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Bliznę, pow. Brzozów, zespół chałup zabytkowych (jot. L. Smoczkiewicz) 
Bliznę, district Brzozów, ensemble d’anciennes maisons paysannes historiques

Numer poświęcony nowoczesnym metodom konserwa
cji drewna w  obiektach zabytkowych. W dziale arty
kułów publikujemy niektóre rejeraty, wygłoszone na 
konferencji poświęconej tym  zagadnieniom, która od
była się w Myczkowcach w dniach 15— 18 maja 
1967 r. Pozostałe referaty, kom unikaty i głosy w dy
skusji publikujem y w streszczeniu w dziale kom u
nikatów.

Redakcja
KSAWERY PIWOCKI

TYPY PARKÓW ETNOGRAFICZNYCH

PRÓBA USTALENIA POJĘÓ

Na w stępie pozwolę sobie dokonać próby usta
lenia szeregu pojęć związanych z zagadnieniem  
ochrony zabytków ku ltu ry  ludowej, a ściślej 
mówiąc — ku ltu ry  tradycyjnej z epoki przed 
rew olucją przemysłową. Istn ieje  bowiem w tym  
względzie dość sporo nieporozumień: mówi się 
np. o kościele-muzeum  w Boguszycach, nazy
wa się „skansenem ” chatę Konopkówny w Ta
tarach  na K urpiach lub schronisko turystyczne 
w Zubrzycy Górnej.

W ydaje mi się, że należy odróżnić wyraźnie 
takie pojęcia jak: zabytek, rezerw at i m uzeum  
w plenerze. Zajm iem y się kolejno definiowa
niem  tych nazw. Co jest zabytkiem  — określa 
ustaw a sejm owa z 15.11.1962 r. Każdy przed
miot ruchom y lub nieruchom y albo ich ze
społy, uznane za zabytek przez konserw atora, 
są chronione z mocy ustaw y w zasadzie in situ. 
Obiekt użytkow y może pełnić funkcje społecz
nie użytkow e i do tych celów może być za zgo
dą konserw atora adaptow any. Może być przy

tym  dostępny dla zwiedzających, ale może być 
również izolowany, zam knięty i m im o to  nie 
traci charakteru  zabytku i jest nadal chro
niony jako część spuścizny ku ltu ry  narodow ej. 
Pojęcie więc „zabytek” jest najszersze i wszel
kie inne są pochodne i węższe.

Rezerw atem  proponuję nazwać te obiekty  za
bytkowe nieruchome, które znajdują się in 
situ, nie pełnią już żadnych funkcji użytko
wych, a równocześnie są dostępne dla publicz
ności. Ich przeznaczeniem  jest, oczywiście pod 
w arunkiem  ochrony ich stanu, udostępnienie 
ich wartości społeczeństwu. Muszą więc mieć 
zapewnione udogodnienia kom unikacyjne oraz 
choćby najskrom niejszy personel dozorujący 
i oprowadzający.

Zabytkiem  jest katedra wawelska, udostępnio
na w tak  szerokiej m ierze zwiedzającym , pod 
kierunkiem  m niej więcej fachowych przew od
ników, bo pełni przede wszystkim  funkcje 
użytkowe, w tym  w ypadku sakralne. Z abyt
kiem  jest jakiś zagubiony w teren ie wzgórek,
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kryjący grodzisko lub ru iny  zamku (np. 
w  Krzyżtoporze), choć dostępne i zwiedzane, 
ale nie posiadające personelu dozorującego 
i oprowadzającego.

R ezerw atem  typowym  jest np. A rkadia pod 
Łowiczem, m ająca taki personel i pełniąca je 
dynie funkcje upowszechniania wartości, jakie 
ten  ogród zawiera. Rezerw atem  była chata 
M oniaków w Zubrzycy Górnej na Orawie. 
R ezerw atem  też, przynajm niej częściowo, są 
ru iny  zam ku malborskiego. Zabytkiem , ale nie 
rezerw atem , są dla m nie np. piec garncarski 
i chata Pastuszkiew icza w Iłży, bo są użytko
wane przez właściciela, pełnią więc jeszcze 
inne funkcje poza turystycznym i i nauko
wymi.

Zespołami zabytkow ym i są słynne renesanso
we m iasteczka czeskie jak  Telc albo u nas K a
zimierz nad Wisłą, Zamość czy Biecz. Rezer
w atem  natom iast, klasycznym  w moim rozu
m ieniu, jest zespół zabytków biskupińskich, 
k tóry  służy tylko celom naukowym  ’ i tu ry 
stycznym.

Muzeum w plenerze — wedle definicji ustalo
nej na zjeździe specjalistów w Kopenhadze 
i Sztokholm ie w roku 1957, zwołanym przez 
ICOM i UNESCO — jest zbiór zabytków bu
downictwa, który:
1. jest stale dostępny dla publiczności;
2. składa się z elem entów arch itek tu ry  ludo
wej i przedprzem ysłow ej (preindustrielle), 
a więc z domów mieszkalnych, szałasów pa
sterskich, domów rzemieślniczych, kupieckich, 
robotniczych — wraz z ich otoczeniem, takim  
jak  budowle służące eksploatacji, np. stajnie, 
stodoły, spichrze, w arsztaty  rzemieślnicze, m ły
ny, karczm y itp. — generalnie wszelkie ele
m enty arch itek tu ry  wiejskiej lub m iejskiej, 
świeckiej lub sakralnej, pryw atnej lub publicz
nej tego rodzaju;
3. może się składać ew entualnie także:
a. z elem entów  arch itek tu ry  „uczonej” (kapli
ce, kościoły, obiekty historyczne), pam iątek (do
m y artystów  lub poetów itp.), o ile ich konser
w acja in  s itu  stała się z jakichś względów nie
możliwa;
b. z wszelkich elem entów architektury , pocho
dzących z epoki przedprzem ysłow ej.

W szystkie te  budowle muszą być eksponowa
ne wraz ze swym  wyposażeniem. Muszą być 
obsługiwane przez odpowiedni personel nauko
wy i adm inistracyjny oraz wyposażone — o ile 
możliwości pozwolą — w urządzenia służące 
nauczaniu i dydaktyce, np. w budynek czy sale 
w prow adzające w program  muzeum i jego p ro
blem atykę naukow ą i terytorialną, np. w sce
nę plenerow ą dla spektakli folklorystycznych.

