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În şedinţa din 1965, la New-York, I.C.O.M.-ul a hotărît înscrierea alcătuirii cataloagelor ştiinţi
fice în planurile tuturor muzeelor.
Deşi de atunci, această problemă a fost ridicată de n e numărate ori cu ocazia discutării planurilor
de perspectivă ale muzeelor, ea nu a primit încă impui ionarea necesară care să-i asigure înfăptu irea.
In ultimii ani, în „Revista muzeelor" au apărut cîteva articole interesante privitoare la cataloagele col ecţiilor etnografice, care sublini ază importanţa acestora p entru dezvoltarea etnografiei prin integrarea
colecţiilor de muzeu în tipologia etnografică naţională şi chiar internaţională, precizînd în acelaş i timp
unele principii teoretice de bază ale alcătuirii cataloagelor 1 .
Este probabil că unul din motivele care au determinat această rămînere pe loc e te nu atît cantitatea enormă de muncă pregătitoare reprezentată prin r edactarea fişelor de obiecte după normele
convenite, cît mai ales nece itatea de a l ămuri în prealabil un ele probleme de bază pc care se sprijină
organizarea catalogului. Din ace t punct de vedere, în mom entul de faţă, ituaţia ar putea fi considerată
oarecum paradoxală, deoarece, dacă elaborarea cataloagelor ştiinţifice a le muzeelor de etnografie va
însemna evident o contribuţie însemnată la dezvoltarea acestei discipline, nu este mai puţin adevărat că
aceasta presupune existenţa unei ştiinţe constituite care să poată oferi muzeografilor sistemul categoriilor, tipologiilor şi clasificărilor de bază de care aceştia au nevoie pentru sistematizarea colecţii lor în
vederea cata l ogării lor.
Dacă cercetările şi studiile diferitelor muzee de etnografie şi artă populară, precum şi cele ale
speciali şti l or din cadrul Institutelor Academiei de ace l aşi profil a u precizat şi rezolvat o serie de probleme privind tipologia şi clasificarea diferitelor categorii de obiecte de artă populară, au contu rat şi
definit particularităţile a numeroase zone etnografice din cuprin snl ţării, precum şi speciffcu l creaţiei
populare a le diferitelor grupe etnice, au mai rămas încă destule probleme deschise, a căror rezolvare cere
un efo rt şi o muncă de colaborare bine coordonată între unităţile muzeale şi speciali ştii institutelor Academiei .
Muzeul de artă populară al R. S. România, prin locul său central în reţeaua muzeelor de etnografie şi prin bogata şi importanta sa co l ecţie de artă populară, poate să aducă o s ubstanţială contribuţie
la elaborarea fundamentelor ştii nţifi ce pe care se sprij in ă alcătuirea catalogului, prin rezultatele la care
va ajunge cu acest prilej colectivu l său, in studiul col ecţiilor.
In dorinţa de a aduce o oarecare contribuţie la stabilirea unor norme unitare pentru cataloagele
ştiinţifice ale colecţiilor de artă populară, propunem un punctaj întemeiat pe co l ecţiile Muzeului de artă
populară şi pe experienţa de ani de zile a colectivului acestui muzeu in problema evidenţei şi organiză
rii co l ecţii lor.
Nu este cazul să mai insistăm asupra caracterului sistematic al catalogului ştiinţific de muzeu.
u cantitatea absol ută a obiectelor interesează, ci în primul rînd organizarea lor în cadrul unei clasificări. De aceea în cazul unor colecţii foarte numeroase, catalogul ar putea avea un caracter oarecum
selectiv (vezi C. Nicolescu, Catalogul de argintărie al secţi ei de a·rtă feudală al Muzeului de artă al R. S.
R omdnia ), reţinînd piesele cele mai valoroase din punct de vedere artistic şi cele mai reprezentative
în cadrul clasificării stabilite. Restul pieselor din serie ar putea fi menţionate eventual doar prin numărul de inventar.
Pentru un muzeu de artă populară, cu colecţii variate din punct de vedere a l genului şi al categoriei funcţionale nu se poate vorbi de un singur catalog, ci de cataloage pe colecţii unitare, corespunzînd categoriilor de bază ale artei populare, categorii pe care se întemeiază de altfel şi organizarea colecţiilor.

Propunem deci următoarele cataloage de colecţii : port popular, ţesături, ceramică, lemn, meos, obiecte de cult şi obiecte legate de obiceiuri, artizanat, creaţia de artă populară a ţărilor străine.
D eoarece însă în realitatea concretă a obiectelor etnografice, aceste categorii nu sînt strict delimitate, ace l aşi obiect avînd în unele cazuri mai multe valenţe - participă la un gen, este legat de anumite
obiceiuri etc. - obiectul trebuie încadrat în acest caz în principal, cu fişa completă, la una din aceste
categori i, fiind menţionat la celelalte prin referinţe de trimitere 2 •
Operaţia cca mai exigentă din pnnct de vedere ştiinţific este desigur sistematizarea materialului
în cadrul categori ilor ele bază. Această operaţie are ca scop construirea sistemului artei populare pe catetal

