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Geleitwort
ÚVODNÍ SLOVO
» Astrid Pellengahr
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Milé kolegyně, milí kolegové,

nach 2015 war die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern von 18. bis 20. September
2016 zum zweiten Mal in Folge Gastgeberin der Tagung bayerischer, böhmischer, oberösterreichischer
und sächsischer Museumsfachleute, kurz BBOS. Ein
Grund für die Unterbrechung des mittlerweile vertrauten vierjährigen Turnus, der uns im Wechsel nach Bayern, Tschechien, Österreich und Sachsen führt, und
die Ausrichtung der Tagung in zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Jahren in Bayern war das 40. Bestehen der Landesstelle, das wir 2016 feiern durften.
Zudem sollte die Landesstelle dadurch künftig entlastet werden, denn im bisherigen Rhythmus kollidierten
immer wieder die Vorbereitungen der BBOS in Bayern
mit dem alle zwei Jahre abgehaltenen Bayerischen Museumstag.
Ein Jubiläum beging 2016 auch die BBOS, die nunmehr auf eine 25-jährige Tradition zurückblicken kann:
Seit 1991 treffen sich im jährlichen Turnus Museumsleiter und -mitarbeiter aus Sachsen, Bayern und der
Tschechischen Republik sowie seit 2007 aus Oberösterreich, um Schwerpunktthemen der Museumsarbeit
zu erörtern. Wolfgang Stäbler, der die Tagung auf bayerischer Seite von Anfang an mitbetreute, nimmt Sie in
seinem Beitrag im vorliegenden Tagungsband mit auf
eine Zeitreise durch ein Vierteljahrhundert der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, die sich längst als
äußerst erfolgreiches Format etabliert hat.
Den Auftakt der Tagung bildeten am Sonntag Stadtrundgänge durch Augsburg zu den Themen Wasserversorgung und -technik, Fugger, Reformation und
Religionsfrieden sowie zum religiösen Leben, die uns
die Stadt auf unterschiedlichen Wegen nähergebracht
haben.
An den beiden folgenden Tagen waren wir zu Gast
im Augsburger Maximilianmuseum und dem Schwäbischen Volkskundemuseum Oberschönenfeld in Ges-

po ročníku 2015 se Zemské ústředí pro nestátní muzea
v Bavorsku stalo ve dnech 18. až 20. září 2016 podruhé
v řadě hostitelem Konference bavorských, českých,
hornorakouských a saských odborných pracovníků
muzeí, zkráceně BBOS. Důvodem pro přer ušení již zavedeného čtyřletého cyklu, jenž nás zavádí střídavě
do Bavorska, České republiky, Rakouska a Saska,
a uskutečnění konference ve dvou bezprostředně po
sobě následujících letech v Bavorsku bylo 40. výročí
založení zemského ústředí, které jsme slavili právě
v roce 2016. Kromě toho jsme chtěli do budoucna
lépe rozložit pracovní zátěž zemského ústředí, neboť
ve stávajícím rytmu kolidovala příprava konference
BBOS v Bavorsku s Bavorským dnem muzeí, který
pořádáme každý druhý rok.
Jubileum slavila v roce 2016 i konference BBOS,
která má za sebou již 25letou tradici: každoroční setkání ředitelů a pracovníků muzeí ze Saska, Bavorska
a České republiky, na nichž se rokuje o zásadních tématech muzejní práce, se konají od roku 1991, od roku
2007 pak rovněž za účasti zástupců z Horního Rakouska. Wolfgang Stäbler, jenž se od samého začátku
podílel na přípravě konferencí na bavorské straně,
vás ve svém příspěvku v tomto sborníku provede
čtvrtstoletím přeshraniční spolupráce, která se rozvinula ve výjimečně úspěšný formát.
Naše konference byla zahájena v neděli prohlídkami
Augsburgu věnovanými tématům zásobování vodou
a vodárenské techniky, rodu Fuggerů, reformace, ná
boženského míru a náboženského života, které nám
město přiblížily různými cestami.
Po dva následující dny jsme byli hosty v augsburském Maximiliánově muzeu a ve Švábském etnografickém muzeu Oberschönenfeld v Gessertshausenu. Na tomto místě bych chtěla ještě jednou srdečně
poděkovat oběma uvedeným institucím za jejich pohostinnost.

sertshausen – an dieser Stelle möchte ich mich noch
einmal herzlich bei beiden Häusern für ihre Gastfreundschaft bedanken.
Das Thema, mit dem wir uns in Augsburg und Gessertshausen während der 25. Tagung bayerischer, böhmischer, oberösterreichischer und sächsischer Museumsfachleute beschäftigt haben, war »Volkskunde im
Museum. Ein Auslaufmodell?«.
Auf volkskundliche Sammlungen geht die Gründung
vieler Museen zurück – sie sind auch heute wesentlicher Bestandteil vieler Stadt-, Heimat- und Spezialmuseen. Seit den 1970er-Jahren rückte auch die Alltagskultur der jüngeren Vergangenheit oder Gegenwart
stärker in den Fokus der Sammeltätigkeit und von
Sonder- und Dauerausstellungen.
Die Ausbildung der Volkskundler bzw. Ethnologen
an den Universitäten zieht sich mancherorts dagegen
immer mehr vom Arbeitsfeld der Sachvolkskunde zurück. Auch in den Museen scheinen die entsprechenden Spezialisten auf dem Rückzug zu sein. Verlieren
volkskundliche Themen innerhalb der Museen somit
an Gewicht? Ist die Volkskunde im Museum gar ein
Auslaufmodell? Oder gibt es Wege, sie im Museum
zeitgemäß zu präsentieren und spannend zu vermitteln?
Mit der bewusst etwas provokativ formulierten Frage
nach der Zukunft von Volkskunde im Museum wollten
wir auf dieses wichtige Thema aufmerksam machen
und die Grundlage für eine nachhaltige Diskussion
schaffen.
Dass Volkskunde im Museum zukunftsfähig ist,
zeigte sich sowohl in den Beiträgen der Referenten als
auch in den anschließend geführten Diskussionen.
Die Vorträge, die wie immer aus allen vier Partnerländern kamen, spannten den Bogen von der Historie
der Volkskunde bis hin zu aktuellen Ausstellungen
der Alltagskultur. Sie zeigten nicht nur, wie vielfältig
Volkskunde selbst ist, sondern auch, wie unterschiedlich Volkskunde im Museum aussehen kann.
Volkskunde im Museum – was heißt das eigentlich
genau? Dahinter kann sich die zum Beispiel von Karsten Jahnke beschriebene »Volkskunst« ebenso wie
immaterielles Kulturerbe, das u. a. Martin Šimsa in
seinem Beitrag behandelt, verbergen. Beate Spiegel,
deren Vortrag bedauerlicherweise nicht hier publiziert
werden konnte, gab uns einen Einblick in die Neukonzeption des Schwäbischen Volkskundemuseums
Oberschönenfeld, unserem zweiten Austragungsort.
In Führungen konnten die Tagungsteilnehmer anschließend das einzige im bayerischen Bezirk Schwaben gelegene Museum mit dem Begriff »Volkskunde«
im Namen persönlich kennenlernen.
Bei allen Referenten bedanke ich mich herzlich für
die gehaltenen Vorträge und die für das Museum Bulletin Muzeum 25 eingereichten Beiträge: Ihr Mitwirken
trägt maßgeblich zum Gelingen der Tagung bei.
Es hat Tradition, dass die BBOS inhaltlich von allen
vier Partnerländern gemeinsam vorbereitet wird. Für
die wiederholt erfolgreiche Zusammenarbeit auch im
Vorfeld der 25. BBOS danke ich der Assoziation der

Téma, kterým jsme se v Augsburgu a Gessertshausenu na 25. konferenci bavorských, českých, hornorakouských a saských odborných pracovníků muzeí
zabývali, znělo: »Etnografie v muzeu. Výběhový model?«.
Národopisné sbírky byly východiskem pro založení
celé řady muzeí a dodnes představují podstatnou
součást mnohých městských, vlastivědných a specializovaných muzeí. Od 70. let 20. století se dostávala
výrazněji do středu pozornosti v rámci sběratelské
činnosti nebo mimořádných a stálých výstav také
každodenní kultura novější minulosti či současnosti.
Naopak vzdělání etnografů, popřípadě etnologů na
univerzitách na některých místech oblast klasické etnografie stále více opouští. I v muzeích se ukazuje, že
příslušných specialistů ubývá. Znamená to, že národopisná témata ztrácejí v muzeích na významu? Je snad
etnografie v muzeích výběhovým modelem? Nebo
existují cesty, jak ji v muzeu moderně prezentovat
a zajímavě zprostředkovávat?
Touto záměrně provokativně formulovanou otázkou
týkající se budoucnosti etnografie v muzeích jsme
chtěli poukázat na toto důležité téma a položit základy
udržitelné diskuse.
To, že etnografie má v muzeích budoucnost, se uká
zalo jak v příspěvcích referentů, tak i v následných
diskusích.
Přednášky, které pocházely jako vždy ze všech čtyř
partnerských zemí, sahaly od historie národopisu až
k aktuálním výstavám věnovaným každodenní kultuře.
Poukázaly nejen na rozmanitost vlastní etnografie, ale
také na to, jak různorodou podobu může národopis
v muzeích mít.
Etnografie v muzeu – co to vlastně přesně znamená?
Za tímto názvem se může skrývat například lidové
umění popisované Karstenem Jahnkem stejně jako
nehmotné kulturní dědictví, kterému se ve svém
příspěvku věnuje mimo jiné Martin Šimsa. Beate Spiegel, jejíž přednášku zde bohužel nebylo možné publikovat, nám představila novou koncepci Švábského
etnografického muzea Oberschönenfeld, které bylo
druhým místem konání konference. Účastníci se ná
sledně v rámci prohlídek mohli osobně seznámit s jediným muzeem v bavorském kraji Švábsko, které nese
ve svém názvu označení »etnografické«.
Všem referentům srdečně děkuji za jejich přednášky
a příspěvky, které do sborníku Museum Bulletin Muzeum 25 poskytli. Vaše aktivní spolupráce výrazně
přispívá k úspěchu konference.
Je již tradicí, že konferenci BBOS po obsahové
stránce vždy společně připravují všechny čtyři partnerské země. Tímto bych chtěla vyslovit poděkování
za opět úspěšnou spolupráci při přípravě 25. konference BBOS Asociaci muzeí a galerií České republiky,
Svazu hornorakouských muzeí a Saskému zemskému
ústředí pro muzejnictví. Spolupráce zapojených
partnerských institucí do příprav konference vždy
představuje velké obohacení.
Přeji vám všem příjemnou četbu tohoto sborníku a
již nyní se těším na zajímavou 26. konferenci BBOS
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Museen und Galerien der Tschechischen Republik,
dem Verbund Oberösterreichischer Museen und der
Sächsischen Landesstelle für Museumswesen. Die
Kooperation der beteiligten Partnerinstitutionen im
Vorfeld der Tagung ist stets eine große Bereicherung.
Ich wünsche Ihnen allen eine anregende Lektüre des
vorliegenden Tagungsbandes und freue mich bereits
auf eine informative 26. BBOS-Tagung in Mikulov, wo
2017 die archäologischen Museen im Mittelpunkt stehen werden.

8

v Mikulově, která se bude v roce 2017 zaměřovat na
archeologická muzea.

Ist Volkskunde im Museum ein Auslaufmodell?
Je etnografie v muzeu výběhovým modelem?
Bericht aus Sachsen
Zpráva ze Saska
Nahezu jedes sächsische Museum hat volkskundlich
relevante Sammlungsbestände zu Alltags-, Arbeits-,
Freizeit- und Festkultur – ganz gleich ob es sich um
ein Technik-, ein Stadt-, ein Heimat- oder ein Dorf- bzw.
Landwirtschaftsmuseum handelt. Quer durch das
gesamte Land ziehen sich umfangreiche Bestände
zu Handwerks- und vor allem Textilproduktionsgeschichte. Beispielhaft genannt seien das Deutsche
Damast- und Frottiermuseum Großschönau, die herausragenden volkskundlichen Sammlungen in den
städtischen Museen Bautzen und Plauen, die heute
beinahe vergessene Kühnscherf’sche Eisensammlung
im Dresdener Stadtmuseum, das kleine Töpfermuseum in Kohren-Sahlis oder die Posamentierwerkstatt
im Schloss Schlettau. Nahezu jedes Stadtmuseum
bewahrt zahlreiche Zeugnisse der lokalen Handwerkskultur bis hin zu ganzen Werkstätten – vom Böttcher
bis zum Schuster; auch seltenes Handwerk, wie der
inzwischen als immaterielles Kulturerbe unter Schutz
gestellte Blaudruck, gehört dazu.
Neben dem nicht immer forschungsgetriebenen
Ausbau von Spielzeugsammlungen als Besuchermagneten ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten
auch eine wachsende Anzahl von Schulmuseen oder
historischen Klassenzimmern zu verzeichnen, die,
von wenigen Ausnahmen wie z. B. in Leipzig einmal
abgesehen, weniger einem intensivierten bildungsoder kindheitsgeschichtlichen Forschungsinteresse
entspringen, sondern vielmehr auf das Vorhalten attraktiver Vermittlungsangebote und -räume – etwa für
Klassentreffen, Geburtstage etc. – zielen.
Trotz dieser vielfältigen und reichhaltigen Sammlungen gibt es im Freistaat Sachsen kaum noch ein Haus,
an dem mit dezidierter volkskundlicher Perspektive
gearbeitet oder gar geforscht wird. Die Gründe dafür
sind vielfältig – allen voran zu nennen ist das Fehlen eines Lehrstuhls für Volkskunde/Europäische

Téměř každé saské muzeum má relevantní etnografické sbírky týkající se každodenní pracovní,
volnočasové a sváteční kultury, a to bez ohledu na
to, zda se jedná o technické, městské, vlastivědné,
vesnické nebo zemědělské muzeum. Po celé spolkové zemi nacházíme rozsáhlé sbírky v oblasti historie řemesel, zejména pak v oblasti dějin textilní
výroby. Jako příklad můžeme uvést Německé muzeum
damašku a froté Großschönau, vynikající národopisné
sbírky v městských muzeích v Budyšíně (Bautzen)
a Plavně (Plauen), dnes již téměř zapomenutou Kühnscherfovu sbírku železa v Městském muzeu Drážďany,
malé Hrnčířské muzeum v obci Kohren-Sahlis nebo
Prýmkařskou dílnu v zámku Schlettau. Téměř každé
městské muzeum uchovává řadu svědectví místní
řemeslné kultury zahrnující i celé dílny – od bednáře
až po ševce; nacházíme zde i vzácná řemesla, jako
například modrotisk, který je dnes chráněn jako
součást nehmotného kulturního dědictví.
Vedle ne vždy badatelsky motivovaného pořizování
sbírek hraček, které slouží jako návštěvnický magnet,
zaznamenáváme v uplynulých dvou desetiletích také
rostoucí počet školních muzeí či historických školních
tříd, které až na několik výjimek, jako je tomu například
v Lipsku, neslouží primárně intenzivním badatelským
zájmům v oblasti historie vzdělání a dětství, ale spíše
poskytují atraktivní zprostředkovací formáty a prostory, například pro školní srazy, oslavy narozenin
apod.
Navzdory těmto rozmanitým a bohatým sbírkám
ve Svobodném státě Sasko těžko najdeme instituci, na které by se pracovalo, nebo dokonce bádalo jednoznačně z etnografické perspektivy. Tato
skutečnost má různé důvody, přičemž na prvním místě
je třeba uvést absenci katedry etnografie/evropské
etnologie s vědeckým zaměřením na klasickou etnografii.

» Katja M. Mieth
Sächsische Landesstelle
für Museumswesen
Saské zemské ústředí
pro muzejnictví
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Ethnologie mit einem auf Sachkultur bezogenen Forschungsschwerpunkt.
Für die Gründung einer volkskundlichen Kommission
im Land fehlt die dafür nötige Dichte an Fachpersonal
– trotz der historisch engen Verknüpfung Sachsens
mit der Geschichte des Faches Volkskunde. Erinnert
sei an Oskar Seyffert (1862 – 1940) und weitere Akteure, die sich bereits vor dem Ersten Weltkrieg in den
Landesvereinen für Volkskunde und Heimatschutz
sehr engagiert hatten und den ebenfalls in Sachsen
wirkenden Adolf Spamer (1883 – 1953), der 1936 die
erste Volkskunde-Professur an einer deutschen Universität inne hatte, oder an Gerhard Heilfurth als Neubegründer der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde
nach dem Zweiten Weltkrieg. Gleichzeitig symbolisieren beide Namen und Biografien die Problematik des
Fachs in seiner zeitweilig engen Verknüpfung mit der
NS-Zeit und -Ideologie. Die wissenschaftsgeschichtliche Aufarbeitung der Fachgeschichte ist, im Vergleich
zu anderen Geisteswissenschaften, vorbildlich und
weit vorangeschritten.
Die Gründung des Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde an der Technischen Universität Dresden vor 20 Jahren kann bis heute das Fehlen
eines Lehrstuhls für Europäische Ethnologie/Volkskunde in Sachsen nicht aufwiegen. Dieser akademische Wissenschaftsbetrieb fokussiert auf universitäre
Netzwerke.
Die Sächsische Landesstelle für Volkskultur, seit
2005 als Fachbereich in die Sächsische Landesstelle
für Museumswesen integriert, kann mit ihrer inzwischen nahezu 50 Bände umfassenden Buchreihe
Weiß-Grün für Sächsische Geschichte und Volkskultur
nur versuchen, thematische und konzeptuelle Impulse
in die Breite zu setzen, um Akteure der unterschiedlichen Forschungsszenen anzusprechen. Außerdem
ist geplant, das Netzwerk an zumeist ehrenamtlich
Forschenden oder Sachkultur-Kundigen weiter auszubauen und sichtbarer zu machen. Das Forum Oberösterreich unseres Kollegen Klaus Landa ist uns dafür
Ansporn und Vorbild.
Denn bereits heute wird der Fachkräftemangel deutlich spürbar. Dies trifft volkskundliche Sammlungen
genauso wie kunsthandwerkliche, wo Experten für Eisen, Zinn oder Keramik fehlen. Die Kennerschaft und
das Erfahrungswissen älterer Museumskollegen in die
nächste Generation zu übertragen oder gar dauerhaft
zu sichern, dafür fehlen uns derzeit noch die richtigen
Rezepte. Und bisher gibt es noch keinen akzeptablen
digitalen Gedächtnisersatz. Dieses Dilemma betrifft
nicht nur die traditionellen Volkskundemuseen, sondern nahezu die gesamte Museumswelt.
Löbliche Ausnahme in puncto volkskundlicher Forschung in Sachsen ist das seit zwei Jahrzehnten von
Jürgen Knauss geführte Deutsche Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain – Freilichtmuseum
der ländlichen Kultur, Technik und Arbeit für Mitteldeutschland, dessen Sammlungs- und Museumskonzeption ebenso wie einzelne Schriften zur ländlichen
Kultur und Arbeit ein Alleinstellungsmerkmal in Sachsens Museumslandschaft entfaltet hat. Mehr über die-
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K založení národopisné komise ve spolkové zemi
chybí potřebný odborný personál, a to navzdory úzkému historickému spojení Saska s historií oboru etnografie. Na tomto místě je třeba připomenout Oskara
Seyfferta (1862 – 1940) a další aktéry, kteří se již před
první světovou válkou významně angažovali v zemských spolcích zaměřených na národopis a ochranu
domoviny, stejně jako Adolfa Spamera (1883 – 1953),
jenž působil v Sasku a v roce 1936 se stal prvním
profesorem etnografie na německé univerzitě, či Gerharda Heilfurtha jakožto nového zakladatele Německé
národopisné společnosti po druhé světové válce. Poslední dvě uvedená jména a biografie zároveň symbolizují problematiku oboru s ohledem na jeho po určitou
dobu úzké propojení s nacistickým obdobím a ideologií. Vědecko-historické zpracování dějin oboru je ve
srovnání s dalšími společenskými vědami příkladné
a velmi pokročilé.
Založení Institutu pro saské dějiny a národopis na
Technické univerzitě Drážďany, k němuž došlo před
20 lety, dodnes nemůže vyvážit absenci katedry pro
evropskou etnologii/národopis v Sasku. Tato akademická vědecká instituce se zaměřuje na univerzitní
spolupráci.
Saské zemské ústředí pro lidovou kulturu, které
od roku 2005 funguje jako oddělení v rámci Saského
zemského ústředí pro muzejnictví, se ve své knižní řadě
Weiß-Grün věnované saským dějinám a lidové kultuře,
která dnes čítá již téměř 50 svazků, může pouze snažit
o co nejširší tematické a koncepční impulsy oslovující
aktéry z nejrůznějších vědeckých oblastí. Kromě toho
je plánováno dále rozšiřovat síť většinou dobrovolně
působících badatelů či odborníků v oblasti věcné
kultury a zlepšit její viditelnost. Inspirací a vzorem je
pro nás přitom Forum Oberösterreich našeho kolegy
Klause Landy.
Už dnes totiž výrazně pociťujeme nedostatek od
borníků. To se týká národopisných stejně jako umě
leckořemeslných sbírek, kde chybí odborníci na
železo, cín či keramiku. K tomu, abychom dokázali zajistit předání znalostí a zkušeností starších muzejních
kolegů nové generaci či jejich trvalé uchování, nám
ještě chybí správné recepty. Dosud se také nepodařilo
najít vyhovující digitální náhradu paměti. To se týká
nejen tradičních národopisných muzeí, ale téměř celé
muzejní oblasti.
Chvályhodnou výjimku v kontextu národopisného
výzkumu v Sasku představuje Německé zemědělské
muzeum zámek Blankenhain – skanzen venkovské
kultury, techniky a práce pro střední Německo, které
již po dvě desetiletí vede Jürgen Knauss a jehož
sběratelská a muzejní koncepce je spolu s jednotlivými pracemi týkajícími se venkovské kultury a práce
v rámci saského muzejnictví jedinečným počinem.
Bližší informace o této mimořádné koncepci, která
zahrnuje i samotné místo, se dočtete v samostatném
příspěvku (viz str. 55).
Ve srovnání s dalšími spolkovými zeměmi, například
Bavorskem či Bádenskem-Württemberskem, sice
Sasko disponuje i v oblasti venkovské architektury
poměrně vysokou hustotou a rozmanitostí docho-

ses besondere Konzept, das auch den Ort einbindet,
ist in einem eigenen Beitrag zu erfahren.
Im Vergleich zu anderen Bundesländern, z. B. Bayern
oder Baden-Württemberg, verfügt Sachsen zwar auch
im Bereich der ländlichen Bauweise über eine relativ
hohe Erhaltungsdichte und -vielfalt an Baudenkmalen
– genannt seien die berühmten Umgebindehäuser –,
aber keine vergleichbare Museumstruktur. Oft sind
es gerade diese großen Freilichtmuseen, die den im
Wortsinne »volkskundigen« Museumsnachwuchs mit
ihren Volontären generieren.
In Sachsen gibt es solche Einrichtungen nicht. Die
wenigen Freilichtmuseen beschränken sich auf puren
Substanzerhalt in begrenzt regionalem bzw. lokalem
Fokus. Im Zuge von Existenzproblemen und inhaltlichen Differenzen wurde das Vogtländische Freilichtmuseum in den 1990er-Jahren sogar noch einmal
geteilt – heute gibt es einen Komplex in Landwüst an
der einen Seite des Berghangs, an der anderen liegt
Eubabrunn. Beide Einrichtungen werden von museologischen Einzelkämpfern mit viel Mühe und Engagement am Leben gehalten. Konzeptuelle, zukunftsorientierte Arbeit ist angesichts der Herausforderungen
des Museumsalltags und der dünnen Personaldecke
kaum möglich.
Neben den vorgenannten vogtländischen Einrichtungen gibt es nur noch ein größeres Haus – das liebevoll
von einem Verein und dem engagierten Direktor des
Spielzeugmuseums Konrad Auerbach gepflegte und
betriebene Freilichtmuseum in Seiffen. Neben dem
Grundverständnis für ländliches Leben und Wirtschaften fokussieren die hier eingerichteten Heimarbeitswerkstätten auf das Alleinstellungsmerkmal der Region: Holzspielzeug und Weihnachtsschmuck. So kann
man Einblick in die Werkstatt eines Massefigurenmachers nehmen. Es war und ist durchaus üblich, dass
die figürliche Bestückung einer Pyramide vom Käufer
selbst nach dessen eigenen Vorstellungen vorgenommen wird. Noch heute wird dieses seltene Handwerk in
der Region gepflegt. Vor dem Hintergrund der Diskussion um das immaterielle Kulturerbe wird hier zudem
ein aussterbendes Handwerk – das sogenannte Reifendrehen – als tägliche Schauvorführung praktiziert.
Aus diesen Reifen können ganze Dörfer und ländliche
Tierwelten als Spielzeug entstehen. Kinder können die
Figuren auch selbst weitergestalten.
Seiffen, das Weltmarke für Holzspielzeug und Weihnachtsschmuck ist, steht zugleich für eine Besonderheit Sachsens, das sich in touristischer Selbstvermarktung gern als das Weihnachtsland bezeichnet.
Landläufig wird dies unter Sächsischer Volkskunst
subsummiert – ein Terminus, dessen Erfindung dem
Künstler und ersten sächsischen Volkskunst-Museumsdirektor Oskar Seyffert zugeschrieben wird. Zu
dem von ihm vor dem Hintergrund der Volkskundeund Heimatschutzbewegung 1913 begründeten Haus
– dem bis heute bundesweit einzigen Volkskunst-Museum – wird Karsten Jahnke in seinem Beitrag Näheres
ausführen. In der neuen Dauerausstellung ist erneut
all das zu finden, was zu einer typisch sächsischen
Weihnachtsdekoration neben Baumschmuck gehört:

vaných stavebních památek – na tomto místě lze uvést
slavné podstávkové domy – nemá však srovnatelnou
muzejní strukturu. Právě velké skanzeny v mnoha
případech vychovávají prostřednictvím stážistů mladou generaci muzejních pracovníků zběhlých v oblasti
národopisu.
V Sasku taková zařízení nejsou, skanzenů je málo
a zaměřují se na samotné zachování staveb v rámci
daného regionálního či místního zaměření. S ohledem na existenční problémy a obsahové neshody dokonce v 90. letech došlo k rozdělení Fojtského skanzenu – dnes se nachází jeden komplex v Landwüstu
na jedné straně svahu, na druhé straně leží Eubabrunn. Obě zařízení udržují při životě s velkým úsilím
a angažovaností samostatně působící muzeologičtí
pracovníci. Vzhledem k výzvám každodenního muzejního života a nedostatečné personální situaci
v podstatě není možná jakákoli koncepční práce se
zaměřením na budoucnost.
Kromě výše uvedených institucí ve Fojtsku existuje
už jen jedno další větší zařízení – Skanzen v Seiffenu,
který byl láskyplně zařízen spolkem a jehož provoz

1 Museum Dittelsdorf
im Umgebindehaus,
Oberlausitz
Muzeum Dittelsdorf
v podstávkovém domě,
Horní Lužice
2 Vogtländisches
Freilichtmuseum
Landwüst
Fojtský skanzen
Landwüst
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5 Lößnitzer Heimatberg, Heimatstube Lößnitz
Lidová hora a jizba Lößnitz

3 Dauerausstellung
im Spielzeugmuseum
Seiffen
Stálá výstava v Muzeu
hraček Seiffen
4 Dauerausstellung
»Manufaktur der
Träume«, AnnabergBuchholz
Stálá výstava
»Manufaktura snů«,
Annaberg-Buchholz

Adventskranz, Pyramiden, Räuchermänner, Nussknacker, Leuchterspinnen, Schwibbögen und, nicht zu vergessen, Engel und Bergmänner als Leuchterfiguren, ja
ganze Engelsorchester oder Bergmannsaufzüge.
Eine weitere Besonderheit sind die erzgebirgischen
Heimat- oder Weihnachtsberge, die als kleine geschnitzte und geformte Miniaturwelten bergbauliches
oder ländliches Leben widerspiegeln oder die Weihnachtsgeschichte erzählen. Verbunden mit zuweilen
komplizierten Mechaniken entstehen bewegte Bilder.
Heute fehlt den Museen oft das Personal, das diese
Automaten am Leben erhalten kann. Zahlreiche Häuser haben sich Weihnachts- und Spielzeugsammlungen aufgebaut und in der Adventszeit laden sachsenweit Museen zu Weihnachtsschauen ein. Über Seiffen
hinaus sind es vor allem Grünhainichen und Olbernhau auf der einen und Schneeberg, Schwarzenberg
sowie Annaberg-Buchholz auf der anderen Seite. In
Annaberg eröffnete erst vor wenigen Jahren mit der
»Manufaktur der Träume« eine Ausstellung, die dank
der als Dauerleihgabe der Stadt überlassenen Privatsammlung von Dr. Erika Pohl-Ströher alle Facetten der
erzgebirgischen Spielzeug- und Volkskunstproduktion seit dem 18. Jahrhundert zeigt. Ergänzt wird die
Ausstellung durch kleine filmische Dokumentationen,
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zajišťuje angažovaný ředitel muzea hraček Konrad
Auerbach. Vedle základní prezentace venkovského
života a hospodářství se zde zařízené domácí dílny
zaměřují na význačné regionální odvětví: dřevěné
hračky a vánoční ozdoby. Návštěvníci tak mohou
nahlédnout do dílny na výrobu figurek z dřevěné
hmoty. Naprosto běžné bylo a stále je, že o obsazení
pyramidy figurkami rozhoduje sám zákazník podle
vlastních představ. Toto neobvyklé řemeslo se v regionu provozuje dodnes. Na pozadí diskusí o nehmotném kulturním dědictví je zde v rámci každodenních
ukázek kromě toho prezentováno vymírající řemeslo –
tzv. soustružení obručí. Z těchto obručí mohou v znikat
celé vesničky a nejrůznější zvířecí postavičky na hraní.
Vyrobené figurky si mohou děti také samy ozdobit.
Seiffen, který představuje v oblasti dřevěných hra
ček a vánočních ozdob světovou značku, zároveň
symbolizuje další zvláštnost Saska, jež se často ve
vlastních turistických marketingových materiálech
označuje jako země Vánoc. Obvykle je tím myšleno
zejména saské lidové umění, což je termín, jehož zavedení je připisováno umělci a prvnímu saskému řediteli
muzea lidového umění Oskaru Seyffertovi. Bližší informace o zařízení, které Seyffert založil v kontextu
národopisného a vlastivědného hnutí v roce 1913
a které je dodnes jediným muzeem lidového umění
v celém Německu, představí ve svém příspěvku Karsten Jahnke. V nové stálé expozici opět nacházíme
vše, co vedle vánočního stromu patří k typickým
saským vánočním dekoracím: adventní věnce, pyramidy, dýmající panáčky, louskáčky, typické dřevěné
lustry, ozdobné oblouky a samozřejmě nesmíme zapomenout ani na svícny v podobě postaviček andělů
a horníků – k vidění jsou celé andělské orchestry či
zástupy horníků.
Další zvláštností jsou tzv. krušnohorské lidové či
vánoční hory, které jako vyřezávané a tvarované miniaturní světy znázorňují hornický a venkovský život nebo
vyprávějí vánoční příběh. Ve spojení s někdy kompli-

die Einblicke in die jeweilige Handwerkstechnik geben.
Eine Besonderheit in Sachsen stellt die sorbische
Minderheit mit eigenen kulturellen Traditionen, insbesondere den Osterbräuchen, dar. Dank eines Forschungsverbundes aus Sorbischem Institut und
Sorbischem Museum in Bautzen wird die Kultur und
Geschichte der Obersorben nicht nur gut erschlossen, das Museum verfügt zudem über herausragende
Zeugnisse der sorbischen Alltags- und Festkultur, die
interdisziplinär aus ethnologischer, historischer und
kunst- und kulturwissenschaftlicher Sicht erforscht
und präsentiert werden.
Neben den vorgenannten, für sächsische Verhältnisse etwas größeren Freilichtmuseen gibt es sogenannte Dorfmuseen, die nur aus einem Gehöft
bestehen. Das darin Angesammelte konkret mit der
Geschichte des Ortes in Verbindung zu bringen und
für die Dauerausstellung einen stringenten Erzählfaden zu entwickeln, fällt den zumeist nicht mit Fachpersonal besetzten Häusern oft schwer. Daher beschränken sich diese Museen meistens auf das weitgehend
unkommentierte Zeigen der stets gleichen Grundausstattung – so wie in den zahlreichen lokalen Heimatstuben auch. Am Beispiel des kleinen Dorfmuseums
Gahlenz wird sichtbar, wie es gelingen kann, mit überschaubaren Mitteln der Ausstellungsgestaltung eine
ansprechende Präsentation, hier zum Thema »Vom
Flachs zum Leinen«, zu erstellen.
Zumeist beschränken sich diese Häuser auf einfache
Vermittlungsangebote, etwa zur Haushaltsführung in
früheren Zeiten ohne Strom und elektrische Geräte
– vom Brotbacken bis hin zum Wäschewaschen. Mit
den Stadt- und Heimatmuseen sind diese Häuser eng
verbunden. Oft sind in beiden komplette Handwer-

kovanou mechanikou vznikají pohyblivé obrazy. Dnes
v muzeích často chybí personál, který by mohl tyto
automaty udržovat při životě. Řada zařízení vybudovala vánoční sbírky a sbírky hraček a v době adventu
zvou muzea v celém Sasku na vánoční výstavy. Kromě
Seiffenu se jedná na jedné straně především o Grünhainichen a Olbernhau, na druhé straně Schneeberg,
Schwarzenberg a Annaberg-Buchholz. V Annabergu
byla teprve před několika lety otevřena »Manufaktura
snů«, tedy expozice, která díky soukromé sbírce Dr.
Eriky Pohlové-Ströherové, jež byla jako stálá zápůjčka
přenechána městem, prezentuje veškeré aspekty
krušnohorské výroby hraček a lidového umění od
18. století. Expozici doplňují krátké filmové dokumentace, které přibližují příslušné řemeslné techniky.
Saským specifikem je také lužickosrbská men
šina s vlastními kulturními tradicemi, zejména veli
konočními obyčeji. Díky vědecké kooperaci mezi
Lužickosrbským institutem a Lužickosrbským muzeem v Budyšíně je nejen dobře probádána kultura
a historie Lužických Srbů, ale muzeum také disponuje vynikajícími doklady lužickosrbské každodenní
a sváteční kultury, které jsou předmětem interdisciplinárního výzkumu a prezentace s přihlédnutím
k etnologickým, historickým, umělecko-vědeckým
a kulturně-vědeckým aspektům.
Kromě výše uvedených skanzenů, které lze na
saské poměry řadit mezi větší, existují tzv. vesnická
muzea sestávající pouze z jedné usedlosti. Uvést
shromážděný inventář takového muzea do konkrétní
souvislosti s historií místa a vypracovat logickou narativní koncepci pro stálou expozici představuje pro
tato zařízení, která povětšinou nedisponují odborným
personálem, obtížný úkol. Proto se tato muzea v pře
vážném počtu případů omezují na víceméně neko
6 Perlennetz der
sorbisch-katholischen
Tracht, um 1960,
Sorbisches Museum
Bautzen/Serbski
Muzej Budyšin
Perličková síťka
lužickosrbského
katolického kroje,
kolem roku 1960,
Lužickosrbské muzeum
Budyšín
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7, 8 Dauerausstellung
vor und nach
der Neugestaltung
(hier: Leinverarbeitung)
Stálá výstava před realizací nové koncepce a po
ní (zde: zpracování lnu)
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kerwerkstätten erhalten geblieben oder wurden Einrichtungsgegenstände und Alltagsgebrauchsgeschirr
gesammelt, doch nicht selten fehlen die zugehörigen
Geschichten, Biografien, Dokumente und Bilder. Biografische und alltagskulturelle, ebenso wie soziologische Forschungen und Aspekte werden in kleineren Häusern – außerhalb der (Groß)Stadtmuseen in
Dresden und Leipzig, die u. a. Ausstellungsprojekte zu
Kindheit oder zu Märkten und Mode ausrichteten – in
den Dauerausstellungen selten berücksichtigt. In rein
historischen Ausstellungen dient das Objekt oft nur
als Illustration größerer Zusammenhänge.
Unsere Sorge ist groß, dass die kulturhistorischen
Sammlungen schon vom Museumsnachwuchs nicht
mehr verstanden werden. Dabei geht es zum einen
um den Erhalt und die Weitergabe von Kennerschaft
als Kulturtechnik und zum anderen um Strategien des
Sammelns, Forschens und Erzählens. Womöglich bedarf es hier eines neuen Ansatzes an Fortbildungsangeboten für Museumsfachleute. Vielleicht sollten wir uns
dazu länderübergreifend zum Erfahrungsaustausch
zusammenschließen und den engeren Austausch mit
den ausbildenden Einrichtungen suchen. Diese Fragen

mentovanou prezentaci neměnné základní výbavy
tak, jak tomu bývá v místních lidových jizbách, které
se vyskytují v hojném počtu. Na příkladu malého
vesnického muzea Gahlenz je možné ukázat, jak lze
pomocí omezených prostředků určených pro tvorbu
expozice dosáhnout vydařené prezentace, v tomto
případě na téma »Od lnu k plátnu«.
Ve většině případů se tyto instituce zaměřují na jednoduché formy zprostředkování, týkající se například
vedení domácnosti v dřívějších dobách bez elektřiny
a elektrických spotřebičů – od pečení chleba až po
praní prádla. Tyto instituce jsou úzce provázány
s městskými a vlastivědnými muzei. V nich jsou
často dochovány kompletní řemeslné dílny nebo se
zde nacházejí sbírky zařizovacích a každodenních
užitkových předmětů, mnohdy však chybí příslušné
příběhy, biografie, dokumenty a obrazový materiál. Výzkumy a aspekty vztahující se ke každodenní
kultuře či aspekty biografické a sociologické povahy
se v menších zařízeních – mimo (velko)městská
muzea v Drážďanech a Lipsku, která realizují výstavní
projekty věnované dětství, trhům a módě – v rámci
stálých expozic tematizují jen málokdy. V čistě historických expozicích slouží objekt často pouze pro ilustraci širších souvislostí.
Velmi se obáváme, že mladí muzejní pracovníci již
kulturně-historickým sbírkám dostatečně nerozumí.
Přitom jde na jedné straně o kulturní techniku uchovávání a předávání znalostí a na druhé straně o strategie v oblasti sběratelské činnosti, výzkumu a vyprávění.
Možná v tomto ohledu potřebujeme nový přístup, pokud jde o nabídku dalšího vzdělávání pro muzejní odborníky. Možná bychom se měli věnovat i přeshraniční
výměně zkušeností a vyhledávat možnosti bližší
spolupráce se vzdělávacími zařízeními. Tyto otázky
zachování nehmotného vědomostního a vědeckého
kulturního dědictví se týkají koneckonců všech.
Ocenění etnografického výzkumu a širší aplikace interdisciplinárních kulturně-vědeckých perspektiv při
aktualizaci a obnově muzejních a výstavních koncepcí by mohlo být základem pro budoucí úspěšnější
zprostředkování a akceptaci muzejní práce. To se týká
všech typů muzeí – až po průmyslová a technická
muzea. Těm chybí nejen mladí pracovníci, kteří by
mohli i v budoucnu provádět údržbu a ukázky práce
strojů, ale v mnoha případech také kontextualizace
výrobních linek zahrnující aspekty a otázky pracovního a běžného života a překračující rámec seznamu
inženýrských a technických odborných znalostí. V uplynulých pěti letech jsme se proto v rámci řady WeißGrün snažili prostřednictvím tří různých publikačních
projektů týkajících se dějin textilního průmyslu poskytnout muzeím a jejich pracovníkům také tematické
a metodické podněty pro koncepční práci.1 Více než
25 let po zániku východoněmeckého průmyslu je nyní
na čase vyslechnout i tyto pamětníky a shromáždit
vědomosti generací, které tuto dobu zažily, dokud jsou
ještě mezi námi. Etnografie v muzeu by tedy mohla být
spíše nově zaváděným, nikoli výběhovým modelem.
Dějiny tohoto oboru, počínaje Oskarem Seyffertem či
Adolfem Spamerem, ukazují, že lidé přicházející z jin-

des immateriellen Wissen(schaft)skulturerbeerhalts
berühren schließlich alle. Die Wertschätzung volkskundlicher Forschung und die verbreitete Anwendung
von interdisziplinären kulturwissenschaftlichen Perspektiven bei der Fortschreibung und Erneuerung von
Museums- und Ausstellungskonzeptionen könnte die
Grundlage für eine künftig erfolgreichere Vermittlung
und Akzeptanz von Museumsarbeit sein. Dies betrifft
alle Museumsgattungen – bis hin zu den Industrieund Technikmuseen. Diesen fehlt nicht nur der Nachwuchs, der auch künftig die Maschinen warten und
vorführen kann, sondern auch nicht selten eine über
die Auflistung ingenieurtechnischen Fachwissens hinausgehende Kontextualisierung der Produktionslinien
mit arbeits- und lebensweltlichen Aspekten und Fragestellungen. In den vergangenen fünf Jahren haben
wir in unserer Reihe Weiß-Grün daher versucht, mit
drei verschiedenen Publikationsprojekten zum Bereich Textilindustriegeschichte auch für die konzeptuelle Arbeit an Museen und ihre Mitstreiter thematische
und methodische Anstöße weiterzugeben.1 Mehr als
25 Jahre nach dem Zusammenbruch der DDR-Industrie
ist es an der Zeit, auch diese Zeitzeugen zu hören und
das Wissen der Erlebnisgenerationen zu sammeln,
so lange diese noch unter uns weilen. Volkskunde
im Museum könnte also ein neues Anlauf- und nicht
Auslaufmodell sein. Die Fachgeschichte zeigt, beginnend bei Oskar Seyffert oder Adolf Spamer, dass
Quereinsteiger beste Voraussetzungen für eine neue
Volkskunde in Museen mitbringen. Stärkere Teilhabe
und partizipative Ansätze der neuen Museologie lassen sich mit volkskundlichem Hintergrund womöglich
besser und leichter umsetzen. Die Stärkung der Sachkulturforschung sollte ein gemeinsames Anliegen
von Museumsfachleuten aller Disziplinen sein. Dazu
gehört auch seitens der forschenden und Forschung
fördernden Einrichtungen die stärkere Anerkennung
von Grundlagenforschung und damit der grundhaften,
fachlich soliden Erschließung von musealen Sachzeugen und deren Bereitstellung für weitere wissenschaftliche und museale Projekte.

9 Buchtitel des
48. Bandes der von
der Sächsischen
Landesstelle für
Museumswesen
herausgegebenen
Reihe Weiß-Grün zur
Sächsischen Geschichte
und Volkskultur
Titul 48. svazku řady
Saského zemského
ústředí pro muzejnictví
Weiß-Grün věnované
saským dějinám a
lidové kultuře

ých oborů mají ty nejlepší předpoklady pro zavedení
nové etnografie v muzeích. Výraznější zapojení a participativní přístupy nové muzeologie lze možná lépe
a snadněji realizovat na národopisném pozadí. Posílení výzkumu věcné kultury by mělo být společným
zájmem muzejních odborníků ze všech disciplín.
K tomu patří i výraznější uznání základního výzkumu
ze strany vědeckých institucí a zařízení podporujících
výzkum, a tím také komplexní, odborně fundované zkoumání věcných muzejních svědectví a jejich poskytování pro další vědecké a muzejní projekty.

1 Bretschneider, Uta: Wolle aus Amerika. Erkundungen zu
Spinnerei und Siedlung im Muldental, Dresden/Husum 2014, řada
Weiß-Grün č. 43; Müller, Klaus/Treitschke, Georg-Friedrich: Kunstseide aus Pirna: ein Unternehmen in Deutschlands Zeitläufen, Görlitz 2014, řada Weiß-Grün č. 45; Möwe, Hirsch und Sandmännchen.
Facetten der Textilproduktion in und um Hohenstein-Ernstthal,
Dresden/Husum 2017, řada Weiß-Grün č. 48

1 Bretschneider, Uta: Wolle aus Amerika. Erkundungen zu
Spinnerei und Siedlung im Muldental, Dresden/Husum 2014,
Reihe Weiß-Grün Nr. 43; Müller, Klaus/Treitschke, Georg-Friedrich:
Kunstseide aus Pirna: ein Unternehmen in Deutschlands Zeitläufen, Görlitz 2014, Reihe Weiß-Grün Nr. 45; Möwe, Hirsch und Sandmännchen. Facetten der Textilproduktion in und um HohensteinErnstthal, Dresden/Husum 2017, Reihe Weiß-Grün Nr. 48
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Volkskundliche Museen
in der Tschechischen Republik
Národopisná muzea v České republice
Dokumentation, Präsentation und Interpretation der traditionellen Volkskultur
dokumentace, prezentace a interpretace tradiční lidové kultury
» Hana Dvořáková
Mährisches Landesmuseum, Brünn
Moravské zemské
muzeum, Brno
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Der überwiegende Teil der böhmischen resp. tschechischen, mährischen und schlesischen Museumsinstitutionen wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründet, die größten von ihnen am Anfang
des Jahrhunderts (Schlesisches Landesmuseum in
Troppau/Opava – 1814, Mährisches Landesmuseum in
Brünn/Brno – 1817, Nationalmuseum in Prag – 1818).
Bei den meisten1 bilden volkskundliche Sammlungen
die Grundlage der Bestände, häufig gehören sie überhaupt zu den ältesten Beständen. Der Grund für eine
solche Zusammensetzung ist in der letzten Phase der
nationalen Emanzipationsbewegung im 19. Jahrhundert zu suchen, die sich mit Hilfe der Attribute der
Volkskultur als Existenzgrundlage der Nation gegen
eine anders-ethnische Umgebung abgrenzte. Grundlage der ersten Sammlungen waren deshalb vor allem die Volkstracht und die Belege der sogenannten
Volkskunst, die klar erkennbare Signale ethnischer
Andersartigkeit sendeten. An der Wende des 19.
zum 20. Jahrhundert mündeten dann die enthusiastischen Sammelaktivitäten in einem ungewöhnlich
dichten Netz von 150 Museen, die vor allem regionale
Heimatmuseen mit entsprechender volkskundlicher
Ausrichtung umfassten. Die Definition für ihre Grundlage lautet: Enthusiastenverein – Sammlungstätigkeit – Museum.2 Die überwiegende Betonung dekorativer, ästhetisch wirkender Gegenstände und das
Hintanstellen von Alltagsgegenständen brachte man
in Zusammenhang mit der »professionellen« Besetzung der Museumsposten, die üblicherweise mit den
Enthusiasten vor Ort besetzt wurden. Diese Situation
dauerte in kleineren Regionalmuseen bis zum Anfang
des Zweiten Weltkriegs an.
Die Vorbereitung und Durchführung großer kultureller und historischer Ausstellungen Ende des 19. Jahrhunderts (beeinflusst durch Konzeption und Form der
Weltausstellungen, z. B. Wien 1873), bedeuteten einen

Převažující část českých, moravských a slezských
muzejních institucí byla založena ve druhé polovině 19. století, ta největší na jeho počátku (Slezské
zemské muzeum v Opavě – 1814, Moravské zemské
muzeum v Brně – 1817, Národní muzeum v Praze –
1818). Ve valné většině z nich,1 tvoří národopisné
sbírky základ fondů, často také patří k nejstarším
fondům vůbec. Příčiny této skladby tkví v poslední
fázi národně emancipačního hnutí 19. století, které
se pomocí atributů lidové kultury jakožto základu
existence národa vymezovalo oproti jinoetnickému
okolí. Základem prvních sbírek byl proto především
lidový oděv a doklady tzv. lidového umění, vysílající
jasně rozpoznatelné signály etnické odlišnosti. Na
přelomu 19. a 20. století pak nadšenecké sběratelské
aktivity vyústily do neobyčejně husté sítě 150 muzeí
zahrnující především regionální vlastivědná muzea
s příslušnou národopisnou pasáží. Jejich základnu
tvořil vzorec: spolek nadšenců – sběry – muzeum.2
Převažující důraz na dekorativní, esteticky působivé
předměty a upozaďování dokladů každodennosti je
dáván do souvislosti s »profesionálním« obsazením
muzejních pozic, obvykle pokrývaných místními
laickými nadšenci. V menších regionálních muzeích
tato situace trvala až do počátku II. sv. války.
Přípravy a realizace velkých kulturně historických výstav konce 19. století, (ovlivněných koncepcí a formou
Světových výstav,např. Vídeň r. 1873), představovaly
významný impuls pro sběr a prezentaci dokladů tradiční
lidové kultury v regionech. Jako první je v roce 1891
uváděna Všeobecná zemská jubilejní výstava v Praze,
jejíž expozice v podobě roubené chalupy s náznakem
interiéru a figurínami v krojích představovala jinou cestu než dosud používané vitrínové výstavy. Koncept
instalace v »reálném« prostředí lidové ale i městské
architektury pak naplno zúročila Národopisná výstava
českoslovanská (Praha 1895). Její scénář reflektoval

wichtigen Impuls für die Sammeltätigkeit und Präsentation von Belegen der traditionellen Volkskultur in
den Regionen. Als erste ist die Allgemeine Landesjubiläumsausstellung 1891 in Prag zu nennen, bei der
u. a. mit einer Blockhütte mit angedeutetem Interieur
und Figurinen in Tracht ein anderer Weg beschritten
wurde als mit den bisher verwendeten Vitrinenausstellungen. Das Installationskonzept im »realen« Milieu der dörflichen, aber auch der städtischen Architektur wurde dann voll bei der Tschecho-Slawischen
Ethnografischen Ausstellung genutzt (Prag 1895). Ihre
Inszenierung reflektierte nicht nur die Phänomene
der traditionellen Kultur, sondern auch die Kultur der
Arbeiterschaft und der Stadt sowie des Lebens der
tschechischen Minderheiten im Ausland. Der Schwerpunkt der Ausstellung lag auf inszenierten Phänomenen und der Belebung der Einzelbereiche durch die
Vorführung von Bräuchen und entsprechenden Zeremonien, von Herstellungsverfahren und Begleitprogrammen einschließlich Restaurants mit einem Angebot von regionalen Spezialitäten. Die Einblicke in das
von Trachtenfigurinen »belebte« stilisierte Interieur
waren inspirierend und sie prägten Museumsinstallationen auch in den folgenden Jahrzehnten.
Zum inhaltlichen Bruch in den Ausstellungen kam
es 1948, als die Museen verstaatlicht wurden und die
Ausstellungen im Geiste der marxistisch-leninistischen Lehre geändert oder neu erstellt werden mussten. Das führte in der Praxis zu Verzerrungen oder geradewegs zur Verdrängung ganzer Themenkreise (z. B.
Brauchtum, Volkskunst mit religiöser Thematik, völlig
tabuisiert waren Phänomene der Volksreligiosität).
Ein geänderter Ansatz bei der Präsentation von Ethnografika ist Anfang der 1960er-Jahre zu beobachten,
als man bei der Darstellung von Entwicklungslinien
deren Eingliederung in historische Kontexte durchzusetzen versuchte. Zugleich wurde jedoch die Professionalisierung der Museumsarbeit als Notwendigkeit empfunden. Aufgrund einer umfangreichen
Korrespondenz kommentierte der deutsche Forscher
Alfred Karasek die Personalsituation im tschechischen ethnografischen Museumswesen wie folgt:
»Eine junge Generation. Viele Frauen, meist ledig.
Kleine Einkommen, riesige Verantwortung, unendlich
viel Arbeit. Hier wächst eine ›neue Schule‹ heran«.3
Zur Abkehr von der bis zu dieser Zeit überwiegenden
Rezeption heimatkundlicher historischer Themen in
den Museen kommt es in den 1960er- und 1970er-Jahren, als sich ähnlich wie in der damaligen DDR die Aufmerksamkeit auf das Studium und die Dokumentation
der Gegenwart richtete. Das Thema wurde als »dringendes Problem der ethnografischen Museumsarbeit
empfunden«. 4
In den 60er- und 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts
wurden in zentralen ethnografischen Museen drei
große Ausstellungen installiert: 1961 die bahnbrechende und in vielem musterhafte Installation des
Ethnografischen Instituts des Mährischen Landesmuseums Das Volk in fünf Generationen, 1964 die
ethnografische Ausstellung des Nationalmuseums in

nejen projevy tradiční kultury, ale i kulturu dělnictva
a města, včetně života českých menšin v zahraničí.
Výstava kladla důraz na scénování jevů a oživení expozic předváděním obřadů, výrobních postupů a na
doprovodné programy včetně restaurací s nabídkou
regionálních jídel. Pohledy do stylizovaného interiéru
»oživeného« krojovanými figurínami byly inspirativní
a provázely muzejní instalace i v následujících desetiletích.
Obsahový zlom v náplni expozic nastal v roce 1948,
kdy byla muzea zestátněna a expozice musely být
upraveny nebo nově vybudovány v duchu marxistickoleninského učení. V praxi to vedlo ke zkreslení nebo
přímo k potlačení celých tematických okruhů (např.
zvykosloví, lidového umění s církevní tématikou, zcela
tabuizovány byly projevy lidové religiozity).
Pozměněný přístup k prezentaci etnografik se objevil počátkem 60let, kdy bylo v rámci sestavování
vývojových řad prosazováno jejich začleňování
do historických expozic. Zároveň však byla jako
nutnost pociťována profesionalizace muzejní práce.
Na základě bohaté korespondence komentoval personální situaci v českém etnografickém muzejnictví
německý badatel Alfred Karasek: Mladá generace.
Mnoho žen, většinou svobodných. Malé příjmy, obrovská zodpovědnost, nekonečné množství práce. Zde
vyrůstá nová »škola«.3
Odklon od do té doby převládající recepce vlasti
vědně historických témat v muzeích nastal v 60.
a 70letech, kdy se pozornost obdobně jako v tehdejší
DDR zaměřila na studium a dokumentaci současnosti.
Téma bylo pociťováno jako »naléhavý problém etnografické muzejní práce«. 4
V 60. a 70. letech 20. století byly v centrálních etnografických muzeích vybudovány tři velké expozice:
v roce 1961 průkopnická a pro mnohé vzorová instalace
Etnografického ústavu Moravského zemského muzea
Lid v pěti generacích, v roce 1964 národopisná expozice Národního muzea v Praze a v roce 1974 expozice
s názvem Slovácko ve Slováckém muzeu v Uherském
Hradišti.
Samostatnou úvahu z hlediska prezentačního si
zaslouží použití etnografik v expozicích jiných oborů,
jejichž materiál není tak různorodý či poutavý ve stylu
Dejte tam 2 – 3 malby na skle, ať je to hezčí. Na tuto
prvoplánovou vizuální atraktivnost bylo a je dosud
hřešeno.
Model národních, regionálních a městských institucí,
jejichž vlastníkem a zřizovatelem byl stát, pak přetrval
až do konce roku 1989. Díky následné transformaci
veřejné správy a vzniku krajů, a také díky změně klimatu ve společnosti, byla nastartována i transformace muzejní sítě. 17 % muzeí změnilo své zřizovatele,
čímž 40 % všech sbírkových fondů změnilo vlastníka.5
Nezanedbatelný podíl na vzniku nových muzeí mělo
vrácení majetku v podobě restitucí, v důsledku čehož
vznikala především menší městská a obecní muzea
opět s důrazem na národopis. Iniciativy jednotlivců
vedly ke vzniku soukromých muzeí (např. Muzeum gastronomie v Praze, Muzeum řemesel v Letohradě).
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Prag und 1974 die Ausstellung mit dem Titel Die Mährische Slowakei im Museum der Mährischen Slowakei in
Ungarisch Hradisch/Uherské Hradiště.
Beachtung verdient mit Hinblick auf die Präsentation die Verwendung von ethnografischen Objekten
in Ausstellungen anderer Sachgebiete, deren Material
nicht so vielfältig oder interessant ist, etwa nach dem
Motto »nehmt doch noch 2 – 3 Hinterglasmalereien
dazu, damit es schöner wird«. Auf Kosten dieser vordergründigen visuellen Attraktivität wurde und wird
auch weiterhin oftmals gesündigt.
Das Modell der nationalen, regionalen und städtischen Institutionen, deren Eigentümer und Träger der
Staat war, dauerte bis Ende 1989 an. Aufgrund der
nachfolgenden Umwandlung der öffentlichen Verwaltung und dank dem Entstehen von Bezirken sowie dem
veränderten Gesellschaftsklima, wurde auch eine Umwandlung des Museumsnetzes in Angriff genommen.
Bei 17 % der Museen änderte sich der Träger, wodurch
sich bei 40 % aller Sammlungsbestände der Eigentümer änderte.5 Einen erheblichen Anteil am Entstehen
neuer Museen hatte die Rückgabe des Eigentums in
Form von Restitutionen, der zufolge vor allem kleinere,
städtische und Gemeindemuseen entstanden, wiederum mit Betonung der Ethnografie. Individualinitiativen führten zur Entstehung von Privatmuseen (z. B.
Gastronomiemuseum in Prag, Handwerksmuseum in
Geiersberg/Letohrad).
Ethnografische Museen in der Tschechischen
Republik
Zu den wichtigen Museumsabteilungen mit ausgedehnten ethnografischen Sammlungsbeständen gehört vor allem die Ethnografische Abteilung des Nationalmuseums in Prag6 mit 200.000 Objekten, die vor
allem im Zusammenhang mit der Ausstellung von 1895
entstanden ist.
Mit 120.000 Sammlungsobjekten folgt das Ethnografische Institut des Mährischen Landesmuseums in
Brünn/Brno, das sich systematisch dem Studium der
Volkskultur in Mähren im europäischen Kontext, einschließlich dem Studium der Minderheiten, widmet.
Das Gebiet von Schlesien vertritt die Volkskundliche
Abteilung des Schlesischen Landesmuseums in Troppau/Opava.
Als Repräsentantin der mittleren Kategorie muss die
Volkskundliche Abteilung des Westböhmischen Museums in Pilsen/Plzeň genannt werden – mit 77.000
Sammlungsobjekten. In Mähren ist es dann das Museum der Mährischen Slowakei in Ungarisch Hradisch/
Uherské Hradiště (mit ca. 40.000 ethnografischen Objekten).7
Eine spezielle Position nehmen die Freiluftmuseen
ein, die auf der authentischen Präsentation eines
bestimmten Phänomens aufgebaut sind. Das größte
ist das Walachische Freiluftmuseum in Rožnov pod
Radhoštěm (ca. 67.000 ethnografische Objekte) aus
dem Jahr 1923 und weitere.8
Ausstellungen mit volkskundlicher Thematik finden
sich aber auch z. B. im Technischen Museum in Brünn/
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Etnografická muzea v České republice
K významným národopisným muzejním pracovištím
s rozsáhlými etnografickými sbírkovými fondy patří se
200.000 předměty především Etnografické oddělení
Národního muzea v Praze,6 vzniklé v návaznosti na výstavu v roce 1895.
Se 120.000 sbírkovými předměty následuje Etnografický ústav Moravského zemského muzea v Brně systematicky se věnující studiu lidové kultury na Moravě
v evropském kontextu včetně studia minorit. Území
Slezska zastupuje Národopisné oddělení Slezského
zemského muzea v Opavě.
Jako reprezentanta střední kategorie nutno zmínit
Národopisné oddělení Západočeského muzea v Plzni 77.000 sbírkových předmětů. Na Moravě pak Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti (cca 40.000 etnografik).
Specifickou pozici zaujímají muzea v přírodě, která
jsou postavena na autentické prezentaci daného jevu.
Největším je Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm (cca 67.000 etnografik)7 z roku 1923
a další.8
Expozice s národopisnou tématikou lze však najít
např. i v Technickém muzeu v Brně a to v případě, že
prezentovaná technická památka má vazbu na tradiční
kulturu (viz interiér kovárny vybavený jako venkovské
obydlí, TM Brno-pobočka Těšany ).
Počiny muzeí a galerií včetně expozic a výstav hodnotí od roku 2002 oborová soutěž vyhlašovaná Ministerstvem kultury a Asociací muzeí a galerií České
republiky Gloria musealis9 V posledním ročníku 2015
byl ohodnocen výstavní projekt ze Strážnice zaměřený
na tradiční textil (více kolega Šimša). V  roce 2014 získalo II. místo v kategorii výstav Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti za moderní řešení stálé expozice Slovácko a Muzeum Hlučínska v Hlučíně za expozici Kdo jsou lidé na Hlučínsku10 mapující složité
životní osudy obyvatel tohoto regionu. Obě expozice
představují dva přístupy k uchopení národopisné problematiky - Uherské Hradiště ukotvené v centru tradiční
kultury na Moravě a vlastnící bohatou sbírku akcentovalo tradičně národopisný přístup. Malý a nově vzniklý
Hlučín představuje širší kulturněhistorický přístup ke
složité problematice multietnického regionu, který ve
20.století několikrát změnil svou státní příslušnost.
Na počátku 21. století dochází k paradoxnímu obratu
ve vnímání tradiční kultury s následným dopadem do
muzejní sféry: otevření se světu spolu s narůstajícím
turistickým průmyslem a potřebou náplně volného
času vyvolalo četné změny Např. v souvislosti s rokem
1989 obvykle hodnotíme jevy společenské, ale nikoliv hmotné projevy mající dopad na styl života (např.
vznik satelitních sídel, průnik nadnárodních řetězců
a jejich zásadního nabourání vzorce zásobování od
hřebíků po potraviny apod. Narůstá nám tak úkol
spočívající v selekci sbírkových souborů vypovídajících o současnosti .
Česká národopisná muzea na základě sbírkových
fondů reagují na aktuální proměny a trendy soudobé
etnologie (např. posun od nacionálně chápaného
národopisu ke komparativní evropské etnologii, k an-

Brno, und zwar dann, wenn das präsentierte technische Denkmal in Verbindung mit der traditionellen
Kultur steht (siehe Interieur einer Schmiede, die als
ländliche Behausung eingerichtet ist, Tech. Museum
Brünn/Brno, Zweigstelle Těšany).
Die Initiativen von Museen und Galerien einschließlich Ausstellungen und Sonderausstellungen werden
seit 2002 in dem vom Kulturministerium und der
Assoziation der Museen und Galerien der Tschechischen Republik ausgerufenen Fachwettbewerb Gloria
musealis 9 bewertet. Im letzten Jahrgang 2015 wurde
das Ausstellungsprojekt von Strážnice, das sich mit
traditionellen Textilien beschäftige, gewürdigt (mehr
dazu im Beitrag von Martin Šimša). Im Jahr 2014 erhielt das Mährisch-Slowakische Museum in Ungarisch Hradisch/Uherské Hradiště den 2. Platz in der
Kategorie Ausstellungen für die moderne Lösung der
Dauerausstellung Die Mährische Slowakei (siehe Beitrag Kondrová) und das Muzeum Hlučínska [Museum
des Hultschiner Ländchens] in Hultschin/Hlučín für
die Ausstellung Wer sind die Menschen im Hultschiner
Ländchen 10, die die komplizierten Lebensgeschicke
der Bewohner dieser Region untersuchen. Die beiden
Ausstellungen zeigen zwei unterschiedliche Ansätze
für die Behandlung volkskundlicher Problematik:
Ungarisch Hradisch/Uherské Hradiště, Zentrum der
traditionellen Kultur in Mähren und im Besitz einer
reichhaltigen Sammlung, akzentuierte den traditionellen volkskundlichen Ansatz. Das kleine und neu entstandene Museum in Hultschin/ Hlučín repräsentiert
den breiten kulturhistorischen Ansatz bei der komplizierten multiethnischen Problematik einer Region, die
im 20. Jahrhundert mehrmals ihre Staatszugehörigkeit
verändert hat.
Anfang des 21. Jahrhunderts kommt es zur paradoxen Wende bei der Wahrnehmung der traditionellen
Kultur mit anschließender Auswirkung auf die Museumssphäre: Weltoffenheit im Zusammenhang mit der
wachsenden Tourismusindustrie und das Bedürfnis,
Freizeitinhalte zu schaffen, hat zu zahlreichen Veränderungen geführt. Meistens würdigen wir z. B. im
Zusammenhang mit dem Jahr 1989 gesellschaftliche
Phänomene und keineswegs materielle Phänomene,
die sich auf den Lebensstil auswirkten (z. B. die Entstehung von Satellitenstädten, das Vordringen von multinationalen Ketten und deren grundsätzlich störender
Einfluss auf die Versorgungsformen, vom einfachen
Nagel bis zu den Lebensmitteln u. ä). Uns erwächst
so eine weitere Aufgabe hinsichtlich der Auswahl von
Sammlungskomplexen, die aussagekräftig die Gegenwart belegen.
Aufgrund ihrer Sammlungsbestände reagieren
tschechische volkskundliche Museen vor allem in
Form von Ausstellungen (z. B. über die Problematik der
Alltäglichkeit, die Kultur der 1960er- und 70er-Jahre,
die Kultur der Plattenbausiedlungen) auf die aktuellen
Veränderungen und Trends in der zeitgenössischen
Ethnologie (z. B. von der national aufgefassten Volkskunde verschiebt sich die Betrachtungsweise zur komparativen europäischen Ethnologie, zur Anthropologisierung des Faches). Eine neue Einstellung nehmen sie

tropologizaci oboru) především formou výstav (např.
problematika každodennosti, kultura 60.a 70.let, kultura panelových sídlišť ). Nově se staví k problematice
kulturního dědictví, např. když reflektují roli tradiční
kultury jako zdroje inspirace pro současný design
(viz výstavy brněnského Etnografického ústavu vycházející z kroje: Memory 2011 a Budoucnost tradice
2015/2016).
Závěr
Lidská paměť a muzea mají jedno společné: jsou to
úložiště s omezenou kapacitou. Naším úkolem je zachovat historii předmětů, v souladu s výsledky zasedání ICOM v Miláně 2016 prezentovat jejich příběh,
aby jejich poselství bylo srozumitelné i člověku v jiném čase. K tomu nám dopomáhej pán Bůh a rozpočet
zřizovatele.

1 Muzejní zákon 122/2000 Sb. jasně stanoví základní majetkový
vztah mezi muzeem a zřizovatelem, kterým je v České republice
především stát, kraj či obec (okrajově i právnické a fyzické osoby).
Tito jsou zároveň správci příslušných muzejních sbírek vedených
v Centrální evidenci sbírek (CES), která eviduje celkem 84 etnografických podsbírek. Velké množství etnografik obsahují ale
i celé řady dalších podsbírek, především historické, archeologické
a uměleckohistorické.
2 Příkladem může sloužit Vlastivědné muzeum v Olomouci, které
bylo založeno v roce 1883 jako spolkové muzeum Vlasteneckého
spolku muzejního. Obdobně vzniklo v roce 1884 jedno z nejstarších
venkovských muzeí v Čechách, tj. Městské muzeum v Čáslavi, a to
na základě sbírky spolku Včela čáslavská (1864).
3 V této souvislosti a předpokládáme, že v návaznosti na
bouřlivou generační diskuzi o směřování německého národopisu
probíhající na kongresu o lidové religiozitě ve Würzburgu v roce
1968 německý badatel A. Karasek v porovnání se situací na české
scéně kritizoval přístup a způsob práce mladých německých
etnologů v době studentských bouří v západní Evropě. IVDE, Archiv
Karasek, dopis Karaska Lanzovi, 23.7.1968, strojopis.
4 Richard Suk: Výzkum návštěvnosti muzeí, Praha 1975, str. 69
5 Situaci obšírně a ve srovnání se zahraničím rozebírá příspěvek
Dagmar Fialové: Systémy registrace muzejních institucí jako
východisko při řešení standardů veřejných služeb muzeí v České
republice. In Sborník z mezinárodní konference Muzeum a změna.
Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky (2003): 33 – 37.
6 viz www.nm.cz/Historical-Museum/Long-term-Exhibitions-HM/
Czech-Folk-Culture.html
7 Více informací o muzeu na www.vmp.cz/en/. Část jeho
sbírek (cca 15 000 sbírkových předmětů) je dostupná online
prostřednictvím online portálu VadeMeCum dostupného na
http://mail.vmp.cz/vademecum/index.jsp
8 Soubor lidových staveb Vysočina Hlinsko (1972) nebo Národní
ústav lidové kultury ve Strážnici, jehož jednu část tvoří Muzeum
lidové architektury jihovýchodní Morava (1973),(viz příspěvek
kolegy M.Šimšy) a další.Polabské národopisné muzeum Přerov
nad Labem (1967), Národopisné muzeum Slánska, Třebíz (1969),
Muzeum středočeské vesnice Kouřim (1972), Soubor lidových
staveb východní Hané Rymice u Holešova (1977), Muzeum lidové
architektury českého středohoří Zubrnice (1988), Skanzen Příkazy
u Olomouce (1994),Muzeum lidových staveb středního Povltaví
Vysoký Chlumec (1999), Západočeský skanzen Chanovice.
9 www.gloriamusealis.cz
10 www.muzeum.hlucin.cz
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bezüglich der Problematik des Kulturerbes ein, z. B.
wenn sie die Rolle der traditionellen Kultur als Quelle
für Inspirationen für das heutig Design reflektieren
(siehe Ausstellungen des Brünner Ethnografischen Instituts, deren Thema Trachten sind: Memory 2011 und
Die Zukunft der Tradition 2015/2016).
Schlussfolgerung
Das menschliche Gedächtnis und die Museen haben
eines gemeinsam: sie sind Aufbewahrungsstellen mit
beschränkter Kapazität. Unsere Aufgabe ist es, die Geschichte der Gegenstände zu bewahren und, in Übereinstimmung mit den Ergebnissen der ICOM-Tagung
in Mailand 2016, ihre Geschichte so zu präsentieren,
dass ihre Botschaft auch Menschen in einer anderen
Zeit verständlich bleibt. Dazu verhelfe uns Gott und
der Etat des Trägers!

1 Das Museumsgesetz Nr. 122/2000 Slg. bestimmt eindeutig
das zu Grunde liegende Eigentumsverhältnis zwischen Museum
und Träger, das ist in der Tschechischen Republik vor allem der
Staat, der Bezirk oder die Gemeinde (in geringem Umfang auch
juristische und natürliche Personen). Sie sind zugleich Verwalter
der betreffenden Museumsbestände, die im Zentralregister für
Museumssammlungen (CES) geführt werden, das insgesamt 84
ethnografische Untersammlungen erfasst hat. Eine große Anzahl
von Ethnografika enthält aber ganze Reihen weiteren Untersammlungen, vor allem historische, archäologische und kunsthistorische.
2 Als Beispiel kann das Heimatmuseum in Olmütz/Olomouc
genannt werden, das 1883 als Vereinsmuseum des Vereins Vlastenecký spolek muzejní [Patriotischer Museumsverein] gegründet
wurde. Ähnlich entstand 1884 eines der ältesten ländlichen
Museen in Böhmen, das Stadtmuseum in Čáslav, Grundlage war
die Sammlung des Vereins Včela čáslavská (1864).
3 In diesem Zusammenhang, und wie wir annehmen, im
Anschluss an die stürmische Generationendiskussion über die
Richtung der deutschen Volkskunde beim Kongress über die Volksfrömmigkeit in Würzburg 1968, kritisierte der deutsche F orscher
A. Karasek, im Hinblick auf die Situation der tschechischen
Forscherszene, Ansatz und Arbeitsweise der jungen deutschen
Ethnologen in der Zeit der Studentenunruhen in Westeuropa. IVDE,
Archiv Karasek, Karaseks Brief an Lanz, 23. 7. 1968, Maschinenschrift. Hier ein Dankeschön an Freiburg für die Möglichkeit, mit
dem IVDE-Archiv zu arbeiten.
4 Richard Suk: Výzkum návštěvnosti muzeí, Praha 1975, S. 69
5 Die Situation analysiert umfassend und mit dem Ausland
vergleichend Dagmar Fialová in ihrem Beitrag: Systémy registrace
muzejních institucí jako východisko při řešení standardů veřejných
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služeb muzeí v České republice. [Systeme der Registrierung von
Museumsinstitutionen als Ausgangspunkt für Lösungen von
Standards des Öffentlichkeitsdienstes der Museen in der Tschechischen Republik.] In: Sborník z mezinárodní konference Muzeum
a změna. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky (2003):
S. 33 – 37
6 Siehe www.nm.cz/Historical-Museum/Long-termExhibitions-HM/Czech-Folk-Culture.html
7 Mehr Informationen über das Museum auf
www.vmp.cz/en/. Ein Teil der Sammlungen
(ca. 15.000 Sammlungsobjekte) ist über das Online-Portal
VadeMeCum verfügbar auf http://mail.vmp.cz/vademecum/
index.jsp.
8 Komplex bäuerlicher Häuser Vysočina Hlinsko (1972) oder
Nationalinstitut für Volkskultur in Strážnice, dessen Bestandteil
das Museum für Volksarchitektur Südostmährens ist (1973), (siehe
Beitrag von Kollege M.Šimša) und andere. Polabské národopisné
muzeum [Elbtal-Volkskundemuseum] Přerov nad Labem (1967),
Národopisné muzeum Slánska [Volkskundemuseum für das Gebiet
Schlan], Weißthurm/Třebíz (1969), Muzeum středočeské vesnice
[Museum des mittelböhmischen Dorfes] Kouřim (1972), Soubor
lidových staveb východní Hané [Volksarchitektur der Ost-Hanna]
Rymice u Holešova (1977), Muzeum lidové architektury českého
středohoří [Muzeum der Volksarchitektur des böhmischen
Mittelgebirges] Saubernitz/Zubrnice (1988), Skansen Příkazy u
bei Olomouc/Olmütz (1994), Muzeum lidových staveb středního
Povltaví [Museum der Volksarchitektur im mittleren Moldautal]
Vysoký Chlumec (1999), Západočeský skanzen [Westböhmischer
Skansen] Chanovice.
9 www.gloriamusealis.cz
10 www.muzeum.hlucin.cz

Volkskunde im Museum
Etnografie v muzeu
Bericht aus Oberösterreich
Zpráva z Horního Rakouska
Bei unserer alljährlichen internationalen Fachtagung
bayerischer, böhmischer, oberösterreichischer und
sächsischer Museumsfachleute versuchen wir immer,
aktuelle Themen aufzugreifen. Das Tagungsthema im
Jahr 2016 schien besonders brisant zu sein und der Titel unseres Symposiums war auch durchaus provokant
formuliert: »Volkskunde im Museum – ein Auslaufmodell?« – versehen mit Fragezeichen.
Nun scheinen solche Themenstellungen auf den ersten Blick ein wenig gefährlich zu sein, denn bei allen
inhaltlich-kritischen Auseinandersetzungen, die auf
ein offenes In-Frage-Stellen einer Sache hinauslaufen
können, stellt sich bei so manchem ein mulmiges Gefühl ein. Gerade in Zeiten, in denen die Fördermittel
immer weniger werden und wir im Museumsbereich
einem steigenden Rechtfertigungsdruck ausgesetzt
sind, will man keinem Entscheidungsträger in der Kulturpolitik die Frage nach der Relevanz, im konkreten
Fall volkskundlicher Sammlungen, auch noch in den
Mund legen. Dennoch: Ein Blick in die gegenwärtige
Museumslandschaft lässt die Fragestellung durchaus
als angebracht erscheinen und es ist richtig, darüber
zu diskutieren.
Stellt man allerdings die Frage nach der Bedeutung
der Volkskunde bzw. volkskundlicher Sammlungen im
Museum, so sind hierbei zwei Seiten zu betrachten:
die museumsinterne Sicht, die auch und v. a. die Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter im Fokus hat,
und jene der Besucherinnen und Besucher in einem
Museum andererseits, also die Außensicht.
Beginnen wir bei der museumsinternen Perspektive:
Vermutlich sind alle, die sich für das Tagungsthema interessieren, von der Wichtigkeit und Bedeutung volkskundlicher Sammlungen auch in unserer Zeit überzeugt. Doch dies scheint nicht allerorts so zu sein.
Bereits im Mission Statement zur Tagung ist von der
schwindenden Bedeutung der Sachvolkskunde an den
Universitäten – in Lehre und Forschung – die Rede.

