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Muzea są […] miejscem, w którym czas został zatrzymany.

Aleksander Jackowski1

Skansen […] zaczął także służyć jako ważne narzędzie 
socjalizacji: to tu przychodziło się z całą rodziną, aby 
uzyskać potwierdzenie mitu społeczeństwa chłopskiego.

Jonas Frykman i Orvar Löfgren2

Siedzimy w mieście, pod nami harmider ulic i gwar prze-
chodniów, a w myślach mityczne nostalgie pozwalające 
mieć pewność, że zawsze jest forma ucieczki od tego, co 
rozgrywa się poniżej.

Wojciech J. Burszta3

Powtarzająca się metafora krajobrazu jako istoty tożsa-
mości narodowej uwypukla znaczenie światła, kwestię 
widzialności społecznej oraz zdolność oka do naturalizo-
wania retoryki przynależności narodowej i jej form zbio-
rowego wyrazu.

Homi Bhabha4

Są talerze, ale nie ma apetytu. 
Są obrączki, ale nie ma wzajemności […]

Wisława Szymborska5

1 Aleksander Jackowski, Czy wymyślilibyśmy dzisiaj muzea etnograficzne?, „Śląskie 
Prace Etnograficzne” 1993, nr 1 (2), s. 27.

2 Jonas Frykman, Orvar Löfgren, Narodziny człowieka kulturalnego. Studium z antro-
pologii historycznej szwedzkiej klasy średniej, przeł. Grzegorz Sokół, przedm. do wy-
dania polskiego Anna Malewska-Szałygin, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 
2007, s. 66.

3 Wojciech J. Burszta, Miasto i wieś – opozycja mitycznych nostalgii, [w:] Pisanie mia-
sta – czytanie miasta, pod red. Anny Zeidler-Janiszewskiej, Wydawnictwo Fundacji 
Humaniora, Poznań 1997, s. 105.

4 Homi Bhabha, DyssemiNacja. Czas, narracja i marginesy współczesnego narodu, 
przeł. Tomasz Dobrogoszcz, „Literatura na Świecie” 2008, nr 1–2, s. 202.

5 Wisława Szymborska, Muzeum, [w:] tejże, Sól, PIW, Warszawa 1962.
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Dlaczego skanseny?

Na początku września 2010 roku policjanci z Dębicy w wojewódz-
twie podkarpackim otrzymali zgłoszenie, że na terenie niewielkiego 
prywatnego skansenu w Lipinach (filii Muzeum Lalek w Pilźnie), w któ-
rym w skali 1:4 odtworzono wygląd Lipiec z Chłopów Władysława Rey-
monta, prowadzona jest nielegalna uprawa konopi6. W wyniku podjętej 
interwencji policjanci zarekwirowali siedem krzaków tej rośliny. „Kono-
pie nasze zostały zaaresztowane, wyrwane i pojechały do specjalistów” 
– opowiadała później na antenie TVN24 właścicielka muzeum, Zofia 
Gągała-Bohaczyk. Tłumaczyła – tak policjantom, jak i mediom – że jej 
celem nie był obrót zakazanymi środkami odurzającymi (ani nawet ich 
produkcja na własny użytek), lecz wierne odtworzenie krajobrazu daw-
nej wsi polskiej, w której konopie służyły do produkcji oleju i lin. Wersję 
tę potwierdziły badania w laboratorium kryminalistycznym: skonfisko-
wane rośliny należały do gatunku konopi pastewnych, a nie konopi in-
dyjskich.

Do naruszenia prawa jednak doszło, bo uprawa nawet pastewnej 
odmiany konopi wymaga zezwolenia ze strony wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta. Co więcej, w ustawie o przeciwdziałaniu narkoma-
nii zapisano, że „uprawa konopi włóknistych może być prowadzona 
wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celu-
lozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutyczne-

6 Historię tę rekonstruuję na podstawie doniesień medialnych. Link do felietonu fil-
mowego TVN24 na ten temat z września 2010 roku można znaleźć m.in. na stro-
nie internetowej skansenu w Lipinach (w zakładce „Nie do wiary”): http://www.
muzeumlalek.pl/lipiny/niedowiary.html [dostęp: 05.12.2013]. W serwisie interneto-
wym TVN24 dostępny jest reportaż z czerwca 2011 roku, w którym przedstawiono 
również sądowy finał sprawy: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/skazani-
za-konopie-z-chlopow,175361.html [dostęp: 05.12.2013].
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go, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa”7 (celów edukacyjnych 
ustawodawca nie uwzględnił). Z punktu widzenia policji i prokuratury 
konopie w skansenie rosły zatem nie dość, że bez zezwolenia, to jeszcze 
w innym celu niż te dopuszczone przez ustawę – i dlatego sprawa zna-
lazła finał w sądzie. Sąd uznał właścicieli skansenu za winnych popeł-
nienia wykroczenia, ale odstąpił od wymierzenia im kary. Konopie już 
jednak na ekspozycję muzealną nie wróciły.

