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Abstract: Ethnological museums retain evidences demonstrating the diversity";f
mankind and the constant changes at the cultural level. They display some of the
items stored in exhibitions devoted to better understanding ofindividual or regional
cultures of the world, trying to rebuild or revealing less obvious issues or lost
meantime.
This paper tries to present two such institutions from Vienna and Prague.
Vienna's „Museum far Volkerkunde" is one of the most important ethnological
museums in the world. Its collections include ethnographic and archaeological items,
photos, printed works ·and films about history, culture and daily life of traditional
non-european peoples. Its origins date back to 1806 when the first ethnographic
collection was purchased, but as an independent institution, the Museum of
Ethnology was established in 1928, in the Imperial Palace"in Vienna, where it still is
today. ·
"'
Vojtech Naprstek (1826-1894) an innovative free thinker, with an interesting
private life, was interested in industrial development, Oriental art and books,
wanting to create a modern Czech nation. He is the founder of the „Naprst~k
Museum ", Industrial initially, nowadays ofAsian, African and American Cultures,
part of the Prague' s National Museum, displaying only a part of its collections, in
permaneni exhibitions - „Ame,rica. Evidence of Life and Culture of NatiV,e
Americans", „Australian and 'oceanian Cultures" and „Nias. The Island of
Ancestors and Miths" - and temporary exhibitions for Asian and African
collections.

Muzeele etnologice păstrează mărturii care demonstrează diversitatea omenirii
permanentele modificări la nivel cultural. Acestea expun o parte dintre obiectele pe
care le conservă în expoziţii dedicate unei mai bune înţelegeri a culturilor individuale sau
regionale ale lumii, încercându-se astfel reconstituirea sau relevarea unor aspecte mai
puţin evidente sau între timp pierdute. Atingerea acestor obiective nu ar fi posibilă fără
intensa activitate de cercetare din muzee, colecţiile dezvoltându-se datorită muncii de
teren, investigaţiilor istorice ale culturilor, colecţiilor şi istoriei academice şi prin analize
1
tehnice şi materiale •
Paginile care vor urma încearcă să prezinte două asemenea instituţii: Museum
fur VO/kerkunde din Viena şi Naprstek Museum din Praga.
şi

1

The Museum. The Mission of Ethnological Museums la
http://www.khm.at/en/the-museum-of-ethnology/the-museum/
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Museum filr Vo/kerkunde din Viena este unul dintre cele mai importante muzee
etnologice din lume. Colecţiile sale cuprind mai mult de 200.000 de piese etnografice şi
arheologice, 25.000 de fotografii, 136.000 de lucrări tipărite, precum şi peste 300 de
kilometri de film despre istoria, cultura şi viaţa cotidiană a populaţiilor tradiţionale din ţări
extra-europene.
3
Originile muzeului datează din anul 1806 când, din iniţiativa împăratului FranzIosef, naturalistul Leopold von Fichtel a achiziţionat din Londra, la licitaţie, mai multe
obiecte, parte dintre acestea din colecţia James Cook, începând astfel alcătuirea
colecţiei imperiale etnografice, parte Hofnaturalienkabinett (cabinetul de curte pentru
obiecte naturale). A urmat expediţia austriacă întreprinsă între anii 1817-1836 de 14
naturalişti, medici şi artişti în Brazilia, în timpul căreia Johann Natterer şi Johann Pohl au
alcătuit o colecţie de 1.800 de obiecte etnografice considerate astăzi singurele urme
materiale timpurii din regiune ce au supravieţuit timpului şi care se află la Museum filr
VO/kerkunde. Mai trebuie amintită şi călătoria navală austro-ungară în jurul lumii (18571859), în timpul căreia au fost strânse în jur de 300 de obiecte ce au îmbogăţit muzeul.
Din 1876 aceste colecţii au făcut parte din Muzeul de Istorie Naturală, ca
4
secţiune de antropologie-etnografie destinată găzduirii tuturor materialelor etnografice
din numeroasele colecţii ale familiei de Habsburg, care deveneau astfel accesibile
5
publicului • Prima expoziţie, care conţinea cele mai importante piese ale vremii, a fost
6
inaugurată în anul 1888 •
Ca instituţie independentă, Muzeul de Etnologie a fost creat în anul 1928, având
sediul în corpul principal al Palatului Imperial din Viena (cunoscut sub numele latin
Corps de Logis, sau „corpul logiilor'')7, unde se află şi astăzi. Clădirea, cu holuri largi,
coloane de marmură şi tavane înalte, a fost construită pentru a avea rolul de casă de
oaspeţi • Holul cu acoperiş de sticlă este decorat cu fresce, iar scările ceremoniale
conduc la frumoasele log ii ce dau numele impresionantei clădiri.
În perioada interbelică, colecţiile nu au fost extinse semnificativ, atât din lipsa
resurselor financiare cât şi a celor umane, achiziţiile începând din nou, după 1950, în
deceniile următoare colecţiile îmbogăţindu-se şi datorită cercetărilor de teren 9 • Dintre
ultimele colecţii dobândite, se cuvin amintite colecţia Rene Nebesky-Wojkowitz din
Nepal, colecţia Ernst Fuchs din Ciad, şi cele alcătuite de curatorii muzeului în timpul
2