Muzea w  plenerze mogą być i byw ają bazowa
ne częściowo na budowlach stojących in situ,

do których dodano inne zespoły, przeniesione 
na nowe miejsce. Same budowle tworzące m u
zeum powinny być oryginałam i; kopie i rekon
strukcje dozwolone są jedynie wyjątkowo, gdy 
ważny w program ie m uzeum  obiekt jest nie 
do nabycia, i to tylko wówczas, gdy rekon
strukcja  jest wykonana przy zastosowaniu n a j
bardziej skrupulatnych m etod naukowych.

Uchwała ICOM precyzuje ponadto zagadnienie 
wyposażenia wnętrz. Zw raca uwagę, że ideałem  
jest przeniesienie budynku do m uzeum  w raz 
z całym inw entarzem  ruchom ym  i nierucho
mym, pochodzącym z epoki przedprzem ysłow ej. 
W w ypadkach koniecznych można zastąpić eler 
m enty  brakujące przede wszystkim  elem entam i 
autentycznym i, wziętym i skądinąd, lub w y ją t
kowo i w razie koniecznej potrzeby rekonstruk-. 
cjami, wykonanym i ściśle wedle m etod nauko
w ych i przez m iejscowych rzemieślników, p a 
m iętających w arsztat przedprzem ysłowy.

Z podanej tu  definicji wynika, że m uzeum  w 
plenerze musi spełnić szereg warunków, by 
mogło otrzym ać to miano, musi więc: 
mieć zapewniony odpowiedni personel nauko- 
w o-adm inistracyjny,
posiadać wyposażenie w nętrz budynków, 
być zbudowane czy założone wedle przyjętego 
program u naukowego.

Nie jest zatem  dotychczas m uzeum  w plenerze 
zbiór budynków  autentycznych i rekonstrukcji 
w Olsztynku. Jest to tymczasem tylko rodzaj 
rezerw atu. Nie jest m uzeum  zbiór budynków 
w Woli Justow skiej pod Krakowem, które peł
nią funkcję niem uzealną. Nie jest też m uzeum  
zbiór budynków w Zubrzycy Górnej, b rakuje 
tu  bowiem personelu i program u, a część obiek
tów jest użytkow ana na cele niemuzealne.

Założeniem podstawowym muzeów w plenerze 
jest ochrona i udostępnienie wartości całości 
ku ltu ry  tradycyjnej epoki przedprzem ysłowej, 
a nie tylko samych budynków. Chodzi o p rze
kazanie następnym  pokoleniom wiernego obra
zu ku ltu ry  dawnej w powiązaniu z przyrodą, 
a rch itek tu rą  i przedm iotam i z życia codzien
nego. Stąd płynie dbałość o stworzenie każde
m u budynkowi i każdemu innem u obiektowi 
możliwie tych samych warunków , w jakich 
„żyły” one in situ. Stąd płynie dalej dla tw ór
ców takich muzeów — w yrażony we wspom
nianych uchwałach — obowiązek dokładnego 
ustaw ienia budowli i ich zespołów w sytuacji 
jak  najściślej przypom inającej sytuację orygi
nalną wraz z paraw anem  zieleni, ogródkami 
i płotam i, studnią, z utrzym aniem  charakteru  
naw ierzchni np. dziedzińca itd. Stąd w ysuw a
ne są niekiedy postulaty ożywienia eksponatów 
przez w staw ienie np. bydła do stajen, a naw et 
ludzi w strojach z epoki do w nętrz m ieszkal
nych.



Oczywiście naszkicowany tu  program  muzeów 
w  plenerze (taka nazw a odpowiada mi najbar
dziej, jako zbliżona do określeń: m usée des 
p lein  air, open air m useum , Freilichtm useum , 
m uzeu  in air liber itp.) był i jest realizowany 
na różne sposoby i wedle różnych założeń teo
retycznych. Nie od rzeczy więc będzie chwilę 
się zatrzym ać nad charakterystyką obcych 
osiągnięć i doświadczeń w  tej dziedzinie.

MUZEA W PLENERZE ZA GRANICĄ

Myśl utw orzenia muzeów pod gołym niebem  
urodziła się w Skandynaw ii. W prawdzie n a j
sław niejsze stało się M uzeum w Skansenie 
(szańcu) w Sztokholmie, ale pierwsze było nor
w eskie w Lilleham m er, założone na 30 ha w 
r. 1887 i posiadające obecnie 100 obiektów 
architektonicznych. A rtu r Hazelius, założy
ciel w  roku 1873 Nordiska M useet w Sztok
holmie, stworzył przy nim  swój „skansen” do
piero w 1891 r. Ów skansen stał się p ro to ty
pem  w ielu innych w Skandynaw ii oraz w sze
regu  krajów  europejskich i am erykańskich. Dla 
zorientow ania się w szerokiej fali ruchu tw o
rzenia muzeów w plenerze podam tu  przykła
dowo liczby: w Szwecji obok trzech wielkich 
m uzeów w Sztokholmie, Lund i Lulea istnieje 
14 m niejszych oraz kilkadziesiąt rezerwatów , 
tj. pojedynczych budowli in  situ  chronionych.

W Norwegii utworzono trzy  wielkie muzea: 
wspom niane już w Lilleham m er oraz w Byg- 
dy i w Elverum . Ponadto kilkadziesiąt m u
zeów regionalnych mieści się w zabytkowych 
chatach i budowlach, obok których często gro
m adzone są dalsze obiekty.

W Danii znajdujem y 6 muzeów w plenerze, 
wśród nich wzorowe w  Sorgenfri pod Kopen
hagą (Fridlandm useet) oraz słynne m uzeum  
m iejskie w Aarhus.

W Finlandii, w Seurasaari, mieści się central
ne muzeum, natom iast znana dzielnica rze
mieślnicza w Turku nie stanow i m uzeum  w 
ścisłym tego słowa znaczeniu, bo jest użytko
w ana przez mieszkańców m iasta, jego rzem ieśl
ników, którzy lokują się w starych domach, 
zobowiązują się je chronić i używać w swej 
pracy tradycyjnych w arsztatów  i metod.