şi

1 M. Pop, Valor·ificarea materialelor i nedite din, m1, zce şi arhive i ti ccrcctdrilc de etnografie şi folclor (comunicare ţinută la sesiunea
Comitetului executiv a l Soc. Interne de Etnografic şi Folclor), „Revista muzeelor", III, 1966, nr. 2, p. 103-106; T. Bănăţea nu, Cu
privire la catalog11I ~ liinţi/ic al colecţiilo r etn ografice , „Revista muzeelor", IV, 1967, nr. 2., p, 126- 128.
2 M. Pop , art. cil.
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gorii şi solicită criterii diverse, întemeiate pc determinantele principale ale obiectelor etnografice - funcţiona l e, tipologice, zonale, etnice 3 . Aceste criterii intră în joc în cursul desfăşurării clasificării, de la
categoriile cele mai generale la grupele cele mai diferenţiate, la diferite nivele în funcţie de specifi cul colecţiei, cît şi de finalitatea catalogării. Astfel, ordinea de folosire a criteriilor - funcţiune, tip şi variantă,
zonă, grup etnic, apare oarecum dependentă de caracterul şi destinaţia cataloagelor, după cum ele vor
avea în primul rînd o circulaţie intensă pe plan naţional san o circulaţie foarte largă pe plan internaţional4.
Dacă în primul caz se poate da întîietate criteriu lui zonal, tipologia fiind urmărit.'\. în cad rul arii lor
etnografice, în al doilea caz, zona trebuie subordonată tipologiei.
Una din problemele cele mai delicate şi care ridică cele mai multe dificultăţi este aceea a tipologici, nu numai din cauza goluri lor care există încă în momentul de faţă în cadrul diferitelor categorii
de obiecte dar, mai a les prin diversitatea categoria l ă a tipurilor implicate în clasificare.
J\Iuzeograful operează astfel cu tipuri complexe şi cu tipuri simple - parţiale, cu tipuri şi variante
morfologice, structurale, funcţionale, cu tipuri şi variante zonale, etnice, i toricc etc. , şi trebuie să aleagă
cu toată rigoarea ştiinţifică acele criterii care în fiecare situaţie corespund a pectelor etnografice celor
mai semn ificative.
Desigur că marile muzee de etnografie şi artă populară, cu colecţii bogate şi cuprinzătoare, a u o
situaţie favorizată în această privinţă. Dar rezultatele cercetărilor întreprinse pe aces te colecţii vor trebui confruntate între ele, precum şi cu cele ale muzeelor locale, care posedă în genere co lecţ ii specializate, pentru a se putea ajunge la unificarea tipologiei, cît şi a întregii terminologii care afectează sistematizarea materialului.
Din punct de vedere scriptic, un catalog ştiinţific este compus din texte şi fişe de obiect. Este de
dorit, dacă nu chiar necesar, ca fiecare catalog de co lecţie să înceapă cu un text introductiv care să
prezinte colecţia în ansamblu, precum şi criteriile de sistematizare, inclusiv tipologiile generale folosite.
Pe parcursul desfăşurării catalogului, în anumite puncte nodale care marchează o noui1 serie de piese,
considerăm necesară introducerea unor sc urte texte explicative, privind categoriile şi tipurile mai importante, centrele de ceramică, de pictură pe stic lă etc„ event ual în oţite de h ărţ i de răspîndire.
Descrierea obiectelor trebuie făcută după un punctaj unitar. Propunem următoarele pu ncte, după
fişa ştiinţifică de obiect folosită în muzeele de et nografie:
- numărul de inventar
- denumirea obiectului (literară şi l oca lă)
- funcţia şi modul ele folosire
- locul de provenienţă
- epoca şi data
- material ş i tehnică
- locu l unde a fost lucrat şi numele meşterului (dacă are oarecare renume)
- tipul şi varianta
- forma ş i structura
- com po ziţia ornamentală
- motivele ornamentale
- cromatica
- particularităţi stilistice
- inscripţii
- interes etnografic şi a rie de răspîndire
- istoric (în cazuri speciale)
Obiectele cap de serie pentru o anumită categorie, un anumit tip sa u variantă, pentru o anumită zonă sau centru etc. vor căpăta o prezentare mai amplă în cadrul descrierii.
Catalogul fiecărei colecţii, avînd un caracter oarecum independent va cuprinde de asemenea o
tablă de materii, un indice de nume şi de lo ca lităţi, precum şi bibliografia respectivă.
Materialul ilustrativ, sub formă de fotografii şi schiţe, reprezintă un element important al catalogului de muzeu. In genere, fotografiile au prioritate. Materialul trebuie ales în aşa fel încît să reprezinte
ansamblul sistematizat al colecţiei cu toate categoriile şi toată tipologia sa, precum şi piesele de valoare

artistică deosebită.

În ceea ce priveşte concepţia grafică, cataloagele col ecţii lor de artă populară de la toate muzeele
ar trebui unificate astfel încît să alcătuiască o serie omogenă, cu unele diferenţieri proprii pe muzee
şi colecţii.

Oricum, în momentul de faţă, cea mai importantă preocupare a colectivelor muzeelor ar trebui să
fie studiul colecţiilor în vederea sistematizării lor şi schimbul de experienţă între muzee. In acest scop,
forurile conducătoare ar putea încredinţa anumitor muzee cu colecţii importante sarcina de a studia
şi propune pentru cite o colecţie un catalog model, care să fie supus unor conf runtări ş i puneri la
punct colective. Poate că în fel ul acesta, a lcăt u irea cataloagelor ştiinţifice din planul muzeelor ar depăşi
etapa dezideratelor teoretice pentru a intra într-un stadiu de lucru mai dinamic şi mai eficient.
s T. Bănăţean u, art. cit.
• M. Pop . ari. cil.
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