Historia ta, choć traktowana przez media w charakterze humo-
rystycznej ciekawostki (a przez właścicieli muzeum zapewne jako 
darmowa forma reklamy), wydaje się symptomatyczna jako przykład 
wielopoziomowego uwikłania instytucji skansenu w dyskursy współ-
czesności.

Każde muzeum, również takie, które usiłuje zanurzyć zwiedzają-
cych w stylizowanej historycznie i oddziałującej na wszystkie zmysły 
inscenizacji (a może nawet zwłaszcza takie), jest tworzone i utrzymywa-
ne z myślą o współczesnych i potomnych. Interwencja funkcjonariuszy 
porządku publicznego w prywatnym skansenie to jedynie bardzo wyra-
zisty, skrajny przykład wizyty przedstawicieli świata tu-i-teraz w świecie  
tam-i-wtedy, wizyty potwierdzającej hierarchię dominacji. Współcze-
śnie „ocalamy” (archiwizujemy) prawie wszystko, niemal nieustannie 
i zwykle bezrefleksyjnie, a w każdym najmniejszym geście ocalania ist-
nieje – być może niezauważalne, ale i nieusuwalne – napięcie między 
światem uprzedmiotawianym i unieruchamianym w c z a s i e  p r z e -
s z ł y m  z a t r z y m a n y m  a światem na bieżąco kształtowanym przez 
aktywne działania podmiotów.

W instytucjach takich jak galerie, biblioteki, archiwa i muzea (tzw. 
sektor GLAM – od pierwszych liter anglojęzycznych nazw tych instytu-
cji), powołanych do zarządzania w imieniu szerszej zbiorowości mate-
rialnymi (lub utrwalonymi na materialnych nośnikach) przejawami jej 
dziedzictwa, podejmowane działania ochronne wiążą się z co najmniej 
trzema problemami: kwestią politycznej reprezentacji (w czyim imie-
niu działamy?), kwestią selekcji (co ze świata, który zdarzył się wczoraj, 
chcemy dziś zachować dla świata, który być może przydarzy się jutro?) 
i kwestią społecznego oddziaływania (jaki wpływ chcemy wywrzeć 
i w jaki sposób?). Zapewne w większości przypadków kwestie te zależą 

7 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2012 r., poz. 124), art. 45, pkt 3.
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dziś w instytucjach sektora GLAM od przyzwyczajeń dyrekcji, pracow-
ników i stałej publiczności, siły bezwładności przyjętych procedur i nie-
pisanych zasad, a czasami także od wielu innych pozamerytorycznych 
czynników nieformalnych – i to samo w sobie bywa dla tych instytucji 
jeszcze jednym, czwartym problemem, z którym muszą się zmierzyć. 

O ten jeden problem mniej mają zazwyczaj twórcy coraz popular-
niejszych w świecie euroamerykańskim narracyjnych muzeów histo-
rycznych, którzy zwykle nie dziedziczą gotowych kolekcji i związanych 
z nimi procedur i przyzwyczajeń, lecz wychodzą od „tematu” (epoki, 
wydarzenia, bohatera) i mogą rozstrzygać kwestie reprezentacji, selekcji 
i oddziaływania w pełni świadomie i konsekwentnie od samego począt-
ku swoich prac. Mogą, ale i powinni, skoro przedmiotem przygotowy-
wanej przez nich ekspozycji ma być atrakcyjna w formie (oddziaływa-
nie), zilustrowana odpowiednio dobranym materiałem źródłowym (se-
lekcja) opowieść o wydarzeniach i postaciach z przeszłości ważnych dla 
jakiejś zbiorowości (reprezentacja).