Poza Skandynaw ią najw ięcej muzeów posia
dają Anglia ze Szkocją i W alią: 7 i 3 w organi
zacji, S tany Zjednoczone A m eryki Północnej 
również 7, w tym  piękny M ystic Seaport w Con
necticut, odtw arzający port z czasów pierwszych 
kolonii angielskich na nowym  lądzie.

Z krajów  centralnej Europy przoduje Rum unia 
z dwoma muzeami: w Bukareszcie M uzeum 
Satului i w Cluj. Czesi posiadają m uzeum  w 
Rożnowie, Słowacy organizują je  w  M artinie. 
Na Łotwie (ZSRR) istn ieje  założone w  okresie

m iędzywojennym  muzeum w Rydze. Belgia 
buduje obecnie w ielki park  etnograficzny w 
Bokrijk, Holendrzy posiadają już swój „skan
sen” w Arnhem  pod M aastrichtem . W Niem 
czech Zachodnich w Oldenburgu znajdujem y 
M useums Dorf Cloppenburg, ponadto w  orga
nizacji są trzy  dalsze; trzy  zapoczątkowano w 
Niemczech Dem okratycznych. W stadium  orga
nizacji jest wreszcie muzeum w plenerze w 
Austrii, w Klagenfurcie.

W Europie południowej jedyną organizację te 
go typu posiada w Barcelonie Hiszpania. Jed 
nakże „Pueblo espaniol” jest zbiorem jedynie 
kopii pozostałych po wystaw ie krajow ej w B ar
celonie.

W sumie obecnie czynnych jest 58 m uzeów w 
plenerze, łącznie z polskimi; 14 dalszych jest 
w stadium  organizacji. Ruch ten obejm uje po
woli inne kraje: Turcję, Francję, Grecję, Re
publikę Indonezyjską, m yśli się o zakładaniu 
muzeów w Szwajcarii, Portugalii, Izraelu. Nie 
mogę oczywiście omawiać wszystkich wspom 
nianych tu  muzeów, najw ażniejszą rzeczą jest 
zorientow anie się w ich program ach i typach 
organizacji.

Jest rzeczą jasną, że przypadkowe nagrom a
dzenie obiektów architektonicznych nie może 
być celem muzeów, które mieć muszą zawsze 
zadania dydaktyczne. W tym  względzie w iel
kie m uzeum  rum uńskie Satului nie może być 
wzorem. Układ obiektów wedle p lanu  zwie
dzania, tworzenie sensowne ich zespołów — 
oto zagadnienia, które należy postawić sobie 
przy organizowaniu muzeów w plenerze.

Skansen sztokholmski m a układ dość chaotycz
ny, m yślą przew odnią było prowadzenie widza 
geograficznie od południa ku dalekiej północy 
Szwecji. U w stępu ustawiono uliczkę z miesz
czańskimi domami, kryjącym i w arsztaty  rze
mieślnicze, następnie znajdują się tam  zagrody 
ze Skanii oraz dwór pański z całym otoczeniem, 
kościół drew niany ze środkowej Szwecji, za
grody z Dalarne, Ost i W est-Gocji, na koniec — 
region północny z grupą zabytków lapońskich. 
Na północnym zachodzie parku  wzdłuż strum y
ka pomieszczono cały ciąg a rch itek tu ry  prze
mysłowej, której siłą napędową była woda, 
oraz dzwonnicę z XVI w. Sam skraj północny 
skansenu zajm uje interesująco urządzone ZOO, 
ze zwierzętam i szwedzkimi. Południe „szańca” 
zabudowane jest urządzeniam i pomocniczymi, 
są tam : restauracja, stadion dla tańców  wraz 
z muszlą orkiestry itd. Sam szczyt wzgórza 
obok wieży widokowej zabudowany jest paw i
lonami gospodarczymi z halam i dla konserw acji 
drew na, kotłam i im pregnacyjnym i itd. P ark  
sztokholmski, tworzony w ciągu kilkudziesięciu 
lat, nie stanowi więc jasnego układu: uliczki 
wiodą widza tu  i tam , obok budowli z różnych 
regionów i o różnym  ongiś przeznaczeniu funk
cjonalnym. Obok zabytków budow nictw a lu 
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dowego znajdujem y tam  nie tylko dwór w iej
ski, ale i dom ek jednego z regionalnych poe
tów szwedzkich.

Zasadą p rzy ję tą  przez organizatorów muzeum 
w Sorgenfri pod Kopenhagą było pokazanie 
budynków w izolacji jednych od drugich. Każ
dy z nich jest otoczony paraw anem  zieleni, 
tak  by przeciąć jakiekolw iek złudzenie współ
grania elem entów  architektury , przeniesionej 
przecież z różnych okolic kraju . Natom iast nie
zm iernie starannie  zadbano tam  o autentycz
ność zabytków  — przy przenoszeniu obiektu 
szanuje się naw et zniszczenia dokonane przez 
czas, np. w yburzone ściany, urw ane gzymsy 
itp. W zorowe jest stworzenie m ikroklim atu dla 
każdego obiektu w ram ach zielonych paraw a
nów. Przenosi się wraz z budynkam i krzew y 
i drzew a otoczenia, a  naw et autentyczny bruk  
dziedzińców wraz z falistym  ich układem . Po
m iar obejm uje więc nie tylko architekturę, ale 
dokładnie całe otoczenie, zieleń, num erowane 
skrupulatn ie głazy dziedzińców itd. Droga zwie
dzania m uzeum  jest — w przeciw ieństw ie do 
skansenu — skrupulatnie wyznaczona i wiedzie 
od budynków  z lądu stałego poprzez wszystkie 
wyspy duńskie. W yłączone są z program u bu
dowle sakralne i dwory, z przem ysłowych usta
wiono trzy  różne typy wiatraków. Podobnie jak  
w Szwecji, gdzie Skansen jest oddziałem Nor- 
diska M useet i naw et tery torialn ie z nim  po
łączony — w Kopenhadze Fridlandm useet jest 
oddziałem M uzeum Narodowego, a na m iejscu 
w Sorgenfri m a wprowadzający w problem y 
etnografii duńskiej hall wystawowy oraz po 
drugiej stronie szosy kopenhaskiej wielkie M u
zeum Rolnictwa ze wspaniałą w ystaw ą sprzętu 
wiejskiego.

