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OBSERVAŢII PRIVIND REENACTMENTUL ȘI
REENACTORUL ANTIC DIN ROMÂNIA
Marius Ardeleanu
 Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș; ardeleanumarius@yahoo.com
Abstract. In general, various media generate large quantities of information about ancient civilizations. Internet, films, TV series and programs encourage an interest in a historical re-enactment among archaeologists and history enthusiasts. It seems to be forgotten, that an experimental
archaeology and a historical reconstruction were established in order to explain issues of our
historical past which could not be otherwise verify. Historians have a duty to educate public and
to correct information in media, especially when these data come from not scientific sources.
There are several ways to promote the knowledge about our past and one of them is the historical re-enactment. Unfortunately, increase of re-enactors in Romania does not go with a
development of the re-enactment quality. The re-enactment movement is characterized by low
quality historical reconstructions. For example, there are no authentic textiles, most of them
contain modern fibers and are sewn with use of sewing machine. Moreover, most of clothing
accessories (like brooches, buckles or pendants) are poor quality replicas of artefacts and materials from which they are made of are different than originals. Also, a picture of historic camps
is dominated by the Viking type tent and lack of accurate craftsmen workshops. In generally,
an image of the past shown by the “older” re-enactors is usually copied by the “new” re-enactors
without any critical approach to their historical accuracy. This could be changed. There are
four principles of how an authentic replica of particular archaeological artefact could be made:
execution technique, material, shape and dimension. All four of these must be as if they were
in antiquity. Therefore, reconstructed artefacts can’t be called authentic replicas if they had been
made regardless to these four principles. The authenticity of historical reconstructions shown
by re-enactors is important if they have educational purpose. Otherwise, they are nothing more
than an attractive hobby and the way how people are spending their free time.
Keywords: reenactment, authenticity, antiquity, living history, archaeological replicas.

Impactul produs de mediatizarea tot mai intensă, dar nu întotdeauna în concordanţă cu realităţile istorice, a unor civilizaţii prin diferite mijloace (filme artistice și
documentare, beletristică, internet, festivaluri sau asociaţii de reconstituire istorică
etc.), a făcut ca în România, la fel ca şi în alte ţări, în ultimii 10–15 ani, să crească
interesul unor arheologi şi pasionaţi de istorie în vederea reconstituirii unor artefacte
sau fenomene existente în trecut.
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Fie că este vorba de aspecte teoretice1 sau practice, precum reconstituirea unor
locuinţe , ateliere3, gropi ritualice4, textile5, piatră6 sau armuri și alte tipuri de piese de
armament7, toate aceste experimente arheologice8 s-au desfăşurat în scopul cunoaşterii unor aspecte ale istoriei, care altfel ar rămâne necunoscute cercetătorilor sau publicului larg.
Ca pasionaţi şi consumatori ai acestei abordări interdisciplinare în vederea
cunoaşterii trecutului, avem datoria de a informa corect publicul, de a completa şi
corecta informaţiile, mai ales dacă aceste informaţii provin din alte surse decât cele
ştiinţifice.
Există mai multe modalităţi de promovare a istoriei, una dintre ele fiind şi
reenactmentul istoric. Acesta poate oferi participanţilor şansa de a “evada în fenomenele din trecut, un spaţiu departe de prezent”9. Chiar dacă uneori este văzut sau practicat
ca un hobby, distracție sau o modalitate de petrecere a timpului liber10, acesta ar trebui
să reprezinte în primul rând o activitate educaţională11.
De asemenea, există şi mai multe interpretări şi definiţii ale reenactmentului12.
Una dintre ele este cea dată de guvernul britanic, care defineşte reenactmentul ca fiind
“orice prezentare sau alt eveniment desfăşurat cu scopul de a reproduce un eveniment
din trecut sau care ilustrează un comportament dintr-un anumit moment sau perioadă
în trecut”13. Ca urmare, putem considera reenactmentul o re-creare, o reconstituire a
trecutului, orice dată anterioară datei de azi, care implică reconstituiri (militare sau non2

1

Sima, 2002, p. 77-82; Barbu, 2015, p. 779-793; Ardeleanu, 2017.
