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LIWAGI O POSTRZEGANIU EKSPOZYCJI W MUZEUM
PoD oTtwARTYM NIEBEMI)

Ekspozycja w muzerrm pod otwartym niebe,m, budowana jest z połączenia
świadomych dańań: mistyfikacyjnych - tworzących pozory życia, imitacyjnych -

naśladujących wybrane cykle rocznych prac lub obrzędów oraz inscenizacyjnych -

forma ciągĘh lub okolicznościowych prezslta{iprac rzemieślniczych, występów
zespołów folklorystycznych itp. Być może dlatego muzea te pomimo swojej z 96rą
stuletniej historii, budzą wciąż znacznie więcej różnorakich e,mocji i kontrowersyj-
nych ocen, ntżma to miejsce w przypadku muzeów pawilonowych, Odwołajmy się
w t5,m miejscu do refleksji Marii kuncewiczowej, po zwiedzeniu sztokholnskiego
muzeum pod otwartym niebem:

,,Oglądam skansen wsi z żywymi lalkami. Siedz ąnarueźbionych zydlach , chodzą
szurając halkami, mieszają na glinianych kominach nieistnĘące jadło, dmuchają
w ogień, który wygasł przed wiekiem, podlewają kwiaty, których już nie ma
w żadnych oknach, uśmiechają się do umaĄch, ze stopą na biegunach koĘsek
usypiają kukiełki dawno prześnionych snów; zastygająprzy spiętrzonych łóżkach
gdzie na ciepły uścisk cznkająupiory i trupy. Próchno. Kwiat paproci bez zapachu
i nasienia, omam leśny i bagienny, arktyczny mróz, beczenie reniferów za siódmą
gótą, za siódmym fiorde,m.

1 ) Inspiracjg do powstania ninbjszego telwlu byly wpisy zwiedzających zawatle w l{sĘdze Pamiątkowej
Kujawsko-Dobrzyfskiego Parku Etnograficznego w Kóbce. Wszystkie cylowane wpisy pochodzą ze
wspomniałuj Księgi. Staraliśmy sięrównieżzachować oryginabąpisownięiinterput*cję.W teWcienie
podano pelnych nazwisk autorów poszczególnych wpisów, ograniczono się do imienia i pierwszej litery
nazwiska.

Ciekawe jesl lo, że lśięga PałnĘtkowa nie jest wyslawiona, i ńy się do niej wpisać należy o nią
poprosić, wąaga więc lo od osób dokonujących wpisy pewnego minimalnego wysilku.
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Błąkamy się z Jerzym po sztucznej wsi, od pustych chlewów do pustego kościoła,
od suchej studni do zuchego strumienia i z powrotem. Jesteśmy sami. Oprócz nas
nikt nie zvliedza, Za p6źlo czy za wcześnie? Ze strachem nagle myślę, że pod
Łowiczem i na Podkarpaciu już zbudowano skanseoy, & niedługo u stóp
lubelskiego zamku ma także powstaó skansen" (Kuncewiczowa 1985: 59).

Wrażenia MariiKuncewiczowej są zatem jednoznacznie niechętne dla tego typu
placówek. Tlm,czasem skanseny cieszą się ogromnym, wciąż z,resztą rosnąc}m
powodzeniem, C6żzatem odnajdują w nich zvłiedzający? Zańm oddamy im głos,
przypomnijmy pobieżnie podstawowe fakty i założenia tej szczególnej formy
muzealnictwa.