8

2

Barbara Plankensteiner, The history of Co/fections at the Museum filr Volkerkunde in Vienna, Austria.
An Overview, în Non-European Ethnographical Collections in Central and Eastern Europe, ECHO
Workshop Budapest, 26th and 27th March, 2004 la
http://www.necep.net/papers/budapest/plankens.pdf
The Museum of Ethnology,la http://www.khm.at/nocache/en/the-museum-of-ethnology/
Ethnology Museum, la
http://www.europe-cities.com/en/786/austria/vienna/place/22777_ ethnology_ museum
3
Thomas Trenkler, The Vienna Hofburg. The History. The Buildings. The Sights, Verlag Carl Ueberreuter,
Wien, 2004, p. 107-108; Barbara Plankensteiner, loc.cit., p. 2-3.
• The Museum. The Mission of Ethnological Museums, loc. cit.; Ethnology Museum, loc. cit.
5
Bettina Zorn, The Museum of Ethnology, Vienna, în „Korea Foundation Newsletter", May 2001, voi. 1O.
nr. 2 la http://newsletter.kf.or.kr/english/contents.asp?vol=6&1ang=English&no=171.
6
Eadem.
1
Manfred Wehdorn, Mario Schwarz, Susanne Hayder, Christian Chinna, Vienna, a Guide to the UNESCO
World Heritage Sites, SpringerVerlag, Wien, 2004, p. 140-142.
"Bettina Zorn, loc.cit.
9
Barbara Plankensteiner, loc.cit., p. 4.
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cercetări lor întreprinse în Orient, Noua Guinee, Mexic şi Guatemala

10
•

Din anul 2001 muzeul funcţionează ca parte a unei instituţii ştiinţifice publice,
11
alături de Muzeul de Istorie aArtei şi Muzeul Teatrului Austriac •
12
Colecţiile Muzeului provin din donaţii şi achiziţii de obiecte de la diplomaţi,
negustori, funcţionari, misionari, învăţaţi sau aventurieri şi cercetări sistematice pe
teren.
13
Sub titulatura „America Centrală şi de Nord" sunt cuprinse mai multe colecţii
care oferă o privire asupra acestui spaţiu, din perioada colonială până în prezent.
Principale sunt: colecţia arheologică cu artefacte din estul Statelor Unite,
Mesoamerica şi America Centrală, colecţia de piese arheologice din Mexic, Costa Rica
şi Panama, colecţia de textile din Panama, obiecte ce au aparţinut eschimoşilor (parte
din colecţia James Cook), obiecte ale nativilor Americii de Nord, colecţia de piese din
zona Arctică şi a Caraibelor.
Cea mai cunoscută piesă este un obiect aztec, podoaba de cap din pene verzi
ce se crede că i-ar fi aparţinut împăratului Montezuma, devenită simbolul muzeului, şi
care provine din cabinetul de curiozităţi al lui Ferdinand al II-iea, constituit la Castelul
14
Ambras din Tirol şi încorporat muzeului în 1880-1881 •
15
Colecţia „America de Sud" demonstrează marea diversitate culturală a acestei
regiuni. Conţine peste 18.000 de piese etnografice şi arheologice din toate părţile
continentului, din perioadele anterioare cuceririi europene.
15
Colecţia „Asia de Est: China, Coreea, Japonia" păstrează mai ales piese
japoneze. Se găsesc aici piesele achiziţionate de arhiducele Franz Ferdinand de
Austria-Este în anii 1892-1893 şi colecţia de 5.315 de piese alcătuită de Heinrich
Siebold şi donată muzeului în anul 1888. Artefactele din China şi Coreea provin din
călătoriile secolului al XIX-iea şi din colecţii consulare.
11
„Asia insulară de Sud-Est" este o colecţie variată, ce include obiecte din cea
mai mare ţară musulmană, lndonesia, din Malaezia şi Brunei, ţări unde islamul este
religia oficială, dar şi din Filipine şi Timorul de Est, unde catolicismul este majoritar.
Caracteristic pentru această zonă este faptul că regiunile de coastă au fost în
contact cu alte culturi şi civilizaţii, în timp, în interiorul insulelor populaţiile au evoluat
izolat de restul lumii.