Cotiugă, 2009, p. 303-342.
3
Ardeleanu, 2012, p. 72-73.
4
Ardeleanu, 2015, p. 59-96.
5
Torcică, 2015, p. 219-230.
6
Zăgreanu, 2010, p. 361-363.
7
Borangic, 2007-2008, p. 44-62; Borangic, 2013, p. 821-836; Borangic, Barbu, 2013, p. 22-47;
Ardeleanu, 2016, p. 653-672.
8
Nu s-a urmărit o listă exhaustivă a tuturor experimentelor arheologice desfășurate în România
în ultimele două decade; am vrut doar să menționez câteva tipuri de experimente pentru a sugera diversitatea preocupărilor în acest domeniu.
9
Groot, 2006, p. 392.
10
Hunt, 2004, p. 387-403.
11
Coles, Armstrong, 2008; Pentru o imagine de ansamblu asupra valorii educaționale în muzee
sau pe situri istorice vezi Samuel, 1994. Pentru alte opinii privind valoarea educaţională a reenactmentului (pentru elevi sau pentru public) a se vedea şi http://www.freepatentsonline.com
article/Childhood-Education/74691773.html (6.09.2017) şi http://publichistory.humanities.uva.nl/
blog/historical-reenactment-playtime-or-education/ (6.09.2017).
12
“orice încercare de a reconstrui un eveniment istoric sau o anumită perioadă istorică”
(Petersson, 2010, p. 75). Pentru alte definiţii ale reenactmentului vezi şi http://www.thefreedic
tionary.com/Historical+reenactment, https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_reenactment, http://
www.historiavivens.eu/2/about_reenactment_357125.html (toate accesate 16.09.2016).
13
“Violent Crime Reduction Act 2006” reprezintă un act legislativ al guvernului Marii Britanii
menit să reglementeze consumul de alcool şi portul de arme (de foc, reale și/sau imitații, cuțite
și alte arme) în spaţiul public (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/38 -16.10.2016).
2
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militare) de aproape orice fel.
Un termen similar cu reenactment-ul este living history, sintagmă ce poate fi
interpretată în diferite moduri. Jay ANDERSON o defineşte, în prima monografie care
examinează conceptul de living history, ca fiind “simularea vieţii în alt timp”, subliniind
şi faptul că o parte importantă a acesteia este “arheologia experimentală” sau “experimentele imitative care reproduc procedee originale... în scopul de a testa teorii ale
comportamentului cultural din trecut”14. Există o anumită ambiguitate în jurul utilizării
acestui termen. Unii îl utilizează în sens larg, precum J. Anderson, iar alţii au tendinţa
de a-l utiliza cu referire la activităţile asociaţiilor de reconstituire istorică. Chiar şi în
cadrul acestor asociaţii/grupuri există unele variante în înţelegerea acestui termen. Unii
participanţi fac diferenţă între termenii de living history (termeni utilizaţi pentru a
descrie re-crearea vieţii de zi cu zi) şi reenactment, termen utilizat în special pentru
reconstituirea anumitor bătălii.
La noi în ţară toate grupurile sau asociaţiile de reconstituire istorică pe antichitate reproduc şi elemente de viaţă civilă (de zi cu zi) şi militară (tabere militare, demonstrații de luptă sau reconstituirea unor bătălii), de cele mai multe ori fiind “utilizate”
aceleaşi persoane, atât în tabăra civilă (meşteşugari) cât şi în luptele reconstituite. În
acest articol vom utiliza termenul de reenactment cu referire la toate activităţile de
reconstituire istorică antică realizate de asociaţii, grupuri sau persoane fizice, fie că
sunt reconstituite aspecte civile sau militare. Acestea sunt, de obicei, puse în scenă ca
o activitate de petrecere a timpului liber de entuziaşti, ca un hobby de cele mai multe
ori, cu toate că există un număr mic, dar în creştere, de profesionişti care se implică
în acest fenomen.