Twórcą tej specyficznej odmiany muzerrm w Polsce zwanej popularnie skan-
senem, był szwedzki etnograf Artur Hazelius, który w l89l roku założył
w Sztokholmie, nawyspie Djurgarden, pierwszy na świecie skansen. Idea ta szybko
nalańa naśladowców w Europie. Realizatorem pierwszego na terenie Polski
muzeum pod otwartlm niebe,m był Izydor Gulgowski, W 1906 roku postawił onwe
Wdzydzach Kiszewskich chatę kaszubską oraz wyposazył jej wnętrze, zapocząt-
kowując rozbudowywany do chwili obecnej Kaszubski Park Etnograftczny.
W Polsce jest 28 muzeów pod otwartym niebem oraz blisko 40 punktów
skansenowskich ,,in situ". Jest to bodaj najprężniej rozwijająca się gałąź naszego
muzealnictwa, posiadająca bogatą i specyftczną,ciągle korygowaląptzezpraktykę
teońę (Czajkowski 1984: 59-93)

Zńallem skansenowskiej ekspozycji jest oddziaĘwanie ogólne,,,całościowe"
nawidza. Otoczenie go specyficznlm nastrojem, próbującym odtworzyć afinosferę
minionego świata. Temu ogólnowrażeniowe,mu założeniu podporządkowane są
budujące wystawę eksponaty. Niepowtarzalność, uroda każdego z nich schodzą na
plan dalszy, są tylko cząstką liczącej się przede wszystkim całości. Jednocześnie ta
sama cecha ekspozycji skansenowskiej podnosi do rangi eksponatu muzealnego
przedmioty, które w kolekcji muzeum pawilonowego nigdy by się lte znalazĘ.
Zwykłapaczkaprzedwojennych papierosów czy znoszone buty raczej nie kojarzą
się zmuzealnym zabytkie,m, w skansenie zaś są niezastąpione w tworzeniu nastroju,
o który chodzi. Pozostaje pytanie czy i jak odbiera ów nastrój będący ptzecież
wynikiem trudnej ńet az pracy muzealników - adresdt, czyli młiedzający, M ożna
o to pytaó, słuchać uwag rzucanych w trakcie oglądania ekspozycji, ale właściwie
jedynym trwałym, źródłem pozostają muzealne Księgi Pamiątkowe. W każdym
muzeum moźna do nich zajrzeć, zapoznać się z wcześniejszym,i opiniami, aby
wreszcie podjąć decyzję o własnlm, do niej wpisie. Częstokroć zawatte w Księdze
Pamiątkowej opinie, wrażenia lub oceny są kroniką zdarzeńmuzealnych, kroniką
swoistą bo pisaną prz.ez widzów. Owe wpisy, sporadycznie tylko cytowane
w folderach, katalogach czy też przewodnikach muzealnych, stanowią (wy-

kluczając wąskie grono muzealników) mnĘ lub bardziej ,,ńemię nieznaną".
Dlatego właśnie postanowiliśmy zajrzsó do jednej z takich ksiąg i podjąć próbę
odczytania i interpretacji jej zawartości. Wybór Księgi Prmiątkowej z Kujawsko-
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Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Klóbce, dodajmy najmłodszego w Polsce
skansenu (otwartego dla zńdzających w 1993 roku), podyktolrany był zasad-
niczo faktem zńdzania fu bardzo jednorodnej ekspozydi stałej (Święch 1994:
,I-2l).

Księga Pamiątkowa z Kujawsko Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego
wKłóbce nie posiada pagslaqi,znajdujące się wewnątrz wpisymają chronologicz-
ny porządek. Graficzna forma wpisu, zawattewewnątrz elementy piktograficzne,
rodzaj i barwa użytych piór, flamastrów lub długopisów, tworzy rodzaj gry
przestrzenią. Wpisy pojedynczych osób mieszają się z grupow}łni, osobiste
i refleksyjne zbardziej ofidalnyni, organizując w ten sposób powierzchnię kart
Księgi. W tak zaistniałej ,,sytuacji semiotycznej" - upisy przybierają podobną
formę i zawierają w sobie: lldaĘ, 2lpodnękowanie bądź zapis wrazenia
i 3 /podpis nazwiskie,m lub imienie,m, wymieniającymiejscowośó lub kraj znmiesz-
kania (np. ,,rodzina Ł. z Kowala", ,,Mirosława i Wiesław B. z Włocławka -
Kujawiacy", ,,Marta zŁodń ztodńcami i dziadkami", ,,Manfred und Monika E.
/... / Nie,miec", ,,E,wa A. S. z Dani", ,,Ala G. S. z goścmi z Holandii), czy tez
reprezentującą instytucję, bądź zawód mliedzających (np. Koło HDK Dywilan
Łódź",,,Krzysztof K. Instytut Sźuki Polska Akademia Nauk", ,,Młodzież kl VI
c i opiekunowie ze SzkoĘ Podstawowej nr l w Rypinie", ,,Barbara M. kustosz
Muzelrm Okręgowego w Koszalinie", ,,§. K. Poseł na Sejm R. P.", ,,P. Profesor
Etnografii Uniwersytetu Warszawskiego", ,,Mieszkańcy i personel Domu Pomocy
Społecznej w Piotrkowie Kuj.").