N ajbardziej logiczny w ydaje mi się układ m u
zeum w Arnhem , w Holandii. Zasadą jest tam  
układ regionalny. Budynki danego regionu, od
dzielone od innych, wchodzą ze sobą w pewne 
związki przestrzenne i funkcyjne. Widz pro
wadzony jes t (jakkolwiek i w  A rnhem  zdarza
ją  się nieco szokujące w yjątki) konsekwentnie 
poprzez budynki m ieszkalne (chaty i zagrody) 
oraz budynki przem ysłowe — tak  liczne i róż
norodne w  dawnej Holandii — prowincji: 
Drente, F ryz ja, Geldria, Overijssel, Płn. Ho
landia, B rabancja i Limburg. Budowle danej 
okolicy tw orzą pew ne zespoły — nie naśladu
jące jednak układu osiedla. Olbrzym i staw  po
środku parku  służy za tło dla szeregu czynnych 
nadm orskich w iatraków  holenderskich. Te, k tó
re  in situ  stały  na lądzie, znajdują się wśród 
innych budowli w swoich regionach. W m u
zeum arch itek tu ry  w nętrz połączone są (eks
ponowane w  nowoczesnych budynkach m uzeal
nych) pokazy strojów  ludowych, narzędzi ro l
niczych, wozów i wreszcie herbarium  w  ukła
dzie rekonstruow anym  z dawnych słynnych 
herbariów  XVI-wiecznych. Były to słynne 
i eksportowane na cały ówczesny św iat hodo
wle roślin leczniczych.

Dwa m uzea usiłują w swym  program ie przed
staw ić sztuczną wieś, a więc w nowych, m u
zealnych w arunkach wizję starego układu prze
strzennego wsi. To Cloppenburg, gdzie w m i
kroskopijnym  wym iarze starano się dać nie ty l
ko typowy dolnosaski układ przestrzenny wsi, 
ale nadto pokazać podział gruntów , układ ogro
dów i wspólnych pastw isk gminnych. Obok 
parku  wybudowano m uzeum  etnografii O lden
burga i Dolnej Saksonii. Budynki, które obec
nie układa się w  jedną całość „w iejską”, po
chodzą oczywiście z różnych stron, i to w łaś
nie budzi wiele zastrzeżeń.

Podobne założenia m a tworzone obecnie m u
zeum belgijskie w Bokrijk, w sercu flam andz
kiej części kraju . Ośrodek kompozycji tworzy 
plac sztucznej wsi z okolic Kem pen z karczm ą 
i szkołą. P rzy uliczkach tej wioski stoją bu 
dynki ściągane z północno-wschodnich regio
nów Belgii, obok nich nieodzowne w iatraki. 
Domy z innych okolic k ra ju  są odsunięte od 
centrum  muzeum. M uzeum belgijskie połączo
ne jest znów z wielkim  i w spaniałym  ogrodem 
botanicznym , nie m niej atrakcyjnym  niż archi
tek tura.

Do tego samego typu  kompozycyjnego zaliczyć 
wypada z najbardziej znanych muzeów przede 
wszystkim  Den Gam ie By w Aarhus, w  Danii. 
Je s t to wybudow ane w parku  m iejskim  całe 
sztuczne miasteczko z placami, ulicami, pocztą 
z XV III w., domem burm istrza, zakładami prze
m ysłowym i z XVII do początków XIX w. Zdu
m iewające, autentyczne wyposażenie w nętrz 
tych wszystkich budynków, od strychów do 
piwnic, które także można zwiedzać — czyni to 
muzeum  w A arhus jednym  z najbardziej pou
czających w Europie. Cała ku ltu ra  i całe życie 
m iejskie przed erą przem ysłową stają  przed 
oczyma zwiedzającego. Meble, narzędzia, stare 
maszyny, w arsztaty, obrazy, oświetlenie, na
czynia stołowe i kuchenne, biblioteczki miesz
czańskie — wszystko na swoim m iejscu i 
wszystko dostępne zwiedzającym  (notabene 
praw ie bez nadzoru). Całość jest bardzo rom an
tyczna, ale logicznie uzasadniona tym, że 
wszystkie te obiekty pochodzą z samego A ar
hus, a więc z jednego miejsca, i jakkolwiek 
obecnie na nowo skomponowane i pochodzące 
z różnych czasów — to jednak tw orzą całość, 
k tó ra  w ydaje się mniej sztuczna niż Cloppen
burg. Muzeum powstało w latach 1909—1914, 
gdy Rada M iasta postanow iła całkowicie zmo
dernizować stare centrum  A arhus i na miejsce 
daw nych budowli postawić tam  współczesne. 
Stąd zapewne płynie jednolitość koncepcji 
i szczęśliwe ominięcie trudności, jaką zazwy
czaj nasuwa tego rodzaju program .

Z innych, podobnych założeń, w arto wspomnieć 
o M ystic Seaport w  Connecticut (USA). Jest to 
zachowany — podobno autentyczny port 
z XVII/XVIII w., wraz z kilkom a zabudowania



mi, w którym  zakotwiczono autentyczne ża
glowce sprzed 200 i 100 lat.

W nieco odm ienny sposób powstawały m uzea 
bry ty jsk ie. Najczęściej bazowane są na jed 
nym  lub kilku budynkach znajdujących się in 
situ, do których dostosowano inne, przeniesio
ne z najbliższych okolic. Są to m ueza małe, 
obejm ujące swoim zainteresow aniem  niew iel
kie regiony. Tak np. w Cregneash, na wyspie 
Man, gdzie większość domów rybackich pozo
stawiono in situ, albo w Castlemuseum  pod 
Yorkiem, którego ośrodkiem są daw ne w arszta
ty  więzienia kobiecego, albo St. Fagans Castle 
w  Walii, gdzie budowle usytuow ano w pobliżu 
istniejącego pałacu magnackiego, a m uzeum  
m a na celu pokazanie zarówno ku ltu ry  m iej
scowego ludu wiejskiego, jak  i k u ltu ry  szla
checkiej. Poważną część obiektów szwedzkiego 
m uzeum  w Lund tw orzą również budowle po
zostawione in situ, kom ponujące się w m iesz
czańską część pokazu muzealnego.