Deşi entuziasmul pentru reconstituirile istorice este văzut de unii ca un fenomen
de dată recentă, reenactmentul, conform uneia dintre definițiile de mai sus, este foarte
vechi, fiind prezent, sub diverse forme de manifestare, cel puţin din antichitate. Amintim
aici, de exemplu, reconstituirea unor celebre bătălii la romani, în amfiteatre sau în altfel
de locuri amenajate (în Colosseum se organizau reconstituiri ale unor bătălii celebre,
atât pe uscat cât şi în apă15), reconstituirea unui contingent al armatei lui Alexandru
Macedon de către Caracalla16, diferite turnee17 sau bătălii medievale18, ori reconsti-

14

Anderson, 1984, p. 87. Despre autenticitate în living history vezi şi Handler, Saxton, 1988.
Recent, în 2008, a fost finalizat un proiect de cercetare semnificativ în ceea ce privește potențialul de învățare în urma evenimentelor de gen living history, inclusiv al performanței și al interpretării reenactorilor (Jackson, Kidd, 2008).
15
Acestea purtau numele de Naumachia și însemna luptă navală (în limba greacă). Fiecare împărat roman avea propriile idei pentru naumachiae (pentru detalii privind astfel de lupte vide
http://www.redescoperaistoria.ro/2014/10/08/reenactment-antic-batalii-navale-la-colosseu 6.10.2016).
16
Caracalla, care era un mare admirator al lui Alexandru Macedon, a decis să formeze o unitate
specială în armata romană care să copieze falanga macedoneeană. Astfel că a îmbrăcat 16000
de soldaţi după cum credeau romanii în sec. III dHr că ar fi arătat armata macedoneeană din sec.
IV îHr (Cassius Dio, Istoria Romană, 78.7.1-2).
17
Parisse, 1986; Barker, 1986; Barber, Barker, 1989.
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tuirea unor bătălii în şi din epoca modernă19. Fără o dorinţă de acurateţe istorică a costumelor şi foarte violente, ducând deseori la decesul celor implicaţi, aceste reconstituiri au
abordat o temă comună pentru persoanele interesate de ceea ce s-a întâmplat în trecut.
În America reenactmentul modern este considerat a fi apărut în anii 1961–'65,
când are loc comemorarea centenarului Războiului Civil20. Apoi numărul reenactorilor
a fost în continuă creştere. În Europa, în 1968, ia naştere prima asociaţie de reconstituire istorică, în Anglia21, numărul reenactorilor din Marea Britanie fiind azi de aprox.
20000, grupaţi în aproximativ 400 de asociaţii de reconstituire istorică22. Nu există date
despre numărul total al reenactorilor în Europa, dar în unele ţări, numărul unor astfel
de asociaţii este foarte mare (de exemplu, în Polonia, după unele discuții avute cu unii
reenactori din această țară, există un număr de aproximativ 700 de astfel de asociaţii).
În funcţie de numărul de membrii, unele sunt mai mari (vezi, de exemplu Asociaţia
The Sealed Knot), altele mai mici, numărând câţiva zeci sau chiar câțiva membri23.
În funcţie de gradul de autenticitate a reconstituirii au fost stabilite și mai multe
categorii de reenactori: farb, mainstream şi progressive24. Termenul de farb este cunoscut din anii '60 ai secolului trecut25, un acronim al expresiei “Far be it from authentic”26
(“Departe de a fi autentic”). Reprezintă un termen peiorativ care se referă la reenactorii care au materiale şi accesorii vestimentare neautentice, investesc puţin timp şi
bani în vederea obţinerii autenticităţii reconstituirii istorice şi care manifestă o indiferenţă faţă de aceasta27.