10

Eadem.
The Museum. The Mission of Ethno/ogica/ Museums, loc.cit.; Ethnology Museum, loc.cit.
12
Barbara Plankensteiner, /oe. cit.
13
Gerard van Bussel, North and Central America la
http://www.khm.at/en/the-museum-of-ethnology/collections/north-and-central-america
1
• Neal Bedford, Janine Eberle, Vienna. City Guide, Lonely Planet Publications, London, 2007, p. 64;
Darwin Porter, Danforh Prince, Frommer's Vienna & the Danube Valley, 7"' Edition, Wiley Publishing,
2009, p. 129; Earl Steinbicker, Daytrips Austria, Hasting House, Winter Park, Florida, 2008, p. 26.
Barbara Plankensteiner, /oc.cit., p. 2.
15
Claudia Augustat, South America, la
http://www.khm.at/en/the-museum-of-ethnology/collections/south-america/
Barbara Plankensteiner, loc.cit., p. 3.
16
Bettina Zorn, Renale Noda, East Asia: China, Korea, Japan, la
http://www.khm.at/en/the-museum-of-ethnology/collections/east-asia-china-korea-japan
11
Sri Kunhnt-Saptodewo, Insular South Asia, la
http://www.khm.at/en/the-museum-of-ethnology/collections/insular-southeast-asia
11
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18