Sto, sto dwadzieścia lat temu bardzo podobnie wyglądała praca nad 
powoływaniem pierwszych skansenów, czyli muzeów etnograficznych 
na wolnym powietrzu, które – jak się przekonamy w dalszej części 
książki – również, tak jak dzisiaj narracyjne muzea historyczne, były 
zakładane z myślą o masowym oddziaływaniu i kształtowaniu wspólnej 
tożsamości na fundamencie zbiorowych wyobrażeń o przeszłości, a cel 
ten osiągały przez odpowiedni dobór i kompozycję eksponatów w in-
tencjonalnie zaaranżowanej przestrzeni. Zauważmy, że i w skansenach, 
i w muzeach narracyjnych punktem wyjścia jest immersyjnie oddziału-
jąca na zwiedzających ekspozycja, pod kątem której pozyskuje się mu-
zealia, w związku z czym instytucje te zazwyczaj nie potrzebują rozle-
głych magazynów na gromadzone zbiory – niemal wszystko jest na stałe 
wystawione na widok publiczny. W typowych muzeach eksponatowych 
jest zwykle odwrotnie: punktem wyjścia jest chroniona w niedostęp-
nych magazynach pokaźna kolekcja muzealiów, z której okazjonalnie 
„wyciąga się” na ekspozycję przeważnie tylko znikomą ich część.

Podobieństwo między muzeami narracyjnymi a skansenami ma 
oczywiście swoje granice. Największa różnica między nimi polega na 
charakterze prezentowanego materiału źródłowego i sposobach jego 
narratywizacji. Muzea narracyjne są raczej „do czytania”, a skanseny – 
raczej „do oglądania”. W muzeach narracyjnych przewodniej sekwencji 
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tekstów pisanych towarzyszą zarówno eksponaty materialne (artefakty), 
jak i zapośredniczony na różnych nośnikach bogaty materiał audiowi-
zualny (fotografie, fotokopie dokumentów życia społecznego, nagrania 
audio, materiał filmowy itp.). W skansenach na ekspozycję składają się 
umieszczone pod gołym niebem nieruchomości wraz ze swoim wyposa-
żeniem i otoczeniem (zwykle zresztą w skali 1:1, a nie 1:4, jak w podkar-
packich Lipinach), czasem wzmocnione pokazami inscenizatorów, nato-
miast przekazy medialnie zapośredniczone – w tym przekazy utrwalone 
w słowie pisanym – przeważnie są ograniczone do minimum.

Skanseny od muzeów narracyjnych odróżnia też oczywiście społecz-
ny odbiór obu typów instytucji. We współczesnej Polsce muzea i wysta-
wy narracyjne przeżywają swój boom. Z jednej strony są coraz liczniej 
projektowane, budowane i otwierane, a kolejne inicjatywy ich powoły-
wania cieszą się niesłabnącą przychylnością polityków i mediów. Z dru-
giej – już otwarte muzea narracyjne wywołują zainteresowanie ze strony 
zwiedzających, jakiego nie notowały nigdy ani polskie muzea eksponato-
we, ani tym bardziej skanseny. W samej tylko aglomeracji warszawskiej 
obok pierwszego tego typu muzeum w Polsce, Muzeum Powstania War-
szawskiego (otwartego w 2004 roku z okazji 60. rocznicy Powstania), od 
2010 roku działa narracyjnie „zrekomponowane” Muzeum Fryderyka 
Chopina wraz z oddziałem w Żelazowej Woli (otwarte w nowym wyda-
niu z okazji hucznie obchodzonej 200. rocznicy urodzin kompozytora), 
jesienią 2014 roku wystawę główną otworzyło Muzeum Historii Żydów 
Polskich (gmach ukończony w 2013 roku z okazji 70. rocznicy powstania 
w getcie warszawskim), a w fazie projektowania lub budowy znajdują się 
docelowe siedziby Muzeum Historii Polski, Muzeum Warszawskiej Pragi 
i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Oprócz tego wystawy narra-
cyjne są organizowane przez instytucje już istniejące, np. Dom Spotkań 
z Historią czy Państwowe Muzeum Etnograficzne. Oczywiście muzea 
i wystawy narracyjne powstają również poza Warszawą. W Krakowie 
miejskie Muzeum Historyczne uruchomiło w dawnej fabryce Oskara 
Schindlera wystawę Kraków – czas okupacji 1939–1945, a w podziemiach 
Rynku – ekspozycję multimedialną Śladem europejskiej tożsamości Kra-
kowa. W Gdańsku powstało Europejskie Centrum Solidarności i trwa 
budowa Muzeum Drugiej Wojny Światowej. W Gdyni szykowane jest 
Muzeum Emigracji. W Katowicach od niedawna działa Nowe Muzeum 
Śląskie. Przykłady można by mnożyć.
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A skanseny? Cóż, historia z rekwirowaniem konopi w Lipinach jest, 
niestety, i pod tym względem symptomatyczna. Gdyby nie kuriozalna 
interwencja policjantów i nieprzejednana postawa przedstawicieli wy-
miaru sprawiedliwości, prawdopodobnie o starannym odtwarzaniu 
krajobrazu dawnej polskiej wsi w małym prywatnym skansenie na Pod-
karpaciu jeszcze długo na antenie TVN24 nikt by nie usłyszał.

