist Iconography Museum, Bucharest Museum and Park
of Totalitarianism and Socialist Realism θιπ). Απφ ηελ άιιε, δηαπηζηψλεηαη κηα έληνλε
ακεραλία ηνπ ξνπκαληθνχ ιανχ έλαληη ηνπ θνκκνπληζηηθνχ ηνπ παξειζφληνο. Ζ
ακεραλία απηή πξνθαλψο ζπλδέεηαη κε ηηο άζρεκεο βησκαηηθέο εκπεηξίεο ηνπ ιανχ θαηά
ηε δηαθπβέξλεζε Ceausescu, φκσο δελ είλαη απαιιαγκέλε ζπκβνιηθά νχηε απφ ηηο
ζχγρξνλεο θξαηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ παξειζφληνο, νχηε απφ ηε δηαδηθαζία
θαηαζθεπήο θαη εμσηηθνπνίεζήο ηνπ ζην εμσηεξηθφ. Θα έιεγα, φηη φζν ε Ρνπκαλία δελ
κηιά γηα ην παξειζφλ ηεο, ηφζν εληνλφηεξε ζα είλαη ε επίδξαζε παξφκνησλ εμσγελψλ
θαηαζθεπψλ, ηδίσο, ζηηο κεηέπεηηα γεληέο.

θξηηηθήο επαλεμέηαζεο ηεο θιεξνλνκηάο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ παξειζφληνο. To 1993, ν
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Σεκάδηα αιιαγήο(;): Sighet

ηπιηαλή Λέηζηνπ, 10/2011
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κε-θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο Πνιηηηθή πκκαρία ηεο Ρνπκαλίαο δήηεζε ηε ρνξεγία ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ιεγφκελνπ Μλεκείνπ ησλ Θπκάησλ
ηνπ Κνκκνπληζκνχ θαη ηεο αληη-θνκκνπληζηηθήο Αληίζηαζεο (“Memorial Sighet”). Σελ
επφκελε ρξνληά, ηδξχζεθε ην Ίδξπκα Academia Civica γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο
θαηαζθεπήο. Με ηελ πξσηνβνπιία ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ην Μλεκείν Sighet
αλαπηχζζεηαη δηαξθψο θαη απνηειεί ζήκεξα έλα θεληξηθφ ζεκείν κλήκεο ηεο
ηαξαρψδνπο πεξηφδνπ ηνπ θαζεζηψηνο Ceausescu. (Δηθφλα 17)

Δικόνα 17
Τν «επξσπατθό» Μλεκείν ησλ Θπκάησλ ηνπ Κνκκνπληζκνύ
θαη ηεο αληη-θνκκνπληζηηθήο Αληίζηαζεο

Σν Μλεκείν Sighet ζηεγάδεηαη ζην θηήξην ηεο ιεγφκελεο «Φπιαθήο ησλ
Τπνπξγψλ» (Inchisoarea Ministiriilor) ζηελ πφιε Sigheu Marmatiei, ζηα βνξεηνδπηηθά
ζχλνξα ηεο ρψξαο. Ζ θπιαθή ηνπ Sighet θηίζηεθε ην 1897 θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
απζηξν-νπγγξηθήο κνλαξρίαο γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο επεηείνπ ησλ ρηιίσλ εηψλ νπγγξηθήο
θπξηαξρίαο ζηελ πεξηνρή (896-1896). Αξρηθά ιεηηνχξγεζε σο θνηλή θπιαθή, ελψ ην

1964 ιεηηνχξγεζε σο κία απφ ηηο θπιαθέο «πνιηηηθνχ εμαγληζκνχ» θάησ απφ άζιηεο
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1944 κεηαηξάπεθε ζε ζηαζκφ εμνξίαο ησλ Δβξαίσλ θαη αληηθαζηζηψλ θαζ‟ νδφλ γηα ηα
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ζπλζήθεο θξάηεζεο 180 αληηθξνλνχλησλ, κειψλ ηεο πνιηηηθήο, πλεπκαηηθήο θαη
πνιηηηζηηθήο ειίη ηεο ρψξαο.22 (Δηθφλεο 18-19)
.