Na každoročních mezinárodních konferencích bavorských, českých, hornorakouských a saských
pracovníků muzeí se vždy snažíme zabývat aktuálními
otázkami. Téma v roce 2016 se přitom jevilo jako
mimořádně brizantní a název našeho sympózia byl
formulován poněkud provokativně: »Etnografie v muzeu – výběhový model?« – na konci s otazníkem.
Taková formulace působí na první pohled trochu
nebezpečně, neboť při jakékoli obsahově-kritické polemice, která může vyústit v otevřené zpochybňování
určité věci, se u mnohých může dostavit neblahý
pocit. Právě v dobách, kdy jsou neustále kráceny
dotace a v muzeích čelíme rostoucímu tlaku na os
pravedlňování, rozhodně není žádoucí rozhodují
cím kulturněpolitickým činitelům přímo předestírat

» Klaus Landa
Verbund Oberöster
reichischer Museen
Svaz hornorakouských
muzeí

1 Stadtmuseum
Schärding
Městské muzeum
Schärding
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2 Holzlöffel im
Viechtauer Heimathaus
Dřevěné lžíce ve
Vlastivědném domě
ve Viechtau
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Die Studierenden der Europäischen Ethnologie, der
Kulturanthropologie oder der Empirischen bzw. Vergleichenden Kulturwissenschaft, wie das Studium der
Volkskunde heute meist genannt wird, werden im Wesentlichen nicht mehr mit den Museumsdingen konfrontiert. Daraus ist zu schließen, dass umfassendes
sowie für die Museumsarbeit relevantes Wissen nicht
mehr vorhanden ist und in der Folge naturgemäß auch
der Bezug zu den Objekten an sich verloren geht. Dies
bedeutet nun unausweichlich, dass auch kaum mehr
wissenschaftlicher Nachwuchs für die Museen an den
Universitäten heranreift, der sich v. a. auch den in vielen Regionalmuseen umfassenden volkskundlichen
Sammlungsbeständen entsprechend fundiert widmen
könnte. Diese Feststellung ist zweifellos richtig.
Lege ich diese Feststellung nun auf Oberösterreich
um, so ist allerdings zu konstatieren, dass auch vor
wenigen Jahrzehnten die in Museen hauptamtlich tätigen Volkskundler rein zahlenmäßig hierzulande nicht
wesentlich mehr waren als heute. D. h. zumindest bis
dato hat sich die Zahl der Volkskundler in den Museen
des Landes nicht gravierend verändert – wie die Sache
allerdings in einigen Jahrzehnten aussehen wird, steht
auf einem anderen Blatt.
Doch ist in Oberösterreich nicht nur die Absenz
von Volkskundlerinnen und Volkskundlern zu monieren, vielmehr ist das Problem umfassender: Denn
bei einem Prozentsatz von rund 80 % ausschließlich
ehrenamtlich geführter und betreuter Museen ist in
die Klage über nicht bzw. zu wenig vorhandene akademisch ausgebildete Volkskundler in den Museen
auch jene über nur vereinzelt tätige Kunsthistoriker,
Archäologen oder Historiker einzubeziehen. Abseits
des Oberösterreichischen Landesmuseums gibt es
nur mehr eine Hand voll Häuser im Land, die über eine
entsprechende wissenschaftliche Leitung bzw. Betreuung verfügen. Wir würden es also generell begrüßen, wenn mehr akademisch gebildeter Nachwuchs im
Museumsbereich ein professionelles Betätigungsfeld

otázku relevantnosti, v konkrétním případě otázku
relevantnosti etnografických sbírek. Při pohledu na
současnou muzejní sféru se však položená otázka jeví
namístě a diskutovat o ní je správné.
Položíme-li však otázku týkající se významu etnografie, popř. etnografických sbírek v muzeu, je třeba
zohlednit dvě stránky věci: jednak interní muzejní
pohled, který zahrnuje také a především pracovníky
muzeí, a jednak perspektivu návštěvníků muzea, tedy
pohled externí.
Začněme interní muzejní perspektivou. Každý,
kdo se zajímá o téma konference, je pravděpodobně
přesvědčen o důležitosti a významu národopisných
sbírek i v dnešní době. Zdá se však, že tomu tak
není všude. Již v pozvánce na konferenci se hovoří
o klesajícím významu klasické etnografie na univerzitách, a to ve vzdělání i ve výzkumu. Studenti
evropské etnologie, kulturní antropologie či empirických, popř. komparativních kulturálních studií,
jak se v současnosti studium etnografie povětšinou
nazývá, již dnes nebývají konfrontováni s muzejními
záležitostmi. Z toho lze usuzovat, že panuje nedostatek komplexních vědomostí relevantních pro muzejní
práci, v důsledku čehož se ztrácí i vazba na objekty.
To nevyhnutelně znamená, že univerzity v podstatě
nedokážou připravit vědecky vzdělané muzejní
pracovníky, kteří by se mohli fundovaně zabývat
především i rozsáhlými národopisnými sbírkami, jež
nacházíme v řadě regionálních muzeí. Toto konstatování je bezesporu správné.
Aplikujeme-li nyní tuto skutečnost na Horní Rakousko, je třeba říci, že ani před několika desetiletími nebylo ve zdejších muzeích zaměstnáno více
etnografů než dnes. To znamená, že počet národopisců
v muzeích v naší spolkové zemi se zatím zásadním
způsobem nezměnil. Jak ovšem bude vypadat situace
za několik desítek let, je již jiná kapitola.
V Horním Rakousku se však nepotýkáme pouze s nedostatkem etnografů, celý problém je složitější. Jelikož
přibližně 80 % muzeí je vedeno a provozováno výlučně
dobrovolníky, bylo by možné konstatování o nedostatku akademicky vzdělaných národopisců v muzeích
rozšířit i na historiky umění, archeology či dějepisce,
jichž je v muzeích také pomálu. Vedle Hornorakouského zemského muzea nacházíme v naší spolkové
zemi pouze několik málo institucí, které fungují pod
vědeckým vedením nebo na nichž působí vědečtí pracovníci. Obecně bychom přivítali, kdyby akademicky
vzdělaní mladí lidé nacházeli v muzeích profesionální
možnosti uplatnění a kdyby byla k dispozici, popř. vznikala odpovídající pracovní místa.
Horní Rakousko však netrpí pouze výrazným nedostatkem akademicky vzdělaných zaměstnanců, ale
také absencí společenskovědní fakulty. Toto prázdné
místo musíme považovat za jednoznačné manko,
které nelze plnohodnotně zaplnit například oborem
Kulturální studia na linecké Univerzitě Johanna Keplera či na Umělecké univerzitě ani studiem teorie
umění na Katolicko-teologické soukromé univerzitě.
V oblasti historického výzkumu sice mohou tuto roli
do určité míry převzít historické ústavy Univerzity Jo-

3 Anzenaumühle in
Lauffen-Bad Goisern
Anzenauský mlýn
v Lauffenu –
Bad Goisern

finden könnte und entsprechende Stellen vorhanden
wären bzw. geschaffen würden.
Oberösterreich leidet aber nicht nur an besonders
wenig hauptamtlichem akademisch gebildetem Personal, sondern auch am Fehlen einer geisteswissenschaftlichen Fakultät im Land. Diese Leerstelle ist als
klares Manko festzuhalten und kann etwa auch durch
Kulturwissenschaftliche Studien an der Linzer Johannes Kepler Universität bzw. an der Kunstuniversität
oder durch das Studium der Kunstwissenschaften an
der Katholischen Privat-Universität nicht umfassend
ausgeglichen werden. Die historischen Institute an der
Johannes Kepler Universität können zwar im Bereich
der Geschichtsforschung bis zu einem gewissen Grad
gegensteuern, der Bereich der Volkskunde bleibt hierbei aber weitgehend ausgeschlossen.
Doch möchte ich beim museumsinternen Blick nicht
nur den Umstand des fehlenden akademischen Nachwuchses beklagen, der im Bereich der Volkskunde für
die Arbeit im Museum speziell befähigt ist. Vielmehr
erscheint es generell als ein drängendes Problem,
dass die Gründergeneration der etwa seit den 1980erJahren in Oberösterreich – wie auch anderswo – in
besonders hoher Zahl gegründeten Heimatmuseen
sukzessive wegbricht und ehrenamtlicher Nachwuchs
zwar kommt, aber eben nicht in der wünschenswerten
und erforderlichen Zahl. Um dies zu verdeutlichen:
In der 1974 veröffentlichen Erhebung zum Österreichischen Volkskundeatlas Volkskundliche und fachverwandte Museen und Schausammlungen von Hermann Steininger werden für Oberösterreich insgesamt
144 Museen und Sammlungen genannt,1 heute sind

hanna Keplera, oblast etnografie však zůstává prakticky nepokryta.
Nechci však hledisko interní muzejní perspektivy
omezovat pouze na nářek nad absencí mladých akademicky vzdělaných pracovníků, kteří by byli kvalifikováni pro práci v muzeích v oblasti etnografie.
Všeobecným palčivým problémem je skutečnost,
že postupně odchází zakladatelská generace
vlastivědných muzeí, která v Horním Rakousku – stejně
jako jinde – vznikala v hojném počtu zhruba od 80. let
minulého století. Mladí dobrovolníci sice přicházejí, nikoli však v potřebném počtu. Pro ilustraci: v roce 1974
uvádí Hermann Steininger ve zveřejněném průzkumu
k rakouskému národopisnému atlasu Volkskundliche und fachverwandte Museen und Schausammlungen [Národopisná muzea a muzea příbuzných oborů
a vystavované sbírky] 144 muzeí a sbírek,1 dnes jich
napočítáme přibližně 285, tedy téměř dvojnásobek.
Je zřejmé, že se přitom nejedná výlučně o primárně
etnografická muzea, podle muzejní databáze Svazu
hornorakouských muzeí však celkem 148 institucí
uvádí národopisné zaměření, popř. obsáhlou sbírku
vztahující se ke každodenní kultuře. Tolik sbírek nenajdeme u žádného jiného tématu. Tato skutečnost
ovšem není žádným překvapením, neboť i řada místních a dnešních městských muzeí má jednoznačně
národopisné zaměření.2 Těžiště přitom představují
objekty z klasického etnografického kánonu: země
dělství, stará řemesla a výroba, lidové umění, kroje,
nejrůznější užitkové předměty a objekty lidové zbož
nosti, povětšinou, nikoli však výlučně s úzkou vazbou
na dané místo.
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Schmiedbauern
in Gosau
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es mit rund 285 Häusern beinahe doppelt so viele.
Dass es sich hierbei nicht ausschließlich um primär
volkskundliche Museen handelt, ist klar, allerdings
weisen laut der Museumsdatendank des Verbundes
Oberösterreichischer Museen insgesamt 148 Häuser
einen volkskundlichen Schwerpunkt bzw. einen umfassenden Sammlungsbestand zur Alltagskultur aus.
Bei keinem anderen Sammlungsschwerpunkt werden
mehr Treffer erzielt. Dieser Umstand ist nicht wirklich
überraschend, denn etwa auch viele Orts- und heutige
Stadtmuseen haben eindeutig einen volkskundlichen
Fokus.2 Den Schwerpunkt bilden dabei Objekte aus
dem klassisch-volkskundlichen Kanon: Landwirtschaft, altes Handwerk und Gewerbe, Volkskunst,
Trachten, verschiedenste Gebrauchsgegenstände und
Objekte der Volksfrömmigkeit, meist, aber nicht zwingend, mit einem engen Bezug zum jeweiligen Ort.
Doch nicht nur die meisten der in den letzten Jahr5 Freilichtmuseum
Schmiedleithen
in Leonstein
Skanzen Schmied
leithen v Leonsteinu
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Etnografické zaměření sbírkové činnosti však vykazuje nejen většina institucí založených v posledních
desetiletích, existenci příslušných sbírek uvádějí
i téměř všechna muzea s mnohem delší tradicí. Vždyť
cílem sběratelského úsilí a v neposlední řadě i vlastní
zakladatelské činnosti bylo – vzhledem k modernizaci
a pokroku i v důsledku národnostněstátních tendencí
– uchránit »vlastní« kulturu, která byla vnímána jako
ohrožená, před zánikem a trvalou ztrátou, uchovat ji
pro budoucí generace. Další motivací bylo zamýšlené
lidovýchovné a politické využití národopisných sbírek.
Samozřejmě byly i v Hornorakouském zemském muzeu (dříve Francisco Carolinum) od jeho založení v roce
1833 v rámci celostního pojetí sbírek shromažďovány
objekty, které dnes řadíme do oblasti etnografie. Od
roku 1880 byl národopis veden jako součást dějin
umění a kultury,3 od roku 1939 jako samostatné
oddělení – zde je evidentní vazba na nacistickou ideologii. Oddělení pak bylo v roce 2015 přejmenováno na
oddělení národopisu a každodenní kultury.
K dalším hornorakouským institucím s významnými
a rozsáhlými etnografickými sbírkami patří například
muzeum ve Freistadtu otevřené v roce 1926, které
dnes funguje pod názvem Zámecké muzeum Mühlviertelu, Městské museum Schärding založené v roce
1905, Vlastivědné muzeum Obernberg am Inn, jež má
zejména rozsáhlé sbírky týkající se řemesel v regionu
Innviertel, či muzeum Forum Hall v obci Bad Hall, které
prezentuje jedinečnou sbírku domovních dveří a více
než 20 různých řemesel. Za zmínku stojí i muzeum
v Gmundenu založené v roce 1907, které se dnes nazývá K-Hof – Muzea Komorní dům Gmunden. V tomto
muzeu, jež bylo nově koncipováno v roce 2008,

zehnten gegründeten Häuser haben einen volkskundlichen Sammlungsschwerpunkt aufzuweisen, beinahe
alle Museen mit ungleich längerer Tradition nennen
derartige Sammlungsbestände ihr Eigen. Ein Ziel der
Sammlungsbestrebungen und nicht zuletzt der Museumsgründungen selbst war es ja, die – bedingt durch
Modernisierung und Fortschritt sowie auch durch nationalstaatliche Tendenzen – von Verschwinden und
dauerhaftem Verlust als bedroht wahrgenommene
»eigene« Kultur, für die Nachwelt zu erhalten. Eine
weitere Motivation lag in der beabsichtigten volksbildnerisch-politischen Nutzung der volkskundlichen
Sammlungen.
Naturgemäß wurden auch im Oberösterreichischen
Landesmuseum (vormals Francisco Carolinum) seit
seiner Gründung 1833 im Sinne eines ganzheitlichen
Sammlungsanspruchs Objekte gesammelt, die wir
heute zur Volkskunde zählen. Ab 1880 wurde die
Volkskunde als Teil der Kunst- und Kulturgeschichte
geführt,3 seit 1939 als eigene Abteilung – hier ist der
Bezug zur nationalsozialistischen Ideologie evident.
2015 wurde sie schließlich in Abteilung für Volkskunde
und Alltagskultur umbenannt.
Weitere Häuser in Oberösterreich mit bedeutenden
und umfangreichen volkskundlichen Sammlungen
sind etwa jene des 1926 eröffneten Museums in Freistadt, heute als Mühlviertler Schlossmuseum bezeichnet, das 1905 gegründete Stadtmuseum Schärding,
das Heimatmuseum Obernberg am Inn mit besonders
umfassenden Beständen zum Handwerk im Innviertel
oder das Museum Forum Hall in Bad Hall, das eine einzigartige Haustürensammlung sowie über 20 Handwerkszweige präsentiert. Erwähnt werden soll auch
das 1907 gegründete Museum in Gmunden, nunmehr
als K-Hof Kammerhofmuseen Gmunden tituliert. In
diesem 2008 neu gestalteten Museum findet man fünf
große Themenbereiche. Objekte der volkskundlichen
Sammlung sind dabei auf drei große Bereiche verteilt,
nämlich Stadtgeschichte, Kirche und Sakrales sowie
Keramik und Kunst.
Herausgreifen möchte ich auch das Viechtauer Heimathaus, in dem die zwischen dem 14. und 19. Jahrhundert aus der Not der Bevölkerung heraus entstandene Viechtauer Hausindustrie thematisiert wird.
Besonders bekannt ist sie für die geschnitzten Löffel,
die bemalten Docken (Holzpuppen) und sonstigen hölzernen Hausrat, der – ähnlich wie etwa die Hinterglasbilder – durch Kraxenträger und Wanderhändler bis
nach Russland, Rumänien und in die Türkei verkauft
wurde.
Als dezidiertes Volkskundemuseum ist in Oberösterreich im Grunde nur das Museum Innviertler Volkskundehaus in Ried im Innkreis zu bezeichnen. Wir waren
mit der BBOS-Tagung 2014 in diesem Haus zu Gast
und dessen Leiterin, Sieglinde Frohmann, referierte
bei unserer Vier-Länder-Museumstagung 2010 über
die Sammlung des Pfarrers Veichtlbauer, die einen wesentlichen Teil der Sammlungsbestände ausmacht. 4
Allerdings bildet den Ausgangspunkt dieses Museums
nicht die Volkskunde, denn zu Beginn des 20. Jahrhunderts gründeten Rieder Bürger eine »Gesellschaft

nacházíme pět velkých tematických oblastí. Objekty
etnografické sbírky se přitom dělí na tři velké oddíly:
městské dějiny, církev a sakrální objekty a dále keramika a umění.
Rovněž bych chtěl vyzdvihnout Vlastivědný dům ve
Viechtau, v němž je tematizována domácí výroba v regionu Viechtau, která vznikla z nouze obyvatelstva
v době od 14. do 19. století. V této souvislosti jsou
známé zejména vyřezávané lžíce, malované dřevěné
panenky a jiné dřevěné domácí potřeby, které –
podobně jako podmalby na skle – prodávali podomní
obchodníci s krosnami až v Rusku, Rumunsku a Turecku.
Jako jediné muzeum věnované čistě etnografii lze
v Horním Rakousku uvést muzeum Národopisný dům
regionu Innviertel ve městě Ried im Innkreis. Muzeum
jsme navštívili v rámci naší konference v roce 2014
a jeho ředitelka Sieglinde Frohmann vystoupila na
konferenci v roce 2010 s příspěvkem o sbírce faráře
Veichtlbauera, která představuje podstatnou část
sbírkového inventáře. 4 Východiskem tohoto muzea
však není etnografie, neboť na začátku 20. století
založili občané Riedu »Společnost pro péči o ried
skou vlastivědu«, která se zabývala regionálními
dějinami a bádáním v souvislosti se sochařskou ro
dinou Schwanthalerů. Těžiště sbírek tvořily od po
čátku sochy rodiny Schwanthalerů, jakož i objekty
měšťanského a selského života. Teprve v roce 1933
byl inventář zdvojnásoben poté, co muzeum obdrželo
darem od faráře Johanna Veichtlbauera (1867 – 1939)
rozsáhlou sbírku nábožensky zaměřeného lidového
umění. Nově vzniklé muzeum dostalo na Veichtlbauerovo přání název »Národopisný dům regionu Innviertel«. Vedle prezentace týkající se městských dějin se
zde dnes nachází Galerie města Ried, která poskytuje
přehled o umělecké tvorbě v regionu Innviertel od
pozdního 19. století.5
Podíváme-li se nyní na muzea založená v uplynulých
desetiletích, lze konstatovat, že zejména v zařízeních,

6 Freilichtmuseum
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kamene v Pergu
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zur Pflege der Rieder Heimatkunde«, die sich mit Lokalgeschichte und Forschungen rund um die Bildhauerfamilie Schwanthaler befasste. Der Sammlungsschwerpunkt lag von Beginn an auf Skulpturen der
Familie Schwanthaler als auch auf Objekten des bürgerlichen und bäuerlichen Lebens. Erst 1933 wurden
die Bestände durch die Stiftung einer umfangreichen
Sammlung religiöser Volkskunst des Pfarrers Johann
Veichtlbauer (1867 – 1939) verdoppelt. Das daraufhin
neu geschaffene Museum erhielt auf Wunsch Veichtlbauers den Namen »Innviertler Volkskundehaus«.
Neben der stadtgeschichtlichen Präsentation umfasst
das Haus heute zudem die Galerie der Stadt Ried, die
einen Überblick über das künstlerische Schaffen im
Innviertel ab dem späten 19. Jahrhundert bietet.5
Kommen wir nun zu den Museumsgründungen der
letzten Jahrzehnte zurück, so lässt sich konstatieren,
dass gerade in jenen Häusern, die in den letzten dreißig bis vierzig Jahren gegründet wurden, meist recht
wenig Wert auf entsprechende Aufzeichnungen zu den
Sammlungsbeständen gelegt wurde. Eingangsbücher
sind die Ausnahme, von wem die übernommenen Objekte stammen, ist oft nicht mehr bekannt – mündliche Absprachen ersetzten das Schriftliche. Das oft
erstaunlich umfassende und damals noch verbreitete
Wissen zu den Objekten existiert heute häufig nur
in den Köpfen einiger ehrenamtlich Tätiger bzw. der
Museumsgründer und fand bzw. findet auch im Laufe
der Zeit bei weitem nicht in allen Fällen den Weg aufs
Papier. Was in den letzten Jahrzehnten verabsäumt
wurde, lässt sich in wenigen Jahren in der Regel nicht
umfänglich nachholen. Solche nicht dokumentierten
Sammlungsbestände sind dann wohl tatsächlich ein
Auslaufmodell. So ist es »eine der wichtigsten Aufgaben der nächsten Jahre, die Versäumnisse der Vergangenheit zu korrigieren und als zentrales Anliegen
zukünftiger Sammlungstätigkeit die Dokumentation
und Kontextualisierung der Objekte zu sehen,«6 da ansonsten die Dinge absolut schweigen.
Ein Weg, mit dem wir vonseiten des Verbundes Oberösterreichischer Museen dem Umstand der wenig
dokumentierten Sammlungen entgegenwirken wollen und können, ist das Projekt zur Kategorisierung
des mobilen Kulturgüterbestands in Oberösterreich.
In dessen Zuge werden die jeweiligen Museumsbestände überblicksartig in Tabellenform erfasst. Dieses Vorhaben hat einen doppelten Wert, denn nicht
nur die Museen selbst bekommen entsprechende
Bestandslisten, vielmehr erhält man – nachdem eine
entsprechende Anzahl an Museen erfasst wurde –
einen Überblick darüber, welche v. a. volkskundlichen Sammlungsbestände in unserem Bundesland
zu finden sind. Mehr als 100 Häuser wurden auf diese
Weise bereits erfasst. Gerade 2016 sind wir hierbei
einen schönen Schritt weitergekommen, indem diese
Datenbestände nunmehr jenen Museen, die an dem
Projekt teilgenommen haben, in Form einer Datenbank zur Verfügung stehen. Mittels Login können die
Museumsverantwortlichen in den Bestandslisten der
jeweiligen Häuser recherchieren. Allerdings ist hier
kein Wissen zu den Objekten aufgezeichnet.

která byla založena v posledních třiceti až čtyřiceti letech, byla příslušným záznamům o sbírkách věnována
většinou malá pozornost. Knihy přijatých objektů
představují výjimku, a od koho převzaté předměty
pocházejí, již často není známo – ústní ujednání suplují roli písemných dokladů. Vědomosti o jednotlivých objektech, které mnohdy bývaly pozoruhodně
rozsáhlé a kdysi rozšířené, již dnes často nacházíme
pouze v hlavách několika dobrovolných pracovníků
či zakladatelů muzeí. Zdaleka ne ve všech případech
si v průběhu doby našly cestu na papír. To, co bylo
v posledních desetiletích zanedbáno, nelze za několik
málo let zcela dohnat. Takovéto nezdokumentované
sbírky pak zřejmě skutečně představují výběhový model. »Jedním z nejdůležitějších úkolů příštích let bude
napravit to, co bylo v minulosti zanedbáno, a pohlížet
na dokumentaci a kontextualizaci objektů jako na
ústřední bod budoucí sběratelské činnosti,«6 neboť
jinak k nám předměty nepromluví.
Jednou z cest, jak můžeme a chceme jako Svaz
hornorakouských muzeí poskytnout v souvislosti
s nedostatečně zdokumentovanými sbírkami pomocnou ruku, je projekt kategorizace mobilních kulturních statků v Horním Rakousku. V rámci projektu
jsou přehledně evidovány příslušné muzejní inventáře
v podobě tabulek. Tento záměr má dvojí přínos, neboť
příslušné inventární seznamy získají nejen samotná
muzea, ale zároveň – po zaevidování dostatečného
počtu muzeí – si budeme moci udělat přehled o tom,
jaké zejména etnografické sbírky se v naší spolkové
zemi nacházejí. Tímto způsobem již bylo zaevidováno
více než 100 zařízení. Právě v roce 2016 jsme výrazně
pokročili, jelikož jsme shromážděné údaje poskytli
v podobě databáze muzeím, která se do projektu zapojila. Muzejní pracovníci tak mohou po přihlášení
provádět rešerši v inventárních seznamech jednotlivých domů. Databáze však neobsahuje vědomosti
o objektech.
Od podzimu 2014 máme díky internetové inven
tarizační databázi »Museumskollektor« za podpory
Hornorakouského zemského muzea a spolkové země
Horní Rakousko k dispozici vysoce kvalitní řešení
pro komplexní inventarizaci. Databáze obsahuje
i příslušné kolonky, do nichž lze zaznamenávat známé

Mit der webbasierten Inventarisierungsdatenbank
»Museumskollektor« haben wir, mit tatkräftiger Unterstützung des Oberösterreichischen Landesmuseums und des Landes Oberösterreich, seit Herbst 2014
allerdings ein qualitativ hochstehendes Angebot zur
umfassenden Inventarisierung zur Verfügung. Die Datenbank bietet etwa auch entsprechende Datenfelder,
um umfassendes Wissen zu den einzelnen Objekten
einzuspeisen und mit Fotomaterial, wissenschaftlichen Beiträgen im Volltext usw. entsprechend zu ergänzen. Eine ideale Struktur zur Inventarisierung ist
somit geschaffen, die Arbeitsleistung dazu muss aber
von den Museen selbst kommen.
Ich möchte an dieser Stelle einem Missverständnis vorbeugen und darauf hinweisen, dass natürlich
eine umfassende wissenschaftliche Betreuung für
die zahlreichen volkskundlichen Sammlungen in den
Museen besonders wünschenswert ist, aber auch die
Laienforscherinnen und -forscher einen Beitrag bei
der Erschließung der Bestände leisten können. Gerade der Bereich der Regional- und Heimatforschung
ist ja aufs Engste mit der regionalen Museumsarbeit
verbunden, nicht selten waren die Gründer von Heimatmuseen selbst begeisterte Heimatforscher. Diese
ursprüngliche Verbindung ist in vielen Gemeinden
erfreulicherweise noch immer gegeben, indem z. B.
örtliche Heimatvereine die Trägerschaft von Museen
innehaben. Dennoch haben sich beide Bereiche ein
wenig voneinander entfernt. Vonseiten des Verbundes Oberösterreichischer Museen versuchen wir hier,
bewusst gegenzusteuern, indem wir eine große historische Forschungsplattform mit wissenschaftlichem
Anspruch, das »forum oö geschichte«, betreuen, die
sich auch und v. a. an die hierzulande zahlreich täti-

8 Bauernmöbel
museum Hirschbach
Muzeum selského
nábytku Hirschbach

skutečnosti o jednotlivých objektech a doplňovat fotografie, vědecké příspěvky apod. Máme tak připravenu
ideální inventarizační strukturu, další práci ale musí
odvést sama muzea.
Na tomto místě bych chtěl předejít nedorozumění
a poukázat na to, že je samozřejmě žádoucí, aby byla
zajištěna komplexní vědecká péče o národopisné
sbírky v muzeích, k zpřístupnění inventářů však mohou
přispět i laičtí badatelé. Zejména oblast regionální tematiky a vlastivědy je úzce spojena s prací regionálních
muzeí, nezřídka byli zakladatelé vlastivědných muzeí
zároveň vlastivědnými nadšenci. Toto původní spojení
zůstalo v řadě obcí dodnes zachováno a zřizovatelem
muzeí jsou pak například místní vlastivědné spolky.
Přesto se tyto dvě oblasti od sebe poněkud vzdálily.
Ze strany Svazu hornorakouských muzeí v tomto ohledu vyvíjíme vědomé úsilí a spravujeme velkou histo9 Museumsdorf
Trattenbach
Muzejní vesnice
Trattenbach
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gen Regionalforscherinnen und -forscher wendet und
Forschungsinstrumente wie etwa eine umfassende
historische Bibliografie für Oberösterreich bietet. Die
besondere Verbindung zur Museumsarbeit wird auf
dieser Plattform u. a. dadurch herausgestrichen, dass
im sogenannten »Digitalen Ausstellungsarchiv Oberösterreich« bereits mehr als 30 kompakte virtuelle
Dokumentationen zu vormals in oberösterreichischen
Museen gezeigten Sonderausstellungen bereitstehen,
die einen historischen, manchmal auch einen volkskundlichen Schwerpunkt haben.
Zusätzlich haben wir die beiden bestehenden Ausbildungslehrgänge »Museumskustode/-in« und »Heimatforschung« näher zusammengeführt, indem Teilnehmerinnen und Teilnehmer beider Lehrgänge auch
relevante Module aus dem jeweils anderen Lehrgang
als Wahlseminar belegen können. So haben die zukünftigen Museumskustodinnen und -kustoden die
Möglichkeit, in einem Seminar mehr über wissenschaftliche Online-Recherchen zu erfahren, während
die angehenden Heimatforscherinnen und -forscher
die Grundlagen der Inventarisierung und des konservatorisch richtigen Umgangs mit Museumsobjekten
erlernen können. Dabei sollen den Hobbyforschern
auch die Augen dafür geöffnet werden, dass v. a. volkskundliche Sammlungsbestände eine unerschöpfliche
Quelle für ihre Arbeit sein können. Man darf sich von
diesen Maßnahmen natürlich keine umfassende Änderung der aktuellen Situation erwarten, aber zumindest punktuell kann man damit in den Museen etwas
Positives bewirken. Dazu gehört auch das vehemente
Verweisen auf das Etablieren von Sammlungskonzepten in den Regionalmuseen, um der primär vorherrschenden kreativen Buntheit der Sammlungen – um
es einmal positiv zu formulieren – zu mehr Profil zu
verhelfen. »Alltag und Gegenwart sammeln« lautet die
Aufforderung – darüber berichtet im vorliegenden Tagungsband u. a. Andrea Euler.
In dem Zusammenhang möchte ich auch die Kolleginnen und Kollegen einer anderen wissenschaftlichen Disziplin mehr in die Pflicht nehmen: die Historikerinnen und Historiker. Ein Geschichtestudium ohne
Archivrecherche ist kaum denkbar, ein Studium der
Geschichte ohne Museumsbesuch sehr wohl – oder
anders gesagt: Museumssammlungen als Quelle für
historische Forschungen heranzuziehen, ist eher die
Ausnahme als die Regel.
Der zweite Blickwinkel, den ich bei der Frage nach
der Relevanz von volkskundlichen Sammlungen einbeziehen möchte, ist jener der Museumsbesucherinnen und Museumsbesucher. Ist es – ausgehend von
den in den Regionalmuseen vorhandenen Sammlungen – überhaupt noch möglich, Menschen umfänglich
für Museen zu begeistern? Ich spreche hier nicht von
per se Kulturinteressierten oder von älteren Besuchern, sondern v. a. von der Generation U30. In das
allgemeine Lamento über die desinteressierte Jugend
und nicht mehr vorhandenes Wissen etwa zu vor wenigen Jahrzehnten noch selbstverständlich praktizierten Bräuchen möchte ich nicht einstimmen, dennoch
ist es zweifelsohne nicht zu leugnen, dass uns hier
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rickou výzkumnou platformu s vědeckým zaměřením
»forum oö geschichte«, která se obrací kromě jiného
a především na regionální badatele, jichž je u nás
celá řada, a nabízí vědecké nástroje, např. rozsáhlou
historickou bibliografii pro Horní Rakousko. Zvláštní
souvislost s muzejní prací se v případě této platformy
projevuje mimo jiné tím, že v tzv. »Digitálním archivu
výstav Horního Rakouska« je k dispozici již více než 30
kompaktních virtuálních dokumentací k mimořádným
výstavám konaným v hornorakouských muzeích, které
mají historické, v některých případech i národopisné
zaměření.
Kromě toho jsme sblížili dva stávající vzdělávací
obory »muzejní kustod« a »vlastivědný výzkum«,
přičemž účastníci jednoho oboru mohou navštěvovat
i určité moduly z druhého oboru v podobě volitelného
semináře. Budoucí muzejní kustodi tak mají možnost
dozvědět se více o vědecké internetové rešerši, zatímco
nastávající vlastivědci se seznamují se základy inventarizace a správným zacházením s muzejními objekty
z konzervátorského hlediska. Laičtí badatelé tak mohou zjistit, že například národopisné sbírky mohou
pro jejich práci představovat nevyčerpatelný pramen.
Od těchto opatření samozřejmě nelze očekávat komplexní změnu aktuální situace, ale alespoň v konkrétních bodech tak lze v muzeích realizovat něco
pozitivního. K tomu patří i důrazné poukazování na implementaci sběratelských koncepcí v regionálních muzeích tak, aby primárně převažující kreativní pestrost
sbírek – chceme-li použít pozitivní formulaci – získala
vytříbenější profil. Jde o výzvu »sbírat každodenní
život a současnost« – tomuto tématu je ve sborníku
věnován mimo jiné příspěvek Andrey Euler.
V této souvislosti bych chtěl apelovat i na zapojení
kolegů z další vědecké disciplíny, totiž historiků. Studium historie bez archivní rešerše je těžko myslitelné,
studium historie bez návštěvy muzea ovšem ano – neboli jinými slovy: využívat muzejní sbírky jako pramen
historického bádání je spíše výjimkou než pravidlem.
Druhý aspekt, který bych chtěl v souvislosti s otázkou relevantnosti národopisných sbírek zohlednit,
je úhel pohledu návštěvníků muzeí. Je s ohledem
na sbírky, jimiž regionální muzea disponují, ještě
vůbec možné vzbudit ve velkém nadšení pro muzea?
Nemám zde na mysli vyslovené zájemce o kulturu či
starší návštěvníky, ale zejména generaci lidí do 30 let.
Nechci se tímto přidávat k všeobecným nářkům nad
mládeží, která nemá zájem, a nad ztrátou povědomí
o obyčejích, které byly ještě před několika málo desetiletími běžně praktikovány. Přesto nemůžeme popřít,
že se nám ztrácí styčné body v životě návštěvníků
muzeí, které byly po dlouhou dobu určující. Co může
například mladé lidi zaujmout na pracovních nástrojích, jež byly určeny pro činnosti, které už dnes nejsou
provozovány?
Na konferenci v roce 2010 ve Freistadtu jsme se
zabývali křesťanským náboženstvím v muzejním
kontextu a jeho zprostředkováním návštěvníkům,
kteří již z různých důvodů nemají (výrazný) vztah
ke křesťanství. V mezidobí jsme však byli svědky
překotného vývoje a muzea budou jistě čelit ještě řadě

die über lange Zeiträume bestimmenden Anknüpfungspunkte im Leben der Museumsbesucherinnen
und -besucher abhandenkommen. Oder was können
Jugendliche etwa mit Arbeitsgeräten anfangen, die für
Tätigkeiten bestimmt waren, welche heute in keiner
Weise mehr praktiziert werden?
Mit der christlichen Religion im musealen Kontext
und der Vermittlung an Menschen, die aus verschiedenen Gründen wenig oder keinen Bezug mehr zum
Christentum haben, setzten wir uns bei der BBOS-Tagung 2010 in Freistadt auseinander. Doch haben uns
in der Zwischenzeit die Ereignisse überholt und die
Museen erwarten sicher noch große Herausforderungen, die unter dem Schlagwort der kulturellen Vielfalt
zu subsumieren sind. Sollen wir also z. B. Themen wie
Bräuche im Jahreskreis, die eindeutig christlichen Hintergrund haben, ausblenden? Oder wie sind Anknüpfungspunkte zur Erfahrungswelt von Menschen mit
anderen kulturellen und religiösen Hintergründen zu
finden?
Gerade in der ideologisch sehr aufgeheizten Diskussion um europäische Werte und die Grenzen der Toleranz sind all diese Fragen keineswegs eindeutig zu
beantworten. Einzelne Museen bringen sich hier vorbildlich ein, doch in welcher Weise dieses Engagement
in den nächsten Jahren über gemeinsame Veranstaltungen etwa zu den Themen Handarbeit oder Kulinarik
hinausgehen werden, wird sich zeigen. Thekla Weissengruber geht in ihren Ausführungen u. a. auch auf
das Thema der kulturellen Vielfalt ein.
Doch möchte ich die formulierten Fragen nicht nur
auf den Bereich der kulturellen Vielfalt bezogen wissen, auch im Hinblick auf die Weiterentwicklung vieler
Ortsmuseen zu Stadtmuseen stellt sich die Frage, wie
sich zeitgemäße Bezüge zur Stadtgeschichte anhand
volkskundlicher Sammlungen herstellen lassen. Ich
stellte bereits bei unserer BBOS-Tagung 2014 über die
Zukunft der Stadtmuseen diese Frage und bezog mich
dabei u. a. auf Gottfried Fliedl.7
Dagegen erfreuen sich aber manch »klassische«
Ausstellungsthemen (immer noch) regen Interesses,
auch ohne neuartigen Vermittlungsansatz. In Oberösterreich sind hier u. a. die besonders beliebten Krippenausstellungen im Advent und in der Weihnachtszeit zu erwähnen. Alljährlich laden dazu u. a. das
Schlossmuseum Linz, das Museum Innviertler Volkskundehaus in Ried, das Museum der Stadt Bad Ischl
oder die K-Hof Kammerhofmuseen Gmunden ein.
Nicht unerwähnt bleiben dürfen im Kontext volkskundlicher Museumssammlungen natürlich die Freilichtmuseen, und hierbei haben wir in Oberösterreich
auf ein Spezifikum zu verweisen, wurde doch in unserem Bundesland die Entscheidung getroffen oder
vielmehr der Plan nicht umgesetzt, ein zentrales Freilichtmuseum zu etablieren. Stattdessen wurden erhaltenswerte Gebäude in situ zu belassen. Der Pionier
dieser Entwicklung war in Oberösterreich der Volkskundler Franz Carl Lipp. Anlass für diese Entscheidung
waren zwei Objekte bzw. Objektgruppen: das letzte
noch im Originalzustand erhaltene inneralpine Rauchhaus in Österreich – der sogenannte Untere Bischofer

velkých výzev, které můžeme shrnout pod hlavičkou
kulturní rozmanitosti. Máme tedy vytěsnit témata, jako
např. obyčeje v ročním koloběhu, jež mají jednoznačně
křesťanské kořeny? Nebo kde můžeme najít styčné
body se světem lidí s jiným kulturním a náboženským
zázemím?
Zejména v ideologicky velmi žhavé diskuzi o evropských hodnotách a hranicích tolerance nelze na všechny
tyto otázky podat jednoznačnou odpověď. Jednotlivá
muzea se v tomto ohledu příkladně angažují, ovšem
to, do jaké míry jejich angažovanost v příštích letech překročí hranice společných akcí zaměřených
například na ruční práce či kuchařské dovednosti,
se teprve ukáže. Thekla Weissengruber se ve svém
příspěvku věnuje mimo jiné právě i tématu kulturní
rozmanitosti.
Položené otázky však nechci vztahovat pouze na oblast kulturní rozmanitosti, neboť i s ohledem na další
proměnu řady místních muzeí v muzea městská vyvstává otázka, jak lze prostřednictvím národopisných
sbírek aktuálním způsobem ilustrovat městské dějiny.
Tuto otázku jsem položil již na naší konferenci v roce
2014 o budoucnosti městských muzeí a přitom jsem
odkázal mimo jiné na Gottfrieda Fliedla.7
Oproti tomu se ale řada »klasických« témat výstav
(stále ještě) těší živému zájmu, a to i bez nového
přístupu k prezentaci. V Horním Rakousku je třeba
uvést mimo jiné velmi oblíbené výstavy betlémů v době
adventu a Vánoc. Na takové výstavy každoročně zve
např. Zámecké muzeum Linec, muzeum Národopisný
dům regionu Innviertel v Riedu, Muzeum města Bad
Ischl či K-Hof ¬– Muzea Komorní dům Gmunden.
V kontextu etnografických muzejních sbírek samoz
řejmě nesmíme opomenout skanzeny a v tomto ohledu je třeba poukázat na specifickou situaci v Horním
Rakousku, kde bylo rozhodnuto, že nebude zřízen jeden ústřední skanzen. Namísto toho jsou jednotlivé
cenné budovy uchovávány na svém původním místě.
Průkopníkem tohoto vývoje byl v Horním Rakousku
etnograf Franz Carl Lipp. Motivem pro takové rozhodnutí byly dva objekty, popř. skupiny objektů: poslední

10 Jugendliche
sowie Seniorinnen und
Senioren gemeinsam
im Hinterglasmuseum
Sandl
Mládež a senioři
společně v Muzeu podmalby na skle v Sandlu
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in Mondsee – und die Anzenaumühle in Lauffen, der
älteste Gewerbehof in Österreich. Der Obmann des
Trägervereins des Freilichtmuseums Mondsee Johannes Pfeffer stellt uns in seinem Beitrag »sein« Haus
näher vor. Die Gebäude sollten samt dem angestammten Umfeld möglichst authentisch erhalten bleiben,
wobei kleinere lokale Transfers nicht ausblieben, eben
in Mondsee oder beim Freilichtmuseum Schmiedbauern in Gosau sowie beim Freilichtmuseum Steherhof
in Neukirchen an der Vöckla. In Oberösterreich folgten
weitere Ensembles wie Hämmer und Herrenhäuser aus
dem Bereich der traditionsreichen Schmiedekultur.
Bis zum Jahr 2007 wurden auf diese Weise rund 20 Gebäude in den Reigen der Freilichtmuseen aufgenommen.
Das dezentrale Konzept hat natürlich Vor- und Nachteile aufzuweisen: Ein Vorteil liegt sicherlich darin,
dass die Objekte und Anlagen in ihrem zugehörenden Umfeld verstanden werden können. So sind die
Schmiedehämmer an ihrem ursprünglichen »Einsatzort« in der Eisenwurzen ebenso verblieben wie das
letzte Perger Steinbrecherhaus in unmittelbarer Nähe
des ehemaligen Mühlsteinbruchs, den man im Zuge einer Führung besuchen kann. Ein großer Nachteil in der
dezentralen Struktur ist neben organisatorischen Problemen aber v. a. der aufwendige Erhalt der Gebäude,
da die herausfordernde und zeitintensive Betreuung
fast ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis durch
Vereine erfolgt. Und der Schutz des unmittelbaren
Umlandes der einzelnen Museumsgebäude ist bei dezentralen Lösungen immer schwieriger zu garantieren,
wie bedrohlich näher rückende Gewerbezonen oder
Reihenhaussiedlungen zeigen.
Um diese Museen adäquat unterstützen zu können
wurde 1964 der »Verband der oberösterreichischen
Freilichtmuseen« gegründet. Dieser betreute – neben
einigen Aktionen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit
– die örtlichen Häuser v. a. bei der Bauforschung bzw.
bei den baulich-denkmalpflegerischen Problemstellungen sowie damit einhergehenden Finanzierungsund Rechtsfragen. 2001 wurde ein umfassendes
Leitbild für die oberösterreichischen Freilichtmuseen
erarbeitet, das v. a. den Aspekt des Bewahrens besonders in den Blickpunkt rückte.
2014 wurde der Verband – aus verschiedenen Gründen – schließlich aufgelöst. Ich will die Leistungen
des Verbandes in keiner Weise schmälern, wurde doch
über Jahrzehnte hervorragende Arbeit geleistet. Rückblickend betrachtet war es aber sicherlich ein Manko,
dass ein wenig der Anschluss an eine zeitgemäße Öffentlichkeitsarbeit oder die erforderliche Besucherorientierung und somit an die Bedürfnisse der Besucherinnen und Besucher verpasst wurde, etwa im Bereich
der Kulturvermittlung. Dennoch: Insbesondere Freilichtmuseen ziehen mit qualitätvollen Veranstaltungen immer wieder eine große Zahl an Interessierten
ins Haus – etwa bei Schmiede- und Handwerksvorführungen, Handwerksmärkten, Volksmusikabenden,
beim Brotbacken, Schaudreschen oder Workshops
zum Kennenlernen alter Handwerkstechniken oder zur
Herstellung von Hausmitteln für die Hausapotheke.
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kouřový dům v Rakousku na území Alp dochovaný
v původním stavu – takzvaný »Unterer Bischofer«
v Mondsee – a anzenauský mlýn v Lauffenu, nejstarší
řemeslnický dvůr v Rakousku. Předseda spolku, jenž
je zřizovatelem skanzenu v Mondsee, Johannes Pfeffer
nám »své« muzeum blíže představí ve svém příspěvku.
Cílem bylo pokud možno autentické zachování budov
včetně původního prostředí, což se neobešlo bez
menších místních přesunů, právě např. v Mondsee,
u Skanzenu Schmiedbauern v Gosau či u skanzenu
Steherhof v obci Neukirchen an der Vöckla. V Horním
Rakousku následovaly další stavební soubory, jako
hamry či panské domy z prostředí tradiční kovářské
kultury. Do roku 2007 se tímto způsobem mezi skanzeny zařadilo přibližně 20 budov.
Tento decentrální přístup má samozřejmě výhody
i nevýhody: jedna z výhod spočívá zajisté v tom, že
objekty a zařízení lze poznávat v daném prostředí.
Například hamry se tak dochovaly na svém původním
»působišti« v regionu Eisenwurzen, poslední dům
lamače kamene v Pergu pak v bezprostřední blízkosti
bývalého lomu na těžbu mlýnských kamenů, který je
přístupný v rámci prohlídky s průvodcem. Velkou nevýhodu decentrální struktury však vedle organizačních
problémů představuje především nákladná údržba
budov, neboť nesnadnou a časově náročnou péči
zajišťují téměř výhradně spolky pomocí dobrovolníků.
V případě decentrálního řešení lze také obtížněji zajistit ochranu bezprostředního okolí jednotlivých muzejních budov, jak ukazují průmyslové zóny či sídliště
řadových domků vznikající ve stále větší blízkosti.
V roce 1964 byl založen »Svaz hornorakouských
skanzenů« s cílem zajistit těmto muzeím odpovídající podporu. Kromě několika akcí v oblasti práce
s veřejností svaz poskytoval místním institucím
především podporu při výzkumu staveb, při řešení
stavebních a památkářských problémů a souvisejících
otázek týkajících se financování a právních aspektů.
V roce 2001 byla vypracována koncepce pro hornorakouské skanzeny, která byla zaměřena především na
otázku uchování.
V roce 2014 pak byl svaz z různých důvodů zrušen.
Přínos svazu nechci žádným způsobem snižovat, po
řadu desetiletí odváděl vynikající práci. Ze zpětného
pohledu se však jeví jako manko, že se dostatečně nepamatovalo na aktuální práci s veřejností či potřebnou
orientaci návštěvníků, a tudíž ani na potřeby návštěv
níků, například v oblasti zprostředkování kultury.
Přesto skanzeny dokážou kvalitními akcemi přilákat
velký počet zájemců – například při ukázkách
kovářské práce a řemesel, na řemeslných trzích, lidových hudebních večerech, při pečení chleba, ukázkách mlácení či workshopech věnovaných starým
řemeslným technikám nebo výrobě domácích léčiv.
Muzea s etnografickými sbírkami může zajisté
čekat dobrá budoucnost, pokud mají jasný profil. Na
tomto místě bych chtěl vyzdvihnout několik příkladů
z Horního Rakouska: Muzeum selského nábytku
v Hirschbachu, Muzeum podmalby na skle Sandl,
Muzeum barvířství Gutau, Tkalcovské muzeum v Textilním centru Haslach či Muzejní vesnici Trattenbach,

Auf jeden Fall können Häuser mit volkskundlichen
Sammlungen eine gute Zukunft vor sich haben, wenn
sie ein klares Profil besitzen. Ich kann an dieser Stelle
nur einige Beispiele aus Oberösterreich herausgreifen: das Bauernmöbelmuseum in Hirschbach, das Hinterglasmuseum Sandl, das Färbermuseum Gutau, das
Webereimuseum im Textilen Zentrum Haslach oder
das Museumsdorf Trattenbach, in dem die Produktion
des sogenannten Taschenfeitels – eines besonderen
Taschenmessers – anschaulich zu erleben ist. Hinterglasmalerei, Mühlviertler Handblaudruck und die Taschenfeitel-Produktion wurden übrigens auf die nationale Liste des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO
aufgenommen, was auch einen (kultur-)touristischen
Mehrwert hat.
Aber auch zeitgemäße Vermittlungsprojekte können das Museumsthema in adäquater Form ins Heute
weitertragen und das Interesse daran wachhalten.
Stellvertretend dafür möchte ich an dieser Stelle zwei
spannende Vermittlungsprojekte vorstellen:
Die Sport-Neue Mittelschule im Mühlviertler Ort
Sandl, der für seine Hinterglasbilder bekannt ist, setzt
in Kooperation mit dem Hinterglasmuseum seit einigen Jahren unter dem Motto »Sport-Neue Mittelschule
Sandl goes Hinterglasmalerei« einen besonderen Unterrichtsschwerpunkt auf eben diese Hinterglasmalerei. Das Projekt beschränkt sich nicht darauf, traditionelle und neue Hinterglasbilder zu malen. Vielmehr
haben die Schülerinnen und Schüler im Laufe der Zeit
im Rahmen verschiedener Workshops ihr Wissen über
diese Maltechnik, u. a. bei Besuchen im Museum, vertieft. Dieses Wissen geben sie nicht nur an andere
Schüler, sondern auch an Seniorinnen und Senioren
weiter, z. B. bei eigenen Führungen. Somit kommt es
auch zu einem Austausch zwischen Jungen und Älteren und die Kinder sind einmal diejenigen, die Wissen
an die ältere Generation weitergeben. In der Zwischenzeit wurde das Projekt mit einem Förderpreis im Rahmen der Oberösterreichischen Volkskulturpreise ausgezeichnet.
Einen sehr kreativen Weg zum Thema Blaudruck findet man in der Zeugfärberei Gutau. Gegenüber dem
Färbermuseum kann man in der sogenannten Alten
Schule bei Workshops die Grundlagen des Blaudrucks
selbst erproben. Ich war ein wenig skeptisch, ob dies
funktioniert, habe es aber selber ausprobiert und
erfahren, wie mit Workshopleiterinnen und -leitern,
die selbst Kunst studiert haben, ein lustig-schräger
Zugang zum Thema möglich ist, bei dem gleichzeitig
die Grundlagen der alten Blaudrucktechnik anschaulich erfahrbar werden, auch wenn dafür teilweise neue
Hilfsmittel verwendet werden.
Ein 2016 laufendes Ausstellungsprojekt im Freilichtmuseum Sumerauerhof in St. Florian bei Linz möchte
ich an das Ende meiner Ausführungen stellen. Andrea
Euler kuratierte die Ausstellung »Museums-ABC« und
stellte dabei anhand der volkskundlichen Sammlung
des Oberösterreichischen Landesmuseums nicht nur
Besonderheiten der Sammlung anschaulich vor, sondern bot gleichzeitig einen besonders guten Einblick
in die Museumsarbeit: von A wie Aufbewahren bis

kde lze názorně zažít výrobu kapesních nožů nazývaných »Taschenfeitel«. Podmalba na skle, ruční
modrotisk z regionu Mühlviertel a výroba kapesních
nožů »Taschenfeitel« byly mimochodem zařazeny
na národní seznam nehmotného kulturního dědictví
UNESCO, což s sebou přináší i přidanou (kulturně)turistickou hodnotu.
Prostřednictvím moderních projektů v oblasti zpro
středkování lze muzejní témata přenést adekvátně
do současnosti a zachovat jejich atraktivnost. Jako
příklad bych chtěl na tomto místě představit dva zajímavé projekty:
Střední sportovní škola v městečku Sandl, které se
nachází v regionu Mühlviertel a je známé podmalbou
na skle, začlenila již před několika lety ve spolupráci
s Muzeem podmalby na skle výuku této výtvarné
techniky do svých školních osnov. Projekt s názvem
»Sport-Neue Mittelschule Sandl goes Hinterglasmalerei« se neomezuje na tradiční a novou podmalbu
na skle. Studenti si v průběhu doby v rámci různých
workshopů prohlubují znalosti této výtvarné techniky,
mimo jiné i v rámci návštěv muzea. Získané znalosti
pak předávají nejen spolužákům, ale také například
prostřednictvím komentovaných prohlídek seniorům.
Zároveň tak probíhá spolupráce mezi generacemi
a tentokrát jsou děti těmi, kdo předávají znalosti starší
generaci. Tento projekt získal ocenění v kategorii pro
mládež v rámci Rakouských vyznamenání lidové kultury.
Velmi kreativní přístup k tématu modrotisk zvolila
barvířská dílna Zeugfärberei v Gutau. Naproti Muzeu
barvířství si lze v takzvané Staré škole vyzkoušet
v rámci workshopů základy modrotisku. Byl jsem
poněkud skeptický, jak to půjde, sám jsem si to
ale zkusil a zjistil jsem, že s vedoucími workshopů,
kteří jsou absolventy uměleckých oborů, je možné
přistupovat k tématu s humorem a zároveň se názorně
seznámit se základy staré techniky modrotisku, ačkoli
se dnes již částečně používají nové pomůcky.

11 Workshop in der
Zeugfärberei in Gutau
Workshop v barvířské
dílně v Gutau
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Z wie Zustand der Objekte. Hier konnten Besucherinnen und Besucher erfahren, dass für die vielfältige
Museumsarbeit nicht nur enormes Wissen erforderlich ist, sondern diese Arbeit auch unglaublich viel
Freude bereiten kann. Im Zentrum standen dabei die
volkskundlichen Objekte und die vielzitierte »Wirkung
der Dinge«, 8 welche die Faszination des Museums
letztlich ausmacht und auch weiterhin viele Menschen
ins Museum führen wird.

1 Vgl. dazu: Steininger, Hermann: Volkskundliche und fachverwandte Museen und Schausammlungen (= Österreichischer
Volkskundeatlas. 5. Lieferung, 1974)
2 So bemerkte etwa Franz Lipp 1953: »Die o. ö. Heimathäuser
sind im wesentlichen Volkskundemuseen.« (Lipp, Franz: Volkskundliche Sammlungen in Oberösterreich. In: Mitteilungsblatt der
Museen Österreichs. Bd. 2, Wien 1953, S. 16 – 18)
3 Vgl. dazu: Depiny, Albert: Das oberösterreichische Landesmuseum und die Volkskunde. In: Jahrbuch des oberösterreichischen Musealvereines Bd. 85 (1933), S. 507 – 540
4 Vgl. dazu: Frohmann, Sieglinde: Die Sammlung Veichtlbauer
im Museum Innviertler Volkskundehaus Ried im Innkreis. Religiöse
Volkskunst im Spannungsfeld zwischen Glaube und Aberglaube.
In: Christliche Religion im musealen Kontext. 19. Internationale
Fachtagung bayerischer, böhmischer, oberösterreichischer und
sächsischer Museumsfachleute. Museum-Bulletin-Muzeum, Nr. 19,
Chemnitz 2011, S. 51 – 57
5 Vgl. dazu: Baumgartner, Sieglinde (heute: Frohmann):
Die Sammlungsgeschichte des Museums Innviertler Volkskundehaus. In: Oberösterreichische Heimatblätter. Jg 57(2003/1/2),
S. 25 – 34
6 Euler, Andrea: Sammlungsstrategien von Museen. In: neues
museum. die österreichische museumszeitschrift, Februar 2008,
S. 44
7 Vgl. dazu: Landa, Klaus: Junge Städte – Junge Museen? Über
Stadtmuseen in Oberösterreich. In: Die Stadt und ihre Identität(en).
23. Internationale Fachtagung bayerischer, böhmischer, oberösterreichischer und sächsischer Museumsfachleute. MuseumBulletin-Muzeum, Nr. 23, Leonding 2016, S. 23 – 30
8 Thiemeyer, Thomas: Die Sprache der Dinge. Museumsobjekte
zwischen Zeichen und Erscheinung:
www.museenfuergeschichte.de/downloads/news/Thomas_
Thiemeyer-Die_Sprache_der_Dinge.pdf (zuletzt abgerufen am
8.11.2016)
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Na závěr svého příspěvku bych rád představil výstavu, která probíhá v roce 2016 ve Skanzenu Sumerauerhof v obci St. Florian u Lince. Andrea Euler byla kurátorkou výstavy »Muzejní abeceda«
a prostřednictvím etnografické sbírky Hornorakouského zemského muzea názorně představila nejen
zvláštnosti sbírky, ale zároveň poskytla dobrý náhled
do muzejní práce. Návštěvníci se tak mohli dozvědět,
že pro rozmanitou muzejní práci jsou nutné nejen rozsáhlé znalosti, ale že tato práce také může přinášet
nesmírnou radost. V centru přitom stály etnografické
objekty i často citovaný »účinek věcí«, 8 který je samotným základem fascinace muzeí a i nadále bude
k návštěvě muzeí motivovat mnoho lidí.

1 Srov. Steininger, Hermann: Volkskundliche und fachverwandte
Museen und Schausammlungen (= Österreichischer Volkskundeatlas. 5. vydání, 1974)
2 Například Franz Lipp v roce 1953 poznamenal: »Hornorakouská
vlastivědná muzea jsou zejména muzei národopisnými.« (Lipp,
Franz: Volkskundliche Sammlungen in Oberösterreich. In: Mitteilungsblatt der Museen Österreichs. Sv. 2, Wien 1953, str. 16 – 18)
3 Srov. Depiny, Albert: Das oberösterreichische Landesmuseum
und die Volkskunde. In: Jahrbuch des oberösterreichischen Musealvereines Sv. 85 (1933), str. 507 – 540
4 Srov. Frohmann, Sieglinde: Die Sammlung Veichtlbauer im
Museum Innviertler Volkskundehaus Ried im Innkreis. Religiöse
Volkskunst im Spannungsfeld zwischen Glaube und Aberglaube.
In: Christliche Religion im musealen Kontext. 19. Internationale
Fachtagung bayerischer, böhmischer, oberösterreichischer und
sächsischer Museumsfachleute. Museum-Bulletin-Muzeum, č. 19,
Chemnitz 2011, str. 51 – 57
5 Srov. Baumgartner, Sieglinde (dnes: Frohmann): Die Sammlungsgeschichte des Museums Innviertler Volkskundehaus.
In: Oberösterreichische Heimatblätter. Ročník 57(2003/1/2),
str. 25 – 34
6 Euler, Andrea: Sammlungsstrategien von Museen. In: neues
museum. die österreichische museumszeitschrift, únor 2008,
str. 44
7 Srov. Landa, Klaus: Junge Städte – Junge Museen? Über Stadtmuseen in Oberösterreich. In: Die Stadt und ihre Identität(en). 23.
Internationale Fachtagung bayerischer, böhmischer, oberösterreichischer und sächsischer Museumsfachleute. Museum-BulletinMuzeum, č. 23, Leonding 2016, str. 23 – 30
8 Thiemeyer, Thomas: Die Sprache der Dinge. Museumsobjekte
zwischen Zeichen und Erscheinung:
www.museenfuergeschichte.de/downloads/news/Thomas_
Thiemeyer-Die_Sprache_der_Dinge.pdf (odkaz použit naposledy
8.11.2016)

Volkskunde in den bayerischen Museen
Etnografie v bavorských muzeích
Ein Überblick
Přehled
Von A wie dem in Ahorn gelegenen Gerätemuseum des
Coburger Landes bis Z wie dem in Zwiesel ansässigen
Waldmuseum reicht die Reihe der Häuser, die in Bayern namhafte volkskundliche Bestände aufweisen. Im
Unterschied zu anderen Ländern sucht man allerdings
ein zentrales Volkskundemuseum vergebens. Im ersten Sammlungsprogramm des 1852 gegründeten Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg waren zwar
bereits früh thematische Schlagworte wie »Bauern«
und »Dorfwesen« sowie »Landwirtschaft« und »Wallfahrt« aufgeführt, eine bis heute als volkskundlich
bezeichnete Sammlung entstand allerdings erst um
1900.1
Wie problematisch der Umgang mit diesen früh gesammelten volkskundlichen Beständen ist, lässt die
Selbstauskunft auf der Internetseite des Germanischen Nationalmuseums vermuten, auf der es heißt:
»Die Sammlung greift vielfältige Aspekte der Lebenswelt gehobener ländlicher Bevölkerungsschichten des
18. und 19. Jahrhunderts auf. Geprägt wird sie durch
den um 1900 angelegten Grundstock, der vor dem Hintergrund der sich durch die Industrialisierung rapide
wandelnden Alltagskultur entstand.«2 Es verwundert
daher nicht, dass die Beschreibung der Sammlungsschwerpunkte uns stark an den volkskundlichen Kanon erinnert, wie er bis in die 1970er-Jahre gültig war,
zählen zu den Sammlungsschwerpunkten »die so
genannten Bauernstuben, ländliches Mobiliar, reich
verzierter Hausrat, vor allem aus Holz, Metall, Glas
und Keramik, Zeugnisse religiöser Volkskunst aus den
katholischen Regionen Süddeutschlands sowie populärer Wandschmuck« 3.
Selbstverständlich sind Auffassungen, die diese
frühen Sammlungen in ihrer Entstehungszeit prägten
und bis in die Gegenwart prägen, heute für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die aus diesen
Sammlungen Ausstellungen konzipieren, obsolet. Die
Vorstellungen einer naturwüchsigen »Volksseele«, ei-

Řada institucí, které v Bavorsku vykazují význačné
národopisné sbírky, sahá od A do Z, neboli od Muzea
nářadí regionu Coburg v Ahornu až po Lesní muzeum
v Zwieselu. Na rozdíl od jiných zemí bychom zde však
centrální národopisné muzeum hledali marně. V prvním programu sběratelské činnosti Germánského
národního muzea v Norimberku založeného v roce
1852 už sice nacházíme již tehdy tematizovaná
hesla jako »selské obyvatelstvo«, »vesnický život«,
»zemědělství« a »poutě«, sbírka, která je až dodnes
označována jako národopisná, však vznikala teprve
kolem roku 1900.1
O tom, jak problematický je přístup k těmto raným
národopisným sbírkám, svědčí i vlastní informace
na internetových stránkách Germánského národního
muzea, kde se píše: »Sbírka se zaměřuje na rozmanité
aspekty životního světa vyšších venkovských vrstev
obyvatelstva 18. a 19. století. Její charakteristika vychází ze základní sbírky z období kolem roku 1900
vznikající na pozadí každodenní kultury, jež procházela vlivem industrializace prudkými změnami.«2 Není
tudíž překvapením, že nám popis hlavního zaměření
sbírky silně připomíná národopisný kánon platný až
do 70. let 20. století, neboť těžiště sbírky představují
»tzv. selské jizby, venkovský mobiliář, bohatě zdobené vybavení domácnosti, zejména ze dřeva, kovu,
skla a keramiky, doklady náboženského lidového
umění z katolických regionů jižního Německa a oblíbené nástěnné dekorace« 3.
Přístupy, které byly pro tyto rané sbírky určující
v době jejich vzniku a zůstávají určujícími dodnes,
jsou samozřejmě v současnosti pro vědce koncipující
na základě těchto sbírek výstavy zastaralé. Představy
o přirozené »lidové duši«, anonymně vznikajícím »lidovém umění«, přiřazování do tzv. kmenů či sociálně
zcela nediferencované obrazy společnosti byly v odborných diskusích, a tudíž i v prezentaci v expozicích
nejpozději před 40 lety odloženy ad acta. V rámci

» Astrid Pellengahr
L andesstelle für
die nichtstaatlichen
Museen in Bayern
Zemské ústředí
pro nestátní muzea
v Bavorsku
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1 »Von den schönen
Dingen des Lebens«
im Stadtmuseum
Kaufbeuren
»O hezkých věcech
života« v Městském
muzeu Kaufbeuren

ner anonym entstehenden »Volkskunst«, Stammeszuschreibungen oder auch sozial völlig undifferenzierte
Gesellschaftsbilder sind in der fachlichen Diskussion
spätestens seit 40 Jahren ad acta gelegt und in der
Folge auch in den Ausstellungspräsentationen. Unter der theoretischen Ausrichtung auf »Alltagskultur«
kommen andere soziale Gruppen in den Blick, welcher
sich daher konsequenterweise vom Land auch auf die
Stadt richtet, und statt der Stammeszuweisung die
Veränderungen der Alltagskultur in den Regionen auf
den vielschichtigen Kulturkontakt von Bewohnern mit
unterschiedlichen kulturellen Herkünften in den Regionen und außerhalb dieser zurückführt.
Der Umgang mit diesen Sammlungen bleibt gleichwohl schwierig. Letztlich ringt jeder Kollege und jede
Kollegin mit diesen Sammlungen, zumindest ging es
mir bei der Neukonzeption der ins Jahr 1901 datierenden Ausstellung »Volkskunst im Allgäu« im Stadtmuseum Kaufbeuren so. Der vor über 100 Jahren zusammengetragene Bestand, der in den darauffolgenden
Jahren nur punktuell erweitert wurde, ließ die Umsetzung aktueller alltagsgeschichtlicher Fragestellungen
kaum zu.
Unweigerlich beschleicht mich daher immer wieder
Skepsis, wenn ich auf den Internetseiten der Museen
mit volkskundlichen Sammlungen das Bemühen lese,
den Beständen gerecht zu werden, wie es auch das
Bayerische Nationalmuseum auf seiner Webseite
darlegt: »Das Spektrum der volkskundlichen Sammlungen ist weitgefächert, da sich diese Wissenschaft
mit den unterschiedlichsten Lebensbereichen des
Menschen befasst. Im Bayerischen Nationalmuseum
haben vor allem die Gebiete Religiöse Volkskunde,
Krippen, Hafnerkeramik, volkstümliche Möbel sowie
Tracht und Kleidung Gewicht.« 4 Zu den Möbeln wird
weiter ausgeführt: »Drei vertäfelte und möblierte Innenräume aus Bauernhäusern in Tirol und Oberbayern
geben einen Eindruck von der gehobenen Wohnkultur
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teoretického zaměření na »každodenní kulturu« se do
zorného pole dostávají jiné sociální skupiny, zaměření
se proto logicky přesouvá z venkova také do města
a namísto přiřazování k jednotlivým kmenům jsou
změny každodenní kultury v regionech vysvětlovány
mnohovrstevnými kulturními kontakty obyvatel
z různých kulturních okruhů v rámci regionu i za jeho
hranicemi.
Přístup k těmto sbírkám zůstává nadále obtížný.
Každý kolega s nimi takříkajíc zápasí, alespoň tak
tomu bylo v mém případě při novém koncipování expozice s názvem »Lidové umění v Allgäu« v Městském
muzeu Kaufbeuren pocházející z roku 1901. Inventář
shromážděný před více než 100 lety, jenž byl v následujících letech rozšiřován pouze sporadicky, realizaci
aktuálních otázek týkajících se každodenní historie
v podstatě nepřipouštěl.
Proto vždy nevyhnutelně pociťuji skepsi, když
se na internetových stránkách muzeí s národopisnými sbírkami dočítám o snahách naložit adekvátně
s inventářem, jak píše ve své webové prezentaci
například i Bavorské národní muzeum: »Spektrum
národopisných sbírek je široké, neboť tato věda se
zabývá nejrůznějšími oblastmi lidského života. V Bavorském národním muzeu se zaměřujeme především
na oblasti náboženské etnografie, betlémů, hrnčiny, lidového nábytku, krojů a oděvů.« 4 Ohledně nábytku se
dále uvádí: »Tři vykládané zařízené místnosti ze selských domů z Tyrolska a Horního Bavorska přibližují kulturu bydlení vyšších vrstev ve venkovských regionech.
I zadavatelé dovedně vyřezávaných či malovaných
jednotlivých kusů či skupin nábytku […], patřili k úzké
vrstvě lépe postavených v oblasti Horního Bavorska,
Švábska a Frank.«5 Zmíněný problém zcela úzce pojímané a ze sociálně-historického hlediska chybné
představy, kterou si mohou návštěvníci muzea z takových prezentací jizeb odnášet, většina skanzenů v Bavorsku nemá. Za předpokladu vědecky fundovaných

in ländlichen Gegenden. Auch die Auftraggeber der
kunstfertig beschnitzten oder bemalten Einzelmöbel und Möbelensembles, […], gehörten zu der dünnen Schicht der Bessergestellten in den Gegenden
Oberbayern, Schwaben und Franken.«5 Das erwähnte
Problem der völlig enggeführten und sozialgeschicht
lich falschen Vorstellung, die Museumsbesucher von
solchen Stuben-Präsentationen möglicherweise im
Kopf behalten, haben die meisten Freilichtmuseen in
Bayern nicht. Wissenschaftlich fundierte Recherchen
vorausgesetzt, gelingt ihnen die differenzierte Präsentation sozial unterschiedlicher Lebenswelten viel
leichter.
Eine Frage, die wir uns aus meiner Sicht ernsthaft
stellen müssen, ist die Frage, ob die Bezeichnung
»Volkskunde-Abteilung« heutigen Besucherinnen und
Besuchern überhaupt noch etwas sagt. Ja vielleicht
müssen wir uns eingestehen, dass Volkskunde eine
Bezeichnung ist, mit der ohnehin nur Fachleute und
Eingeweihte etwas Konkretes verbinden. Abteilungstitel von in jüngster Zeit eröffneten Neukonzeptionen
wie »Von den schönen Dingen des Lebens« versuchen
zu transportieren, was eingangs am Beispiel der beiden großen Museen problematisiert wurde: die begrenzte soziale Differenzierung und Aussagefähigkeit
mancher Sammlungen.
Dezidiert als Volkskundemuseen bezeichnen sich in
Bayern lediglich vier Institutionen:
• das Museum »Schloss Aschach – Volkskundemuseum des Bezirks Unterfranken«,
• das »Oberpfälzer Volkskundemuseum« in Burglengenfeld,
• das »Schwäbische Volkskundemuseum Oberschönenfeld« sowie
• das »Volkskundemuseum Treuchtlingen« in Mittelfranken.