Nie zawsze i nie wszędzie z muzeami na wolnym powietrzu było tak 
źle. W niniejszej książce proponuję wyprawę w przeszłość – śladami 
kulturowo uwarunkowanych historycznych przemian funkcjonowania 
skansenów w Szwecji i w Polsce w ciągu ostatnich 120 lat. Przeniesiemy 
się do czasów, w których instytucje te przeżywały swoje narodziny i roz-
kwit, ale i do czasów, w których dotknął je kryzys, towarzyszący im do 
dziś. W ujęciu porównawczym i w perspektywie historycznej poszuka-
my wyjaśnień tłumaczących ich lepsze i gorsze chwile. Przekonamy się, 
że przez długie lata znamionowały modernizację i zmiany, a nie – jak 
w dzisiejszym polskim uzusie językowym – stagnację i zacofanie. Sło-
wem, spróbujemy skanseny odczarować, oswoić i bliżej poznać.

Wierzę, że dzięki temu lepiej zrozumiemy, dlaczego dzisiaj zatrzy-
mywać i odtwarzać można wiele „czasów przeszłych”, ale już nieko-
niecznie w publicznym muzeum i… tylko do przyjazdu policji.

***

Idea zakładania muzeów etnograficznych na wolnym powietrzu ma 
około 120 lat. Ich korzenie sięgają drugiej połowy XIX wieku, gdy z jed-
nej strony coraz częściej przenoszono (translokowano) obiekty zabytko-
we (lecz jeszcze nie w celu ich udostępniania publiczności do zwiedza-
nia), a z drugiej – na cyklicznych wystawach światowych i krajowych 
coraz częściej pojawiały się działy etnograficzne (pod tym względem 
przełomowa była wystawa powszechna w Wiedniu w 1873 roku, pod-
czas której po raz pierwszy zaprezentowano całe „okazy” – oryginały 
lub kopie – budownictwa ludowego, aby pokazać „w jaki sposób różne 
narody pojmują zadania i cel budynków mieszkalnych”8).

8 Por. Jerzy Czajkowski, Muzea na wolnym powietrzu w Europie. Historia – dzień 
dzisiejszy – perspektywy, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów–Sanok 1984,  
s. 14–15.
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Pierwsza stała, dostępna dla publiczności, plenerowa ekspozycja et-
nograficzna, pod nazwą Skansen9, została otwarta w niedzielę 11 paź-
dziernika 1891 roku w okolicach dawnego poligonu wojskowego na 
obrzeżach Sztokholmu z inicjatywy etnografa-wizjonera Artura Ha-
zeliusa, który potrafił zjednać do swoich śmiałych pomysłów zarówno 
króla, jak i modernizujące się społeczeństwo Szwecji.

Frekwencyjny sukces pierwszego na świecie, prototypowego parku 
etnograficznego w Sztokholmie szybko stał się pożądanym wzorem do 
naśladowania: w samej Szwecji, następnie w innych krajach skandynaw-
skich, a z czasem również poza Skandynawią. Jak skrupulatnie odnoto-
wał Jerzy Czajkowski w swojej słynnej, w dużej mierze wciąż aktualnej, 
monumentalnej monografii z 1984 roku Muzea na wolnym powietrzu 
w Europie, do 1918 roku powstało w Europie łącznie ok. 100 skansenów, 
w tym 90 w Skandynawii (31 w Szwecji, 50 w związanej z nią unią perso-
nalną do 1905 roku Norwegii, 5 w Finlandii, 4 w Danii), jeden w Holan-
dii i kilkanaście „w krajach niemieckich”10, w tym jeden na dzisiejszym 
terytorium Polski (Wdzydze Kiszewskie).