„Africa de Nord, Orientul Mijlociu, Asia Centrală şi Siberia" este o colecţie de
aproape 25.000 de obiecte referitoare la viaţa de zi cu zi din regiunile respective. În a
doua parte a secolului al XX-iea, s-a încercat achiziţionarea de materiale care să
reflecte arta şi meşteşugurile popoarelor orientale de-a lungul istoriei, dar şi credinţele
religioase din Orientul Mijlociu, leagănul celor patru mari religii monoteiste: iudaism,
creştinism, islam şi zoroastrism. Alte obiecte ale colecţiei reflectă viaţa culturală din
Tunisia, Algeria, Maroc, Egipt, Anatolia, Iran şi Afganistan în secolele al XIX-iea şi al XXiea, fără a fi neglijate nici popoarele Orientului Îndepărtat.
O altă colecţie masivă - 300.000 de obiecte - este cea dedicată „Oceaniei şi
Australiei" .Viaţa de zi de zi şi cea spirituală sunt ilustrate cu ajutorul unor obiecte foarte
diverse, care stau mărturie pentru felul în care vedeau lumea şi viaţa îndemânaticii şi
creativii locuitori ai Pacificului.
Cele 35.000 de piese ce alcătuiesc colecţia „Africa Sub-Sahariană" reflectă
deosebita diversitate culturală a acestei regiuni şi au fost strânse mai ales înainte de
1918, vorbind astfel şi despre fostele colonii europene în Africa. Printre cele mai
interesante sunt piesele din bronz şi fildeş din Regatul Benin (Nigeria de azi) şi
îmbrăcămintea de ceremonie diri Etiopia.
Cei care vor să cerceteze istoria instituţiei şi modalitatea de alcătuire a
21
colecţiilor sale, se pot informa în Arhiva Muzeului de Etnologie. Tot aici se află
documente ce cuprind date biografice despre cei care au contribuit la existenţa
muzeului, documente referitoare la activitatea de cercetare şi cea expoziţională,
corespondenţă şi însemnări ale colecţionarilor ş.a.m.d., de la inaugurarea instituţiei
până în prezent. Arhiva de imagini include picturi, acuarele, desene, grafică, stampe şi
afişe ale expoziţiilor.
22
Colecţia de fotografii conţine în jur de 75.000 de obiecte şi este importantă atât
din punct de vedere etnologic, cât şi din cel al istoriei fotografiei. Strângerea fotografiilor
a început în anul 1880, mai întâi fiind privite ca materiale documentare, menite a sprijini
cercetarea şi activitatea expoziţională, aspectul artistic al fotografiilor fiind luat în
considerare mult mai târziu.
În actuala organizare, muzeul are expoziţii permanente, speciale şi temporare.
Expoziţia permanentă „Asia de Sud şi de Sud-Est şi ţările Himalayei: Imagini
23
ale zeilor'' (vernisată în data de 19 decembrie 2008).
Această zonă enormă este delimitată de Sri Lanka în sud, Mongolia în nord,
Vietnam la est şi Pakistan în partea de vest. Instrumente muzicale indiene, figurine de la
teatrul de păpuşi pe apă vietnamez, statui khmere, picturi taoiste, statui ale lui Buddha
din Thailanda, capete-trofee de vânătoare Naga, sunt doar câteva exemple din colecţia
ce numără mai mult de 30.000 de obiecte. Piesele expuse ilustrează modul în
19

20

'"Axel Steinmann, North Africa, Middle East, Centra/Asia and Siberia, la
http://www.khm.at/en/the-museum-of-ethnology/collections/north-africa-middle-east-central-asia-and-siberia
9

Gabriele Weiss, Oceania andAustralia, la
http://www.khm.at/en/the-museum-of-ethnology/collections/oceania-and-australia
20
Barbara Plankensteiner, loc.cit., p. 3-4; Eadem, Sub-Saharian Africa, la
http://www.khm.at/en/the-museum-of-ethnology/collections/sub-saharan-africa
21
lldik6 Cazan-Simanyi, Archiv, la http://www.khm.at/en/the-museum-of-ethnology/collections/archiv
22
Christine Zackel, Photo Co/lection, la
http://www.khm.at/en/the-museum-of-ethnology/collections/photo-collection
23
Christian Schicklgruber, South and Southeast Asia, the Himalaya Countries, la
'

http://www.khm.at/en/the-museum-of-ethnology/collections/south-and-southeast-asia-the-himalaya-countries
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care oamenii şi-au văzut zeii şi s-au organizat, locul deţinut de individ în societate, felul
în care au transformat terenurile pentru a deveni fertile, produsele obţinute din animalele
crescute, modul în care s-au îmbrăcat, s-au bucurat de timpul lor liber, au purtat
războaie.

Expoziţia specială „James Cook şi explorarea Pacificului de Sud" (12 mai 201 O
24