Już pobieżna alŃza treści wpisów pozwala zauważyć, iż powtarzają się one
z nieukrywaną uporczywością. Intrygująca staje się odpowiedź na pytanie:
dlaczego tak różne osoby ptzyjeidżają do tego miejsca, a uwagi i wrażenia, które
zapisująwKsiędzeWpisów, są tak do siebiepodobne. Oddajmy zatem głos samym
zwiedzającyn -cóż owychludziurzekło ijakimiwrłżeniami chcielibysiępodzielić?

,,Kłóbka, 22.08.93.
Pomimo wielu zakrętów historii Polska i jej kultura przetrwŃa. Życzymy, aby

ośrodek ten rozwijał się i dobrze spełniał swoją rolę dydaktyczną.
rodzina Ł. z Kowala"

,,Kłóbka, 1993.08.24.
Ten pomnik sztuki ludowej budzić musi nie tylko zachwyt ale i zadumę nad

historią życia i pracy ludu polskiego. Wyrazy szczerego uznania dla twórców
i podziękowanie dla uroczej i kompetentnej pani przewodnik.

Maria i Marian N. ze §zczecina
W. Zdzisław z Kowala"

,,Bardzo lubimy oglądać stare domostwa.
Anna i Jarek R. , J. R.

25.08.93. z'W-wy."
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,,93.09.01.
Wrażenie ogromnepo zwiedzeniu obiektów. Afuosfera i duch czasówprzeszło-

ści towarzyszył w czasie zwlted;zania. Mila obsługa.
Jerzy S., Zygmunt Ł."

,,'Właśnie w takim miejscu pragnąłbym spędzió wakacje.
l993.09.t2. L. N."

,,'Wspanią[g, żn możemy pozlń zycle laszych ptadzińów. Dziękujerny za
wyczerpujące informacje o ekspozycji skansenowskiej.

dn, 1993.09.t7 . Ucz,ennica l\I L Z
z Kowala wtz z opiekrrnami"

,,Dziękujemy za umoż;liwienie przesunięcia się w )(IX wiek i życzymy, jak
najszybszego ukończenia zaplanowanych rekonstrukcji.

29.Y.94. r. A. §. z Włocłłwka"

,,10 czerwiec 1994 r.
Tutaj poczuliśmy się jak Kujawianie w otoczeniu pięknych Kujaw. Dziękujony.

5-6 latki zPvndszkola Publicznego Nr 12 we Włocławku."

,,94.07.13.
Niewątpliwie jest to miejsce skąd mówią do nas wieki. Żyoy^y powodzenia,

, rozwijajcie się i serdecznie dziękuje,my.
Joasia i Paweł D"

,,Oglądaliśmy naszą, kujawską przeszłośó z wielkim zachwytem. Wszystko jest
piękne w swej prostocie, realistyczne.