18

Reconstituiri militare sau bătălii simulate devin populare în Anglia mai ales după secolul al
XVII-lea. De exemplu, în 1638, la Londra, a fost reconstituită o confruntare dintre o armată
creștină și una musulmană, iar în 1645, Parlamentarii (sau Roundheads, care erau cei ce au
luptat împotriva regilor Charles I şi al II-lea ai Angliei în timpul Războiului Civil Englez), exuberanți după o serie de victorii în timpul războiului civil, au reconstituit o luptă recent încheiată
la Blackheath, în ciuda conflictului în curs de desfășurare (Giles, 2009).
19
În 1824 şi de mai multe ori în secolul XIX au loc reconstituiri ale bătăliei de la Waterloo (începând din anul 1979 este un eveniment anual -Fitzpatrick, 2013, p. 226). Pentru acelaşi secol
este de amintit şi Turneul Eglinton din 1839, care a avut loc la Ayrshire (Scoţia), a adunat un
număr de 100000 de spectatori şi a reprezentat o încercare de “reconstituire vie a romanelor
literare” (Richardson, Watts, 2009). De asemenea, chiar încă înainte de a se fi încheiat, de câteva ori în secolul XIX, dar mai ales în secolul XX, unele dintre evenimentele cele mai reconstituite sunt diverse bătălii din Războiul Civil American (Strauss, 2001, p. 145-146).
20
Hadden, 1999, p. 4.
21
The Sealed Knot este şi azi cea mai mare asociaţie de reconstituire istorică din Europa, având
aproximativ 6500 de membrii (http://www.thesealedknot.org.uk/ -10.10.2016).
22
Coles, Armstrong, 2008, p. 3.
23
Elliot-Wright, 2000, p. 6.
24
Am preferat utilizarea termenilor din limba engleză, deoarece o traducere mot-a-mot a acestora ar putea altera semnificaţia acestor cuvinte.
25
Hadden, 1999, p. 8.
26
http://wesclark.com/jw/hodge.html; http://www.wsj.com/public/page/archive-2011-1-3.html
(ambele au fost verificate la 14.09.2016).
27
Pentru alte variante, cu bibliografie, ale definiţiei termenului de farb a se vedea https://en.wiki
pedia.org/wiki/Farb_(reenactment) (15.09.2016).
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Cea de-a doua categorie de reenactori, mainstream, cea mai des întâlnită, este
alcătuită de cei care fac eforturi de a apărea autentici cât timp există public, iar când
publicul nu este prezent, ei pot să iasă din rol şi îşi permit folosirea unor obiecte sau
materiale anacronice, în moduri mai mult sau mai puţin vizibile28. În scopul reconstituirii se fac numeroase concesii, de obicei ascunse vederii publicului (de exemplu, pentru antichitate, o piesă de echipament cusută la maşină sau realizată dintr-un alt material, care imită cel existent în antichitate sau șuruburi moderne folosite pentru prinderea
umbo-ului sau mânerului la scut etc.). Au în general un grad mai ridicat de autenticitate,
însă cu cât concesiile făcute sunt mai multe sau mai vizibile cu atât mai mare este distanţa faţă de autenticitatea reconstituirii.
La extrema opusă reenactorilor de tip farb se află aşa numiţii progreşişti. Aceştia apreciază în general cercetarea ştiinţifică amănunţită a epocii reprezentate şi se caracterizează printr-o contopire cu perioada istorică reconstituită, încercând cât mai mult
să trăiască exact aşa cum trăiau oamenii din epoca reconstituită. Această trăire dusă
la extrem include replici fidele a pieselor reconstituite sau purtarea pe dedesubtul uniformei a lenjeriei realizată exact ca în epocă, atenţie inclusiv la textura şi cusătura stofelor şi folosirea la mâncare numai a produselor şi condimentelor disponibile în epocă29. Progresiştii păstrează autenticitatea inclusiv atunci când nu este prezent publicul.
În România reenactmentul a apărut în ultimii 15–20 de ani30. În ultimii 10 ani
au apărut și reenactori, asociaţii de reconstituire istorică, proiecte muzeale sau persoane
fizice care reconstituie diverse aspecte din perioada antică. Din păcate, cu mici excepţii,
sunt reconstituite aspecte civile şi militare aparţinând civilizaţiilor geto-dacică şi romană. Numărul reenactorilor este în continuă creştere, aceştia fiind prezenţi în diverse
medii: şcoli, muzee, conferinţe, simpozioane, cercuri de arheologie, zile ale oraşelor/
municipiilor, festivaluri, târguri de artă, expoziţii foto, emisiuni tv, presă, radio şi internet.