-13 septembrie 201 O).
James Cook (1728-1779), explorator, navigator şi cartograf britanic, îşi
datorează faima celor trei călătorii în jurul lumii, întreprinse între 1768 şi 1779, în
încercarea de a localiza miticul continent sudic şi de a face observaţii astronomice.
Ca urmare a celei mai spectaculoase expediţii de explorare a secolului al
optsprezecelea, au fost descoperite insulele Societe, azi Polinezia franceză (denumite
după Royal Society din Londra, finanţatorul expediţiei), Noua Zeelandă şi insulele
Sandwich (azi arhipelagul Hawaii).
A fost însoţit de o echipă internaţională alcătuită din oameni de ştiinţă şi artişti,
călătoriile servind interese ştiinţifice şi geo-strategice. Pe lângă descoperirile care au
lărgit orizontul de cunoaştere al perioadei, şi riguroasele cercetări ale florei, faunei şi
populaţiilor întâlnite, scrierile şi picturile călătorilor au creat o imagine romantică a
Pacificului de Sud ca un paradis insularîndepărtatşi liber.
Moartea violentă a lui Cook, în Hawaii, l-au transformat în ochii contemporanilor
într-un erou al cuceririi europene a lumii.
Cu peste 500 de exponate din muzee europene şi colecţii private, expoziţia
documentează călătoriile lui James Cook „la capătul lumii", concentrându-se pe
inovaţiile şi îmbunătăţirile aduse navigaţiei, pe contribuţiile aduse în domeniul
astronomiei, istoriei naturale, geografiei şi etnologiei. Sunt expuse preţioase documente
culturale aparţinând locuitorilor arhipelagurilor din Pacific şi coastei de nord-vest a
Americii de Nord, printre care impresionante podoabe realizate din pene, ţesături din
scoarţă decorată, sculpturi, precum şi obiecte utilizate în viaţa de zi cu zi, haine, bijuterii
şi arme. Toate acestea, împreună cu picturi şi desene executate în cursul deplasărilor,
ne înfăţişează o lume a Pacificului de Sud încă neatins de Occident.
Expoziţia temporară „Turism imperial: călătoria arhiducelui Franz Ferdinand
de Austria-Este în India" (7 iulie-13 septembrie 201 O).
În cursul călătoriei sale în jurul lumii, arhiducele Franz Ferdinand a vizitat India şi
Sri Lanka. Celebrii fotografi, ca austriacul Eduard Hodek cel Tânăr şi indianul Lala Deen
Dayal, au documentat această aventură, de la vânătoarea de tigrii, până la eticheta de
curte. În această expoziţie sunt expuse pentru prima oară în jur de optzeci de fotografii,
alături de miniaturi din fildeş şi hârtie din bogata colecţie de suveniruri a arhiducelui,
14.000 de piese achiziţionate între 1892-1893, acum în posesia Muzeului de Etnologie
din Viena.
25

2
•

James Cook and the Discoveryofthe South Seas, la
http://www.khm.aUen/kunsthistorisches-museum/exhibitions/currenVjames-cook-an-the-discovery-of-the-south-seas

James Cook and the Discovery ofthe South Seas (Press release ), la
http://events.wien.info/english/EventDetail.htm?EventlD=64575
25
Imperial Sightseeing-Archduke Franz Ferdinand ofAustria-Este 's Journey to India, la
http://www.khm.aUen/kunsthistorisches-museum/exhibitions/currenUimperial-sightseeing
Imperial Sightseeing-Archduke Franz Ferdinand ofAustria-Este 's Journey to India (Press release ), la
http://events.wien.info/english/EventDetail.htm?EventlD=68908
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Fig.1. Muzeul de Etnologie din Viena
Vienna's Museum of Ethnology

Fig. 2. Corps de Logis, Palatul Hofburg, Viena
Corps de Logis, Hofburg Pa/ace, Vienna