rešerší se jim mnohem snáze daří diferencovaná prezentace sociálně rozmanitých životních světů.
Dle mého názoru se musíme vážně zabývat otázkou, zda označení »Etnografické oddělení« dnešním
návštěvníkům ještě vůbec něco říká. Možná si musíme
přiznat, že etnografie představuje pojem, s nímž si
něco konkrétního dokážou spojit pouze odborníci
a zasvěcení. Názvy oddělení nově koncipovaných expozicí z poslední doby, například »O hezkých věcech
života«, se snaží vystihnout to, co jsme v úvodu postulovali jako problém na příkladu dvou velkých muzeí:
omezenou sociální diferenciaci a vypovídací hodnotu
některých sbírek.
Jako výslovně etnografická muzea se v Bavorsku
označují pouze čtyři instituce:
• muzeum »Zámek Aschach – Etnografické muzeum
kraje Dolní Franky«,
• »Hornofalcké etnografické muzeum« v Burglengenfeldu,
• »Švábské etnografické muzeum Oberschönenfeld« a
• »Etnografické muzeum Treuchtlingen« ve Středních
Frankách.
Etnografii má v názvu také »Etnografická sbírka
Smrčinského spolku« ve Weidenbergu v Horních
Frankách. Národopisná sbírka této místní skupiny
Smrčinského spolku, která byla otevřena v roce 1983,
prezentuje ve 14 výstavních místnostech zemědělské,
domácí a řemeslné nástroje, nábytek, písemnosti, kroje a různé výrobky řemeslníků a umělců ze
Smrčin. Pojem každodenní kultury, který má ve svém
názvu »Muzeum každodenní kultury« ve Waldenbuchu prezentující stálou expozici národopisné sbírky
Zemského muzea Württemberska, se v Bavorsku
u žádného muzea v názvu nevyskytuje, nacházíme ho
2 Luftaufnahme des
Schlosses Aschach mit
Volkskundemuseum
Letecký snímek zámku
Aschach s etnografickým muzeem
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3 Volkskundemuseum
Oberschönenfeld,
Abteilung »Bräuche
durchs Jahr«
Etnografické muzeum
Oberschönenfeld,
oddělení »Obyčeje v
ročním koloběhu«
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Volkskunde im Namen trägt auch die »Volkskundliche
Sammlung des Fichtelgebirgsvereins« in Weidenberg
in Oberfranken. Die 1983 eröffnete volkskundliche
Sammlung dieser Ortsgruppe des Fichtelgebirgsvereins umfasst, verteilt auf 14 Schauräume, land- und
hauswirtschaftliche sowie handwerkliche Geräte sowie Möbel, Schriften, Trachten und verschiedene Erzeugnisse von Handwerkern und Künstlern aus dem
Fichtelgebirge.
Der Begriff Alltagskultur, wie ihn das »Museum der
Alltagskultur« in Waldenbuch trägt, das die Dauerausstellung der volkskundlichen Sammlung des Landesmuseums Württemberg präsentiert, kommt bei Museen in Bayern in keinem einzigen Museumsnamen,
sondern lediglich in den Werbetexten vor, die die Museen über sich selbst im Internet veröffentlichen. So
ist im Netz über das Kreismuseum Walderbach in der
Oberpfalz zu lesen: »Das volkskundliche Museum im
ehemaligen Zisterzienserkonvent hat sich der regionalen Kulturgeschichte verschrieben und zeigt auf drei
Etagen 200 Jahre Alltagskultur der bäuerlichen und
kleinbürgerlichen Bevölkerung im Landkreis Cham.«6
Ein Grund, unsere diesjährige Tagung dem Thema
Volkskunde zu widmen, liegt auch in der Befürchtung
begründet, wie langfristig gesichert werden kann, dass
die vorhandenen Sammlungen adäquat unter kulturwissenschaftlichen Prämissen befragt werden. Dabei
geht es eben auch um die reflektierte Verwendung von
Begrifflichkeiten, die je nach fachwissenschaftlicher
Perspektive mitunter unterschiedlich aussieht. Sieht
man von den dezidiert als Volkskundemuseen gegründeten Häusern, die der Ausnahmefall in Bayern sind,
ab, dann trifft man in der Regel auf orts- und regionalgeschichtliche Museen, die aufgrund ihrer Gründungsgeschichte und den Interessen der verschiedenen Leitungen volkskundliche Sammlungen aufweisen, wie
das o. g. Kreismuseum Walderbach.
Das Bild, das Klaus Landa für Oberösterreich gezeichnet hat, ist in Bayern im Hinblick auf die Menge
der Sammlungen identisch und ich glaube, man kann
mit Fug und Recht behaupten, dass die etwa 400
orts- und regionalgeschichtlichen Museen in Bayern

pouze v reklamních textech, které o sobě zveřejňují
muzea na internetu. Například se tak dočteme
o Okresním muzeu Walderbach v Horní Falci: »Národopisné muzeum v bývalém cisterciáckém klášteře se
upsalo regionálním kulturním dějinám a na třech
podlažích prezentuje každodenní kulturu selského
a maloměšťanského obyvatelstva v okrese Cham v uplynulých 200 letech.«6
Důvodem, proč jsme se rozhodli věnovat letošní
konferenci tématu etnografie, je také obava, jak
dlouhodobě zajistit adekvátní kritické vyhodnocování
stávajících sbírek na základě kulturně-vědeckých premis. Přitom jde také o uvědomělé používání pojmů,
které se v některých případech liší v závislosti na
perspektivě daného oboru. Ponecháme-li stranou
muzea vysloveně založená jako etnografická, která
v Bavorsku představují výjimku, pak se setkáváme
zpravidla s muzei zaměřenými na místní a regionální
dějiny, jež vzhledem k historickým okolnostem svého
založení a zájmům různých ředitelů vykazují národopisné sbírky, jako například výše uvedené Okresní
muzeum Walderbach.
Obraz, který vylíčil Klaus Landa pro Horní Rakousko, je v Bavorsku s ohledem na počet sbírek stejný,
a troufám si tvrdit, že národopisné sbírky obsahuje
všech přibližně 400 muzeí v Bavorsku zaměřených na
místní a regionální dějiny. Jako příklad bych zde chtěla
uvést Vlastivědné muzeum Weißenhorn. Toto muzeum
založené v roce 1908 nese s ohledem na své bohaté
sbírky přízvisko »Etnografické muzeum regionu Ulmer Winkel«. Na internetových stránkách obce, která
je zřizovatelem muzea, se dočítáme: »Po zásadních
úpravách v letech 1992 až 1996 má nyní muzeum […]
nová oddělení věnovaná městským dějinám, selské
válce, trestnímu právu, měšťanské a selské kultuře
bydlení, řemeslu, obchodu a živnostem a cechovní
i spolkové činnosti. Samostatná oddělení se zabývají
způsobem trávení volného času a poutěmi, ale také
lidovým léčitelstvím a lékařskou péčí od středověku
až po novodobé dějiny.« 7 Vedle muzeí věnovaných
místním regionálním dějinám se sbírkami zaměřenými
na každodenní kulturu lze jistě uvést ještě celou řadu
kulturně-historických specializovaných muzeí, která
se zaměřují například na obyčeje, jako Německé muzeum masopustu v dolnofranckém Kitzingenu nebo
Masopustní muzeum Fasenickl v hornobavorském
Kipfenbergu, které je věnováno konkrétní masopustní
postavě. Dračí muzeum v hornofalckém městě Furth
im Wald vychází z fenoménu, kterým se etnografie
také intenzivně zabývala, totiž z lidové divadelní hry,
v tomto případě jde o tzv. skolení draka (Drachenstich), jehož historie sahá až do 15. století.
O tom, jaké interní diskuse v muzeích s národopisnými sbírkami probíhaly či probíhají, svědčí příslušná
hesla, která se používají v informativních textech na
internetu. Výše citovaný text muzea ve Weißenhornu
mi s ohledem na zmíněná témata výrazně připomíná
etnografické akademické diskuse vedené na přelomu
80. a 90. let. Přistupujeme-li k informativním textům
jako k pramenu, pak je velmi zajímavé srovnání
různých vydání příručky »Museen in Bayern«, popř.

allesamt volkskundliche Bestände aufweisen. Exemplarisch soll hier das Heimatmuseum Weißenhorn
genannt werden. Das 1908 gegründete Museum trägt
aufgrund seiner reichhaltigen Sammlungen den Beinamen »Volkskundemuseum des Ulmer Winkels«. Auf
der Internetseite der Trägerkommune heißt es über das
Museum: »Nach einer grundlegenden Neuaufstellung
in den Jahren 1992 bis 1996 zeigt sich das Museum,
[…], mit seinen neuen Abteilungen zu Stadtgeschichte,
Bauernkrieg, Strafrecht, bürgerlicher und bäuerlicher
Wohnkultur, Handwerk, Handel und Gewerbe sowie
Zunft- und Vereinswesen. Eigene Abteilungen widmen
sich Formen der Freizeitgestaltung und dem Wallfahrtswesen, aber auch der Volksmedizin und medizinischen Versorgung vom Mittelalter bis zur Neuzeit.« 7
Zu den orts- und regionalgeschichtlichen Museen mit
alltagskulturellen Sammlungen kommen sicher noch
viele kulturhistorische Spezialmuseen hinzu, die sich
beispielsweise Bräuchen widmen wie das Deutsche
Fastnachtmuseum im unterfränkischen Kitzingen oder
das Fastnachtsmuseum Fasenickl im oberbayerischen
Kipfenberg, das sich einer bestimmten Fastnachtsfigur widmet. Auch das Drachenmuseum in Furth im
Wald in der Oberpfalz nimmt zum Ausgangspunkt,
womit sich die Volkskunde intensiv befasst hat, ein
Volksschauspiel, in diesem Fall den sogenannten Drachenstich, dessen Geschichte sich bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen lässt.
Welche internen Diskussionen in den Museen mit
volkskundlichen Beständen geführt wurden oder werden, darauf geben die jeweiligen Schlagworte Rückschluss, die in den Informationstexten im Internet Verwendung finden. So erinnert mich der vorhin zitierte
Eintrag des Weißenhorner Museums hinsichtlich der
erwähnten Themen stark an die volkskundlich-akade-

4 Der Further Drache,
»Hauptdarsteller«
beim Volksschauspiel
des Drachenstichs
Furthský drak, »hlavní
představitel« lidové
divadelní hry o skolení
draka

různých neustále se měnících záznamů na on-line portálu »Museen in Bayern«, jež obvykle redakčně upravují sama muzea.
K nejvýraznější změně v Bavorsku v uplynulých letech přikročilo pravděpodobně Mnichovské městské
muzeum, které přejmenovalo národopisnou sbírku
na »Sbírku městské kultury a národopisu«. K tomu
muzeum na svých internetových stránkách zveřejnilo
následující vysvětlení: »Sbírka městské kultury a
5 Blick in das Deutsche
Fastnachtmuseum
im unterfränkischen
Kitzingen
Pohled do Německého
muzea masopustu v
dolnofranckém Kitzingenu
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mischen Diskussionen Ende der 1980er-/Anfang der
1990er-Jahre. Betrachtet man die Informationstexte
als Quelle, so ist der Vergleich der verschiedenen Ausgaben des Handbuchs »Museen in Bayern« bzw. der
verschiedenen, sich immer wieder ändernden Einträge
im Onlineportal »Museen in Bayern«, die von den Museen in der Regel selbst redaktionell bearbeitet werden, durchaus interessant.
Die weitreichendste Veränderung hat wohl in Bayern
das Münchner Stadtmuseum in den letzten Jahren in
die Wege geleitet mit der Umbenennung der Volkskundesammlung in »Sammlung Stadtkultur und Volkskunde«. Hierzu veröffentlicht das Museum auf seiner
Internetseite folgende Erklärung: »Die Sammlung
Stadtkultur und Volkskunde geht auf den Wandel des
historischen Museums der Stadt München in ein ›Heimatmuseum‹ in der Zeit um 1920 zurück. Seitdem ist
die Darstellung der bürgerlichen Kultur Münchens ein
zentrales Thema. Der Sammlungsbereich bietet einen
äußerst umfangreichen und wertvollen Bestand zur
bürgerlichen Alltagskultur aus der Zeit vom 18. Jahrhundert bis heute, der derzeit punktuell in Sonderausstellungen und in den Dauerausstellungen ›Typisch
München!‹ und ›Nationalsozialismus in München‹ gezeigt wird.«8
Zum Wandel des Sammlungskonzeptes heißt es weiter: »Seit 2010 ist als Aufgabengebiet die Stadtkultur
hinzugekommen: aktuelle gesellschaftliche Themen, die das Leben in München besonders prägen,
wie Mobilität, Migration, Prekariat, Singles, Schwule
und Lesben. […] Heute umfasst die Sammlung Stadtkultur und Volkskunde rund 40.000 Objekte aus den
Bereichen ›Zeughaus‹, ›Zunftaltertümer‹, ›Spielzeug‹,
›Religiöse Volkskunde‹, ›Nationalsozialismus‹ sowie
Zeugnisse der Lebenswelten in Familie und Arbeit
unter den Stichworten ›Haushalt‹, ›Schule‹, ›Populäre
Druckgrafik‹ und ›Festkultur‹. Neue Sammlungsaufgaben sind Großereignisse wie die Olympischen Spiele,
Weltmeisterschaften, der Papstbesuch oder Demonstrationen.«9
Hier wird exemplarisch aufgezeigt, wie volkskundliche Bestände auch um Aspekte der Gegenwart erweitert werden können.
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národopisu vychází z přeměny historického muzea
města Mnichov na ›vlastivědné muzeum‹ v době kolem roku 1920. Od té doby je ústředním tématem prezentace mnichovské měšťanské kultury. Sbírky poskytují mimořádně rozsáhlý a cenný inventář v oblasti
měšťanské každodenní kultury z doby od 18. století
dodnes, který v současnosti částečně prezentujeme
v rámci krátkodobých výstav a stálých expozic ›Typický
Mnichov!‹ a ›Nacionální socialismus v Mnichově‹.«8
Pokud jde o změnu sběratelské koncepce, uvádí se
dále: »Od roku 2010 je novým úkolem městská kultura: aktuální společenská témata, která zejména
ovlivňují život v Mnichově, jako je mobilita, migrace,
prekariát, samostatně žijící lidé, homosexuálové
a lesby, […] sbírka městské kultury a národopisu
dnes čítá přibližně 40.000 objektů z oblastí ›zbrojnice‹, ›cechovní starožitnosti‹, ›hračky‹, ›náboženský
národopis‹, ›národní socialismus‹ a doklady rodinného života a práce pod hesly ›domácnost‹, ›škola‹,
›populární grafika‹ a ›sváteční kultura‹. Novými úkoly
v rámci sběratelské činnosti jsou velké akce jako olympijské hry, mistrovství světa, návštěva papeže či demonstrace.«9
Na tomto příkladu je možné ukázat, jak lze etnografické sbírky doplňovat i o aspekty současnosti.
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Alltagskultur im Museum
gestern, heute und morgen
Každodenní kultura v muzeu včera, dnes a zítra
Alltagskultur im Museum ist seit jeher ein Thema, das
Anlass für Diskussionen bot. Waren die per se oft unspektakulären Alltagsdinge überhaupt museumswürdig? Wie sollte man sie sammeln? Wie konnte man sie
in Szene setzen? Und welchen Wert besaßen sie: nur
nostalgischen oder auch erkenntnisstiftenden und ästhetischen? In der gesellschaftlichen Wertschätzung
rangiert(e) die Alltagskultur jedenfalls deutlich hinter
Bildender Kunst und kulturhistorischen Inkunabeln,
die für sich Kostbarkeit, Seltenheit und die Weihen der
Hochkultur geltend machen konnten.
»Volks-« bzw. Alltagskultur hatte freilich immer ihren
Platz in (Heimat-)Museen, was vor allem damit zu tun
hatte, dass sie sich gut zu eignen schien, um Heimatgefühle herzustellen und kollektive Identität zu stiften.
Das Heimatmuseum verdankt seine Existenz diesem
Konnex. Heimat und Identität freilich sind inzwischen
problematische Konzepte geworden, weil sie auf Vorstellungen von einer homogenen und gewachsenen
Gemeinschaft aufbauen. Beide Begriffe sind en vogue,
werden inzwischen aber anders verstanden und mit
anderen Konzepten verbunden. D. h. die Bezugskategorien der Alltagskulturmuseen haben sich verschoben und mit ihnen die Fragen, die sich stellen: Fragen
nach dem Umgang mit materieller Kultur in pluralen
Gesellschaften, nach Identitätsofferten und institutionellem Selbstverständnis. Darüber hinaus will ich im
Folgenden andere Fragen ansprechen, die mir für die
aktuelle Diskussion um Alltagskultur im Museum wichtig zu sein scheinen. Fragen nach zeitgemäßem Sammeln und nach Ausstellungen in Zeiten von Multimedia
und Szenografie sowie Fragen nach der Relevanz von
Alltagsobjekten für Publika, die immer mehr das Neue
und Außergewöhnliche zu interessieren scheint.
Vor diesem Hintergrund scheint mir die im Titel dieser
Tagung – Volkskunde im Museum. Ein Auslaufmodell? –
formulierte Unsicherheit über die eigene Rolle und Relevanz nachvollziehbar. Diese Unsicherheit liegt sicher

Každodenní kultura v muzeu byla vždy tématem, které
skýtalo látku pro diskuse. Zasloužily si každodenní
věci, které často samy o sobě nebyly ničím pozoruhodným, vůbec místo v muzeu? Jakým způsobem by měly
být sbírány? Jak by měly být inscenovány? Jakou hodnotu měly – pouze nostalgickou, nebo také poznávací
a estetickou? S ohledem na společenskou hodnotu
každodenní kultura rozhodně zaujímala (a zaujímá)
místo výrazně za výtvarným uměním a kulturněhistorickými inkunábulemi, které symbolizovaly
drahocennost, vzácnost a vznešenost vysoké kultury.
»Lidová« či každodenní kultura samozřejmě vždy
měla své místo ve (vlastivědných) muzeích, což souviselo především s tím, že se jevila vhodná k tomu, aby
vyvolávala pocit sounáležitosti s domovinou a kolektivní identity. Této souvztažnosti vděčí vlastivědná
muzea za svou existenci. Domovina a identita se
ovšem staly problematickými koncepty, jelikož staví
na představách o homogenním a přirozeně vzniklém
společenství. Oba tyto pojmy jsou dnes v módě, jsou
však jinak chápány a spojovány s jinými koncepty. To
znamená, že také došlo k posunu referenčních kategorií muzeí věnovaných každodenní kultuře, a tudíž
i k posunu otázek, které si kladou. Jde o otázky týkající se zacházení s hmotnou kulturou v pluralitních
společnostech, nabídek identity a institucionálního
sebepochopení. Kromě toho se v tomto příspěvku chci
věnovat i dalším otázkám, které se mi pro aktuální
diskusi o každodenní kultuře v muzeích jeví důležité.
Jde o otázky týkající se dobově adekvátního způsobu
sbírání, výstav v době multimédií a scénografie a dále
o otázky relevantnosti každodenních objektů pro publikum, které se, jak se zdá, stále více zajímá o to, co
je nové a mimořádné.
Na tomto pozadí mi nejistota s ohledem na vlastní
roli a relevantnost vyjádřená v názvu této konference
– Etnografie v muzeu. Výběhový model? – připadá
pochopitelná. Tato nejistota je určitě také dána po-

» Thomas Thiemeyer
Ludwig-Uhland-Institut
für Empirische Kulturwissenschaft, Tübingen
Institut Ludwiga
Uhlanda pro empirické
kulturní vědy, Tübingen

39

40

auch am Habitus unseres Fachs (den Nachfolgefächern
der einstigen Volkskunde), das notorisch so sehr über
sich selbst nachdenkt, bis ihm der Kopf schwirrt. Ich
will im Folgenden versuchen, aus der Geschichte der
Alltagskultur im Museum eine Analyse der Gegenwart
zu unternehmen und einen Blick in die Zukunft werfen.

vahou našeho oboru (nástupnických oborů někdejšího
národopisu), jenž tak usilovně přemýšlí sám o sobě, až
mu z toho hlava přechází. V následujících odstavcích
se pokusím na základě historie každodenní kultury
v muzeích provést analýzu současnosti a nahlédnout
rovněž do budoucnosti.

I. Gestern

I. Včera

Alltags- bzw. Volkskultur im Museum stand zu verschiedenen Zeiten besonders hoch im Kurs: um 1900,
in den 1920ern/30ern und in den 1970er-/80er-Jahren.
Der Siegeszug der Volkskunde in Museen begann
Ende des 19. Jahrhunderts, und er war eng verbunden
mit den neu entstehenden Heimatsammlungen bzw.
Heimatmuseen. Heimatmuseen waren das Gegenstück zu den großen und repräsentativen nationalen
Kunst- oder Geschichtsmuseen. Sie entstanden um
die Jahrhundertwende oft in Mittel- und Kleinstädten
(später dann vor allem in Dörfern) auf Initiative von
lokalen Geschichtsvereinen. Im württembergischen
Reutlingen (seinerzeit rund 18.000 Einwohner) gründete sich 1889 der Verein für Kunst und Altertum. Er
trug historische Relikte zusammen, die Zeugnisse der
Stadtgeschichte oder schlicht kurios waren: Rebenmännchen und Buttenträger als Symbole des lokalen Weinanbaus, Münzen und historische Gemälde,
Urkunden und Pokale. Zudem initiierte der Verein archäologische Ausgrabungen. Die Sammlungen basierten auf älteren Beständen der Stadt, die im Rathaus
deponiert waren, auf neu erworbenen bzw. ausgegrabenen Stücken und auf privaten Spenden. Entsprechend unsystematisch waren sie. Die Vereinsmitglieder sammelten, was ihnen gefiel.
Ähnlich laienhaft wie der Sammlungsansatz war die
Exposition der Dinge: 1889 zeigte der Kaufmann Eugen
Eisenlohr die Vereinsaltertümer in seinem Laden, dann
beherbergte sie die Reutlinger Oberrealschule. 1892
baute die Stadtverwaltung das sogenannte Spendhaus
zum Ort für die »städtischen Sammlungen« aus. Neben
den Altertümern des Geschichtsvereins präsentierte
hier der naturwissenschaftliche Verein seine Naturalien. Auch die Stadtbibliothek nutzte das Haus. Das
Spendhaus war ein Ort der heimat- und naturkundlichen Volksbildung, an dem die Reutlinger jeweils sonntags für eine Stunde die von der Stadt protegierten
Vereinssammlungen besichtigen konnten. Vor allem
Schulen nutzten dieses Angebot, wie überhaupt die
Schule der wohl wichtigste institutionelle Bezugspunkt
für heimatkundliche Sammlungen war: Durch die Nähe
zum Heimatkundeunterricht hatten Heimatsammlungen didaktischen Wert und rechtfertigten städtische
Subventionen. In Reutlingen hatte die Oberrealschule
die Altertumssammlungen kurzzeitig beherbergt, und
von 1909 an hatte der Lehrer Gustav Haag als Kustos
die Bestände gepflegt und sie nach Epochen und Materialien geordnet.
Haag war es auch, der die Idee eines Reutlinger Heimatmuseums von 1933 an vorantrieb. 1939 konnte es
eröffnen. Die Stadt übernahm die Sammlungen des
Vereins, dem die Pflege über den Kopf gewachsen war.

Každodenní, resp. lidová kultura v muzeích byla
v různých obdobích obzvláště v kurzu: kolem roku
1900, ve 20. a 30. letech 20. století a dále v letech
sedmdesátých a osmdesátých. Vítězné tažení etnografie v muzeích bylo zahájeno na konci 19. století a úzce
souviselo s nově vznikajícími vlastivědnými sbírkami,
resp. muzei. Vlastivědná muzea představovala protiváhu velkých reprezentativních národních uměleckých
či historických muzeí. Vznikala na přelomu století
často ve středně velkých a malých městech (později
pak především na vesnicích) na popud místních historických spolků. Ve württemberském Reutlingenu, který
tehdy čítal přibližně 18.000 obyvatel, byl v roce 1889
založen Spolek pro umění a starověk. Shromažďoval
historické relikty, které dokládaly městské dějiny
nebo byly jednoduše kuriózní: postavičky vinařů
a pomocníků při vinobraní jako symbol místního
vinařství, mince a historické obrazy, listiny a poháry.
Kromě toho spolek inicioval archeologické vykopávky.
Sbírky vycházely ze staršího inventáře města, který
byl uložen na radnici, nově získaných či vykopaných
exemplářů a soukromých darů. Tomu odpovídala jejich nesystematičnost. Členové spolku sbírali, co se
jim líbilo.
Stejně jako sbírka měla laický charakter i vlastní
expozice: v roce 1889 vystavil kupec Eugen Eisenlohr spolkové starožitnosti ve svém obchodě, poté
našly místo v místní vyšší reálné škole. V roce 1892
postavila městská správa pro »městské sbírky« tzv.
»Spendhaus«, tedy dům pro umístění darů. Kromě
starožitností historického spolku zde vystavoval své
exponáty přírodovědný spolek. V objektu se také
nacházela městská knihovna. Na tomto místě se odehrávala vlastivědná a přírodovědná osvěta a obyvatelé Reutlingenu měli možnost vždy v neděli po dobu
jedné hodiny navštívit spolkové sbírky podporované
městem. Tuto nabídku využívaly především školy
a právě školy byly pravděpodobně nejdůležitějším
institucionálním místem pro vlastivědné sbírky: díky
souvislosti s vlastivědou měly vlastivědné sbírky didaktickou hodnotu a ospravedlňovaly městské dotace. V Reutlingenu byly starožitné sbírky krátkodobě
umístěny v budově vyšší reálné školy a od roku 1909
se o inventář staral jako kustod učitel Gustav Haag,
který ho utřídil podle jednotlivých epoch a materiálů.
Haag také od roku 1933 pokračoval v myšlence reutlingenského vlastivědného muzea. Otevřeno bylo
v roce 1939. Město převzalo sbírky spolku, který se již
o ně nedokázal adekvátně postarat. Vlastivědné muzeum jakožto nová instituce mělo být něčím více než
pouhým úložištěm náhodných městských sbírek. Mělo
systematicky sbírat a poskytovat komplexní obraz do-

Das Heimatmuseum als neue Institution sollte mehr
sein als eine Herberge für die zufälligen städtischen
Sammlungen. Es sollte systematisch sammeln und
ein umfassendes Bild von der Heimat geben – ihrer
Geschichte, Natur und der »alemannischen Kultur«.
Es stand im Dienste einer größeren Sache: der Nation
– und das hieß zu dieser Zeit auch der nationalsozialistischen Ideologie der Volksgemeinschaft. Was dieses Heimatmuseum betreiben sollte, war Identitätsstiftung, und zwar eine stark nostalgisch gefärbte. Es
wollte nicht die Gegenwart zeigen – wie das andere
Heimatmuseen machten –, sondern die gute alte Welt
vor allem der Bauern und Handwerker dokumentieren,
die unter den Dampfhämmern der Industrialisierung
für immer verloren zu gehen drohte. Webstühle und
Zinngießerei, Schuster-, Bürstenmacher- und Küferwerkzeuge sowie eine geplante »Bauernstube« sollten
von einer vorindustriellen Welt zeugen, die als romantischer Gegenentwurf zu einer lauten und hektischen
modernen Stadtgesellschaft zum Sehnsuchtsort des
Bürgertums wurde. Sie fügte sich gut in das traditionalistische Weltbild des Nationalsozialisten mit seiner
Blut-und-Boden-Rhetorik und reagierte auf Modernisierungsängste.1 Der Philosoph Hermann Lübbe hatte
diese Art von Musealisierung im Sinn, als er 1982 seine
Kompensationstheorie formulierte. Sie geht davon
aus, dass das Museum in dem Augenblick attraktiv
wird, in dem Gesellschaften sich schnell verändern
und dabei viele alte Dinge entsorgen oder verlieren.
Das Museum kann für Lübbe Identität stiften, indem es
Verlusterfahrungen kompensiert, weil es Relikte einer
vertrauten Welt aufbewahrt und mit diesen einen letzten Rest an stabiler Orientierung in einer fremd gewordenen Umgebung bietet.2
Das Reutlinger Heimatmuseum steht pars pro toto
für ähnliche Einrichtungen in ganz Deutschland. Wie
in Reutlingen entstanden die meisten von ihnen aus
bürgerschaftlichem Engagement. Allen voran das
mittlere und Kleinbürgertum, also Lehrer, Kaufleute,
Handwerker oder Pfarrer unterstützen und betrieben
sie. Sie bauten sehr zufällige Sammlungen auf, mit denen sie etwas über die gute alte Zeit erzählen wollten,
und zwar aus einer dezidiert bürgerlichen Perspektive.
Aus dieser war das Land- und Handwerkerleben Inbegriff einer heilen, noch nicht industriell entfremdeten
Lebenswelt. Es war nicht durch harte Arbeit, schlechte
Hygiene oder karges Wohnumfeld gekennzeichnet,
sondern durch idealisierte Bauernmöbel und pittoreske, heimelige Bauernstuben, durch mundgeblasene
Uhrengläser und rustikale Werkbänke. Diese Museen
waren in ihrer Tendenz »antiurbanistisch und agrarromantisch«,3 bauten das schöne Landleben als Gegenbild zur vermeintlich verkommenen Großstadt auf.
In diesen Museen herrschte nicht der Experte, sondern der engagierte Laie, was den Sammlungen und
Ausstellungen zu einer besonderen Lebensnähe und
Volkstümlichkeit verhalf – oft um den Preis kritischer
Distanz und intellektuellen Niveaus. Stattdessen boten Heimatsammlungen und Heimatmuseen Dinge des
täglichen Lebens, die einen engen Bezug zur Lebenswelt der Besucher hatten. Sie waren leicht zu verstehen

moviny – jejích dějin, přírody a »alemanské kultury«.
Bylo ve službách vyššího zájmu – národa, což v tehdejší
době znamenalo také nacionálněsocialistickou
ideologii národního společenství. Úkolem tohoto
vlastivědného muzea měla být tvorba výrazně nostalgicky zabarvené identity. Cílem nebylo ukazovat
současnost – jak činila jiná vlastivědná muzea –
nýbrž dokumentovat starý dobrý svět, především
svět sedláků a řemeslníků, kterému hrozil věčný zánik pod parními buchary industrializace. Tkalcovské
stavy a cínárna, nástroje ševců, kartáčníků a bednářů
i plánovaná »selská jizba« měly podávat svědectví
o světě před industrializací, který se stal jako romantický protinávrh hlučné a hektické moderní městské
společnosti vysněným místem měšťanstva. Dobře
zapadal do tradicionalistického obrazu světa nacionálních socialistů s jejich rétorikou postavenou
na krvi a půdě a reagoval na strach z modernizace.1
Tento druh muzealizace měl na mysli filozof Hermann
Lübbe, když v roce 1982 formuloval svou kompenzační
teorii. Ta vychází z toho, že muzeum se stává atraktivním v okamžiku, kdy se společnosti rychle mění
a přitom se zbavují mnoha starých věcí nebo o tyto
věci přicházejí. Podle Lübbeho může muzeum utvářet
identitu tím, že kompenzuje zkušenosti se ztrátou,
jelikož uchovává relikty dobře známého světa a tím
poskytuje poslední stabilní orientaci v prostředí, které
se stává cizím.2
Vlastivědné muzeum v Reutlingenu reprezentuje
pars pro toto podobná zařízení v celém Německu.
Podobně jako v Reutlingenu vznikala většina z nich
na základě měšťanské iniciativy. Muzea podporovalo
a provozovalo zejména střední a drobné měšťanstvo,
tedy učitelé, kupci, řemeslníci či faráři. Budovali velmi
nahodilé sbírky, pomocí nichž chtěli vyprávět o starých
dobrých časech, a to jednoznačně z měšťanské perspektivy. Z jejich pohledu ztělesňoval venkovský
a řemeslnický život idealizovaný životní svět, který
ještě neprošel průmyslovým odcizením. V tomto pojetí
pro něj nebyla charakteristická těžká práce, špatná
hygiena či bídné bytové podmínky, nýbrž idealizovaný selský nábytek a pitoreskní, útulné selské jizby,
ručně foukaná skla do hodinek a rustikální dílenské
stoly. Tato muzea měla zpravidla »antiurbanistické
a agrárně-romantické« zaměření 3 a budovala krásný
venkovský život jako protipól údajně upadajícího
velkoměsta.
V těchto muzeích neměli hlavní slovo odborníci, ale
angažovaní laici, což sbírkám a výstavám dodávalo
životu blízký, lidový charakter – často na úkor kritického odstupu a intelektuální úrovně. Vlastivědné
sbírky a muzea místo toho nabízela věci každodenního
života, které byly úzce spjaty s životním světem
návštěvníků. Byly snadno pochopitelné a s oblibou
bývaly aranžovány tak, aby připomínaly opravdový
život. Známým příkladem takových aranžmá je tzv.
princip jizeb. Označuje scénografii, při níž jsou inscenovány podle originální podoby celé selské jizby (za
tímto účelem byly často využívány objekty přemístěné
z různých regionů a období). Do některých z těchto jizeb mohli návštěvníci vstoupit a ponořit se tak do hi-
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und wurden gerne in lebensechten Arrangements präsentiert. Berühmtestes Beispiel solcher Arrangements
ist das sogenannte Stubenprinzip. Es bezeichnet
Szenografien, die ganze Bauernstuben originalgetreu
nachbauen (wofür sie oft Versatzstücke aus verschiedenen Regionen und Zeiten nutzten). Einige dieser
Stuben konnte der Besucher betreten und so in die Geschichte eintauchen. Das entsprach ganz der populären Didaktik dieser Häuser: Das Heimatmuseum – und
das unterschied es vom Kunstmuseum – war eher Ort
der Nostalgie als Repräsentationsraum prestigeträchtiger Hochkultur. Es zielte nicht auf Distinktion, also
auf Abgrenzung der Bildungsbürger und Kenner von
den weniger gebildeten Arbeitern und Kleinbürgern,
sondern stellte als Volksbildungsstätte im Gegenteil
die »Kultur« und »Heimat« des kleinen Mannes dar. Es
verstand sich »als Ort der ›unmittelbaren, ursprünglichen, lebensweltlichen‹ Dingarrangements […], der
gegen das Artifizielle und Elaborierte der bürgerlichen
Kultur […] gerichtet war«. 4
Diese Institutionen waren Kinder der Heimatbewegung um 1900. Zwischen 1890 und 1918 entstanden
knapp 400 Heimatmuseen (resp. öffentlich zugänglichen Heimatsammlungen) im Deutschen Reich. Das
entsprach drei Vierteln aller deutschen Museumsgründungen in dieser Zeit. Der Kulturhistoriker Alon Confino
sieht den Erfolg des Heimatmuseums als direkte Folge
der deutschen Nationsbildung 1871. Das neue Deutsche Reich brauchte Institutionen, die seine Existenz
als föderales Gebilde aus vielen vormals eigenständigen Ländern legitimierten. Heimatmuseen konnten
zwischen lokaler und nationaler Identität vermittelten.
Sie erzählten die Geschichte des vergleichsweise jungen Deutschen Reichs anhand vieler regionaler und
lokaler Geschichten. Statt von Eliten erzählten sie vom
einfachen Mann, statt von Großereignissen in Metropolen vom Alltagsleben auf dem Lande. So machten
sie die abstrakte Nationalgeschichte im eigenen Umfeld greifbar und konnten sie mit lokalen Traditionslinien verweben. »By reclaiming the local pasts, they in
essence represented the locality as the location of the
origins of the nation.«5 Die deutsche Heimatideologie –
und das unterschied sie beispielsweise von Frankreich
– setzte die Vielfalt innerhalb des »deutschen Volkes«
in Wert: »Heimat provided an image of the nation as an
integrative idea of local and regional cultures.«6
In den 1920ern und 1930ern wird diese Idee weiterentwickelt und vom NS-Regime pervertiert. Heimatmuseen galten ihm als wichtiges Erziehungsmittel, weil
sie, wie die Volkskunde auch, inhaltlich auf die Wurzeln
des Deutschtums zielten, den »deutschen Bauern« ins
Zentrum stellten und regionale Kultur nach deutschnationaler Lesart präsentierten.
Von diesem Geist verabschiedeten sich die Heimatmuseen der 1970er-, 1980er- und frühen 1990erJahre. Sie entstanden zu einer Zeit, in der die Alltagsgeschichte boomte und nach dem Ende der DDR
allenthalben das Bedürfnis zu spüren war, von der
untergehenden ostdeutschen Gesellschaft Dinge des
Alltagslebens zu retten, bevor sie im westdeutschen
Konsumangebot für immer verschwinden würden.
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storie. To zcela odpovídalo populární didaktice těchto
zařízení: vlastivědné muzeum bylo spíše místem nostalgie, nikoli reprezentativním prostorem prestižní vysoké kultury, a tím se lišilo od muzeí uměleckých. Jeho
cílem nebylo vymezení vzdělaných občanů a znalců od
méně vzdělaných dělníků a maloměšťanů, naopak jako
místo lidové osvěty představovalo »kulturu« a »domovinu« obyčejného člověka. Chápalo samo sebe »jako
místo ›bezprostředních, původních aranžmá věcí
spjatých s životním světem‹[…], které směřovalo proti
všemu umělému v měšťanské kultuře […]«. 4
Tyto instituce byly výsledkem vlastivědného hnutí
kolem roku 1900. V období let 1890 až 1918 vzniklo
v německé říši téměř 400 vlastivědných muzeí (resp.
veřejně přístupných vlastivědných sbírek). To odpovídalo třem čtvrtinám všech nově založených
německých muzeí v uvedeném období. Kulturní historik Alon Confino považuje úspěch vlastivědných
muzeí za přímý důsledek vzniku německého národa
v roce 1871. Nová německá říše potřebovala instituce,
které by legitimovaly existenci říše jako federálního
útvaru vzniklého z řady dosud samostatných zemí.
Vlastivědná muzea byla prostředníkem mezi místní
a národní identitou. Vyprávěla historii poměrně
mladé německé říše na základě řady regionálních
a místních příběhů. Pojednávala o obyčejných lidech
místo o elitách, o každodenním životě na venkově místo o velkých událostech v metropolích. Abstraktní
národní dějiny se tak stávaly hmatatelnými ve vlastním prostředí a mohly být propojeny s linií místních
tradic. »By reclaiming the local pasts, they in essence
represented the locality as the location of the origins
of the nation.«5 Německá ideologie domoviny kladla
důraz na rozmanitost v rámci »německého národa«,
a tím se lišila například od Francie: »Heimat provided
an image of the nation as an integrative idea of local
and regional cultures.«6
Tato myšlenka byla dále rozvíjena ve 20. a 30. letech 20. století a zvrácena nacistickým režimem.
Vlastivědná muzea pro něj představovala důležitý
výchovný prostředek, neboť se stejně jako národopis
obsahově zaměřovala na kořeny němectví, stavěla
»německého sedláka« do středu pozornosti a prezentovala regionální kulturu v německém národním
smyslu.
Toto pojetí opustila vlastivědná muzea 70., 80.
a raných 90. let. Vznikala v době, kdy dějiny všedního
dne zažívaly rozkvět a po pádu NDR byla vesměs
pociťována potřeba zachránit předměty každodenního
života zanikající východoněmecké společnosti
předtím, než navždy zmizí v západoněmecké konzumní nabídce.
V 70., 80. a raných 90. letech tak vznikla řada
sbírek věnovaných každodenní kultuře, které byly –
alespoň podle Gottfrieda Korffa – »často podřízeny
spíše kulturně-politickým potřebám než vědeckým
principům …« 7. Pro to, že se tato muzea hodila do své
doby, Korff viděl tři důvody. Prvním z nich bylo to, co
nazýval »dekonvencionalizací kultury«, tedy rozšíření
kánonu kultury hodné umístění v muzeích v 70. letech.
Druhým z nich byl rozkvět dějin všedního dne kolem

In den 1970er-, 1980er- und frühen 1990er-Jahren entstanden so zahlreiche Sammlungen zur Alltagskultur,
die – folgt man Gottfried Korff, »der kulturpolitischen
Bedarfslage oftmals eher unterstellt [waren] als wissenschaftlichen Prinzipien …« 7. Dass diese Museen in
die Zeit passten, führte Korff auf drei Gründe zurück:
erstens, auf das, was er »Entkonventionalisierung von
Kultur« nannte, also die Ausweitung des Kanons museumswürdiger Kultur in den 1970er-Jahren. Zweitens
auf den Aufschwung der Alltagsgeschichte um 1980.
Drittens lieferten kulturpolitische Manifeste wie Hilmar Hoffmanns »Kultur für alle«8 und das Konzept der
Soziokultur Utopien, die insbesondere Städte zur Profilierung nutzen wollten.
Bald folgte auf den Boom die Ernüchterung, von der
u. a. die Tagung der DGV-Kommission Museum in Waldenbuch zum Thema »Alltagskultur passé?« von 1992
zeugt.9 Agent provocateur bei dieser Veranstaltung war
Gottfried Korff. Er kritisierte, dass Volkskunde- und
Alltagskulturmuseen in der Nostalgiefalle stecken.
Allenthalben sah Korff »Windmühlen- und Dreschflegelnostalgie«, »Herkunftsweltenbeschwörung«10 und
die Gefahr der »eindimensionalen Darstellung des Alltags«, was er »Milieuethnozentrismus« nannte, »der
das Eigene gegen den Rest der Welt stellt. Die Herkunftswelten werden in diesen Fällen nicht historisch
rekonstruiert, sondern als Gegenentwurf zum Alltag
hier und heute stilisiert.«11 Stattdessen riet Korff, den
»Alltag in Kontext- und Vergleichsbezügen, in temporalen und regionalen Bezugssystemen [zu] vermessen
und [zu] verorten …«,12 also größere politische Strukturen und mentalitätsgeschichtliche Zusammenhänge
aufzuzeigen, so dass die dargestellten Dinge intellektuell anspruchsvoll werden. Das Etablierte nicht feiern,
sondern infrage stellen durch Vergleich und Kontakt
mit anderen Dingen, lautete seine Empfehlung. Zweitens schienen ihm Alltagskulturmuseen stets dieselben Geschichten mit den immer selben Dingen zu
erzählen. Überall sehe man nachgebaute Herkunftswelten, aber kaum innovative Ansätze.
II. Heute
An Korffs Kritik ist nach wie vor vieles richtig. Und dennoch stellt sich die Situation vieler volkskundlicher Alltagsmuseen heute anders dar. Meines Erachtens geraten sie aktuell aus mehreren Gründen verstärkt unter
Druck: Erstens sind in der Folge des Alltagsbooms der
1980er etliche wilde Sammlungen entstanden, die
ohne klares Sammelziel zusammengetragen wurden.
Diese Sammlungen geraten in Zeiten, in denen immer
mehr Kommunen ihre Kulturetats überprüfen und kürzen, ins Visier. Braucht man sie noch, wenn kaum jemand mit ihnen arbeitete? Wie könnten sie neu in Wert
gesetzt werden? Viele dieser vergleichsweise wilden
Sammlungen müssten verdichtet und neu ausgerichtet werden, vor allem aber ausgedünnt. Doch wer soll
das machen, wenn die Etats der verantwortlichen Museen kaum reichen, um das Ausstellungsprogramm zu
bewältigen? Und wie könnte man neue Fragen an alte
Bestände stellen, die kaum noch Dinge der heutigen

roku 1980. A zatřetí kulturně-politické manifesty, jako
například manifest Hilmara Hoffmanna »Kultura pro
všechny«8, a koncept sociokultury poskytovaly utopie,
které chtěla využívat k utvoření svého profilu zejména
města.
Rozkvět brzy vystřídalo vystřízlivění, o kterém svědčí mimo jiné konference muzejní komise
Německé společnosti pro národopis ve Waldenbuchu na téma »Je každodenní kultura passé?« z roku
1992.9 »Agentem provokatérem« byl na této akci právě
Gottfried Korff. Kritizoval, že se národopisná muzea
a muzea věnovaná každodenní kultuře utápí v nostalgii. Korff všude viděl »nostalgii větrných mlýnů
a cepů«, »zaříkávání původního světa«10, nebezpečí
»jednorozměrné prezentace všedního dne«, kterou
nazýval »etnocentrismem prostředí, který staví to, co
je vlastní, proti zbytku světa. Původní světy v těchto
případech nejsou historicky rekonstruovány, nýbrž
stylizovány jako protinávrh k dnešnímu a zdejšímu
všednímu dni.«11 Korff místo toho radil »měřit a ukotvit všední den v kontextovém a srovnatelném rámci,
v časových a regionálních referenčních systémech
…«,12 tedy ukazovat větší politické struktury a souvislosti s ohledem na dějiny mentality tak, aby prezentované věci získávaly intelektuální nárok. Jeho
doporučení znělo, aby to, co je etablované, nebylo
oslavováno, ale kriticky posuzováno na základě srovnání a kontaktu s jinými věcmi. Dále mu připadalo,
že muzea zaměřená na každodenní kulturu vždy
vyprávějí stejné příběhy pomocí stejných věcí. Všude
jsou podle něj k vidění inscenované původní světy, nikoli však inovativní přístupy.
II. Dnes
Korffova kritika má stále ještě v mnohém pravdu.
A přesto je dnes situace řady národopisných muzeí
zaměřených na každodenní kulturu jiná. Dle mého názoru v současnosti tato muzea čelí z různých důvodů
stále většímu tlaku. Zaprvé v důsledku rozkvětu
každodenní kultury v 80. letech vzniklo mnoho divokých sbírek, které byly shromažďovány bez jasného
sběratelského cíle. V době, kdy stále více obcí reviduje a krátí rozpočet určený na kulturu, se tyto sbírky
dostávají do centra pozornosti. Jsou ještě potřeba,
když s nimi téměř nikdo nepracuje? Jak by mohly znovu
získat hodnotu? Řadu těchto poměrně divokých sbírek
by bylo třeba komprimovat a definovat jejich nové
zaměření, především by ale potřebovaly projít selekcí.
Kdo se však má takového úkolu zhostit, když rozpočty
příslušných muzeí sotva stačí na zvládnutí výstavního
programu? A jak můžeme klást nové otázky u starých
sbírek, které již neobsahují prakticky žádné věci
dnešního světa, a tím ztratily vztah k současnosti?
Vždyť která národopisná sbírka disponuje inventářem
na témata, jako je migrace, kult těla, pohlavní identita,
diskriminace či digitální svět, který by stál za zmínku?
Zadruhé se malá muzea dostávají do nevýhody,
jelikož velká zařízení fungují stále profesionálněji
a v návštěvnících tak budí očekávání velkolepých
multimediálních či výpravných show. Muzea vedená
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Lebenswelt enthalten und so den Anschluss an die
Gegenwart verloren haben? Welche volkskundliche
Sammlung hat schon nennenswerte Bestände zu Themen wie Migration, Körperkult, Geschlechteridentität,
Diskriminierung oder digitale Lebenswelten?
Zweitens geraten die kleinen Museen ins Hintertreffen, je stärker sich die großen Häuser professionalisieren und aufwendige Multimedia- oder Blockbusterschauen die Besuchererwartungen prägen.
Ehrenamtlich geführte oder von Vereinen getragene
Museen können da in der Regel nicht mithalten – ihnen
fehlen schlicht die finanziellen Mittel, die spektakulären Bestände und Erfahrungen in PR und Marketing,
um auf sich aufmerksam zu machen. Der internationale
Kulturtourismus hat das Publikum an außergewöhnliche Sonderschauen gewöhnt, gegen die bieder aufgestellte Heimatarrangements oft dürftig wirken. Die
Highlight-Kultur der Gegenwart, die das Außergewöhnliche sucht und sich nicht länger mit dem Alltäglichen
aufhalten will, tut das Ihre.
Dieser Befund gilt nicht für alle volkskundlichen bzw.
Alltagskulturmuseen gleichermaßen, sondern vor allem für die schlecht finanzierten. Hingegen lassen allen
voran deutsche Großstädte (aktuell etwa Stuttgart und
Frankfurt) sich ihre neuen Stadtmuseen etwas kosten,
um ein kohärentes Bild ihrer Stadtkultur zu entwerfen.
Das Stadtmuseum als Flaggschiff des Stadtmarketings
soll Identifikation und Zusammenhalt schaffen und ein
bestimmtes Image entwerfen. Stuttgart versucht sich
so z. B. als Creative City zu positionieren, für die die
städtische Migrationsgesellschaft zentral ist. Mit der
bäuerlichen Stube als Leitbild etlicher Dorfmuseen,
die mit der guten alten Welt vertraut machen wollen,
haben diese Stadtmuseen kaum noch etwas gemeinsam. Dass es auch anders geht, zeigt ein Museum
wie das Museum Humpis-Quartier in Ravensburg am
Bodensee, das mit viel Aufwand, Geld und Kreativität
neu eingerichtet wurde und die Geschichte des Ortes
anhand exemplarischer Biografien in einem einfühlsam restaurierten spätmittelalterlichen Wohnquartier
erzählt (inklusive der Baugeschichte des Ortes).
Drittens sind zwei Leitbegriffe, die für das volkskundliche Sammeln und Ausstellen seit jeher zentral
waren (und oft noch sind), in die Kritik geraten und
müssen neu definiert werden: Identität und Heimat.
Identität zu stiften war immer ein Kernanliegen des
Museums (zumal des Heimatmuseums). Doch wie stiftet man Identität für ein Publikum, das immer diverser
wird? Verstanden sich die Nationalstaaten des 19. und
20. Jahrhunderts noch als homogene Gesellschaften
mit einer einheitlichen Nationalkultur, die für alle verbindlich war, so leben wir heute in Migrationsgesellschaften, die der permanente Wechsel ihrer Mitglieder
kennzeichnet. Längst denken Sozialwissenschaftler
darüber nach, unser Verständnis von Gesellschaft vom
Nationalstaat abzukoppeln und sie nicht mehr territorial zu definieren. Das hieße, sich von dem Gedanken
zu verabschieden, dass die Menschen eines Landes
über eine gemeinsame Kultur verfügen, denen ihre
größte Loyalität gilt und über die sie sich am stärksten als Gruppe identifizieren. Stattdessen wissen wir,
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dobrovolnými pracovníky či zřizovaná spolky v tomto
ohledu zpravidla nedokážou držet krok – jednoduše
jim chybí finanční prostředky, spektakulární sbírky
a zkušenosti v oblasti práce s veřejností a marketingu, aby na sebe mohla upozornit. Mezinárodní kulturní turismus vede k tomu, že publikum je zvyklé na
mimořádnou podívanou, proti které působí tradičně
pojímaná vlastivědná aranžmá často nuzně. Svým
dílem přispívá i současná kultura velkoleposti, která
vyhledává to, co je výjimečné, a nechce se zaobírat
každodennostmi.
Toto zjištění neplatí pro všechna národopisná muzea
či muzea zaměřená na každodenní kulturu stejnou
měrou, ale zejména pro muzea ve špatné finanční situaci. Na druhé straně především německá velkoměsta
(v současnosti například Stuttgart a Frankfurt) nelitují značných prostředků vynaložených na nová
městská muzea, která prezentují koherentní obraz
jejich městské kultury. Městské muzeum jako vlajková loď městského marketingu má přispívat k identifikaci a sounáležitosti a poskytovat určitý image.
Například Stuttgart se snaží etablovat jako tzv. kreativní město, kde hraje ústřední roli městská migrační
společnost. Se selskou jizbou, která je typická pro
řadu vesnických muzeí, jež chtějí seznamovat se
starým dobrým světem, by tato městská muzea těžko
hledala něco společného. To, že to jde i jinak, ukazuje
například Muzeum Humpis-Quartier v Ravensburgu
u Bodamského jezera, které bylo rekonstruováno za
vynaložení značného úsilí, finančních prostředků
a kreativity a vypráví historii města na základě konkrétních životopisů v citlivě restaurované obytné čtvrti
z pozdního středověku (včetně architektonických
dějin místa).
Zatřetí se dva významné pojmy, které od nepaměti
hrály (a stále hrají) pro národopisnou sběratelskou
a výstavní práci ústřední roli, staly terčem kritiky
a musí být nově definovány. Jde o pojmy identity a domoviny. Tvorba identity byla vždy základním úkolem
muzea (zejména pak muzea vlastivědného). Jak lze
však utvářet identitu pro publikum, které je stále
rozmanitější? Zatímco národní státy 19. a 20. století
se ještě chápaly jako homogenní společnosti s jednotnou národní kulturou, která byla pro všechny závazná,
dnes žijeme v migračních společnostech, pro něž je
příznačný neustálý pohyb jejích příslušníků. Sociální
vědci již dlouho uvažují o tom, že by mělo být naše
pochopení společnosti odděleno od národního státu
a společnost by už neměla být definována teritoriálně.
To by znamenalo rozloučit se s myšlenkou, že lidé
jedné země mají společnou kulturu, vůči které mají
prokazovat největší loajalitu a prostřednictvím níž
se mají nejvýrazněji identifikovat jako skupina. Místo toho víme, že obyvatelé evropských metropolí
mají více společného než Berlíňan s obyvatelem
švábského Marbachu. Normalitou těchto nadnárodních společností (které ovšem stále ještě mají podobu
národních států) už není homogenita a jednota, nýbrž
rozmanitost (diversity) a výrazná vnitřní diferenciace.
Práce s identitou je tudíž obtížnější, neboť nemůže
předpokládat, že základy »naší kultury« jsou známy

dass die Gemeinsamkeiten zwischen den Bewohnern
der europäischen Metropolen mitunter größer sind als
die Gemeinsamkeiten des Berliners mit dem Einwohner des schwäbischen Marbach. Nicht mehr Homogenität, sondern Vielfalt (diversity), nicht mehr Einheit,
sondern starke Binnendifferenz ist der Normalzustand
dieser transnationalen Gesellschaften (die freilich
immer noch als Nationalstaaten verfasst sind). Das
macht Identitätsarbeit schwieriger, weil sie nicht voraussetzen kann, dass die Grundlagen »unserer Kultur«
allen bekannt sind, die hier leben bzw. dass sie allen
gleich wichtig sind. Man kann diese Entwicklung aber
auch positiv deuten: Wo die großen nationalen Identitäten brüchig werden, können kleine lokale Identitäten an ihre Stelle treten, die von kleinen, lokalen oder
regionalen Museen erzeugt werden, die es mit einem
überschaubaren Nahraum zu tun haben, der als Heimat
in Stellung gebracht wird.
Mit einem alten Verständnis von Heimat freilich, das
Heimat als den Ort definiert, an dem man geboren
wurde und mit dem man quasi organisch verwachsen ist, wird man nicht weit kommen. So ein Konzept
schließt all diejenigen aus, die später dazukamen.
Heimat kann im 21. Jahrhundert nur noch im Sinne von
Beheimatung verstanden werden, als eine Praxis, sich
an einem Ort einzurichten und wohl zu fühlen – unabhängig davon, ob man dort geboren wurde oder zugezogen ist. Heimat ist so gesehen der Ort, an dem ich
mich zu Hause fühle, der Ort, an dem ich sicher weiß,
wie ich mich verhalten muss und wie ich mit den Leuten
klarkomme. Heimat ist ein Gefühl, das sich an jedem
Ort einstellen kann.
III. Morgen
Was heißt das nun für die Zukunft? Ich bin verhalten
optimistisch, dass die volkskundlichen Museen und
Sammlungen diesen Herausforderungen gewachsen
sind – zumindest dann, wenn sie sich als Alltags- und
kulturwissenschaftliche Museen verstehen, die sich
an Themen der Gegenwart herantrauen und nicht nur
ein nostalgisches Bild des (bäuerlichen) 19. Jahrhunderts nachzeichnen. Für diese Museen scheint mir zu
sprechen, dass das Interesse am Alltag und seinen
Dingen größer denn je ist, wozu insbesondere die sozialen Medien beitragen. Noch nie wurde ganz alltäglichen Phänomenen mehr öffentliche Aufmerksamkeit
zuteil als heute, weil nicht mehr allein eine kleine Kulturelite definieren kann, was sehenswert ist, sondern
die Bevölkerung selbst aussuchen kann, was sie rezipiert, klickt und »liked«.
Nie wurde auch mehr über Kultur, Heimat und Identität
geredet als heute, wo Menschen aus aller Herren Länder ihr Zusammenleben regeln müssen. Jetzt braucht
es Kulturübersetzer. Alltagskulturmuseen taugen dafür besonders, weil sie keine voraussetzungsreiche
Elitekultur zeigen, deren Grundlagen man über Jahre
gelernt haben muss, um sie zu verstehen, sondern das
tägliche Leben in einem Land abbilden. Das treibt mitunter ungeahnte Blüten: Im Badischen Landesmuseum
fungiert die Volkskundeabteilung inzwischen als be-

všem, kteří zde žijí, nebo jsou pro všechny stejně
důležité. Tento vývoj však lze vidět i pozitivně: tam,
kde se drolí velká národní identita, mohou vznikat
malé místní identity tvořené malými, místními či regionálními muzei, která mají co do činění s blízkým
okolním prostorem, jenž může představovat domovinu.
Se starým pojetím, které definuje domovinu jako
místo, kde se člověk narodil a s nímž je v podstatě
organicky spjat, se ovšem daleko nedostaneme. Takový koncept vylučuje kohokoli, kdo přijde později.
Domovinu lze ve 21. století chápat už pouze ve smyslu
zdomácnění, jako postup, kdy se zabydlíme a cítíme
se dobře na určitém místě – bez ohledu na to, zda jsme
se tam narodili, nebo zda jsme se přistěhovali. Domovina tedy představuje místo, kde se cítím doma, místo,
kde s jistotou vím, jak se chovat a vycházet s ostatními lidmi. Domovina je pocit, který se může dostavit
na kterémkoli místě.
III. Zítra
Co to znamená pro budoucnost? Jsem opatrně optimistický, pokud jde o otázku, zda se národopisná
muzea a sbírky s těmito výzvami dokážou vypořádat –
alespoň tehdy, pokud se považují za muzea zaměřená
na každodenní život a muzea kulturně-vědecká, která
se nebojí témat současnosti a nesnaží se poskytovat nostalgický obraz (selského) 19. století. Dle
mého názoru pro tato muzea hovoří skutečnost, že
zájem o každodenní život a s ním spjaté věci je větší
než kdykoli dříve, k čemuž přispívají zejména sociální média. Každodenním jevům nebyla ještě nikdy
věnována taková veřejná pozornost jako nyní. Dnes už
totiž nemůže malá kulturní elita definovat, co stojí za
vidění, ale sami lidé si mohou vybírat, co chtějí recipovat, na co budou klikat a co budou označovat »lajky«.
Ještě nikdy se také tolik nehovořilo o kultuře,
domovině a identitě jako dnes, kdy je třeba nacházet cesty pro soužití lidí z nejrůznějších zemí. Nyní
potřebujeme kulturní překladatele. K tomu se hodí zejména muzea věnovaná kultuře všedního dne, protože
neukazují náročnou elitní kulturu, jejíž základy si
člověk musí osvojovat po celá léta, aby jim vůbec
porozuměl, ale přibližují každodenní život v určité
zemi. To přináší často nečekané plody: v Bádenském
zemském muzeu dnes funguje národopisné oddělení
jako oblíbené místo pro konání jazykových kurzů,
neboť každodenní objekty blízké životu poskytují dobrou překladatelskou pomůcku.
Domnívám se, že v muzeích i mimo ně potřebujeme
etnografy jako originálně uvažující lidi, kteří se naučili
pohlížet na společenské souvislosti z určité perspektivy. Dospívají tak k jiným otázkám a mohou vyprávět
jiné příběhy a kriticky hodnotit stávající. V dobách, kdy rezonanční prostor dodává stále většímu
množství lidí potvrzení jejich představy o světě, nikoli
však kritické zamyšlení, se jedná o vzácnou kvalitu.
Mít v takovém prostředí muzea a sbírky, které volí jiný
přístup a poskytují kritické impulsy, má velkou hodnotu. K tomu ovšem potřebujeme sbírky, které sahají
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vorzugter Ort für Sprachkurse, weil die Alltagsobjekte
mit ihrer Lebensnähe gute Übersetzungshilfen sind.
Schließlich glaube ich, dass es – im wie außerhalb
des Museums – Volkskundler als Querdenker braucht,
die gelernt haben, eine bestimmte Perspektive auf
gesellschaftliche Zusammenhänge einzunehmen. So
kommen sie zu anderen Fragen und können andere Geschichten erzählen und Kritik am Bestehenden üben.
Das ist eine seltene Qualität in Zeiten, in denen der
Echoraum das Weltbild von immer mehr Menschen nur
noch bestätigt, aber nicht mehr bricht. In einem solchen Umfeld Museen und Sammlungen zu haben, die
anders ansetzen und kritische Impulse geben können,
ist ein hohes Gut. Dafür braucht es freilich Sammlungen, die an die Gegenwart heranreichen und entsprechend gepflegt und dokumentiert sind. Und es braucht
ein aufgeklärtes Verständnis von Alltagskultur sowie
Kuratoren, die diese selbstbewusst und innovativ zur
Schau stellen.
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až do současnosti a jsou adekvátně vedeny a dokumentovány. A dále potřebujeme osvícené pochopení každodenní kultury a kurátory, kteří ji budou
sebevědomě a inovativně vystavovat.
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Volkskunde im Museum
Etnografie v muzeu
Ein historischer Rückblick am Beispiel Bayerisch-Schwabens
Ohlédnutí za historickým příkladem Bavorského Švábska
Heute »habe ich mich entschlossen, […] meine verehrten Zuhörer mit Wiederholungen zu verschonen und
Ihnen etwas zu bringen, was wenigstens den Reiz der
Neuheit hat: Die Volkskunde im stadtgeschichtlichen
Museum.« So begann der Nördlinger Museumsleiter Ludwig Mußgnug 1 seinen Vortrag auf der »Rieser
Heimatwoche«. Mußgnug erläuterte: »Ich will zeigen,
daß unser Museum außer seinen reichen Kunstschätzen und außer seinen geschichtlichen Erinnerungen
auch noch viele Gegenstände enthält, die zwar an sich
meist sehr schlicht und anspruchslos sind, die aber
doch auch eine nicht zu unterschätzende Bedeutung
haben, Gegenstände aus dem Alltagsleben unserer
Vorfahren, der städtischen wie der ländlichen: Überbleibsel aus ihren Stuben und Werkstätten, aus ihrer
Kleidung und deren Zutaten, aus ihren Sitten und Gebräuchen; lauter bescheidene Dinge, die des großen
Zuges entbehren, die aber […] ihren stillen Zauber, ihre
Wirkung auf das Gemüt nicht verfehlen werden.«
Wenn Ludwig Mußgnug vom »Alltagsleben«, von
»anspruchslosen Gegenständen« und »bescheidenen Dingen« im Museum berichtet, könnte man fast
meinen, er beschreibe eine heutige volkskundliche
Sammlung. Doch der 1860 geborene Mußgnug hielt
die Rede im Jahr 1922. Er vertrat also bereits in den
zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts eine zentrale
Zielsetzung aktueller volkskundlicher Ausstellungskonzepte: Er stufte nicht nur künstlerisch bedeutende
und hochkulturelle Objekte als museumswürdig ein,
sondern auch Alltagsgegenstände. Mit ihrer Präsentation sollte nicht nur der Verstand des Museumsbesuchers angesprochen werden, Mußgnug wollte in erster
Linie emotionale Reaktionen der Besucher erreichen.
Ludwig Mußgnug, der hauptamtlich zunächst als
Gymnasialprofessor und dann als Stadtarchivar arbeitete, war studierter Altphilologe, seine Interessengebiete gingen jedoch weit darüber hinaus. Um das Jahr
1895 wurde der Regensburger ins Nördlinger Ries ver-

Dnes »jsem se rozhodl […] ušetřit své vážené po
sluchače opakování a předložit jim něco, co má
alespoň kouzlo nového: národopis v městském historickém muzeu.« Těmito slovy zahájil ředitel muzea
v Nördlingenu Ludwig Mußgnug 1 svou přednášku na
»Vlastivědném týdnu kraje Ries«. Mußgnug uvedl:
»Chci ukázat, že naše muzeum má kromě bohatých
uměleckých pokladů a historických vzpomínek ještě
mnoho předmětů, jež jsou sice povětšinou samy
o sobě velmi jednoduché a nenáročné, ale zároveň
mají význam, který bychom neměli podceňovat. Jedná
se o předměty z každodenního života našich předků
ve městech i na venkově: pozůstatky z jejich světnic
a dílen, z jejich oděvů a používaných surovin, z jejich
zvyklostí a obyčejů; samé skromné věci, na nichž není
nic velikého, které však […] vždy dokážou rozvinout
své tiché kouzlo a oslovit lidská srdce.«
Když Ludwig Mußgnug vypráví o »každodenním ži
votě«, o »nenáročných předmětech« a »skromných
věcech« v muzeu, mohli bychom mít téměř pocit, že
popisuje dnešní národopisnou sbírku. Ovšem Mußgnug, jenž se narodil v roce 1860, pronesl tuto řeč v roce
1922. Již ve 20. letech minulého století tedy sledoval
ústřední cíl aktuálních národopisných výstavních koncepcí: podle něj se do muzeí hodily nejen umělecky
významné objekty a artefakty vysoké kultury, nýbrž
i předměty všedního dne. Jejich prezentace měla apelovat nejen na rozum návštěvníků, Mußgnug chtěl
v první řádě vyvolat emocionální reakce.
Ludwig Mußgnug, který byl nejprve hlavním povoláním gymnaziální profesor a poté pracoval jako
městský archivář, vystudoval klasickou filologii. Jeho
zájmy však tuto oblast výrazně překračovaly. Kolem roku 1895 byl Mußgnug, jenž pocházel z Řezna,
přeložen do regionu Nördlinger Ries a začal se zabývat
dějinami tohoto kraje. Jeho pohled na Ries ovlivnily
texty spisovatele Melchiora Meyra2. Ten mimo jiné
v roce 1862 zveřejnil v díle vydaném Wilhelmem Hein-
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setzt und begann, sich mit der Geschichte dieser Region auseinanderzusetzen. Seinen Blick auf das Ries
prägten die Texte des Schriftstellers Melchior Meyr 2.
Dieser hatte unter anderem 1862 in der von Wilhelm
Heinrich Riehl herausgegebenen »Bavaria. Landesund Volkskunde des Königreichs Bayern« den Aufsatz
»Zur Ethnologie des Rieses« veröffentlicht. 1911 initiierte Mußgnug die Gründung des »Historischen Vereins für Nördlingen und Umgebung«, später in »Historischer Verein für Nördlingen und das Ries« umbenannt,
der ganz im Sinne Riehls nicht nur die städtische Elite,
sondern auch das mit der Landbevölkerung gleichgesetzte »Volk« erforschen wollte.3 Die Ergebnisse ihrer
Forschungen publizierten die Vereinsmitglieder in den
Zeitschriften »Rieser Geschichtsfreund« und »Der
Rieser Heimatbote«; Objekte, die man als erhaltenswert betrachtete, wurden dem Städtischen Museum
anvertraut.
Auch außerhalb Nördlingens finden sich um die Jahrhundertwende ähnliche Initiativen: Historisch interessierte Stadtbürger engagierten sich ehrenamtlich
in Vereinen und Museen und orientierten sich dabei
an den zeitgenössischen Maximen der im 19. Jahrhundert entstandenen Disziplin der »Volkskunde«, wobei
sich die Absichten und Herangehensweisen der damaligen Laien-Volkskundler vom heutigen Profil des
Fachs deutlich unterscheiden. Der Fokus der in den
Museen Engagierten lag zunächst insbesondere auf
der Beschäftigung mit Objekten, die der sogenannten
»Volkskunst« zugeordnet wurden.
Dieser Begriff war von Alois Riegl, dem Konservator
am Wiener Museum für Kunst und Industrie, geprägt
worden. Er postulierte, es handle sich dabei um Objekte, die für den Eigenbedarf angefertigt und aus einem elementaren Schmuckbedürfnis heraus verziert
worden seien. Solche Gebrauchsgegenstände wie zum
Beispiel bemalte oder mit Schnitzereien versehene
Möbel gewannen nun deutlich an Wertschätzung,
während ästhetisch weniger ansprechende Alltagsobjekte, wie sie heute im Mittelpunkt volkskundlicher
Sammlungskonzepte stehen, nicht in dem Maße Beachtung fanden.
Ludwig Mußgnug vertrat zwar bereits ein offeneres
Sammelkonzept, doch auch er legte besonderen Wert
auf die Präsentation von »Volkskunst«. In seinem Vortrag hebt er die »persönlichen Formen und Farben der alten Zeit« hervor und bedauert, »wie zweckmäßig unsere
gegenwärtigen Geräte sind, aber auch wie nüchtern, ich
möchte sagen wie seelenlos.« In den Volkskunstobjekten hingegen meinte er den »Geiste des Volkes« zu
entdecken. Solche Aussagen, die auf Konzepten aus der
Zeit der Romantik basieren, wie sie beispielsweise von
Jacob und Wilhelm Grimm vertreten wurden, tauchen
vielfach noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
in Texten aus dem Museumsbereich auf. Die ehrenamtlichen Museumsleiter in Schwaben, meist waren dies
Honoratioren der Provinzstädte wie Lehrer oder kommunale Beamte, konnten sich mit der Gestaltung der
industriell gefertigten Waren nicht anfreunden und fanden in den ländlichen Arbeiten eine Alternative, die sie
zum Vorbild für die Gegenwart stilisierten.
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richem Riehlem »Bavaria. Landes- und Volkskunde
des Königreichs Bayern« [»Bavaria. Zeměpis a národopis království bavorského«] stať s názvem »Zur Ethnologie des Rieses« [»K etnologii Riesu«]. V roce 1911
Mußgnug inicioval založení »Historického spolku pro
Nördlingen a okolí«, který byl později přejmenován na
»Historický spolek pro Nördlingen a Ries«. Jeho cílem
bylo zcela ve smyslu Riehlova úsilí zkoumat nejen
městskou elitu, ale i »lid« ztotožňovaný s venkovským obyvatelstvem.3 Výsledky své badatelské práce
zveřejňovali členové spolku v časopisech »Rieser Geschichtsfreund« a »Der Rieser Heimatbote«. Objekty,
které považovali za hodné uchování, byly svěřovány
městskému muzeu.
Podobné iniciativy nacházíme na přelomu století
i jinde: občané měst se zájmem o historii se angažovali
jako dobrovolníci ve spolcích a muzeích a přitom se
orientovali podle dobových maxim »národopisu«,
disciplíny vzniklé v 19. století. Záměry a přístupy
tehdejších laických etnografů se však výrazně lišily od
dnešního oborového profilu. Lidé, kteří se angažovali
v muzeích, se zpočátku zaměřovali zejména na objekty řazené k tzv. »lidovému umění«.
S tímto pojmem přišel Alois Riegl, konzervátor
vídeňského Muzea umění a průmyslu. Podle něj se jednalo o objekty, které byly vytvořeny pro vlastní využití
a byly vyzdobeny na základě elementární potřeby
krásna. Takové užitkové předměty, jako například
nábytek vyzdobený malbou či vyřezáváním, byly
v tehdejší době vysoce ceněny, zatímco každodenní
předměty bez estetické úpravy, které stojí v centru
národopisných sbírek dnes, se takové pozornosti
netěšily.
Ludwig Mußgnug již sice zastával otevřenou
sběratelskou koncepci, avšak i on kladl mimořádný
důraz na prezentaci »lidového umění«. Ve své
přednášce vyzdvihuje »osobní formy a barvy staré
doby« a lituje, »jak jsou naše současné nástroje
účelné, ale i střízlivé, řekl bych až bezduché«. Naopak
v objektech lidového umění spatřoval »ducha lidu«.
Takové výroky vycházející z romantického pojetí,
zastávané například Jacobem a Wilhelmem Grimmy,
se v textech z muzejního prostředí hojně vyskytují
ještě i v první polovině 20. století. Vedoucí muzeí ve
Švábsku pracující bez nároku na odměnu – většinou
se jednalo o honorace provinčních měst, jako učitele
či komunální úředníky – se nemohli smířit s podobou průmyslově vyráběného zboží a ve venkovských
pracích nacházeli alternativu, kterou stylizovali jako
vzor pro současnost.
Objev4 »lidového umění« vycházel na konci devatenáctého a v prvních desetiletích dvacátého století
ze soudobých potřeb a hodnotových představ. V konzervování předmětů, které pocházely převážně z doby
před rozmachem průmyslu a z venkovského prostředí,
se projevovala značně rozšířená touha po zdánlivě
klidnější, útulnější a původnější minulosti, spojená se
strachem z odcizení, zrychlení a internacionalizace.
V německé jazykové oblasti tyto názory popularizovali především představitelé tzv. hnutí za domovinu
(Heimatbewegung), které lze řadit k reformním hnutím

Die Entdeckung 4 der »Volkskunst« griff am Ende
des 19. und in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zeitgenössische Bedürfnisse und Wertvorstellungen auf. Im Konservieren von Gegenständen,
die überwiegend aus der vorindustriellen Zeit und
dem ländlichen Raum stammten, manifestierte sich
eine weit verbreitete Sehnsucht nach einer scheinbar ruhigeren, gemütlicheren und ursprünglicheren
Vergangenheit, die einherging mit der Angst vor Entfremdung, Beschleunigung und Internationalisierung.
Popularisiert wurden solche Ansichten im deutschsprachigen Raum insbesondere von den Vertretern der
sogenannten Heimatbewegung, die zu den Reformbewegungen der Kaiserzeit gezählt werden kann. Sie
stellten dem befürchteten Verlust traditioneller Werte
das Konzept der »Heimat« entgegen, das Harmonie,
Naturverbundenheit und Geborgenheit versprach. Die
Anhänger der Heimatbewegung stammten in erster Linie aus dem Bildungsbürgertum der Städte, also aus
der Gruppe, aus der sich die meist ehrenamtlichen
Leiter der lokal und regional ausgerichteten Museen
requirierten.
Auch in Ludwig Mußgnugs Rede kommen Haltungen
der Heimatbewegung zum Ausdruck. Dort heißt es:
»Warum schauen wir mit einem gewissen Neid auf die
Arbeiten unserer Ahnen, die man noch vor wenigen
Jahrzehnten als naiv und plump bespöttelt und in den
Winkel gestellt oder gar vernichtet hat?« »Der Ursprung
dieser Mode gewordenen Vorliebe für das Alte liegt
doch wohl in der Erkenntnis, […] daß die Allerweltsware das Herz kalt läßt, daß die wirkliche, gemütvolle
Schönheit nur in der Vielfältigkeit und Selbständigkeit
der unbefangenen, unverbildeten Arbeit liegt, in der
bodenständigen Arbeit der Heimat«. Mußgnug betont
hier den emotionalen Aspekt der musealen Präsentation, die eine enge Verbundenheit der Besucher mit
dem im Museum repräsentierten Raum hervorrufen
sollte. Das Bestreben, Heimatliebe zu wecken, um so
eine befürchtete Entfremdung abzuwenden, galt als
oberste Zielsetzung.
Während sich das Fach »Volkskunde« an den bayerischen Universitäten erst ab der Mitte des 20. Jahrhunderts etablieren konnte,5 erfolgte eine Institutionalisierung im Museumsbereich bereits in den letzten
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Erste Museen, die
sich ausdrücklich als Volkskundemuseen bezeichneten, entstanden 1888 in Innsbruck, 1889 in Berlin6
und 1895 in Wien. Im gleichen Jahr fand in Prag eine
volkskundliche Ausstellung statt, die großen Zuspruch vom Publikum erhielt. Basierend auf den ausgestellten Objekten erfolgte die Gründung des Ethnografischen Museums (Národopisné muzeum), dessen
Bestände heute zum Prager Nationalmuseum (Národní
muzeum) sowie zum Landwirtschaftlichen Museum
(Národní zemědělské muzeum) gehören. Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg begann 1892
gezielt, »bäuerliche Alterthümer« anzukaufen. Das
Bayerische Nationalmuseum in München sollte zwar
laut Gründungsurkunde von Beginn an das »Volksleben« berücksichtigen, doch wurden Gegenstände der
Volkskultur zunächst kaum gezeigt. Erst ab 1890 er-

1 Das Museum KulturLand Ries wurde 1984
als Rieser Bauern
museum eröffnet.
Museum KulturLand
Ries bylo otevřeno
v roce 1984 jako Selské
muzeum kraje Ries.