Fără îndoială că toţi cei ce practică reenactmentul au în comun o pasiune pentru istorie. Acesta este cadrul general pe care-l (re)prezintă toate asociaţiile, muzeele
sau persoanele independente care au o legătură cu reenactmentul. Nu există însă un
cadru general de standardizare a costumelor, interpretarea fiind personală, subiectivă
sau, uneori, de grup31. Din păcate, o creștere a numărului reenactorilor de la noi din țară
nu înseamnă și o creștere calitativă a reenactmentului antic. În general, se copiază tipuri
de piese și fenomene reconstituite de asociațiile “mai vechi”, reconstituiri care nu sunt
întotdeauna în concordanță cu aspecte sau piese arheologice originale.
Cum poate fi stabilită însă calitatea reconstituirii unui reenactor? Nu putem vorbi de o reconstituire istorică parţială sau aproape bună. Consider că nu se poate face
reenactment, indiferent de scopul acțiunii, dacă piesele/replicile reconstituite nu cores28

Horwitz, 1999, p. 127.
Horwitz, 1999, p. 7.
30
Primele asociaţii de reenactment din România au avut ca şi perioadă reconstituită epoca modernă şi medievală.
31
Viziunea asupra evoluției şi interpretării istoriei este în esență subiectivă și poate varia de la o
persoană la alta, sau de la un cercetător la altul.
29
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pund în totalitate cu piesele originale folosite ca şi model. Un artist care realizează o
lucrare de artă poate să se inspire dintr-o piesă arheologică, dar un reenactor trebuie să
realizeze replici fidele ale părților componente ale costumului sau al mediului reconstituit (ateliere meșteșugărești, tabără etc.).
Pentru realizarea acestui lucru ar trebui să fie parcurse obligatoriu patru concepte pe baza căreia o piesă arheologică sau de vestimentație poate fi denumită o replică autentică: tehnica de execuţie, materialul din care este realizat, forma şi dimensiunile finale. Fără respectarea tuturor acestor patru noțiuni, o piesă reconstituită, replică
după una arheologică, nu se poate numi autentică. În acest sens, un reenactor autentic
ar trebui să dețină toate piesele și accesoriile vestimentare, piesele de armament realizate numai dacă au fost parcurse, pentru fiecare piesă din costumaţie, toate cele patru
principii de bază enunţate mai sus. Concesiile făcute în multe cazuri32 nu fac din piesa
reconstituită o replică, deci personajul care îl poartă nu poate fi numit un reenactor
autentic. Nu se poate face o reconstituire a trecutului utilizând piese reconstituite parţial,
din punct de vedere al autenticităţii. Aceleași principii se pot aplica pentru toate piesele utilizate în atelierele demonstrative reconstituite sau pentru întreaga tabără antică,
care ar trebui să aducă atmosfera timpurilor trecute, atât cât se poate reconstitui, prin
informații “directe” (descoperiri arheologie, surse literare) sau analogii cu alte populații contemporane.
Dar care este în general situația reenactorului antic de la noi din țară? La o analiză sumară33, vizuală, putem spune cu certitudine că nu există nici măcar un singur
costum de reenactor antic la noi în țară la care toate piesele și accesoriile vestimentare
și/sau piesele de armament (în cazul războinicilor) să respecte în totalitate tehnica de
execuție, materialul, forma și dimensiunile pieselor originale. Aceeași situație este valabilă și în cazul taberelor și replicilor de ateliere antice, ambele fiind îndesate de compromisuri ce fac, alături de calitatea costumelor, să existe un nivel scăzut al calității reenactmentului antic în România34.