Fig. 3. Exponate din Museum fur Volkerkunde
Exhibits in the Museum fur Vo/kerkunde
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Din Viena, ne mutăm la Praga, o altă capitală europeană, pentru a face
cunoştinţă cu un personaj interesant al secolului al XIX-iea.
26
Vojtech Nâprstek (Fingerhut în limba germană) s-a născut la Praga, în
17 aprilie 1826 şi a fost crescut de mama sa, văduvă, care moştenise o casă (cu fabrică
de bere, distilerie de vin şi han cu cârciumă) în centrul oraşului. În vremea studenţiei, la
Viena, a participat la mişcările revoluţionare ale anului 1848, motiv pentru care a fost
nevoit să-şi părăsească ţara, fiind căutat de autorităţi. A stat o vreme în Germania, după
care s-a stabilit în Statele Unite, unde a trăit zece ani, continuând studiile de drept şi
practicând mai multe meserii, cea mai importantă fiind cea de jurnalist. S-a întors în
Boem ia în 1857, după ce monarhia austriacă a amnistiat toţi dizidenţii politici.
A fost un ceh nationalist şi liber cugetător, interesat de tehnică, artă orientală şi
cărţi, care a dorit şi a co~tribuit la crearea unei naţiuni moderne. Întors în ţară, a început
să materializeze ideile înnoitoare, alături de câţiva prieteni. El a adus în Praga prima
maşină de cusut, prima oală sub presiune şi primul frigider. Mai mult, a susţinut
egalitatea în drepturi a femeilor-va finanţa Clubul american al doamnelor cehe, înfiinţat
21
alături de Karolina Svetlâ şi Sofie Podlopskâ în 1865 - , cărora le-a rezervat anumite
seri pentru recreare la restaurantul familiei. Nunta sa cu Josefa (după 17 ani de
convieţuire armonioasă) a fost o senzaţie în Praga, fiind prima căsătorie civilă din oraş,
oficiată la Vechea Primărie.
Deşi un conservator din punct de vedere politic, era inovator în viata de zi cu zi.
În casa lui a fost instalat unul dintre primele telefoane din oraş, a susţinut introducerea
tramvaiului public şi a sprijinit numeroase evenimente culturale. A creat în 1862 Muzeul
Industrial din Praga şi Encyclopedia Otto, cea mai mare a vremii în Cehia, şi timp de mai
multe decenii a încercat să îmbunătăţească viaţa praghezilor prin măsurile luate în
calitate de consilier independent al oraşului.
Prima expoziţie a Muzeului Industrial a fost deschisă în casa familiei
( U Halanku), în 1874, pe care Nâprstek a extins-o, în 1880, cu un nou corp de clădire, pe
trei nivele, destinat spaţiilor expoziţionale • Pe lângă obiectele adunate în propriile
călătorii, Vojta Nâprstek a colectat de la prieteni, călători sau a cumpărat la licitaţii
numeroase alte artefacte.
A murit în ziua de 2 septembrie 1894 şi a fost incinerat, în oraşul german Ghota
(în Cehia nu exista încă niciun crematoriu), iar urna cu rămăşiţele sale a fost expusă
într-unul dintre holurile muzeului ce îi poartă numele. Conducerea muzeului a fost
preluată de văduva sa, ajutată de un grup de prieteni, utilizând fondul constituit de
Nâprstek în acest scop 29 •
28

26

Alena Skodova, Czechs in History- Vojta Naprstek, Radio Prague, la http://www.radio.cz/en/article/11871
Malynne Sternstein, Czechs of Chicagofand, Arca dia Publisher, Charleston, South Carolina, 2008, p. 15;
Katerina Klapstova, The Czech Nationaf Museum (Naprstek Museum) and its American Ethnographicaf
and Archaeofogicaf Coffections, în Non-European Ethnographicaf Coffections in Central and Eastern
Europe, ECHO Workshop Budapest, 26th and 27th March, 2004, la
http ://www.necep.net/papers/budapest/klapstova. pdf
21
Hugh LeCaine Agnew, The Czechs and the Lands of the Bohemian Crown, Hoover lnstitution Press,
Stanford, California, 2004, p. 132. Sylvia Paletschek, Bianka Pietrow-Ennker, Women's emancipation
movements in the nineteenth century: a European perspective, Stanford University Press, Stanford,
California, 2004, p. 174.
28
Katerina Klapstova, foc.cit., p. 1.
29
Eadem.
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Deşi