císařské doby. Proti obávané ztrátě tradičních hodnot
stavěli koncept »domoviny«, jenž sliboval harmonii,
spojení s přírodou a bezpečí. Přívrženci hnutí za domovinu pocházeli v první řadě ze vzdělané měšťanské
vrstvy, tedy ze skupiny, z níž vzešla většina ředitelů
lokálně a regionálně zaměřených muzeí vykonávajících funkci bez nároku na odměnu.
I Ludwig Mußgnug vyjadřuje ve svém projevu postoje
hnutí za domovinu. Říká zde: »Proč hledíme s určitou
závistí na práce svých předků, kterým jsme se ještě
před několika málo desetiletími vysmívali jako naivním
nebo neohrabaným a stavěli je do kouta, či dokonce
ničili?« »Toto zalíbení ve starých věcech, jež se stalo
módou, má zřejmě původ v poznání, […] že obyčejné
zboží ponechává srdce chladným, že skutečná, vřelá
krása spočívá jen v rozmanitosti a samostatnosti
nezaujaté, neznetvořené práce, v původní práci domoviny.« Mußgnug zde zdůrazňuje emocionální aspekt muzejní prezentace, která měla v návštěvnících
vyvolávat úzký vztah k území, jemuž bylo muzeum
věnováno. Úsilí vzbudit lásku k domovině a odvrátit
tak obávané odcizení bylo považováno za nejvyšší cíl.
Zatímco na bavorských univerzitách se předmět
»etnografie« etabloval až v polovině 20. století,5
k institucionalizaci v muzejní oblasti docházelo již
od posledních desetiletí 19. století. První muzea,
která se výslovně označovala jako národopisná, vznikla v roce 1888 v Innsbrucku, v roce 1889 v Berlíně6
a v roce 1895 ve Vídni. V témže roce se konala v Praze
národopisná výstava, jež se setkala s velkou odezvou publika. Na základě vystavených objektů došlo
k založení Národopisného muzea, jehož inventář je
dnes součástí pražského Národního muzea a Národního zemědělského muzea. Germánské Národní
muzeum v Norimberku začalo v roce 1892 cíleně na-
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warb das Museum unter der Leitung von Wilhelm Heinrich Riehl in größerem Umfang »Volkstrachten« und
»Volksalterthümer« und präsentierte diese im Erdgeschoss des Museumsgebäudes.
Außerhalb der Großstädte verbreitete sich vor allem der Museumstypus »Heimatmuseum«. Während
der Zeit des Deutschen Kaiserreichs wurden auch in
einigen schwäbischen Städten Museen gegründet,
die sich »Heimatmuseum« nannten und Sammlungen
»ländlicher Alterthümer« anlegten. Beispiele sind die
Museen in Weißenhorn und Illertissen. Nach dem Ersten Weltkrieg entstand das Oberallgäuer Heimatmuseum in Immenstadt sowie das Westallgäuer Heimatmuseum in Weiler im Allgäu. Bisher rein historisch und
auf die Stadtbevölkerung ausgerichtete Museen wie in
Kaufbeuren, Kempten, Lindau und eben auch in Nördlingen folgten ebenfalls dem Heimatmuseumsboom.
Sie erweiterten um die Jahrhundertwende ihre Exponatauswahl und richteten den Fokus verstärkt auf Objekte, die dem zeitgenössischen Gegenstandsbereich
der Volkskunde zugerechnet wurden.
Eng verbunden mit der Sammlung von »Volkskunst«
und »Volksalterthümern« war die Form ihrer Präsentation. Mit Hilfe des Stubenprinzips versuchte man
ganzheitliche Raumbilder zu inszenieren, ohne irritierende oder verfremdende Elemente zuzulassen. Der
Trend der Stubeninszenierung hatte im letzten Drittel
des 19. Jahrhunderts in Skandinavien begonnen und
verbreitete sich insbesondere durch die internationalen Weltausstellungen. 1873 präsentierte Artur Hazelius auf der Pariser Weltausstellung Panoramen, die
schwedische Volksszenen zeigten. Wie auf einer Theaterbühne gestaltete er von drei Wänden umgebene Interieurs, in denen er Figuren platzierte. Dies erweckte
großes Aufsehen. 1878 war auf der ebenfalls in Paris
veranstalteten Weltausstellung in der niederländischen Abteilung eine vollständig eingerichtete und
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kupovat »selské starožitnosti«. Bavorské Národní muzeum v Mnichově sice mělo podle zakládací listiny od
začátku zohledňovat »lidový život«, předměty lidové
kultury však zprvu takřka prezentovány nebyly. Teprve
v roce 1890 získalo muzeum pod vedením Wilhelma
Heinricha Riehla ve větším rozsahu »lidové kroje«
a »lidové starožitnosti« a prezentovalo je v přízemí
muzejní budovy.
Mimo velká města vznikala především muzea
»vlastivědného typu«. V době německého císařství
byla i v některých švábských městech založena mu
zea, která se nazývala »vlastivědná« a zakládala
sbírky »venkovských starožitností«. Jako příklad mů
žeme uvést muzea ve Weißenhornu a Illertissenu. Po
první světové válce vzniklo Vlastivědné muzeum regionu Horní Allgäu v Immenstadtu a Vlastivědné muzeum regionu Západní Allgäu v obci Weiler im Allgäu.
Rozmach vlastivědných muzeí ovlivnil i zařízení, která
byla dosud zaměřena čistě historicky a na městské
obyvatelstvo, například v Kaufbeurenu, Kemptenu,
Lindau a právě i v Nördlingenu. Na přelomu století
tato muzea rozšířila výběr svých exponátů a začala
věnovat větší pozornost objektům, které byly řazeny
do oblasti tehdejšího národopisu.
Se sbírkou »lidového umění« a »lidových starožit
ností« byl úzce spjat způsob jejich prezentace. Muzea
se prostřednictvím principu jizby snažila inscenovat
ucelené prostory, aniž by připouštěla iritující či zcizující prvky. Trend inscenace jizeb vznikl v poslední
třetině 19. století ve Skandinávii a rozšířil se zejména
díky mezinárodním výstavám. V roce 1873 prezentoval Artur Hazelius na pařížské světové výstavě panoramata, která zachycovala švédské lidové scény.
Podobně jako na divadelním jevišti inscenoval interiéry obklopené třemi stěnami, do nichž umístil figuríny. To vzbudilo velkou pozornost. V roce 1878 byla
rovněž na světové výstavě v Paříži v nizozemském
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zařízením

betretbare Bauernstube aus Hindeloopen zu sehen.
Im bayerischen Schwaben tauchte diese Ausstellungsform zum ersten Mal 1901 in Kaufbeuren auf, als
der damalige Bezirksamtmann Gustav Kahr 7 zusammen mit dem Münchner Architekten Franz Zell und dem
Kaufbeurer Priester Christian Frank eine »Ausstellung
für Volkskunst und Heimatkunde« veranstaltete. Dort
zeigten sie nach Ständen gegliedert Bauernstuben,
Bürgerzimmer und ein Prälatenzimmer. Die Ausstellung zog ein großes Publikum nicht nur aus Schwaben, sondern auch aus der Münchner Künstlerszene
an, so dass man sich entschloss, die Rauminszenierungen dauerhaft auszustellen. Andere schwäbische
Museen zogen nach. Schließlich waren in fast allen
Museen Schwabens Bauernstuben zu sehen. Bei den
Einrichtungen von musealen Bauernstuben wurden
allerdings keine tatsächlichen Stuben rekonstruiert.
Stattdessen stellten die Ausstellungsmacher nach ihrem persönlichen Geschmack Interieurs zusammen, in
denen sich die Wunsch- und Geschmacksvorstellungen der bürgerlichen Gestalter niederschlugen. Die
ausgewählten Exponate zeichneten ein idealisiertes
und harmonisiertes Bild des historischen Landlebens.
Der museal dargestellte Raum wurde von Gestaltern der Lokal- und Regionalmuseen stets als eigener
begriffen, das zu musealisierende Volk meist in der
Vergangenheit lokalisiert. In den Museumsführern ist
daher häufig von den Vorfahren und Ahnen der Museumsbesucher die Rede. Auch Mußgnug äußert sich so.
Er bittet die Besucher, sich die gezeigten Trachtenteile
getragen vom eigenen Großvater oder der eigenen
Großmutter vorzustellen. So könne der »denkende
und phantasiebegabte Betrachter« die leblosen Gegenstände wieder zum Leben erwecken.
Nicht zuletzt wohnte volkskundlichen Ausstellungsund Museumsprojekten oft auch ein pädagogischer
Impetus inne und zwar denen gegenüber, denen sich

oddělení k vidění zcela zařízená a přístupná selská
jizba z Hindeloopenu.
V bavorské části Švábska se expozice tohoto typu
objevila poprvé v roce 1901 v Kaufbeurenu, kdy
tehdejší vysoký krajský úředník Gustav Kahr 7 spolu
s mnichovským architektem Franzem Zellem a kaufbeurenským knězem Christianem Frankem uspořádal
»Výstavu lidového umění a vlastivědy«. Zde prezentovali podle jednotlivých stavů selské jizby, měšťanské
pokoje i příbytek preláta. Výstava přilákala mnoho
návštěvníků nejen ze Švábska, ale také z mnichovské
umělecké scény, a proto bylo rozhodnuto vystavit tyto
inscenované místnosti v rámci stálé expozice. Následovala další muzea. Selské jizby byly totiž k vidění
téměř ve všech muzeích ve Švábsku. Při zařizování
muzejních selských jizeb však nebyly rekonstruovány
skutečné jizby. Místo toho autoři výstav inscenovali
interiér podle svého osobního vkusu, jenž odrážel
přání a představy měšťanských designérů. Zvolené
exponáty ukazovaly idealizovaný harmonizovaný obraz historického venkovského života.
Muzejně prezentované území bylo autory výstav
v lokálních a regionálních muzeích vždy vnímáno
jako jejich vlastní, lid, k němuž se muzejní prezentace vztahovala, býval povětšinou zasazován do minulosti. V muzejních průvodcích je proto často řeč
o předcích návštěvníků. Stejně tak se vyjadřuje i Mußgnug. Vyzývá návštěvníky, aby si vystavené součásti
krojů představili na svých prarodičích. Podle něj tak
»uvažující pozorovatel obdařený fantazií« může opět
probudit k životu neživé předměty.
Nezřídka si národopisné výstavní a muzejní projekty
činily také pedagogické nároky, a to vůči těm, nad
nimiž měšťanští muzejní pracovníci pociťovali intelektuální převahu: dělníkům, venkovskému obyvatelstvu
a ženám. Dělníkům, kteří byli »odcizeni od domovské půdy«, měla být především přibližována láska
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4 Das 1984 eröffnete
Schwäbische Volks
kundemuseum
Oberschönenfeld
Švábské etnografické
muzeum Oberschönen
feld otevřené v roce
1984
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die bürgerlichen Museumsgestalter intellektuell überlegen fühlten: den Arbeitern, der Landbevölkerung
und den Frauen. Den »vom Heimatboden entfremdeten« Arbeitern sollte in erster Linie die Liebe zur Region und Nation nahe gebracht werden, die ländliche
Bevölkerung sollte zu ihren Wurzeln zurückfinden
und die Frauen von ihrer Modebesessenheit bekehrt
werden. In Mußgnugs Rede heißt es: »Auch die Rieser
Tracht ist, wie wohl alle anderen deutschen Volkstrachten, in raschem Verschwinden begriffen. Die
Mode, die eigensinnige Tyrannin, ist stärker als die
eifrigsten Bemühungen der Volkstrachtenvereine,
stärker als alle mahnenden Zeitungsartikel, Vorträge
und Lichtbilder. […] Sie ist manchmal auch stärker –
verzeihen die Damen das harte Wort – stärker als alle
Vernunft.« Hier trägt Mußgnug Gedankengut aus dem
19. Jahrhundert weiter. Bereits Melchior Meyr beklagte
sich 1862 in seiner für die große Landesbeschreibung
»Bavaria« verfassten Skizze »Zur Ethnologie des Rieses« über das Verschwinden der Rieser Tracht durch
Mode, Bequemlichkeit und die preisgünstigere Fabrikware. Die Tracht, die Mußgnug als das »Schoßkind der
modernen Volks- und Heimatkunde« bezeichnete, galt
als ursprüngliche, vom Wandel ästhetischer Vorstellungen unberührte Kleidung, wobei auch hier ähnlich
wie bei der »Volkskunst« das bürgerliche Wunschdenken eine größere Rolle spielte als tatsächliche historische Kleidungsweisen.
Am Ende seines Vortrags fasste Ludwig Mußgnug
die Ziele der »heimatlichen Volkskunde« im Museum
zusammen: Sie sei »eine unversiegbare Quelle, aus
der man nicht nur Stoff für eine ganze Menge von gelehrten Abhandlungen und gute Vorbilder für allerlei
praktische Zwecke schöpfen kann, sondern auch
warme Verehrung für unsere tüchtigen Vorfahren und
echte Liebe zu unserer engeren Heimat«. Über die NSZeit und den Zweiten Weltkrieg hinweg blieben diese
Maximen unhinterfragt. Dies änderte sich erst in den
siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts. Volkskundliche
Museen wurden nun mit dem Vorwurf konfrontiert,

k regionu a národu, venkovské obyvatelstvo se mělo
navrátit ke svým kořenům a ženy měly být odvráceny
od posedlosti módou.
Mußgnug ve svém proslovu říká: »I kroj z Riesu stejně
jako všechny ostatní německé lidové kroje rychle
ustupuje. Móda, svéhlavá tyranka, je silnější než ty
nejhorlivější snahy Spolku lidových krojů, silnější
než všechny káravé novinové články, přednášky a fotografie. […] Někdy je silnější – dámy prominou tak
silný výraz – silnější než veškerý rozum.« Zde Mußgnug předává myšlenky z 19. století. Již Melchior
Meyr v roce 1862 ve svém článku »K etnologii Riesu«
připraveném pro velký popis země »Bavaria« lamentoval nad tím, že rieský kroj mizí pod tlakem módy,
pohodlnosti a levnějšího továrního zboží. Kroj, jenž
Mußgnug označoval za »dítě moderního národopisu a vlastivědy«, byl považován za původní oděv,
nedotčený změnou estetických představ, přičemž
i zde podobně jako v případě »lidového umění« hrály
měšťanské idealizované představy větší roli než
skutečný historický způsob odívání.
Na konci své přednášky Ludwig Mußgnug shrnul cíle »domovského národopisu« v muzeu: jedná
se podle něj o »nevysychající pramen, z něhož lze
čerpat nejen látku pro celou řadu učených statí a dobré příklady pro rozličné praktické účely, ale i vřelou
úctu k našim pilným předkům a opravdovou lásku
k naší užší domovině«. V době nacionálního socialismu a druhé světové války nebyly tyto maximy nijak
zpochybňovány. Situace se změnila teprve v 70. letech
20. století. Národopisná muzea nyní čelila výtce, že
jsou »zaprášeným skladištěm haraburdí romantizující minulosti« a »místem pokřivené domácí exotiky«.
Přesto právě v této době vznikla řada národopisně
zaměřených muzeí.
Tak tomu bylo i v bavorském Švábsku. V roce 1980
přijal Švábský krajský sněm »Muzejní program pro
kraj Švábsko«, který počítal se třemi národopisnými
muzei, v Maihingenu, Oberschönenfeldu a Illerbeurenu. »Švábské selské muzeum v Illerbeurenu« bylo
otevřeno již v roce 1955, a je tudíž nejstarším skanzenem v jižním Německu. »Švábské národopisné muzeum v Oberschönenfeldu« a »Selské muzeum kraje
Ries«, dnes »Museum KulturLand Ries«, otevřely své
brány v roce 1984.
Ve druhé polovině 20. století začala »národopisná
muzea« nově pohlížet na svůj inventář a rozšiřovat
sběratelské strategie. Do popředí zájmu muzejních
pracovníků se dostaly průmyslově vyráběné produkty,
jichž se muzejní průkopníci tolik obávali a které ještě
Mußgnug označoval za »obyčejné zboží«. Pohled se
stále častěji zaměřoval na život ve městě, modernu
a současnost. Panuje zájem o jevy kulturní proměny
a řešení aktuálních otázek a společenských výzev.
Zvláštní kouzlo přitom nadále spočívá v tom, že vystavované každodenní a užitkové předměty budí
u návštěvníků osobní asociace a vzpomínky a tím
umožňují zcela individuální a emocionální přístup
k obsahu výstavy.

sie seien »verstaubte Gerümpelkammern einer romantisierten Vergangenheit« und »Horte verdrehter
Binnenexotik«. Nichtsdestotrotz wurden gerade in
dieser Zeit viele volkskundlich ausgerichtete Museen
gegründet.
Auch im bayerischen Schwaben war dies der Fall.
1980 verabschiedete der schwäbische Bezirkstag ein
»Museumsprogramm für den Bezirk Schwaben«, das
drei volkskundliche Museen, in Maihingen, Oberschönenfeld und Illerbeuren, vorsah. Das »Schwäbische
Bauernhofmuseum Illerbeuren« war bereits 1955 eröffnet worden und ist somit das älteste Freilichtmuseum in Süddeutschland. Das »Schwäbische Volkskundemuseum Oberschönenfeld« und das »Rieser
Bauernmuseum«, heute »Museum KulturLand Ries«,
öffneten 1984 ihre Pforten.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte die Institution »Volkskundemuseum« neue
Sichtweisen auf ihre Bestände und erweiterte ihre
Sammelstrategien. Gerade die von den Museums
pionieren so gefürchteten industriell gefertigten Pro
dukte, von Mußgnug noch als »Allerweltsware« bezeichnet, rückten nun in den Fokus der Museumsleute.
Städtische Lebenswelten, die Moderne und die Gegenwart wurden vermehrt in den Blick genommen.
Das Interesse gilt nun Phänomenen des kulturellen
Wandels und einer Auseinandersetzung mit aktuellen
Fragestellungen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Der besondere Reiz dabei bleibt, dass die
gezeigten Alltags- und Gebrauchsobjekte in den Besuchern persönliche Assoziationen und Erinnerungen
auslösen und somit ganz individuelle und emotionale
Zugänge zu den Ausstellungsinhalten ermöglichen.

1 Carl Christoph Ludwig Mußgnug (geb. 8.5.1860 in Regensburg,
gest. 7.11.1935 in Nördlingen), evangelisch, Lehrer am Nördlinger
Progymnasium, ab 1908/10 nebenamtlicher Leiter des Städtischen
Museums Nördlingen, ab 1922 hauptamtlicher Stadtarchivar, 1932
pensioniert.
2 Melchior Meyr (geb. 28.6.1810 in Ehingen, gest. 23.4.1871 in
München), Sohn wohlhabender Bauern, 1835/36 Promotion zum
Dr. phil. in München, war als Schriftsteller tätig und verfasste
mehrere Erzählungen, die in Rieser Dörfern spielen.
3 Einen weiteren Forschungsschwerpunkt des Vereins bildete die
Vor- und Frühgeschichte.
4 Das Konzept der »Volkskunst« lässt sich als Kreation des
19. Jahrhunderts betrachten. Ähnlich wie das Volkslied und die
Tracht erscheint sie dort als Element einer scheinbar ursprünglichen Kultur der Landbevölkerung. Der britische Historiker Eric
Hobsbawm bezeichnet solche Phänomene als »invention of
tradition«.
5 In Bayern wurden zunächst Vereine mit volkskundlicher Thematik, wie beispielweise 1894 in Würzburg der »Verein für bayerische
Volkskunde und Mundartforschung« und 1899 in Kaufbeuren der
»Verein zur Förderung der Heimatkunde, -kunst und -sitte«, gegründet. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte die Einrichtung
von ordentlichen und selbstständigen Lehrstühlen.
6 Das von Rudolf Virchow gegründete zunächst private »Museum
für deutsche Volkstrachten und Erzeugnisse des Hausgewerbes«
wurde 1904 als »Königliche Sammlung für Deutsche Volkskunde«
den Königlich Preußischen Museen zu Berlin angegliedert.
7 Gustav Kahr (geb. 1862 in Weißenburg in Bayern, gest. 1934
im KZ Dachau), seit 1911 Ritter von Kahr, wurde 1920 bayerischer
Ministerpräsident und ist vor allem aufgrund seiner Beteiligung an
der Niederschlagung des Hitlerputsches 1923 bekannt.

1 Carl Christoph Ludwig Mußgnug (nar. 8.5.1860 v Řeznu, zemřel
7.11.1935 v Nördlingenu), evangelického vyznání, učitel na gymnáziu v Nördlingenu, od roku 1908/10 na vedlejší úvazek ředitel
Městského muzea Nördlingen, od r. 1922 městský archivář, od r.
1932 v penzi.
2 Melchior Meyr (nar. 28.6.1810 v Ehingenu, zemřel 23.4.1871
v Mnichově), syn zámožných sedláků, 1835/36 získal titulu Dr. phil.
v Mnichově, působil jako spisovatel a napsal několik povídek, které
se odehrávají ve vesnicích Riesu.
3 Dalším důležitým zaměřením badatelské činnosti spolku bylo
období prehistorie a raných dějin.
4 Koncept »lidového umění« lze považovat za výtvor 19. století.
Podobně jako v případě lidové písně a kroje se jedná o prvek
zdánlivě původní kultury venkovského obyvatelstva. Britský
historik Eric Hobsbawm takové jevy označuje jako »invention of
tradition«.
5 V Bavorsku byly nejprve zakládány spolky s národopisnou
tematikou, jako například v roce 1894 ve Würzburgu »Spolek pro
bavorský národopis a výzkum nářečí« a v roce 1899 v Kaufbeurenu
»Spolek na podporu vlastivědy, vlastivědného umění a obyčejů«.
Teprve po druhé světové válce byly zřizovány řádné a samostatné
katedry.

5, 6 Das Schwäbische
Bauernhofmuseum
gehört zu den ältesten
Freilichtmuseen in
Deutschland. Es existiert bereits seit 1955.
Švábské selské muzeum
patří k nejstarším
skanzenům v Německu.
Existuje již od roku
1955.
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6 Původně soukromé »Muzeum pro německé lidové kroje
a předměty domácí výroby« založené Rudolfem Virchowem bylo
v roce 1904 přičleněno jako »Královská sbírka pro německý
národopis« ke Královským pruským muzeím v Berlíně.
7 Gustav Kahr (nar. 1862 ve Weißenburgu v Bavorsku, zemřel
1934 v koncentračním táboře Dachau), od r. 1911 rytíř von Kahr,
se stal v roce 1920 předsedou bavorské vlády a vešel ve známost
především díky účasti na potlačení Hitlerova puče v roce 1923.
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Das Deutsche Landwirtschaftsmuseum
Schloss Blankenhain
Německé zemědělské muzeum zámek Blankenhain
Rittergut, Schloss-, Landwirtschafts- und Freilichtmuseum
Rytířský statek, zámecké a zemědělské muzeum a skanzen
Vorab eine Bemerkung dazu, dass es in der Bundesrepublik Deutschland zwei Standorte eines Deutschen Landwirtschaftsmuseums gibt: Dies ist ein
Ausdruck der wechselvollen Nachkriegsgeschichte
Deutschlands und der deutschen Teilung geschuldet.
Der westdeutsche Standort an der Universität Hohenheim wurde Mitte der 1970er-Jahre basierend auf der
Hohenheimer Modellsammlung landwirtschaftlicher
Geräte gegründet. Dieses Museum hat einen stark
landtechnisch orientierten Schwerpunkt und verteilt
sich auf zwei Standorte mit Ausstellungshallen im
Universitätsgelände. Dazu quasi im Gegensatz steht
der Standort für Mittel- und Ostdeutschland, der in

Úvodem mi dovolte poznámku o tom, že v Německu
se nachází Německé zemědělské muzeum na dvou
místech. Jedná se o důsledek odlišné poválečné
historie a rozdělení Německa. Zařízení v západní
části Německa bylo založeno v polovině 70. let při
Univerzitě Hohenheim a vycházelo z hohenheimské
sbírky modelů zemědělských strojů. Toto muzeum má
výrazné zemědělsko-technické zaměření a nachází
se na dvou místech s výstavními halami v prostorách
univerzity. Jakýmsi protikladem je muzeum pro střední
a východní Německo, které vzniklo po sametové revoluci v zemědělském skanzenu založeném ještě
v dobách NDR začleněním bývalé agrárněhistorické

» Jürgen Knauss
Deutsches Landwirtschaftsmuseum
Schloss Blankenhain
Německé zemědělské
muzeum zámek Blankenhain

1 Ansicht von Schloss
Blankenhain, Sitz des
Deutschen Landwirtschaftsmuseums
Pohled na zámek
Blankenhain,
sídlo Německého
zemědělského muzea
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a agrárněpolitické sbírky NDR. Obě lokality se tedy
vzájemně doplňují a nepředstavují konkurenci. Naopak v rámci zpracování německé agrární historie
koordinovaně a partnersky spolupracují.
Historie místa a rytířského statku

2 Die 2016 neu eröffnete Dauerausstellung
zur »Kulturgeschichte
der Imkerei«
Stálá výstava »Kulturní
dějiny včelařství«
otevřená v roce 2016
3 Büro des Vorsitzenden der Landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaft (LPG)
Kancelář předsedy jednotného zemědělského
družstva
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einem schon zu DDR-Zeiten gegründeten landwirtschaftlichen Freilichtmuseum durch Eingliederung der
ehemaligen agrarhistorischen und agrarpolitischen
Sammlung der DDR nach der Wende entstanden ist.
Damit stellen beide Standorte eine Ergänzung zueinander dar und stehen in keinerlei Konkurrenz. Die
beiden Standorte arbeiten koordiniert und partnerschaftlich im Rahmen der Aufarbeitung der deutschen
Agrargeschichte zusammen.
Orts- und Rittergutsgeschichte
Die Geschichte des Blankenhainer Museums ist aufs
Engste mit der Historie von Ort und Rittergut verbunden. Die Ursprünge der Orts- und Rittergutsgeschichte
in Blankenhain gehen auf die Zeit des 12. Jahrhunderts
zurück. Im Zehntverzeichnis des Zisterzienserklosters
Bosau bei Zeitz aus den Jahren 1181 bis 1214 wird der
Ort Blankenhain erstmals erwähnt. Als erster Adliger
kann Ludewig von Blancken um 1316 nachgewiesen
werden.
Um das Jahr 1180 verlieh Barbarossa die Reichsvogtei im Süden der ehemaligen Mark Zeitz an die Herren

Historie blankenhainského muzea je velmi úzce
spjata s historií místa a rytířského statku. Dějiny místa a rytířského statku v Blankenhainu sahají až do
12. století. První zmínku o Blankenhainu nacházíme
v soupisu desátků cisterciáckého kláštera Bosau
poblíž města Zeitz z let 1181 až 1214. Jako první
šlechtic je doložen Ludewig von Blancken kolem roku
1316.
Kolem roku 1180 propůjčil Barbarossa říšské fojtství
na jihu někdejší marky Zeitz pánům z Weidy. Od té
doby se kulturní krajině sahající od Hofu přes Plauen,
Greiz, Ronneburg až po Werdau říká země fojtů, tedy
Fojtsko (Vogtland). Pánové z Blanckenu jakožto
lokátoři pověření fojty založili sídlo Blankenhain. Povolaní osadníci pocházeli z oblastí staré říše, které
byly identifikovány jako oblasti s nadbytkem obyvatelstva, mimo jiné z Vlámska, Porýní, Hesenska, Durynska, Frank a Švábska, což dokládají místní jména
jako Langenhessen či Frankenhausen.
V následujících stoletích rytířský statek několikrát
změnil majitele. Byl prodán, zděděn, stal se předmětem
aukce nebo byl darován. S každou změnou majitele
byly spojeny i stavební úpravy, a to podle dobového
vkusu či hospodářského zaměření statku. Například
v roce 1423 je na místě dnešního zámku v pramenech
zmíněn vodní hrad. V roce 1556 rytířský statek pod
tehdejším majitelem Gottfriedem von Ende obdržel
soudní příslušnost nad blankenhainskými poddanými
spadajícími pod Ronneburg a deseti okolními altenburskými a kurfiřstkými saskými vesnicemi. K nim
patřily Rußdorf, Chursdorf, Niederalbertsdorf, Rückersdorf, Vogelgesang, Haselbach, Kleinbernsdorf,
Kleinrußdorf, Jonaswalde, Nischwitz a osada u Kieritzsche ve správní jednotce Borna. Soudní příslušnost
byla vázána na vlastnictví rytířského statku. Majitel rytířského statku byl zároveň dědičným pánem,
lenním pánem a držitelem soudní moci. Kromě toho
rytířskému statku náleželo patronátní právo nad kostelem a později nad školou v Blankenhainu a Rußdorfu, jakož i právo honitby vysoké, střední a nízké
zvěře v celém soudním obvodě.
Za mimořádný dokument lze označit vesnický řád
z Blankenhainu, který patří k nejstarším v Sasku.
Dne 11. listopadu 1556 vydal majitel rytířského statku
von Ende rozsáhlý vesnický řád čítající celkem 34
»příkazů«. Tento řád upravoval soužití v rámci vesnice
přiléhající k rytířskému statku. V jednotlivých článcích
byla uvedena pravidla definující osobní a společné
záležitosti, například církevní odvody, pokuty, robotu
i záležitosti jako svolení pánů s uzavřením sňatku, hostiny atd.
V roce 1661 zničil rozsáhlý požár nejen polovinu
rytířského statku, ale i další budovy, například farní
dvůr. Obnovit rytířský statek se podařilo teprve v roce

von Weida. Seit dieser Zeit wird die Kulturlandschaft,
die von Hof über Plauen, Greiz, Ronneburg und Werdau
hinausreichte, das Land der Vögte, das Vogtland, genannt. Die Herren von Blancken waren von den Vögten
eingesetzte Lokatoren und gründeten so den Ort Blankenhain. Die herbeigerufenen Siedler stammten aus
den von Bevölkerungsüberschuss gekennzeichneten
Räumen des alten Reiches, so u. a. aus Flamen, dem
Rheinland, Hessen, Thüringen, Franken und Schwaben, was Ortsnamen wie Langenhessen oder Frankenhausen belegen.
In den nachfolgenden Jahrhunderten wechselte das
Rittergut mehrfach die Besitzer. Es wurde verkauft,
vererbt, verauktioniert und verschenkt. Mit jedem Besitzerwechsel gingen auch bauliche Veränderungen
– je nach Zeitgeschmack und/oder wirtschaftlichen
Schwerpunkten der Gutswirtschaft – einher. So wird
1423 an der Stelle des heutigen Schlosses eine Wasserburg urkundlich erwähnt. Im Jahre 1556 erhielt das
Rittergut unter dem damaligen Besitzer Gottfried von
Ende die Obergerichte über die in der Ronneburger
Pflege seßhaften Blankenhainer Untertanen und zehn
umliegende altenburgische und kursächsische Dörfer.
Dazu gehörten Rußdorf, Chursdorf, Niederalbertsdorf,
Rückersdorf, Vogelgesang, Haselbach, Kleinbernsdorf, Kleinrußdorf, Jonaswalde, Nischwitz und der
Weiler der Gröbenmühle bei Kieritzsch im Amt Borna.
Die Gerichtsbarkeit war an den Besitz des Rittergutes gebunden. Der Rittergutsbesitzer war gleichzeitig
Erb-, Lehn- und Gerichtsherr. Außerdem stand dem
Rittergut das Patronatsrecht über Kirche und später
Schule in Blankenhain und Rußdorf zu; wie ihm auch
die hohe, mittlere und niedere Jagd im ganzen Gerichtsbezirk gehörte.
Als einmaliges Dokument kann die Dorfordnung von
Blankenhain bezeichnet werden, da sie eine der ältesten in Sachsen ist: Am 11. November 1556 erließ der
Rittergutsbesitzer von Ende eine umfangreiche Dorf
ordnung mit insgesamt 34 »Gebotsartikeln«. Diese
Dorfordnung regelte das Zusammenleben innerhalb
des Rittergutsdorfes. In den Artikeln wurden Regeln
benannt, welche die persönlichen und gemeinschaftlichen Belange bestimmten, so zum Beispiel Abgaben
an die Kirche, Strafen, Frondienst, bis hin zur Erlaubnis
der Herrschaft von Hochzeiten, Schmäusen etc.
1661 vernichtete ein verheerender Schlossbrand
nicht nur die Hälfte des Rittergutes, sondern auch andere Gebäude wie etwa den Pfarrhof. Der Wiederaufbau des Rittergutes konnte erst 1699 abgeschlossen
werden. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts wurde der
Wirtschaftshof auf seine heutige Ausdehnung vergrößert. 1765 wurde das Schloss mit einem barocken
Mansarddach versehen, das es heute noch trägt.
Bis zum Jahr 1774 waren die Besitzer des Blankenhainer Ritterguts Landadlige, ab diesem Zeitpunkt folgten ihnen bürgerliche Familien. Durch den Aufschwung
der Textilindustrie in den umliegenden Städten waren
es in erster Linie wohlhabende Textilfabrikanten, die
sich ein weiteres wirtschaftliches Standbein schufen.
So war es der aus Annaberg stammende Klöppelspitzenmanufakturist Carl Gottlob Scheuereck, der 1774

1699. Kolem poloviny 18. století bylo hospodářství
rozšířeno do dnešní podoby. V roce 1765 byl zámek
opatřen barokní mansardovou střechou, kterou má až
dodnes.
Do roku 1774 byli majiteli blankenhainského
rytířského statku příslušníci venkovské šlechty,
poté následovaly měšťanské rodiny. Díky rozmachu
textilního průmyslu v okolních městech se jednalo
v první řadě o zámožné majitele textilních továren,
kteří tímto způsobem rozložili své ekonomické zájmy.
Například v roce 1774 koupil statek majitel manufaktury na paličkované krajky Carl Gottlob Scheuereck
pocházející z Annabergu. Rodina Scheuereckových,
která měla blízko svobodnému zednářství, byla velmi
dobročinná. V Blankenhainu nechala postavit chudobinec, v Rußdorfu školu, založila školní knihovnu
v blankenhainské škole a zůstavila odkaz v závěti pro
učitele. Carl Gottlob Scheuereck nechal v roce 1785 na
blankenhainském hřbitově zřídit dědičné pohřebiště
v podobě mauzolea v byzantském stylu. Když v roce
1794 přišel při lovecké nehodě o život, byl v této
hrobce pohřben. Na místě tragického incidentu byl
o 3 roky později odhalen památník v podobě obelisku.
Oba objekty jsou dnes součástí blankenhainského
muzea. Potomci Carla Gottloba Scheuerecka statek
zmodernizovali v souladu s nejlepšími možnostmi
tehdejší doby, takže již v roce 1844 se zde nacházel
parní pivovar a lihovar.
Díky moderní výrobě piva a »průmyslového alkoholu« se tato dvě odvětví stala vedle chovu dobytka
nejdůležitějšími. V areálu statku se nacházelo vlastní
bednářství a smolaření. Z pivovaru rytířského statku
se dodnes dochovaly původní budovy jako varna,
sladovnický hvozd, sladovna, sklepení, chladicí štok,
strojovna a chladírna. Tyto prostory tvoří samostatné
oddělení Německého zemědělského muzea zámek
Blankenhain. Pivovarnictví má v Blankenhainu dlouhou tradici. O pivovaru se dočteme již ve spisech týkajících se požáru zámku z roku 1661, z čehož můžeme
usuzovat, že se zde nacházel už před vypuknutím
požáru. Výroba piva byla důležitým hospodářským
odvětvím rytířského statku, neboť měla rozhodující

4 Seit 2011 wird in
einer eigens dafür
erbauten Holzhalle die
Traktorengeschichte
Mitteldeutschlands mit
den Serien- und Eigenbautraktoren gezeigt.
V dřevěné hale, která
byla postavena přímo
za tímto účelem, je od
roku 2011 prezentována historie traktorů
středního Německa
s modely sériové
a vlastní výroby.
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das Rittergut kaufte. Die dem Freimaurertum nahestehende Familie Scheuereck war sehr wohltätig: Sie ließen in Blankenhain ein Armenhaus errichten, bauten
eine Schule in Rußdorf, legten eine Schulbibliothek in
der Blankenhainer Schule an und setzten Legate für
die Schullehrer aus. Carl Gottlob Scheuereck ließ 1785
auf dem Blankenhainer Friedhof eine Erbbegräbnisstätte in Form eines Mausoleums im byzantinischen
Stil errichten. Als er 1794 bei einem Jagdunfall ums Leben kam, wurde er in der Gruft beigesetzt. Am Ort des
tragischen Unfalls wurde 3 Jahre später ein Denkmal in
Form eines Obelisken aufgestellt. Beide Objekte sind
heute Teil des Blankenhainer Museums. Die Nachkommen von Carl Gottlob Scheuereck modernisierten das
Rittergut und brachten es auf den modernsten Stand
seiner Zeit, so war schon 1844 die Rede von einer
Dampfbrauerei und -brennerei.
Die moderne Herstellung von Bier und »Industrie
alkohol« verwandelte diese beiden Wirtschaftszweige
zu den bedeutendsten neben der Viehhaltung. Auf
dem Rittergutsgelände befand sich eine eigene Böttcherei und eine Picherei. Von der Brauerei des Rittergutes sind heute noch die orginalen Gebäude wie Sudhaus, Malzdarre, Malzboden, Bergkeller, Kühlschiff,
Maschinenhaus und Eishaus vorhanden. Sie bilden
eine eigene Museumsabteilung des Deutschen Landwirtschaftsmuseums Schloss Blankenhain. Das Brauwesen hat in Blankenhain eine lange Tradition: Schon
in den Akten zum Schlossbrand 1661 ist von einem
Brauhaus zu lesen, damit war bereits vor der Feuersbrunst ein solches vorhanden. Die Bierherstellung war
ein wichtiges wirtschaftliches Standbein der Rittergutswirtschaft, hatte sie doch entscheidende Wettbewerbsvorteile gegenüber den städtischen Brauereien,
da sie die Rohstoffe wie Hopfen und Gerste selber
erzeugte und auch sauberes Wasser auf dem Lande
in größerer Menge zur Verfügung stand. Der Hopfengarten des Blankenhainer Gutes befand sich direkt am
Hang neben dem Friedhof, dort wurde bis 1900 Hopfen
angebaut. Das Eis zur Bierkühlung wurde im Winter
auf dem Schlossteich, der von älteren Blankenhainern
noch immer Brauteich genannt wird, gesägt und anschließend im Eishaus gelagert.
Die Erben der Familie Scheuereck verauktionierten
das Rittergut 1861. Der Fabrikant Gustav Münch aus
Hof kaufte das Gut für seine aus Gera stammende
Frau Pauline Luise Ferber. Die Besitzerfamilie hatte
seit der Heirat den Doppelnamen Münch-Ferber. Seit
1866 befand sich eine große Baumschule auf dem
Rittergut. Eine Zeit lang wurden hier Baumwärter für
die Staats-Chausseen ausgebildet. Unter der Familie
Münch-Ferber erlebte das Rittergut in Blankenhain vor
allem in der Gründerzeit seinen letzten großen Aufschwung, der bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs
anhielt. Das Rittergut wurde grundlegend saniert und
technologisch auf die Höhe der Zeit gebracht. Die neuesten Dampfmaschinen und Einrichtungsgegenstände
der Firmen Moritz Jahr aus Gera und Balduin Bechstein
aus Altenburg wurden in einem extra dafür errichteten
Maschinenhaus eingebaut. Ein Novum der Zeit war,
dass vom Kesselhaus aus die erste Schlossetage und
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konkurenční výhody oproti městským pivovarům.
Suroviny jako chmel či ječmen pocházely z vlastních
zdrojů a také čistá voda byla na venkově k dispozici ve
větším množství. Chmelnice blankenhainského statku
se nacházela přímo na svahu vedle hřbitova, chmel se
zde pěstoval až do roku 1900. Led potřebný k chlazení
piva se řezal v zimě na zámeckém rybníku, kterému
starší obyvatelé Blankenhainu stále ještě říkají Pivovarský rybník, a následně se skladoval v chladírně.
Dědicové rodiny Scheuereckových rytířský statek
prodali v aukci v roce 1861. Statek tak zakoupil továrník Gustav Münch z Hofu pro svou ženu Paulinu
Luisu Ferber pocházející z Gery. Rodina používala od
uzavření sňatku zdvojené jméno Münch-Ferber. Od
roku 1866 se na statku nacházela velká lesní školka.
Po určitou dobu se zde vzdělávali štěpaři ze správy
státních komunikací. V době působení rodiny MünchFerber zažil rytířský statek v Blankenhainu především
v počátečním období poslední velký rozmach, jenž
přetrvával až do začátku první světové války. Statek
prošel zásadní sanací a technologickou modernizací.
Do strojovny, která byla zřízena za tímto účelem, byly
nainstalovány nejnovější parní stroje a zařízení firem
Moritz Jahr z Gery a Balduin Bechstein z Altenburgu.
Na tehdejší dobu bylo novinkou, že první zámecké patro a kostel byly centrálně vytápěny odpadním teplem
strojů z kotelny. Pivovar a lihovar poháněl rafinovaný
systém pohonů, které zajišťovaly chod agregátů,
míchacích zařízení a čerpadel. V této době také na
statku vznikl nový systém rozvodů vody. U myslivny
náležející statku byla zřízena studna. Pomocí větrné
elektrárny a později pomocí čerpací stanice s naftovým čerpadlem byly veškeré stáje, pivovar i lihovar
zásobovány prostřednictvím čerpacích stanic, nádrží
a vodojemů vodou z vlastních zdrojů. Část tehdejšího
systému zásobujícího rytířský statek vodou dodnes
využívá místní zemědělské družstvo pro chov zvířat.
Statek se stal inovačním centrem v rámci venkovského
prostředí.
Tento rozmach byl náhle ukončen propuknutím první
světové války, nedostatkem surovin a pracovních
sil. Po skončení války, nepokojů a inflace zabránila
náležité obnově hospodářství statku obtížná ekonomická a politická situace Výmarské republiky. Na konci
roku 1924 koupil statek majitel textilní továrny Friedrich Wilhelm Zacher a jeho zeť Paul Emil Hupfer z Leubnitze u Werdau. V následujícím roce se dcera Paula
Emila Hupfera, Marianne, provdala za Heinricha Karla
Rebera. Pan Reber se po svatbě stal správcem statku.
Manželé zámek v Blankenhainu obývali od roku 1925
až do vyvlastnění v roce 1945. Vzestup statku, který se
pomalu rýsoval, byl opět náhle ukončen v roce 1939,
kdy propukla druhá světová válka. Velkým problémem
se záhy stal nedostatek materiálu a situaci ztěžoval
i nedostatek pracovních sil, které bylo možné kompenzovat pouze polskými dělníky či francouzskými
a sovětskými válečnými zajatci, dále povinné dodávky
pro účely válečného hospodářství apod.
Po skončení druhé světové války byli majitelé rytířského statku v rámci pozemkové reformy
v sovětské okupační zóně vyvlastněni bez nároku

5 Eine deutschlandweit
einmalige Präsentation
findet sich in der translozierten Raumerweiterungshalle (REH) mit
der originalgetreuen
Einrichtung einer Konditorei bzw. Eiscafés.
V rámci celého Německa
je unikátní prezentace zařízení původní
cukrárny, resp. zmrzlinárny v přesunutém
skládacím kontejneru.

die Kirche zentral mit der warmen Abluft der Maschinen beheizt wurden. Brauerei und Brennerei wurden
durch ein ausgeklügeltes System von Transmissionen, die Aggregate, Rührwerke und Pumpen in Gang
hielten, angetrieben. In dieser Zeit entstand auch ein
neues Wasserversorgungssystem für das Rittergut.
An der Rittergutsförsterei wurde eine Brunnenfassung
vorgenommen. Ein Windrad und später zusätzlich ein
Pumpenhaus mit einer Dieselpumpe versorgten die
gesamten Stallungen sowie die Brauerei und Brennerei über eine eigene Lokalwasserversorgung mit
Pumpstationen, Reservoirs und Hochbehältern. Noch
heute wird ein Teil der ehemaligen Rittergutswasserversorgung von der örtlichen Agrargenossenschaft für
die Tierhaltung genutzt. Das Rittergut entwickelte sich
zu einem wahren Innovationszentrum des ländlichen
Raumes in der Region.
Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs, die Rohstoffknappheit und der Arbeitskräftemangel beendeten
diesen Aufschwung jäh. Nach dem Ende des Krieges,
den Unruhen und der Inflation verhinderte die schwierige wirtschaftliche und politische Lage der Weimarer
Republik einen neuerlichen Aufschwung der Gutswirtschaft. Ende 1924 kauften die Textilfabrikanten Friedrich Wilhelm Zacher und sein Schwiegersohn Paul Emil
Hupfer aus Leubnitz bei Werdau das Rittergut Blankenhain. Im folgenden Jahr heiratete die Tochter von
Paul Emil Hupfer, Marianne, Herrn Heinrich Karl Reber.
Herr Reber wurde nach der Hochzeit als Gutsadministrator eingesetzt. Das Ehepaar bewohnte von 1925
bis zur Enteignung 1945 das Schloss in Blankenhain.
Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939 beendete
einen sich langsam abzeichnenden Aufschwung wiederum abrupt. Materialmangel begann sich schnell als
großes Problem abzuzeichnen, Arbeitskräftemangel,
der nur durch polnische Fremdarbeiter sowie franzö-

na odškodnění. V Blankenhainu bylo rozděleno 351
hektarů orné půdy, luk, lesa a dalších ploch. V předním
zámku postaveném v roce 1699 byla zřízena dvě místa
pro tzv. nové zemědělce, tedy venkovské novousedlíky, kteří získali zemědělský majetek v rámci pozemkové reformy. Zemědělská technika z vyvlastněných
statků byla předána Sdružení vzájemné pomoci
zemědělců. Tato sdružení zřizovala strojní půjčovny
(MAS), později strojní a traktorové stanice (MTS).
Zámek jakožto symbol »vlády junkerů« měl být na
základě rozkazu sovětských okupantů vyhozen do
povětří, tomu však stateční obyvatelé Blankenhainu
dokázali zabránit. V následujících desetiletích byl zámek využíván jako ubytovna pro 60 Němců vyhnaných
po druhé světové válce.
Blankenhainské muzeum – jeho historie a vývoj
Myšlenka zřídit v zámku muzeum se objevila již na
sklonku 50. let, realizaci však zabránila skutečnost,
že celou budovu využívali přidělení zemědělci
a vyhnaní Němci spolu s JZD. Díky kulturně-politickým
představám vrchního ideologa NDR Kurta Hagera vysloveným na šestém sjezdu ústředního výboru SED
v roce 1972, kde šlo o prezentaci tzv. »pracujícího
venkovského obyvatelstva« v rámci »marxisticko-leninského národopisu«, bylo možné iniciativu směřující
ke zřízení muzea v Blankenhainu uskutečnit. Ještě
v témže roce vznikl v zámku malý památník věnovaný
působení místního učitele a »selského ornitologa«
Christiana Friedricha Schacha (1820 – 1873).
První koncepce pro zřízení agrárněhistorického skanzenu byla předložena v roce 1975. Blankenhainské
muzeum se mělo po obsahové, politické a stavební
stránce stát protějškem agrárněhistorického skanzenu
v obci Alt-Schwerin, který se nacházel ve výstavbě.
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sische und sowjetische Kriegsgefangene kompensiert werden konnte, Ablieferungskontingente für die
Kriegswirtschaft usw. taten ihr übriges.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die
Rittergutsbesitzer im Zuge der Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) entschädigungslos
enteignet. In Blankenhain wurden 351 Hektar Ackerland, Wiese, Wald und sonstige Flächen aufgeteilt. Im
1699 erbauten Vorschloss wurden zwei Neubauernstellen eingerichtet. Die Landtechnik der enteigneten
Güter wurde der Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB) übergeben, die dann Maschinen-Ausleih-Stationen (MAS), später Maschinen-TraktorenStationen (MTS) einrichteten. Das Schloss als Symbol
der »Junkerherrschaft« sollte auf Befehl der sowjetischen Besatzer gesprengt werden, was jedoch von
mutigen Blankenhainern verhindert werden konnte.
In den folgenden Jahrzehnten wurde das Schloss als
Unterkunft für 60 Heimatvertriebene genutzt.
Das Blankenhainer Museum – seine Geschichte
und Entwicklung
Die Idee eines Museums im Schloss entwickelte sich
schon in den späten 1950er-Jahren, doch verhinderte
die Tatsache, dass die gesamten Gebäude von Neubauern und Heimatvertriebenen bewohnt und durch
die LPG genutzt waren, deren Realisierung. Durch die
kulturpolitischen Vorstellungen des DDR-Chefideologen Kurt Hager auf der 6. Tagung des Zentralkomitees der SED 1972, in denen es um die Darstellung
der sogenannten »werktätigen Dorfbevölkerung« im
Rahmen der »marxistisch-leninistischen Volkskunde«
ging, konnte die Initiative zum Aufbau eines Museums
in Blankenhain in die Tat umgesetzt werden. Noch im
selben Jahr entstand im Schloss eine kleine Gedenk6 In der Dorfschule
finden sich nicht nur
das Schulzimmer und
die Wohnung des
Lehrers, sondern auch
eine Ausstellung zum
Schulwesen.
Ve vesnické škole se
nachází nejen třída a
byt učitele, ale i výstava
věnovaná školství.
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Záměrem bylo, aby Alt-Schwerin reprezentoval sever
a Blankenhain jih NDR v rámci »muzejní prezentace
agrárních produktivních sil a životních okolností pracujícího venkovského obyvatelstva«. Koncepčně se
jednalo a stále jedná především o skanzen in situ,
který pouze doplňují přesunuté objekty, jež nebyly na
místě k dispozici. V roce 1979 začal fungovat vedoucí
pracovník na hlavní úvazek a byla vytvořena tři pracovní místa pro výstavbu muzea. U příležitosti 800. jubilea Blankenhainu byla v rámci oslav dne 26. května
1981 otevřena první část agrárněhistorického skanzenu. Nedostatek obytných prostor panující v NDR
bránil předání objektů muzeu, chronický nedostatek
materiálu byl na denním pořádku a život muzeologům
ztěžovaly politické vlivy. Navzdory řadě protivenství
se ještě před sametovou revolucí v roce 1989 podařilo
začlenit do muzea jako in situ objekty části budovy
čtyřstranného dvora, třístranného dvora – pekárny,
farního dvora a staré vesnické školy. Kromě toho sem
byl přeložen sloupový mlýn ze sousedství. Je jen těžko
představitelné, že v budovách určených pro zřízení
muzea bydleli lidé. Muzeum tak například využívalo
pouze přízemí obytné budovy jako vesnickou pekárnu,
ostatní části objektu byly obydleny – jednalo se
o důsledek chronického nedostatku bytových prostor
v NDR. Velké části hospodářských budov rytířského
statku obývalo několik rodin, popřípadě je využívalo
JZD. Vyhlídky na muzejní využití byly ve hvězdách daleké budoucnosti.
V důsledku společensko-politického převratu v roce
1989 a sjednocení Německa v roce 1990 se muzeum
ocitlo před dosud neznámými problémy. Prvním
nepříjemným krokem bylo snížení personálního
stavu, druhým výměna úřadujícího ředitele a třetím
hrozba uzavření muzea. Tomu se naštěstí podařilo
zabránit díky iniciativě nově zřízeného Saského

stätte, die dem Wirken des einheimischen Lehrers
und »Bauernornithologen« Christian Friedrich Schach
(1820 – 1873) gewidmet war.
Eine erste Konzeption für den Aufbau eines agrarhistorischen Freilichtmuseums wurde 1975 vorgelegt.
Das Blankenhainer Museum sollte vom inhaltlichen,
politischen und baulichen Konzept das Pendant zu
dem im Aufbau befindlichen agrarhistorischen Freilichtmuseum in Alt-Schwerin werden. Angedacht war,
dass Alt-Schwerin den Norden und Blankenhain den
Süden der DDR im Rahmen der »musealen Darstellung
der agraren Produktivkräfte und der Lebensumstände
der werktätigen Dorfbevölkerung« darstellen sollte.
Konzeptionell war und ist es heute vorrangig ein in
situ Freilichtmuseum, das nur mit ausgewählten Translozierungsobjekten ergänzt wird, die vor Ort nicht verfügbar sind. Im Jahre 1979 wurde ein hauptamtlicher
Leiter eingesetzt und drei Planstellen für den Museumsaufbau geschaffen. Zur 800-Jahrfeier von Blankenhain konnte zum Festakt des Dorfjubiläums am 26.
Mai 1981 der erste Bauabschnitt des agrarhistorischen
Freilichtmuseums eröffnet werden. Der DDR-typische
Wohnraummangel verhinderte die Übergabe von Gebäuden ans Museum, chronischer Materialmangel war
an der Tagesordnung, politische Einflußnahme machte
den Museologen das Leben schwer. Trotz vieler Widerstände konnten bis zur Wende 1989 Gebäudeteile
eines Vierseitshofs, eines Bäckerei-Dreiseithofs, des
Pfarrhofs und der alten Dorfschule als in situ Objekte
ins Museum übernommen werden. Hinzu kam noch
die Umsetzung einer Bockwindmühle aus der Nachbarschaft. Kaum vorstellbar war die Situation, dass in
Gebäuden, die für den Museumsaufbau vorgesehen
waren, Menschen wohnten. So war zum Beispiel die
Dorfbäckerei nur im Erdgeschoss des Wohnhauses
vom Museums genutzt, die anderen Gebäudeteile waren bewohnt – alles eine Folge des chronischen Wohnraummangels der DDR. Große Teile der Wirtschaftsgebäude des Rittergutes waren von mehreren Familien
bewohnt oder durch die LPG genutzt, die Aussicht auf
eine museale Nutzung stand in den Sternen einer fernen Zukunft.
Mit der gesellschaftlichen und politischen Wende
1989 und der Wiedervereinigung 1990 kamen bislang
unbekannte Probleme auf das Museum zu. Personalabbau war der erste Einschnitt, die Ablösung des amtierenden Museumsdirektor der zweite und eine mögliche Schließung der dritte. Diese Schließung konnte
dank der Initiative der neugegründeten Sächsischen
Landesstelle für Museumswesen und führender Direktoren aus westdeutschen Freilichtmuseen verhindert
werden.
Im Juni 1992 erfolgte die Berufung eines neuen Museumsdirektor aus Baden-Württemberg. Ein überarbeitetes Museumskonzept mit einem klaren Bekenntnis zur In-situ-Anlage und eine Orientierung auf die
Multikomplexität der gesamten Museumsanlage sicherten den Fortbestand des Museums. Das Museum
entwickelte sich sogar zu einem zentralen Museum
des ländlichen Raumes und durch seine unmittelbare
Nähe sowie übernommenen Sachzeugen aus den

zemského ústředí pro muzejnictví a předních ředitelů
západoněmeckých skanzenů.
V červnu 1992 byl povolán nový ředitel muzea
z Bádenska-Württemberska. Další existenci muzea
zaručovala přepracovaná muzejní koncepce, která se
jasně hlásila ke struktuře in situ a orientaci na multikomplexní charakter celého muzejního areálu. Zařízení
se dokonce stalo ústředním muzeem venkovského
prostoru a díky bezprostřední blízkosti a převzetí
věcných svědectví ze sousedních regionů Durynska
a Saska-Anhaltska se dostalo na pozici skanzenu venkovské kultury, techniky a práce překračujícího svým
dosahem hranice spolkové země. V následujících letech se odstěhovali nájemníci, a do muzea mohly být
začleněny kompletní objekty jako stavební skupiny.
Nyní tedy bylo možné využít pro účely muzea celý
čtyřstranný dvůr, pekárnu a také vesnickou školu.
Zároveň byly převzaty další in situ objekty, například
bývalá hájovna s větrnou elektrárnou a čerpací stanicí, dům zemědělského dělníka, celý kravský chlév
rytířského statku, příslušná polní stodola, chladírna
i sklad hnojiv a vážírna bývalého JZD »Rudá hvězda«,
bývalý jarmareční stánek rytířského statku i místní
stará hasičská zbrojnice. V muzeu se kromě toho po
vystěhování nájemníků podařilo převzít veškeré byty
nacházející se v rytířském statku. U dosud obydlených
muzejních objektů se vždy dbalo zejména na to, aby
byl pokud možno převzat i veškerý originální mobiliář
tak, aby bylo možné prezentovat i dobovou historii
objektu včetně původního zařízení. Zářným muzeologickým příkladem bylo převzetí kompletního vybavení bytu včetně mobiliáře vedlejších budov poté, co
bývalá pekařka opustila z věkových důvodů v roce
1994 třístranný dvůr pekárny, a převzetí původního
mobiliáře
posledního
zemědělského
dělníka
rytířského statku při začlenění příslušného domu
do muzea v roce 1997. Skanzen nyní v horním patře
pekárny prezentuje zařízení bytu poslední pekařky
tak, jak ho v roce 1994 opustila, a to včetně vedlejších
budov. Tato prezentace přináší doslova hmatatelnou
představu o soudobé epoše od roku 1944, kdy se

7 Neubauernhaus der
Jahre 1948/49 aus Callenberg im Chemnitzer
Land
Dům venkovských
novousedlíků z let
1948/49 z Callenbergu
v chemnitzkém regionu
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angrenzenden Regionen Thüringens und SachsenAnhalts zu einem länderübergreifenden Freilichtmuseum ländlicher Kultur, Technik und Arbeit. In den
folgenden Jahren konnten durch Freizug von Mietern
komplette Hofanlagen als Baugruppen übernommen
werden, so ließen sich der Vierseithof, die Bäckerei
und auch die Dorfschule nun vollkommen museal
gestalten. Weitere In-situ-Objekte wie die ehemalige
Rittergutsförsterei mit Windrad und Pumpenhaus, ein
Landarbeiterhaus, die gesamten Rittergutskuhställe,
die Rittergutsfeldscheune, das Eishaus sowie ein Düngemittelschuppen und Waagenhäuschen der ehemaligen LPG »Roter Stern«, die ehemalige Jahrmarktsbude
des Rittergutes sowie auch das alte Feuerwehrhaus
des Ortes konnten übernommen werden. Weiterhin
gelang es dem Museum, alle im Rittergut befindlichen
Wohnungen bei deren Leerzug für das Museum zu
erhalten. Bei der Übernahme der bislang bewohnten
Museumsobjekte wurde besonderer Wert darauf gelegt, wenn immer es möglich war, das gesamte darin
befindliche Originalmobiliar zu bekommen, um auch
die Zeitgeschichte des Objekts mit den originalen
Einrichtungsgegenständen zeigen zu können. Wahre
museologische Glanzstunden waren hier die Übernahmen der kompletten Wohnungseinrichtung einschließlich des Mobiliars der Nebengebäude der ehemaligen
Bäckersfrau bei deren Auszug aus dem Dreiseithof
der Bäckerei aus Altersgründen im Jahr 1994 und von
Originalmobiliar des letzten Rittergutslandarbeiters
bei der Überführung des Landarbeiterhauses in Museumsbesitz 1997. Das Freilichtmuseum zeigt nun im
Obergeschoss der Bäckerei die Wohnungseinrichtung
der letzten Bäckersfrau so, wie sie die Räume 1994
verlassen hat, ebenso die Nebengebäude. Mit dieser
Präsentation wird die zeitgeschichtliche Epoche von
ihrer Heirat und dem Einzug 1944 bis zu ihrem Auszug 1994, also im wesentlichen die Zeit der DDR, im
wahrsten Sinne greifbar. Im Landarbeiterhaus können
die Küche, das Schlafzimmer und ein Abstellraum den
Besuchern mit Originalmobiliar präsentiert werden.
Eine weitere Originalwohnung wird im Vorschloss gezeigt. Hier wird eine Wohnung original in dem Zustand
präsentiert, zu dem die letzte Bewohnerin dort im Alter von 81 Jahren am 16. Dezember 1999 verstorben
ist. Diese Bewohnerin lebte ab 1938 als Arbeiterin auf
dem Rittergut, davon die letzten 33 Jahre in der nun
musealisierten Wohnung.
Neben diesen In-situ-Objekten konnten auch weitere Translozierungsgebäude aus der Region zur Ergänzung der musealen Präsentation übernommen
werden. Zu nennen wären hier das originale Windmüllerwohnhaus zu der schon vor Ort befindlichen
Bockwindmühle aus dem thüringischen Großenstein,
ein Umgebindehaus aus dem Jahr 1770, ein Sägewerk
mit Horizontalgatter und angetrieben durch einen Junkers Gegenkolbenmotor des Jahres 1936, eine Wellblechgarage der 1930er-Jahre, zwei Parkpavillons,
einer davon aus dem Tierpark Chemnitz, wie auch ein
Taubenturm eines ehemaligen Chemnitzer VEG, zwei
Trinkpavillons und eine Seltersbude aus dem beginnenden 20. Jahrhundert zur Wiederherstellung des
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pekařka provdala a přistěhovala na statek, až do jejího vystěhování roku 1994, tedy v podstatě dobu NDR.
V domě zemědělského dělníka mohou návštěvníci
zhlédnout kuchyni, ložnici a odkládací komoru včetně
původního mobiliáře. Další původní byt prezentujeme
v předním zámku. Zde je inscenován původní byt ve
stavu z doby, kdy v něm 16. prosince 1999 zemřela
poslední obyvatelka ve věku 81 let. Tato žena žila na
rytířském statku jako dělnice od roku 1938, z toho posledních 33 let v bytě, jenž se nyní stal součástí muzea.
Kromě těchto objektů in situ byly pro doplnění muzejní prezentace do skanzenu přeloženy i další budovy
z regionu. Na tomto místě lze uvést původní obytný
dům majitele větrného mlýnu náležící k sloupovému
mlýnu z durynského Großensteinu, jenž se již nacházel
na místě, podstávkový dům z roku 1770, pilu s vodorovnou rámovkou poháněnou motorem s protiběžnými
písty značky Junkers z roku 1936, garáž z vlnitého plechu ze 30. let 20. století, dva zahradní pavilony, z toho
jeden ze zoologické zahrady z Chemnitzu, dále holubník bývalého státního statku v Chemnitzu, dva altány
a kiosek ze začátku 20. století dokreslující prostor
bývalého výčepu rytířského statku, celou kovovou
trafostanici z 20. let 20. století, čerpací stanici Esso
z 30. let 20. století a dům venkovských novousedlíků
z let 1948/49 z Callenbergu z chemnitzkého regionu.
Dům venkovských novousedlíků (poválečných nových zemědělců) představuje jediný muzealizovaný
stavební objekt tohoto typu v celém Sasku, navíc
jsou takové domy k vidění pouze ve třech německých
skanzenech: v Alt-Schwerinu (Meklenbursko-Přední
Pomořansko), v klášteře Veßra (Durynsko) a v Blankenhainu (Sasko). Další zvláštností z doby NDR je
tzv. »Raumerweiterungshalle«, mobilní přístřešek
(jakýsi skládací kontejner), který sem byl přesunut
a na místě znovu smontován. Jedná se o zařízení
specificky vyvinuté v NDR kovovýrobním závodem
v Boitzenburgu. Shodou šťastných okolností získalo
muzeum i vhodné původní zařízení cukrárny, resp. zmrzlinárny z příslušného časového období. Tento objekt
jsme otevřeli pro návštěvníky v jubilejním roce 2016,
kdy jsme si připomínali 40 let od založení muzea, 35
let od jeho otevření a 10 let od založení Německého
zemědělského muzea zámek Blankenhain. Jedná se
o jediné místo v Německu, kde lze zhlédnout tuto mobilní konstrukci typickou pro NDR včetně dobového
zařízení.
Německé zemědělské muzeum zámek Blankenhain
v současnosti zahrnuje 90 budov a stavebních objektů
se 120 tematickými výstavami na ploše o rozloze 13
ha. V zámku se na pěti podlažích nacházejí expozice.
V přízemí a v oranžerii najdou návštěvníci expozice
věnované někdejší kuchyni rytířského statku, lovecký
a zahradní salon, někdejší panskou koupelnu a dále
expozice týkající se zahradní architektury a lovu
na statku. Ve sklepeních přibližujeme skladování
a výrobu octa. V prvním patře zámku je umístěna
expozice či inscenace věnovaná tématu »Měšťanské
bydlení na rytířském statku v letech 1900 až 1930«
prezentující dobové bydlení na základě příkladu rodiny posledních majitelů. Ve druhém patře se nachá-

ehemaligen Bierausschankbereiches des Rittergutes,
ein Ganzmetalltrafoturm der 1920er-Jahre, eine EssoTankstelle der 1930er-Jahre sowie ein Neubauernhaus
der Jahre 1948/49 aus Callenberg im Chemnitzer Land.
Das Neubauernhaus stellt das einzige musealisierte
Bauobjekt dieser Art im Freistaat Sachsen dar, außerdem gibt es nur in drei deutschen Freilichtmuseen
Neubauernhäuser zu sehen: in Alt-Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern), Kloster Veßra (Thüringen) und
Blankenhain (Sachsen). Eine weitere Besonderheit
aus der DDR-Zeit ist die Umsetzung und der Wiederaufbau einer Raumerweiterungshalle (REH), einer
Mobilbauweise (»Faltcontainer«), einer ganz spezifischen DDR-Entwicklung des Metallbaus Boitzenburg.
Ein glücklicher Zufall bescherte dem Museum eine
zeitlich passende Originaleinrichtung einer Konditorei
bzw. eines Eiscafes. Im Jubiläumsjahr 2016 – 40 Jahre
Museumsgründung, 35 Jahre Museumeröffnung und
10 Jahre Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss
Blankenhain – konnte dieses Objekt für die Besucher
eröffnet werden. Es zeigt nun einmalig in Deutschland
diese spezielle DDR-Mobilbauweise mit originalgetreuer Einrichtung.
Das Deutsche Landwirtschaftsmuseum Schloss
Blankenhain umfasst derzeit 90 Gebäude und bauliche Anlagen mit 120 thematischen Ausstellungen auf
13 Hektar Fläche. Im Schloss sind auf fünf Etagen Ausstellungen untergebracht. Im Erdgeschoss und in der
Orangerie finden sich die Ausstellungen der ehemaligen Rittergutsküche, des Jagd- und Gartenzimmers,
des ehemaligen herrschaftlichen Bades sowie Expositionen zum Gartenbau und zur Jagd auf dem Rittergut.
In den Kellern wird die Lagerung sowie die Essigherstellung gezeigt. Die erste Schlossetage beherbergt
eine Ausstellung bzw. Wohnrauminszenierung zum
Thema »Bürgerliches Wohnen auf einem Rittergut 1900
bis 1930« mit der Darstellung der Wohnverhältnisse in
Anlehnung an die der letzten Besitzerfamilie. In der
zweiten Etage finden sich Sonderausstellungsräume
sowie die 2016 neu eröffneten Dauerausstellungen zur
»Rittergutsgeschichte« und zur »Kulturgeschichte der
Imkerei«. Die Rittergutsgeschichte beleuchtet ebenso
deutschlandweit einmalig die Geschichte eines Rittergutes vom Wohnturm über das Schloss bis zum
Museum. Ergänzt wird die Exposition um Aspekte der
Ortsgeschichte Blankenhains, mit der die Rittergutsgeschichte aufs engste verwoben ist. Der Hauptaspekt
der Imkereiausstellung ist die Präsentation der geschnitzten Figurenbienenbeuten, deren Verbreitungsgebiet nur zwischen dem Thüringer Wald und dem Riesengebirge liegt. Die Entwicklung der Figurenbeuten
aus den einfacher gestalteten Klotzbeuten ging einher
mit dem Rückgang der Waldbienenhaltung (Zeidlerei)
in den waldreichen Gebieten Mitteleuropas und der
sich allmählich ausbreitenden Gartenbienenhaltung.
Die Figuren wurden meist aus einem Lindenstamm
geschnitzt. Als Motive dienten vorwiegend abschreckende Figuren: exotische Krieger, Husaren mit Säbel,
Bären aber auch Heiligenfiguren. An Motiv und Gestaltung ist ablesbar, dass sich die Figuren von einer ursprünglichen Bann-, Schreck- und Schutzfunktion im-

zejí prostory pro krátkodobé výstavy a návštěvníci zde
mohou také zhlédnout stálé expozice nově otevřené
v roce 2016 věnované »Historii rytířského statku«
a »Kulturním dějinám včelařství«. Expozice věnovaná
historii rytířského statku osvětluje dějiny statku od
obytné věže přes zámek až po muzeum a v tomto ohledu zaujímá jedinečné místo v celostátním měřítku.
Expozici doplňují aspekty z místních dějin Blankenhainu, s nimiž je historie rytířského statku velmi
úzce provázaná. Těžiště výstavy věnované včelařství
představuje prezentace vyřezávaných figurálních
klátových úlů, které byly rozšířeny pouze na území
mezi Durynským lesem a Krkonošemi. Figurální úly
vznikly z jednodušších klátových úlů v souvislosti
s ústupem brtnictví (chovu lesních včel) v lesnatých
oblastech střední Evropy a postupným rozmachem
včelařství. Tvary byly většinou vyřezávány z lipového
kmene. Jako motivy sloužily převážně odstrašující postavy: exotičtí bojovníci, husaři se šavlemi, medvědi,
ale také světci. Na základě motivů a provedení lze
usuzovat, že postavy postupně ztrácely svou původní
klatební, odstrašující či ochrannou funkci a stávaly
se stále více okrasnými objekty. Jako další exponáty
přibližující oblast včelařství jsou k vidění košnice,
např. lüneburský slaměný úl, tzv. durynský válcový
úl či lužický Kanitzův věncový slamák, dále medomety, včelařské dýmky apod. Ve třetím patře zámku
se nachází stálá expozice s názvem »Agrární a krajinná ekologie« teoreticky přibližující oblast krajinné
ekologie, kterou může pozorný návštěvník sledovat
také reálně v okolní krajině. Tato výstava dokumentuje ekologický historický rozvoj venkovského kulturního prostoru působením hospodařícího člověka.
Cílem didaktických modelů, dioramat a inscenací
životního prostoru, které podněcují návštěvníky
k pozorování a interakci, je senzibilizovat pozornost pro zcela každodenní jevy a události v naší kulturní krajině. Ve čtvrtém patře vznikne v příštích
letech nová expozice s názvem »Bohatství půdy«.
Zde si hrajeme s mnohoznačností zvolených slov.
Zaprvé jde o nerostné bohatství v zemi, které zís-
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mer mehr zu Schauobjekten entwickelten. Als weitere
Objekte der Bienenwirtschaft sind auch Korbbeuten,
wie der Lüneburger Stülper, die Thüringer Walze oder
der Lausitzer Kanitz Korb sowie Honigschleudern,
Imkerpfeifen etc. zu sehen. Die dritte Schlossetage
dokumentiert mit der Dauerausstellung »Agrar- und
Landschaftsökologie« die theoretische Darstellung
der Landschaftsökologie, die der aufmerksame Besucher auch real in der Landschaft nachvollziehen kann.
Diese Ausstellung dokumentiert die umweltgeschichtliche Entwicklung des ländlichen Kulturraumes durch
den wirtschaftenden Menschen. Mit didaktischen
Modellen, Dioramen und Lebensrauminszenierungen,
die den Besucher zum Beobachten und zum Betätigen
anregen, soll der Blick geschärft werden für ganz alltäglich Erscheinungen und Geschehnisse in unserer
Kulturlandschaft. In der vierten Etage entsteht in den
nächsten Jahren eine neue Ausstellung mit dem Thema
»Bodenschätze«. Hier geht es um das Wortspiel des
»Bodenschatzes«, also einerseits um die Schätze im
Boden, die durch den Bergbau erschlossen werden,
wie auch der Boden selbst als »Schatz«, denn nur von
den obersten Zentimetern des Bodens leben wir durch
die Landwirtschaft, und andererseits um den Schatz
auf dem Boden, der für die Museumsleute in den Bodenkammern liegt!
Die Wirtschaftgebäude des Rittergutes beherbergen Ausstellungen zur Landwirtschaftsgeschichte
zwischen 1890 und 1990, der Landtechnik, dem ländlichen Handwerk sowie dem Brauwesen und der Brennerei. Zum Rittergut gehörten umfangreiche Stallanlagen. Der Kuhstall aus dem 19. Jahrhundert mit seinen
Kreuzgewölbedecken zeigt heute nach einer eingehenden Sanierung mit Bundes- und Landeshilfe auf
zwei Etagen Ausstellungen zur Geschichte der Landwirtschaft und der Landtechnik zwischen 1890 und
1945 sowie des Land- und Dorfhandwerks. Der in den
Jahren 2004 bis 2005 wieder auf seine ursprüngliche
Bauhöhe aufgestockte Rittergutskuhstall des 18. Jahrhunderts beherbergt eine zentrale Ausstellung zur
Landwirtschaftsgeschichte der ehemaligen DDR zwischen 1945 und 1990. Im Rahmen dieser Präsentation
werden umfangreiche Sachzeugen der ehemaligen
DDR-agrarpolitischen Ausstellung »agra«/Markkleeberg gezeigt.
Anhand der Entwicklungslinien der bäuerlichen Gerätschaften können Perioden und Epochen der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte aufgezeigt werden.
Daneben bietet die Geräteentwicklung weitreichende
Aufschlüsse innerhalb der Volkskunde, zeigt sie
doch bedeutende Zeugnisse der materiellen Alltags-,
Volks- und Sachkultur. Das ausgehende 18. Jahrhundert brachte einen Umgestaltungsprozess in der
Landwirtschaft, der sich in einer Ausdehnung der Anbauflächen, verbesserten Bodennutzungssystemen,
der Einführung neuer Nahrungs- und Futterpflanzen,
der Züchtung neuer Tierrassen sowie einer Änderung
der Agrarverfassung äußerte. Die unabwendbare
Folge war die damit verbundene Entwicklung neuer
Maschinen und Geräte, aber auch die Entstehung
der Agrikulturchemie. Dieser Prozess der »agrari-
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káváme prostřednictvím hornické činnosti, zadruhé
zde spatřujeme bohatství i v samotné půdě, neboť
z několika nejsvrchnějších centimetrů půdy čerpá
naše zemědělství, a za třetí jde i o bohatství, které
často nacházejí muzejníci v půdních prostorách!
V hospodářských objektech rytířského statku se
nacházejí expozice týkající se historie zemědělství
v letech 1890 až 1990, zemědělské techniky, venkovské řemeslné výroby, pivovarnictví a palíren. Součástí
rytířského statku bývaly rozsáhlé chlévy a stáje.
Kravský chlév z 19. století se stropem s křížovou klenbou dnes po rozsáhlé rekonstrukci za podpory spolkových a zemských prostředků prezentuje na dvou
patrech expozice týkající se historie zemědělství
a zemědělské techniky v letech 1890 až 1945 a venkovského a vesnického řemesla. V kravském chlévu
rytířského statku z 18. století, jenž byl v letech 2004
až 2005 opět rozšířen na původní stavební výšku, se
nachází ústřední expozice týkající se zemědělských
dějin bývalé NDR v letech 1945 až 1990. V rámci této
prezentace je vystavena celá řada věcných svědectví
bývalé východoněmecké agrárněpolitické výstavy
»agra« konané v Markkleebergu.
Na základě vývojových linií zemědělských strojů
lze ilustrovat jednotlivá období a epochy sociálních
a hospodářských dějin. Vývoj strojů kromě toho
objasňuje řadu aspektů v rámci etnografie, neboť
prezentuje významná svědectví každodenní materiální, lidové a věcné kultury. Na sklonku 18. století
došlo k restrukturalizaci zemědělství, která přinesla
rozšiřování obhospodařovaných ploch a lepší systémy
pro využití půdy, zavedení nových jedlých plodin
a pícnin, chov nových druhů zvířat i změnu skladby
zemědělství. Neodvratným důsledkem byl související
vývoj nových strojů a zařízení, ale také vznik agrikulturní chemie. Tento proces »agrární revoluce« probíhal
od konce 18. století a trval až do první poloviny století dvacátého. Muzejní expozice dokumentují historický vývoj od ručního náčiní po stroje na příkladu
ojedinělých věcných svědectví z dějin německého
a saského zemědělství. Muzeum reflektuje také motorizaci zemědělství včetně tažných zařízení a traktorů.
Jsou zde prezentována cenná svědectví německé
zemědělské techniky, například motorový přívěsný
pluh, článkový pás firmy Stock, traktory značky Lanz,
pojízdné pily, tahače vlastní výroby atd., která nenajdeme v žádném jiném německém muzeu. V přízemí
kravského chléva z 18. století je v rámci expozice
přiblíženo téma venkovské dopravy a dopravních cest.
Zde jsou prezentovány dopravní prostředky od lidské
síly až po spalovací motor.
Od Mezinárodního dne muzeí 2011 je v dřevěné hale,
která byla vybudována speciálně za tímto účelem,
prezentována historie traktorů středního Německa na
příkladu traktorů sériové a vlastní výroby z let 1920
až 1990. Díky této výstavě zemědělských tažných
strojů, která je v celém Německu ojedinělá, může
celá rodina poznat zblízka a z první ruky traktor, tedy
nejvýznamnější a nejinovativnější zařízení v historii
zemědělské techniky. Tam, kde to bylo možné, jsou
traktory vybaveny přívěsy a přídavnými zařízeními,