Tak więc zasadniczo można wydzielić trzy  ty 
py program ów: pokaz regionami, kom ponowa
nym i w pewne całościowe zespoły budynków, 
pokaz w form ie sztucznych osiedli, niekiedy 
zgromadzonych przy budynkach stojących in  
situ  i wreszcie typ kopenhaski, k tóry  eksponu
je  budowle w izolacji od sąsiadów, jakby rzeź
by w ogromnej gliptotece.

Nie znam muzeum, które próbowałoby układu 
funkcjonalnego, tj. zestawienia budynków  w e
dle ich funkcji, np. typów w iatraków , kuźni, 
szałasów itp. w układzie chronologicznym lub 
typologicznym. W rozpatryw anych przez zespół 
pracowników warszawskiego M uzeum Etnogra
ficznego program ach projektow anego m uzeum  
w  plenerze na teren ie  Puszczy Kam pinoskiej, 
rozważano możliwość układu, k tó ry  by połą
czył ekspozycję regionam i z ekspozycją uza
leżnioną od funkcji obiektu. Można sobie w yo
brazić układ prom ienisty, na półkolu, w k tó 
rym  by — idąc wzdłuż prom ieni ■— uzyskiwało 
się pokaz regionami, a idąc po łukach półkola 
— układ porządkowy funkcjonalnie.

DODATKOWE ZAGADNIENIE PROGRAMU 
MUZEÓW W PLENERZE

Opisując szkicowo niektóre z ważniejszych 
muzeów zagranicznych, wspom niałem  o szere
gu dodatkowych punktów  w  program ach po
szczególnych instytucji.

Uchwała zjazdu ICOM, k tórą przytoczyłem  na 
wstępie, zaleca łączenie z m uzeum  w plenerze 

osobnego budynku, w edle możności nowo
czesnego, w k tórym  należy pomieścić oczywiście 
zarząd muzeum, ale także stałą ekspozycję e t
nograficzną. Ma ona przez system atyczny układ 
swych zbiorów uzupełniać dydaktykę całości 
pokazu, a więc rozwój narzędzi, może stosunek

do sąsiednich regionów, chronologię form  bu
dowlanych i technicznych etc. Nawiasem  do
dam, iż tu  oczywiście powinny się mieścić m a
gazyny, bez których nie wolno projektow ać 
żadnego muzeum. Szereg muzeów w plenerze 
znajduje oparcie po prostu w insty tucjach m a
cierzystych. Skansen — w sąsiednim  Nordiska 
M useet, Fridlandm useet — M uzeum Narodo
wym  w Kopenhadze i sąsiadującym  w samym 
Sorgenfri oddziale rolnym  tegoż muzeum. W 
A rnhem  zbudowano na terenie parku  etnogra
ficznego osobne trzy  gm achy m uzealne, miesz
czące specjalne ekspozycje: strojów, narzędzi 
rolniczych oraz pojazdów. W ydaje się nie u le
gać wątpliwości, że uzupełnienie m uzeum  w 
plenerze odpowiednią ekspozycją w  specjal
nym  gm achu m uzealnym  jest rzeczą ze wszech 
m iar wskazaną, jeśli m uzeum  ma pełnić po
ważnie swe funkcje oświatowe, a więc społecz
nie najważniejsze.

W kilku muzeach łączy się z parkiem  etnogra
ficznym  pokazy przyrodnicze. Skansen uzupeł
nia ZOO, w muzeach holenderskich istnieją 
ogrody botaniczne, organicznie splecione z pro
gram em  muzeów. Podobną propozycję w ysu
nięto  na kieleckim zjeździe naszej Rady 
O chrony Przyrody, gdzie powzięto uchwałę 
zalecającą łączenie projektow anych parków  
etnograficznych terytorialn ie (jeśli nie organi
zacyjnie) z parkam i i rezerw atam i przyrody. 
Idea ta nie jest obca kierownictw u P arku  Pie
nińskiego, a lokalizacja warszawskiego muzeum 
pod gołym niebem na skraju  Puszczy K am pi
noskiej, w Lipkowie, m iała dojść do skutku 
przy współpracy z właściwą radą narodową.

ICOM zaleca również budowanie w obrębie 
parków  etnograficznych odpowiednich stadio
nów czy am fiteatrów  dla pokazów teatralnych, 
śpiewu, m uzyki i tańca ludowego.

Ten dział popularyzacji wiedzy o ku ltu rze lu 
dowej jest najszerzej rozbudowany w  Skanse
nie sztokholmskim. Z najduje się na jego tere 
nie kilka miejsc, w  których odbywają się na j
różniejsze imprezy, co praw da nie wszystkie 
związane z program em  muzeum: tańce i przed
stawienia, festyny ludowe, uroczystości s tu 
denckie etc. Takie am fiteatry  posiadają też 
m uzea norweskie i niektóre duńskie. Celem 
tych urządzeń jest próba pokazu nie tylko kul
tu ry  m aterialnej, ale także duchowej w  całej 
jej rozciągłości. Jakkolw iek w praktyce różne 
można żywić zastrzeżenia co do realizacji tego 
rodzaju program ów — m yśl zasadnicza w yda
je  się słuszna, i także w  program ie naszych 
tego rodzaju insty tucji należałoby chyba wziąć 
ją  pod uwagę.

I jeszcze jedno zagadnienie dodatkowe. W 
Skansenie sztokholmskim i w szeregu innych 
muzeów tego typu usiłuje się wprowadzić po
kaz strojów  ludowych na żywo, to jest na
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grzbietach dozorców i dozorczyń m uzealnych. 
W niek tórych  chatach dozór taki udaje zajęcia 
gospodarcze, a najczęściej przędzenie nici. W 
L und trzym a się w  niektórych obiektach bydło 
i owce. Celem jest stworzenie możliwie dokład
nego złudzenia rzeczywistości. Muszę powie
dzieć, że usiłowania te moim zdaniem  są nie
udane. Kiepski tea tr  nie daje żadnych złudzeń, 
odw rotnie odbiera realność autentycznem u oto
czeniu, pseudoaktorom , pseudoakcji i niszczy 
u  w idza w iarę w praw dę tego, co ogląda. S tro
je  w iszą na gwoździach i wieszakach, praw dzi
we i dotykalnie realne, natom iast ry tualny  
brzęk  kołowrotków w  chacie pozbawionej 
autentycznego życia odbiera jej wagę doku
m entu.