muzeul Industriilor şi Clubul Doamnelor nu mai există, iar colecţiile
30
alcătuite de Vojta Naprstek se găsesc acum în trei muzee pragheze , Muzeul Naprstek
31
şi bogata sa bibliotecă (peste 300.000 de obiecte, dintre care 46.000 de cărţi şi 18.000
de fotografii doar în colecţia fondatorului) sunt foarte căutate atât de către specialişti cât
şi de turişti.
Urmaş al muzeului creat în secolul al XIX-iea şi devenit etnografic după moartea
soţiei fondatorului, a primit în 1928 o bună parte a colecţiilor Muzeului Regatului
Boem iei, de care a depins din punct de vedere administrativ în intervalul 1932-1943, sub
numele de Muzeul General Etnografic Nâprstek3 2 • Este parte a Muzeului Naţional din
33
Praga, începând din anul 1943 , colecţiile sale trecând de la o instituţie culturală la alta,
timp de câteva decenii, funcţie de viziunea celor care l-au administrat. Organizarea
34
actuală datează din 1962 , de la sărbătorirea centenarului, structura muzeului
reflectându-se în titulatura sa.
Muzeul Nâprstek al culturilor din Asia, Africa şi America35 cuprinde peste
150.000 de obiecte - de artă, etnografice, arheologice, istorice - aparţinând culturilor
nativilor din cele două Americi, Australia, Oceania, Melanesia, Micronesia şi Polinesia,
Asia şi Africa.
După 1946, Muzeul Nâprstek a fost desemnat ca singurul muzeu din ţară
specializat în culturi extra-europene, astfel încât colecţia s-a înmulţit cu piesele de acest
fel existente la alte muzee. În ultimii ani au avut loc achizitii semnificative, fiind
'
cumpărate mai multe colecţii private, din Cehia şi din alte ţări.

Fig. 4. Muzeul Naprstek al culturilor din Asia, Africa şi America din Praga
Pragues Naprstek Museum of Asian, African and American Cu/tures

30

Jack Messenger, Brigitte Lee, Prague, Fifth Edition, London, New Holland Publishers, 2008, p. 40.
Katerina Klapstova, loc.cit., p. 1.
32
Eadem.
33
The Significance and History of the National Museum, la http://www.nm.cz/english/historie.php
Katerina Klapstova, loc.cit., p. 2.
34
Katerina Klapstova, loc.cit., p. 2.
35
Naprstek Museum of Asian, African and American Cu/tures la
http://www.nm.cz/sluzby-detail.php?f_id=32
Naprstek's Museum ofAsian, African and American Cultures, la
http://www.digital-guide.cz/en/poi/museum/naprsteks-museum/
Naprstek's Museum ofAsian, African and American Cu/tures in Prague, la
http://www.prague.neUnaprstek-museum
31
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Fig. 5. Exponate din Naprstek Museum
Exhibits in Naprstek Museum

Piesele expuse - cu valoare istorică, artistică şi culturală - au fost adunate
vreme de mai multe generaţii, de către curatorii muzeului, în timpul cercetărilor de teren,
de către călători (exploratori, misionari, diplomaţi ş.a.) şi colecţionari experimentaţi, dar
şi de către vânători de suveniruri exotice. De aceea, multe obiecte au ajuns în posesia
muzeului prin intermediari, originea şi contextul artefactelor fiind, în acest caz, mai greu
de stabilit. Dintre colectii se cuvin mentionate măcar câteva: colectia naturalistului
Tadeăs Haenke36 (Kreibitz, Boemia, 1761 - Cochabamba, Peru, 181°7), alcătuită din
obiecte etnografice din vestul Americii, culese în cursul expediţiei condusă de amiralul
Alessandro Malaspina; colecţia donată muzeului de către exploratorul şi fotograful
Enrique Stanco Vrăz (1860-1932, Praga), alcătuită din obiecte de uz casnic ale
locuitorilor Americii Ecuatoriale; colecţia etnografică alcătuită din piese culese în
8
America de Sud de către Alberto Vojtech Fric3 (1882-1944, Praga), botanist, etnograf,
scriitor şi explorator; colecţia de obiecte ale indienilor Pueblo şi Navaho din sud-vestul
9
Statelor Unite, alcătuită de etnograful şi fotograful Frantisek Prospfsil3 , în timpul
cercetărilor pe teren.
Activitatea expoziţională se desfăşoară în expoziţii permanente şi temporare.
Expoziţia permanentă „America. Mărturii ale vieţii şi culturii nativilor
40
americani" a fost deschisă în două etape, în 1983 şi 1986, fiind mereu îmbunătăţită şi
rearanjată. Este organizată în patru săli, pe regiuni geografice.
În prima încăpere, „zona Arctică, Coasta Nord-Vestică, California şi Sud-Vestul
Americii de Nord", se încearcă relevarea schimbărilor culturale produse de
37