schen Revolution« vollzog sich seit dem ausgehenden
18. Jahrhundert und dauerte bis in die erste Hälfte des
20. Jahrhunderts an. Die Ausstellungen des Museums
dokumentieren die Entwicklungsgeschichte von den
Handgeräten zur Maschine mit einmaligen Sachzeugen der deutschen und sächsischen Landwirtschaftsgeschichte. Auch der Motorisierung der Landwirtschaft mit der Schlepper- und Traktorentechnik trägt
das Museum Rechnung. Ausgestellt werden einmalige
Zeugnisse deutscher Landtechnik, wie etwa ein Motortragpflug, eine Stock-Raupe, Lanz-Traktoren, fahrbare
Sägemaschinen, Eigenbauschlepper usw., die in keinem anderen Museum in Deutschland zu finden sind.
Im Erdgeschoss des Kuhstalls des 18. Jahrhunderts ist
im Rahmen einer Ausstellung das Thema des ländlichen Verkehrs und der Verkehrswege beleuchtet; dargestellt werden die Transportmittel von menschlicher
Muskelkraft bis zum Verbrennungsmotor.
Seit dem internationalen Museumstag 2011 wird in
einer eigens dafür neu erbauten Holzhalle die Traktorengeschichte Mitteldeutschlands mit den Serien- und
Eigenbautraktoren des Zeitfensters zwischen 1920
und 1990 gezeigt. Diese in Deutschland einmalige
Schau von landwirtschaftlichen Zugmaschinen macht
das bedeutendste und innovativste Gerät der Landtechnikgeschichte, nämlich den Traktor für die ganze
Familie erleb- und erfahrbar. Die Traktoren sind, wo
möglich mit Anhänge- und Anbaugeräten bestückt,
um den Museumsbesuchern die Aufgabenbreite zu
verdeutlichen. Keine landtechnische Erfindung hat
die moderne Landwirtschaft des 20. Jahrhunderts so
nachhaltig beeinflusst und geprägt wie die des Traktors und dies wird in der Ausstellung vermittelt.
In den gesamten Gebäuden und Baugruppen des
Museums wird neben der Inszenierung von Wohnräumen, am besten mit Originalmobiliar, stets auch
die Geschichte des Hauses im Rahmen einer thematischen Ausstellung aufgearbeitet. So finden sich in der
Dorfschule nicht nur das Schulzimmer und die Wohnung des Lehrers, sondern auch eine Ausstellung zum
Schulwesen. Die Försterei zeigt den Wald als Lebensraum und Wirtschaftsfaktor, das Mausoleum und die
kleine Leichenhalle thematisieren das Sterben, was
durch eine Präsentation historischer Leichenwagen in
der Pfarrscheune von 1661 abgerundet wird. Ausstellungen zu den Hauslandschaften Westsachsens und
Ostthüringens sind im Umgebindehaus von 1770 zu
sehen. Das Wohnhaus des Vierseitbauernhofs ist auf
den Zeitschnitt 1920er- bis 1940er-Jahre eingerichtet.
In den Wirtschaftsgebäuden finden sich Expositionen
zur Kartoffel, der Zuckerrübe, Getreide usw. In den
1950er-Jahren wurde über die Pferdeställe ein typisches DDR-Wohnhaus aufgebaut, in welchem nun die
Wohn- und Lebensverhältnisse einer LPG-Bauernfamilie der 1980er gezeigt werden. Das zeitgeschichtlich
aktuellste Bauobjekt stellt das aus Callenberg nach
Blankenhain translozierte Neubauernhaus der Jahre
1948/49 dar. Dieses zum Museumstag 2001 eröffnete
Museumsobjekt zeigt im Erdgeschoss die Wohnsituation einer Neubauernfamilie zwischen 1948 und 1952.
Im Obergeschoss wurde eine thematische Ausstellung

aby si návštěvníci muzea mohli udělat představu
o širokém spektru jejich využití. Žádný vynález
v oblasti zemědělské techniky neovlivnil moderní
zemědělství ve 20. století tak trvale a výrazně jako
traktor, a právě tuto skutečnost se snažíme v expozici
ilustrovat.
Ve všech budovách a stavebních skupinách muzea
přibližujeme vedle inscenace obytných prostor, které
obsahují pokud možno i původní mobiliář, vždy také
historii domu v rámci tematických výstav. Například
ve vesnické škole nacházíme nejen školní třídu a byt
učitele, ale také výstavu věnovanou školství. Hájovna
prezentuje les jako životní prostor a ekonomický faktor, mauzoleum a malá márnice tematizují umírání,
přičemž toto téma doplňuje výstava historických
pohřebních vozů ve farní stodole z roku 1661. Expozice
týkající se domácí krajiny západního Saska a východního Durynska jsou k vidění v podstávkovém domě
z roku 1770. Obytný dům v rámci čtyřstranného statku
je vybaven v souladu s obdobím 20. až 40. let 20. století. V hospodářských objektech se nacházejí expozice
věnované bramborám, cukrové řepě, obilí atd. V 50.
letech vznikl nad stájí pro koně typický obytný dům
doby NDR, v němž jsou dnes prezentovány obytné
a životní poměry rodiny pracovníků JZD v 80. letech.
Nejaktuálnějším stavebním objektem z hlediska
soudobé historie je dům venkovských novousedlíků
z let 1948/49 přemístěný do Blankenhainu z Callenbergu. Tento muzejní objekt otevřený u příležitosti
Mezinárodního dne muzeí v roce 2001 prezentuje v přízemí obytnou situaci rodiny venkovských
novousedlíků v letech 1948 až 1952. V horním patře
byla instalována tematická výstava týkající se období
od roku 1945 do roku 1952, včetně objektů válečné výbavy upravených k jinému účelu v rámci každodenního
použití, oděvů, potravinových známek atd. Chlév prezentuje původní situaci a ve stodole se nachází expozice zemědělských strojů tehdejší doby. Venkovní
areál v okolí domu venkovských novousedlíků má
přibližovat dobu NDR zhruba o 20 let později. Upravená zahrada se skleníkem, kůlna s dílnou a montovaná garáž s trabantem ilustrují strukturní proměnu
domů venkovských novousedlíků po vzniku JZD a kolektivizaci. Právě kůlna představuje další zvláštnost,
neboť se jedná původně o ubikaci společnosti Wismut provozující těžbu uranu v Seelingstädtu, která
byla později využívána Národní lidovou armádou jako
ubytovna pro rezervisty a nakonec byla prodána jako
stavební materiál na zahradní kůlnu. Tento stavební
objekt byl přemístěn v rámci Blankenhainu do blízkosti domu venkovských novousedlíků. Kůlna tohoto
typu se nachází v Blankenhainu i u jiného soukromě
obývaného domu venkovských novousedlíků, což
nás inspirovalo k přemístění této stavby. Takto vzniklá stavební skupina tak ve zdejším skanzenu odráží
velmi nedávnou epochu soudobých dějin, přičemž se
v rámci německých skanzenů jedná o novum. Další
prezentace, která je v celostátním měřítku ojedinělá,
se nachází v přemístěném montovaném přístřešku
(»Raumerweiterungshalle«), kde je zařízená dobová
cukrárna, resp. zmrzlinárna. Tato mobilní stavba, která
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der Zeit von 1945 bis 1952 aufgebaut, mit Konversionsprodukten, Kleidung, Lebensmittelmarken usw. Im
Stallteil ist die Originalsituation wiedergegeben und
in der Scheune werden landwirtschaftliche Maschinen
der Zeit gezeigt. Das Außengelände um das Neubauernhaus soll die DDR-Zeit circa 20 Jahre später darstellen; ein angelegter Garten mit Gewächshaus sowie
ein Schuppen mit Werkstatt und eine Schnellbaugarage mit Trabi sollen den Strukturwandel der Neubauernhäuser nach der LPG-Bildung und Kollektivierung
aufzeigen. Der Schuppen selbst stellt eine Besonderheit dar, handelte es sich doch ursprünglich um eine
Wismutbaracke des frühen Uranbergbaus aus Seelingstädt, später von der NVA als Reservistenquartier
genutzt und dann als Baumaterial für Gartenschuppen
verkauft. Dieses Bauobjekt wurde innerhalb Blankenhains zum Neubauernhaus transferiert. Ein Schuppen
dieser Art steht in Blankenhain an einem privat genutzten Neubauernhaus, so ergab sich die Idee der
Umsetzung. Die so entstandene Baugruppe des Blankenhainer Freilichtmuseums spiegelt damit eine ganz
junge zeitgeschichtliche Epoche wider, was ein Novum
in deutschen Freilichtmuseen darstellt. Ebenfalls eine
deutschlandweit einmalige Präsentation findet sich in
der translozierten Raumerweiterungshalle (REH) mit
der Einrichtung einer originalgetreuen Konditorei bzw.
eines Eiscafes. Kein Freilichtmuseum in Deutschland
zeigt die in der DDR verbreitet Form der Mobilbauweise der REH, einer Art »Faltcontainer«. Dieser DDRspezifische Mobilbau wurde als »Zwischenlösung« für
Konsum Verkaufsstellen, Gaststätten, Eiscafes oder
Intershops genutzt.
Neben den baulichen Objekten und Ausstellungen
in den Gebäuden gehört auch die Kulturlandschaft
zur Ausstellung im Museum: ländliche Gärten, der
Schlosspark, Teichanlagen, Streuobstwiesen, Feuchtwiesen, Wiesen und Weideflächen, Kräutergärten, Hecken, Feldwege und Schauflächen historischer Nutzpflanzen.
In einem eigens für die Museumspädagogik errichteten museumspädagogischen Zentrum mit Aktionsund Tagungsräumen sowie Mitmachküchen werden
die Museumsinhalte lebhaft vermittelt. Durch Mitmachaktionen können Jung und Alt Aspekte des historischen Alltags nacherleben und die Mühen unserer
Vorfahren nachspüren.
Das Museum greift auch mit Hilfe von Informationstafeln und -broschüren über das eigentliche Museumsgelände in die umliegende Landschaft aus. Unter dem
Titel »Museum in der Landschaft« werden historischgeographische und ökologische Elemente der Kulturlandschaft entlang zweier Wanderwege, einmal nach
Crimmitschau und einmal zur Koberbachtalsperre, für
den interessierten Wanderer aufgearbeitet.
Schlussgedanken
Das Deutsche Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain konnte in den nunmehr 40 Jahren seines Bestehens kontinuierlich ausgebaut und so zum größten
und umfangreichen Landwirtschafts- und Freilichtmu-
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byla v NDR tak rozšířená, není k vidění v žádném jiném
německém skanzenu. Jedná se v podstatě o »skládací kontejner«, jenž byl v dobách NDR využíván jako
»prozatímní řešení« pro prodejny konzumu, restaurace, kavárny či prodejny Intershop.
Vedle stavebních objektů a výstav patří k muzejní expozici i kulturní krajina: venkovské zahrady, zámecký
park, rybníky, ovocné sady, mokřady, louky a pastviny, bylinné zahrádky, keře, polní cesty a výstavní
plochy historických užitkových rostlin. Muzejní obsah
je živě zprostředkováván v muzejněpedagogickém
centru, které bylo zřízeno speciálně za tímto účelem
a poskytuje prostory pro aktivní programy a zasedání
či zážitkové kuchyňky. Prostřednictvím interaktivních
akcí mohou návštěvníci všech věkových skupin prožít
aspekty historického všedního dne a uvědomit si, jak
namáhavý byl život našich předků.
Pomocí informačních tabulí a brožur se muzeum
dotýká i okolní krajiny za hranicemi muzejního areálu.
Zájemci z řad pěších turistů se mohou vydat po dvou
turistických stezkách, z nichž jedna vede do Crimmitschau a druhá k přehradní nádrži Koberbachtalsperre.
Pod názvem »Muzeum v krajině« tyto stezky přibližují
historicko-geografické a ekologické prvky kulturní
krajiny.
Závěrečné úvahy
Německé zemědělské muzeum zámek Blankenhain
bylo po dobu již 40 let postupně rozšiřováno a stalo
se tak největším a nejrozsáhlejším zemědělským
muzeem a skanzenem ve středním a východním
Německu. Díky skutečnosti, že většina muzejních budov představuje in situ objekty – od rytířského statku
se zámkem až po zahradní kůlnu, a skanzen tedy
prezentuje originální stavební strukturu a v mnoha
případech i původní zařízení a inscenaci životních
poměrů, i díky rozmanitým tematickým expozicím se
v případě tohoto skanzenu jedná o jedinečné muzejní
zařízení nejen v Německu, ale i v Evropě. Zemědělské
muzeum a skanzen v Blankenhainu tak ve středním
Německu představuje nejvýznamnější zařízení
v oblasti dokumentace agrárních dějin a historie
zemědělské techniky, vývoje kulturní krajiny a osídlení, jakož i v oblasti národopisu, historie a geografie
venkovského prostoru. I v budoucnu bude třeba tento
rozsáhlý muzejní areál nadále rozšiřovat a zajistit jeho
další existenci.
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seum in Mittel- und Ostdeutschland werden. Durch
seine hauptsächliche in situ Anlage der Museumsgebäude – vom Rittergut mit Schloss bis zum Gartenschuppen – und der damit verbundenen Orginalität der
Bausubstanz wie auch vielfach der Einrichtungen und
Lebensinszenierungen sowie der vielfältigen thematischen Ausstellungen stellt dieses Freilichtmuseum
eine in Deutschland und Europa einmalige Museumsanlage dar. Das Blankenhainer Landwirtschafts- und
Freilichtmuseum ist damit für Mitteldeutschland die
bedeutendste Anlage zur Dokumentation der Landwirtschafts- und Landtechnikgeschichte, Kulturlandschafts- und Siedlungsgenese sowie der Volkskunde,
Geschichte und Geographie des ländlichen Raumes.
Diese umfangreiche Museumsanlage gilt es auch in
Zukunft weiter auszubauen und den Bestand zu sichern.
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Freilichtmuseum Gestern – Heute – Morgen
Skanzen včera – dnes – zítra
am Beispiel des Freilichtmuseums Mondseer Rauchhaus
na příkladu skanzenu Kouřový dům Mondsee
» Johannes Pfeffer
Freilichtmuseum
Mondseer Rauchhaus
und Bauernmuseum
Mondseeland
Skanzen Kouřový dům
Mondsee a Selské muzeum Mondseeland

1 Jungsteinzeitlicher
Krug
Neolitický džbán
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Die frühesten Bemühungen um die Erhaltung alter
Bauernhäuser fanden bereits um 1800 in Dänemark
statt. Das älteste Freilichtmuseum in Süddeutschland
ist das 1922 eröffnete Pfahlbaumuseum in Unteruldingen. Das erste zentrale Freilichtmuseum in Deutschland wurde 1935 in Cloppenburg in Niedersachsen
eröffnet.
Die Idee hinter der Gründung des Freilichtmuseums
in Mondsee war der »Erhalt zumindest eines Rauchhauses«, wie es typisch für die Region des Mondseelandes war. Es wurde 1960 feierlich eröffnet und war
damit das erste Freilichtmuseum in Oberösterreich
und das zweite in ganz Österreich.
Das Freilichtmuseum Mondseer Rauchhaus ist ein
volkskundliches Freilichtmuseum. Der Typ der volkskundlichen Museen ist die häufigste Form der Freilichtmuseen und dient dem Erhalt, der Erforschung
und der Präsentation der bäuerlichen Wohnform, des
Arbeitens und des Lebens.

První snahy o zachování starých selských domů lze
zaznamenat již kolem roku 1800 v Dánsku. Nejstarším
skanzenem v jižním Německu je muzeum kůlových
staveb v Unteruldingenu otevřené v roce 1922. První
centrální skanzen v Německu pak byl otevřen v roce
1935 v Cloppenburgu v Dolním Sasku.
K založení skanzenu v obci Mondsee vedla myšlenka
»zachovat alespoň jeden kouřový dům« typický pro region kolem Měsíčního jezera (Mondsee). Skanzen byl
slavnostně otevřen v roce 1960 jako první v Horním
Rakousku a druhý v celostátním měřítku.
Skanzen Kouřový dům Mondsee má národopisné
zaměření. Nejběžnějším typem skanzenů jsou právě
národopisná muzea, která slouží k uchování, výzkumu
a prezentaci selského způsobu bydlení, práce a života.
Historie selského obyvatelstva
v regionu Mondseeland
Obyvatelé sídlišť z kůlových staveb se již před 6 000
lety věnovali zemědělství. V roce 1870 bylo objeveno
první z těchto sídlišť v Seewalchenu u Atterského
jezera, v roce 1872 pak sídliště v Mondsee. Vzhledem k rozsáhlým nálezům z mladší doby kamenné
u Měsíčního jezera (Mondsee), a především s ohledem na charakteristickou výzdobu keramických nádob vzniklo označení »kultura Mondsee«. V roce 2011
byly kůlové stavby v Mondsee zařazeny na seznam
světového kulturního dědictví UNESCO.
V Rakouském muzeu kůlových staveb v Mondsee
jsou k vidění četné nálezy, které vzešly z výzkumné
práce Vlastivědného svazu Mondseeland, obnovené
zejména od roku 1960. Potápěčům se podařilo vyzdvihnout nádoby, nářadí, zbraně a vzácné organické
nálezy. Nálezy pšenice a žita, kostí dobytka, prasat,
koz a ovcí dokládají, jak se člověk tehdy začal usazovat. Z lovců a sběračů se stávali zemědělci a chovatelé dobytka, čímž byly položeny základy sels-

Geschichte der Bauern im Mondseeland
Bereits vor 6.000 Jahren betrieben die Menschen der
Pfahlbausiedlungen Landwirtschaft. Im Jahr 1870 wurden die ersten dieser Siedlungen in Seewalchen am
Attersee und 1872 in Mondsee entdeckt. Aufgrund der
umfangreichen jungsteinzeitlichen Funde am Mondsee und vor allem wegen der charakteristischen Verzierung der Keramikgefäße erhielt diese Kultur den
Namen Mondseekultur. 2011 wurden die Pfahlbauten
im Mondsee zum UNESCO Welterbe erhoben.
Die zahlreichen Funde, die durch die Forschungstätigkeit des Heimatbundes Mondseeland gemacht
wurden, die besonders in den Jahren ab 1960 wieder
begann, sind im Österreichischen Pfahlbaumuseum
in Mondsee zu sehen. Es wurden Gefäße, Werkzeuge,
Waffen und seltene organische Funde von den Tauchern zu Tage gefördert. Funde von Weizen und Gerste,
Knochen von Rindern, von Schweinen, von Ziegen und
Schafen zeigen, dass der Mensch in dieser Zeit sesshaft geworden ist. Er wurde vom Sammler und Jäger
zum Ackerbauern und Viehzüchter; der Beginn der
bäuerlichen Lebensweise im Mondseeland war gegeben. Durch die rege Grabungstätigkeit und die Funde
im Zentrumsbereich von Mondsee konnte dort zudem
eine römische Siedlung nachgewiesen werden.
Kloster und Bauern
Im Jahr 748 n. Chr. wurde das Mondseer Kloster vom
Bayernherzog Odilo gegründet und mit benediktinischen Mönchen, die vermutlich aus Monte Cassino
kamen, besetzt. Damit war der Anfang für einen wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung gegeben.
Besonders die Mondseer Schreibschule erlangte in
kurzer Zeit durch ihre Kunstfertigkeit enorme Bedeutung. Das Kloster Mondsee zählte schon bald zu den
hervorragendsten Klöstern in Bayern. 1416 entstand
eines der ältesten im Museum ausgestellten Bücher:
das Mondseer Urbar. In diesem einzigartigen 600
Jahre alten Buch sind alle damals im klösterlichen
Besitz vorhandenen Landwirtschaften detailliert beschrieben und dokumentiert. Auch das Mondseer
Rauchhaus ist hier erstmals erwähnt.
Freilichtmuseum Mondseer Rauchhaus damals
Bei der Eröffnung des Freilichtmuseums in Mondsee
1960 war es sehr wichtig, die bäuerliche Lebensweise
in Bezug auf die jahrhundertelange Entwicklung des
Bautyps Rauchhaus zu erhalten. Die bäuerliche Welt
mit ihren Lebens- und Arbeitsweisen war einem starken Wandel unterworfen. Bis dahin war das Haus als
Wohnung und Arbeitsstätte der Lebensmittelpunkt.
Ausgerichtet auf Selbstversorgung hatten alle Abläufe
und auch das Zusammenleben ihre über Jahrhunderte
entwickelte Funktion in einer bewährten Ordnung.
Architektonisch handelt es sich bei dem Rauchhaus
um einen Mittertennhof, wie sie in Tirol, im Berchtesgadener Land und bis ins Salzkammergut vorhanden
waren. Der rechteckige Gebäudegrundriss wird in der

kého způsobu života v regionu Mondseeland. Díky
aktivní práci na vykopávkách a nálezům v centru obce
Mondsee bylo kromě toho možné doložit i existenci
římského sídliště.

2 Das Mondseer
Rauchhaus
Kouřový dům v Mondsee

Klášter a sedláci
V roce 748 n. l. založil bavorský vévoda Odilo v Mondsee klášter, jenž byl osídlen benediktiny, kteří
přišli pravděpodobně z Montecassina. Tím začal
hospodářský a kulturní rozmach. Zejména zdejší
písařská škola získala zakrátko díky svému umění
mimořádný význam. Klášter Mondsee se záhy zařadil
mezi nejvýznačnější kláštery v Bavorsku. V roce 1416
vznikla jedna z nejstarších knih, jež jsou vystaveny
v muzeu: urbář kláštera Mondsee. Tato jedinečná,
600 let stará kniha obsahuje seznam a podrobný
popis všech zemědělských usedlostí, které tehdy
patřily klášteru. Nacházíme zde také první zmínku
o kouřovém domě v Mondsee.
Skanzen Kouřový dům Mondsee v minulosti
Při otevření skanzenu v Mondsee v roce 1960 bylo
velmi důležité zachovat selský způsob života v kontextu stavebního typu kouřového domu, který se
vyvíjel po dobu několika století. Selský svět včetně
způsobu života a práce prošel velkými změnami.
Dům představoval bydliště i pracoviště a stál v centru životního dění. Všechny postupy i vlastní soužití
byly zaměřeny na soběstačnost obyvatelstva a plnily
v rámci zavedeného řádu funkci, která se postupně po
staletí etablovala.
Z architektonického hlediska se u kouřového domu
jedná o dvůr s mlatem uprostřed. Stavby tohoto typu
nacházíme v Tyrolsku, Berchtesgadensku až po oblast Solné komory. Ve středu budovy s obdélníkovým
půdorysem se nachází mlat, který odděluje chlévy
od obytné části. Obytná část měla zpočátku podobu
roubené stavby, chlév býval kamenný. Úměrně velikosti zemědělské usedlosti či počtu zvířat byl půdorys
stavby menší či větší, aniž by se měnila funkce objektu. V době po roce 1945 byly tyto selské stavby
vzhledem k novým funkcím, zařízením a technikám
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3 Blick in die Ausstellung des neuen
Bauernmuseums
Pohled do výstavy nového selského muzea

4 Der Betchor
des ehemaligen
Klosters Mondsee
Oratoř bývalého
kláštera Mondsee
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Mitte durch die Tenne in Wohn- und Stallteil getrennt.
Der Wohnteil wurde anfangs in Holzblockbauweise,
der Stall in Stein gebaut. Je nach Größe der Landwirtschaft bzw. Anzahl der Tiere wurde dieser Grundriss
fast proportional vergrößert oder verkleinert, ohne
die Funktion zu verändern. In der Zeit nach 1945 wurden die Bauernhäuser mit neuen Funktionen, Geräten
und Techniken konfrontiert und umgebaut, erneuert –
sprich modernisiert – und der Zeit angepasst. Waren
1945 noch etwa 54 Holzbauernhäuser als Rauchhaus
im Mondseeland übrig, gab es 1958 nur mehr eines. Da
entstand der Gedanke, diese über einen langen Zeitraum entwickelte und bewährte Architektur des bäuerlichen Lebens vor dem Verschwinden zu bewahren und
für die Nachwelt zu erhalten. Durch den Autobahnbau
im Jahr 1958 musste das letzte Rauchhaus im Mondseeland weichen und wurde an attraktiver Stelle, über
dem Ort Mondsee gelegen, wieder errichtet.

přestavovány, rekonstruovány – tedy modernizovány – a přizpůsobovány potřebám doby. Zatímco
v roce 1945 se v regionu Mondseeland nacházelo
ještě přibližně 54 dřevěných selských domů, které
měly podobu kouřového domu, v roce 1958 už zde
stál jen jeden. Tehdy vznikla myšlenka zachránit tento
typ selské architektury, který měl za sebou dlouhý
vývoj a tradici, před zánikem a uchovat ho pro nadcházející generace. Poslední kouřový dům v regionu
musel ustoupit stavbě dálnice v roce 1958, a byl proto
přesunut na atraktivní místo nad obcí Mondsee.
Kouřový dům se vyznačuje absencí komína. Na
vyvýšeném místě ve středu obytné části se nachází
ohniště. V horním patře je v tomto prostoru umístěn
otvor, takže kouř může unikat směrem nahoru. Kouř
prochází mezerami mezi prkny, která tvoří strop,
a zároveň tak vysouší obilí, jež se v těchto prostorách
skladuje. Střecha měla zpočátku pozvolný sklon, což
bylo dáno tím, že byla kryta dřevěnými šindeli, které
byly pouze zatíženy tyčemi a kameny. Díky tomu, že
šindele nebyly upevněny, mohl kouř odcházet mezerami mezi nimi. Teprve později se šindele přibíjely
pomocí hřebíků, což umožňovalo stavbu strmějších
střech, které přinášely výhodu větších skladovacích
prostor v podkroví.
Díky jedinečnosti skanzenu na sebe úspěch nenechal čekat. V následujících letech byly v areálu muzea
umístěny další exponáty. Přitom se dbalo především
na detailní prezentaci pokud možno původních dochovaných objektů. V kouřovém domě se dokonce i topilo,
aby bylo možné návštěvníkům co nejlépe přiblížit
původní způsob života.
Skanzen představoval drobný soubor objektů roz
šířený o mlýn, chalupu se sýpkou, kolářství, pazdernu,

Die Eigenheit des Rauchhauses ist das Fehlen eines Kamins. Die Feuerstelle befindet sich an erhöhter
Stelle im zentralen Bereich des Wohnteiles. Das Obergeschoss ist in diesem Bereich ausgespart, wodurch
der Rauch nach oben ziehen kann. Durch Spalten zwischen den Brettern, welche die darüberliegende Decke bilden, kann der Rauch entweichen und das hier
gelagerte Getreide trocknen. Das Dach war zunächst,
bedingt durch die Eindeckung mit Holzschindeln, die
nur durch Beschwerung mit Stangen und Steinen gehalten wurden, flach geneigt. Das Legen der Schindeln ohne Befestigung ermöglichte, dass der Rauch
zwischen den Holz-Schindeln abziehen konnte. Erst
später wurden die Schindeln festgenagelt, wodurch
steilere Dachformen, mit dem Vorteil eines größeren
Lagervolumens im Dachraum möglich waren.
Durch die Einzigartigkeit des Freilichtmuseums stellte
sich der Erfolg ein. In den folgenden Jahren wurden im
Museumsgelände weitere Objekte als Schauobjekte
aufgestellt. Wichtig schien vor allem eine detailgetreue
Darstellung möglichst original erhaltener Objekte. Im
Rauchhaus wird sogar noch eingeheizt, um eine möglichst originale Lebensweise darzustellen.
Ergänzt durch eine Mühle, eine Hütte mit Getreidekasten, eine Wagnerei, eine Flachsdörre und sogar ein
weiteres Bauernhaus, diesmal mit Kamin, stellte das
Freilichtmuseum ein kleines Ensemble dar. Durch den
Verkauf von Postkarten und eine bäuerliche Verköstigung wurden die Einnahmen erhöht.
In den vergangenen Jahren zeigte sich jedoch, dass
aufgrund der wachsenden Anzahl von Freilichtmuseen
in der Umgebung die Besucherzahlen im Mondseer
Freilichtmuseum in dieser Gestaltung rapide zurückgingen. Es reichte nicht mehr, nur originale Objekte
auszustellen.

5 Die ehemalige
gotische Kloster
bibliothek, heute ein
Ausstellungsraum
des Klostermuseums
Bývalá gotická klášterní
knihovna, dnes výstavní
místnost klášterního
muzea

a dokonce i další selské stavení, tentokrát s komínem. Díky prodeji pohlednic a selskému pohoštění se
podařilo zvýšit příjmy.
V uplynulých letech se však ukázalo, že vzhledem k rostoucímu počtu skanzenů v okolí počet
návštěvníků zařízení v Mondsee ve stávající podobě
výrazně poklesl. Už nestačilo vystavovat pouze originální objekty.
Skanzen Kouřový dům Mondsee dnes

Freilichtmuseum Mondseer Rauchhaus heute
Um den Erhalt des Freilichtmuseums zu sichern, wurden um das Jahr 2005 Konzepte entwickelt, die schrittweise in den vergangenen Jahren umgesetzt wurden.
Das Ziel sollte sein, nicht viel größer zu werden, sondern das Vorhandene zu nutzen, zu präsentieren und
mit Hilfe der neuen Medien zu vermarkten.
Durch eine neue, bessere Zufahrt und geeignete
Parkflächen ist es nun auch möglich, mit Bussen anzureisen. Ein neuer Infrastrukturbau, das sogenannte
Bauernmuseum Mondseeland, wurde als Interpretation eines modernen landwirtschaftlichen Gebäudes
mit Veranstaltungssaal, Shop, Küche sowie zeitgemäßen WC-Anlagen errichtet.
Dieser neue Bau wurde 2009 feierlich eröffnet.
Durch die Hanglage war es möglich, die Planung so
zu gestalten, dass es zwei voneinander getrennte Eingänge, zum einen für den Veranstaltungssaal im oberen Geschoss und zum anderen für das Museum im
unteren Geschoss gibt. Hier soll der Eingangsbereich
mit seiner Ausstellungfläche als informierendes Entree für das Freilichtmuseum dienen.
Die hier vorhandene Dauerausstellung zeigt anhand
von Originalgeräten sowie Texten, Filmmaterial und

Aby bylo možné skanzen zachovat, byla kolem roku
2005 vypracována koncepce, která byla v uplynulých
letech postupně realizována. Cílem nemělo být
výrazné zvětšení muzea, nýbrž lepší využití a prezentace stávající náplně a její uplatnění na trhu pomocí
nových médií.
Díky novému, lepšímu příjezdu a vhodným parkovacím plochám je dnes možné do skanzenu přijet i autobusem. Bylo vybudováno nové zázemí, tzv. Selské
muzeum Mondseeland, které se nachází v objektu
připomínajícím moderní zemědělskou budovu se
sálem pro pořádání akcí, obchodem, kuchyní a moderním sanitárním zařízením.
Tento objekt byl slavnostně otevřen v roce 2009.
Díky poloze ve svahu bylo možné budovu koncipovat tak, aby měla dva oddělené vstupy, jeden do sálu
v horním patře a druhý do muzea o poschodí níže.
Vstupní prostor s výstavní plochou přitom slouží jako
informativní úvod do skanzenu.
Zdejší stálá výstava přibližuje pomocí originálních
přístrojů, textů, filmových materiálů a audio zastavení zemědělskou práci v regionu Mondseeland
v koloběhu čtyř ročních období. Je rozdělená do tematických oblastí od prehistorie přes dobu před vznikem

71

6, 7 Bei der Feldarbeit
auf dem Museumsgelände werden Traktoren, aber auch Pferde
eingesetzt.
Při práci na poli v are
álu muzea se vyžívají
traktory, ale i koně.

Hörstationen die landwirtschaftliche Arbeit im Mondseeland im Lauf der vier Jahreszeiten – gegliedert in
Themenflächen von der Urgeschichte über die vorindustrielle Zeit und den nachfolgend raschen Strukturwandel bis in die Gegenwart.
Das bisher frei von allen Seiten zugängliche Areal
wurde zudem mit einer Einfriedung versehen. Eine vorgeschlagene Gehlinie führt den Besucher nun durch
das Museumsareal wieder zurück zum Ausgangspunkt
bei der Kasse.
Im Eingangsbereich ist ein Shop vorhanden und
auch die Verköstigung der Besucher mit einer bäuerlichen Jause ist durch die nunmehr vorhandene Küche
besser möglich.
Lebendiges Museum
Neben dem Bemühen, ein landwirtschaftliches
Museum am Laufen zu halten, steht jetzt auch der
Wunsch, Techniken aus der Geschichte der Landwirtschaft zu zeigen und mit den historischen Geräten
vorzuführen. Dies geschieht einerseits durch Filmund Tondokumente im neuen Bauernmuseum und im
Gelände durch wiederkehrende Veranstaltungen. Da
es aus eigenen finanziellen Ressourcen und aufgrund
der veralteten Strukturen nicht möglich war, diese Veranstaltungen durchzuführen, wurden Vereine wie z. B.
der Oldtimerclub, der Pferdeverein und der Sensenverein zum Mitmachen gewonnen. Es muss an dieser
Stelle gesagt werden, dass das Freilichtmuseum nur
eine angestellte Person hat. Alle anderen Personen
sind ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die den wirtschaftlichen Betrieb des Freilichtmuseums ermöglichen.
Durch dieses lebendige Betreiben des Museums mit
Veranstaltungen wurden wieder Menschen zum Mitgestalten und Forschen gewonnen und auch Jüngere animiert, sich einzubringen. Dies betrifft das Sammeln
von Geräten und Unterlagen, wie auch das Erforschen
und das letztendliche Betreiben bzw. Bedienen der Geräte. Dadurch ist ein besseres Verstehen der Vergan-
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průmyslu a následující rychlou strukturní proměnu až
do současnosti.
Kromě toho byl nyní areál, jenž byl dosud volně
přístupný ze všech stran, ohrazen. Návštěvníky provází areálem muzea navržený okruh, který je na závěr
zavádí zpět k východu u pokladny.
Ve vstupní oblasti se nachází obchod a díky zřízené
kuchyni mohou návštěvníci využít i občerstvení, kde
jsou k dostání jednoduché selské pokrmy.
Živé muzeum
Vedle snahy zajistit chod zemědělského muzea
nyní rovněž usilujeme o prezentaci technik z dějin
zemědělství a ukázky pomocí historického náčiní.
K tomu slouží filmové a zvukové dokumenty v selském
muzeu a rozmanité akce pořádané v areálu skanzenu.
Jelikož s přihlédnutím k zastaralé struktuře nebylo
možné realizovat tyto akce z vlastních finančních
zdrojů, podařilo se získat ke spolupráci spolky, např.
klub veteránů, jezdecký spolek či spolek kosců. Na
tomto místě je třeba říci, že skanzen má pouze jednoho placeného zaměstnance. Všichni ostatní pracovníci se angažují bez nároku na odměnu a umožňují tak
provoz skanzenu po ekonomické stránce.
Díky tomuto živému způsobu provozování muzea
včetně řady akcí se podařilo získat pro spolupráci na
koncepci a výzkumu mnoho lidí, mezi nimi i zástupce
mladších ročníků. To se týká sběru náčiní a podkladů,
výzkumu i vlastního provozu a obsluhy nástrojů. Díky
tomu lze lépe pochopit historické a kulturní souvislosti. Dnes se konají například v květnu akce věnované
obdělávání půdy, v srpnu pak akce zaměřené na žně.
Tyto činnosti jsou provozovány pomocí lidí, zvířat
i strojů. Pozornost se zde samozřejmě zaměřuje zejména na práce s využitím koní. Návštěvníci si tak
mohou udělat na jedné straně představu o tom, jak
namáhavá dříve práce byla, na druhé straně získávají
i pochopení pro různé těžkosti a nutnost brát ohled
na počasí a roční období. Při každoročních podzimních slavnostech v polovině září jsou prezentovány
také řemeslné činnosti, například předení, výroba
železných košů, tkaní, sečení kosou atd.
Zajímavý je také vývoj různých druhů zemědělských
pohonů od žentouru poháněného koňskou silou

genheit und der Kultur möglich. So finden mittlerweile
Veranstaltungen zum Bestellen des Ackers im Mai und
zum Ernten im August statt. Diese Tätigkeiten werden
mit Mensch, Tier und maschineller Hilfe durchgeführt.
Hier stehen natürlich die Arbeiten mit dem Pferd im
Vordergrund. Dadurch wird einerseits das Bewusstsein für die frühere harte Arbeit und andererseits auch
für die Schwierigkeiten und die Rücksichtnahme auf
Wetter und Jahreszeiten geschärft. Beim jährlich stattfindenden Herbstfest Mitte September werden auch
handwerkliche Tätigkeiten wie Spinnen, Eisenkörbe
Flechten, Weben, Sensenmähen usw. gezeigt.
Interessant ist auch die Entwicklung der Antriebsarten in der Landwirtschaft, vom Pferdegöpel bis zur
Dampfmaschine, bevor die Traktoren kamen und passende Zusatzgeräte dazu entwickelt wurden. Natürlich sind auch Oldtimer mit Motorgetriebe im Museum
vorhanden und bei den Veranstaltungen im Einsatz.
Im Freilichtmuseum Mondseer Rauchhaus wurden
ein Heckenlehrpfad und ein Obstbaumweg angelegt.
Fast vergessene Pflanzen und Früchte, die standortgerecht in dieser Gegend wachsen, sollen dadurch erhalten bleiben und in Zukunft wird man sie auch kaufen
können.
Es ist ein alter Brauch am Palmsonntag Palmbuschen
in der Kirche weihen zu lassen und auf den Feldern
und Äckern aufzustellen. Dabei handelt es sich um
schön geschmückte Buschen bestehend aus 10 Pflanzen: Buchsbaum, Efeu, Eibe, Hasel, Sadebaum, Thuja,
Seidelbast, Stechpalme, Wacholder, Salweide. Diese
wurden am Palmbuschen-Weg im Museum gepflanzt
und beschrieben.
In Workshops wurde mit dem Wissen von älteren Bauern und Handwerkern zum Beispiel das Thema Zäune
erforscht. Einerseits wurden historische Zäune für den
Hausgarten und andererseits Zäune zum Schutz der
Äcker erforscht. Sowohl die Art der Zäune als auch die
handwerkliche Fähigkeit, sie zu bauen war Thema. So
entstand eine Sammlung von historischen Zäunen im
Museumsgelände.

přes parní stroj až do doby, kdy byly zavedeny traktory s příslušnými doplňky. V muzeu jsou k vidění
samozřejmě i veterány s motorovým pohonem, které
využíváme při akcích.
V okolí Kouřového domu Mondsee byla zřízena
naučná stezka keřů a cesta ovocných stromů. Cílem
je zachovat téměř zapomenuté rostliny a ovoce, které
vždy tvořily součást tohoto kraje. V budoucnu je
plánován i jejich prodej.
Starým zvykem je svěcení palmových ratolestí v kostele na květnou neděli, jež následně nacházejí místo
na polích. Jedná se o zdobené svazky z deseti rostlin:
zimostrázu, břečťanu, tisu, lísky, jalovce chvojky, túje,
lýkovce, cesmíny, jalovce a jívy. V muzeu byly tyto
rostliny vysázeny podél samostatné cesty a opatřeny
popisky.
Ve workshopech jsme využili znalostí starších
zemědělců a řemeslníků, například k tématu plotů.
Zkoumali jsme na jedné straně historické ploty pro
domácí zahrádky, na druhé straně ploty na ochranu
orné půdy. Tématem byly různé druhy plotů i řemeslné
dovednosti spojené s jejich výrobou. V areálu muzea
přitom vznikla sbírka historických plotů.
Všestrannost
»Všestrannost« je pro zemědělce v regionu Mondseeland nutností dodnes. Důvodem je krajina,
která se vyznačuje zčásti velmi strmými a těžko
obhospodařovatelnými plochami, jakož i vlhké klima.
Jezero představovalo zdroj potravy už od doby vzniku kůlových staveb. Pozoruhodné je, že monoxyl,
jehož využití je doložené už od pravěku, má tradici
a stále se u Měsíčního jezera používá. Monoxyl je
zhruba 11 m dlouhá loď vytesaná z jedle, která může
být až 250 let stará. Po poražení kmene a jeho hrubém
opracování se loď naplní kamením a ponoří do jezera,
kde zůstává až do okamžiku použití. Kmen v tomto
stadiu zpracování se v němčině nazývá »Prügel«. Teprve po vyzdvižení z vody může být loď dokončena.
Výhodou monoxylu je, že je vyroben z jednoho kusu

8 Herbstfest des
Museums
Podzimní slavnost
muzea

Vielseitigkeit
Die Notwendigkeit, »vielseitig« sein zu müssen, prägt
den Bauern im Mondseeland bis heute. Die Landschaft
mit ihren teilweise sehr steilen und schwer zu bewirtschaftenden Flächen wie auch das feuchte Klima waren dafür verantwortlich.
Der See war schon seit der Pfahlbauzeit Nahrungsmittellieferant. Es ist einzigartig, dass der Einbaum,
nachvollziehbar seit der Urzeit, Tradition hat und noch
immer im Mondsee im Einsatz ist. Ein Einbaum ist
ein aus einer bis zu 250 Jahre alten Tanne gehacktes
Schiff mit einer Länge von ca. 11 m. Er wird nach dem
Fällen des Baumes und dem groben Aushacken bis zu
seinem Einsatz mit Steinen gefüllt im See versenkt.
In diesem Stadium spricht man von Prügel. Erst nach
dem Heben wird er als Einbaum fertiggestellt. Sein
Vorteil ist, dass er aus einem Stück Holz besteht und
dadurch keine Ecken und Kanten hat, an denen die Fischernetze zerreißen könnten.
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Im Freilichtmuseum sind sowohl ein Prügel als auch
ein fertiger Einbaum ausgestellt. Im August 2016
wurde ein vor über 10 Jahren hergestellter und versenkter Einbaum aus dem Mondsee gehoben. In Zukunft wird der Einbaum bei Veranstaltungen für Besucherfahrten zur Verfügung stehen.
Das Freilichtmuseum Mondseer Rauchhaus beschäftigt sich daneben auch zunehmend mit den geänderten ländlichen Lebensweisen in den 1950er-Jahren,
auch die Sammlungstätigkeit orientiert sich vermehrt
an dieser Zeitepoche.
Vom Heimatbund Mondseeland werden zudem das
Kloster- und das Österreichische Pfahlbaumuseum
betrieben. Gegründet wurden diese beiden Museen
als Heimatmuseum. Daher befindet sich hier sehr viel
Volkskultur mit dem Schwerpunkt auf altbäuerlicher
und altbürgerlicher Kultur und Handwerk. Diese Ausstellungstücke werden in den kommenden Jahren im
Freilichtmuseum ausgestellt. Das Freilichtmuseum
soll nicht wie ursprünglich gedacht nur die Erhaltung
der alten Bauformen und Lebensweisen zeigen, sondern auch die Volkskultur wie Trachten, aber auch die
Gewerbebetriebe und die damit einhergehende Geschichte der Sensenindustrie im Mondseeland usw.
beherbergen. Zusätzlich unterhält der Heimatbund
das SKGLB Eisenbahnmuseum.

dřeva, a proto nemá žádné rohy ani hrany, o které by
se mohly roztrhat rybářské sítě.
Ve skanzenu je vystaven jak polotovar, tzv. »Prügel«,
tak i hotový monoxyl. V srpnu 2016 byl z Měsíčního
jezera vyzdvižen monoxyl vyrobený a ponořený před
více než 10 lety. Od roku 2017 bude tento monoxyl
sloužit pro vyjížďky návštěvníků v rámci akcí.
Skanzen Kouřový dům Mondsee se kromě toho stále
více zabývá transformací venkovského životního stylu
v 50. letech 20. století a rovněž sběratelská činnost se
stále více orientuje na toto období.
Vlastenecký svaz Mondseeland dále provozuje
Klášterní muzeum a Rakouské muzeum kůlových staveb. Obě tato zařízení byla založena jako vlastivědná
muzea. Proto zde nacházíme velké množství exponátů
z oblasti lidové kultury se zaměřením na starou
selskou a měšťanskou kulturu a řemeslo. Tyto objekty
budou v nadcházejících letech vystaveny ve skanzenu.
Skanzen nemá sloužit pouze k zachování starých
stavebních forem a způsobů života, jak se původně
předpokládalo, ale má zahrnovat i lidovou kulturu,
například kroje či živnostenské provozy, související
historii výroby kos v regionu Mondseeland apod. Vlastenecký svaz kromě toho provozuje Železniční muzeum lokální solnohradské dráhy.
Reklama a prosazení na trhu

Vermarktung und Bewerbung
Es war dringend notwendig eine gemeinsame Vermarktung aller Mondseer Museen voranzutreiben. Für
die Wiedererkennung wurde eine gemeinsame Dachmarke, sprich ein Logo, entwickelt. Jedes Museum
bekam zusätzlich ein eigenes Logo und eine Farbe
zugewiesen.
Für die Vermarktung war es außerdem notwendig,
eine gemeinsame zeitgemäße Website für alle Museen
erstellen zu lassen. Der QR-Code ist die logische Ergänzung zur Website. Die neuen Medien wie Facebook
wurden aktiviert. Natürlich ist zu beachten, dass hier
auch stetig aktualisiert werden muss. Dies ist gerade
für ein ehrenamtlich geführtes Museum eine umfangreiche Aufgabe.

9 Gemeinsame Dachmarke und Einzellogos
der Mondseer Museen
Společná zastřešující
značka a jednotlivá loga
muzeí v Mondsee
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Rovněž se ukázalo, že je nezbytně nutné začít pracovat na společné reklamě všech muzeí v Mondsee. Za
tímto účelem byla vytvořena jednotná zastřešující
značka, v podstatě logo. Kromě toho dostalo každé
muzeum svůj vlastní znak a vlastní barvu.
V rámci reklamní činnosti bylo nutné vytvořit spo
lečné moderní webové stránky pro všechna muzea. Internetovou prezentaci logicky doplňuje QR kód. Začali
jsme se prezentovat na nových médiích, jako je facebook. Zde je samozřejmě nutné brát v úvahu potřebu
neustálých aktualizací. Zejména pro muzeum vedené
dobrovolnými pracovníky se jedná o rozsáhlý úkol.
Byl podán podnět k vytvoření společné brožury
pro všechna muzea v regionu Mondseeland včetně
těch, jejichž zřizovatelem jsou jiné spolky. Jelikož

Ein gemeinsamer Flyer für alle Museen des Mondseelandes, auch wenn diese von verschiedenen Vereinen geführt werden, wurde initiiert. Dabei ist im
Mondseeland natürlich der Tourismus ein wichtiger
Faktor, wie auch die Verbreitung der Flyer über die Tourismusbüros.
Die neue Eintrittskarte wurde für alle Museen gleich
gestaltet. Nachdem, wie bereits erläutert, in Mondsee
mehrere Museen vorhanden sind, wird versucht, durch
die Einführung einer Combi-Card mehr Besucher in die
anderen Museen zu bringen. Die Rückseite der Eintrittskarte wird zudem als Werbefläche benutzt.
Resümee
War es früher ausreichend, erhaltenswürdige Objekte
hofartig aufzustellen und kontinuierlich auszubauen,
sind die heutigen Anforderungen an ein Freilichtmuseum sehr viel höher. Es reicht nicht mehr aus, nur
zu sammeln und aufzustellen. Das Freilichtmuseum
Mondseer Rauchhaus sieht seine Aufgabe für die Zukunft in der lebendigen Vermittlung von Geschichte
und der besuchergerechten Gestaltung. Die Nutzung
aller Medien ist eine weitere Aufgabe.
Wir, der Vorstand und die mitarbeitenden Personen
in den Mondseer Museen, haben unsere Aufgabenstellung dahin ausgerichtet, in Zukunft auch die jüngere
Vergangenheit stärker zu erforschen. Dies betrifft die
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Den Schwerpunkt
bilden die einhergehenden Änderungen in der Lebensund Arbeitsweise der Landwirtschaft. So sollen z. B.
Veränderungen im Ernährungsverhalten heute gesammelt und dokumentiert werden, um sie in Zukunft präsentieren zu können. Und so ist unser Ziel: Die Vergangenheit muss lebendiger dargestellt werden!

v okolí Měsíčního jezera hraje velkou roli cestovní
ruch, je důležité distribuovat brožury prostřednictvím
informačních center.
Také nové vstupenky do všech muzeí dostaly jednotnou podobu. Jak už bylo řečeno, v Mondsee se nachází
více muzeí, a proto se snažíme přivést do jednotlivých
zařízení více návštěvníků prostřednictvím kombinované karty. Zadní strana vstupenky je navíc využívána
jako reklamní plocha.
Shrnutí
Zatímco dříve bylo dostačující aranžovat objekty
hodné zachování v rámci jednotlivých selských dvorů
a tuto sbírku průběžně rozšiřovat, v současné době
jsou na skanzeny kladeny mnohem vyšší požadavky.
Pouze sbírat a vystavovat už nestačí. Skanzen Kouřový
dům Mondsee spatřuje svůj úkol do budoucna v živém
zprostředkování historie a realizaci koncepce přívětivé
k návštěvníkům. Dalším úkolem je využití všech médií.
Jakožto představenstvo a personál muzeí v Mondsee jsme svůj úkol pojali tak, abychom se v budoucnu
v rámci výzkumu věnovali ve zvýšené míře i novější
minulosti. To se týká období po druhé světové válce.
Především se zaměřujeme na související změny život
ního stylu a způsobu práce v zemědělství. Například
chceme sbírat a dokumentovat dnešní změny ve způ
sobu stravování tak, abychom je mohli v budoucnu
prezentovat. Naším cílem je tedy živější prezentace
minulosti!
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Das UNESCO-Übereinkommen zur Erhaltung
des nicht-materiellen Kulturerbes
und seine Umsetzung in der Tschechischen Republik
Implementace Úmluvy o zachování nemateriálního
kulturního dědictví lidstava v České republice
» Martin Šimsa
Nationalinstitut für
Volkskultur in Strážnice
Národní ústav lidové
kultury ve Strážnici
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Das Nationalinstitut für Volkskultur (im Weiteren Nationalinstitut für VK genannt) ist eine vom Kulturministerium errichtete Institution, die als beauftragte
Dienststelle für die Koordination der Pflege der traditionellen Volkskultur in der Tschechischen Republik
zuständig ist. Die Aufgabe der Pflege wird nicht nur
im Rahmen der Haupttätigkeit erfüllt, sondern auch
in Form von Forschungsprojekten. Das Institut bietet
dem Laienpublikum ebenso wie dem Fachpublikum
seine methodologischen Experten- und Informationsdienste für den Bereich der traditionellen Volkskultur
sowie fachspezifische Bildungs- und Dokumentationsdienste für alle Arten von Aktivitäten im Bereich
Folklore in der Tschechischen Republik an. Es vermittelt die Zusammenarbeit zwischen fachlichen Einrichtungen und Interessengruppen mit Bezug zur traditionellen Volkskultur. Das Nationalinstitut für VK ist seit
1956 Veranstalter des prestigeträchtigen Internationalen Folklorefestivals in Strážnice, das zu den ältesten
und größten Folklorefestivals in Mitteleuropa zählt.
Außerdem ist es seit 1974 Träger des Dorfmuseums
Südostmährens in Strážnice, einem Freilichtmuseum,
das sich mit der Erhaltung der traditionellen Lehmbauarchitektur befasst.
Ein wichtiger Bestandteil der internationalen Zusammenarbeit des Nationalistituts für VK ist seine
Expertentätigkeit für die UNESCO. Im Zusammenhang
mit der Annahme der Empfehlungen zur Wahrung des
kulturellen Erbes in Volkskunst und Brauchtum im Jahr
1989 organisierte das Institut einige Arbeitsbesprechungen von Experten aus Mittel- und Osteuropa.
Im Jahr 1996 lautete das Thema Grundsätze für den
Schutz der traditionellen Volkskultur vor ungeeigneter
Kommerzialisierung und 1997 Ethik und traditionelle
Volkskultur. Im Jahr 2005 folgte das Thema Nationale
Politik mit Ausrichtung auf die Erhaltung und Förderung der traditionellen Volkskultur als einer wichtigen

Národní ústav lidové kultury je instituce zřizovaná Ministerstvem kultury jako centrální pověřené pracoviště
pro koordinaci péče o tradiční lidovou kulturu v České
republice. Naplnění péče dosahuje nejen v rámci
hlavní činnosti, ale též prostřednictvím výzkumných
projektů. Ústav poskytuje metodologické, expertní
a informační služby pro oblast tradiční lidové kultury
odborné i laické veřejnosti, zabezpečuje odborné
vzdělávací a dokumentační služby pro všechny druhy
folklorních aktivit v České republice. Zprostředkovává
spolupráci mezi odbornými institucemi a zájmovými
skupinami se vztahem k tradiční lidové kultuře. Od
roku 1956 je pořadatelem prestižního Mezinárodního
folklorního festivalu Strážnice, který patří k nejstarším
a největším ve střední Evropě. Vedle toho je též od
roku 1974 zřizovatel Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici, což je muzeum v přírodě zaměřené
na uchování tradice hliněného stavitelství.
Významnou složku mezinárodní spolupráce NÚLK
představuje expertní činnost, kterou vykonává pro
UNESCO. V souvislosti s přijetím Doporučení o ochraně
tradiční a lidové kultury a folkloru v roce 1989,
uspořádal ústav několik pracovních porad expertů
z regionu střední a východní Evropy. V roce 1996
byla jejím tématem Zásady ochrany tradiční lidové
kultury před nevhodnou komercializací a v roce 1997
Etika a tradiční lidová kultura. V roce 2005 Národní
politiky zaměřené na zachování a podporu tradiční
lidové kultury jako důležité složky nemateriálního
kulturního dědictví a v roce 2009 Záchovná opatření
týkající se statků nemateriálního kulturního dědictví.
Součástí porad byla dotazníková šetření, expertní
zprávy i odborné referáty, jež byly po redakčních úpravách začleněny do několika metodických příruček vydaných tiskem, které dosud patří mezi doporučované
pracovní materiály UNESCO (Krist 1997; Jančář 1999;
Blahůšek and Krist 2005).

Komponente des immateriellen Kulturerbes und im
Jahr 2009 Erhaltungsmaßnahmen für Güter des immateriellen Kulturerbes. Bestandteil der Konsultationen
waren Fragebogenaktionen, Expertenberichte sowie
Fachvorträge, die nach redaktioneller Bearbeitung in
einigen methodischen Handbüchern veröffentlicht
wurden und die bis heute zu den von der UNESCO
empfohlenen Arbeitsunterlagen zählen (Krist 1997;
Jančář 1999; Blahůšek and Krist 2005).
Die enge Zusammenarbeit der Tschechischen Republik und der UNESCO bei der Vorbereitung der Konzeption für die Liste der Meisterwerke des mündlichen
und immateriellen Erbes der Menschheit führte dazu,
dass bereits 2005 als eines der ersten Meisterwerke
auch der Rekrutentanz »Verbuňk« – ein Werbetanz aus
der Mährischen Slowakei –, ein Solotanz der Männer,
eingetragen wurde. Es handelt sich um einen Männertanz mit Sprungtanzcharakter und zahlreichen Improvisationseinlagen. Zu seinen Besonderheiten gehört,
dass er zwar überwiegend als Gruppentanz getanzt
wird, aber jeder Tänzer für sich allein tanzt und unter
Einsatz seines tänzerischen Könnens und seiner eigenen Wesensart Ausdrucksformen entsprechend seiner regionalen und lokalen Zugehörigkeit wählt.
Nachdem 2003 das Übereinkommen zur Erhaltung
des immateriellen Kulturerbes angenommen worden
war, wobei die Tschechische Republik dies erst 2009
vollzogen hat, konnten Kulturgüter zur Aufnahme in
die neu geschaffene Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit vorgeschlagen
werden. Eingetragen wurden auf diese Weise 2010 die
Faschingsumzüge und -masken in der Region Hlinecko
– Umzüge, die am Winterende, in der Faschingszeit,
stattfinden. Männer und Burschen aus dem Dorf gehen in traditionellen Masken, unter Begleitung einer
Blasmusikgruppe, von Haus zu Haus. Bei jedem Haus

Úzká spolupráce České republiky a UNESCO na
přípravě koncepce seznamu Mistrovských děl ústního
a nemateriálního dědictví lidstva vedla k tomu, že již
v roce 2005 byl mezi prvními mistrovskými díly zapsán
Slovácký verbuňk – mužský sólový tanec. Jedná se
o mužský tanec skočného charakteru s výraznou
mírou improvizace. K jeho zvláštnímu rázu přispívá
fakt, že ačkoliv se převážně tančí hromadně, každý
z tanečníků tančí sám za sebe s výrazem své regionální a místní příslušnosti, svého tanečního umění
a povahy.
Po přistoupení k Úmluvě o zachování nemateriálního
kulturního dědictví z roku 2003, k čemuž v České republice došlo teprve v roce 2009, bylo možné předkládat
k zápisu statky navržené do nově vytvořeného Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního
dědictví lidstva. V roce 2010 takto byly zapsány
Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku –
obchůzky se konají na konci zimního období, které se
nazývá masopust. Vesničtí muži a mladíci v tradičních
maskách obcházejí za doprovodu dechové hudby
vesnici dům od domu. Průvod se u každého domu
zastavuje a se souhlasem hospodáře tradicí přesně
určené čtyři masky zatančí rituální tanec, který má zajistit bohatou úrodu a prosperitu rodiny. Masopustní
obchůzky patří k ustáleným a významným veřejným
aktivitám místní komunity.
V roce 2011 byla zapsána Jízda králů na Slovácku.
Zvyk patří k významným festivitám, jejichž existenci
je možné v různé podobě doložit v celé střední Evropě.
V současnosti je ovšem její konání ojedinělou událostí.
Především proto, že byla vždy úzce spjata s agrární
venkovskou kulturou – konání tohoto obyčeje totiž
bylo vždy závislé na dostupnosti koní, bez nichž není
možné celý obřad v jeho tradiční podobě uskutečnit.
Proto se do dnešní doby dochoval tento obyčej pouze
1 Der Ritt der Könige
in der Mährischen
Slowakei
Jízda králů na Slovácku
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2 Masken in
der Region Hlinecko
Masky na Hlinecku
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hält der Umzug und mit Zustimmung des Hausherrn
tanzen vier, traditionell dafür bestimmte Masken einen rituellen Tanz, der eine reiche Ernte und der Familie Wohlstand sichern soll. Die Faschingsumzüge
gehören zu den etablierten und wichtigen öffentlichen
Aktivitäten der lokalen Gemeinschaft.
Im Jahr 2011 wurde »Der Ritt der Könige« in der
Mährischen Slowakei in die Liste aufgenommen. Dieser Brauch gehört zu den wichtigen Festivitäten, deren
Vorkommen in vielerlei Gestalt in ganz Mitteleuropa
nachzuweisen ist. Gegenwärtig ist seine Ausübung
aber ein einmaliges Ereignis, weil der Brauch eng mit
der bäuerlichen Landwirtschaft zusammenhängt.
Ohne Pferde ist das ganze Ritual in seiner traditionellen Form nicht durchführbar. Deshalb hat sich dieser
Brauch nur in einigen mährischen Orten im Südosten
der Tschechischen Republik bis in die heutigen Tage
erhalten.
Ende 2016 wurde in Addis Abeba in Äthiopien ein
weiteres Kulturgut aufgenommen, nämlich das traditionelle Puppenspiel in der Slowakei und in Tschechien. Derzeit läuft das Prüfungsverfahren für die
gemeinsame Nominierung Tschechiens, der Slowakei,
Ungarns, Österreichs und Deutschlands für die Aufnahme des traditionellen Blaudruckverfahrens in Mitteleuropa.
Aufgrund der von der UNESCO 1989 angenommenenen Empfehlungen zur Wahrung des kulturellen Erbes,
begann das Institut mit der Arbeit an einer Filmdokumentation über ausgeprägte Erscheinungsformen
traditioneller Volkskultur. In den Jahren 1994 bis 1997
wurde mit der Arbeit an der Filmenzyklopädie Volkstänze aus Böhmen, Mähren und Schlesien begonnen.
Deren zehn Teile umfassen alle wichtigen ethnografische Regionen. Autorinnen des Drehbuchs und der
Begleitpublikation waren die Mitarbeiterinnen der
Akademie der Wissenschaften Hanah Laudová und
Zdena Jelínková. Fortsetzung fand diese Arbeit an der
Filmenzyklopädie in der Zeit von 2000 bis 2007 mit

v několika moravských sídlech na jihovýchodě České
republiky. Na konci roku 2016 byl v Addiss Abebě
v Etiopii zapsán další statek, a to Tradiční loutkářství
na Slovensku a v Čechách. V současné době probíhá
posuzování společné nominace Česka, Slovenska,
Maďarska, Rakouska a Německa, předložení v roce
2017, která je věnovaná Tradiční výrobě modrotisku ve
střední Evropě.
Na základě Doporučení k ochraně nemateriálního
kulturního dědictví, které přijalo UNESCO v roce
1989 začal ústav pracovat na filmové dokumentaci
výrazných projevů tradiční lidové kultury. Mezi lety
1994 – 1997 byly započaty práce na filmové encyklopedii Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska, která
obsahuje deset dílů, mapujících všechny výrazné
etnografické regiony. Autorkami scénáře a doprovodné publikace byly pracovnice akademie věd Hanah
Laudová a Zdena Jelínková. Mezi lety 2000 – 2007
pokračovala filmová encyklopedie zpracováním
Mužských tanečních projevů, mezi něž patřil především
Slovácký verbuňk, jehož regionálním formám bylo
věnováno šest samostatných dílů a dále Odzemek, zastoupený samostatným filmovým záznamem.
Mimořádně dobré výsledky s dokumentací lidových
tanců přispěli k rozhodnutí UNESCO finančně podpořit
vznik další řady filmových dokumentů, kterým je filmové encyklopedie Lidová řemesla a lidová umělecká
výroby v České republice, na niž započaly práce v roce
1997 a trvají doposud. Základní řada dokumentů je
členěna dle zpracovávaných materiálů, jako je keramická hmota, pletiva, dřevo, textilie, sklo, kov,
kůže a další. Autory jednotlivých dílů byly odborníci
v oboru tradičních řemesel, kteří nejen navrhli struktura zaznamenaných technologií a výrobce, u nichž
bude dokumentace probíhat, ale též jsou autory doprovodné publikace. Druhá řada dokumentů vznikla
ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a byla
věnována záznamu stavebních technologií spojených
s budováním dřevěného, kamenného a hliněného
domu, jakož i se střešní krytinou a otopným zařízením.
Poslední a nejnovější řadou jsou postupy spojené
s nošením lidového oděvu, počínaje úpravou vlasů,
přes vázání šátků až po způsob vrstvení oděvních
součástek. V současné době se jedná o 39 samostatných dílů filmových dokumentů, tvořících přílohu odborné publikace.
Poté, co UNESCO přijalo v roce 2003 Úmluvu o zachování nemateriálního kulturního dědictví, začala
Česká republika podnikat kroky k jejímu naplňování.
Na půdě Ministerstva kultury a Národního ústavu lidové kultury postupně vznikly základní dokumenty
vytvářející rámec ochrany nemateriálního kulturního
dědictví, v návaznosti na předchozí směřování však
omezené na jevy tradiční lidové kultury. Výsledkem
byla první systematická, vládou akceptovaná koncepce, známá pod názvem Koncepce účinnější péče
o tradiční lidovou kulturu (dále pouze Koncepce). Dokument byl platný mezi léty 2004 – 2010, následně
došlo k jeho vyhodnocení a doplnění o nové úkoly
uskutečňované jako Koncepce … na léta 2010 – 2015
a 2016 – 2020.

der Bearbeitung der Männertänze, zu denen vor allem
der mährisch-slowakische Verbuňk gehört, dessen
regionale Ausprägungen in sechs selbstständigen Teilen behandelt werden, und der Volkstanz Odzemek,
der in einer eigenständigen Filmaufzeichnung thematisiert wird.
Die außerordentlich guten Ergebnisse der Dokumentation der Volkstänze trugen zur Entscheidung der
UNESCO bei, das Entstehen einer Reihe weiterer Filmdokumentationen finanziell zu unterstützen, hierzu
gehört die Filmenzyklopädie Volkshandwerk und traditionelles Kunstgewerbe in der Tschechischen Republik,
deren bis heute andauernde Bearbeitung 1997 begonnen wurde. Die Dokumentationsreihe wurde nach dem
bearbeiteten Material gegliedert, wie keramisches
Material, Naturgeflecht, Holz, Textil, Glas, Metall, Leder u. a. Die Autoren der einzelnen Teile sind Fachleute
im Bereich des traditionellen Handwerks, die nicht nur
die Struktur der aufgezeichneten Technologien und
die Hersteller, bei denen die Dokumentation stattfinden soll, vorgeschlagen haben, sondern sie sind auch
Autoren der Begleitpublikation. Eine zweite Dokumentationsreihe entstand in Zusammenarbeit mit dem
Nationalen Denkmalamt und befasst sich mit der Aufzeichnung der Bautechnik im Zusammenhang mit dem
Errichten eines Holz-, Stein- und Lehmhauses sowie
der Dacheindeckung und der Heizanlagen. Die letzte
und neueste Reihe zeigt Verfahren, die das Tragen
von Trachten betreffen, beginnend bei der Haartracht,
über das Binden der Kopftücher bis zur Abfolge der
Kleidungsteile. Zurzeit gibt es 39 eigenständige Teile
der Filmdokumentation, die die Beilage einer Fachveröffentlichung bilden.
Nachdem die UNESCO 2003 das Übereinkommen zur
Erhaltung des immateriellen Kulturerbes angenommen hat, begann die Tschechische Republik dieses
mit Leben zu erfüllen. Beim Kulturministerium und
dem Nationalinstitut für Volkskultur entstanden Basisdokumente, die den Rahmen für den Schutz des
immateriellen Kulturerbes bildeten, anknüpfend an
die vorherige Ausrichtung, blieben sie allerdings nur
auf die Erscheinungsformen der traditionellen Volkskultur beschränkt. Das Ergebnis war das erste systematische, von der Regierung akzeptierte Konzept mit
der Bezeichnung Konzept einer effektiven Pflege der
traditionellen Volkskultur (nachfolgend nur Konzept
genannt). Das Dokument war in den Jahren 2004 bis
2010 gültig, anschließend wurde es ausgewertet und
um neue Aufgaben erweitert, was dann als Konzept für
die Jahre 2010 bis 2015 und 2016 bis 2020 realisiert
wurde.
Eine der ersten Aufgaben, an deren Vorbereitung und
Ausführung sich das Institut im Rahmen des Konzepts
beteiligte, war die Identifikation und Dokumentation
der Erscheinungsformen der traditionellen Volkskultur
in der Tschechischen Republik (Blahůšek 2006). Bestandteil der Arbeit waren ausführliche Fragebogenaktionen zum gegenwärtigen Zustand der traditionellen
Volkskultur. In Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern
des Ethnologischen Instituts der Akademie der Wissenschaften und der Masaryk-Universität wurden die
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Jedním z prvních úkolů, na jehož přípravě a usku
tečnění se ústav v rámci Koncepce … podílel, byla
Identifikace a dokumentace jevů tradiční lidové kultury
v České republice (Blahůšek 2006). Součástí práce
bylo rozsáhlé dotazníkové šetření o současném stavu
tradiční lidové kultury. Ve spolupráci s pracovníky
Etnologického ústavu Akademie věd a Masarykovy
univerzity byly zpracovány dotazníky pro jednotlivé
okruhy hmotných i nehmotných jevů lidové kultury,
jako je Folklor; Religiozita; Obyčejová tradice; Strava;
Společenské vztahy a dále Způsoby obživy; Sídlo, dům
a bydlení; Doprava, obchod, trh; Oděv a Výtvarná kultura. Koordinací sběru dat v jednotlivých krajích byla
pověřena Krajská pověřená pracoviště, jejichž pracovníci korespondenčně, případně osobně zajišťovali jejich vyplňování. Kontrolní sběr dat ve formě zapojení
místních autorit zajišťovala firma FOCUS, Brno.
Výsledkem rozsáhlé a dlouhodobé akce bylo několik
desítek tisíc dotazníků, jejichž vyhodnocení na celostátní i krajské úrovni provedla za pomocí sociologického software forma FOCUS. Samotné dotazníky
jsou v elektronické podobě zpřístupněny na webu lidovakultura.cz a v současné době probíhá jejich zpracování ve formě GIS mapové aplikace (http://mapy.
nulk.cz/lidove-obyceje). Pilotní mapa zaměřená na
Obyčejovou tradici umožňuje zobrazení výskytu jevů
v terénu, filtrování informací podle dílčí kritérií, zobrazování doplňujících textových informací, tisk map,
soupisů lokalit i vlastních dotazníků.
Národní ústav lidové kultury je mimo jiné též výzkumná organizace, která provádí základní, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a rozšiřuje
jeho výsledky prostřednictvím výuky, publikování
nebo převodu technologií. Do roku 1995 byly úkoly
výzkumu a vývoje formulovány jako samostatné dílčí
projekty, z nichž je třeba zmínit především dlouhodobý výzkum masopustních obyčejů, realizovaný Jo-
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Fragebögen für die einzelnen Bereiche der materiellen
und imateriellen Erscheinungsformen der Volkskultur,
wie Folklore, Religiosität, Brauchtum, Nahrungsforschung, gesellschaftliche Beziehungen, des Weiteren
Formen des Broterwerbs, Wohnsitz, Haus und Wohnen, Verkehr, Handel, Markt, Kleidung, Bildende Kunst
bearbeitet. Mit der Koordinierung der Datensammlung
in den einzelnen Bezirken wurden die beauftragten
Dienststellen des Bezirks betraut, deren Mitarbeiter
dies schriftlich, gegebenenfalls persönlich ausführten. Die Kontrolle der Daten, unter Einbindung der lokalen Autoritäten, sicherte die Firma FOCUS, Brno.
Das Ergebnis der ausgedehnten und langfristigen
Aktion waren mehrere Zehntausend Fragebögen,
deren Auswertung die Firma FOCUS mit Hilfe soziologischer Software auf gesamtstaatlicher und auf
Bezirksebene durchführte. Die Fragebögen sind in
elekt ronischer Form auf der Webseite ›lidovakultura.cz‹
zugänglich, derzeit werden sie im GIS-Datenformat
als Kartenanwendung (http://mapy.nulk.cz/lidoveobyceje) erstellt. Die auf das Brauchtum ausgerichtete
Pilotkarte ermöglicht es, regionale Erscheinungsformen darzustellen, Informationen je nach einzelnen
Kriterien zu filtern und ergänzende Textinformationen
darzustellen; sie erlaubt den Druck von Karten, Standortverzeichnissen sowie eigener Fragebögen.
Das Nationalinstitut für VK ist u. a. auch eine Forschungsorganisation, die Grundlagen- und angewandte Forschung sowie experimentelle Entwicklung
betreibt, und die Ergebnisse durch Unterricht, Veröffentlichungen oder auch Technologietransfer verbreitet. Bis 1995 wurden Forschungs- und Entwicklungsaufgaben als selbständige Teilprojekte formuliert.
Zu erwähnen sind hier insbesondere die langfristig
angelegte Erforschung von Faschingsbräuchen durch
Josef Tomeš sowie die Erforschung der Wiedertäuferfayencen, mit denen sich Jiří Pajer befasste. In den
Jahren 1996 bis 1998 lautete das Forschungsvorhaben
Sammlung, Dokumentation und diverse Formen wissenschaftlicher Bearbeitung von Belegen traditioneller und Volkskultur. An dieses Projekt knüpften zwei
Forschungsvorhaben an: Erforschung der Phänomene
des materiellen und immateriellen Kulturerbes im Bereich traditionelle Volkskultur und Folklore in den Jahren 1999 bis 2003 und Wandel in der traditionellen
Volkskultur und ihre Verknüpfung mit dem materiellen
und immateriellen Erbe der Menschheit in den Jahren
2004 bis 2010. Es handelt sich um verschiedene Formen wissenschaftlicher Bearbeitung, des Schutzes,
der Bewahrung und Präsentation von Phänomenen
der traditionellen Volkskultur – des Kulturerbes, der
traditionellen Volkskultur und Folklore, Volkstanz,
Lied, Musik, Volksbräuche, Riten und Sitten, Volkshandwerk, Technologie des traditionellen Kunsthandwerks, Folkloristik, Prinzipien der Museumsarbeit u. ä.
Aufgrund der hervorragenden Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Tätigkeit wurde dem Nationalinstitut
für VK 2011 der Status einer Forschungsorganisation
zuerkannt und folglich wurde es im Programm »Langfristige konzeptionelle Entwicklung einer Forschungsorganisation« aufgenommen, verbunden mit regelmä-
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sefem Tomešem, a výzkum novokřtěneckých fajánsí,
jemuž se věnoval Jiří Pajer. V letech 1996 – 1998 se
výzkumný záměr nazýval Sběr, dokumentace a různé
formy vědeckého zpracování dokladů o tradiční a lidové kultuře. Na tento projekt navázaly dva výzkumné
záměry: Výzkum jevů hmotného a nehmotného kulturního dědictví v oboru tradiční lidová kultura a folklor v letech 1999 – 2003 a Proměny tradiční lidové
kultury a její vazby na hmotné a nehmotné dědictví
lidstva v letech 2004 – 2010. Jedná se o různé formy
vědeckého zpracování, ochrany, uchování a prezentace jevů tradiční lidové kultury – kulturního dědictví,
tradiční lidové kultury a folkloru, lidového tance,
písně, hudby, lidových obyčejů, obřadů a zvyků, lidových řemesel, technologií lidové umělecké výroby,
folklorismu, zásad muzejní práce apod. Na základě
kvalitních výsledků své vědecké činnosti byl NÚLK
v roce 2011 přiznán status výzkumné organizace
a následně byla zařazena do programu Dlouhodobého
koncepčního rozvoje výzkumné organizace s pravidelným finančním příspěvkem na realizaci vědeckých
projektů. Současně může instituce žádat o příspěvky
grantových agentur a účastnit se veřejných zakázek ve
vědě a vývoji.
Vedle dílčí badatelských úkolů se NÚLK v této době
zaměřil na digitalizaci a zpřístupňování nejstarších
periodik s etnografickou tématikou, a to ve formě rozsáhlé elektronické edice umístěné na webu ústavu.
Tímto způsobem byl zpracován časopis Český lid
(1891 – 1931), Národopisný věstník českoslovanský
(1906 – 1934) Národopisné aktuality (1964 – 1990)
a Národopisná revue (1990 doposud). Na ně navázala
elektronická edice nejstarších písňových sbírek á
sběr atelů Karla Jaromíra Erbena, Františka Sušila,
Františka Bartoše a Ludvíka Kuby. Kromě prostého
vyhledávání konkrétních článků případně klíčových
slov, umožňují digitalizované dokumenty v případě
písňových sbírek přehrát základní notaci nápěvu,
případně vyhledávat podle notační charakteristiky
písně.
K prezentaci těchto výstupů, jakož i zpráv o vlastní
činnosti, vědeckých projektech a vydavatelské čin
nosti využívá NÚLK několik vzájemně provázaných
webů, jako je www.nulk.cz, www.festivalstraznice.
cz, www.skanzenstraznice.cz. Informace o tradiční
lidové kultuře je možné čerpat na odkazu www.lidovakultura.cz. Struktura webu umožňuje najít a čerpat
informace nejen odborným zájemcům, ale i poučeným
laikům z folklorního hnutí či běžným návštěvníkům
folklorních festivalů a muzeí v přírodě. Na webu se
nacházejí odkazy na vědecké instituce zaměřené na
etnografii a sociální antropologii, jejich vědecké projekty a zajímavé výstupy. Dále zde najdeme seznamy
souborů písní a tanců, pěveckých sborů a hudebních
těles. Nechybí přehled doposud živých festivit v terénu a folklorních festivalů.
S ohledem na dlouhodobě dosahované výsledky
výzkumné činnosti byl NÚLK v roce 2010 zařazen
mezi výzkumné organizace Ministerstva kultury, jimž
jsou přiznány finanční prostředky na Dlouhodobý
koncepční rozvoj výzkumné organizace. Z takto zís-