Na m arginesie dodam, że teatralizacja grozi 
m uzeom  tego typu także przy urządzaniu 
w nętrz. Jak  wspomniałem, zasadą powinno tu  
być przenoszenie na teren  m uzeum  w plenerze 
autentycznego wyposażenia. Ideał ten  jest jed 
nak  praw ie nie do osiągnięcia. W ypełnia się 
w ięc w nętrza  przedm iotam i ściągniętym i skąd
inąd i tu ta j rodzi się bardzo często pokusa 
przesady  w w yrazie pozbawionym naturalnoś
ci. Grom adzi się więc często wszystkie przed
m ioty, jak ie  m ogłyby się znaleźć w chacie, w y
posaża ją  w  malowidła, snycerkę, narzędzia 
ciesielskie, kraw ieckie — słowem we wszystko, 
cokolwiek da się tam  zmieścić. W rezultacie 
pow staje konglom erat nie odpowiadający żad
nej rzeczywistości, a nie dający siłą rzeczy 
przejrzystości ekspozycyjnej, do jakiej przy
w ykliśm y w  wystawach muzealnych. Pow staje 
fałszyw y obraz u zwiedzającego, jakaś bajko
wa w izja bogactwa. Od tego grzechu wcale nie 
jes t w olny Skansen, szczególnie tam, gdzie fol
k lor regionu był rzeczywiście różnorodny i bo
gaty, np. w  dziale z Dalarne.

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA BUDOWY MUZEÓW 
W PLENERZE W POLSCE

N ajp ierw  pragnę zatrzym ać się nad pytaniem , 
czy lepiej budować jedno wielkie m uzeum  cen
tra lne, jak  to zamierza się np. zrobić we F ran 
cji, czy raczej zalecać tworzenie m niejszych 
m uzeów  regionalnych i w jakiej liczbie. W yda
je  sie, że za budową m uzeum  centralnego prze
m aw iałyby koszty organizacyjno-adm inistra
cyjne, zwiazane z utrzym aniem  i konserw acją 
tego rodzaju  instytucji. Nie należy jednak za
pom inać, że budowa np. w  W arszawie takiego 
kolosa pociągnęłaby za sobą ogromne w ydatki 
na tran sp o rt obiektów, trudność ich w yboru 
w  skali ogólnokrajowej i wreszcie — co uw a
żam za szczególnie ważne — trudność angażo
w ania  p rzy  budowie przenoszonych obiektów 
rzem ieślników  miejscowych, znających dokład
n ie  lokalne procedery techniczne. Przeciw  ta 
kiem u w ielkiem u m uzeum  przem aw iają jesz
cze inne względy: zagadnienie terenu, k tó ry  by

mógł odpowiadać topologii wszystkich obiek
tów przenoszonych z całego kraju , a po drugie 
n ieunikniony w takim  w ypadku ogrom parku  
etnograficznego. Doświadczenie zagranicznych 
parków  uczy, że m aksym alne w ym iary nie po
w inny przekraczać 30 ha. Dalsza rozbudowa 
i dalsze w ydłużenie drogi zwiedzającego stało 
się zbyt nużące dla turystów , którzy przestają  
zupełnie reagować na oglądane przedm ioty. 
Jeśli chodzi o stw orzenie w arunków  topologicz
nych dla przenoszonych na jedno m iejsce 
obiektów, to sztuczne stw orzenie różnic tereno
wych m a oczywiście swoje granice i — jak  są
dzę — w yklucza w dobrze i prawidłowo p la
now anym  m uzeum  objęcie regionów zbyt róż
nych geograficznie. Stworzenie na rów ninie 
podwarszaw skiej np. m ikroklim atu dla szała
sów tatrzańskich, a naw et chaty beskidzkiej — 
nasuw ałoby ogromne i nieprzezwyciężone tru d 
ności. To samo dotyczy szaty roślinnej i oto
czenia zabytku. W rezultacie jestem  zdania, że 
w k ra ju  tak  zróżnicowanym jak  nasz — m yśl 
tw orzenia centralnego m uzeum  nie byłaby 
słuszna.

A więc m uzeum  regionalne. Ale jakie? Jak  
wiadomo, kraj tak  o tw arty  jak  Polska, nie mógł 
i nie w ytw orzył takiej rozm aitości typów ku l
tu ry  ludowej jak  Szwajcaria, Francja, a naw et 
Niemcy. Urozmaicona rzeźba terenu  i rozlicz
ne naw arstw ienie ku ltu ra lne  i etniczne — zro
dziły w w ielu krajach  istotne różnice regional
ne. U nas te  granice są płynne (poza pasm am i 
gór), w ynikające nie ty le z w arunków  na tu ra l
nych czy naw et etnicznych, ile z pewnych po
działów historycznych, a więc również zmien
nych. N aw et w budownictw ie próby ustalenia 
pew nych typów  regionalnych na trafia ją  na du
że trudności, a ich sens jest niejednokrotnie 
w ogóle negowany. A to przecież jest dział 
najw ażniejszy przy planow aniu m uzeum  pod 
gołym niebem . W rezultacie wyróżniane u nas 
grupy regionalne są tworzone na podstawie 
najrozm aitszych, niejednolitych kryteriów , ale 
przecież zadomowiły się nie tylko w świado
mości powszechnej, lecz także w naszej etno
grafii. M amy dość jasne pojęcie o szeregu re 
gionów: kurpiow skim , łowickim, sieradzkim, 
podlaskim  etc., nie mówiąc o bardziej uchw yt
nych góralskich. Sądzę, że mimo nie dość w y
raźnych podstaw  teoretycznych trzeba, można 
i m usi się oprzeć przy  planow aniu sieci m u
zeów w  plenerze na tak  pojętych regionach, 
k tóre np. podał na swej znanej m apie prof. 
Bystroń. Tam, gdzie podział ten  jest zbyt drob
ny, należałoby pomyśleć o łączeniu kilku grup, 
tak  jak  to zaplanowaliśm y dla m uzeum  w Sa
noku. Zabieg taki w ydaje się konieczny, by 
nie wpaść w biegunową w  stosunku do idei 
centralnego parku  etnograficznego — ewen
tualność tw orzenia zbyt licznej sieci muzeów 
naszego typu. Doświadczenia szwedzkie w tym  
względzie są raczej odstraszające. Małe i m a
leńkie skupiska zabytkow ych domków, rozsy-
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pane po mało dostępnych i turystycznie często 
nieatrakcyjnych  punktach  — powodują tylko 
dalsze niszczenie opuszczonych obiektów. N ikt 
bowiem ani finansowo, ani fachowo nie jest 
i nie będzie w stanie obsłużyć zbyt wielkiej 
liczby takich m ikroskopijnych parków.

