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I. Introducere



A

restitui o epocă istorică înseamnă nu numai a‑i dezvălui cursivitatea ori
performanţa atinsă în pregătirea celei care a urmat‑o imediat. Concret, a
trece prin Evul Mediu numai amintind războaie, stări sociale fundamentale,
ceva cultură bine selectată ori numai din cea prea săritoare în ochi, de la culmile
ei, este deplin insuficient pentru acapararea atenţiei celor care s‑ar mai interesa
de trecut, la nivel de consumism istoriografic nonprofesional. Totuşi, schema este
clasică şi tocmai de aceea socotită ca o justificare pentru toate reluările sintetice.
Numai că acestea ar fi doar scheletul minimal al unei construcţii istoriografice, fără
aproape nimic legat de învelişurile sale cromatice ori intime. Deşi există o adevărată
modă pentru istoria vieţii cotidiene, reconstituirile istorice păcătuiesc constant din
lipsa nuanţelor şi a tridimensionalului.
Să purcedem la drum cu ideea că vremurile pe care le trăim au fost conturate
major în Evul Mediu. A făcut‑o nu numai creştinismul, în spirit, ci şi tot ceea ce a
însemnat locuirea, instrumentarul elementar, hrana, comportamentele. Ceea ce s‑a
reunit sub numele de temporalia a reprezentat suma necesităţilor de viaţă aflate în
curgere continuă. Departe de a fi simple precarităţi, detaliile funcţional-decorative
au făcut istoria mai credibilă şi, adesea, au explicat‑o altfel decât prin înţelegeri
transferate de departe, din timpul vremii trăitorilor ori judecătorilor ei.
Este în întregime transparentă ideea că amalgamăm două planuri de studiu,
care ar putea fi şi despărţite: cultura materială şi elitele. Pentru că le recunoaştem
dintru‑nceput valoarea solidară şi cauzală, le‑am apropiat cât de mult ar fi posibil.
Istoria lor s‑a scris însă, cel mai des, separat.
În urmă cu peste două veacuri, Eugène Viollet‑le-Duc elabora o amplă
culegere de mărturii pe care a structurat‑o sub genericul „mobilier”1. Priceperea
sa depăşea însă sensul mai strict al termenului astăzi folosit, extinzându-se către
totalitatea inventarului material care a fost utilizat. A început să practice cultivarea
tematică cu serioase selecţii, pentru că, pe atunci, părea un nonsens să aduni ori să
te ocupi de ceva mult prea banal, nedatabil ori aparent lipsit de mesaje. Important
este că nu doar el a creat o „filozofie“ de abordare care a obligat la dezvoltări, iar în
urmă, şi la restricţionari.
Dictionnaire raisonné du mobilier française de l’époque carolingienne à la Renaissance. I – VI.
1858 – 1873.
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