Δικόνα 18

Δικόνα 19

Ο δηάδξνκνο ηεο θπιαθήο Sighet

Η «Παξέιαζε ησλ Θπζηαζκέλσλ», γιππηό ηνπ
Aurel Vlad ζηνλ απιόγπξν ηνπ Μλεκείνπ

Σν Μλεκείν εγθαηληάζηεθε ην 1996 θαη άλνημε γηα ην θνηλφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1997.
Απνηειείηαη απφ δχν θπξίσο ηκήκαηα: ην Μνπζείν ηνπ Οινθιεξσηηζκνχ θαη ην Γηεζλέο
Κέληξν πνπδψλ ηνπ Κνκκνπληζκνχ. ηα παιηά θειηά ηεο κνπζεηνπνηεκέλεο θπιαθήο
εθηίζεληαη έγγξαθα ηεο επνρήο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηνπ θηεξίνπ θαη ηεο ζπλζήθεο
θξάηεζεο, ελψ παξάιιεια απεηθνλίδεηαη ζπλνιηθά ην θαηαπηεζηηθφ ζχζηεκα ηεο
επνρήο θαη νη πξαθηηθέο ηνπ (ςπρηαηξηθά άζπια, θνιιεθηηβνπνίεζε ηεο ππαίζξνπ θιπ).
Σν Μλεκείν ησλ Θπκάησλ ηνπ Κνκκνπληζκνχ θαη ηεο αληη-θνκκνπληζηηθήο Αληίζηαζεο
ζην Sighet ραξαθηεξίζηεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ζην ζεκηλάξην ησλ Γειθψλ
(Οθηψβξηνο 1998) σο έλα ππφδεηγκα επξσπατθήο ηνπνζεζίαο κλήκεο, καδί κε ην
Auschwitz ζηελ Πνισλία θαη ην Μλεκείν Δηξήλεο ζηελ Caen ηεο Γαιιίαο.23
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Βι. <http://www.memorialsighet.ro/en/> (ηειεπηαία πξφζβαζε 17 Μαΐνπ 2009). Λέγεηαη αθφκε πσο
2,5 κφιηο ρηιηφκεηξα έμσ απφ ηελ πφιε Sighet ππάξρεη ην «Νεθξνηαθείν ησλ Φησρψλ». χκθσλα κε ηνλ
ηνπηθφ κχζν πεξίπνπ 52 θπιαθηζκέλνη πνπ πέζαλαλ απφ ηηο θαθνπρίεο ζάθηεθαλ θξπθά θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο λχρηαο ζε απηφ ην λεθξνηαθείν.
23
Σν Γηεζλέο Κέληξν πνπδψλ ηνπ Κνκκνπληζκνχ αλαιακβάλεη εξεπλεηηθέο δξάζεηο θαη απνηειείηαη απφ
ηξία ηκήκαηα (εθδφζεσλ, πξνθνξηθήο ηζηνξίαο θαη έξεπλαο) θαζψο θαη απφ κία βηβιηνζήθε. Σν Σκήκα
Δθδφζεσλ έρεη ήδε πξνβεί ζηελ έθδνζε πνιιψλ έξγσλ, ηζηνξηθψλ κειεηψλ θαη πξαθηηθψλ ζπλεδξίσλ
(θάζε ρξφλν δηνξγαλψλεηαη ζην Sighet έλα ζπκπφζην ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ηζηνξηθνί αιιά θαη
κάξηπξεο απφ νιφθιεξε ηελ Δπξψπε), θαζψο θαη γξαπηψλ εξγαζηψλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε
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Οη δηαθνξέο ηνπ ελ ιφγσ κλεκείνπ απφ ηνπο ππφινηπνπο κλεκεηαθνχοκνπζεηαθνχο ρψξνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θνκκνπληζηηθή πεξίνδν ηεο Ρνπκαλίαο
είλαη ζρεδφλ πξνθαλείο. Καηαξρήλ, πξφθεηηαη γηα έλα κλεκεηαθφ-κνπζεηαθφ ρψξν πνπ
δεκηνπξγήζεθε κε πξσηνβνπιία ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ νξγαλψζεψλ ηεο
ρψξαο, αληί ηνπ θξάηνπο ή ησλ ηνπηθψλ επηρεηξεκαηηψλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ην
κλεκείν θαη νη κνπζεηαθέο-εξεπλεηηθέο ηνπ ππεξεζίεο δελ ζηνρεχνπλ νχηε ζηελ
εμππεξέηεζε θάπνηαο θξαηηθήο ζηξαηεγηθήο ππνζηαζηνπνίεζεο ηνπ ξνπκαληθνχ έζλνπο,
νχηε ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο θνκκνπληζηηθήο θιεξνλνκηάο. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ν
επηζθέπηεο δελ θαιείηαη λα πιεξψζεη θαλ θάπνην αληίηηκν θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηνλ
ρψξν, ελψ νη ιεηηνπξγηθέο ηνπ αλάγθεο θαιχπηνληαη απφ ρνξεγίεο θαη δσξεέο.
Γεχηεξνλ, ην Μλεκείν απεπζχλεηαη θαηαξρήλ ζηνλ ξνπκαληθφ ιαφ θαη δεπηεξεπφλησο
ζηνλ ηνπξίζηα ηεο Γχζεο,24 αλ θαη πξνζειθχεη έλαλ ζηαζεξφ αξηζκφ μέλσλ ηνπξηζηψλ
εηεζίσο. ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, φπσο έρεη ήδε επηζεκάλεη ν Duncan Light, ελψ ην