Dziękuje,my. Mirosława i Wiesław B. (z Włocławka - Kujawiacy)"

Wydaje się więc, ź przsmierzając skansen w Kłóbce i spacerując pomiędzy
chałupami i polami, odtwarzająclm.i mniej lub bardziej modelową ,,kujawską lub
dobrzyńską wieś z przed kilkudziesięciu lat", zvlidzający wzruszają się, zapizując
następnie swoje wrażenia w Księdze Pamiątkowej, Co więoej jest to zachowanie
właściwe dla wielu różnych osób. Cóż ich zatemjednoczy? Co wywofuje ów mit
wspólnoty?

Odwołajmy się do Rolanda Barthesa i przyjmijmy, ż mit jest zakłamywanitń,
a jego zasadą jest przeksztalcanie historii w naturę, tego co historyczne w to co
,,naturalne" @arthes 1970: 48). Mit jest jednocześnie systeme,m podwójn5łn,
nadbudowanym na pierwotnym, ,,Wwatza się w nim jakby wszechobecność:
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punktem wyjścia mitu jest punkt dojścia sensu" @arthes 1970: 4l). Tak więc, aby
mit mógł zaistnieó na bazie takiej refleksji, której efektem jest skansen, czyh
ekspozycja pod otwartym niebem, wykorzystuje on historię rozwoju idei Hazeliu-
sa. Wykorzystuje równocześnie historię badń (w nas4łn przypadku nad kulturą
ludową regionu kujawsko-dobrzyńskiego) jako punkt wyjścia dla własnego
systemu i tym, samlm ptzwhoda od formy do sensu @arthes t970:34).

W cytowanych wpisach z Księgi Pamiątkowej brak jest wznianek o traktowaniu
Skansenu w Kłóbce jako efektu czy splotu myśli ,,skansenologicznej,, bądź
prezentacji kultury ludowej 7,temi Kujawskiej jako efektu pracy badawczej. Co
wcalenieznaczy,iżzuliedzający niemajątakiej świadomości. ,,Efekty" te sąjednak
swoiście wykorzystywane, są one bowiem punktem wyjścia. Owa ,,afuosfera i duch
czasów przeszłości", ,,kujawska przeszłośó" lub ,,zabytki historii", stają się formą
w swej istocie pustą. Forma nie przywołuje konkretnej historii, z jaką mamy do
czynieniawprzypadku sensu dotyczą§EEo rozwoju badań imetod ekspozycyjnych,
lecz jedynie wrażenie ,,historyczności" i ,,przeszłości". A wrażenie takie jest
traktowane jako coś ,,naturalnego", stąd z łatwością skansen może byó odczytany
nie jako miejsce ,,studiów" nad zagńueniami kultury ludowej bądź ekspozycji
muzealnych, lecz jako miejsce obcowania z historią pradziadów. W tym sensie
moż,na powiedzić, iż mliedzający obcują ze ,,skansenowością".

Podobny sens zacytowanych wpisów może oznaczń,iż kolejni a'utorzy sugero-
wali się wcześniejszymi wpisami. Tak więc na takie łypisy moźna byłoby spojrzec
jako na multiplikacje jednego z pierwszych, który nadał ton pozostałyn. Każdy-.
kolejny autor korzystałby więc z gotowej matrycy, indywidualizując ją własnlm,
podpise,m, dając tym §amym pozór oryginalności. Ujawniony mechanizrn kliszo-
wania zakłamywałby podwójnie wypowiedzi autorów. Podwójnie, gdyż odwoły-
wałby się do wyobra:żeń budowanych na bazie ekspozycji skansenowskiej traktując
je jako zaistniałą historycznie rzeczywistośó, którym to nadawana byłaby forma
jednakowo lub podobnie braniącej wypowiedzi, ograniczająca się do udokumen-
towania pobytu w skansenie i potwierdzenia go podpise,m.