Pe lângă experimentele arheologice sau cele vizând living history și care au un
grup restrâns de beneficiari, mai ales cele care nu sunt făcute spre a fi publicate, reenactmentul are ca destinație publicul în general și cunoașterea de către acesta a unor feno32

De exemplu, alamă sau cupru în loc de bronz ca materie primă, material cusut la mașina de
cusut, utilizarea inoxului în loc de fier, a șuruburilor în loc de nituri sau cuie etc.
33
Nu este scopul acestui articol analiza pieselor de echipament ale fiecărui reenactor antic de la
noi din țară. O analiză a calității pieselor de vestimentație și armament a reenactorului dac este
în curs de publicare (Ardeleanu, 2017).
34
În cadrul acestei analize vizuale am luat în considerare un numă de aproximativ 250 de personaje/reenactori de la noi din țară prezenți de cel puțin cinci ori în spațiul public la un eveniment
care implica și reconstituire istorică antică. Sunt conștient că este pozibil ca anumite piese de
vestimentație, podoabe și de armament corect exectuate din punct de vedere calitativ să existe
și să îmi fi scăpat în cadrul examinării vizuale a majorității reenactorilor pe perioada antică de
la noi din țară. Însă, chiar dacă ar fi așa, acest fapt nu schimbă cu nimic imaginea generală a
reenactmentului antic din România și anume faptul că nu există nici un singur costum reconstituit la care toate elementele să fie realizate după tehnici antice, cu materiale existente în epocă
și care să respecte forma și dimensiunile pieselor reconstituite.
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mene particulare ale istoriei, fenomene care nu pot fi cunoscute în alt mod. De aceea
este cu atât mai important ca aceste reconstituiri să să facă la un înalt grad calitativ, iar
anumite compromisuri utilizate, în general din lipsa de fonduri sau necunoașterea unor
realități din trecut, să fie pe cât posibil ascunse ochilor publicului.
Desigur, este greu însă pentru publicul larg să conceptualizeze sau să înţeleagă
reenactmentul aşa cum este văzut de reenactor. Termenul în sine este greu de tradus
în limba română. Fie se explică publicului că persoana sau grupul respective se ocupă
cu reenactmentul fie i se explică că are de a face cu reconstituirea istorică. Este greu
de crezut, dar chiar printre cei care practică reconstituirea istorică sunt probleme în
înţelegerea termenului de reenactment/reconstituire istorică. Din lipsa existenţei unei
îndrumări corecte (sau a unui Ghid), reenactorul copiază de cele mai multe ori pe cei
care performează deja, bazându-se pe fapul că având o experienţă bogată în reenactment, modelul copiat este şi de calitate (fie persoană, fie obiect, fie fenomen).
Având în vedere procentajul foarte mic de piese cu o calitate înaltă a reproducerii, se pune întrebarea ce ar fi de făcut. Cel puțin în cazul unora, o soluție ar fi abandonarea reenactmentului. Pare o soluţie radicală, însă, datorită calităţii echipamentelor
și reprezentaţiilor, anularea unor eveniment/comemorări istorice a fost luată în considerare în alte țări. În unele cazuri, astfel de evenimente de reeconstituire, au fost intitulate chiar “o distracţie nefericită”35. Dacă nu este controlată calitatea reconstituirilor
(atât a costumelor cât şi a fenomenelor reconstituite), reenactmentul în România poate
fi, dacă nu este deja, considerat în termeni asemănători. Nu este de mirare faptul că
există, pe bună dreptate, un anumit scepticism al oamenilor de ştiinţă de la noi din țară
vis-a-vis de reenactment.
De asemenea există și un resentiment reciproc între istorici şi reenactori. Probabil că din perspectiva istoricilor o utilă învăţare a publicului a istoriei ar fi dacă s-ar
citi sau s-ar informa din alte surse (de exemplu, muzee, studii de specialitate) asupra
unor aspecte prezentate în cadrul activităților de reenactment.