W spomniałem już, że m uzea w plenerze po
w inny być z reguły  związane z odpowiednią in 
sty tucją  m uzealną już istniejącą, a jeśli to nie 
je s t możliwe, to należy powołać do życia jesz
cze przed ich budową odpowiednią placówkę. 
Tylko wówczas uniknęłoby się takiego skan
dalu, jak  „skansen” w parku  Kościuszki w K a
towicach lub nieudany eksperym ent w  Woli 
Justow skiej. Z tych względów sądzę, że należy 
bazować w projektow aniu muzeów na w ięk
szych insty tucjach m uzealnych z działam i e t
nograficznymi, a więc na Krakowie, W arsza
wie, W rocławiu, Łodzi, Toruniu, Gdańsku, By
tomiu, Poznaniu, Zakopanem, Olsztynie, Rze
szowie, Lublinie. Tam istnieją zarodki przy
szłych kadr obsługi naukowej i technicznej 
projektow anych parków  etnograficznych. To 
wyznacza w jakiś sposób liczbę muzeów (przy
puszczalnie około 12), których lokalizacja oczy
wiście w każdym  w ypadku jest do przedysku
towania w  szczegółach. Myślę, że m uzea takie 
byłyby kilkuregionowe, np. mazowiecko^pod- 
laskie z wszystkim i podregionam i — w  W ar
szawie, podhalańsko-spisko-orawskie — w  Za
kopanem, śląskie z w ielu podregionam i — w 
Bytom iu czy w innym  m iejscu itd.

W ostatnich czasach powstało nowe niebezpie
czeństwo, k tóre moim zdaniem  może ideę m u
zeów w plenerze zupełnie wypaczyć. Mam tu  
na myśli am bicje terenow ych władz adm ini
stracyjnych i konserw atorów  zabytków. Podział 
adm inistracyjny dzisiejszej Polski nie m a w łaś
ciwie żadnego związku z tradycyjnym  podzia
łem regionalnym , odw rotnie — przecina daw 
ne ziemie wzdłuż i w poprzek. Inne oczywiście 
istnieją dziś przyczyny dla ustalania granic ad
m inistracyjnych niż przed wiekam i czy naw et 
dziesiątkami lat. Ale muzea, k tórych zadaniem  
jest zachować i pokazać tradycyjną ku ltu rę  
sprzed rew olucji przem ysłow ej, nie mogą — 
jak sądzę — ulegać sugestiom płynącym  od 
dzisiejszego podziału. Można łączyć kilka ze
społów regionalnych w  jednym  organizmie 
parku  etnograficznego, korzystającego z pomo
cy większych ośrodków m uzealnych, ale ulega
nie sugestiom dzisiejszego podziału adm inistra
cyjnego pociągnęłoby za sobą zbędne w  zasa
dzie pow tarzanie tych samych zagadnień w  k il
ku muzeach, jeśli — jak  to często byw a — 
strzępy regionów znajdują się na teren ie k ilku 
województw. Np. Podlasie — w trzech w oje
wództwach, naw et Mazowsze — w dwóch, Po
morze — w trzech itd. Przyw iązanie in ic ja ty 
wy tworzenia muzeów do władz adm inistra
cyjnych m a dalsze konsekwencje praktyczne. 
Zadaniem konserw atora jest uratow anie zabyt

ku, a więc w razie konieczności jego p rzen ie
sienia — obojętne powinno m u być, na teren ie  
jakiego województwa znajdzie się ów zabytek. 
Tymczasem taka operacja okazuje się niem o
żliwa do przeprowadzenia, w łaśnie z powodu 
miejscowych ambicji (chyba fałszywych) oraz 
nawyków schematycznego m yślenia b iu ro k ra 
cji finansowej. Gdyby zdecydowano się np. b u 
dować park  etnograficzny na teren ie  m iasta 
W arszawy, nie udałoby się zaangażować do te 
go celu kredytów  województwa warszawskiego.

Z tych w arunków  i grożących niebezpieczeństw  
wyciągam wniosek, że organizacja m uzeów w 
plenerze powinna przejść całkowicie w  ręce 
muzeów etnograficznych wraz z przeznaczony
mi na ten  cel kredytam i. Oczywiście w spółpra
ca z konserw atoram i m usiałaby być jak  n a j
ściślejsza. Do argum entów  już przytoczonych 
dochodzi jeszcze jeden wielkiej wagi. K onser
w atorzy obecnie zdani są przy pracach przez 
siebie finansowanych całkowicie na P racow nie 
K onserwacji Zabytków lub inne przedsiębior
stwa budowlane. Tymczasem trw ająca latam i 
budowa m uzeum  w plenerze musi być skon
centrow ana całkowicie (lub niem al całkowicie) 
w jednej pracowni konserw atorsko-budow lanej, 
oddanej wyłącznie pracy dla tego m uzeum  i w  
niej wyspecjalizowanej. Taki układ m usi być 
oczywiście oparty  na właściwej organizacji sa 
mego muzeum i na jego stałym  budżecie. Tak 
zorganizowane są prace w F rid landm useet w 
Sorgenfri pod Kopenhagą, prowadzone n a jb a r
dziej wzorowo wedle zgodnej opinii w szyst
kich specjalistów. W łasnych architektów  i w ła
sne pracownie posiadają muzea norw eskie i fiń 
skie.