36

Taddeus Haenke, la http://famousamericans.net/thaddeushaenke/: Katerina Klapstova, loc. cit., p. 3.
Alena Skodova, Enrique Stanko Vraz, la http://www.radio.cz/en/article/26968; Enrique Stanco Vraz,
la http://cs.wikipedia.org/wiki/Enrique_Stanko_Vraz: Katerina Klapstova, loc.cit., p. 3-4.
38
Zderika Kuchyriova, Cestovatel a etnograf Alberto Vojtech Fric, la
http://www.radio.cz/cz/clanek/60964 Katerina Klapstova, loc.cit., p. 4.
39
Frantisek Pospisil, la http://www.rapper.org.uk/people/frantisek_pospisil.php
Katerina Klapstova, loc.cit., p. 4-5.
40
America. Evidence of Life and Cu/ture of Native Americans, la
http://www.nm.cz/expozice-detail.php?f_id=60
37

240

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro

interacţiunea populaţiilor tradiţionale

de aici cu cultura euro-americană. Sunt expuse
mai ales obiecte de la sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul celui următor, provenite
din mai multe colecţii ale unor experţi. Interesant este textul introductiv, care explică
termenul de „nativ(i) americani" preferat celor de "indieni" şi/sau „eschimoşi", care se
consideră discriminaţi atunci când sunt numiţi astfel.
În sala „Marile Câmpii, Preeriile şi Pădurile Estice" exponatele datează din
secolul al XIX-iea şi aparţin în cea mai mare parte colecţiei fondatorului (culese de la
nativii din Wisconsin şi Minnesota)41, fiind completate de obiecte ale emigranţilor cehi
care au trăit în Statele Unite.
Sala „Mexic şi America Centrală" conţine ceramică, sculpturi şi instrumente
muzicale din piatră, care au aparţinut colecţiilor unor arheologi amatori: August Genin şi
Jakub Beer, iar în vitrina centrală sunt expuse obiecte mexicane, majoritatea
reprezentând un dar al guvernului mexican, completate cu piese din colecţii particulare.
Sala „America de Sud" se remarcă prin obiectele precolumbiene expuse,
aparţinând unor vechi civilizaţii ca Nazca, lnca, Tiahuanaco ş.a.m.d.: ceramică,
sculpturi şi textile. Există însă şi obiecte ale perioadei coloniale sau ale populaţiilor
native contemporane. O vitrină este dedicată obiectelor cotidiene ale populaţiei
amazoniene: coşuri împletite, arme, obiecte decorative din pene sau seminţe,
instrumente muzicale sau ceremoniale ş.a.m.d.
42
Expoziţia permanentă „Culturile Australiei şi Oceaniei" •
Henry Small a vizitat fostul muzeu industrial ceh, iar în 1877 i-a donat colecţia sa
de sculpturi din lemn din arhipelagul Fiji, care va sta la baza unei bogate colecţii ce va fi
extinsă cu piese obţinute din donaţii sau achiziţii de la colecţionari şi călători. În peste
130 de ani muzeul a achiziţionat mai mult de 6.000 de obiecte din Australia şi Oceania.
Deşi nu se află pe primele poziţii ale listelor cu obiective turistice sau culturale de
vizitat în cele două capitale europene, acestea fiind ocupate de instituţii ce oglindesc
istoria locală, orice iubitor de istorie, artă sau de cultură, în general, care vizitează
Museum fOr Vălkerkunde din Viena şi/sau Naprstek Museum din Praga, va petrece aici
câteva ore memorabile. Cu atât mai mult, recomand călduros cunoscătorilor - istorici,
etnografi, etnologi, antropologi, muzeografi sau istorici de artă- să viziteze- de plăcere
sau din interes profesional - aceste două muzee bogate şi bine organizate.

" Katerina Klapstova, loc.cit., p. 3.
2
• Kultury Australie a Oceanie, la http://www.nm.cz/expozice-detail.php?f_id=25
Australian and Oceanian Cultures, la şi http://www.nm.cz/expozice-detail.php?f_id=65
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