Însă și reenactmentul, făcut în condiții și la standarde maxime de autenticitate,
are beneficiile sale. Dacă omul nu are posibilitatea să ajungă în mijlocul evenimentelor
reconstituite, sau să aibă posibilitatea să vadă sau să atingă un obiect din trecut, atunci
cea mai directă cale este prin activitățile de reenactment.
Există desigur lucruri bune şi mai puțin bune în ceea ce priveşte existenţa în
viaţa publică a reenactorului. În scopul cunoaşterii unor aspect particulare sau generale ale istoriei, reconstituirea istorică are sau ar putea avea meritele sale. Calitatea
35

Exprimarea “unfortunate distraction” îi aparține lui Peter CARMICHAEL, director la Civil
War Institute de la Gettysburg College. Acesta a folosit expresia după prestația trupelor de
reenactment participante la comemorarea a 150 de ani de la bătălia de la Gettysburg (2013)
din Războiul Civil din America (1861–'65). Deși pasionat de eveniment și reenactor pentru o
lungă perioadă, acesta a declarat că această comemorare “ar fi mai bine fără toți oamenii în
albastru și gri ce pretind a fi soldați” (http://blog.pennlive.com/gettysburg-150/2013/07/should
_civil_war_re-enactments.html -15.09.2016). Deși aspru criticat de pasionații de reconstituiri
istorice din SUA și din Europa, meritul prof. Carmichael este de a ridica problema calității
reenactmentului (a costumelor și a personajelor interpretate) la unul dintre festivalurile cu cea
mai lungă tradiție din America.
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reconstituirii istorice, ca orice fel de explorare istorică (acesta este, de altfel, scopul
recontituirii, nu?) este determinată de oamenii care o fac. În principiu cu cât mai bun
din punct de vedere calitativ este costumul reconstituit, cu atât mai apropiat de adevărul istoric este personajul. Probabil că din public (din păcate şi dintre reenactori)
sunt puţini cei care vor citi, de exemplu, despre o anumită fibulă dacică şi tipologia ei36.
Însă publicul poate va întreba despre ea sau o va observa şi va rămâne cu acea imagine
de fibulă purtată de reenactor. Dacă acea fibulă nu este corect reconstituită acea persoană va rămîne cu imaginea greşită a unei fibule dacice realizată din alamă, cupru
sau cositor37 ca un adevăr istoric (asta în caz că forma şi dimensiunile sunt corecte).
Această situaţie a pieselor greșit reconstituite ne face să ne întrebăm dacă reconstituirea istorică poate fi mai utilă publicului decât lucrările ştiinţifice sau muzee unde
sunt publicate sau expuse piese dintr-o anumită epocă. Din nou, dacă această reconstituire respectă calitatea, este de înţeles de ce, pentru public, a participa la un festival
de reenactment este mai plăcut decât cititul unei lucrări sau vizita într-un muzeu.
Multe din manifestările la care sunt prezenţi reenactori (unele dintre ele aşa zise
Festivaluri de reconstituire istorică) au acces la o audienţă mai mare decât lucrările cu
caracter știinţific sau unele muzee. Oamenii au, de asemenea, un mare grad de învățare
vizuală38. O demonstraţie militară sau un atelier inetractiv va fi oricând mult mai uşor
de înţeles decât lecturarea unui articol sau carte pe aceeaşi temă. Făcând aceste lucruri
corect din punct de vedere al reconstituirilor este de asemenea cel mai bun mod de a
combate greşelile (din păcate tot mai multe) existente în rândul reenactorilor sau cele
prezentate în spaţiul, tot mai intens utilizat, media.
Ca dezavantaje asupra necesităţii şi valorii reenactmentului pentru societate
rămâne în primul rând calitatea reenactorului, atât ca performer cât şi ca şi costumaţie.
Această slabă calitate îşi are originea în primul rând în costurile unui echipament corect
din punct de vedere al calităţii. Cele mai corecte echipamente sunt considerate (sau
ar trebui) a fi cele realizate din materiale şi tehnici existente în perioada respectivă.