I jeszcze jedno zagadnienie. Z n a tu ry  rzeczy 
m uzeum  w plenerze, park  etnograficzny — m a 
i musi obrazować ku ltu rę  ludową w zam ierzo
nych granicach na elem entach typow ych dla 
tejże kultury , a więc także dla jej budow nic
twa. Oczywiście mogą zajść w ypadki odstęp
stwa od tej zasady, gdy jakiś w yjątkow o un i
katow y obiekt nie może być inaczej u ra tow a
ny, jak  tylko przez przeniesienie go do m uzeum  
pod gołym niebem. Ocena przydatności obiek
tu  dla celów m uzealnych może być jednak  róż
na od oceny konserw atora, którego uw aga siłą 
rzeczy zwraca się raczej ku elem entom  w y ją t
kowym, a ochrona typu  przeciętnego leży na 
uboczu jego zainteresowań. I słusznie. A le na  
tym  właśnie tle zarysow uje się znowu koniecz
ność przebudow y system u organizacji m uzeów 
w plenerze, jeśli m ają spełniać zadania naszki
cowane na wstępie w m yśl uchwały ICOM.

Zatrzym ałem  się nieco dłużej na zagadnieniach 
praktycznych organizacji p racy  przy pow oły
w aniu do życia muzeów omawianego typu. W y
dawało mi się to jednak konieczne, jeśli m am y 
ruszyć z m artwego punk tu  i uniknąć błędów  
czy chaosu, jakie grożą nam  w obecnym  stanie 
rzeczy.
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Swoje rozw ażania dotyczące Polski ograniczam 
więc w  rezultacie do następujących tez:
1. Zrezygnow ać należy z idei muzeum central
nego, gdyż stw orzenie go byłoby z w ielu wzglę
dów niew skazane.
2. Ograniczyć trzeba liczbę projektow anych 
m uzeów na  teren ie Polski do 12 lub 13 oraz 
związać je  z większymi centram i muzeów etno
graficznych.
3. M uzea takie powinny obejmować po kilka 
regionów etnograficznych, przy czym za pod
stawę podziału proponuję przyjąć m apę prof. 
Bystronia, mimo pewnych jej niedostatków.
4. Lokalizacja muzeów jest zależna od ty lu  
okoliczności, że trudno byłoby obecnie szcze
gółowo je  rozpatryw ać.

5. Przed przystąpieniem  do budowy parku  e t
nograficznego należy ustalić zasady jego orga
nizacji i stosunek do m acierzystych muzeów 
odpowiedzialnych za plan i program  przyszłej 
placówki.
6. Należy utworzyć przy m uzeum  odpowied
nie pracow nie konserw atorsko-budowlane, któ
re by przez lata budowy m uzeum  specjalizo
wały się w tej pracy.
7. M uzeum w plenerze powinno posiadać w łas
ne k redy ty  na cele budowy i podejm owanych 
przez siebie inwestycji.

,prof. dr Ksawery Piwocki 
dyrektor Państwowego Muzeum 
Etnograficznego 
Warszawa

LES DIFFÉRENTS TYPES DES PARCS ETHNOGRAPHIQUES

Au début de son article, l’aulteur cherche à différencier 
'les notions telles que: monument historique, réserve, 
musée en plein air. Le monument historique constitue 
une notion générale, tandis que l’on peut dénommer 
„réserve” un objectif, soit laissé dans ses fonctions 
premières ou qui en a été privé (comme par ex. la 
ruine d’un château-fort) qui, par un aménagement 
et une surveillance convenables, ainsi que par l’arran
gement de son entourage et de ses voies d ’accès, 
a été rendu accessible aux visiteurs de façon perm a
nente. On qualifie de musée, par contre, ce genre 
d’objectifs ou de leurs ensembles, qui est soumis non 
seulement à une surveillance, mais qui est basé sur 
une organisation institutionnelle convenable, possède 
un programme didactique de présentation et une expo
sition réalisée selon les règles de ce programme. 
L'expérience nous dit que les objectifs dépourvus 
d’une base institutionnelle — malgré des conditions 
d ’emplacement théoriquement favorables — succom
bent en peu de temps à une destruction totale.

Après une description concise des musées en plein air 
les plus Im portants de l’Europe et des Etats-Unis, 
l’auteur cherche à établir las types principaux de ce 
genre d ’institution. Il oppose l ’aménagement du Musée 
„Skansen” de ,Stockholm à celui du Musée Sorgenfri 
près de Copenhague où chaque ensemble des enclos 
paysans est séparé des autres par une bande de ver
dure et forme ainsi un objet d ’exposition à part, 
tandis que dans le Skansen sus-mentionné, la dispo
sition, en principe „géographique”, a été oblitérée du 
fait d’une certaine étroitesse des lieux, de la proxi
mité parfois même directe de bâtiments et par l’in 
troduction d’objectifs de la culture populaire. L’amé
nagement du Musée hollandais de Arnhem se base

opportunément sur le principe d’une présentation 
régionale tandis que celui de Bokrijk en Belgique, 
soit encore plus celui de Cloppenburg en ft.F.A. cons
tituent pour ainsi dire des „villages artificiels” com
posés de maisons transportées de diverses localités. 
L’objection ne serait pas de mise en ce qui concerne 
Garnie By de Aarhus au Danemark dont le musée 
tout entier constitue une petite ville formée de bâti
ments „in situ”. Les musées de la Grande-Bretagne 
et le très beau musée de Lund en Suède sont conçus 
selon un principe quelque peu différent: ils se basent 
principalement sur les monuments historiques con
servés „in situ”, auxquels on a odjoint des construc
tions transportées d’ailleurs.

L’auteur envisage la possibilité de l'arrangem ent d’un 
parc ethnographique qui serait une combinaison de 
la disposition régionale qui domine dans les program
mes de la maljorité des musées en plein air avec la 
disposition des bâtiments selon leurs fonctions res
pectives notamment: habitat, bâtiments sacraux, in
dustriels, etc. Une telle conception serait possible 
à réaliser dans le cadre d’un système rayonnant qui 
perm ettrait de voir une présentation régionale en 
suivant les rayons de l’aménagement spatial, tandis 
qu’en suivant les courbes des arcs ainsi formés l’on 
aurait sous les yeux l’exposition des différents bâti
ments selon leurs fonctions dans les différentes ré
gions.

Vers la fin de l’article l’auteur examine la possibilité 
de réaliser en Pologne un programme d ’aménagement 
complexe de musées en plein air, se prononçant plutôt 
pour la création de plusieurs musées régionaux que 
pour l’institution d ’un musée central de ce caractère.
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