Μλεκείν εξκελεχεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ξνπκαληθνχ ιανχ ηε θξίθε ηεο πξψηκεο
θνκκνπληζηηθήο πεξηφδνπ, «δελ επηρεηξείηαη θακία εμέηαζε ηεο αλνκίαο ηνπ θαζεζηψηνο
Ceausescu» (Light 2000a: 160), κηα πεξίνδνο πνπ ελψ γηα ηνλ ξνπκαληθφ ιαφ παξακέλεη
δπζπξφθεξηε, γηα ηνλ δπηηθφ ηνπξίζηα αληηκεησπίδεηαη αθφκε σο «εμσηηθή».
ηηο αξρέο ηνπ 2006, ην ξνπκαληθφ θξάηνο άξρηζε γηα πξψηε θνξά λα νξγαλψλεη έλαλ
ζπγθεθξηκέλν επίζεκν ιφγν ζρεηηθά κε ην θνκκνπληζηηθφ παξειζφλ ηεο ρψξαο. Με
απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηδξχζεθε ην Ηλζηηηνχην γηα ηε Γηεξεχλεζε ησλ
Κνκκνπληζηηθψλ Δγθιεκάησλ ζηε Ρνπκαλία,25 ελψ κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
ρψξαο ηδξχζεθε ε Πξνεδξηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Αλάιπζε ηεο Κνκκνπληζηηθήο
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ζεξηλά ζρνιεία. Σν Σκήκα Πξνθνξηθήο Ηζηνξίαο έρεη σο απνζηνιή ηε ζπγθέληξσζε φζν γίλεηαη
πεξηζζφηεξσλ πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ πξνο εξεπλεηηθή ρξήζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη θαηά ηελ
πεξίνδν 1993-1999, ειήθζεζαλ 3.000 ζπλεληεχμεηο (πεξ. 2.500 ψξεο ερνγξάθεζεο). Ήδε, πνιιέο απφ ηηο
ερνγξαθεκέλεο ζπλεληεχμεηο ρξεζηκνπνηνχληαη σο αθνπζηηθφ πιηθφ απφ ηνπο επηζθέπηεο ηνπ κνπζείνπ.
Σν Σκήκα Έξεπλαο ζπγθξνηείηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο ηνπ θέληξνπ θαη αζρνιείηαη παξάιιεια κε ηελ
αμηνπνίεζε πνιιψλ άιισλ πεγψλ (εγγξάθσλ, θσηνγξαθηψλ θιπ).
24
<http://www.memorialsighet.ro/en/> (ηειεπηαία πξφζβαζε 17 Μαΐνπ 2009).
25
<http://www.crimelecomunismului.ro/en/> (ηειεπηαία πξφζβαζε 25 Μαΐνπ 2009).
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έθζεζε ηνπ Κνκκνπληζκνχ κε ηε ρνξεγία ηνπ Ρνπκαληθνχ Πνιηηηζηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. Ζ
Πξνεδξηθή Δπηηξνπή ζπζηάζεθε κε ζθνπφ ηε ζχληαμε κηαο «αθξηβνχο θαη ζπκπαγνχο»
αλαθνξάο πνπ ζα επέηξεπε ζηνλ Ρνπκάλν Πξφεδξν λα θαηαδηθάζεη επίζεκα ηα 50
ρξφληα ηνπ θνκκνπληζκνχ ζηε ρψξα. Δλψ κέρξη ην 2006 ε θξαηηθή πνιηηηθή ζηφρεπε
ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε, απνζηψπεζε θαη απνμέλσζε ηνπ παξειζφληνο, νη παξαπάλσ
θηλήζεηο επηδίσμαλ ηελ έληαμε ηεο θνκκνπληζηηθήο πεξηφδνπ ζην ζπλνιηθφ αθήγεκα ηεο
εζληθήο ηζηνξίαο (Tismaneanu 2008: 166-180).
Δίλαη πξνθαλψο αξθεηά λσξίο λα εθηηκεζνχλ αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα απηήο
ηεο πξνζπάζεηαο. Γχζθνια, σζηφζν, ζα κπνξνχζε λα δηαρσξίζεη θαλείο ηελ σο άλσ
θξαηηθή ζηξαηεγηθή απφ ηελ επξχηεξε πξνζπάζεηα κηαο εθ λένπ ππνζηαζηνπνίεζεο ηνπ
ξνπκαληθνχ έζλνπο σο αληη-θνκκνπληζηηθνχ, επξσπατθνχ θαη νξζφδνμνπ. ζν γηα ηνλ
ξνπκαληθφ ιαφ, νη ίδηεο θηιειεχζεξεο θαπηηαιηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ επέηξεςαλ ζην
ξνπκαληθφ θξάηνο λα επηρεηξήζεη ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο εζληθήο ηνπ θιεξνλνκηάο
(ζρέδην δεκηνπξγίαο ηνπ ζεκαηηθνχ Πάξθνπ ηνπ Γξάθνπια), επηηξέπνπλ πιένλ ζηνπο
ηδηψηεο λα αμηνπνηήζνπλ εκπνξηθά ηελ θνκκνπληζηηθή θιεξνλνκηά πξνο ίδηνλ φθεινο.
Γηα παξάδεηγκα, ν Ρνπκάλνο εθαηνκκπξηνχρνο Dinel Staicu αλαθνίλσζε φηη μεθίλεζε
ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ελφο κνπζείνπ αθηεξσκέλνπ ζηε κλήκε ηνπ Ceausescu ζηε
γελέηεηξά ηνπ δηθηάηνξα Scorniceşti. Δπίζεο ζην ρσξηφ Podu δίπια ζηελ Craiova,
δεκηνπξγήζεθε