ßigen finanziellen Zuschüssen für die Durchführung
wissenschaftlicher Projekte. Derzeit kann die Institution Zuschüsse bei Leistungsträgern beantragen und
sich an öffentlichen Aufträgen in Wissenschaft und
Entwicklung beteiligen.
Neben der Arbeit an einzelnen Forschungsaufgaben befasst sich das Nationalinstitut für VK zurzeit
mit der Digitalisierung der ältesten Periodika mit
ethnograf ischer Thematik und ihrer Erschließung in
Form einer umfangreichen elektronischen Edition
auf den Webseiten des Instituts. In dieser Weise bearbeitet wurden die Zeitschriften Český lid [Tschechisches Volk] (1891 – 1931), Národopisný věstník
českoslovanský [Tschechoslawischer ethnografischer
Anzeiger] (1906 – 1934), Národopisné aktuality [Ethnografische Aktualitäten] (1964 – 1990) und Národopisná revue [Ethnografische Revue] (1990 bis jetzt).
Daran schloss sich die elektronische Edition der ältesten Liedersammlungen und der Liedersammler an,
nämlich Karel Jaromír Erben, František Sušil, František
Bartoš und Ludvík Kuba. Bei den Liedersammlungen
ermöglichen die digitalisierten Dokumente neben der
Suche nach konkreten Artikeln oder Suchworten auch
das Abspielen der Grundmelodie, respektive die Suche nach dem Liedcharakter entsprechend der Notenaufzeichnung.
Für die Präsentation solcher Editionen sowie der Berichte über die eigene Tätigkeit, wissenschaftlicher
Projekte und Publikationstätigkeit nutzt das Nationalinstitut für VK die Webseiten www.nulk.cz, www.
festivalstraznice.cz, www.skanzenstraznice.cz. Informationen über die traditionelle Volkskultur sind unter
dem Link www.lidovakultura.cz zu finden. Die Struktur der Webseite ermöglicht nicht nur Fachleuten,
sondern auch an Folklorebewegungen interessierten,
kundigen Laien und Besuchern von Folklorefestivals
und Freiluftmuseen Informationen zu finden und zu
nutzen. Die Links auf den Webseiten verweisen auf
wissenschaftliche Institutionen, die sich mit Ethnografie und Sozialanthropologie befassen, auf ihre wissenschaftlichen Projekte und interessante Outputs.
Ferner finden wir hier Verzeichnisse von Sing- und
Tanzensembles, Gesangschören und Musikgruppen.
Es gibt zudem eine Übersicht der in den einzelnen
Landschaften weiterhin begangenen traditionellen
Feste sowie der Folklorefestivals.
Im Hinblick auf die langfristig erreichten Forschungsergebnisse wurde das Nationalinstitut für VK 2010
unter die Forschungsorganisationen des Kulturministeriums aufgenommen, das finanzielle Zuschüsse für
die »langfristige konzeptionelle Entwicklung einer Forschungsorganisation« beantragen kann. Mit den auf
diese Weise erlangten Mitteln konnte die personelle
sowie auch die materielle Basis der Forschungstätigkeit erheblich erweitert werden. Dies führte zur Erweiterung älterer sowie zur Schaffung neuer Forschungsprojekte. Auf die Filmdokumentation der Technologien
handwerklicher Produktionen folgte das Langzeitprojekt einer Dokumentation der Herstellung von Musikinstrumenten allgemein sowie in ihrer experimentellen Form. Autor des Projekts und auch der beiden

kaných prostředků bylo možné významně rozšířit
jak personální, tak materiální základnu výzkumné
činnosti, což vedlo k rozvoji starších, i vytvoření nových výzkumných projektů. Na filmovou dokumentaci
technologií řemeslné výroby navázal dlouhodobý
projekt zaměřený na dokumentaci výroby hudebních
nástrojů, a to jak v jejich běžné, tak experimentálně
pojaté podobě. Autorem projektu i prvních dvou dílů,
zaměřených na Dlabané smyčcové nástroje a Skříňové
smyčcové nástroje je organolog Jiří Höhn. Další řada
filmových dokumentací se zaměřila na postupy spojené s užívání lidového oděvu. První díly, jejichž autorkou je Ludmila Tarcalová, se zaměřují na způsoby
úpravy ženských vlasů a způsoby vázání velkých tzv.
tureckých šátků.
Jiný úspěšný projekt byl věnovaný vyhledávání, dokumentaci a kritické edici významného pramene pro
poznání městského a venkovského oděvu raného
novověku, kterým jsou cechovní knihy krejčovských
střihů. Díky důkladnému archivnímu průzkumu se
podařilo nalézt a zdokumentovat celkem dvanáct rukopisných knih z 16. až 18. století, jejichž kritická edice
byla vydána knižně pod názvem Knihy krejčovských
střihů v českých zemích v 16. až 18. Století. Autor projektu i publikace Martin Šimša v ní zevrubně a kriticky
popsal jednotlivé střihové tabule, identifikoval typy
oděvů a vymezil jejich příbuzenské vazby a paralely
v dobovém ikonografickém materiálu. Výsledky výzkumu a nové poznatky jsou shrnuty v úvodní kapitole, zpracované v českém i anglickém jazyce. Knize
byla udělena cena Gloria Musaealis za druhý nejlepší
knižní počin roku 2013.
V roce 2010 obhájilo konsorcium řešitelů Národní
ústav lidové kultury a Masarykova univerzita v rámci
veřejné soutěže aplikovaného výzkumu Národní
a kulturní identity (NAKI) vyhlášeného Ministerstvem
kultury, dva významné výzkumné projekty: Tradiční
lidový oděv na Moravě – identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu
z let 1850 – 1950 a Technologie tradičního hliněného
stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti
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ersten Teile, die sich mit der Herstellung von Streichinstrumenten in der sogenannten Einbaum-Bauweise
und der Kastenbauweise befassen, ist der Organologe
Jiří Höhn. Eine andere Reihe beschäftigt sich mit den
einzelnen Vorgängen bei der Verwendung von traditioneller Kleidung. Die ersten beiden Teile, deren Autorin
Ludmila Tarcalová ist, handeln von der Gestaltung der
weiblichen Haartracht und den verschiedenen Arten
des Kopftuchbindens mit den großen, sogenannten
türkischen Tüchern.
Ein anderes erfolgreiches Projekt befasste sich mit
Recherche, Dokumentation und kritischer Edition
einer wichtigen Quelle für städtische und ländliche
Kleidung der frühen Neuzeit, nämlich mit Schnittmusterbüchern. Dank gründlicher Archivforschung ist es
gelungen, insgesamt zwölf Manuskripte aus dem 16.
bis 18. Jahrhundert aufzufinden und zu dokumentieren, deren kritische Edition unter dem Titel Knihy
krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století
[Schnittmusterbücher in den böhmischen Ländern im
16. bis 18. Jahrhundert] erschienen ist. Der Autor von
Projekt und Publikation, Martin Šimša, hat darin umfassend und kritisch einzelne Schnitttafeln beschrieben, Kleidungstypen identifiziert und verwandte
Kleidungsstücke und Paralellen im zeitgenössischen
ikonografischen Material bestimmt. Die Forschungsergebnisse und die neuen Erkenntnisse wurden in
tschechischer und englischer Sprache im einleitenden
Kapitel zusammengefasst. Das Buch hat als zweitbeste Bucherscheinung den Preis Gloria Musaealis
2013 erhalten.
2010 verteidigte das Konsortium der Verantwortlichen von Nationalinstitut für Volkskultur und Masaryk-Universität im Rahmen des vom Kulturministerium
ausgerufenen öffentlichen Wettbewerbs »Angewandte
Forschung in Sachen Nationale und kulturelle Identität
(NAKI)« erfolgreich zwei bedeutende Forschungsprojekte: Traditionelle Volkstracht in Mähren – Identifizierung, Analyse, Konservierung und Sicherung eines
nachhaltig stabilen Zustands des Sammlungsmaterials aus den Jahren 1850 – 1950 sowie Technologie der
traditionellen Lehmbauarchitektur in Mähren und Beziehungszusammenhänge mit den Gebieten der mittleren Donau. Die Projekte wurden in den Jahren 2011 bis
2015 bearbeitet.
Die traditionelle Volkstracht in Mähren – Identifi
zierung, Analyse, Konservierung und Sicherung
eines nachhaltig stabilen Zustands des Sammlungs
materials aus den Jahren 1850 – 1950
Ziel des Projekts war eine konsequente Inventarisierung des in Mähren (eines der drei böhmischen Länder) lokalisierten textilen Materials, das in einheimischen und einigen ausländischen Museen aufbewahrt
wird. In erster Linie musste eine einheitliche Beschreibungsform der Kleidungsteile festgelegt werden und
das in Hinsicht auf Terminologie, zeichnerische Darstellung und Konstruktion, ferner dann mögliche Formen ihrer Identifikation, die die durch alle ethnografischen Regionen verlaufenden Verbindungen betonen,
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středního Podunají. Řešení projektů probíhalo v letech
2011 – 2015.
Tradiční lidový oděv na Moravě – identifikace,
analýza, konzervace a trvale udržitelný stav
sbírkového materiálu z let 1850 – 1950
Cílem projektu byla důsledná inventarizace textilního
materiálu lokalizovaného na Moravu (jedna ze tří
českých zemí) a uloženého v tuzemských i některých
zahraničních muzeích. V první řadě bylo třeba vyřešit
jednotný způsob popisu oděvních součástí, a to na
úrovni terminologické, kresebné i konstrukční, dále
možné způsoby jejich identifikace, které zdůrazní
příbuzné vazby probíhající napříč etnografickými
regiony, případně vztahy mezi lidovým a stylovým
oděvem. Druhá linie výzkumu se věnovala dokumentaci, popisu a identifikaci textilních materiálů
etnografického charakteru. Třetí okruh zahrnoval konzervaci a uložení sbírkového materiálu v depozitářích.
Výzkum probíhal v letech 2011 – 2015 a jednotlivých
etap se zúčastnila celá řada odborníků i výzkumných
institucí. Řešitelský tým Jiřího Příhody z Masarykovy
univerzity v Brně se věnoval především problematice
konzervace předmětů textilní povahy a jejich uložení
v depozitářích. Tým vedený Petrou Mertovou z Technického muzea v Brně se zaměřil na výzkum textilií
lidového oděvu, jejich výroby, barvení, popisu a identifikaci. Tým řešitele koordinátora projektu Martin
Šimša z Národního ústavu lidové kultury, zpracovával
problematiku identifikace, analýzy a srovnávacího
studia oděvních součástí, jakož i vytváření etnografických map jejich rozšíření a shromažďování ikonografických dokladů historické podoby lidového oděvu.
Do řešení této části projektu se zapojila řada externích
spolupracovníků z centrálních i regionálních muzeí
a také Alena Křížová z Ústavu evropské etnologie FF
MU v Brně, která týmu poskytla cenné konzultace
a stala se spoluautorkou několika důležitých výstupů.
Klíčovým předpokladem pro úspěšné získání celé
řady plánovaných výstupů projektu bylo vytvoření
jednotného a uceleného systému popisu jednotlivých typů oděvních součástí mužského a ženského
lidového oděvu, s nímž se v muzejních sbírkách na
Moravě setkáváme. S ohledem na předchozí dobré zkušenosti byl pro tuto činnost použit systém
střihového rozboru, na jehož základě byly u jednotlivých oděvních součástí (kalhoty, vesta, kabátek,
kabát, košile, sukně, zástěra atd.) stanoveny hlavní
a vedlejší identifikační prvky. Například u kalhot jsou
hlavními identifikačními prvky délka, umístění švů na
nohavici a utváření sedla v zadní části kalhot, vedlejší
je naopak počet rozparků v pase, podoba kapes nebo
způsob fixování kalhot v pase. U ženských sukní je
identifikačních znaků méně a většina z nich patří mezi
hlavní. Jde např. o to, zda je sukně na přední straně
uzavřená nebo otevřená, o způsob, počet a kladení
střihových dílů a nakonec i úpravu plochy sukně.
Rozborem dochovaných oděvů v muzejních sbírkách
byly získány varianty jednotlivých prvků, které byly
systematicky utříděny a indexovány. Doplněné kre-

gegebenenfalls auch die Verbindungen zwischen
Volkstracht und Stilkleidung. Die zweite Forschungslinie befasste sich mit Dokumentation, Beschreibung
und Identifizierung von textilem Material mit ethnografischem Charakter. Der dritte Bereich umfasste die
Konservierung und Aufbewahrung von Sammlungsmaterial in Depots.
Die Forschungsarbeiten fanden in der Zeit von 2011
bis 2015 statt, an den einzelnen Etappen beteiligte
sich eine Reihe von Experten und Forschungsinstitutionen. Das Team von Jiří Příhoda von der MasarykUniversität in Brünn / Brno befasste sich insbesondere
mit der Problematik der Konservierung von textilen
Gegenständen und deren Aufbewahrung in den Depots. Das von Petra Mertová vom Technischen Museum in Brünn / Brno geleitete Team untersuchte die
Textilien der Volkstracht, deren Herstellung, Färbung,
Beschreibung und Identifizierung. Das Team des Projekt-Koordinators Martin Šimša vom Nationalinstitut
für VK bearbeitete die Problematik der Identifizierung,
Analyse und der vergleichenden Studien von Bekleidungsteilen und befasste sich mit der Erstellung von
ethnografischen Karten und dem Sammeln von ikonographischen Belegen historischer Formen der Volksbekleidung. An der Lösung dieses Projektabschnitts
beteiligte sich eine Reihe externer Mitarbeiter aus
zentralen und regionalen Museen sowie Alena Křížová
vom Institut für europäische Ethnologie der Philosophischen Fakultät der Masaryk-Universität Brno, die
dem Team wertvolle Konsultationen ermöglichte und
zur Mitautorin einiger wichtiger Arbeiten wurde.
Die entscheidende Voraussetzung für das Entstehen einer Reihe von geplanten Projektergebnissen
war die Schaffung eines einheitlichen und komplexen
Beschreibungssystems für die in den Museumsbeständen Mährens vorhandenen einzelnen Typen von
Bekleidungsteilen männlicher und weiblicher Volkstracht. Angesichts der guten Erfahrungen aus der
Vergangenheit wurde dafür das System der Schnittanalyse verwendet, aufgrund dessen bei einzelnen
Bekleidungsteilen (Hose, Weste, Jacke, Mantel, Hemd,
Rock, Schürze usw.) die Haupt- und Nebenidentifizierungsmerkmale bestimmt wurden. Hauptidentifizierungsmerkmale bei der Hose sind zum Beispiel die
Länge, die Platzierung der Nähte am Hosenbein und
die Gestaltung des Hosensattels hinten, Nebenmerkmale dann die Zahl der Abnäher in der Taille, die Form
der Taschen oder die Art der Befestigung der Hosen
in der Taille. Bei weiblichen Röcken gibt es weniger
Identifikationsmerkmale, die meisten zählen zu den
Hauptmerkmalen. Es geht z. B. darum, ob der Rock
an der Vorderseite geschlossen oder offen ist, um die
Art, die Zahl und die Legearten der Schnittteile und
schließlich um die Gestaltung der Rockflächen.
Durch die Analyse der in den Museumsbeständen
vorhandenen Kleidungsstücke haben wir Varianten
einzelner Merkmale erhalten, die systematisch sortiert und indexiert wurden. Ergänzt mit einer Zeichnungsdokumentation wurden sie zur Grundlage für
eine einheitliche und Vergleiche ermöglichende Beschreibung. Aufgrund der gesammelten Kenntnisse

sebnou dokumentací se staly základem pro jednotný
a vzájemně srovnatelný způsob popisu. Na základě
shromážděných poznatků a získaných zkušeností byla
vytvořena Metodika dokumentace součástí mužského
kalhotového, kabátového a košilového oděvu a při
pravuje se její obdoba pro oděv ženský. Kromě pře
hledně zpracovaných variant identifikačních prvků
obsahuje metodika též historické pasporty vývoje
jednotlivých skupin oděvních součástí a jejich typické
exempláře, s nimiž se ve sbírkových fondech setkáváme.
Shromážděné informace o jednotlivých typech
součástí mužského a ženského oděvu, jejich zastoupení ve sbírkových fondech, lokalizaci a prostorových
vztazích jsou přehledným způsobem prezentovány
prostřednictvím Mapové aplikace lidový oděv (MALO)
na webu ›lidovyodev.cz‹. Zjištění řešitelů jsou prezentována formou speciálních map s odborným obsahem,
které zachycují ženské sukně, zástěry, košile, vesty
a kabátky a mužské kalhoty, košile, vesty, kabátky,
kabáty a zástěry. Mapy je možné studovat samostatně
i ve vzájemném průniku. Informace o existenci sbírkového předmětu je vyjádřena příslušným symbolem s lokalizací. Další poznatky, uložené v rozsáhlé
informační databázi, z níž jsou mapy generovány, je
možné studovat na připojené kartě s popisem, kresebnou a střihovou dokumentací, rozšířené u vybraných
exemplářů o barevný kvaš.

5 Web-Präsentation
eines Datenblatts
zur Volkstracht
Webová prezentace
listu s údaji o lidovém
kroji
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und erlangten Erfahrungen entstand die Dokumentationsmethodik für Bestandteile der männlichen
Hosen-, Mantel- und Hemdbekleidung [Metodika dokumentace součástí mužského kalhotového, kabátového a košilového oděvu], eine entsprechende Methodik für weibliche Bekleidung ist in Vorbereitung.
Neben den übersichtlich bearbeiteten Varianten der
Identifikationsmerkmale enthält die Methodik auch
historische Dokumentationen der Entwicklung einzelner Gruppen von Bekleidungsteilen und ihre typischen
Exemplare, denen wir in Sammlungsbeständen begegnen.
Die gesammelten Informationen über einzelne Typen
von männlichen und weiblichen Bekleidungsteilen,
ihre Existenz in Sammlungsbeständen, Verortung und
Bestimmung der räumlichen Beziehungen werden in
übersichtlicher Weise in der Kartenanwendung Volkstracht (MALO) auf der Internetseite ›lidovyodev.cz‹
präsentiert. Die Ergebnisse der Experten finden wir
auf Spezialkarten mit wissenschaftlichem Inhalt: festgehalten werden weibliche Röcke, Schürzen, Hemden,
Westen und Jacken sowie männliche Hosen, Hemden, Westen, Jacken, Mäntel und Schurze. Die Karten
können einzeln wie auch in Verbindung mit anderen
Karten untersucht werden. Das Vorhandensein eines
Sammlungsgegenstands wird durch das entsprechende Symbol mit Lokalisierung angezeigt. Weitere
Merkmale, die in einer umfangreichen Informationsdatei gespeichert sind, aus der die Karten generiert
werden, können anhand der begleitenden Karte mit
Beschreibung, Zeichnungs- und Schnittdokumentation, bei ausgewählten Exemplaren erweitert um ein
Gouache, studiert werden.
Bestandteil der geplanten Projektergebnisse waren die Publikationen Lidový oděv na Moravě a ve
Slezsku I., Ikonografické prameny do roku 1850 und
Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku II., Ikonografické
prameny z let 1850 – 1900 [Volkstracht in Mähren und
Schlesien I., Ikonographische Quellen bis 1850 und
Volkstracht in Mähren und Schlesien II., Ikonographische Quellen aus den Jahren 1850 – 1900]. Die Autoren
Alena Křížová und Martin Šimša haben die Ausgabe
des repräsentativen Buches vorbereitet, das in komplexer Form bekannte sowie völlig unbekannte Bilddokumente historischer Formen traditioneller Kleidung zeigt. Eine einleitende Studie informiert über die
bisherige Forschungsarbeit sowie über die Maler und
Grafiker, die diese Werke geschaffen haben, danach
folgt der Katalogteil. Begleitet werden die einzelnen
Abbildungen von einem kritischen Kommentar mit
Hinweisen auf die Fachliteratur. Ausländische Forscher werden es sicherlich zu schätzen wissen, dass
alle Texte auch auf Englisch erscheinen. Die publizierte Arbeit ist die erste komplexe Ausgabe ikonographischer Quellen für das Studium von Volkstrachten in
Mähren und Schlesien. Für deren Studium bei uns und
im Ausland, wo die unser Gebiet betreffenden Quellen
bisher nicht zugänglich waren, ist dies von grundlegender Bedeutung.
Das Detailwissen über die in den mährischen Museen aufbewahrten Sammlungsbestände machte es
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Součástí plánovaných výstupů projektu bylo vydání
publikací Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku I., Ikonografické prameny do roku 1850 a Lidový oděv na
Moravě a ve Slezsku II., Ikonografické prameny z let
1850 – 1900. Autorská dvojice Alena Křížová a Martin Šimša připravila k vydání reprezentativní knihu
představující v ucelené formě známé i zcela neznámé
obrazové doklady historické podoby lidového oděvu.
Katalogovou část předchází úvodní studie seznamující
s dosavadním bádáním a osobnostmi malířů a grafiků,
kteří tato díla vytvořili. Jednotlivá vyobrazení doprovází kritický komentář s odkazy na odbornou literaturu. Zahraniční badatelé jistě ocení, že veškeré texty
jsou také v angličtině. Publikované dílo je prvním souborným vydáním ikonografických pramenů ke studiu
lidového kroje na Moravě a ve Slezsku, což má zásadní
význam pro jeho studium u nás i v zahraničí, kde jsou
prameny z našeho území prozatím nedostupné.
Detailní seznámení se sbírkovým materiálem
uloženým v moravských muzeích umožnilo připravit
a v prostorách sídla NÚLK na zámku ve Strážnici nainstalovat rozsáhlou reprezentativní výstavu nazvanou
Lidový oděv na Moravě. Prostřednictvím pěti desítek
figurín v životní velikosti je prezentována jedinečná
oděvní rozmanitost regionu, v němž se prolínají vlivy
několika výrazných oděvních okruhů, které sem zasahují ze západní i východní Evropy, Karpat i Panonie. Návštěvník má možnost seznámit se s obřadními
oděvy ženicha a nevěsty, svátečním oděvem k venkovské taneční zábavě i všedním oděvem, který si lidé oblékali při cestě na vzdálený městský trh. Nechybí ani
typické plátěné pracovní oděvy. Výstavu doprovází
stejnojmenný katalog, který prezentuje nejen oděvní
komplety oblečené na figurínách, ale především jednotlivé oděvní součásti skryté často pod vrstvou
vrchního oděvu.
Podobně jako výzkum oděvů se i výzkum tkanin
v rámci projektu zaměřil na vytvoření jednotného
způsobu popisu, identifikace a také dokumentace.
Tyto zásady jsou shrnuty v Metodice nedestruktivního
průzkumu historických tkanin etnografického charakteru z období 1850 až 1950, jejich dokumentace a identifikace. Metodika je zpracována formou normy, která
poskytuje přehledné a instruktivní návody popisu
i seznamy odpovídajících druhů tkanin. Funkčnost
metodiky byla ověřena při popisu a identifikaci
materiálů sbírkových předmětů uložených v zemských
i regionálních muzeích. Získané informace doplněné
fotodokumentací se staly základem pro vytvoření databáze tkanin na webu ›atlastextilu.cz‹.
Kromě již uvedených výstupů vytvořil v roce 2013
kolektiv řešitelů pod vedením Petry Mertové knihu
Výšivka, krajka a aplikace na tradičním oděvu. Publikace se snaží slovem i fotografií přiblížit bohatství
a rozmanitost moravské textilní tradice. Texty sledují zejména technickou stránku vyšívačských technik, současně ovšem shrnují dosavadní poznatky
o vývoji uvedených technik s připomenutím paralel
či odlišností vůči středoevropské tradici. Vzhledem
k tomu, že záměrem knihy bylo podat přehled o výzdobných technikách a pomoci s jejich identifikací

möglich, im Sitz des Nationalinstituts für VK, in den
Räumlichkeiten des Schlosses in Strážnice, eine umfangreiche repräsentative Ausstellung unter dem Titel
Volkstracht in Mähren zu installieren. Mit Hilfe von
fünfzig lebensgroßen Figurinen wird die einmalige
Vielfalt der Kleidung in einer Region gezeigt, in der
sich Einflüsse aus mehreren, sehr eigenständigen
Bekleidungsgebieten überschneiden, nämlich aus
West- und Osteuropa, aus den Karpaten und aus Pannonien. Der Besucher kann die Hochzeitstracht von
Braut und Bräutigam sehen, die Feiertagstracht für
das ländliche Tanzvergnügen und die Alltagstracht,
die die Menschen für den Gang zum entfernten Markt
in der Stadt anzogen. Es fehlt auch nicht die typische
Arbeitskleidung aus Leinen. Die Ausstellung wird von
einem gleichnamigen Katalog begleitet, der nicht nur
die Kleidung der Figurinen zeigt, sondern auch die einzelnen Kleidungsteile, die häufig unter der sichtbaren
Schicht der Oberbekleidung verborgen sind.
Im Rahmen des Projekts wollte man, ähnlich wie bei
der Kleidung, auch bei der Untersuchung des Textilgewebes eine einheitliche Form der Beschreibung, der
Identifikation und Dokumentation schaffen. Diese
Grundsätze sind in der Methodik der zerstörungsfreien Untersuchung von historischem Textilgewebe
ethnografischen Charakters aus der Zeit 1850 bis
1950, ihre Dokumentation und Identifikation [Metodika nedestruktivního průzkumu historických tkanin
etnografického charakteru z období 1850 až 1950,
jejich dokumentace a identifikace] enthalten. Die
Methodik wurde als Norm erstellt, die übersichtliche
und instruktive Anleitungen für Beschreibungen und
Verzeichnisse der entsprechenen Gewebearten enthält. Die Funktionsfähigkeit der Methodik bestätigte
sich bei der Beschreibung und Identifizierung der in
Landes- und Regionalmuseen aufbewahrten Sammlungsgegenstände. Die so gewonnenen, mit einer Fotodokumentation ergänzten Informationen bildeten
die Grundlage für die Schaffung einer Datenbank für
Textilgewebe auf der Webseite ›atlastextilu.cz‹.
Neben den bereits erwähnten Ergebnissen veröffentlichte das Expertenkollektiv unter Leitung von Petra Mertová 2013 das Buch Výšivka, krajka a aplikace
na tradičním oděvu [Stickerei, Spitze und Applikationen bei der traditionellen Kleidung]. Die Publikation
versucht in Wort und Fotografie den Reichtum und die
Vielfalt der textilen Tradition Mährens vorzustellen.
Die Texte verfolgen insbesondere die technische Seite
der Sticktechniken, gleichzeitig fassen sie aber auch
die bisherigen Erkenntnise über die beschriebenen
Techniken zusammen und weisen auf Parallelen und
Unterschiede bei mitteleuropäischen Traditionen hin.
Das Buch will eine Übersicht über Ziertechniken geben
und den Museen bei deren Identifizierung helfen, deshalb werden die einzelnen Beispiele von Fotografien
begleitet und ausgewählte Beispiele von Stickstichen
und Spitzenarbeiten mit Hilfe von Zeichnungen illustriert. Jeder Technik ist ein eigenes Kapitel gewidmet,
aber wie die beigefügten Fotografien andeuten, sind
Stickerei und Spitze oft untrennbar miteinander verbunden.

v muzeích, jsou jednotlivé příklady doprovázeny fotografiemi a vybrané příklady stehů a krajkářských technik jsou ilustrovány pomocí kreseb. Každá technika
je pojata v samostatné kapitole, ale jak napovídají
přiložené fotografie, výšivka a krajka tvořily často
nerozlučné dvojice.
Další publikační výstup seznamující s výsledky
výzkumů historických tkanin věnovala v roce 2015 Petra Mertová tématu Textilní tvorba brněnských firem.
V publikaci jsou shrnuty poznatky získané při analýze
a popisu textilií uložených ve vzorníkových knihách.
Nechybí přehled závodů a firem s ukázkami produkce
v podobě fotografické přílohy s komentářem. Knihu
doplňuje slovníček dobových vlnařských tkanin.
Řešením výzkumného projektu byla získána
celá řada důležitých poznatků, které podstatným
způsobem rozšiřují materiálovou i metodologickou
základnu vědních oborů etnologie a kulturní historie a přibližují ji standardům obvyklým v ostatních
evropských zemích. Důsledný konstrukční rozbor
oděvních součástí prováděný jednotlivými řešiteli na
konkrétním sbírkovém materiálu přispěl významnou
měrou k rozšíření odborných znalostí, objevení nadregionálních vazeb a nepřímo i ke změně pohledu na
lidový oděv, jehož vznik a specifická podoba se nově
jeví jako svébytný produkt vývoje historického oděvu.
Obdobně strukturované výsledky byly dosaženy při
výzkumu textilií lidového oděvu, jeho konzervaci
a uložení. Získané výsledky jsou shrnuty a publikovány nejen v odborných studiích a knihách, ale též formou výstupů aplikovaného výzkumu. Zvlášť důležitým
výsledkem je certifikovaná metodika, která získané
poznatky předkládá ve formě návodů a postupů, jež
mohou při své práci využívat i další odborné instituce.

6 Nationalinstitut
für Volkskultur
Narodni ustav lidove
kultury

Technologie tradičního hliněného stavitelství
na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti
středního Podunají
Cílem projektu bylo uplatnění kombinaci výzkumných
postupů, se kterými pracuje etnologie a příbuzné
obory, doplněných o výsledky analýzy stavebního
materiálu. Základní výzkum byl založen na komparaci
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Eine weitere Publikation mit Forschungsergebnissen
zu historischen Textilgeweben widmete Petra Mertová
2015 dem Thema Textilproduktion Brünner Firmen
[Textilní tvorba brněnských firem]. In der Publikation
werden Erkenntnisse zusammengefasst, die bei der
Analyse und Beschreibung von Textilien aus Musterbüchern gewonnen wurden. Das Buch enthält ein Verzeichnis von Textilfabriken und Firmen mit Beispielen
aus der Produktion in Form einer Fotobeilage mit Kommentar sowie ein Glossar der zeitgenössischen Wollgewebe.
Durch das Forschungsprojekt wurde eine ganze
Reihe wichtiger Erkenntnisse gewonnen, die ganz wesentlich die Material- und methodologischen Grundlagen der wissenschaftlichen Disziplinen Ethnologie
und Kulturgeschichte erweitern und sie den in den
anderen europäischen Ländern üblichen Standards
näher bringen. Die konsequente Konstruktionsanalyse der Bekleidungsteile, die einzelne Experten bei
konkretem Sammlungsmaterial vorgenommen haben,
trug wesentlich zur Erweiterung der Fachkenntnisse
bei, es wurden überregionale Verbindungen entdeckt.
Sie führte indirekt auch zu einer veränderten Sicht auf
die Volkstracht, deren Entstehung und spezifische
Form neuerdings als eigenständiges Produkt der Entwicklung der historischen Kleidung erscheint. Ähnlich
strukturierte Ergebnisse erlangte man bei der Untersuchung der Textilien der Volkstracht, ihrer Konservierung und Aufbewahrung. Die gewonnenen Ergebnisse
wurden nicht nur in Fachstudien und Fachbüchern
publiziert, sondern auch als Ergebnisse angewandter
Forschung präsentiert. Ein besonders wichtiges Ergebnis ist die zertifizierte Methodik, die gewonnene
Erkenntnisse in Form von Anleitungen und Verfahren
präsentiert, die auch andere Fachinstitutionen bei ihrer Arbeit nutzen können.
Die Technologie der traditionellen Lehmbauarchitektur in Mähren und Beziehungszusammenhänge mit den Gebieten der mittleren Donau
Ziel dieses Projekts war die Anwendung der Kombination von Forschungsverfahren, mit denen die Ethnologie und verwandte Fächer arbeiten, ergänzt um die
Ergebnisse der Baumaterialanalyse. Die Grundlagenforschung basierte auf dem Vergleich gegenwärtiger
regionaler Bauformen mit älteren archivalischen, literarischen und ikonographischen Quellen oder archäologischen Belegen. Beachtet wurden auch philologische Belege. Der experimentelle Teil der angewandten
Forschung, deren Ziel die praktische Beherrschung
einiger archaischer Bautechniken war, fand im Dorfmuseum Südostmährens statt, das Teil des Nationalinstituts für Volkskultur ist.
Die Problematik breiterer kulturhistorischer Verbindungen traditioneller Lehmbauten auf dem Gebiet
Mährens (insbesondere in den Talsenken) wurde in
insgesamt fünf einzelnen Projektetappen behandelt.
Diesem Ziel waren die geplanten Publikationen untergeordnet, insbesondere die Ergebnisse der angewandten Forschung. In den ersten zwei Jahren fand
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recentních stavebních projevů získaných v terénu se
staršími archivními, literárními a ikonografickými prameny nebo archeologickými doklady. Pozornost byla
věnována i získanému filologickému. Experimentální
část aplikovaného výzkumu, jejímž cílem bylo praktické zvládnutí některých archaických stavebních
technik, probíhala v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy, které je součástí Národního ústavu lidové kultury.
Celkem pět dílčích etap projektu komplexně sledovalo problematiku i širší kulturně historické
vazby tradičních hliněných staveb na území Moravy
(především v jejích úvalových částech). Tomuto cíly
byly podřízeny plánované publikační výstupy a zejména pak výstupy aplikovaného výzkumu. V prvních dvou letech probíhal výzkum hliněných staveb
zaměřený především na oblast střední a jižní Moravy, třetí rok srovnal dosažené výstupy s obdobnými
kulturními jevy s širší oblastí středního Podunají.
Ve čtvrtém roce byly podrobně rozebrány zjištěné
konstrukční postupy uplatňované u hliněných staveb v oblasti Moravy. Cílem posledního roku projektu byla převážně prezentace dosažených výsledků
a jejich zpřístupnění široké obci zájemců. Paralelně
v průběhu všech let (jednotlivých etap) probíhal aplikovaný výzkum stavebních technologií, včetně plánovaných materiálových analýz. Řešeným projektem se
na poli bádání o lidovém stavitelství v rámci etnologie otevřely nové možnosti výzkumu. Do této doby
problematické využití experimentu a praktického
ověření zaniklých stavebních technologií se ukázalo
být velmi účelným. Největší přínos řešitelů projektu
spočíval v důrazu na praktickou stránku zkoumaného
jevu, tedy možností místní materiálové provenience,
technologii přípravy, specifika a aplikace jednotlivých
konstrukčních postupů. Jako účelné se jevilo propojení
s geologií a uplatněním materiálových analýz. Zároveň
se tak otevřela i nová zajímavá témata, která doposud
zůstala spíše na okraji zájmu etnologie, zejména sociální aspekt a okolnosti vzniku hliněných staveb.
V rámci aplikovaného výzkumu byl velká pozornost
věnována technologii tzv. nabíjeného zdiva. Konkrétně
se jednalo o stanovení správné konzistence materiálu,
druhu použitého bednění, principu hutnění. Dále
byla pozornost realizačního týmu zaměřena na ruční
výrobu a použití nepálených cihel. Na základě předloh
forem na výrobu cihel uložených ve sbírkách NÚLK,
byly zhotoveny jejich věrné repliky, které byly při experimentech používány. Kromě kvality výrobků se
pozornost soustředila i na efektivitu výroby. V rámci
výzkumů byly rekonstruovány i dosud nepopsané
stavební způsoby. Údaje zjištěné v terénu sloužily
jako podklady pro kresebnou rekonstrukci. Prakticky
vyzkoušeny byly dvě varianty válkového zdiva za
použití stavebních prvků oválného tvaru a stavebních
prvků ve tvaru rovnostranného trojúhelníka. Dále se
jednalo o princip zdění pomocí techniky tzv. vrstvení.
Samostatně byla experimentálně zkoušena konstrukce tzv. rámových kleštin. Jednalo se o důmyslný
ztužující prvek (přejímající funkci pozedního věnce
u zděných staveb), který byl u různých variant

die Untersuchung der Lehmbauten vor allem in den
Gebieten Mittel- und Südmährens statt, im dritten Jahr
wurden die gewonnenen Ergebnisse mit ähnlichen
Kulturphänomenen in breiteren Gebieten der mittleren Donau verglichen. Im vierten Jahr wurden die bei
den Lehmbauten im Gebiet von Mähren festgestellten
Konstruktionsvefahren detailliert analysiert. Ziel des
letzten Projektjahres war vor allem die Präsentation
der erreichten Ergebnisse und ihre Erschließung für
die breite Gruppe der Interessenten. Parallel dazu
fand während aller Etappen eine angewandte Forschung der Bautechnologien statt, einschließlich der
vorgesehenen Materialanalysen. Das Projekt öffnete
der Volksarchitekturforschung im Rahmen der Ethnologie neue Forschungsmöglichkeiten. Die bis dahin
problematische Durchführung von Experimenten und
praktischer Überprüfung verschwundener Bautechnologien erwies sich als sehr zweckmäßig. Der größte
Beitrag der Projektmanager beruhte auf der Betonung
der praktischen Seite des untersuchten Phänomens,
also der Möglichkeiten einer lokalen Materialprovenienz, der Vorbereitungstechnologie sowie der Spezifizierung und Anwendung einzelner Konstruktionsvorgänge. Als zweckmäßig erwies sich die Verknüpfung
mit der Geologie und der Anwendung von Materialanalysen. Gleichzeitig wurden auch neue interessante
Themen angesprochen, die bisher eher am Rande der
ethnologischen Interessen standen, insbesondere die
sozialen Aspekte und die Umstände, die zur Entstehung von Lehmbauten führten.
Im Rahmen der angewandten Forschung wurde der
Technologie des sogenannten Lehmstampfmauerwerks große Aufmerksamkeit gewidmet. Konkret ging
es um die Feststellung der richtigen Materialkonsistenz, der Art der verwendeten Schalung und des Verdichtungsprinzips. Die Aufmerksamkeit des Teams
richtete sich auf die manuelle Herstellung und die Verwendung von ungebrannten Ziegeln. Aufgrund der in
den Sammlungen des Nationalinstituts für VK aufbewahrten Formenvorlagen für die Herstellung von Ziegeln, entstanden originalgetreue Repliken, die bei den
Experimenten verwendet wurden. Neben der Qualität
der Produkte war auch die Effizienz der Produktion
von Interesse. Im Rahmen der Forschung wurden auch
bisher nicht beschriebene Bauweisen rekonstruiert.
Grundlage für die zeichnerische Rekonstruktion waren
die im Gelände festgestellten Werte. Für das praktische Experimentieren wählte man zwei Varianten des
Lehmziegelmauerwerks, nämlich Elemente mit ovalen
Formen und mit Elementen in Form eines gleichseitigen Dreiecks. Ferner handelte es sich um Mauerung
mittels der sogenannten Schichtung. Ein eigener Versuch galt der Konstruktion mit sogenannten Rahmenankern. Dies war ein sinnvolles Verstärkungselement
(bei gemauerten Bauwerken übernahm später der
Maueranker seine Funktion), Untersuchungen belegen seine Verwendung bei verschiedenen Lehmbauvarianten, insbesondere in den Gebieten Mittel- und
Südostmährens. Mit Hilfe des NAKI-Projekts – Angewandte Forschung in Sachen Nationale und kulturelle
Identität – wurde seine Funktion bei Lehmstampfmau-

hliněného zdiva doložen výzkumem zejména v oblasti
střední a jihovýchodní Moravy. Projektem NAKI byla
jeho funkce vyzkoušena u zdiva nabíjeného i u zdiva
stavěného z kusového staviva (nepálených cihel).
Uplatněnými výstupy aplikovaného výzkumu byly
památkový postup »Aplikace hliněného podhozu
a jádrové omítky na nabíjeném monolitickém
hliněném zdivu« a certifikovaná metodika »Ruční
výroba nepálených cihel«. Ve své podstatě se jedná
o první výstupy svého druhu v ČR. Cílem bylo vytvořit
srozumitelný pracovní návod na tradiční rukodělnou
výrobu nepálených hliněných cihel. Autoři metodiky
a památkového postupu si byli vědomi skutečnosti,
že v rámci stavby kopií hliněných staveb, případně
oprav historicky cenných objektů in situ, je konečný
výsledek nezastupitelný. To samé platí i v případě
uplatněného památkové postupu přípravy a aplikace
podhozu a jádrové omítky u nabíjeného monolitického
hliněného zdiva.
V rámci řešení projektu byla návštěvníkům MVJVM
zpřístupněna výstava »Hliněné stavitelství na
Moravě«, která shrnuje dosavadní poznatky o roz
šíření tohoto jevu ve sledované oblasti. Výstava
netradičním způsobem prezentuje výsledky aplikovaného výzkumu a přehledně seznamuje zájemce
se základními konstrukčními principy uplatněnými
u tradičních hliněných staveb. Součástí plánovaných
výstupů projektu bylo vydání publikace »Hliněné stavitelství na Moravě a evropské souvislosti: kritický
katalog k výstavě«. Jedná o zcela nový pohled na zkoumanou problematiku.
Při terénním výzkumu a na základě rešerší odborné
literatury byly získány informace o zaniklých stavebních postupech uplatňovaných u hliněných staveb.
Získaná data byla zpracována do podoby interaktivní
mapy »Kartografické znázornění stavebních projevů
(technik použitých u hliněných staveb) na vymezeném
území a jejich vzájemné souvislosti s odborným obsahem«.
Z literárních zdrojů (poválečné soupisy lomů ČSR
a geologických map) byly formou rešerše získány informace o lokalizaci, vlastnících, surovinách a provozu
hliníků na Moravě od konce 19. století. Získaná data

7 Publikationen zur
Volkstracht: »Lidový
odev na morave«
(»Volksbekleidung in
Mähren«) und
»Tradicni úprava hlavy«
(»Traditionelle Kopf 
bedeckungen«)
Publikace k lidovému
kroji
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erwerk und bei Mauerwerk aus ungebrannten Ziegeln
untersucht.
Als Ergebnis der angewandten Forschung sind das
Vorbereitungsverfahren für Denkmalprojekte »Anwendung von Lehmputz und Unterputz bei monolithischem Lehmmauerwerk« [Aplikace hliněného podhozu a jádrové omítky na nabíjeném monolitickém
hliněném zdivu] und die zertifizierte Methodik »Manuelle Herstellung ungebrannter Ziegel« [Ruční výroba
nepálených cihel] zu bezeichnen. Im Grund handelt es
sich um die ersten Ergebnisse dieser Art in der Tschechischen Republik. Das Ziel war die Erstellung einer
verständlichen Arbeitsanleitung für die traditionelle
manuelle Herstellung von ungebrannten Ziegeln. Die
Autoren der Methodik und des Vorbereitungsverfahrens für Denkmalprojekte waren sich bewusst, dass
beim Errichten von Lehmbaurepliken, eventuell auch
bei Reparaturen historisch wertvoller Objekte in situ,
das Endergebnis originalgetreu sein muss. Das gilt
auch im Falle des Vorbereitungsverfahrens für Denkmalprojekte und für die Anwendung von Lehmputz
und Unterputz bei monolithischem Lehmmauerwerk.
Im Rahmen des Projekts Dorfmuseum Südostmährens wurde den Besuchern die Ausstellung »Lehmbauarchitektur in Mähren« zugänglich gemacht, die die
bisherigen Erkenntnisse über die Ausbreitung diese
Phänomens im betreffenden Gebiet zusammenfasst.
Die Ausstellung präsentiert auf nicht-traditionelle
Weise die Ergebnisse der angewandten Forschung und
informiert die Interessenten über die Grundprinzipien
der Konstruktionen, die bei traditionellen Lehmbauten
verwendet werden. Bestandteil der geplanten Ergebnisse des Projekts war die Veröffentlichung der Publikation »Hliněné staveitelství na Moravě a evropské
souvislosti: kritický katalog k výstavě« [Lehmbauarchitektur in Mähren und die europäischen Zusammenhänge: ein kritischer Ausstellungskatalog]. Sie
bedeutet eine völlig neue Sicht auf die untersuchte
Problematik.
Feldforschung und Recherchen in der Fachliteratur
lieferten Informationen über verschwundene Bauverfahren, die bei Lehmbauten Anwendung fanden.
Anhand der gewonnenen Daten wurde eine interaktive Karte erstellt: Kartographische Darstellung von
Bauformen (bei Lehmbauten verwendete Techniken)
auf einem definierten Gebiet und deren gegenseitige
Beziehung mit fachspezifischem Inhalt [Kartografické
znázornění stavebních projevů (technik použitých
u hliněných staveb) na vymezeném území a jejich
vzájemné souvislosti s odborným obsahem].
Recherchen in der Fachliteratur (Nachkriegsverzeichnisse der Steinbrüche der Tschechoslowakischen Republik und geologische Karten) lieferten In
formationen über Standorte, Eigentümer, Rohstoffe
und Tongruben in Mähren seit Ende des 19. Jahrhunderts. Die so gewonnenen Daten wurden ebenfalls in
Form einer interaktiven Karte verarbeitet: Lokale Lagerstätten von Baulehm in Mähren, der für kompatible
Reparaturen und Restaurierungsarbeiten an Lehmbauwerken geeignet ist [Lokální ložiska stavební hlíny na
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byla rovněž zpracována do podoby interaktivní mapy
»Lokální ložiska stavební hlíny na Moravě vhodná pro
kompatibilní opravy a restaurování hliněných staveb«.
Aplikovaný výzkum zaměřený na problematiku
hliněných staveb je v naší etnologii novým jevem.
V průběhu realizace pětiletého výzkumného záměru
se ukázalo, že se jedná o jediný a efektivní způsob
k záchraně zaniklých konstrukčních postupů. Pro
potřeby muzeí v přírodě, případně pro památkovou
péči jde o nástroj pro tvorbu ověřených certifikovaných metodik a památkových postupů, jak bylo
ověřeno během projektu NAKI (dva z výstupů aplikovaného výzkumu). Uplatněním tradičních konstrukčních
postupů a použití původních materiálů je zvýšena
autenticita hliněných objektů reprezentujících stavební tradici úvalových oblastí Moravy s výskytem
panonského typu lidového domu.
Závěr
Institucionální ukotvení NÚLK je široce rozkročené
mezi výzkumnou, paměťovou, edukační, experimentální a metodickou činností, kterou aktivně realizuje na mezinárodní, celostátní, regionální i lokální
bázi. Jednotlivé bloky a úrovně činnosti se vhodně
prolínají a doplňují a současně pokrývají bohatě strukturované spektrum uživatelů, což umožňuje skloubit
teoretické požadavky na ochranu tradiční lidové kultury s praktickými zkušenostmi při její realizaci a následné prezentaci. Svou institucionální profilací nemá
v současné době NÚLK v České republice obdoby, je
nenahraditelný a ve svých činnostech nezastupitelný.
Dosažené výsledky mají vesměs vynikající úroveň,
což dokládají nejen kladná hodnocení jednotlivých
pilířů VaVaI (Informační systém výzkumu, vývoje a inovací) a projekty v rámci aplikovaného výzkumu NAKI
(Národní a kulturní identity), závazků vycházejících
z plnění Koncepce, ale též četná ocenění profesních
organizací (např. CIOF, Česká národopisná společnost,
Asociace muzeí a galerií a dalších). V neposlední řadě
můžeme zaznamenat i vzrůstající počet návštěvníků
MFF a MVJVM.
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Moravě vhodná pro kompatibilní opravy a restaurování hliněných staveb].
Eine auf die Problematik der Lehmbauten gerichtete
angewandte Forschung ist in unserer Ethnologie ein
neues Phänomen. Im Verlauf der Arbeiten im Rahmen
des fünfjährigen Forschungsprojekts wurde sichtbar,
dass es die einzige effiziente Methode ist, mit der verschwundene Konstruktionsvorgänge gerettet werden
können. Bei den Freiluftmuseen und gegebenenfalls in
der Denkmalpflege ist es ein Instrument für die Schaffung einer zertifizierten Methodik und Vorgehensweise, wie schon beim NAKI-Projekt festgestellt wurde
(zwei der Ergebnisse der angewandten Forschung).
Die Anwendung traditioneller Konstruktionsverfahren
und die Verwendung ursprünglicher Materialien verstärken die Authentizität von Lehmobjekten, die die
Bautradition in den Talsenken Mährens, dort wo der
pannonische Haustyp vorkommt, repräsentieren.
Resümee
Die institutionelle Verankerung des Nationalinstituts
für Volkskultur ist breit angelegt und umfasst Tätigkeiten im Bereich von Forschung, Erinnerungsbewahrung, Erziehung, Experiment und Methodik, die von
ihm auf internationaler, gesamtstaatlicher, regionaler
und lokaler Ebene realisiert werden. Einzelne Blöcke
und Tätigkeitsebenen durchdringen und ergänzen einander entsprechend und decken zugleich auch das
Nutzerspektrum ab; dies ermöglicht eine Verbindung
von theoretischen Forderungen für den Schutz der traditionellen Volkskultur und praktischen Erfahrungen
bei ihrer Realisierung und der anschließenden Präsentation. Mit seiner institutionellen Profilierung nimmt
das Nationalinstitut in der Tschechischen Republik
zurzeit eine einmalige Position ein, es ist unentbehrlich und in Bezug auf seine Tätigkeit auch durch nichts
zu ersetzen. Die Ergebnisse erreichen durchweg ein
hohes Niveau. Das belegen nicht nur die positiven
Bewertungen durch das Informationssystem für Forschung, Entwicklung und Innovation (VaVaI) sowie
Projekte im Rahmen der angewandten Forschung NAKI
(Nationale und kulturelle Identität), d. h. der Verpflichtungen, die sich aus der Erfüllung des Konzepts ergeben. Das beweisen auch zahlreiche Würdigungen von
Berufsorganisationen (z. B. CIOF, Česká národopisná
společnost [Tschechische ethnografische Gesellschaft], Asociace muzeí a galerií [Assoziation der Museen und Galerien] ). Den Beweis liefern nicht zuletzt
auch steigende Besucherzahlen beim Internationalen
Folklorefestival und im Dorfmuseum Südostmährens.
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Das musealisierte 20. Jahrhundert
Muzealizované 20. století
Ein oberösterreichisches Experiment
Hornorakouský experiment
» Andrea Euler
Oberösterreichisches
Landesmuseum, Linz
Hornorakouské zemské
muzeum Linec

Anknüpfend an den Einleitungstext der Tagungseinladung 1 beginne ich mit der ursprünglichen Aufstellung
im Schlossmuseum Linz. 1963, dem Jahr der Eröffnung, standen in der Volkskundeabteilung Volkskunst
und Tracht im Fokus. Der Herstellungszeitraum der
Objekte der Volksfrömmigkeit, der bemalten Möbel,
Keramik oder Krippen endete etwa mit dem Ende des
19. Jahrhunderts. Mit dem österreichweiten Projekt
»Alltagskultur seit 1945«2 2002 bis 2005 versuchten
wir zwar, Bewusstsein für die musealen Defizite zu
schaffen, aber um in der Dauerausstellung Kontinuitäten und Brüche und modernere Objekte zu zeigen,
dazu fehlte einfach der Platz.3
Erst mit der Entscheidung, Linz 2009 als europäische
Kulturhauptstadt auszuwählen und den um 1800 abgebrannten Südflügel des Schlossmuseums neu zu
errichten, eröffnete sich die Möglichkeit, mit dem Be-

V návaznosti na úvodní text pozvánky na konferenci1
začnu popisem původní situace v Zámeckém muzeu v Linci. V roce 1963, kdy bylo muzeum otevřeno,
se pozornost národopisného oddělení zaměřovala
na lidové umění a kroje. Objekty lidové zbožnosti,
malovaný nábytek, keramika či betlémy pocházely
z období zhruba do konce 19. století. Celorakouským
projektem »Každodenní kultura od roku 1945«2 jsme
se sice v letech 2002 – 2005 snažili vytvořit povědomí
o muzejních deficitech, k tomu, abychom mohli ve
stálé expozici prezentovat kontinuity, zvraty a moderní objekty, nám však jednoduše chybělo místo.3
Teprve rozhodnutí zvolit Linec v roce 2009 za
Evropské hlavní město kultury a obnovit jižní křídlo
Zámeckého muzea, které vyhořelo kolem roku 1800,
přineslo možnost prezentovat v oblasti »20. století
v Horním Rakousku« jakési pokračování a doplnění
národopisného oddělení.
Jako zvláštní výzvu jsem vnímala úkol nastínit stoleté období nikoli pomocí dokumentů a archivních
materiálů k politickému vývoji a dějinám, nýbrž z etnografického pohledu. Ukázat, jaký vliv měly konkrétní
okolnosti a politická situace na každodenní život lidí.
Vodítkem či páteří výstavy je tzv. časová osa 4.
Tato osa vede od vstupu do oddělení každodenní
kultury podél 40metrové stěny až k průchodu do části
věnované umění. Pro každý rok daného století jsme
tedy měli k dispozici 40 cm, na nichž uvádíme základní data obecných dějin, jako je začátek války či osvobození vězňů v koncentračním táboře Mauthausen.
Především se přitom zaměřujeme na události, které
byly pro Horní Rakousko určující. Časová osa se tedy
vždy zaměřuje na tuto spolkovou zemi, a především na
1 Einblick in den Raum 1900 – 1945 im Ausstellungsbereich
»20. Jahrhundert in Oberösterreich« im Schlossmuseum Linz
Pohled do místnosti 1900 – 1945 v oddílu výstavy »20. století
v Horním Rakousku« v Zámeckém muzeu v Linci
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reich »Das 20. Jh. in Oberösterreich« quasi eine Fortsetzung und Ergänzung der Volkskundeabteilung zu
präsentieren.
Als besondere Herausforderung empfand ich, die
100 Jahre nicht mit Hilfe von Dokumenten und Archivmaterial zur politischen Entwicklung und Zeitgeschichte aufzurollen, sondern aus einem volkskundlichen Blickwinkel zu zeigen. Zu zeigen, wie sich die
jeweilige Situation und die politische Lage auf das Leben der Menschen im Alltag ausgewirkt hat. Als roter
Faden oder Rückgrat durch die Ausstellung geleitet ein
sogenannter Zeitstreifen4.
Der Streifen zieht sich vom Eingang in die »Alltagskultur« entlang der folgenden 40 m-Wand bis zum
Durchgang in den Bereich »Kunst«. Für jedes der 100
Jahre standen also je 40 cm zur Verfügung, um die
wesentlichen Daten der allgemeinen Geschichte zu
nennen wie den Beginn der Weltkriege oder die Befreiung der KZ-Häftlinge in Mauthausen. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf jenen Ereignissen, die für Oberösterreich prägend waren. Also fokussiert der Zeitstreifen
immer dieses Bundesland und vor allem die Auswirkungen des historischen Geschehens auf die Menschen, auf ihr Leben.
Von Beginn an stand fest, dass in einem Museum,
also einem dreidimensionalen Raum für dreidimensionale Objekte, keine bloße Textfläche entstehen dürfe.
Es war klar, dass der Zeitstreifen mit reichlich Gegenständen, ausgewählten Fotos und eventuell sogar Videos aufgelockert werden müsse. Bei den Videos entschied ich mich gegen einen intensiven Einsatz und
beschränkte mich auf ein Video pro Jahrzehnt, z. B.:
der Kaiser auf der Jagd im Salzkammergut, der Fall des
Eisernen Vorhangs oder der Beitritt zur EU.
Zusätzlich sollten Fotos in den Zeitstreifen integriert
werden, wo keine Objekte aufzutreiben waren bzw. es
keinen sinnvollen Ersatz dafür gab. So findet sich hier
die gerahmte Ansicht des eindrucksvollen, verschollenen Modells der geplanten Linzer Donauufer-Verbauung der NS-Zeit.
Der Krieg und die Kriegsgräuel sind bewusst durch
keine bewegten Bilder dokumentiert, lediglich die
Auswirkungen der Bombenangriffe z. B. auf den strategisch wichtigen Eisenbahnknotenpunkt AttnangPuchheim, bei dem allein in Zügen am Bahnhof 700
Menschen starben, ist bildlich und textlich durch einen Schulaufsatz eines Buben belegt.
Ich gebe zu, manchmal verhalf mir das Schicksal zu
Lösungen, die mir wohl nie eingefallen wären: zum
Beispiel entdeckte ich auf einem Pfarrflohmarkt eine
Straßenkarte aus den späten 1950er-Jahren, bei der
die damals erst bis Mondsee fertig gebaute Westautobahn eingezeichnet und die geplante Trasse in den
Osten lediglich mit strichlierten Linien markiert ist.
Zum Thema Westautobahn war das ein ebenso willkommenes Ausstellungsobjekt wie ein im Nachlass
eines privaten Haushalts eher versteckt gewesenes
Trinkglas mit dem »Adolf Hitler Platz« in Linz – seit
1945 »Hauptplatz« genannt.
Als Abschluss der Zeitstreifen-Erfahrungen möchte
ich das allerletzte Exponat für das Jahr 2000 vorstel-

dopady historických událostí na obyvatelstvo a jeho
život.
Od začátku bylo jasné, že v muzeu, tj. v trojrozměrném
prostoru pro trojrozměrné objekty, nesmí vzniknout
pouze textová plocha. Bylo zřejmé, že časovou osu
bude nutné obohatit řadou předmětů, vybraných
fotografií, či dokonce videí. Pokud jde o videomateriál, rozhodla jsem se proti jeho intenzivnímu využití
a omezila jsem se na jedno video u každého desetiletí,
na němž je zachycen například císař na honu v Solné
komoře, pád železné opony či vstup do EU.
Kromě toho měly být u časové osy užity fotografie
tam, kde nebylo možné sehnat vhodné objekty ani
poskytnout jinou smysluplnou náhradu. Například
zde nacházíme zarámované vyobrazení impozantního,
zmizelého modelu plánované zástavby na dunajském
břehu v Linci z doby nacionálního socialismu.
Válku a válečné hrůzy vědomě nedokumentují
žádné pohnuté obrazy; pouze důsledky bombardování, například strategicky významného železničního
uzlu Attnang-Puchheim, při kterém jen ve vlacích na
nádraží zemřelo 700 lidí, obrazově a textově dokládá
školní sloh chlapce.
Musím přiznat, že mi někdy osud dopomohl
k řešením, na která bych zřejmě sama nepřišla: na
jednom farním bleším trhu jsem tak například objevila mapu z konce 50. let, na níž je zakreslena
Západní dálnice, která byla tehdy dokončena pouze
v úseku k Měsíčnímu jezeru (Mondsee), přičemž
plánovaná trasa směrem na východ je vyznačena
jen přerušovanou čárou. V souvislosti s tématem
Západní dálnice přišel tento objekt stejně vhod jako
sklenice, jež se skrývala v pozůstalosti jedné soukromé domácnosti a na níž bylo vyobrazeno »Náměstí
Adolfa Hitlera« v Linci, od roku 1945 nazývané »Hlavní
náměstí«.
Popis zkušeností s časovou osou bych chtěla
uzavřít zmínkou o posledním exponátu týkajícím
se roku 2000: jedná se o »chrasticí vajíčko«, které

2 Als roter Faden führt
ein »Zeitstreifen« durch
die Ausstellung.
Výstavou »20. století
v Horním Rakousku«
v Zámeckém muzeu
v Linci provází »časová
osa«.
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3 Der Wandteppich
»Des Führers Heimatgau Oberdonau« von
Kurt Sellmer wurde
1940 im Oö. Heimatwerk gefertigt und zeigt
Hitlers bevorzugte Orte,
Personen und Produkte
(Inv. Nr. F 25.000).
Nástěnný koberec
»Horní Podunají –
domovská župa Vůdce«
od Kurta Sellmera
byl vyroben v roce
1940 v hornorakouské
organizaci Heimatwerk
a znázorňuje Hitlerova
oblíbená místa,
osoby a výrobky
(Inv. č. F 25.000).
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len: Es handelt sich um ein »Schepperei«, das ich im
Jahr 2000 bereits in die Sammlung aufgenommen
hatte, als von einem Projekt »20. Jahrhundert« nicht
einmal geträumt werden konnte. Mitglieder der Initiative »Ja zum Musiktheater« in Linz verteilten vor der
Volksbefragung im Oktober 2000 mit Kugerln gefüllte
Kunststoffeier als Werbegeschenk und agierten damit
gegen eine Kampagne, die sich zum Ziel gesetzt hatte,
den im Schlossberg geplanten Neubau abzuwenden.5
Die Verwirklichung dieses Bauvorhabens hätte letztendlich den Südflügel verhindert. Was damit gezeigt
werden kann: beizeiten Sammeln von bedeutenden
regionalgeschichtlichen Exponaten ist notwendig und
erleichtert die Arbeit manchmal enorm.
Wenden wir uns aber nun vom Zeitstreifen ab und der
Ausstellung zu. Meine Vorstellung, dass der Zeitstreifen nicht rein zufällig durch die Räume führen dürfe,
ohne Bezüge zu den ausgestellten Themen und Zeitstellungen aufzugreifen, brachte rasch eine Zweiteilung der Präsentation: von den beiden zur Verfügung
stehenden Sälen sollte der gewölbte niedrige Raum
die Zeit bis 1945 abhandeln, denn die Stufen in den
schmalen Gang zur zweiten Ausstellungsfläche markierten auch beim Zeitstreifen das Kriegsende und die
mühsame Wiederaufbauzeit. Dass diese Jahrzehnte
aufgrund der geschichtlichen Ereignisse nicht anders
als chronologisch zu präsentieren waren, lag für mich
auf der Hand.
Von gestalterischer Seite waren Vitrinen nur um
die beiden Granitpfeiler vorgesehen, den restlichen
Raum beanspruchten einige Fixstarter, die bereits in
die Sammlung gelangt waren und unbedingt ausgestellt werden sollten. Dazu zählte ein vom Heimatwerk
gefertigter Wandteppich »Oberdonau – Des Führers
Heimatgau« von 1940.6 Die abstrakte Landkarte verzeichnet sämtliche mit Adolf Hitler verbundenen Orte
anhand von Symbolen sowie ein Konglomerat von
Identitätsbausteinen aus Vergangenheit und Gegenwart mit den künstlerischen Persönlichkeiten Adalbert
Stifter, Anton Bruckner und Franz Stelzhamer, charakteristischen Bauernhausformen und den bedeutendsten Wirtschaftserzeugnissen wie Leinen, Sensen oder
Gewehre.
Sobald diverse Großobjekte untergebracht waren,
hatte sich der Raum bedenklich gefüllt. Präsentationen zum Ersten Weltkrieg, zur Not der Zwischenkriegszeit, dem Nationalsozialismus, zum Zweiten Weltkrieg
und zur Not der Nachkriegszeit konnten genauso wenig ausgelassen werden wie die Heimatkunst oder die
Heimatvertriebenen – in Oberösterreich waren das
vor allem Sudetendeutsche und Siebenbürger. Um
alle Zeitabschnitte einigermaßen vertreten zu wissen,
fügte ich an den Beginn eine Vitrine für die Zeit um
1900 ein. Die gestiegene Freizeit, der neue Stellenwert
der Natur – beides mit Sport und Vereinen in Verbindung zu bringen – und der aufkommende Tourismus
in der Zwischenkriegszeit sollten ebenso eine Vitrine
zugestanden bekommen.
Von den drei Vitrinen zu Nationalsozialismus, Krieg
und Nachkriegszeit erwähne ich lediglich die erste, in
der Zeugen des den Alltag mit seiner Ideologie durch-

jsem zařadila do sbírky již v roce 2000, kdy se nám
o projektu »20. století« ještě ani nesnilo. Členové
iniciativy »Ano hudebnímu divadlu« v Linci rozdávali
před referendem v říjnu 2000 jako reklamní dárek
umělohmotná vajíčka plněná kuličkami a bojovali tím
proti kampani, která měla za cíl zabránit plánované
novostavbě divadla na Zámeckém vrchu.5 Uskutečnění
tohoto stavebního záměru by bývalo v konečném
důsledku zabránilo obnově jižního křídla Zámeckého
muzea. Na tomto příkladu lze ukázat, jak důležité je
včas shromažďovat významné exponáty týkající se regionálních dějin. V některých případech si tak můžeme
významně usnadnit práci.
Nyní mi dovolte přejít od časové osy k vlastní
výstavě. Moje představa, že časová osa nesmí procházet jednotlivými místnostmi náhodně, bez souvislosti s vystavovanými tématy a obdobími, brzy vedla
k rozhodnutí rozdělit prezentaci na dvě části. Ze dvou
místností, které byly k dispozici, byla zvolena klenutá
nízká místnost pro zachycení období do roku 1945,
neboť schody vedoucí do úzké chodby, jíž se prochází do druhé expoziční místnosti, symbolizovaly
i u časové osy konec války a náročné období obnovy.
To, že tato desetiletí nebylo možné vzhledem k historickým událostem prezentovat jinak než chronologicky, mi bylo zřejmé.
Z hlediska uspořádání byly vitríny plánovány
pouze kolem dvou žulových pilířů, zbývající prostor
zaplňovalo několik pevně daných exponátů, které
již byly součástí sbírky a měly být v každém případě
vystaveny. K nim patřil nástěnný koberec zhotovený
organizací Heimatwerk s názvem »Horní Podunají –

4, 5 Die Keramik der Firma Gollhammer mit dem Herstellervermerk
»Made in Austria« und »Made in Germany« innerhalb eines Teeservices erzählt vom Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich
1938 (Inv. Nr. F 27.700).
Keramika firmy Gollhammer s označením původu »Made in Austria« a »Made in Germany« na stejném čajovém servisu vypovídá
o připojení Rakouska k německé říši v roce 1938 (Inv. č. F 27.700).