Puţine instituţii publice (în cazul reenacmentului, muzee), persoane fizice sau asociaţii
s-ar părea că dispun de astfel de mijloace financiare, având în vedere faptul că în timp
calitatea reenactorului s-a menţinut foarte scăzută, iar cele câteva posibile excepţii,
au ca bază un interes şi o investiţie personală39.
36

Exemplul poate fi aplicat la oricare piesă/costum/eveniment reconstituit(ă).
Cum este din păcate cazul majorităţii exemplarelor de fibule utilizate de reenactorii de la noi
din ţară, la fel ca și multe alte tipuri de piese reconstituite.
38
http://info.shiftelearning.com/blog/bid/350326/Studies-Confirm-the-Power-of-Visuals-in-e
Learning (15.09.2016).
39
În cazul unor asociații de reconstituire istorică, deși multe dintre acestea sunt “abonate” anual
la festivaluri și manifestări ale diferitelor consilii locale și județene unele chiar purtând titulatura pretențioasă de “Festivaluri de reconstituire istorică”, reușind rulajul unor importante sume
de bani în cursul unui an, aceste sume nu se regăsesc în investiția în echipamente de calitate, iar
când acestea “există”, sunt făcute cu mijloace și utilaje moderne, fără nici o legătură cu tehnologia antică. În cazul muzeelor, deși s-ar presupune că ar putea avea la dispoziție un buget constant și oameni cunoscători ai pieselor ce urmează a fi reconstituite, lipsa calității costumelor
reconstituite este și mai curioasă (neexistând, cel puțin în cazul reenactorului antic, nici o ame37
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Un alt dezavantaj al acestor reconstituiri este faptul că, de multe ori, reconstituirea se bazazează pe viziunea unora sau altora despre cum credeau ei că arătau acele
personaje în trecut. Oricum, chiar dacă reconstituirea realizată ar reprezenta 100%
calitativ din punct de vedere al pieselor reconstituite, tot nu vom ştii niciodată întreg
modul de funcționare a unor fenomene petrecute în istoria noastră40. Cercetările recente41 arată faptul că potențialul reconstituirii istorice constă mai degrabă în aspectele
sale performative, decât în efortul de a recrearea cât mai autentic trecutul. Însă, indiferent de calitatea reconstituirii sau a interpretării, viziunea asupra istoriei rămâne o
percepție personală, înțelegerea autenticității fiind în esență subiectivă42, diferită de
la cercetător la cercetător, de la reenactor la reenactor, de la o persoană la alta (din public sau nu). De asemenea, reenactmentul atrage o categorie variată de oameni, din păcate puţini dintre ei cu sincera intenţie de a reconstitui un fragment, un fenomen sau o
piesă din trecut. Marea majoritate a reenactorilor de la noi din țară nu posedă cunoştinţe generale despre perioada reconstituită, cu atât mai puţin cunoştinţe specifice despre tehnica fabricării sau tipologia unor forme de piese reprezentate de ei.
Consider că problema autenticității în reconstituirile istorice reprezintă un element esențial dacă reconstituirea realizată are cu adevărat un rol educativ sau rămâne
doar o joacă, o metodă de petrecere a timpului liber. Discuția rămâne deschisă dacă
reenactmentul este utilizat de către toți în scop educativ sau nu. Cu toate că există
numeroase inițiative lăudabile în reenactmentul antic de la noi din țară, multe dintre
ele având o motivație și curiozitate personală și prea puțin educativă sau științifică,
totuși, nu putem să nu constatăm faptul că, după 10 ani de reenactment antic, există,
per ansamblu, o calitate scăzută a reconstituirilor, calitate care sperăm că se va îmbunătăți cât mai mult în viitorul apropiat.

liorare a procentajului calității costumelor reconstituite, chiar din contră, continuîndu-se copierea constant a costumelor și fenomenelor “greșite” deja existente).
40
“Este imposibil să vedem, auzi sau să atingem trecutul, poate fi cunoscut doar după urmele
care au supraviețuit până azi” (Jones, 2011, p. 17).
41
Jackson, Kidd, 2008.
42
Hunt, 2000, p. 387.
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