W okresie międzywojennym liczba tego typu muzeów w Skandy-
nawii uległa podwojeniu (największy wzrost ich liczby zanotowano 
w Szwecji – do 1939 roku otwarto tam co najmniej 135 nowych placó-
wek; dla porównania: w Norwegii liczba tego typu muzeów wzrosła o 60, 
w Finlandii – o 12, w Danii – o 1)11. W tym samym okresie umacniała się 
również obecność muzeów na wolnym powietrzu w Europie Środkowej 
(6 nowych skansenów w Niemczech, po dwa na Węgrzech i w Rumunii, 
po jednym w Czechosłowacji, Estonii, na Łotwie, w Polsce i Rosji), a jed-
no z takich muzeów zostało otwarte w Wielkiej Brytanii12.

Po II wojnie światowej na terenie wszystkich tych krajów (choć 
nie zawsze były to nadal te same państwa) otwierano nowe skanseny, 
a do państw mających na swoim terytorium co najmniej jedną pla-
cówkę tego typu dołączyły Austria, Belgia, Francja, Irlandia, Islandia, 

9 Samo słowo „skansen”, upowszechnione w Polsce jako synonim muzeum na wol-
nym powietrzu, znaczy po szwedzku „szaniec”. Por. Jonas Frykman, Orvar Löfgren, 
Narodziny człowieka kulturalnego…, s. 66, przypis tłumacza. Nazwę sztokholmskie-
go parku etnograficznego będę konsekwentnie w całej książce zapisywał kursywą 
i wielką literą, aby odróżnić tę nazwę własną od utrwalonej w polskim uzusie nazwy 
rodzajowej.

10 Por. Jerzy Czajkowski, Muzea na wolnym powietrzu w Europie…, s. 20–21.
11 Por. tamże, s. 20, 27 i 30.
12 Por. tamże, s. 30.



Dlaczego skanseny?

21

Szwajcaria i była już Jugosławia13. Łączną liczbę skansenów w Europie 
w 1982 roku Jerzy Czajkowski szacował na ponad 2000 (w tym ponad 
1100 w samej Szwecji i kolejne 600 w pozostałych państwach skandy-
nawskich)14.

Skąd ta popularność? Czyżby w XX wieku umysłami Europejczy-
ków bez reszty zawładnęła „chłopomania”, a władze kolejnych regionów 
i krajów oszalały na punkcie konserwacji zabytków architektury ludo-
wej?

Jak przekonująco dowodzą Jonas Frykman i Orvar Löfgren w książ-
ce Narodziny człowieka kulturalnego. Studium z antropologii historycz-
nej szwedzkiej klasy średniej, sztokholmski Skansen wywodził się wprost 
z romantycznej mistyki wsi i przyrody, która w XIX wieku organizowała 
wyobraźnię szwedzkiej burżuazji, poszukującej moralnych uzasadnień 
dla uzyskiwanej wówczas dominującej pozycji w społeczeństwie szwedz-
kim. Główną zasługą nowej elity miało być wyczulenie na sprawy całej 
wspólnoty w duchu pan-patriotyzmu, zgodnie z którym także przyroda 
(wraz z bliskim jej „światem wsi”) nabierały charakteru dobra wspólne-
go i symbolu narodowego15.

Wobec postępującej modernizacji rolnictwa, industrializacji i urba-
nizacji oraz towarzyszących im zmian społecznych – takich, jak „frag-
mentaryzacja” życia i przyspieszenie jego tempa, masowe migracje, 
wzrost poczucia anonimowości i wykorzenienia – rodząca się w Szwe-
cji klasa średnia spoglądała z nostalgią w stronę wyidealizowanego 
wiejskiego życia bliżej natury. Z czasem przebrani w ludowy kostium 
szwedzcy mieszczanie zaczęli wywodzić z kultu autentyczności i natu-
ralności życia w chłopskich zagrodach utopijną wizję rozwoju całego 
społeczeństwa, a Skansen stawał się manifestacją transformacji poli-
tycznej Szwecji: wizualnym zwornikiem wspólnoty narodowej styli-
zowanej na egalitarną społeczność wiejską i materialnym wsparciem 
idei opiekuńczego państwa dobrobytu, zwanego w Szwecji folkhem-
met (dom ludu). Sztokholmski Skansen łączył więc wątki nostalgiczne  
i utopijne.