έλα

Πάξθν

Αλαςπρήο

πνπ

πεξηέρεη

έλα

Ξελνδνρείν

ηνπ

Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο, έλα γήπεδν πνδνζθαίξνπ θαη κηα πηζίλα θνιχκβεζεο, κηα
εθθιεζία, θαζψο θαη έλα κλεκείν, φπνπ κπνξεί θαλείο λα αλάςεη έλα θεξί ζηε κλήκε
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ηνπ ηξαγηθνχ ζαλάηνπ ηνπ δεχγνπο Ceausescu.
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ABSTRACT
“State, museums and commercialization of national heritage”
This paper is a contemporary approach to the utilization of national heritage today by
their respective nation-states. The nations are imagined communities with collective
references to myths or “invented traditions”. They were born to serve specific purposes,
but since they exist, they influence and mold their needs through their myths. A nation is
established through the collective memory of a shared past, which plays a decisive role
in the formation, development, restructuring and strengthening of the symbolic content.
Today the nations choose to screen in different ways their particular cultural elements, in
order to attract more and more visitors through the organization and functioning of
national museums and different exhibitions and thus, to increase the tourism and the
national economy. However, nobody knows where the truth lies and what of all these
that are merely presented, form a “constructed” truth. Perhaps museums are depicted as
serving only symbolic profiling national greatness, obscuring what the nation fails to
admit to the visitor and to itself because of pain or shame? The national ratio also often
avoids referring to events which have injured the nation. In any case, the national
museums are official dialogues with the past. They attempt to construct and narrate a
story, while they operate as purely commercial enterprises. This “commercialization of
national heritage” instantiates the nation. In conclusion, the present paper examines the
role of the state, museums and economic (market) factors in this process of reification of
the nation through some examples that do not come only from the case of Greece but
also from other parts of the worlds.

State, museums, commercialization, national heritage, nation, reification, “invented
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ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ:
Ζ ηπιηαλή Λέηζηνπ είλαη πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ πνπδψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Φιψξηλα) θαη θάηνρνο δχν κεηαπηπρηαθψλ
ηίηισλ, αθελφο ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε απφ ην Institut d‟Etudes Politiques de
Strasbourg (Université Robert Schuman) θαη αθεηέξνπ ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία
θαη Ηζηνξία απφ ην Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αηγαίνπ (Μπηηιήλε). Δίλαη Γηδάθησξ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ πνπδψλ ζηε
ζχγρξνλε Αλαηνιηθή θαη Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ,
ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (Θεζζαινλίθε).
Μηιά άπηαηζηα ελλέα μέλεο γιψζζεο (αγγιηθή, γαιιηθή, ηηαιηθή, γεξκαληθή, ηζπαληθή,
ξσζηθή, ξνπκαληθή, βνπιγαξηθή θαη γεσξγηαληθή). Εεη αλάκεζα ζηε Θεζζαινλίθε θαη
ζηελ Αζήλα θαη εξγάδεηαη σο εηδηθή ζχκβνπινο ηνπ Τθππνπξγνχ Τγείαο θαη
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Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θπξίνπ Μάξθνπ Μπφιαξε.
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