Należyjeszczewspomnieć o innej ważnej przesłanceprzemawiającej za sytuowa-
nie,n historii w naturze. Jest ona czytelnai wynika z samej idei Hazeliusa - muzerrm
pod otwartyn nieban, czyli zgromńzelia zabytków architektonicznych nie
w ramach ekspozycji pawilonowej,terz poza nią pośród naturalnego krajobrazu,
gdzie można byłoby przedstawió układ ptz,estrzenny wsi, pól, zagtód lub włączyć
do ekspozycji zwierzęta, czy też - jak sporadycznie się zdarza - przebranych
w ludowe stroje ludzi. Potęguje to realizrrr ekspozydi, lecz skłania równocześnie do
traktowania skansenu jak ,,autentycznej )qX - wiecznej wsi", wsi pradziadów, wsi
niekonkretnej, gdyż przemawiającej poprzez,,skansenowośó".

W tak zakreślonej perspektywie upisy do Księgi Pamiątkowej jawiłyby się jako
obecność widzów w historii (Barthes 1970:47). Obecnośó widzów w historii ma
specyficzny charakter, gdyż ptzeszłość lokowana jest jakby poza czasen. Kultura
chłopska jawi się jako ,,machina do mlalczańa czasu" @urszta 1996: l29). Daje
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wrdżenie stałości i niezmienności, stąd pomimo tego, iż niemal kańy przedmiot
w skansenie jest konkretnie datowany, to całość ekspozycji może być lokowana
Ptzez widzów w nieokreślonej przesżości. Takie wyobrażenie w zderzpniu ze
współczesną kulturą dla, której poczucie szybko upływającego czasu staje się
obsesją, jest jeszcze bardziej wyraziste. Przeszłość dana nam w skansenie ulega
reifikadi, a nadawanie przedmiotom znac7gnia ,,głębi" ocala czasowośó ,jako
źródłowy autentym, piękno i wiedzę" (Clifford 1993: 13).

Porównajmy kolejne wpisy z Księgi Pamiątkowej:

,,cudowna realizĄa tylko sz.koda, że ogląda się prawdziwe budownictwo
polskie jak zwierzęta w ogrodach zoologicznychpodczas gdy naszewsie pokrywają
się strasznyni skrzyniami szarymi pokrytyni papąbez architektury i gustu. Możle
z czaseln ten poziom się polepszy i myślę, że wasza realizacja się do tego dołoży.

Dziękuję z cńego serca architektonicznego.
A J., Stefan M."

,,Uważam, źnaleĘ dotozyó jak najwięcej sił aby pozostałe obiekty powstaĘ
jak najszybciej. skansen w obecnej chwili w zalążku oddaje atmosferę i co ważne
pogląd na te czasy. I chyba o to chodzi gdyż stąd Nasz Ród. Dziękuję.

93.09.01. A. K."

,,Inidatywa piękna i godna poparcia - raĘe kulturę polskiej wsi, uczy cenić
dorobek minionych pokoleń i szacunku dla polskośa,. Życrymy aby to piękne

lzieło zrealizołr,ane zostało do końca.
A, T, Ł, B."