Jednocześnie jego twórcy (Artur Hazelius i kontynuatorzy jego dzie-
ła) nad wyraz sprawnie posługiwali się charakterystycznymi dla XIX 

13 Por. tamże, s. 20 i 30.
14 Por tamże, s. 20.
15 Por. Jonas Frykman, Orvar Löfgren, Narodziny człowieka kulturalnego…, rozdz. 

Człowiek i przyroda, s. 50–93, szczególnie s. 57–58, 62, 66–68, 72, 88, 91–93.
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wieku schematami opowiadania i społecznymi rolami „opowiadaczy”: 
Etnografa (Odkrywcy), Pisarza Realisty i Budziciela Narodowego.

Punktem wyjścia stosowanej w parku etnograficznym narracji mu-
zealnej były ustalenia Etnografa – odkrywcy i tłumacza „dzikiej eg-
zotyki”, obdarzonego niepodważalnym wówczas (a w XX wieku coraz 
częściej kwestionowanym) autorytetem przedstawiciela Nauki. Sposób 
prowadzenia zwiedzających przez ekspozycję – na której mogli oni zo-
baczyć syntezę „wszystkiego”, ale tylko w ramach odgórnie ustalonej 
kompozycji – przypomina z kolei mechanizmy naśladowania rzeczy-
wistości i jednokierunkowość przekazu znane z powieści realistycznej, 
w której społecznie zaangażowany Pisarz dąży do ukazania prawdy 
o świecie w sposób atrakcyjny (a co najmniej akceptowalny) dla coraz 
bardziej masowego odbiorcy, ale na własnych zasadach i z wykorzysta-
niem figury narratora wszechwiedzącego z roszczeniami do obiektywi-
zmu. Takim narratorem był natomiast w Skansenie Budziciel Narodowy, 
który – w tym wypadku bardziej za pomocą obrazów niż słów – potrafił 
przekonać publiczność, że nowo odkryty świat wsi i przyrody przynale-
ży do kanonu swojszczyzny.

Zawrotną karierę modelu muzeum etnograficznego na wolnym po-
wietrzu – tak w Skandynawii, jak i poza nią – można zatem tłumaczyć 
jego łatwą adaptacją do zapotrzebowań politycznego „nadawcy” i przy-
zwyczajeń społecznego „odbiorcy”. W procesie kształtowania (się) no-
woczesnych państw narodowych (z najsilniejszym akordem w postaci 
przyjęcia ładu wersalskiego po I wojnie światowej) każda placówka, 
która w atrakcyjny sposób legitymizowała roszczenia narodu do uzna-
wanego za własne terytorium z całym jego krajobrazem przyrodni- 
czo-kulturowym, a zarazem potwierdzała mit autochtoniczności  
(„jesteśmy ludem tej ziemi, byliśmy tu pierwsi, to miejsce jest nasze”), 
była nie do przecenienia i nie do zastąpienia.

Skansen to instytucja historycznie uwikłana w nowoczesność. 
Szwedzki wynalazek z przełomu XIX i XX wieku został pomyślany jako 
dostępna dla masowego odbiorcy maszyna do cofania czasu w wyideali-
zowaną uchronię, zatrzymywania go i przybliżania w dogodnym miej-
scu i formie, a tym samym jako narzędzie kształtowania zbiorowych 
wyobrażeń na temat przeszłości i tożsamości.

Dzisiaj zarówno w Szwecji, jak i w Polsce coraz mniej oczywiste 
i stabilne staje się wpisane w muzea na wolnym powietrzu kryterium 
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odniesienia, jakim jest nowoczesność, wobec czego dekonstrukcji ulega 
prezentowana w nich wizja czasu, przestrzeni i tożsamości zbiorowej. 
Instytucje kultury ukształtowane w okresie triumfu nowoczesności, 
w tym skanseny, muszą mierzyć się z konsekwencjami jej późnej fazy 
i liczyć się z kryzysem „wielkich narracji” – choćby tylko tych związa-
nych z figurami Budziciela Narodowego, Pisarza i Etnografa, jakkolwiek 
lista upadłych wielkich narratorów jest z pewnością dłuższa.