tränkenden Regimes zu sehen sind. Neben dem allgegenwärtigen Volksempfänger, der in keinem Haushalt
fehlte, beweist ein Aschenbecher in Hakenkreuzform
das Vordringen der Propaganda des Nationalsozialismus bis in den banalsten Alltag. Wie sehr das tägliche
Leben durch die nationalsozialistische Ideologie geprägt war, zeigt auch ein Hakenkreuz-Keksausstecher.
Sogar der Anschluss mit der Namensänderung »Oberdonau« statt »Oberösterreich« ließ sich durch ein Objekt verdeutlichen: Ein grün-weiß kariertes Teeservice
mit Blümchen der »Österreichischen Edelkeramik«
stand zwischen 1930 und den späten 1940er-Jahren
auf den Produktlisten der Firma Gollhammer. Die Geschirrteile trugen bis 1940 die Bodenmarke »Made in
Austria«, die aber auf Grund des »Anschlusses« auf
»Made in Germany« geändert worden war. Gleichzeitig
ersetzte ein Edelweiß das »G. K. V.« (Gollhammer Keramik Vöcklabruck).
Damit verlassen wir die erste Jahrhunderthälfte und
den gewölbten Raum über ein paar Stufen. In dem
niedrigen etwa 10 m langen Gang folgen wir auf einer
Seite dem Zeitstreifen und sehen als einziges und
auch einzig unterzubringendes Objekt einige Türen
eines mehrteiligen Wandverbaus aus einem Besprechungszimmer der Landeswohnungsgenossenschaft
LAWOG. Diese hatte um 1954 ein oberösterreichischer
Künstler in Holzintarsien zum Thema Wiederaufbau
gestaltet.
Dass dieses Objekt vorhanden war und auch noch in
den Gang passte – thematisch und von den Maßen her
– ist glücklicher Zufall, bedurfte wie das ganze Projekt
allerdings einer ziemlich langen und intensiven Sammeltätigkeit in Richtung Alltag des 20. Jahrhunderts.
Das bedeutete einen Zugang von mehr als 1.000 Objekten pro Jahr und jeder weiß, welche Arbeit das mit
sich bringt! Nur so war es möglich, auch den zweiten
großen Raum zu füllen, denn ab 1950 bietet sich keine

domovská župa Vůdce« z roku 1940.6 Na abstraktní
mapě jsou pomocí symbolů zachycena veškerá místa
spojená s Adolfem Hitlerem a dále konglomerát minulých i současných elementů vyjadřujících identitu,
které se vztahují k osobnostem umělců Adalberta Stiftera, Antona Brucknera a Franze Stelzhamera, charakteristickým formám selských stavení a nejdůležitějším
hospodářským produktům, jako je len, kosy či zbraně.
Po umístění rozličných velkých objektů se prostor
do značné míry zaplnil. Opomenout jsme nesměli
prezentaci týkající se první světové války, bídy
meziválečného období, nacionálního socialismu
a nouze v době poválečné ani témata umění spojeného s domovinou či vyhnanců z domoviny – v Horním
Rakousku se jednalo především o sudetské Němce
a občany Sedmihradska. Na začátek jsem umístila
vitrínu věnovanou období kolem roku 1900 tak, aby
byla zastoupena všechna časová období. Podobně
měla být věnována samostatná vitrína rozšiřujícím
se volnočasovým možnostem a novému pohledu na
přírodu, a to v souvislosti se sportem a spolkovou
činností, jakož i rozmachu turismu v meziválečném
období.
Ze tří vitrín věnovaných nacionálnímu socialismu,
válce a poválečnému období se zmíním pouze o první,
v níž jsou k vidění svědectví o režimu, jenž prosytil
všední život svou ideologií. Vedle všudypřítomného
lidového přijímače, který nechyběl v žádné domácnosti, ilustruje pronikání nacistické propagandy až do
nejbanálnějších každodenních záležitostí popelník
v podobě hákového kříže. O tom, jak výrazně byl
všední život ovlivněn nacionálně socialistickou ideologií, svědčí také vykrajovátko na cukroví ve tvaru
hákového kříže. Dokonce i anšlus Rakouska, který
doprovázelo přejmenování »Horního Rakouska« na
»Horní Podunají«, bylo možné ilustrovat konkrétním
objektem. Na seznamu výrobků firmy Gollhammer byl
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chronologische Herangehensweise an das Konzept
mehr an.
Hier konnte ich jetzt an das »Stubenprinzip« im Linzer Schloss anknüpfen und jene Räume einrichten, deren Umsetzung mir in mehr als nur dekorativer Hinsicht
wichtig erschienen: zum einen eine Bauernstube, die
genau genommen auch schon bei der »Heimatkunst«
der Zwischenkriegszeit ihren Platz gehabt hätte, dort
aber nicht unterzubringen war. Glücklicherweise fand
sich eine komplette Stube mit Anrichte, Eckbank,
Tisch und Sesseln aus einer Linzer Tischlerei, zu der
entsprechende Ausstattungsstücke dazugestellt wurden. Und tatsächlich kann man dieser Bauernstube
nicht bloß die Zwischenkriegszeit oder die Nachkriegszeit zuweisen, sondern sie auch noch mit den
1970er- und 1980er-Jahren und der Renaissance der
Volkskunst, der Vorliebe für Rustikales, verknüpfen.
Das wird durch eine Vitrine mit Erzeugnissen vor allem
der 1970er-Jahre versucht, die in diversen Kursen entstanden: Kreuzstickerei, Hinterglas- und Keramikmalerei, Klosterarbeiten, Goldhaubenstickerei etc.
Diese erste »Stube«, um bei diesem Ausdruck zu
bleiben, stammt zwar aus den 1950er-Jahren, weist
aber auch in andere Jahrzehnte. Das unterscheidet sie
von den anderen ausgestellten Räumen, die ich einrichten wollte. Aus Platzgründen entschied ich mich
– bevor ich das genaue Konzept überhaupt angehen
wollte – für zwei weitere »Stuben«. Es sollten eine
komprimierte Küche-Wohnzimmer-Lösung vom Ende
der 1950er-Jahre und ein Wohnzimmer der 1970erJahre gezeigt werden.
Folgen wir den eingerichteten Räumen in einem
Rundgang, so ergibt sich eine Art von Chronologie, die
ich zwar beabsichtigte, aber doch bewusst zu durchbrechen trachtete, indem ich thematisch gegliederte
Vitrinen entlang des Wegs durch die gesamte zweite
Hälfte des 20. Jahrhunderts laufen ließ – dazu später
einige Beispiele.
Aus dem niedrigen Gang der Nachkriegs- und Wiederaufbauzeit tretend titeln drei besonders große Vitrinen zu den 1950er-Jahren: »Daheim«, »Unterwegs«
und »Freizeit« mit einem Puppenhaus, bei dem bereits
ein Badezimmer vorhanden ist, mit einer Sammlung
Orangenpapiere, einer Autoraststätte als Faller-Häuschen, original verpackten Nylonstrümpfen, Brezelund Solettihaltern, pastellfarbenen Gläsersets etc.
Verlässt man diesen Bereich, fällt erstmals der Blick
durch ein Fenster in die Wohnung der späten 1950erJahre. Bevor man sie aber tatsächlich »von vorne«
sieht, passiert man die erste der bereits erwähnten
Doppelvitrinen, die nach thematischen Kriterien befüllt wurden.
Am Beginn meiner Überlegungen standen nämlich
Themen, die ich für 1950 bis 2000 als prägend empfand: die Rolle der Frau, Rationalisierung, Natur und
Umwelt, Körper, Globalisierung, Migration … Natürlich
gab es zu Beginn eine noch viel, viel längere Liste,
schließlich aber die Realität: sechs Vitrinen – mehr
war sinnvollerweise nicht unterzubringen. Also beschränkte ich mich bei den jeweils als zusammengehörig wahrzunehmenden Vitrinen auf sowohl zeitlich
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od roku 1930 do konce 40. let zelenobíle kostkovaný
čajový servis s květinami s označením »Österreichische Feinkeramik«. Servis byl do roku 1940 na spodní
straně označen nápisem »Made in Austria«, který
však byl po připojení Rakouska k Německu změněn
na »Made in Germany«. Zároveň byla značka »G. K. V.«
(Gollhammer Keramik Vöcklabruck) nahrazena obrázkem protěže.
Tím opouštíme první polovinu století a po několika
schodech vycházíme z klenuté místnosti. V nízké,
zhruba 10 m dlouhé chodbě sledujeme na jedné
straně časovou osu a jako jediný objekt, který sem
bylo možné umístit, si můžeme prohlédnout několik
dveří vícedílné nábytkové stěny ze zasedací místnosti zemského bytového družstva LAWOG. Kolem
roku 1954 tuto stěnu vyzdobil hornorakouský umělec
dřevěnými intarziemi na téma poválečné obnovy.
Za to, že byl tento objekt k dispozici a zároveň se
– tematicky i rozměrově – do chodby hodil, vděčíme
šťastné souhře okolností. Stejně jako v případě celého projektu však byla i zde nutná poměrně dlouhá
a intenzivní sběratelská činnost se zaměřením na kaž
dodenní život ve 20. století. To znamenalo příjem více
než 1.000 objektů za rok a každý ví, kolik práce je s tím
spojeno! Jen díky tomu se nám podařilo zaplnit i druhou velkou místnost, neboť k období od roku 1950 už
nebyl chronologický přístup vhodný.
Zde jsem mohla navázat na »princip jizeb« v linec
kém zámku a zařídit místnosti, jejichž realizace mi
připadala důležitá nejen z dekorativního hlediska: jednak selskou jizbu, která by přesně vzato patřila už do
oddělení meziválečného »umění spjatého s domovinou«, kde však na ni nebylo místo. Naštěstí jsme našli
kompletní jizbu s příborníkem, rohovou lavicí, stolem
a židlemi z lineckého truhlářství, kterou jsme doplnili
dalším příslušným vybavením. A skutečně je možné
tuto selskou jizbu spojovat nejen s meziválečným
či poválečným obdobím, ale také ještě se 70. a 80.
lety a renesancí lidového umění a zalíbením v rustikálním stylu. O to usilujeme pomocí vitríny s výrobky
především ze 70. let, které vznikly v různých kurzech:
jedná se o křížkovou výšivku, podmalbu na sklo a malování keramiky, práce z klášterů, vyšívání zlatých
čepců apod.
Tato první »jizba« – chceme-li zůstat u tohoto výrazu
– sice pochází z 50. let, poukazuje ale i na jiná desetiletí. Tím se odlišuje od ostatních vystavených místností, které jsem chtěla zařídit. Ještě předtím, než
jsem mohla rozpracovat přesnou koncepci, jsem se
z prostorových důvodů rozhodla pro dvě další »jizby«.
Mělo se jednat o komprimované řešení obývací ku
chyně ze sklonku padesátých let a obývací pokoj z let
sedmdesátých.
Procházíme-li zařízenými místnostmi ve sledu
prohlídky, vzniká určitá chronologie. Ta sice byla
zamýšlená, zároveň jsem ji však chtěla vědomě na
rušit. Proto jsem podél cesty celou druhou polovinou 20. století umístila tematicky uskupené vitríny –
k tomu ještě bude uvedeno několik příkladů.
Opustíme-li nízkou chodbu věnovanou době pová
lečné obnovy, zaujmou nás tři velké vitríny s tema-

als auch thematisch passende Paarungen: bei der
Wohnung bzw. Küche der späten 1950er-Jahre finden
sich nebeneinander die »Rolle der Frau« und die »Rationalisierung des Haushalts«.
Zwei Objekte seien als Beispiele für den jeweiligen
regionalen Bezug herausgegriffen: Wie man im Zeitstreifen erfährt, war der erste Selbstbedienungsladen
in Österreich 1950 von der Konsumgenossenschaft
Linz eröffnet worden, also steht ein Einkaufsdrahtkorb in der Vitrine und nebenan ein Verkehrsschild
mit einem Binnen I. Um die Jahrtausendwende hatte
nämlich der für Verkehr zuständige grüne Stadtrat in
Linz begonnen, alle Verkehrszeichentexte zu gendern.
Dieses letzte Beispiel zeigt, dass ich die Chronologie
auch durchbreche und versuche, das jeweilige Thema
über die Jahrzehnte hinweg weiterzuziehen. Dennoch
liegt der zeitliche Schwerpunkt hier in den 1950er-Jahren entsprechend der direkt anschließend ausgestellten Kombination aus Wohnzimmer und Küche aus den
späten 1950er-Jahren.7
Dieser Raum verursachte mir ziemliches Kopfzerbrechen, nicht der Mangel an Objekten, das Gegenteil war
der Fall – noch etliches ließe sich hinzufügen. Aber
der Grundriss war und ist ungeeignet und konnte –
ich gestehe hier einen massiven Mangel – für keine
Nachstellung einer realen Situation verwendet werden. Das lag nicht nur an den zu wenigen Quadratmetern, sondern auch daran, dass neben einer oberösterreichischen Querschläfercouch, einem Nierentisch
und einem Fauteuil und einer oberösterreichischen
pastellfarbenen Küchenzeile unbedingt auch ein
Eckfernsehkastl enthalten sein musste. Einerseits
ist der Fernseher tatsächlich ein kulturgeschichtlich
bedeutender Parameter, andererseits steht dieses
Eckmöbelstück für ein Stück oberösterreichischer
Wirtschaftsgeschichte. Denn der Ampflwanger Tischler, der einen beleuchteten, verspiegelten Barschrank
– ein besonders wichtiges Möbel der 1950er-Jahre –
mit einem Fernsehkastl kombinierte, schaffte durch
diese geniale Idee der Ecklösung den Sprung von einer
kleinen Tischlerei zu einem international agierenden
Industrieunternehmen.8
Direkt neben diesem besonders beliebten Schauraum befindet sich die nächste Vitrinenpaarung »Umgang mit dem Körper« und »Umgang mit der Natur«.
Als Beispiel sei hier eine zur Aerobic-Barbie passende
Arbeit des Leondinger Karikaturisten Gerhard Haderer genannt, ein Blumentopf aus Kunststoff, der in
Kremsmünster aus recycelten Joghurtbechern herge
stellt wurde und – nach verzweifelter und beinahe
aussichtslos scheinender Suche – eine »Jute statt
Plastik«-Einkaufstasche. Diese kennt und hatte zwar
jeder, aber keiner scheint sie mehr zu besitzen.
So ergibt sich innerhalb der eigentlich nicht nach
Jahrzehnten zusammengestellten Ausstellung nun
doch eine Chronologie. War die Änderung des Frauenbilds seit den 1950er-Jahren verstärkt diskutiert worden, so hatten die angesprochenen Themen Umwelt
und Natur in den 1970er-Jahren an Brisanz gewonnen.
Daher empfinde ich den daneben ausgestellten Wohnraum aus diesem Jahrzehnt als durchaus passend.

tikou 50. let: »Doma«, »Na cestách« a »Volný čas«
s domečkem pro panenky, který má i koupelnu, se
sbírkou obalů od pomerančů, modelem odpočívky
pro motoristy značky Faller, nylonovými punčochami
v originálním balení, stojánky na preclíky a slané
tyčinky, sadami sklenic v pastelových barvách apod.
Opustíme-li tento oddíl, pohlédneme nejprve oknem
do bytu ze sklonku 50. let. Předtím, než ho však
skutečně spatříme »zepředu«, projdeme kolem první
ze zmíněných dvojitých vitrín, které byly plněny podle
tematických kritérií.
Na začátku mých úvah totiž byla témata, která
jsem považovala za určující pro období 1950 – 2000:
role ženy, racionalizace, příroda a životní prostředí,
lidské tělo, globalizace, migrace … Na začátku byl
samozřejmě ještě mnohem delší seznam, nakonec
jsme ale stáli před realitou: nebylo možné najít smysluplné místo pro více než šest vitrín. Proto jsem se
u vitrín, u nichž jsem viděla souvislost, omezila na
časově a tematicky vhodné dvojice: u bytu či kuchyně
z pozdních 50. let nacházíme vedle sebe »roli ženy«
a »racionalizaci domácnosti«.
Zde bych chtěla vyzdvihnout dva objekty pro ilustraci regionální vazby: jak se dočteme na časové ose,
byla první samoobsluha v Rakousku otevřena v roce
1950 konzumním družstvem v Linci, ve vitríně je proto
umístěn drátěný nákupní košík a vedle něj se nachází
dopravní značka s velkým písmenem »I« uprostřed
slova, které se v poslední době v němčině používá
pro genderově vyvážené označení osob mužského
i ženského rodu.
Na přelomu tisíciletí totiž příslušný zástupce linecké
městské rady, člen strany zelených, začal používat
tento způsob označení obou pohlaví v textech na
dopravních značkách. Poslední příklad ukazuje, že
chronologii místy narušuji a snažím se v konkrétním
tématu pokračovat v průběhu několika desetiletí.
Přesto se zde z časového hlediska zaměřujeme na
50. léta, čemuž odpovídá i kombinace obývacího pokoje a kuchyně z pozdních 50. let, která je vystavena
v bezprostředním sousedství.7

6 Die Vitrinen
»Daheim«, »Unterwegs« und »Freizeit«
thematisieren wichtige
Aspekte der 1950erJahre im Ausstellungsbereich »20. Jahrhundert in Oberösterreich«
im Schlossmuseum
Linz.
Vitríny »Doma«,
»Na cestách« a »Volný
čas« tematizují důležité
aspekty 50. let v oddílu
výstavy »20. století
v Horním Rakousku«
v Zámeckém muzeu
v Linci.
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7 Die Kombination aus
Küche und Wohnraum
aus den späten 1950erJahren ist mit oberösterreichischen Produkten
bestückt.
Kombinace kuchyně
a obývacího pokoje
z pozdních 50. let je
vybavena hornorakouskými výrobky.

8 Der Wandverbau mit
Fernseher, Teppich
boden, Fototapete und
eine schwere Sitzgarnitur charakterisieren
einen Wohnraum aus
den 1970er-Jahren.
Obytná stěna s televizí,
kobercem, fototapetou
a těžká sedací souprava
charakterizují obytný
prostor ze 70. let.

Obwohl man sich Ende der 1970er-Jahre einzugestehen begann, dass wandfüllende Schrankmöbel
zwar praktisch, aber doch mit einem kleinbürgerlichmuffigen Image verbunden waren, verhinderte ihr
hoher Anschaffungspreis, dass man sich rasch von
ihnen trennte. Sie bildeten noch das gesamte Jahrzehnt hindurch zumeist die Staffage für den Altarraum
Wohnzimmer – mit Stereoanlage und Fernseher als
Mittelpunkt. (Hochflorige) Teppichböden – wiederum
mit Teppichen belegt – traten ihren Siegeszug an.
Gleichzeitig erlebte die Textilisierung der Räume durch
Tapeten und Vorhänge mit großformatigen Mustern,
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Nad touto místností jsem si dlouho lámala hlavu,
nedostatek objektů mě netrápil, spíše opak byl pravdou – bylo by možné přidat ještě celou řadu exponátů.
Půdorys však nebyl a není vhodný a – na tomto místě
přiznávám podstatný deficit – nemohl být použit pro
inscenaci reálné situace. Důvodem nebyl jen nedostatek prostoru, ale také skutečnost, že bylo nezbytně
nutné vedle hornorakouské rozkládací pohovky,
stolečku ve tvaru ledvinky, lenošky a hornorakouské
kuchyňské linky v pastelových barvách najít místo
také pro rohovou televizní skříňku. Na jedné straně
představuje televize skutečně kulturněhistoricky výz-

starken Kontrasten und gewagten Farbkombinationen
eine neue Konjunktur. Eine der charakteristischsten
Farben war Orange. Daher war ich besonders stolz, als
ich einen originalen orangefarbenen Lichtschalter auftreiben konnte.
Einen vermeintlichen Blick aus den eigenen vier
Wänden hinaus in die weite Welt ermöglichte nicht
nur der allgegenwärtige Fernseher. Auch Fototapeten
überzogen ganze Wände und brachten je nach Motiv
die unversehrte Natur oder romantische Meeresstimmung ins eigene Heim.
Aus Platzgründen konnte ein Single-Haushalt lediglich durch eine sogenannte »Single-Tapete«9 repräsentiert werden. Dabei klebt man sich einen lebensgroßen
Mann oder eine Frau als MitbewohnerIn an die Wand,
ohne auf seine/ihre Eigenheiten Rücksicht nehmen zu
müssen. Kontakte im Netz ersetzen körperliche Nähe,
weshalb auch ein »historischer« Computer als Voraussetzung für diese sozialen Netzwerke ausgestellt ist.
Mit einem Blick in die eventuelle Zukunft ist die
letzte Vitrinenpaarung verknüpft zum Thema »global«
und »fremd« – ursprünglich hatte ich an »Migration«
gedacht. Aber leider fehlen in der Sammlung Objekte,
die den ersten Gastarbeitern zuzuordnen wären. Auch
hier sollen zwei Beispiele vorgestellt werden: ein Krug
mit der Marke »Genussland«10, unter der in Oberösterreich heimische Lebensmittel promotet werden, und
ein Klingelschild eines gesprengten, in erster Linie
von Einwanderern bewohnt gewesenen Wohnblocks
am Harter Plateau11 in Leonding, quasi einer Satellitenstadt von Linz.
Gerade diese letzten Themen präsentieren nicht
das gesamte 20. Jahrhundert, aber sie knüpfen an die
damalige Gegenwart an und wollen damit auch einen
Weg in die Zukunft weisen. Selbst wenn die Ausstellung nun steht und ich den Rundgang mit dem Jahr

namný parametr, na druhé straně tato rohová skříňka
reprezentuje část hornorakouských ekonomických
dějin. Truhlář z Ampflwangu, který zkombinoval osvět
lenou barovou skříňku se zrcadlem – mimořádně dů
ležitý kus nábytku 50. let – s televizní skříňkou, totiž
díky tomuto geniálnímu rohovému řešení dokázal
vybudovat z malé truhlářské dílny mezinárodní prů
myslový podnik.8
Přímo vedle této mimořádně oblíbené expozice se
nachází další dvojice vitrín »Přístup k tělu« a »Přístup
k přírodě«. Jako příklad zde můžeme uvést práci leondinského karikaturisty Gerharda Haderera vztahující
se k panence Barbie cvičící aerobik, květináč z plastů,
který byl vyroben v Kremsmünsteru z recyklovaných
kelímků od jogurtů, a po zoufalém hledání, které se
zdálo téměř beznadějné, i jutovou nákupní tašku
s nápisem »Jute statt Plastik«. Tu sice zná a vlastnil
každý, přesto se zdá, že už ji doma téměř nikdo nemá.
V rámci výstavy, která nebyla primárně uspořádána
podle jednotlivých desetiletí, tak přesto vzniká určitá
chronologie. Zatímco v padesátých letech začala dis
kuse o změně obrazu ženy, zmíněná témata život
ního prostředí a přírody budila vášně v letech sedmdesátých. Proto považuji obytnou místnost z tohoto
desetiletí vystavenou v těsném sousedství za výstiž
nou.
Na konci 70. let si lidé sice začali uvědomovat, že objemné obytné stěny jsou praktické, avšak evokují také
zatuchlý maloměšťanský image, přesto se jich kvůli jejich vysoké pořizovací ceně nijak rychle nezbavovali.
Po celé desetiletí tyto stěny většinou nadále tvořily
stafáž v oltářním prostoru obývacího pokoje, přičemž
v centru stála stereo souprava a televize. Vítězné
tažení v této době nastoupily (dlouhovlasé) kobercové
podlahy, na nichž byl položen ještě další koberec.
Zároveň nastala konjunktura vybavení pokojů textiliemi, oblíbené byly tapety a závěsy s velkoformátovými vzory, silné kontrasty a odvážné barevné kombinace. K typickým barvám patřila oranžová. Proto
jsem měla velkou radost, když se mi podařilo sehnat
původní oranžový vypínač.
Zdánlivý pohled za hranice vlastních čtyř stěn do
dalekého světa umožňovala nejen všudypřítomná televize. Fototapety pokrývaly celé stěny a podle motivu
přinášely do domovů neporušenou přírodu či romantickou mořskou náladu.
Vzhledem k nedostatku místa bylo možné znázornit
»single« domácnost pouze pomocí tzv. »single tapety«9. Na stěně tak visí jako spolubydlící muž nebo
žena v životní velikosti, přičemž není nutné brát ohledy na partnerovy rušivé vlastnosti. Fyzickou blízkost nahrazují kontakty na internetu, proto je jako
předpoklad pro vznik sociálních sítí vystaven i »historický« počítač.
Pohled do budoucnosti umožňuje poslední dvojice
vitrín věnovaná tématu »globální« a »cizí« – původně
jsem měla na mysli »migraci«. Ve sbírce však bohužel
chybí objekty, které by byly spjaty s prvními gastarbeitery. I na tomto místě bych chtěla představit dva
příklady: džbán se značkou »Genussland«10, která
v Horním Rakousku propaguje domácí potraviny,

9 Die Single-Tapete
»Priscilla« (2003)
und ein Hewlett Packard
9000 (1985) symbo
lisieren einen
Single-Haushalt
des ausgehenden
20. Jahrhunderts
(Inv.-Nr. F 23.910 bzw.
T 2010/39 a).
»Single« tapeta
»Priscilla« (2003)
a Hewlett Packard 9000
(1985) symbolizují
»single« domácnost
na konci 20. století
(Inv. č. F 23.910, popř.
T 2010/39 a).
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2000 beende, so bedeutet das nicht das Ende einer
Auseinandersetzung mit dem Alltag des 21. Jahrhunderts und das Ende des Sammelns von dazu »sprechenden« Sammlungsobjekten, wie z. B. die gerade
erst übernommene Fotodokumentation, die im Postverteilerzentrum beim Linzer Bahnhof entstand, wo
vergangenen Sommer Tausende Flüchtlinge betreut
und kurzfristig untergebracht waren.

1 Volkskunde im Museum – ein Auslaufmodell? Einladung zur
25. Tagung bayerischer, böhmischer, oberösterreichischer und
sächsischer Museumsfachleute (BBOS), Augsburg/Oberschönenfeld 18. – 20. September 2016, S. 2
2 Assmann, Peter: Das Projekt »Alltagskultur seit 1945« – ein
musealer Aufruf. In: Neues Museum. Die österreichische Museumszeitschrift, Nr. 04/01, Wien 2001, S. 36 – 38. Assmann, Peter/
Euler, Andrea: Alltagskultur seit 1945 – ein Projekt (nicht nur)
für Museen. In: Oberösterreichische Heimatblätter 57 (2003),
S. 15 – 18. Euler, Andrea: Alltagskultur seit 1945. In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 60 (Gesamtserie 109) 2006, H. 2,
S. 192 – 204. Bockhorn, Olaf/Schindler, Margot/Stadelmann, Christian (Hrsg.), Alltagskulturen. Forschungen und Dokumentationen
zu österreichischen Alltagen seit 1945. Referate der Österreichischen Volkskundetagung 2004 in Sankt Pölten (Buchreihe der
Österreichischen Zeitschrift für Volkskunde, N. S. 19), Wien 2006.
Verein Alltagskultur seit 1945 (Hrsg.), Dinge des Alltags. Objekte
zu Kultur und Lebensweise in Österreich seit 1945 (Kataloge der
Oberösterreichischen Landesmuseen N. S. 17), Weitra 2004
3 Euler, Andrea: Volkskunde und Alltagskultur. In: Ridler, Gerda
(Hrsg.), Schlossmuseum Linz – Schätze aus Oberösterreich (Kataloge des OÖ. Landesmuseums), Linz 2016, S. 228 – 232. (Betrifft
die Geschichte der Abteilung Volkskunde und Alltagskultur des
OÖ. Landesmuseums bis 2016)
4 Euler, Andrea. Das 20. Jahrhundert in Oberösterreich. Zeitstreifen (Kataloge der Oberösterreichischen Landesmuseen N. S. 141),
Linz 2012
5 Reiter, Hartwig, Erich Georg Mayr. Zurück zum Start – Musiktheater Linz. Eine gesellschaftspolitische Analyse von Ursachen
und Folgen der ersten Volksbefragung in Oberösterreich am
26.11.2000 (Diplomarbeit Univ. Linz), Linz 2001
6 Weissengruber, Thekla. Wandteppich »Oberdonau« – Heimatgau des Führers«. In: Ridler, Gerda (Hrsg.), Schlossmuseum Linz –
Schätze aus Oberösterreich (Kataloge des OÖ. Landesmuseums),
Linz 2016, S. 134 – 135
7 Euler, Andrea. Wohnküche. In: Ridler, Gerda (Hrsg.), Schlossmuseum Linz – Schätze aus Oberösterreich (Kataloge des OÖ.
Landesmuseums), Linz 2016, S. 136 – 137
8 Euler, Andrea. Ihr Tischler macht’s persönlich … Wohnen mit
oberösterreichischen Möbelherstellern. In: wie wir wohn(t)en.
Alltagskultur seit 1945. (Kataloge der Oberösterreichischen Landesmuseen N. S. 26), Weitra 2005, S. 55 – 88, hier S. 80 – 82
9 www.single-tapete.de/htmlsite/deutsch/singletapete_index.
html (letzter Zugriff 1.9.2016). Kazarian, Anuschka. Nie wieder
allein: die Tapete für Singles. In: Ärzte Zeitung, Springer Verlag
(Hrsg.), 21.1.2004
10 Wirtl, Maria-Theresia. Genussland Oberösterreich. In:
Sandgruber, Roman, Hannes Etzlstorfer, Christoph Wagner (Hrsg.),
Mahlzeit. (Katalog zur Oberösterreichischen Landesausstellung
Stift Schlierbach), Linz 2009, S. 201 – 208
11 Haas, Mathias. Detonation Leonding. Die Sehnsuchtsgeschichte einer Rexplosion. (Diplomarbeit Univ. Innsbruck),
Innsbruck 2006
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a zvonkové plato ze zdemolovaného obytného bloku
obývaného především přistěhovalci z leondinské
čtvrti Harter Plateau11, jež představuje v podstatě satelitní městečko Lince.
Právě tato poslední témata neprezentují celé 20. století, navazují však na tehdejší dobu a snaží se ukázat
i cestu do budoucna. Ačkoliv je nyní výstava hotová
a prohlídka končí rokem 2000, neznamená to, že bychom se přestali zabývat všedním dnem 21. století a že
bychom přestali sbírat exponáty s vypovídací hodnotou. Příkladem takového objektu je nedávno získaná
fotodokumentace, která byla pořízena v poštovním
depu u lineckého nádraží, kde byly v loňském létě
přijaty a dočasně ubytovány tisíce uprchlíků.

1 Etnografie v muzeu – výběhový model? Pozvánka na 25. Konferenci bavorských, českých, hornorakouských a saských odborných
pracovníků muzeí (BBOS), Augsburg/Oberschönenfeld 18. –
20. září 2016, str. 2
2 Assmann, Peter: Das Projekt »Alltagskultur seit 1945« – ein
musealer Aufruf. In: Neues Museum. Die österreichische Museumszeitschrift, č. 04/01, Wien 2001, str. 36 – 38. Assmann, Peter/
Euler, Andrea: Alltagskultur seit 1945 – ein Projekt (nicht nur)
für Museen. In: Oberösterreichische Heimatblätter 57 (2003),
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Volkskunst im Museum – ein Dauerbrenner?
Lidové umění v muzeu – zaručený trhák?
Ist ein Museum ein kultureller Brandherd, dann ist es
unsere Aufgabe als Museumsverantwortliche dafür
zu sorgen, dass dieses Feuer nicht verlischt – und es
gegebenenfalls immer wieder aufs Neue anzufachen.
Mit diesem Beitrag möchte ich Vergangenheit und Gegenwart des Museums für Sächsische Volkskunst in
Dresden beleuchten, das seit nahezu 120 Jahren ein
Dauerbrenner ist. Welche Umstände und welche Akteure ließen diesen Brand im späten 19. Jahrhundert
ausbrechen? Welche Faktoren trugen zur ungebrochenen Popularität des Hauses bei? Und was gibt diesem
Feuer noch heute Nahrung?
Der zündende Funke
Die Geschichte unseres Dauerbrenners beginnt 1896
mit einer Initialzündung: In Dresden fand die Ausstellung des sächsischen Handwerks und Kunstgewerbes
beträchtlichen Anklang. Der große Publikumserfolg
dieser Schau war nicht zuletzt den volkskundlichen
Abteilungen Die Alte Stadt und Wendisches Dorf auf
dem weitläufigen Ausstellungsgelände zu verdanken,
die immensen Zulauf hatten. Hier wurde, inmitten idealtypischer Kulissen, die ›gute alte Zeit‹ inszeniert.
Den krönenden Abschluss bildete ein aufwändig gestalteter Umzug mit großem Trachtenfest.
Oskar Seyffert – der Brandstifter
Verantwortlich für diese Inszenierungen der alten Zeit
war der damals erst 34-jährige Oskar Seyffert, Lehrer
für dekoratives Zeichnen an der Königlich Sächsischen
Kunstgewerbeschule in Dresden, und dieser junge
Mann hatte mit seiner Art der Präsentation ganz offensichtlich den Nerv des Publikums getroffen. Wenige
Monate, nachdem die Ausstellung ihre Tore geschlossen hatte, gründete sich in Dresden Anfang 1897 der
Verein für Sächsische Volkskunde.1 Federf ührend war

Je-li muzeum kulturním ohniskem, pak se musíme
jakožto muzejní pracovníci starat o to, aby v něm
zapálená jiskra neuhasla, a v případě potřeby oheň
nadšení znovu rozdmýchat. V tomto příspěvku bych
chtěl osvětlit minulost a současnost Muzea saského
lidového umění v Drážďanech, které je »žhavým trhákem« již téměř 120 let. Jaké okolnosti a jací aktéři se
zasloužili o zapálení jiskry nadšení na sklonku 19. století? Jaké faktory přispěly k trvalé oblibě této instituce?
A čím můžeme toto zapálené nadšení živit ještě dnes?

» Karsten Jahnke
Museum für Sächsische
Volkskunst/Staatliche
Kunstsammlungen
Dresden
Muzeum saského
lidového umění /
Státní umělecké sbírky
Drážďany

První jiskra
Historie našeho »žhavého trháku« začíná v roce
1896 zažehnutím první jiskry: V Drážďanech se
setkala s úctyhodnou odezvou Výstava saského
řemesla a uměleckého průmyslu. Velkému úspěchu
u návštěvníků se výstava těšila v neposlední řadě
díky národopisným oddělením Staré město a Wendská
vesnice na rozsáhlém výstavišti, která zaznamenala
mimořádně vysokou návštěvnost. Zde byly uprostřed
ideálně typových kulis inscenovány »staré dobré
časy«. Zlatým hřebem byl honosný průvod s velkou
krojovou slavností.
Oskar Seyffert – zakladatel ohně nadšení
Za tuto inscenaci starých časů byl odpovědný tehdy
teprve 34letý Oskar Seyffert, učitel dekorativní
kresby na Královské saské uměleckoprůmyslové
škole v Drážďanech, který svým stylem prezentace
očividně vystihl vkus publika. Několik málo měsíců
po ukončení výstavy byl v Drážďanech na začátku
roku 1897 založen Spolek pro saský národopis.1 I zde
hrál Oskar Seyffert vedoucí roli. A právě Seyffert se
zároveň se založením Spolku pro saský národopis stal
prvním ředitelem muzea, ačkoli v roce 1897 ještě nebyl k dispozici žádný vhodný objekt, v němž by bylo
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auch hier Oskar Seyffert. Und Seyffert war es auch,
der zugleich mit der Gründung dieses Vereins für
Sächsische Volkskunde dessen erster Museumsdirektor wurde, wenngleich es 1897 noch gar keinen geeigneten Museumsbau gab, in dem die junge Sammlung
angemessen hätte präsentiert werden können.
Oskar Seyffert, Sohn eines Dresdner Kolonialwarenhändlers, war nach seinem Schulabschluss zunächst
Schüler in der Königlich Sächsischen Kunstgewerbeschule. Einer seiner ehemaligen Lehrer dort charakterisierte ihn folgendermaßen: Seyffert sei ein »tüchtiger Schüler, der aber in der Hauptsache grosse Reden
an seine Kollegen hielt.«2 Seyffert wurde im Anschluss
an der Kunstgewerbeschule erst Lehrer für dekoratives
Zeichnen und später dort Professor. Seyffert verstand
es darüber hinaus, sich bestens in der Stadt und im Königreich Sachsen zu vernetzen. Er war bald – nicht zuletzt aufgrund seiner Redebegabung – ein Hansdampf
in allen Gassen, ein leidenschaftlicher Propagandist
seiner Idee von Volkskunst. Seyffert stieg schnell auf,
er wurde 1909 zum Hofrat ernannt und befand sich in
den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg auf dem ersten
Höhepunkt seiner Karriere.
Seyffert brannte für seine Sache der Volkskunst
und verstand es, auch andere zu begeistern und zu
entflammen. Maßgeblich förderte er den Boom der
Krippen- und Schnitzvereine, die Anfang des 20. Jahrhunderts – einem Flächenbrand gleich – vielerorts in
Sachsen entstanden, er warb für Volkskunst und Heimatverbundenheit in ungezählten Vorträgen, er organisierte und beurteilte entsprechende Wettbewerbe
in ganz Sachsen. Seyffert »adelte« die krisengebeutelte erzgebirgische Spielzeugindustrie zur »Volkskunst«, und er steuerte höchstpersönlich zu Anfang
des 20. Jahrhunderts auch einzelne eigene Entwürfe
bei (so etwa ein erzgebirgisches Spielzeug-Dorf),3
die sich jedoch kaum am Markt durchsetzen konnten.
Seine Bemühungen um zeitgemäße Produkte, um ge1 Das »Erzgebirgische
Dorf«, gefertigt um
1903, entworfen von
Karl Schmidt und Oskar
Seyffert
»Krušnohorská
vesnice«, kolem r. 1903,
návrh Karla Schmidta
a Oskara Seyfferta
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možné mladou sbírku odpovídajícím způsobem prezentovat.
Oskar Seyffert, syn drážďanského obchodníka s koloniálním zbožím, po ukončení školní docházky studoval na Královské saské uměleckoprůmyslové škole.
Jeden z jeho tehdejších učitelů ho charakterizoval
následovně: Seyffert byl »pilný student, který však
hlavně pronášel velké proslovy ke svým kolegům«.2
Seyffert se následně stal učitelem dekorativní kresby
a poté profesorem uměleckoprůmyslové školy.
Kromě toho se uměl pohybovat a navazovat kontakty
v městských kruzích i v saském království. Brzy – v neposlední řadě díky svému řečnickému nadání – začal
být velmi činorodý a stal se vášnivým propagátorem
myšlenky lidového umění. Seyffert rychle postupoval
ve své dráze, v roce 1909 byl jmenován dvorním radou
a v letech před první světovou válkou dosáhl prvního
vrcholu své kariéry.
Byl zapálen pro svou věc, tedy lidové umění, a dokázal
nadchnout a zapálit i druhé. Rozhodující měrou přispěl
k rozmachu řezbářských a betlémářských spolků,
které na začátku 20. století vznikaly v Sasku plošně
na celé řadě míst. Ve svých četných přednáškách propagoval lidové umění a sounáležitost s domovinou,
v celém Sasku organizoval a vyhodnocoval příslušné
soutěže. Krušnohorský hračkářský průmysl soužený
krizí povýšil na »lidové umění« a na začátku 20. století přispěl i osobně jednotlivými vlastními návrhy
(například v případě krušnohorské hrací vesničky)3 ,
které se však na trhu příliš neprosadily. Jeho snahy
o vkusné a kvalitní výrobky, které by byly dobově aktuální, nebyly vždy korunovány úspěchem, přesto však
jeho působení mělo hmatatelné a udržitelné dopady,
které můžeme pociťovat dodnes. Seyffert totiž podporoval nadané žáky a žákyně, například Margaretu Kühn
a Margaretu Wendt, které od roku 1907 navštěvovaly
první dámskou třídu uměleckoprůmyslové školy. V roce 1915 založily – na základě Seyffertova popudu –

v Grünhainichenu firmu Wendt & Kühn, v níž vdechly
tradičním krušnohorským motivům a figurkám ducha
drážďanské moderny. Podle Seyfferta jejich figurky do
velké míry odpovídaly jeho představám o upřímném
dětském pohledu. 4 A značka Wendt & Kühn je dodnes
»trhákem«. V roce 2015 uspořádalo drážďanské muzeum lidového umění mimořádnou výstavu s názvem
100 let Wendt & Kühn. Drážďanská moderna z Krušných
hor, která přivedla do Drážďan návštěvníky z celého
Německa.

2 Die »Beerenkinder«,
1912 entworfen von
Margarete Wendt
»Sběrači lesních
plodů«, 1912, návrh
Margarete Wendt

Oheň rozdmýchává Seyffertovo pojetí
lidového umění
schmacklich und qualitativ hochwertige Erzeugnisse
waren nicht immer von Erfolg gekrönt, doch gibt es
durchaus ebenso greifbare wie nachhaltige Auswirkungen seines Einsatzes bis heute. So förderte Seyffert talentierte Schüler und Schülerinnen, wie etwa
Margarete Kühn und Margarete Wendt, die von 1907
an die erste Damenklasse der Kunstgewerbeschule
besuchten und – angeregt von Seyffert – mit ihrer
1915 in Grünhainichen gegründeten Firma Wendt &
Kühn den traditionellen erzgebirgischen Motiven und
Figuren den Geist der Dresdner Moderne einhauchten.
Für Seyffert entsprachen deren Figuren in besonderem Maße seinen Vorstellungen vom unverstellten,
kindlichen Blick. 4 Auch Wendt & Kühn ist mittlerweile
ein Dauerbrenner. Im Jahr 2015 veranstaltete das
Dresdner Volkskunstmuseum die Sonderausstellung
100 Jahre Wendt & Kühn. Dresdner Moderne aus dem
Erzgebirge, die Besucher aus dem gesamten Bundesgebiet nach Dresden zog.
Seyfferts Konzept der Volkskunst – 
der Brandbeschleuniger
Seyffert verfolgte einen eigenen Ansatz mit seiner
Idee von Volkskunst und begab sich damit in die Position eines weder-noch. Er grenzte sich zum einen
gern und deutlich von der Volkskunde ab, was sich ab
1919 besonders augenfällig in der Ergänzung des Vereinsnamens in Verein für Sächsische Volkskunde und
Volkskunst niederschlug. Zum anderen lehnte er auch
das althergebrachte Kunstgewerbe als wenig fruchtbar ab. So formulierte er rückblickend:
»Die Stilnachahmerei in der Zeit meines Studiums
war mir innerlich zuwider geworden. Renaissance, Barock, Rokoko, Empire, japanischer Stil wurden in kurzen Zwischenräumen begeistert nachgebildet. Unser
damaliges Kunstgewerbe entwickelte sich fürchterlich
und fürchterlicher. Nur äußerer Schmuck, nur kitschischer [!] Schein, blöde Nachahmerei.
Da erschienen mir die Selbstverständlichkeit, die
Kraft und die Gesundheit der Volkskunst als Erlösung.
Und deshalb gründete ich aus i n n e r e m Drange heraus, aus N o t w e n d i g ke i t heraus das Museum, nicht
aus antiquarischem Triebe oder Sammlerehrgeiz.
Das Museum sollte ein Bekenntnis werden. Und deshalb wurde es auch nicht ein allgemeines Museum

Seyffert svou myšlenkou lidového umění sledoval
vlastní přístup a dostal se tak do pozice buď-anebo.
Na jedné straně se rád a jasně vymezoval vůči národopisu, což se od roku 1919 nápadně projevilo ve změně
názvu spolku na Spolek pro saský národopis a lidové
umění. Na druhé straně ale odmítal tradiční umělecké
řemeslo jako málo plodné. Retrospektivně napsal:
»Stylová imitace v době mého studia se mi začala
vnitřně příčit. V krátkých obdobích se s nadšením napodobovala renesance, baroko, rokoko, empír, japonský styl. Naše tehdejší umělecké řemeslo se stávalo
stále strašnějším. Jen vnější dekorace, jen kýčovitý [!]
klam, pošetilé napodobování.
Tu mi samozřejmost, síla a zdraví lidového umění
připadaly jako vysvobození. A proto jsem založil muzeum z vnitřního popudu, z nutnosti, nikoli z antikvariátních motivů či ze sběratelské ctižádosti. Muzeum mělo být vyznáním. A proto se také nejednalo
o všeobecné národopisné muzeum, nýbrž o muzeum
lidového umění. A dnes jsem šťasten, že byl zvolen
tento název, neboť právě v jeho mezích se muzeum
mohlo rozvinout do ucelené podoby.«5
Ve své definici lidového umění šel Seyffert rovněž
vlastní cestou. Pro Seyffertova současníka a kolegu
Roberta Mielkeho bylo lidové umění především »selským uměním«, které ostře odděloval od umění obyvatel velkoměst. Na ně pohlížel na rozdíl od sedláků jako
na »nedokončenou masu, která usiluje o nalezení své
podoby, a proto jí na ›lidové umění‹ nezbývá síla«.6
Podobně to viděl i Alois Riegl, profesor dějin umění
ve Vídni, který byl zřejmě první7, kdo psal o lidovém
umění. Pravděpodobně první publikace, jež uváděla
slovo »lidové umění« (»Volkskunst«) v názvu, je
Rieglova práce »Volkskunst, Hausfleiß und Hausindustrie« [»Lidové umění, domácí píle a domácí
výroba«] z roku 1894.8 Lidové umění Riegl chápal jako
»souhrn tradičních uměleckých forem, které jsou bez
výjimky společné veškerým příslušníkům daného lidu
(národa).« Takový druh pospolitého umění Riegl zasazoval do periferie, do východních okrajových území
rakouské monarchie. Úkolem historika umění podle
Riegla bylo »odhalit to původní, to, co čistě vystihuje
lidové umění«.9 Lidové umění bylo podle něj výrazem
a esencí (libovolně definované) tradice libovolně definované etnické skupiny.
Oskaru Seyffertovi šlo naopak o individuální kreativitu jako takovou, o tvůrčí činnost na základě
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3 Titelblätter der Mitteilungen des Vereins
für Sächsische Volkskunde und Volkskunst,
1912 und 1919
Titulní strany zpravodaje Spolku pro saský
národopis a lidové
umění, 1912 a 1919
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für Volkskunde, sondern eines für Vo l k s k u n s t . Und
heute bin ich über diese Namengebung glücklich,
denn gerade in seiner Beschränkung konnte es sich zu
einem abgeschlossenen Ganzen entwickeln.«5
In seiner Definition von Volkskunst ging Seyffert
ebenfalls einen eigenen Weg. Für Seyfferts Zeitgenossen und Kollegen Robert Mielke war Volkskunst vor
allem »Bauernkunst«, die er scharf von derjenigen der
Großstädter abgrenzte. Diese betrachtete er im Gegensatz zu den Bauern als »eine unfertige Masse, die
nach Gestaltung ringt und darum für eine ›Volkskunst‹
keine Kräfte übrig hat«.6
Ähnlich sah dies auch Alois Riegl, Professor für
Kunstgeschichte in Wien, der wohl als Erster 7 von
Volkskunst schrieb. Die vermutlich erste Publikation,
die das Wort »Volkskunst« im Titel trug, ist Riegls
»Volkskunst, Hausfleiß und Hausindustrie« von
1894.8 Volkskunst war für Riegl die »Summe von traditionellen Kunstformen, die sämmtlichen Angehörigen eines Volkes ohne Ausnahme gemeinsam sind.«
Diese Art von gemeinschaftlicher Kunst verortete Riegl
in der Peripherie, in den östlichen Randgebieten der
Österreichischen K. u. K.-Monarchie. Die Aufgabe des
Kunsthistorikers lag für Riegl darin, das »Urwüchsige,
rein Volkskunstmäßige bloszulegen«.9 Volkskunst war
nach Riegl Ausdruck und Essenz der (wie auch immer
zu definierenden) Tradition einer wie auch immer zu
definierenden Volksgruppe.

vnitřního impulzu. Stáří, původ a postavení pro něj
v této souvislosti nepředstavovaly rozhodující kategorie. V tomto smyslu byl s ohledem na definici lidového umění radikálnější než mnozí jeho současníci,
a chcete-li, velkorysejší než jiní. Ve svém muzejním
průvodci to popisuje následovně:
»Lidové umění je umění malého člověka. Umění,
které se nevyučuje na školách. Čím samostatněji
vyrůstá zdola, čím je prostší vlivů shora, tím cennější
je pro naše pozorování. […] Lidové umění je také pospolité umění [,…] ale přesto vyjadřuje zvláštnosti jednotlivce. Ačkoli získáme náhled do uměleckého cítění
určité vesnice, župy, národního kmene, lidový umělec
přesto povětšinou zpracuje cizí vlivy tak samostatně,
že to, co je mu vlastní, se stává předmětem naivního
výrazu.«10
A v roce 1937 píše: »Lidové umění je umění prostého
člověka, jenž […] je umělecky činný z vnitřního popudu.
Lidové umění proto také není pouze selským uměním,
může vzkvétat na každém místě, v každém městě.
Také to není jen umění dospělých, je to samozřejmě
i umění dětí.«11
Touto nepříliš konkrétní, ale o to obsažnější definicí
Seyffert oslovil skutečně všechny. Jeho emocionální
přístup našel otevřený sluch – a otevřená srdce. Byl
respektován, ba takřka uctíván nejen svazy a institucemi, které podporoval, ale i v širokých kruzích obyvatelstva. A návštěvníci muzea lidového umění dodnes
hrdě vyprávějí, jak se ještě před mnoha lety setkali se
»starým dvorním radou« Seyffertem v jeho12 muzeu.
Lidové umění pro Seyfferta sice obsahovalo prvek
pospolitosti a tradování, ale především individuality.
Zastával názor, že lidové umění »umí« každý, ať ve
městě nebo na venkově, ať mladý či starý. Tím minimalizoval odstup mezi muzeem a jeho návštěvníky, snížil
vstupní bariéru: Každý mohl pociťovat sounáležitost;
zapojit se mohl kdokoli, kdo rád vyráběl, zpíval,
vyřezával, vyšíval či pletl. Na rozdíl od uměleckých muzeí, kde člověk uctivě hledí na staré a nové »mistry«,
v muzeích lidového umění zřejmě nikdy nezazněla
otázka: »A co má to vše do činění se mnou?« Neboť
jak říkal Seyffert: »Umění je jazyk. Lidové umění je
nářečí«13 a tím mluvil každý člověk od malička.
Muzeum lidového umění – teplo krbu a žhavá
aktuální témata
Teprve v roce 1913 našla muzejní sbírka domov ve
starém, původně kurfiřtském saském »Loveckém
dvoře« (Jägerhof). Po několikeré změně účelu užívání
již vlastně tato renesanční budova byla tehdy odsouzena k demolici. V těchto prostorách dokázalo
muzeum nadchnout a zapálit své návštěvníky, a to
v každoročním koloběhu. Od samého začátku hrály
důležitou roli Vánoce a Velikonoce, kdy Seyffert
nechával objekt slavnostně vyzdobit. Drážďanské muzeum začalo brzy vyzařovat pomyslné, emocionálně
prodchnuté teplo krbu, k němuž se návštěvníci rádi vraceli. Zároveň bylo muzeum vždy také místem poučení
a vzdělání vycházejícího z autentických objektů z regionu. Celé generace studentů uměleckoprůmyslové

Oskar Seyffert hingegen ging es um individuelle
Kreativität als solche, um die schöpferische Beschäftigung aus innerem Impuls heraus. Alter, Herkunft
und Stand bildeten für ihn in dieser Hinsicht keine
entscheidenden Kategorien. Insofern war er radikaler als manche Zeitgenossen und, wenn man so will,
großzügiger als andere, wenn es um die Definition von
Volkskunst ging. Seyffert beschrieb es in seinem Museumsführer so:
»Volkskunst ist die Kunst des kleinen Mannes. Die
Kunst, die nicht auf Schulen gelehrt wird. Je selbständiger sie von unten emporwächst, je freier sie sich von
oberen Einflüssen fern hält, desto wertvoller ist sie
für unsere Betrachtungen. […] Volkskunst ist auch Gemeinschaftskunst [,…] aber trotzdem kommt die Sonderart des Individuums in ihr zum Ausdruck. Obwohl
wir Einblicke in das künstlerische Fühlen eines Dorfes,
eines Gaues, eines Volksstammes erhalten, wird der
Volkskünstler doch meist die fremden Einflüsse so
selbständig verarbeiten, daß Eigenes zum naiven Ausdruck gelangt.«10
Und 1937 schrieb er: »Volkskunst ist die Kunst des
schlichten Menschen, der […] aus innerem Drange
künstlerisch tätig ist. Volkskunst ist deshalb auch
nicht nur Bauernkunst, sie kann in jedem Ort, in jeder Stadt erblühen. Sie ist auch nicht nur die Kunst
Erwachsener, sie ist selbstverständlicherweise auch
Kinderkunst.«11
Mit dieser wenig konkreten, doch umso umfassenderen Definition sprach Seyffert tatsächlich alle an. Und
so fand sein emotionaler Zugang offene Ohren – und
offene Herzen. Er wurde nicht nur von den von ihm protegierten Verbänden und Institutionen, sondern auch
von weiten Kreisen der Bevölkerung hoch geachtet, ja
oft geradezu verehrt. Und bis heute berichten Besucher des Volkskunstmuseums stolz, vor vielen Jahren
als Kind »dem alten Hofrat« Seyffert in seinem12 Museum noch begegnet zu sein.
Volkskunst beinhaltete für Seyffert zwar Gemeinschaftliches und Tradiertes, doch mehr noch als das vor
allem Individuelles. Für ihn stand fest: Ob Stadt oder
Land, ob Jung oder Alt, jeder ›kann‹ Volkskunst. Damit
minimierte er den Abstand zwischen Museum und seinen Besuchern, er reduzierte die Hemmschwelle: Jeder
durfte sich als zugehörig fühlen; jeder, der/die gern bastelte, sang, schnitzte, stickte oder strickte, konnte teilhaben. Im Gegensatz zu Kunstmuseen, in denen man
ehrfurchtsvoll vor alten und neuen »Meistern« steht,
wird es eine Aussage wie: »Was hat das alles hier denn
mit mir zu tun?« im Volkskunstmuseum von Anfang an
wohl kaum gegeben haben. Denn, wie Seyffert es formulierte: »Kunst ist Sprache. Volkskunst ist Dialekt«13
… und den sprach jeder Mensch von Kindesbeinen an.
Das Volkskunstmuseum – emotionales Herdfeuer
und brandaktuelle Themen
Erst 1913 fand die museale Sammlung ihre Heimat
im alten, ehemals kurfürstlich sächsischen Jägerhof.
Nach mehrfacher Umnutzung war das RenaissanceGebäude eigentlich schon dem Abriss geweiht gewe-

školy zde kreslily exponáty a čerpaly inspiraci z bohatství tradičních řemesel.
Tak tomu bylo i v době nacionálního socialismu. Na
základě historických fotografií výstav a ze Seyffertových publikací z tohoto období nelze vyčíst žádnou
hlubší sounáležitost muzea s režimem. O »starém
dvorním radovi« a jeho muzeu zřejmě nikdo nepochyboval, a proto byli těžko napadnutelní. Tón v této době
naopak udávala výstava Feierohmd uspořádaná v roce
1937 organizací Heimatwerk Sachsen ve Schwarzenbergu. Jednalo se o téměř dvouměsíční vánoční
výstavu krušnohorského lidového umění, na kterou
přišlo přibližně 330.000 návštěvníků. V době nacionálního socialismu pak krušnohorské lidové umění
vešlo ve známost po celé říši.14
V mladé NDR stálo v popředí především aktivní
oživení lidového umění (mimo jiné pod názvy »laické
umění« či »lidová tvůrčí činnost«) jako protiváha proti
jeho údajně kapitalisticko-buržoaznímu pokřivení.
Lidové umění se nyní jevilo jako slibný přístup,
bylo považováno za viditelný výraz kreativní síly
dělnické třídy a mělo vysokou hodnotu. Praktický
aspekt uměleckořemeslné tvůrčí činnosti byl rovněž
zdůrazňován v Muzeu saského lidového umění15
a vyučován v různých kroužcích lidového umění.
Později se projevily další přínosné aspekty lidového
umění: V 70. letech znamenal vývoz krušnohorského
lidového umění pro devizově slabou Německou demokratickou republiku příslib lukrativního obchodu
především se SRN. Na druhou stranu domácí zákazníci
často odcházeli s prázdnýma rukama.

4 Das Museum für
Sächsische Volkskunst
– hier als »Volksmuseum« bezeichnet,
Postkarte um 1913
Muzeum saského
lidového umění – zde
označené jako »Lidové
muzeum«, pohlednice
přibližně z roku 1913

Rozum i cit
Jak se hezky a výstižně říká, Krušné hory jsou »sentimentální pohoří«, v němž krajina (charakterizovaná »chudými půdami a ostrými větry«), jazyk, hornictví a Vánoce dodnes tvoří vysoce emocionální či
– chcete-li – důstojnou souhru. Muzeum (mimo jiné
krušnohorského) lidového umění tak od počátku
bylo nejen »vyznáním« zakladatele, ale také emocionálním domovem návštěvníků. Zde jim bylo dobře,
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5 Oskar Seyffert 1932
Oskar Seyffert 1932

sen. Hier begeisterte und entflammte das Museum
seine Besucher, und dies »alle Jahre wieder«, denn von
Anfang an waren Weihnachten und Ostern besondere
Zeiten, in denen Seyffert sein Haus festlich schmücken ließ. Schnell wurde das Dresdner Museum zu einer Art emotionalem und zentralem Herdfeuer, um das
sich seine Besucher gern und immer wieder scharten.
Zugleich war das Museum immer auch ein Ort der Belehrung und des Lernens am authentischen Objekt aus
der Region. Generationen von Kunstgewerbeschülern
zeichneten hier vor Ort Objekte und ließen sich von
der Fülle traditionellen Handwerks inspirieren.
Dies blieb auch in der Zeit des Nationalsozialismus
so. Es lässt sich, aufgrund historischer Ausstellungsfotos und aus den Publikationen Seyfferts in dieser
Zeit, keine tiefgreifende Systemnähe des Museums
feststellen. »Der alte Hofrat« und dessen Museum
waren vermutlich über jeden Zweifel erhaben und daher wenig angreifbar. Maßstäbe setzte in dieser Zeit
dagegen 1937 die vom Heimatwerk Sachsen organisierte Feierohmd-Schau in Schwarzenberg, eine knapp
zweimonatige Weihnachtsausstellung erzgebirgischer
Volkskunst mit etwa 330.000 Besuchern. In der NSZeit wurde erzgebirgische Volkskunst dann endgültig
reichsweit bekannt.14
In der jungen DDR stand vor allem die aktive Belebung der Volkskunst (auch unter den Begriffen »Laienkunst« oder »schöpferisches Volksschaffen«) als
Gegengewicht ihrer vermeintlich kapitalistisch-bürgerlichen Verfälschung im Vordergrund. Volkskunst
erschien nun als vielversprechender Ansatz, sie galt
als sichtbarer Ausdruck der kreativen Kraft der Arbeiterklasse und hatte einen hohen Stellenwert. Der praktische Aspekt handwerklich-künstlerischer Kreativität
wurde auch im Museum für Sächsische Volkskunst15
betont und in diversen Volkskunst-Zirkeln gelehrt. Andere gewinnbringende Aspekte der Volkskunst kamen
später hinzu: Mit den 1970er-Jahren versprach der Export erzgebirgischer Volkskunst für die devisenschwache DDR ein lukratives Geschäft v. a. mit der BRD, während heimische Käufer häufig leer ausgingen.
Kopf und Bauch – sowohl als auch
Das Erzgebirge ist, wie es ebenso schön wie treffend
heißt, ein »Sentimentgebirge«, in dem bis zum heutigen Tage die Landschaft (Stichwort »karge Böden,
schroffe Winde«), die Sprache, der Bergbau und Weihnachten eine – wenn man so will – ehrwürdige, auf jeden Fall höchst emotionale Allianz bilden. Und so war
das Museum für (auch erzgebirgische) Volkskunst von
Beginn an nicht nur »Bekenntnis« seines Begründers,
sondern auch emotionale Heimat seiner Besucher.
Hier fühlte man sich geborgen, hier konnte man sich
miteinander seit 1913 alle Jahre wieder auf Weihnachten und Ostern einstimmen und sich während des ganzen Jahres in der stimmungsvollen Atmosphäre des
historischen Renaissance-Gebäudes an Altem, Althergebrachtem und Schönem erfreuen.
Von Beginn an partizipierten Besucher am Museum,
sei es durch gemeinsames Frühlingslieder-Singen
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zde se mohli od roku 1913 každoročně společně naladit na Vánoce a Velikonoce a radovat se po celý rok
v působivé atmosféře historické renesanční budovy ze
starého, starobylého a krásného.
Od začátku se návštěvníci muzea aktivně zapojovali,
ať již při společném zpěvu jarních písní nebo při zdobení vánočních stromů. A tak tomu je dodnes. V tomto
smyslu se v našem muzeu dvakrát za rok dotýkáme
srdcí návštěvníků, když v době Vánoc a Velikonoc
upevňujeme emocionální sounáležitost (povětšinou
starších) stálých návštěvníků s muzeem. Na tato dvě
slavnostní období připadají přibližně 2/3 návštěvníků,
kteří k nám v průběhu roku zavítají. Muzeum ožívá
činností lidových umělců, kteří v této době nabízejí v muzeu své výrobky. Návštěvníci mají možnost
nahlédnout jim při práci přes rameno a pro děti jsou
připraveny dílničky. Součástí akcí je i vzájemná
výměna zkušeností. Program doplňují přednášky,
koncerty a divadelní představení.
Zároveň se už po řadu let v letním období konají
mimořádné kulturně-historické výstavy. Tento formát
naopak apeluje na rozumový přístup návštěvníků.
V tomto duchu se konaly výstavy Staveniště domov
(2008), Saské lidové kroje, hiphop a elegance (2012)
či Válečné hry: role, regule, regimenty (2014), které vycházely z vlastního sbírkového inventáře, ale zároveň
daleko překračovaly jeho rámec.
Například výstava Saské lidové kroje, hiphop
a elegance odrážela široký záběr prezentace již ve
svém názvu. Jak je známo, oděv představuje nejen
ochranu před povětrnostními vlivy, ale od nepaměti
také vyjadřuje příslušnost k určité skupině. V tomto
ohledu se člen krojového spolku neliší od punkera
na ulici či fotbalového fanouška na stadionu. Stejně
mimořádný jako název výstavy byl v tomto případě

oder durch das Schmücken von Weihnachtsbäumen.
Und all dies ist auch heute noch so. Dementsprechend bedienen wir mit unserem Museum zweimal
im Jahr den »Bauch« und das Herz unserer Besucher,
indem wir zur Weihnachts- und Osterzeit das emotionale Band der Verbundenheit des (zumeist älteren)
Stammpublikums mit dem Museum pflegen und festigen. Diese beiden festlichen Phasen bescheren dem
Museum etwa zwei Drittel aller jährlichen Besucher.
Volkskünstler und Volkskünstlerinnen beleben das
Haus, sie bieten in diesen Zeiten im Museum ihre Erzeugnisse an und lassen sich gern bei der Herstellung
über die Schulter schauen, Kinder können basteln.
Auch der Erfahrungsaustausch untereinander ist Bestandteil der Veranstaltungen. Vorträge, Konzerte und
Puppentheater runden das Programm ab.
Zugleich gibt es seit Jahren im Sommerhalbjahr kulturhistorische Sonderausstellungen. Dieses Format
spricht in erster Linie den Kopf der Besucher an. In dieser Linie stehen die Ausstellungen Baustelle Heimat
(2008), Sächsische Volkstrachten, HipHop und Nadelstreifen (2012) oder Kriegsspiele: Rollen, Regeln, Regimenter (2014), die sich, ausgehend von den eigenen
Sammlungsbeständen, zugleich weit darüber hinaus
bewegten.
Die Ausstellung Sächsische Volkstrachten, HipHop
und Nadelstreifen etwa zeigte schon in ihrem Titel
die Spannweite der Präsentation. Kleidung ist bekanntlich nicht nur Schutz vor Witterungseinflüssen,
sie markiert seit eh und je auch die Zugehörigkeit zu
bestimmten Gruppen. Darin unterscheidet sich das
Mitglied im Trachtenverein nicht vom Punker auf der
Straße oder vom Fußballfan im Stadion. So außergewöhnlich wie der Ausstellungstitel war in diesem
Fall auch der Ausstellungskatalog, der in Form eines
Mode-Magazins daherkam. So sorgte und sorgt unser
Haus auf gewitzte Art und Weise für Einsichten und
Bewusstsein – und dies nicht nur mit seinen Sonderausstellungen.
Unsere Dauerausstellung führt mit Hilfe einer interaktiven »Sachsenkarte« ein in Landschaften, Handwerke, Industrien und Verkehrswege des Freistaates.
Sie thematisiert das Konzept der Volkskunst und die
»Bilder vom einfachen Leben«, die ursprünglich im
Haus vermittelt wurden. Im Weiteren geht es mit »Nutzen, Zierde und Bedeutung« um grundlegende Sichten auf die Dingwelten (nicht nur) der Vergangenheit,
um Produkte regionaler Handwerke und natürlich um
Volkskunst-Objekte im engeren Sinne. Die Sammlungsschau (Trachten/Textilien, erzgebirgisches Holz
spielzeug, Weihnachtliches in vielerlei Gestalt) begeistert durch ihre Fülle; Medienstationen erläutern
die wesentlichen Inhalte.
Den jüngsten Museumsbesuchern steht unser »Kinderpfad« zur Verfügung. Er steht unter dem Motto »Eltern haften an ihren Kindern!«. In unserem Haus dürfen Kinder inmitten der Ausstellung spielen und ganz
nebenbei entdecken, dass Museum Spaß macht – und
im besten Fall vermittelt dies auch noch die eine oder
andere Einsicht. Fest steht: Wer bei uns im Museum
als Kind einst die Knöpfchen drückte, kommt Jahre

i katalog, který měl podobu módního časopisu. Naše
muzeum tak nápaditým způsobem umožňuje různé
náhledy a uvědomění – a to nejen prostřednictvím
mimořádných výstav.
Stálá expozice znázorňuje pomocí interaktivní
»mapy Saska« krajiny, řemesla, průmyslová odvětví
a dopravní cesty v této spolkové zemi. Tematizuje koncept lidového umění a »obrazy obyčejného života«,
které původně naše muzeum prezentovalo. Dále
jde v souladu s mottem »Užitek, okrasa a význam«
o základní pohledy na (nejen) historický materiální
svět, o výrobky regionálních řemesel a samozřejmě
o objekty lidového umění v užším slova smyslu.
Sběratelská výstava (kroje/textilie, krušnohorské
dřevěné hračky, různorodé vánoční předměty) imponuje svým bohatstvím, hlavní obsahové body při
bližují mediální stanice.
Nejmladší návštěvníci muzea mají k dispozici
»dětskou stezku« pod heslem »Ruku v ruce s rodiči!«
V našem muzeu si mohou děti pohrát přímo uprostřed
výstavy a mimochodem při tom zjistí, že chodit do
muzea je zábava – a v nejlepším případě získají i nové
poznatky. Je jasné, že ten, kdo u nás v muzeu kdysi
jako dítě mačkal tlačítka, se bude po letech rád vracet
se svými vlastními potomky.

6 »Sächsische Volkstrachten, Hip-Hop
und Nadelstreifen«,
Plakatmotiv der Sonderausstellung 2012
»Saské lidové kroje,
hip-hop a elegance«,
motiv plakátu
k mimořádné výstavě
z r. 2012
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7 Das Museum
für Sächsische Volkskunst heute
Muzeum saského
lidového umění dnes

8, 9 Blicke in die
Dauerausstellung
Pohledy do stálé
expozice

später auch gern mit dem eigenen Nachwuchs wieder.
Kurse sind etwas, was wir ebenfalls im Hause anbieten, wenn auch in geringerem Maße als dies zu DDRZeiten der Fall war. Unser Ziel ist die Selbstermächtigung der Besucher; wir möchten sie dazu ermuntern,
sein/ihr Leben in die eigenen, kreativen Hände zu nehmen. Derzeit sind Schnitzen, Spinnen und Origami im
Angebot, weitere Kurse beziehungsweise autonome
Treffs sind im Aufbau.
Eine klare, abschließende Definition von Volkskunst
können wir nicht geben. Doch ist für uns Volkskunst
eine selbstbestimmte, autodidaktische Kunst. Die
erstaunlichsten, unorthodoxesten Erzeugnisse sind
immer wieder die, die von Menschen hervorgebracht
werden, die für das, was sie herstellen, schlicht und
einfach »brennen« – ohne kommerzielles Interesse
oder theoretische Überlegungen, warum sie das tun.
Zuweilen verlangt dies einen gewissen Grad an beharrlicher »Verrücktheit«, die jemand braucht, um
außergewöhnliche Dinge zu schaffen – leidenschaftlich bei der Sache und verrückt im Sinne von: Ich
gehe mit meinen Schöpfungen meinen eigenen Weg
und habe einfach Freude daran. Ob Bastler, Amateur
oder Volkskünstler – die Leidenschaft ist Teil des Prozesses: Denn »gerade weil die Tätigkeit nicht seiner
Profession entspricht, verlangt es Leidenschaft, sie
auszuüben.«16 Und genau diese Leidenschaft hält das
»Feuer« in unserem Museum am Leben.
Wohin geht, wo bleibt die Volkskunst heute? Der
Frage nach aktuellen Trends und Spielarten der Volkskunst widmen wir uns im Sommer 2017 in einer Sonderausstellung mit dem Arbeitstitel »Volkskunst 2.0«.
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Rovněž nabízíme kurzy, ačkoli v mnohem menší
míře, než tomu bylo v dobách NDR. Naším cílem je
povzbuzení návštěvníků. Chtěli bychom je motivovat,
aby vzali svůj život do vlastních, kreativních rukou.
V současné době nabízíme řezbářství, předení a origami, zároveň připravujeme další kurzy či tematická
setkání.
Jednoznačnou, konečnou definici lidového umění
zformulovat nedokážeme. Lidové umění však pro
nás představuje sebeurčené, autodidaktické umění.
Nejpozoruhodnější, nejoriginálnější výrobky vždy
pocházejí od lidí, kteří jsou pro to, co dělají, jednoduše
»zapálení« – bez komerčních zájmů či teoretických
úvah, proč to dělají. Občas je nutná určitá dávka
tvrdošíjné svéráznosti, kterou člověk potřebuje,
chce-li vytvořit něco mimořádného. Jde o to, vydržet
s náruživostí u věci, a svéráznost znamená, že půjdu se
svou tvorbou vlastní cestou a budu se z ní jednoduše
radovat. Ať už kutil, amatér nebo lidový umělec –
náruživost je součástí procesu, neboť »právě činnosti,
které nejsou naším povoláním, vyžadují náruživost«.16
A právě tato náruživost dále rozdmýchává »oheň
nadšení« v našem muzeu.
Kam se ubírá a kde se nachází lidové umění dnes?
Otázce aktuálních trendů a variant lidového umění se
budeme v létě 2017 věnovat v rámci mimořádné výstavy
s pracovním názvem »Lidové umění 2.0«. Momentálně
zjišťujeme, do jaké míry se lidové umělecké aspekty
skrývají například v aktuálním trendu »Do it yourself«.
Můžeme se těšit na zajímavé výsledky.17
A co se dodnes uchovalo z myšlenek zakladatele
muzea Oskara Seyfferta? Možná tři věci: Muzeum lido-

10 – 12 Der Kinderpfad
und seine Nutzer
Dětská stezka a její
návštěvníci

Wir loten momentan aus, inwieweit etwa die Do-ItYourself-Bewegung auch volkskünstlerische Aspekte
birgt. Man darf gespannt sein auf die Ergebnisse.17
Und was bleibt heute von den Ideen des Museumsgründers Oskar Seyffert? Vielleicht dreierlei: Das
Volkskunstmuseum ist erstens noch immer ein leicht
zugängliches, nicht-elitäres »Museum für alle« mit Objekten, die mit dem Leben der Besucher zu tun haben
– es bietet so Barrierefreiheit auch im übertragenen
Sinne. Zweitens entflammt das Museum mit seinem
sowohl kognitiven als auch emotionalen Ansatz die
Besucher stets aufs Neue. Dieser emotionale Zugang
verstärkt die innere Verbundenheit mit dem Museum
und erweist sich so seit Generationen als publikumsfreundlich. Drittens ist dies die ungebrochene Partizipation der Freunde und Freundinnen des Hauses.
Es sind vor allem die vielen unterschiedlichen Volkskünstlerinnen und Volkskünstler, die unser Haus beleben und das Publikum zum Selbermachen in eigener
Regie anregen.
Ich bin sicher, dass sich der Begriff der Volkskunst
immer wieder einer klaren Definition entziehen wird.
Ich bin darüber hinaus – gerade weil sie so wenig
greifbar ist – fest davon überzeugt, dass die Volkskunst mit ihrem unbegrenzten kreativen Potenzial
doch viel eher ein Dauerbrenner als ein Auslaufmodell
in unserer bunten Museumslandschaft ist.

1 Ausführlicher zur Person Oskar Seyfferts vgl. v. a. Peschel,
Andreas: Aus dem Leben von Oskar Seyffert (1862 – 1940), in:
Sächsische Heimatblätter. Jg 58(4/2012), S. 348 – 360
2 Nach Peschel, S. 348; der hier zitierte Lehrer war Ermenegildo
Antonio Donadini (1847 – 1936), ein Theatermaler und Fotograf.

vého umění je zaprvé stále ještě snadno přístupným,
neelitním »muzeem pro všechny« s exponáty, které
souvisejí s životem návštěvníků – poskytuje tedy
bezbariérový přístup v přeneseném smyslu. Zadruhé
muzeum svým kognitivním i emocionálním přístupem
neustále budí u návštěvníků nové nadšení. Tento emocionální přístup umocňuje vnitřní provázanost s muzeem a osvědčil se u publika už po několik generací.
Zatřetí jde o přetrvávající zapojení přátel muzea. Muzeum naplňují životem především nejrůznější lidoví
umělci, kteří motivují publikum, aby se ve vlastní režii
zapojilo do rukodělných činností.
Jsem si jistý, že pojem lidového umění se bude stále
vymykat jednoznačné definici. Kromě toho jsem pevně
přesvědčen o tom, že právě díky tomu, jak obtížně je
lidové umění uchopitelné, zůstane se svým neomezeným kreativním potenciálem na naší pestré muzejní
scéně mnohem spíše osvědčeným »žhavým trhákem«
než výběhovým modelem.
1 Pro další údaje k osobě Oskara Seyfferta srov. především
Peschel, Andreas: Aus dem Leben von Oskar Seyffert (1862 – 1940),
in: Sächsische Heimatblätter. Ročník 58(4/2012), str. 348 – 360
2 Podle Peschela, str. 348; zde citovaný učitel byl Ermenegildo
Antonio Donadini (1847 – 1936), divadelní malíř a fotograf.
3 Na tomto návrhu pracoval Seyffert spolu se svým spolkovým
kolegou Karlem Schmidtem, architektem a vrchním stavebním
radou v Drážďanech.
4 Bischoff, Cordula/Jenzen, Igor: 100 Jahre Wendt & Kühn. Dresdner Moderne aus dem Erzgebirge, Chemnitz 2016, str. 39
5 Seyffert, Oskar: Das Landesmuseum für Sächsische Volkskunst. Rede, gehalten zur Feier des 25jährigen Bestehens des Vereins, in: Mitteilungen des Vereins für Sächsische Volkskunde und
Volkskunst 1922, sešit 11, str. 182 – 188, zde str. 183 (zvýraznění
v originále)
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3 Dieses entwarf Seyffert zusammen mit seinem Vereinskollegen
Karl Schmidt, dem Architekten und Oberbaurat in Dresden.
4 Bischoff, Cordula/Jenzen, Igor: 100 Jahre Wendt & Kühn. Dresdner Moderne aus dem Erzgebirge, Chemnitz 2016, S. 39
5 Seyffert, Oskar: Das Landesmuseum für Sächsische Volkskunst. Rede, gehalten zur Feier des 25jährigen Bestehens des
Vereins, in: Mitteilungen des Vereins für Sächsische Volkskunde
und Volkskunst 1922, Heft 11, S. 182 – 188, hier S. 183 (Hervorhebungen im Original)
6 Mielke, Robert: Volkskunst, Magdeburg 1896, S. 24; Mielke
war Landschaftsmaler und Volkskundler, 1904 Mitbegründer des
Deutschen Bundes für Heimatschutz und 1907 einer der Initiatoren
der Landesgruppe Brandenburg im deutschen Bund für Heimatschutz.
7 Nach derzeitigem Kenntnisstand erwähnt Riegl den Begriff
»Volkskunst« als Erster. Vgl. Riegl, Alois: Stilfragen, Berlin 1893,
S. 185; für Hinweise auf frühere Nennungen ist der Autor dankbar.
8 Riegl, Alois: Volkskunst, Hausfleiß und Hausindustrie, Berlin
1894
9 Riegl, Alois: Volkskunst, Berlin 1894, S. 48
10 Die Veröffentlichung des Ausstellungsrundgangs in gedruckter Form verzögerte sich aufgrund des Ersten Weltkriegs und der
Inflation von 1913 bis 1924. Seyffert, Oskar: Landesmuseum für
Sächsische Volkskunst, Dresden 1924, hier S. 8 f (Hervorhebung
im Original)
11 Seyffert, Oskar: Weihnachten im Landesmuseum für Sächsische Volkskunst in Dresden, in: Mitteldeutsche Blätter für Volkskunde 12, Heft 4 (1937), S. 213 – 214, hier S. 213
12 Von 1927 bis 1949 hieß das Haus tatsächlich »Oskar SeyffertMuseum« – es wurde zu Ehren Seyfferts anlässlich seines 65.
Geburtstags umbenannt.
13 Seyffert, Oskar: Landesmuseum für Sächsische Volkskunst,
Dresden 1924, S. 9 (Hervorhebung im Original)
14 Das »Heimatwerk Sachsen« war eine kulturelle Vorfeld
organisation der sächsischen NSDAP. Vgl. Schaarschmidt,
Thomas: www.uni-leipzig.de/~sfb417/thomasschaarschmidt.htm
(2.11.2016).
15 Die auf Seyffert folgenden Direktoren waren 1940 – 49
Emil Lohse (Kunstlehrer und Scherenschnittkünstler), 1950 – 57
Reinhold Langner (Holzbildhauer, Bauplastiker und Maler),
1957 – 67 Manfred Bachmann (Germanist und Volkskundler) und
1968 – 2004 Johannes Just (Kunsthistoriker). Seit 2004 leitet Igor
Jenzen (Kunsthistoriker und Volkskundler) das Haus.
16 Hornung, Annabelle/Kuni, Verena/Nowak, Tine: »Do It Yourself: Die Mitmach-Revolution«. Eine Einführung in die Ausstellung, in: Do It Yourself: Die Mitmach-Revolution (= Kataloge der
Museumsstiftung Post und Telekommunikation, Band 29), Mainz
2011, S. 8 – 9, hier S. 9
17 Das Resultat war die Sonderausstellung »Made by me in
Saxony. Volkskunst jetzt!« (17.6. – 5.11.2017).
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6 Mielke, Robert: Volkskunst, Magdeburg 1896, str. 24; Mielke
byl krajinomalíř a národopisec, v roce 1904 byl spoluzakladatelem
Německého svazu pro ochranu domoviny a v roce 1907 jedním
z iniciátorů zemské braniborské skupiny v rámci Německého svazu
pro ochranu domoviny.
7 Podle aktuálních poznatků uvádí Riegl pojem »lidové umění«
jako první. Srov. Riegl, Alois: Stilfragen, Berlin 1893, str. 185; autor
uvítá případná upozornění na dřívější použití tohoto pojmu.
8 Riegl, Alois: Volkskunst, Hausfleiß und Hausindustrie, Berlin
1894
9 Riegl, Alois: Volkskunst, Berlin 1894, str. 48
10 Zveřejnění výstavního okruhu v tištěné podobě se opozdilo
v důsledku první světové války a inflace z roku 1913 na rok 1924.
Seyffert, Oskar: Landesmuseum für Sächsische Volkskunst, Dresden 1924, zde str. 8 a násl. (zvýraznění v originále)
11 Seyffert, Oskar: Weihnachten im Landesmuseum für Sächsische Volkskunst in Dresden, in: Mitteldeutsche Blätter für Volkskunde 12, sešit 4 (1937), str. 213 – 214, zde str. 213
12 V letech 1927 až 1949 muzeum skutečně neslo název »Muzeum
Oskara Seyfferta« – bylo přejmenováno na Seyffertovu počest
u příležitosti jeho 65. narozenin.
13 Seyffert, Oskar: Landesmuseum für Sächsische Volkskunst,
Dresden 1924, str. 9 (zvýraznění v originále)
14 »Heimatwerk Sachsen« byla kulturní organizace přidružená
k saské NSDAP. Srov. Schaarschmidt, Thomas: www.uni-leipzig.
de/~sfb417/thomasschaarschmidt.htm (2.11.2016).
15 Jako ředitelé následovali po Seyffertovi v letech 1940 – 49 Emil
Lohse (učitel umění a psaligrafik), dále v letech 1950 – 57 Reinhold
Langner (řezbář, autor architektonických plastik a malíř), v letech
1957 – 67 Manfred Bachmann (germanista a etnograf) a v letech
1968 – 2004 Johannes Just (historik umění). Od roku 2004 vede
muzeum Igor Jenzen (historik umění a etnograf).
16 Hornung, Annabelle/Kuni, Verena/Nowak, Tine: »Do It
Yourself: Die Mitmach-Revolution«. Eine Einführung in die Ausstellung, in: Do It Yourself: Die Mitmach-Revolution (= Kataloge der
Museumsstiftung Post und Telekommunikation, svazek 29), Mainz
2011, str. 8 – 9, zde str. 9
17 Výsledkem je zvláštní výstava »Made by me in Saxony. Lidové
umění dnes!« (17.6. – 5.11.2017).