Wydaje się jednak, iż ujawnia się tutaj nie tyle mit wspólnoty, co jego fragmenty,
awpisy do Księgi Pamiątkowej zdają się byćnie obraze,n skansenu wKłóbce, lecz
wyruem stosunku widzów do przeszłości. Przeszłość, którą uosabia skansen, jest
dla widza czymś zasadniczo orlmienn}m od terazniejszości, w której jest muszony
egzystowaó. Ponadto, iż ptzesńośó jest odmienna wydaje się ona też byó
jakościowo lepsza. Przekonanie,lzprznsńośó jest czjmś odmiennym od teraźniej-
szości ugruntowała się ostatecznie - jak twierdzą historycy - całkiem niedawno, bo
w ubiegĘ stuleciu (Zaleski 1996: 31). Od tego tsż czasu coraz częśctej uy to
w literaturze , uy tń na polu nauki, może,my spotkaó metafory prmięci, które byĘ
metaforami przechowywania, np. metafora bagaan wspomnień. Były to zawsze
metafory odzyskiwania informadi przechowywanych w pamięci. Przesńość zapi-
sana w pamięci, nigdy jednak nie powraca w sposób prosty i przezroczysty.
Przywoływanie pamięci jest jednak zawsze w jakimś stopniu aktem wyobrźil.
Przeszłośó powracająca we wspomnieniach jest bowiem konstruowanlm obrazen
(Zaleski 1996: 36). Widzowi zatem nie tyle chodzi o odzyskiwanie utraconej
przesźości, co o własne na jej te,mat wyobnżeńa.I tak pod pozorami kultu
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przesźości §krywa się w istocie kult teraźuejszości. Nie chodzi nawet o takie
posiadanie przesźości, które byłoby bezbolesne i miłe, ale o to, iżńdz zawłasz-
czając ową przeszłośó, zadowala się jej kontemplacją, nie siląc się na jej zrozumienie
(por. Zaleski 1996: 24), ponieważ decydująeznacz,eńema tutaj samo powtarzalie
przesżości, Nie szuka on też w istocie żadnej prawdy o tej przeszłości lecz raczej
ucieczki od problemów teraźniejszości, przeszłość bowie,n jest już całk9wi6ig
bezpiazna,bo martwa. Dzięki tej twórczej mocy pamięci, przesźośó jest bezustan-
nie przetwarzala po to aby móc wzbogacaó i władać teraźńejszością (Lowenthal
I99l:22). Mówienie oteraźńejszości w kategoriach utraconej i lepszej przesźości
jest klasyczną formułą nostalgii. Nie myślimy r7acz jasna jedynie o nostalgii
emigrantólv, któruy ptzyleżdżając odnajdują w skansenie ,,polskość" i rodzinne
strony, tak jak dzieje się to w poniższym fra8mencie:

,,Kochane rodzinne stare i nowe strony przypominają za ńe lekkie ale
szczęśliwe czasy. Czasy młodości pełne nadziei w naszą przyszłość. 7mienilo się
wszystko, pozostaĘ wspomnienia i mało miĘch starych przyjaciół z który,mi mogę
spgdzió kilka radosnych dni i wspominaó ptzeżycta naszej wspólnej przesżości
i młodości. Dziękuję serdecznie za wszystko.

Janek S.
Kłóbka, Hanower w sierpniu 1995 roku"

Myślimy ruczej o nostalgii 2 mini6alr6, która opiera się na przekonaniu, że
przeszłość jest zasadniczo odmienna i lepsza od terłźniejszości @ursźa 1996: l02).
Strata czegoś wartościowego wznocnionajest ptzezbenstanny kontatt-zmateria-
lnymi ańefaktami z przeszłości.

,,Bardzo piękne, wspaniały pomysł. Szkoda, że to jltlrź tylko przesźość.
Joasia i Marcin"

We współczesnej kulturze nostalgię cotaz częściej traktujony jako formę
praktyki kulturowej @urszta 1996: l03), poszukując w reifikowanej przesźości
spotkania z sarnym sobą. W takiej sytuaĘi - zdanie,n Jamesa Clifforda -
współczesnośó nie musi teżbyćpostrzegana w kategorii utraty bądź upadku, Edyż
można podjąó wysiłek odnalezienia swojego odpowiednikazprzed lat i ,,dostrzec,
iż przettwńo jeszcze coś i to coś żyje nadal - nawet, jeśli tylko we frapmentach"
(Sznajderman 1994: 84).

,,6. 07. 94 r.
Skansen w Kłóbce budzi we mnie najmilsze wspomnienie z czasów mojej

młodości. Jestem bardzo wdzięczna Jance @yła właścicielka terenu na, którlm
powstał skansen w Kłóbce - przyp. J. Ś. , J. E.), że przyczyntła się w dużym stopniu
do jego powstania - na jej ojcowiźnie powstał on.

H. K. M. J."
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