Museum der Mährischen Slowakei
in UNGARISCH HRADISCH 1914 – 2016
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 1914 – 2016
Vom Volkskundemuseum zum Kreiszentrum für die Pflege der Volkskultur
Od národopisného muzea ke krajskému Centru péče o tradiční lidovou kulturu
Das Museum der Mährischen Slowakei in Ungarisch
Hradisch/Uherské Hradiště zählt zu den regionalen
Institutionen, obgleich es mit seiner Ausrichtung häufig die Grenzen der näheren Umgebung von Ungarisch
Hradisch/Uherské Hradiště überschreitet und bereits
von Anfang an u. a. sein Augenmerk auf die Ethnografie richtete.
Ungarisch Hradisch/Uherské Hradiště – eine historische Königsstadt, vor allem aber eine Kulturstadt
Das Museum der Mährischen Slowakei hat seinen Sitz
in Ungarisch Hradisch/Uherské Hradiště – einer historischen Königsstadt, die 1257 auf einer Insel in der
March gegründet worden war. Durch die Verwaltungsgliederung der Tschechischen Republik kam Ungarsich
Hradisch/Uherské Hradiště, bis 2003 Kreisstadt, zur
Region Zlín. Die Stadt mit mehr als 25.000 Einwohnern
und ihrer reichen Geschichte zählt zu den bedeutendsten Orten der Region.
Aufgrund ihrer kulturellen Bedeutung wurde die
Stadt bereits Ende des 19. Jahrhunderts zu einer Art
Metropole Südostmährens und zum Treffpunkt für Persönlichkeiten, die in der Volkskultur die Wurzeln des
tschechischen Nationalbewusstseins suchten. Hand
in Hand mit diesen Bestrebungen ging die Sammlertätigkeit, die auch von den Vorbereitungen für die
Tschecho-Slawische Ethnografische Ausstellung 1895
in Prag beflügelt wurde. Diese Aktivitäten gaben den
Anstoß für die Gründung einer Reihe von Museen mit
eindrucksvollen ethnografischen Sammlungen in der
Tschechischen Republik.
Das Museum der Mährischen Slowakei wurde am
1. Juni 1914 feierlich eröffnet und seine ethnografischen Sammlungen, vor allem Stickereien und Keramik, gehörten zu den ersten und am zahlreichsten vertretenen Ausstellungsexponaten. Wegen dem Ersten
Weltkrieg musste das Museum für einige Zeit seine

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti patří mezi
regionální instituce, i když svým zaměřením a svou
činností nezřídka hranice blízkého okolí Uherského
Hradiště překračuje a již od počátku své existence se
výrazně profiluje mimo jiné právě etnografií.

» Marta Kondrová
Museum der Mährischen Slowakei
in Ungarisch Hradisch
Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti

Uherské Hradiště – město královské, historické,
především ale kulturní
Slovácké muzeum sídlí v Uherském Hradišti – historickém královském městě založeném na ostrově v řece
Moravě v roce 1257. Správní členění České republiky
zařadilo Uherské Hradiště, které bylo do roku 2003
okresním městem, do Zlínského kraje, kde s více než
25.000 obyvateli patří k nejvýznamnějším sídlům
s bohatou historií.

1 Museum der Mährischen Slowakei in
Ungarisch Hradisch
Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti
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Svým kulturním významem se již na konci 19. století
stalo v určitém smyslu slova metropolí jihovýchodní
Moravy a místem setkávání osobností hledajících v lidové kultuře kořeny českého národního uvědomění.
S těmito snahami se nesla ruku v ruce činnost
sběratelská, která byla podnícena přípravami na
Národopisnou výstavu Českoslovanskou v Praze roku
1895. Tyto aktivity se staly podnětem pro založení
řady muzeí s výraznými národopisnými sbírkami
v České republice.
Slovácké muzeum bylo slavnostně otevřeno 1.
června 1914 a prvními i nejčetnějšími vystavenými
exponáty byly právě národopisné sbírky, především
výšivky a keramika. Vzhledem k událostem 1. světové
války muselo muzeum na čas svoji činnost přerušit,
avšak od roku 1929, kdy získalo trvalé sídlo v budově
sloužící původně pro potřeby městského střeleckého
spolku, je jeho činnost již kontinuální.1 Jak název napovídá, sběrnou oblastí je národopisný region Slovácko,
především blízká oblast Uherskohradišťska.
Slovácké muzeum není jen jedna budova

2 Museum der
Schwarzbrennerei
in Wiltschnau/Vlčnov,
eröffnet 2010
Muzeum lidových
pálenic ve Vlčnově
otevřené v roce 2010
3 Ausstellung
Bäuerliches Wohnen,
Pappelsdorf/Topolná
Expozice lidového
bydlení, Topolná

Tätigkeit unterbrechen, aber ab 1929, als es im ehemaligen Gebäude des Städtischen Schützenvereins
sein festes Domizil bekam, konnte es kontinuierlich
seiner Tätigkeit nachgehen.1 Wie schon der Name verrät, umfasst das Sammelgebiet die ethnografische Region der Mährischen Slowakei, insbesondere das nahegelegene Gebiet von Ungarisch Hradisch/Uherské
Hradiště.
Das Museum der Mährischen Slowakei
besteht nicht nur aus einem Gebäude
Von Anfang an bildeten vor allem Ethnografie, Archäologie, Geschichte und Kunstgeschichte die Schwerpunkte des Museums. Insofern ist es eine der wenigen
allein auf das Wirken des Menschen ausgerichteten
regionalen Museumseinrichtungen. Diese Struktur der
fachspezifischen Interessen blieb im Wesentlichen bis
in die Gegenwart erhalten; heute verwaltet das Museum der Mährischen Slowakei nicht nur das Hauptgebäude, das nach mehreren Umbauten seine heutige
Gestalt erhalten hat. Seine weiteren Objekte sind die
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Již od počátků svého působení se profilovalo Slovácké
muzeum především etnografií, archeologií, historií
a dějinami umění. Je tak jednou z mála takto humanitně
zaměřených regionálních muzejních institucí. Tato
struktura odborných zájmů je v podstatě zachována
dodnes, kdy Slovácké muzeum spravuje nejen hlavní
budovu, která svoji současnou podobu získala po
několika přestavbách. Dalšími objekty jsou Galerie
Slováckého muzea, objekt centrálních depozitářů
v erálu bývalých uherskohradišťských kasáren, kde
sídlí také archeologické oddělení, Národní kulturní
památka Památník Velké Moravy ve Starém Městě a archeologické lokality Modrá, Sadská výšina – Výšina
sv. Metoděje, Špitálky i památky lidového stavitelství
v obci Topolná čp. 90 a čp. 93.2 Dalším expozičním objektem je Muzeum lidových pálenic.
V roce 2010 otevřelo Slovácké muzeum expozici
věnovanou podomácké výrobě destilátů, která má v regionu moravsko-slovenského pomezí bohatou tradici.
Muzeum lidových pálenic situované do rekonstruovaného objektu stodoly v obci Vlčnov se stalo jednou
z návštěvnicky nejúspěšnějších expozic posledních
let. Ocenila ji také odborná veřejnost, když získala 1.
místo v národní soutěži muzeí Gloria musaealis 2010
v kategorii muzejní počin roku a Cenu české národopisné společnosti v kategorii výstava/expozice.
Národopisné oddělení vs Centrum péče
o tradiční lidovou kulturu
Jak bylo zmíněno, národopisné oddělení patřilo v ce
lé historii trvání Slováckého muzea ke stěžejním
oborům. Nelze zde opomenout prvního vědeckého
pracovníka muzea, univerzitního profesora Antonína
Václavíka, který v muzeu pracoval v letech 1939 – 1944
a významnou měrou se zasloužil o profesionalizaci
této muzejní instituce.3 Řada osobností – národopisců
a etnografů pak během 20. století budovala systema-

4 Schau der Hochzeitstrachten aus der
Mährischen Slowakei,
organisiert von den
Mitarbeitern des Museums der Mährischen
Slowakei in Ungarisch
Hradisch, 2011
Přehlídka svatebních
krojů ze Slovácka
uspořádaná pracovníky
Slováckého muzea
v Uherské Hradišti, 2011

Galerie des Museums der Mährischen Slowakei, die
Zentraldepots im Areal der ehemaligen Kasernen von
Ungarisch Hradisch/Uherské Hradiště, wo auch die archäologische Abteilung ihren Sitz hat, das nationale
Kulturdenkmal Großmähren in Staré Město und die archäologischen Lokalitäten Neudorf/Modrá, die Hügel
Sadská výšina – Hügel výšina sv. Metoděje, Špitálky
sowie zwei Baudenkmäler der traditionellen Architektur, die Hausnummern 90 und 93, in der Gemeinde
Pappelsdorf/Topolná.2 Ein weiteres Museumsobjekt
ist das Museum der Schwarzbrennerei.
Im Jahr 2010 eröffnete das Museum der Mährischen Slowakei eine Ausstellung, die der häuslichen
Herstellung von Destillaten gewidmet war, die in der
mährisch-slowakischen Grenzregion eine große Tradition hat. Das in einer umgebauten Scheune in der
Gemeinde Wiltschnau/Vlčnov untergebrachte Museum der Schwarzbrennerei wurde zu einer der besucherstärksten Ausstellungen der letzten Jahre. Sie
erfuhr außerdem eine hohe Wertschätzung durch das
Fachpublikum, als sie den 1. Platz im nationalen Museumswettbewerb Gloria musaealis 2010 in der Kategorie Museumsinitiative des Jahres und den Preis der
tschechischen ethnografischen Gesellschaft in der
Kategorie Ausstellung erwarb.
Abteilung Ethnografie versus Zentrum
zur Pflege der traditionellen Volkskultur
Wie schon erwähnt gehörte die Abteilung Ethnografie
während der ganzen Dauer des Museums der Mährischen Slowakei zu den fundamentalen Bereichen. Unvergessen bleibt der erste wissenschaftliche Mitarbeiter des Museums, der Universitätsprofessor Antonín
Václavík, der hier in den Jahren 1939 bis 1944 arbeitete
und sich in bedeutendem Maße um die Professionali-

ticky sbírkový fond, který v současné době zahrnuje
téměř 40.000 sbírkových předmětů.
Etnografické oddělení v současné době čítá 5 odborných pracovníků etnografů a je tak nejpočetnějším
odborným útvarem Slováckého muzea.
V této souvislosti je důležité zde zmínit, že v roce
2003 přijala vláda České republiky usnesení o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu. Jedním
z hlavních dopadů bylo to, že v každém samosprávném kraji bylo pověřeno jedno pracoviště plněním
této koncepce a úkolů z ní vyplývajících. Mezi 15
takto pověřených institucí bylo zařazeno v roce 2004
právě Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, přesněji
řečeno jeho etnografické oddělení.
Dokumentace lidových řemesel
K činnosti sbírkotvorné, výstavní, dokumentační a výzkumné tak přibyly další okruhy práce. Mezi stěžejní
patří systematická dokumentace tradičních řemesel.
Slovácké muzeum již od roku 1985 pořádá pravidelné
programy s prezentací rukodělných technik a patřilo
tak v tomto směru mezi první instituce, které mimo
muzea v přírodě původní technologie přibližovaly
široké návštěvnické veřejnosti.
K novějším počinům patří vypracování návrhů na
ocenění řemeslníků. V tomto ohledu máme propracován systém oceňování lidových tvůrců na třech úrovních:
1. Město Uherské Hradiště uděluje od roku 2005
Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové
umělecké výroby v regionu. To je v rámci České republiky pravděpodobně jediný případ, kdy samosprávné
město systematicky oceňuje osobnosti, které uchovávají, předvádějí a dále předávají původní řemeslné
postupy. Pracovníci etnografického oddělení Slo-
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váckého muzea nejen stáli u zrodu této ceny, ale
každoročně vypracují na základě vlastního výzkumu
několik nominací a účastní se jednání hodnotící komise. 4
2. Na úrovni kraje byl v roce 2011 zřízen titul Mistr
tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje. Rovněž zde
je Slovácké muzeum jako Centrum péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje pověřeno vypracováním
návrhů, ale navíc také administrací celého ocenění
a na půdě Slováckého muzea probíhá každoročně
slavnostní předání titulu hejtmanem Zlínského kraje.5
3. Na celorepublikové úrovni pak od roku 2001
uděluje Ministerstvo kultury České republiky titul
Nositel tradice lidových řemesel. Tento titul pak administruje Národní ústav lidové kultury ve Strážnici. Také
na udělení tohoto nejprestižnějšího ocenění podává
Slovácké muzeum návrhy.6
Slovácké muzeum – půda pro vědecká setkání
5 Eingangsbereich der
Ausstellung »Mährische
Slowakei«, die 2014
eröffnet wurde
Vstupní prostor expozice Slovácko otevřené
v roce 2014

sierung dieser Museumsanstalt verdient gemacht hat.3
Im Verlauf des 20. Jahrhunderts baute dann eine Reihe
von Personen – Volkskundler und Ethnografen – systematisch einen Sammlungsbestand auf, der zur Zeit
nahezu 40.000 Sammlungsgegenstände umfasst.
Die ethnografische Abteilung hat derzeit fünf Fachkräfte – Ethnografen – und ist somit der Bereich des
Museums der Mährischen Slowakei mit dem zahlreichsten Fachpersonal.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Hinweis,
dass die Regierung der Tschechischen Republik im
Jahr 2003 eine Entschließung über das Konzept einer
wirkungsvolleren Pflege der traditionellen Volkskultur
verabschiedet hat. Eine der wichtigsten Auswirkungen war, dass in jeder Selbstverwaltungsregion eine
Dienststelle mit der Verwirklichung dieses Konzepts
und der damit verbundenen Aufgaben betraut wurde.
Das Museum der Mährischen Slowakei in Ungarisch
Hradisch/Uherské Hradiště, genauer gesagt seine ethnografische Abteilung, gehörte ab 2004 zu den 15 mit
diesen Aufgaben betrauten Institutionen.
Dokumentation des Volkshandwerks
Zur Sammlungs-, Ausstellungs-, Dokumentationsund Forschungstätigkeit kamen weitere Arbeitsbereiche hinzu. Zu den grundlegenden Tätigkeiten zählt
die systematische Dokumentation der traditionellen
Handwerke. Das Museum der Mährischen Slowakei
veranstaltete schon seit 1985 fortlaufende Programme
mit Präsentationen handwerklicher Techniken und gehörte in dieser Hinsicht zu den ersten Institutionen,
die außerhalb von Freilichtmuseen den Besuchern ursprüngliche Technologien näher brachten.
Zu den neueren Initiativen zählt das Erstellen von
Vorschlägen für die Auszeichnung der Handwerker.
Diesbezüglich haben wir für traditionelle Handwerker
ein Bewertungssystem auf drei Ebenen entwickelt:
1. Die Stadt Ungarisch Hradisch/Uherské Hradiště
erteilt seit 2005 den Vladimír-Bouček-Preis für Erhaltung und Entwicklung des traditionellen Kunstgewer-
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Již v 80. letech 20. století se etnografové ze Slovác
kého muzea aktivně účastnili vědeckých setkání
a konferencí, zejména v oblasti výzkumu lidových
obyčejů. Především práce a aktivita emeritní vedoucí
etnografického oddělení PhDr. Ludmily Tarcalové byly
důvodem, proč se Slovácké muzeum stalo zastřešující
organizací Subkomise pro lidové obyčeje Mezinárodní
komise pro studium lidové kultury v Karpatech
(MKKK). Tato vědecká komise ustavená již na počátku
60. let sice zanikla, avšak díky práci L. Tarcalové
obyčejová subkomise přestála nelehká 90. léta a i ve
spojení s Komisí pro lidové obyčeje České národopisné
společnosti pracuje nepřetržitě až do současnosti.
Na mezinárodních konferencích se setkávají etnografové – muzejníci i výzkumníci z akademických
pracovišť a pedagogové z univerzit. Toto jedinečné
spojení umožňuje vyčerpávající zpracování systematicky volených témat. Výstupem z mezinárodních konferencí pořádaných ve dvouletých intervalech jsou publikace. Z posledních let: Svět mužů a žen. Muž a žena
ve svědectvích lidových tradic (2011), Zoomorfní tematika v lidové tradici (2013), Léčení a léčitelství v lidové tradici (2015).
O přínosu mezinárodních konferencí a jejich výstupů
hovoří i ocenění od České národopisné společnosti,
která Slovácké muzeum získalo hned několikrát.7
I v současné době práce v Subkomisi pro lidové
obyčeje pokračuje a zůstává na půdě Slováckého
muzea.8 Ve dnech 13. až 14.6.2017 se uskuteční další
mezinárodní konference v Uherském Hradišti, která
tentokrát bude řešit téma Erotika v lidové kultuře.
Etnografko, raď!?
Diskutovanou součástí práce etnografů v muzeích je
téma, zda poskytovat metodickou pomoc a zasahovat či nezasahovat radou do podoby probíhajících
nebo obnovených svátků, slavností a výročních
obyčejů. Zde je nutno podotknout, že Slovácko je
v rámci České republiky region s výjimečně dochovanými lidovými tradicemi, k nimž nedílně patří také

6 Festtagstrachten aus den Gegenden von Veselí,
Ungarisch Brod/Uherský Brod, Gaya/Kyjov und Podluží
Sváteční kroje z Veselska, Uherskobrodska,
Kyjovska a Podluží

bes in der Region. Innerhalb der Tschechischen Repu
blik wird es wohl der einzige Fall sein, dass eine Stadt
mit Selbstverwaltung systematisch Persönlichkeiten
auszeichnet, die ursprüngliche Handwerksmethoden
pflegen, vorführen und weitergeben. Die Mitarbeiter der ethnografischen Abteilung des Museums der
Mährischen Slowakei waren nicht nur an der Entstehung dieses Preises beteiligt, sie arbeiten aufgrund
eigener Forschungstätigkeit mehrere Nominierungen
aus und beteiligen sich an der Arbeit der Preiskommission. 4
2. Auf Regionalebene wurde 2011 der Titel Meister der
traditionellen manuellen Fertigung der Region Zlín gestiftet. Auch hier wurde das Museum der Mährischen
Slowakei als Zentrum für die Pflege der traditionellen
Volkskultur der Region Zlín mit der Ausarbeitung der
Vorschläge betraut, aber zudem auch mit der Verwaltung und Betreuung der Preisverleihungen; auf dem
Boden des Museums der Mährischen Slowakei findet
alljährlich die feierliche Verleihung des Titels durch
den Bezirkshauptmann des Bezirks Zlín statt.5
3. Auf gesamtstaatlicher Ebene erteilt seit 2001 das
Kulturministerium der Tschechischen Republik den
Titel Träger der Tradition des Volkshandwerks. Diesen
Titel verwaltet das Nationale Institut für Volkskultur
in Strážnice. Auch für diese äußerst prestigeträchtige
Preisverleihung stammen die Vorschläge vom Museum der Mährischen Slowakei.6
Das Museum der Mährischen Slowakei –
ein Ort wissenschaftlicher Begegnungen
Die Ethnografen des Museums der Mährischen Slowakei nahmen bereits in den 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts aktiv an wissenschaftlichen Begegnungen
und Konferenzen teil, insbesondere im Bereich Erforschung von Volksbräuchen. Besonders die Arbeiten
und Aktivitäten der ehemaligen Leiterin der ethnografischen Abteilung PhDr. Ludmila Tarcalová waren
der Grund für die Wahl des Museums der Mährischen
Slowakei als Dachorganisation der Subkommission
für das Brauchtum bei der Internationalen Kommission für das Studium der Volkskultur in den Karpaten
(MKKK). Diese wissenschaftliche Kommission, die bereits Anfang der 1960er-Jahre entstanden war, ist zwar
untergegangen, aber dank der Arbeit von L. Tarcalová
überstand die Brauchtumskommission die schwierigen 1990er-Jahre und in Verbindung mit der Brauch-

7 Bestandteile des Zeremonialgewands des Königs und der Teilnehmer des Königsritts
Obřadní součásti ustrojení krále a účastníků jízdy králů

8 Festgewand und Zeremonialgegenstände der
Schlachtfesttraditionen in der Mährischen Slowakei
Slavnostní oděv a obřadní artefakty hodové tradice
na Slovácku
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tumskommission der Tschechischen ethnografischen
Gesellschaft arbeitet sie ohne Unterbrechung bis
heute.
Auf internationalen Konferenzen treffen sich Ethnografen – Museumsfachleute und Forscher aus akademischen Arbeitsbereichen und Universitätspädagogen. Diese einmalige Verbindung ermöglicht eine
erschöpfende Bearbeitung systematisch gewählter
Themen. Das Ergebnis der in zweijährigen Intervallen
veranstalteten internationalen Konferenzen erscheint
in Publikationen. In den letzten Jahren sind erschienen: Die Welt der Männer und der Frauen. Mann und
Frau in den Zeugnissen der Volkstraditionen (2011),
Zoomorphe Thematik in der Volkstradition (2013), Heilen und Heiler in der Volkstradition (2015).
Die Beiträge bei den internationalen Konferenzen
und ihre Ergebnisse würdigt auch die Tschechische
ethnografische Gesellschaft mit Auszeichnungen, die
das Museum der Mährischen Slowakei gleich mehrmals erhalten hat.7
Die Arbeit der Subkommission für das Brauchtum
geht auch in der Gegenwart weiter und zwar weiterhin
auf dem Boden des Museums der Mährischen Slowakei.8 In der Zeit vom 13. bis 14.6.2017 fand in Ungarisch Hradisch/Uherské Hradiště die jüngste internationale Konferenz statt, das Thema hieß diesmal Erotik
in der Volkskultur.
Was rätst du, Ethnografin!?
Zum vieldiskutierten Thema bei der Arbeit der Museums-Ethnografen gehört die Frage, ob man methodische Hilfe leisten soll und mit Rat und Tat in die Form
bestehender oder erneuerter Feiertage, Feste und Jahresbräuche eingreifen soll. Hier ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Tschechischen Republik die
Mährische Slowakei eine Region mit außergewöhnlich
gut erhaltenen Volktraditionen ist. Damit untrennbar
verbunden ist auch das Tragen von festlichen Trachten
an Feiertagen und Jahresfesten, bei Folklorefestivals
und, nicht so häufig, auch bei familiären Ereignissen
(Hochzeit, Begräbnis). Das Tragen der Tracht, vor allem
von der jungen Generation, erlebt in Südostmähren einen richtigen Aufschwung, laufend wird neues Trachtenzubehör angeschafft oder ältere Trachtenteile werden repariert oder umgenäht. Das Nähen von Trachten
und ihr richtiges Anziehen bei konkreten Gelegenheiten ist das Thema vieler Fragen.
Die beratende, oder wie wir sagen, die methodische
Tätigkeit ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir eine solche
Bitte um Rat mit dem Hinweis ablehnen würden, unsere Arbeit bei der Feldforschung bestehe nur in der
Beschreibung des gegenwärtigen Zustands, ohne irgendeine Art des Eingreifens. Dies geschieht vor allem
bei untergegangenen und in der Gegenwart erneuerten
Phänomenen. Dort, wo die Kontinuität eines Brauches
unterbrochen worden ist und begeisterte Organisatoren sich auf seine Erneuerung stürzen, führt der erste
Weg der Ratsuchenden eben gerade in das Museum
der Mährischen Slowakei. Zudem sind die Mitarbeiter
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oblékání slavnostních krojů k svátkům a slavnostem
výročního charakteru, folklorním festivalům a méně
i k rodinným příležitostem (svatby, pohřeb). Oblékání
kroje především mladou generací zažívá na jihovýchodní Moravě vzestup, běžně se pořizují nové krojové součástky nebo opravují či přešívají starší části
krojů. Šití krojů i jejich správné oblékání ke konkrétním příležitostem je četným tématem dotazů.
Poradní či jak říkáme metodická činnost je významnou součástí naší práce. Nedovedu si představit, že
bychom žádost o radu odmítli s tím, že naší prací je
při studiu terénu pouze popisovat stav bez jakéhokoli
zásahu. Děje se to hlavně u zaniklých a v současnosti
obnovovaných jevů. Tam, kde kontinuita zvyku byla
přerušena a nadšení organizátoři se vrhají do její
obnovy, je velmi často první cesta za radou právě do
Slováckého muzea. Navíc se pracovníci Slováckého
muzea snaží veřejnosti přibližovat některé z jevů
tradiční kultury přednáškami či komentovanými krojovými přehlídkami, které jsou každoročně pořádány
v Uherském Hradišti jako součást Slavnosti vína
a otevřených památek.9
Slovácké muzeum – výkladní skříň
národopisného regionu Slovácko
Do roku 2012 mohli návštěvníci Slováckého muzea
zhlédnout stálou expozici Slovácko věnovanou tomuto
regionu, která sloužila veřejnosti dlouhých čtyřicet let
(od roku 1972). Téměř na den přesně po 100 letech od
svého vzniku otevřelo 31. května 2014 Slovácké muzeum v rámci velkých oslav novou národopisnou expozici, která představuje návštěvníkům výrazný etnografický region Slovácko moderním způsobem.
Trojrozměrné předměty v expozici doplňuje audiovizuální technika, která umožňuje rozpohybovat některá
dioramata, zhlédnout krátké filmy i prověřit své znalosti o Slovácku v interaktivních testech. Elektronická
databáze nabízí návštěvníkům na 1.800 archivních
fotografií. Ve futuristicky pojatém vstupním prostoru
se mohou návštěvníci nechat vtáhnout do atmosféry
dnešního Slovácka prostřednictvím filmu Vítejte na
Slovácku. Interaktivní mapa umožňuje podívat se na
geografické vymezení regionu i jeho rozdělení.10 Pro
nevidomé a slabozraké návštěvníky jsou v jednotlivých zastaveních připraveny věrné repliky sbírkových předmětů opatřené popiskami v braillově písmu.
Obsahově je expozice členěna do několika okruhů,
které jsou vzájemně propojené a navazují na sebe.
Návštěvník se seznámí s doklady zemědělského
hospodaření, bydlení, připomene si dochované i zaniklé rukodělné techniky. Stěžejní část expozice tvoří prezentace lidového oděvu krojově velmi rozmanitého regionu. Ve druhé polovině expozice se vzájemně prolínají
okruhy rodinného a výročního obyčejového cyklu.
Nová expozice Slovácko získala v roce 2014 hned
2 ocenění: 2. místo v soutěži Gloria musaealis v kategorii výstava a také Cenu české národopisné
společnosti.

des Museums der Mährischen Slowakei bestrebt, die
Öffentlichkeit über verschiedene Erscheinungsformen
der traditionellen Kultur zu informieren, z. B. durch
Vorträge oder kommentierte Trachtenschauen, die
alljährlich in Ungarisch Hradisch/Uherské Hradiště
Bestandteil von Weinfesten und Festen der offenen
Denkmäler sind.9
Das Museum der Mährischen Slowakei ist
das Schaufenster der Region Mährische Slowakei
Bis 2012 konnten die Museumsbesucher, die dieser
Region gewidmete Dauerausstellung »Die Mährische
Slowakei« sehen, die volle vierzig Jahre ihre Aufgabe
erfüllte (seit 1972). Fast auf den Tag genau 100 Jahre
nachdem es entstanden war, eröffnete das Museum
der Mährischen Slowakei am 31. Mai 2014, begleitet
von großen Feierlichkeiten, seine neue ethnografische
Ausstellung, die nun den Besuchern die eindrucksvolle ethnografische Region Mährische Slowakei auf
moderne Weise präsentiert.
Die dreidimensionalen Gegenstände werden in der
Ausstellung durch audiovisuelle Technik ergänzt, die
es auch ermöglicht, einige Dioramen in Bewegung zu
setzen, kurze Filme zu sehen sowie seine Kenntnisse
über die Mährische Slowakei in interaktiven Test zu
überprüfen. Die elektronische Datenbank stellt den
Besuchern an die 1.800 Archivfotografien zur Verfügung. In dem futuristisch gestalteten Eingangsbereich
können die Besucher mit Hilfe des Films »Willkommen
in der Mährischen Slowakei« in die Atmosphäre der
heutigen Mährischen Slowakei eintauchen. Eine interaktive Karte zeigt die geografische Lage der Region
und ihre Gliederung.10 Für blinde und sehbehinderte
Besucher stehen in den einzelnen Stationen mit Beschriftung in Blindenschrift versehene genaue Repliken der Sammlungsobjekte zur Verfügung.
Inhaltlich ist die Ausstellung in mehrere Rundgänge
aufgeteilt, die miteinander verbunden sind und aneinander anknüpfen. Der Besucher sieht Belegstücke für
die Agrarwirtschaft, das Wohnen, kann noch erhaltene oder auch untergegangene manuelle Techniken
entdecken. Einen grundlegenden Teil der Ausstellung
bildet die Präsentation der Volkstrachten, dieser in
Bezug auf Trachten sehr vielfältigen Region. Im zweiten Teil der Ausstellung durchdringen und ergänzen
sich gegenseitig die Bereiche des Familien- und des
allgemeinen Jahreszyklus.
Die neue Ausstellung über die Mährische Slowakei gewann 2014 gleich zwei Auszeichnungen: den
2. Platz im Wettbewerb Gloria musaealis in der Kategorie Ausstellung sowie den Preis der Tschechischen
ethnografischen Gesellschaft.

9 Mit Taufe und Einsegnung zusammenhängende Bräuche
und Hochzeitstrachten aus Ungarisch Hradisch-Mařatice und
Wiltschnau
Obyčeje a oděv související s obřady křty a úvodu a svatební kroje
z Uherského Hradiště-Mařatic a Vlčnova.

10 Zeremonialtextilien (Wochenbettvorhang und
Einsegnungstuch) und Attribute der Hochzeitsgäste
Obřadní textilie (úvodní a koutní plachty) a atributy svatebčanů

Resümee

Závěr

Heute können wir die Belegstücke der Volkskultur dem
modernen Besucher mit zeitgenössischen Ausstellungsmitteln näherbringen und den Kontakt mit den
Gegebenheit im Terrain herstellen, ob nun passiv (Dokumentation) oder aktiv (methodische Tätigkeit). Vor

I v současné době můžeme doklady lidové kultury
přiblížit modernímu návštěvníkovi současnými výstavními prostředky, být v kontaktu s terénem, ať již
pasivně (dokumentace) nebo aktivně (metodická
činnost). Hlavně však etnografie nesmí ustrnout, ale
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allem aber darf die Ethnografie nicht erstarren, sondern sie muss laufend neue Ausstellungstrends und
die Entwicklungen im Fachbereich verfolgen und sie
muss konsequent mit dem Sammlungsbestand arbeiten, der die Grundlage und die Substanz der Museen
bildet. Und eben darum bemühen wir uns im Museum
der Mährischen Slowakei.

1 Frolec, Ivo: Slovácké muzeum Uherské Hradiště [Museum der
Mährischen Slowakei in Ungarisch Hradisch], Uherské Hradiště
2000
2 Mehr über die Geschichte dieser Institution, die vor kurzem
ihr 100-jähriges Jubiläum beging, in: Proti proudu času. 100 let
Slováckého muzea, Slovácké muzeum 2014 [Gegen den Strom der
Zeit. 100 Jahre Museum der Mährischen Slowakei, Museum der
Mährischen Slowakei 2014]
3 Habartová, R., Tarcalová, L.: Antonín Václavík a Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti. In: Antonín Václavík (1891 – 1959)
a evropská etnologie: kontexty doby a díla [Antonín Václavík und
das Museum der Mährischen Slowakei in Ungarisch Hradisch. In:
Antonín Václavík (1891 – 1959) und die europäische Ethnologie: im
Kontext von Zeit und Werk], Brno 2010. S. 27 – 36
4 Seit 2005 wurden bis einschließlich dieses Jahres 27 Handwerker aus den Bereichen Keramikherstellung, Korbflechterei,
Herstellung von Trachten, Trachtenschuhwerk und Accessoires, Arbeiten aus Naturgeflecht – Weiden, Maisstroh, Arbeiten aus Holz,
Ostereier, traditionelle Stickerei u. a. ausgezeichnet. Verzeichnis
der Ausgezeichneten und weitere Informationen siehe
www.slovackemuzeum.cz
5 www.slovackemuzeum.cz
6 Von den vom Museum vorgeschlagenen Nominierungen waren
bisher 10 erfolgreich, in der Region Zlín gibt es 21 Handwerker, die
Träger dieser Auszeichnung sind. (Zurzeit gibt es in der Tschechischen Republik insgesamt 62 Personen, mit dem Titel Träger der
Tradition des Volkshandwerks.)
7 Konkret in den Jahren 2003, 2005, 2007, 2008, 2013, 2015.
8 Mgr. Gabriela Směřičková vertritt die Kommissionssekretärin.
9 Die Mährisch-slowakischen Weinfeste und Feste zum Tag des
offenen Denkmals finden alljährlich am zweiten Wochenende
im September statt. Ihre Grundlage war ursprünglich der Tag
des offenen Denkmals. Seit 2003 erwachen die Denkmäler von
Ungarisch Hradisch/Uherské Hradiště zum Leben durch ein prachtvolles Fest mit Präsentationen insbesondere der Volkskultur, mit
Darbietungen von Musikgruppen, Folkloregruppen, aber auch
von Bürgern der Stadt und der Gemeinden aus der Umgebung von
Uherské Hradiště. Mehr als 50.000 Besucher kommen alljährlich
nach Uherské Hradiště. Siehe: Autorenteam: Na paletě krojů.
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek [Auf der Trachtenpalette. Mährisch-slowakisches Weinfest und Fest der offenen
Denkmäler], Uherské Hradiště 2010
10 Die derzeitige architektonische Lösung des Eingangsbereichs
knüpft durchaus an die Volkskultur an. Die Inspiration für die
parametrischen Lamellenstrukturen enstammen den geknickten
plissierten Hemdärmeln der Frauentracht.
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stále sledovat nové výstavní trendy a vývoj v oboru
a důsledně pracovat se sbírkovým fondem, který je
základem a podstatou muzeí. A o to se ve Slováckém
muzeu snažíme.

1 Frolec, Ivo: Slovácké muzeum Uherské Hradiště. Uherské
Hradiště 2000
2 Více k historii nedávno 100 leté instituce: Proti proudu času.
100 let Slováckého muzea. Slovácké muzeum 2014
3 Habartová, R., Tarcalová, L.: Antonín Václavík a Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti. In: Antonín Václavík (1891 – 1959)
a evropská etnologie: kontexty doby a díla. Brno 2010. s. 27 – 36
4 Od roku 2005 do letošního roku včetně již bylo oceněno 27
řemeslníků v oborech výroba keramiky, košíkářství, výroba krojů
a krojové obuvi i doplňků, práce z přírodních pletiv – proutí,
kukuřičné šustí, práce se se dřevem, výroba kraslic, tradiční
výšivka aj. Seznam oceněných a další informace na
www.slovackemuzeum.cz
5 www.slovackemuzeum.cz
6 Z jím předložených nominací bylo zatím úspěšných 10 a k
dnešnímu je ve Zlínském kraji 21 řemeslníků jako nositelů tohoto
ocenění. (celkový počet osobností s titulem Nositel tradice lidových
řemesel je v rámci České republiky v současné době 62).
7 Konkrétně v letech 2003, 2005, 2007, 2008, 2013, 2015.
8 Tajemnici komise zastává Mgr. Gabriela Směřičková.
9 Slovácké slavnosti vína a otevřených památek se konají
každoročně druhý víkend v září. Jejich základem se stal původně
Den otevřených dveří památek (7.9.). Od roku 2003 pak památky
Uherského Hradiště ožívají okázalou slavností s prezentací
především lidové kultury v podání muzik, folklorních souborů,
skupin, ale také jinak nezařazených občanů měst a obcí z okolí
Uherského Hradiště. Počet návštěvníků, kteří se do Uherského
Hradiště každoročně dostaví, přesahuje 50.000 osob. Viz: Kolektiv
autorů.: Na paletě krojů. Slovácké slavnosti vína a otevřených
památek. Uherské Hradiště 2010
10 Současné architektonické řešení vstupní části nepostrádá
návaznost na lidovou kulturu. Inspirací pro vytvoření lamelové
parametrické struktury se staly lomené vrapené rukávce ženského
kroje.

Alltag im Heimatmuseum – Last und Lust?
Každodenní život ve vlastivědném muzeu –
břímě a potěšení?
Alltagskultur partizipativ erforschen und vermitteln
Participativní výzkum a zprostředkování každodenní kultury
In einem kleinen Heimatmuseum läuft der Museums
alltag kaum jemals Gefahr, zur ermüdenden Routine
zu werden. Allzu vielfältig sind banale Alltäglichkeiten und Themenbereiche, als dass sich auch nur
ansatzweise Überdruss in Gestalt von Langeweile
einstellen könnte. Im Gegenteil, allein die Themenvielfalt der Alltagskultur bietet Überraschungen und
Herausforderungen in verblüffender Variationsbreite:
Von der »Stehbrunzhose« bis zum »Zahnarztbohrer«
verspricht es bereits das Plakat des Heimatmuseums
Oettingen.
Vermutlich ist Oettingen in gewisser Weise etwas Besonderes, ein kleines Städtchen mit knapp über 5.000
Einwohnern, das ein ansehnliches Heimatmuseum betreibt. Dies ist auch der Historie der Stadt geschuldet.
Oettingen, gleich weit von Augsburg und Nürnberg
entfernt, in Bayerisch Schwaben gelegen, kam vor 200
Jahren zu Bayern. Zuvor war es Haupt- und Residenzstadt des eigenständigen Fürstentums Oettingen.
Museumsanfänge: Die Sammlung seit 1908
So untypisch die Stadt, so typisch ist das Heimatmuseum Oettingen. Im Jahr 1908 gründeten örtliche Honoratioren den Verein für Heimatkunde im Ries und
fingen an zu sammeln. Unter dem Motto »Am liebsten
sind uns Geschenke« mahnten sie Uneigennützigkeit
und Heimatliebe an und betonten, dass die Stücke
»systematisch in einer allgemein zugänglichen Sammlung zusammengestellt einen hohen Bildungswert
besitzen«. Unterschiedlichste Objekte von der Steinzeugflasche bis zum Zunftbrief bildeten die Grundlage
der Sammlung. Der Prämisse »Wir wollen keine Altertumsliebhaberei treiben, sondern […] ein möglichst
gutes Bild davon herstellen, was das Ries und seine
Bewohner war und wie es ist« folgend, strebten die
Gründerväter schon damals eine Art Alltagsgeschichte
an. Bis heute vergrößerte sich die Sammlung auf rund

V malém vlastivědném muzeu prakticky nepřipadá
v úvahu, že by se jeho všední chod mohl stát únavnou rutinou. Běžné každodenní záležitosti a témata
jsou natolik různorodá, že se ani zdaleka nemůže
dostavit nuda či omrzelost. Naopak již samotná tematická rozmanitost každodenní kultury skýtá nep
řebernou škálu překvapení a výzev: od »spodních
kalhotek« po »zubařskou vrtačku«, jak slibuje i plakát
Vlastivědného muzea v Oettingenu.
Oettingen je zřejmě v určitém smyslu mimořádný.
Jedná se o malé městečko čítající něco přes 5.000
obyvatel, které provozuje úctyhodné vlastivědné muzeum. Důvodem je historie města. Oettingen, který se
nachází na půl cesty mezi Augsburgem a Norimberkem v bavorské části Švábska, se stal součástí Bavorska před 200 lety. Předtím byl hlavním a rezidenčním
městem samostatného knížectví Oettingen.

» Petra Ostenrieder
Heimatmuseum
Oettingen
Vlastivědné muzeum
Oettingen

Počátky muzea: sbírková činnost od roku 1908
V netypickém městě ovšem nacházíme velmi typické
vlastivědné muzeum. V roce 1908 založila místní
honorace Spolek pro vlastivědu v Riesu a zahájila
sběratelskou činnost. Pod heslem »Nejraději máme
dary« apelovali na nezištnost a lásku k domovině
a zdůrazňovali, že exempláře »získají po systematickém začlenění do všeobecně přístupné sbírky vysokou vzdělávací hodnotu«. Základem sbírky byly
nejrůznější předměty od kameninové láhve až po
cechovní list. Zakladatelé se řídili zásadou »Nechceme provozovat staromilství, nýbrž […] utvořit co
nejlepší obraz toho, jaký byl a je kraj Ries a jeho obyvatelé«, a již tenkrát usilovali o historii všedního dne.
Do dnešních dní se sbírka rozrostla přibližně na 11.500
inventarizovaných objektů a má rozsáhlý fotoarchiv.
Ještě stále platí, co říkal vedoucí muzea na začátku
60. let: »Naše vlastivědné muzeum neobsahuje téměř
žádné speciální sbírky a sběratelské oblasti.«
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Na půdě oettingenské radnice se během desetiletí
zaplnilo 16 místností. Depozitáře nebylo třeba – vždyť
bylo cílem všechny darované předměty také vystavit. Na konci 70. let došlo k prostorovému rozšíření,
angažovaný tým (sestávající převážně z učitelů) provedl výraznější obsahovou klasifikaci a organizoval
muzejněpedagogické akce. V polovině 80. let nastal velký zlom. Prostory totiž musely být z důvodu
protipožární ochrany pro veřejnost uzavřeny. Po
určitou dobu se tak mohlo zdát, že muzeum skončilo.
Za zavřenými dveřmi se však pokračovalo v právě
započaté vědecké inventarizaci. Na veřejnosti zároveň
vzplála diskuze o nových prostorách, byla přislíbena
budova školy z roku 1958. K tomu, aby se z vybraného
objektu mohlo stát vlastivědné muzeum, byla nutná
koncepce, plánování, finance a vytrvalost. »Příští rok
začneme s rekonstrukcí,« říkalo se rok od roku.

1 Plakat der
Dauerausstellung
Plakát stálé expozice

Nový začátek navzdory uzavření – každodenní
banality a zabalené poklady

11.500 inventarisierte Objekte und ein umfangreiches
Foto-Archiv. Noch immer gilt, was der Museumsführer
Anfang der 1960er-Jahre verkündete: »Unser Heimatmuseum enthält fast keine speziellen Sammlungen
und Sammelgebiete.«
In den Dachgeschossen des Oettinger Rathauses
füllten sich über die Jahrzehnte 16 Räume. Ein Depot
brauchte es nicht – schließlich sollte und musste die
gesamte Fülle des Gespendeten auch gezeigt werden.
Ende der 1970er-Jahre ergaben sich räumliche Erweiterungen, ein engagiertes Team (meist Lehrer) sorgte
für eine stärkere inhaltliche Gruppierung und für
museumspädagogische Aktionen. Mitte der 1980erJahre kam es zur großen Zäsur, die Räume mussten
aus brandpolizeilichen Gründen für die Öffentlichkeit
geschlossen werden. Das bedeutete vorübergehend
das scheinbare Ende des Museums. Hinter verschlossenen Türen ging die eben begonnene wissenschaftliche Inventarisation jedoch weiter. In der Öffentlichkeit entbrannte gleichzeitig die Diskussion über einen
neuen Standort, ein Schulgebäude von 1958 wurde
anvisiert. Um das Haus zum Heimatmuseum zu machen, brauchte es ein Konzept, Planungen, Geld und
Durchhaltekraft. »Im nächsten Jahr beginnen wir mit
dem Umbau« hieß es Jahr für Jahr.
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Za této situace začaly »participativní« výstavy. S cílem
udržet muzeum při životě a jako projev naděje v jeho
budoucnost se ve vlastivědném muzeu (které bylo zabaleno do stovek kartonů a skladováno v nejrůznějších
nouzových prostorách) začaly konat vysoce improvizované mimořádné výstavy.
Malá skupina členů vlastivědného spolku, kteří
neztráceli naději, spolu se správcem, jenž se jako
dobrovolník staral o sbírky, a jedním městským
pracovníkem měla k dispozici nepřeberný muzejní
inventář. Vystavovat cennější či citlivější exempláře
však za těchto podmínek nepřicházelo v úvahu. Bylo
tedy třeba najít témata, která by bylo možné vystavit s menším rizikem, ale která by se přesto setkala
se zájmem. Organizátoři vsadili na atraktivitu »piva«
a začali tématem »Hostince a pivovary«. Následovalo
jedno téma každodenního života za druhým. Když
bylo nově koncipované muzeum konečně v roce 1998
znovuotevřeno, bylo možné mnohé z mimořádných
výstav integrovat do stálé expozice v podobě jednotlivých zastavení.
Nová koncepce – mimořádné výstavy jako nedílná
součást muzea
Mimořádné výstavy jsou součástí celkové koncepce
a je jim vyhrazeno celé přízemí. V prvním patře navazuje stálá expozice sahající od archeologie až po
dvorního fotografa, druhé patro slouží jako »přístupný
depozitář«, v němž jsou prezentovány oděvy, vybavení
domácnosti a nábytek.
Mimořádné výstavy se konají v prostorách o rozloze
zhruba 300 m2. O tom, co to znamená dlouhodobě realizovat pokud možno bez navýšení nákladů systematický program mimořádných výstav vyhovující alespoň
minimálním nárokům na určitou úroveň za využití
20 vitrín a 35 panelů, neměl nikdo ze zúčastněných
představu. Jedná se o neustálou výzvu.
V průběhu doby se ustálil pevný rytmus. Každý rok
pořádáme dvě vlastní mimořádné výstavy, jedna běží

Neubeginn trotz Schließung – Alltagsbanalitäten
und verpackte Schätze
An diesem Punkt setzten die »partizipativen« Ausstellungen ein: Um das Museum am Leben zu erhalten und
der Hoffnung auf seine Zukunft Ausdruck zu verleihen,
begann das Heimatmuseum (in Hunderte von Kartons
verpackt und in diversen unzulänglichen Behelfsunterkünften gestapelt) mit höchst improvisierten Sonderausstellungen.
Einer kleinen Gruppe unermüdlich hoffender Mitglieder des Heimatvereins stand gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Museumspfleger und der von der Stadt
angestellten Fachkraft der breit angelegte Museumsbestand zur Verfügung. Dessen wertvollere oder empfindlichere Stücke unter diesen Bedingungen auszustellen,
verbot sich allerdings. Es brauchte also Themen, die
sich mit minderem Risiko darstellen ließen, aber dennoch auf Interesse stoßen sollten. Die Attraktivität
von »Bier« voraussetzend, machte das Thema »Wirtshäuser und Brauereien« den Anfang. Es folgte ein Alltagsthema nach dem anderen. Als das Museum 1998
endlich mit neuem Konzept wiedereröffnet wurde, ließ
sich einiges aus den Sonderausstellungen in Form einzelner Stationen in die Dauerausstellung integrieren.
Neues Konzept – Wechselausstellungen als integrativer Bestandteil
Die Sonderausstellungen sind Bestandteil des Gesamtkonzepts, das gesamte Erdgeschoss ist für sie
reserviert. Im 1. Obergeschoss schließt sich die Dauerausstellung an, von der Archäologie bis zum Hoffotografen, das 2. Obergeschoss dient als »Begehbares
Depot«, in dem Kleidung, Hausrat und Möbel präsentiert sind.
Für die Sonderausstellungen stehen rund 300 m2 zur
Verfügung. Was es bedeutet, möglichst kostenneutral
unter Verwendung der 20 Vitrinen und 35 Stellwände

od května do října a druhá, vánoční výstava se koná
od prvního adventu do února. Na začátku jsme chtěli
uspořádat jen malou zimní výstavu kolem jesliček,
něco jen tak pro potěšení. Z toho však již dávno sešlo
a dnes se jedná o řádnou výstavu, kterou je nutné
velmi rychle instalovat během listopadu.
Pravidelnost výstav je důležitá pro velké množství
zapůjčitelů a podporovatelů. Mnozí totiž přinášejí
předměty a hned se ptají: »Co bude příště – budu pro
vás zase něco mít?« Naštěstí se během let našel dostatek pomocníků, kteří si například naplánují zimní
dovolenou na dobu, kdy se staví jesličky. Bez takovéto
pomoci bychom vzhledem k omezeným prostředkům
našeho vlastivědného muzea nemohli výstavy v tomto
sledu realizovat.
Každodenní kultura – téma a možnost k zapojení
pro všechny?
Mimořádné výstavy se věnují každodennímu životu
v nejširším slova smyslu. Jde o kulturněhistorický
vývoj každodenního chování, vždy se zaměřením na
daný region, ilustrovaný pokud možno dostupnými
objekty a se širokým záběrem: u citronů bylo tematizováno použití, skladování a obchod s citrony, ale
i knížecí oranžerie či kvetoucí citronovník.
Návštěvníky tvoří lidé z regionu a důležitým aspektem návštěvy muzea je kromě pobavení i osobní vztah k tématu. Na řadu návštěvníků z venkova udělala
trvalý dojem výstava věnovaná výrobě uzenin.
Z vlastního inventáře jsme použili cechovní předměty
řezníků a výstavu pak obohatila řada zápůjček, mimo
jiné předměty z domácích zabijaček, dokonce i různé
soukromé filmové záznamy či řeznická výbava. Svým
dílem přispěla i jedna kreativní místní obyvatelka,
která ušila vepře a klobásy!
Muzejní výstavy jsou v podstatě založeny na principu, kdy zapůjčitelé přinášejí objekty, které si pak
opět za (skromné) vstupné přijdou prohlédnout. Jen

2 Sammlungsobjekte
aus dem Jahr 1908
Předměty sbírky z roku
1908
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3 Flyer der Ausstellung
»Es geht um die Wurst«
Leták k výstavě
věnované řeznictví
4 Blick in die Ausstellung »Es geht um die
Wurst«
Pohled na výstavu
věnovanou řeznictví

ein konsequentes Sonderausstellungsprogramm mit
Anspruch auf ein Mindestniveau auf Dauer abzuspulen, war allen Beteiligten nicht bewusst. Es bleibt eine
permanente Herausforderung.
Inzwischen hat sich ein fester Rhythmus eingespielt.
Pro Jahr werden zwei »hausgemachte« Sonderausstellungen angeboten, eine von Mai bis Oktober und eine
Weihnachtsausstellung vom 1. Advent bis Februar.
Anfangs war nur eine kleine Winterausstellung angedacht, etwas fürs Gemüt, um die Krippe herum. Das
hat sich längst und gründlich gegeben, jetzt ist es eine
richtige Ausstellung, die in kürzester Zeit im November
aufgebaut wird.
Die feste Struktur ist für die große Schar an Leihgebern und Unterstützern wichtig. Denn viele bringen
Objekte und fragen gleich: »Was kommt denn als
nächstes – habe ich da was für Sie?«. Zum Glück haben sich über die Jahre hinweg Helfer und Helferinnen
gefunden, die zum Beispiel ihre Winterurlaubsplanung
mit dem Krippenaufbau abstimmen. Ohne diese breit
angelegte Mithilfe wäre bei den beschränkten Mitteln
unseres Heimatmuseums eine solche Ausstellungsfolge nicht durchführbar.
Alltagskultur – Thema und Partizipationsmöglichkeit
für alle?
Die Sonderausstellungen beschäftigen sich mit dem
Alltag im weitesten Sinn. Kulturhistorischer Wandel
alltäglichen Verhaltens, immer auf die Region bezogen, soweit dies mit vorhandenen Objekten darzustellen ist und wo immer möglich breit gefächert: Bei
den Zitronen ging es von der Verwendung, der Aufbewahrung und den Zitronenhändlern, bis zur fürstlichen
Orangerie und zum blühenden Zitronenbaum.
Das Publikum stammt aus dem regionalen Umfeld,
ein wichtiger Aspekt beim Museumsbesuch ist neben
der Unterhaltung der persönliche Bezug zum Thema.
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málokdy jsou mezi zapůjčiteli sběratelé, kteří působí
na trhu s uměním a starožitnostmi. Zapůjčitelé našeho
vlastivědného muzea uchovávají rodinné předměty,
poutá je k nim emocionální vztah a mají k nim co říci.
Věci jsou autentické a obvykle mají topografickou
a osobní vazbu.
U každé výstavy se nám sejde zpravidla kolem 200
zápůjček, kromě toho i řada fotografií a dokumentů.
Počet zapůjčitelů kolísá podle tematického zaměření
mezi 15 a 60 osobami – někdy jich je dokonce i více.
Pro řadu lidí je dnes aktivní účast samozřejmostí. Výstavy se staly součástí každodenního života našich
»stálých návštěvníků«. Angažují se, nechávají se
inspirovat, přinášejí nápady, zprostředkovávají kontakty. Takováto práce na výstavách je časově náročná
a zahrnuje registraci a značení poskytnutých zápůjček
i sociální složku.
Každá výstava je naším vlastním dílem. Postupně
tak zpracováváme i regionální dějiny. Ze souhry muzejních inventářů, archivní práce, sbírek fotografií
a obrazového archivu vzniká konstrukt, který zve
k aktivní účasti. Za strukturní členění, didaktickou linii a technickou realizaci odpovídá muzeum. Ostatní
zúčastnění podávají potřebná vysvětlení či informace
o rodinné historii a naplňují věcnou strukturu životem.
Zapojení různých partnerů
První výstavy byly věnovány jednotlivým profesním
oborům. Bylo nasnadě kontaktovat rodiny, popř. potomky místních dílen či podniků – na malém městě
žádný problém! Vznikly výstavy věnované rybářům na
řece Wörnitz, provazníkům, fotografům, zahradníkům
a dalším profesím.
Všeobecně známým fenoménem jsou spolková
výročí. Vzhledem k velkému počtu spolků, které
v Oettingenu působí, se nám jevilo smysluplné tyto
příležitosti povětšinou netematizovat. Věnovali jsme

5 Flyer der Ausstellung »Es geht weiter«
Leták k výstavě »Jdeme dál«
6 Flyer der Ausstellung »Wir in den Sechzigern«
Leták k výstavě »My v 60. letech«

Bei vielen Besuchern aus dem ländlichen Umkreis
hinterließ die Ausstellung »Es geht um die Wurst«
nachhaltigen Eindruck. Aus unserem Altbestand kamen Zunftobjekte der Metzger, bunt wurde es durch
die vielen Leihgaben. Vieles zur Hausschlachtung, sogar diverse private Filme tauchten auf, auch Ausstattungstücke aus Metzgereien. Eine kreative Oettingerin
trug das Ihrige bei und nähte Schweine und Würste!
Im Prinzip funktioniert das museale Ausstellungsmodell so, dass unsere Leihgeber ihre Stücke bringen, um sie dann gegen (bescheidenes) Eintrittsgeld
wieder zu besichtigen. Nur selten sind die Leihgeber
Sammler, die sich auf dem Kunst- und Antiquitätenmarkt tummeln. Die Leihgeber unseres Heimatmuseums bewahren Stücke aus der Familie auf, haben
eine emotionale Verbundenheit zu den Objekten und
wissen etwas zu erzählen. Die Dinge sind authentisch
und können in der Regel topographisch oder personell
verortet werden.
Konkret erhalten wir pro Ausstellung meist an die
200 Leihgaben, die vielen Fotos und Dokumente nicht
mit eingerechnet. Die Zahl der Leihgeber beläuft sich
je nach Thema auf 15 bis 60 Personen – manchmal sogar mehr. Es gehört inzwischen für viele einfach dazu,
sich zu beteiligen. Die Ausstellungen sind Bestandteil
des Alltags unserer »Dauerbesucher« geworden. Sie
engagieren sich, lassen sich anregen, bringen Ideen,
stellen Kontakte her. Eine derartige Ausstellungsarbeit kostet im Alltag viel Zeit, vom Registrieren und
Kennzeichnen der angelieferten Leihgaben bis hin zur
sozialen Komponente.
Jede Ausstellung ist selbst gemacht. So wird nebenbei Teil für Teil die regionale Vergangenheit aufgearbeitet. Aus dem Zusammenspiel von Museumsbestand, Archivarbeit, Fotosammlung und Bildarchiv
ergibt sich ein Gerüst, das zur Beteiligung einlädt.
Die strukturelle Gliederung, die didaktische Linie und
die technische Umsetzung liegen in der Verantwortung des Museums. Die von außen Beteiligten liefern
sachspezifische Erläuterungen oder den familienspezifischen Hintergrund und bringen Leben in die Sachstruktur.
Partizipation wechselnder Partner
Die ersten Ausstellungen beschäftigten sich mit einzelnen Berufsbereichen. Es lag auf der Hand, die Familien bzw. Nachkommen örtlicher Werkstätten oder
Betriebe zu kontaktieren – in einer Kleinstadt kein Problem! Es ergaben sich Ausstellungen zu den Wörnitzfischern, den Seilern, den Fotografen, den Gärtnern und
vielen mehr.
7 Zopf ab! – Blick in eine Ausstellungsvitrine
Pryč s copy! – pohled do vitríny
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Ein allerorten bekanntes Phänomen sind Vereinsjubiläen. Angesichts der Oettinger Vereinsdichte erwies
es sich als sinnvoll, diese Anlässe meist zu umgehen.
Nur Feuerwehr und Sportverein, die jeweils in aufeinanderfolgenden Jahren ihr 150-jähriges Jubiläum feierten, wurden Ausstellungen gewidmet. Dabei fand sich
jeweils ein überschaubarer Kreis von Aktiven, der sich
tatkräftig engagierte. Bei der Feuerwehr war es die
Altherrengruppe, bei der Sportvereinsausstellung ein
P-Seminar des Gymnasiums. Die sportinteressierten
jungen Herren beschäftigten sich mit einzelnen Themen, bauten einen Kicker auf und beteiligten sich am
Eröffnungsprogramm.
Wie effektiv sich die Kooperation mit Schülergruppen erweist, hängt nicht zuletzt vom Engagement des
jeweiligen Lehrers ab. Bei uns ergaben sich im Lauf
der Jahre zwei Leuchtturmprojekte, beide in Kooperation mit Oberstufengruppen im Fach Geschichte: Ein
Projekt zum Ersten Weltkrieg und eines zu den Fünfzigerjahren. Das Projekt zum Ersten Weltkrieg setzte
(leider bislang nie mehr erreichte) Maßstäbe und
wurde sogar überregional prämiert. Das Team aus
hoch motiviertem Lehrer und Schülern mischte bei
allem mit, sammelte Infos, baute auf und schreinerte,
graphitierte einen Ofen, malte, sang und musizierte,
bot Führungen, nicht nur für Bürgermeister und Beauftragte des Kultusministeriums. Ähnlich munter waren
die Schüler bei dem Projekt zu den 1950er-Jahren: Sie
bauten eine Milchbar, übten Rock’n’Roll …
Das Objekt als persönlicher Vertreter – Partizipation
per Leihgabe
Es ist ein Vertrauensbeweis, wenn einem Stücke aus
Privatbesitz überlassen werden. Sind doch damit
zahllose (manchmal schon fast zu) persönliche Informationen verbunden. Zu »Lebensbildern« verarbeitet,
versammelten wir derart private Einblicke aus der Zeit
des Ersten Weltkriegs zum Beispiel in einem »LeseEck«. Die zugehörigen Objekte standen thematisch
zugeordnet mit entsprechenden Hinweisen in den Vitrinen. Für die Dauer der Ausstellung wird das Stück
aus dem Familienalltag zum Ausstellungsobjekt. Im
neuen Kontext erhält es eine neue Bedeutung. Nur
ein Teil des mit ihm verbundenen persönlichen Hintergrunds spielt dabei eine Rolle und wird dem Besucher
übermittelt. Jede Ausstellung ist ein Dialog mit den
Besuchern – ein »Gespräch« vermittelt über Objekte,
Bilder und Texte. In unserem kleinstädtischen Umfeld
entwickelt sich daraus häufig reale Kommunikation.
Wir in den Sechzigern
Je näher das Thema den Besuchern liegt, umso höher
die Motivation zu einem Museumsbesuch: »Da muss
ich noch hin, das war doch unsere Zeit« ist eine oft
geäußerte Reaktion auf das Thema der Sonderausstellung »Wir in den Sechzigern« (Laufzeit 1. Mai bis
1. November 2016). Das »Wir« versinnbildlichen auf
dem Plakat die Köpfe (alle aus den 1960er-Jahren, alle
Oettinger) und die rege Beteiligung von über 60 Leih-
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pouze výstavu hasičům a sportovnímu spolku, které
slavily své 150. jubileum ve dvou po sobě jdoucích
letech. V těchto případech se vždy našli angažovaní
pomocníci, kteří se aktivně zapojili. V případě hasičů
to byla skupina starších mužů, u výstavy věnované
sportovnímu spolku projektový seminář gymnázia.
Studenti se zájmem o sport řešili jednotlivá témata,
instalovali stolní fotbal a podíleli se na programu při
otevření výstavy.
To, zda bude spolupráce se skupinou studentů
plodná, závisí do značné míry na angažovanosti
příslušného učitele. V průběhu let jsme uskutečnili
dva stěžejní projekty, oba ve spolupráci se skupinou studentů z dějepisného semináře: jeden z nich
se týkal první světové války, druhý 50. let. Projekt
o první světové válce nastavil (dosud bohužel nikdy
nepřekonanou) laťku a získal dokonce nadregionální
ocenění. Motivovaní učitelé a studenti se zapojili
všude, kde bylo třeba, shromažďovali informace,
pomáhali s instalací, vyráběli nábytek, tuhovali
kamna, malovali, zpívali a hráli, provázeli návštěvníky,
mimo jiné i starostu a zástupce ministerstva kultury.
Podobně se studenti angažovali i v případě projektu
k 50. létům: nainstalovali mléčný bar, nacvičovali rokenrol …
Objekt jako osobní zástupce – aktivní účast
prostřednictvím zápůjčky
Když vám lidé přenechají objekty ze soukromého
majetku, jedná se o projev důvěry. K takovým
předmětům se váže řada (někdy až příliš) osobních
informací. Osobní náhledy z doby první světové
války jsme například zpracovali v podobě »obrazů
ze života« v »čtenářském koutku«. Příslušné objekty
byly umístěny do vitrín podle tematického zaměření
a opatřeny odpovídajícím popisem. Po dobu výstavy
se objekt z každodenního života rodiny stává exponátem. V novém kontextu získává nový význam.
Osobní souvislosti přitom hrají roli pouze zčásti a jen
některé z nich jsou prezentovány návštěvníkům.
Každá výstava představuje dialog s návštěvníky –
»rozhovor« prostřednictvím objektů, obrazů a textů.
V našem malém městě tak na základě výstav často
vzniká skutečná komunikace.
My v šedesátých letech
Čím bližší téma návštěvníkům je, tím vyšší je motivace k návštěvě muzea: »Tam se musím podívat, to
byla naše doba,« tak lidé často reagovali na téma
mimořádné výstavy »My v šedesátých letech« (od 1.
května do 1. listopadu 2016). O tom, že jde o »nás«,
svědčily hlavy na plakátu (všechny z 60. let, všechno
obyvatelé Oettingenu) i skutečnost, že se na výstavě
podílelo více než 60 zapůjčitelů, kteří poskytli
přibližně 400 exponátů. Z koncepčního hlediska byla
nutná určitá flexibilita, neboť ne vždy se sešlo to, co
jsme si představovali. Stále tak chybí džíny z 60. let
a vydání časopisu Bravo se podařilo sehnat díky výzvě
v novinách až po otevření výstavy. Návštěvníci vý-

gebern mit rund 400 Leihgaben. Allerdings war beim
Konzept etwas Variabilität gefragt, denn nicht immer
kam das Erhoffte. So fehlt weiterhin eine Jeans aus
den 1960ern, die Bravo-Hefte kamen erst nach der
Eröffnung und einem Zeitungsaufruf. Jetzt stehen die
Besucher in der Ausstellung und sagen: »Wenn ich das
gewusst hätte, da hätte ich doch […]«. Angesichts der
Materialfülle wird das Thema über die Weihnachtszeit
2016 weitergeführt, wobei der Schwerpunkt auf Kindheit und Weihnachten liegt, Arbeitstitel »Jung in den
Sechzigern«.
Die Objekte sorgen für Gespräche und Kontakte. Das
Gros der Besucher und Besucherinnen braucht nur einen Blick und erzählt bereits los. Eine junge Besucherin erklärte: »Ich komme noch mal, mit meiner Mutter,
die kennt sich da noch besser aus.« Eben diese generationenübergreifende Kommunikation haben wir uns
beim Aufbau der Ausstellung gewünscht: Großeltern
oder Eltern, die vom Objekt angeregt aus ihrer Vergangenheit erzählen …
Die vielen Geschichten, die mit den Stücken verbunden sind, führten zu einer Ausweitung der Sonderausstellung: In der Treppenhausgalerie ergänzen Geschichten, in wenigen Sätzen zusammengefasst, die
Fotos. Die dazugehörigen dreidimensionalen Objekte
sind in der Ausstellung thematisch eingebunden. Der
abgeschnittene Zopf hängt mit manch anderen revolutionären Neuerungen der 1960er in der Vitrine, Foto
und Text im Treppenhaus erzählen, wie es dazu kam:
Ab mit den alten Zöpfen!
Alltag mit Perspektiven – Zukunft?
Alltagsthemen erschließen einen Zugang zu unterschiedlichsten Bereichen. Historische oder interkulturelle Vergleiche legen die Reflexion des eigenen
Standorts nahe. Dass sich daher ein Heimatmuseum
als Plattform für Begegnungen verschiedener Kulturen
und Lebenswelten anbietet, versteht sich von selbst.
Auch in der bayerischen Provinz ist es längst nicht
mehr selbstverständlich, dass ein Heimatmuseum
ein Unterstützerumfeld mit örtlichen Wurzeln hat.
Auf Menschen mit Migrationshintergrund – sei er innerdeutsch, europäisch oder global – trifft man unter
den Aktiven im Heimatverein wie auch unter unseren
Besuchern.
Ein Heimatmuseum bietet sich als Raum für Begegnungen an. An Ausstellungsthemen herrscht kein
Mangel, Alltagsgeschichte ist höchst facettenreich.
Unser Bestand ist im Laufe der Ausstellungstätigkeit
gewachsen und birgt ein fast unbegrenztes Potenzial
an Themen.
Die Depotsituation legt allerdings nahe, den vor 100
Jahren von den Gründervätern geäußerten Wunsch
»am liebsten sind uns Geschenke« zu modifizieren.
Heute müssen wir immer häufiger bedauernd sagen:
»Fast lieber sind uns Leihgaben«! Am liebsten sind uns
kooperative Besucher, die mit Spaß den Museums
alltag mitgestalten. Dann bringt die Beschäftigung mit
Alltagskultur effektiv mehr Lust als Last!

stavy pak říkají: »Kdybych to býval věděl, k tomu bych
také něco měl.« Vzhledem k nepřebernému množství
materiálu bude téma pokračovat i ve vánočním období
2016, a to se zaměřením na dětství a Vánoce pod pracovním názvem »Mladí v 60. letech«.
Od exponátů se odvíjejí rozhovory a vznikají kontakty. Většině návštěvníků stačí jediný pohled
a začnou vyprávět. Jedna mladá návštěvnice prohlásila: »Přijdu ještě jednou a vezmu s sebou mamku, ta
se v tom vyzná ještě lépe.« Právě takovouto komunikaci napříč generacemi jsme si při instalaci výstavy
přáli: prarodiče nebo rodiče, kteří na základě určitého
exponátu vyprávějí o tom, co prožili …
Velký počet příběhů, které jsou s vystavenými objekty spojeny, byl podnětem k rozšíření mimořádné
výstavy: v galerii v prostoru schodiště se nacházejí
fotografie komentované stručnými příběhy. V rámci
výstavy jsou pak tematicky zařazeny příslušné trojdimenzionální exponáty. Vedle dalších revolučních novinek 60. let tak ve vitríně visí ustřižený cop, zatímco
fotografie a text na schodišti podávají vysvětlení: Pryč
se starými copy!
Každodenní život s perspektivou – budoucnost?
Každodenní témata nám otevírají nejrůznější oblasti.
Historická či interkulturní srovnání vedou k reflexi
vlastního regionu. Je tedy přirozené, že vlastivědné
muzeum poskytuje platformu pro setkávání různých
kultur a životních světů. Ani na bavorském venkově
dávno není samozřejmé, že by mělo vlastivědné
muzeum okruh podporovatelů s místními kořeny.
Mezi aktivními členy vlastivědného spolku i mezi
návštěvníky nacházíme také lidi s migrační historií –
ať už vnitroněmeckou, evropskou či globální.
Vlastivědné muzeum se nabízí jako místo setkávání.
Témat pro výstavy je více než dost, dějiny všedního
dne jsou nanejvýš rozmanité. V průběhu výstavní
činnosti se náš inventář rozrůstal, a pokud jde o témata, skýtá takřka neomezený potenciál.
Vzhledem k situaci v depozitáři jsme však byli
nuceni pozměnit přání, které vyslovili zakladatelé
muzea před 100 lety: »Nejraději máme dary.« Dnes
musíme stále častěji s politováním říci: »Ještě raději
máme zápůjčky!« Úplně nejraději ale máme kooperativní návštěvníky, kteří se s radostí podílejí na
každodenním životu muzea. S nimi je kultura všedního
dne rozhodně spíše potěšením než břemenem!
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Ethnografie im Museum
Etnografie v Muzeu
Volkskundliche Ausstellungen des Chodenmuseums in Taus/Domažlice
Národopisné expozice Muzea Chodska v Domažlicích
» Josef Nejdl
Museum des Chodenlandes in Taus
Muzeum Chodska,
Domažlice

Das Chodenland gehört innerhalb der Tschechischen
Republik, möglicherweise auch in ganz Europa, zu
den ethnografisch interessantesten Regionen. Die
hier bis heute sehr lebendige traditionelle Kultur hat
ab der Mitte des 19. Jahrhunderts die patriotisch veranlagten nationalen Wiedererwecker angezogen, die
die Grundlagen für eine laufende und systematische
Dokumentation legten. Ihnen ist zu verdanken, dass
wir im Gebiet von Taus/Domažlice eine kontinuierliche Dokumentation haben, dank der wir die Entwicklung der einzelnen Elemente der traditionellen Kultur
verfolgen können. Und nicht nur das, die »Chodische
Volkskunde« selbst weckte aufgrund ihrer Popularität an der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert das
Interesse mehrerer bedeutender Persönlichkeiten aus
den Reihen der lokalen Intelligenz. An die Arbeit der
nationalen Wiedererwecker, die die »Chodische Volkskunde« entdeckt haben, konnten dann zum Beispiel
Jan František Hruška (Philologe), Jindřich Šimon Baar

Chodsko v rámci České republiky, možná i v rámci celé
Evropy patří k etnograficky nejzajímavějším regionům.
Zdejší doposud velmi živá tradiční kultura od poloviny
19. století lákala vlastenecky založené národní buditele, kteří položili základ k průběžné a systematické
dokumentaci a právě díky nim máme na Domažlicku
kontinuální dokumentaci, díky níž můžeme sledovat vývoj jednotlivých prvků tradiční kultury. A nejen
to, Chodský národopis na základě své popularity na
přelomu 19. a 20. století dokázal sám o sobě strhnout
zájem některých významných osobností z řad místní
inteligence. Na práci národních buditelů, kteří Chodský národopis objevili tak mohli navázat například
Jan František Hruška (filolog), Jindřich Šimon Baar
(literát a sběratel), Jindřich Jindřich (sběratel). Je tedy
zcela logické, že takový potenciál v souvislosti s velkou popularitou je třeba prezentovat prostřednictvím
muzejních expozic.
Osobnost J. Š. Baara je prezentována samostatně
v jeho rodišti Klenčí pod Čerchovem a jedná se spíše
o památník věnovaný životu a literárnímu dílu. Přeci
jen je Baar vnímám českou veřejností spíše jako literát
než národopisný pracovník. On se takto i cítil sám,
proto sice ve svých dílech využíval etnografické prvky,
ale nikdy se neodvážil vytvořit národopisnou studii, byť dokázal zaznamenat na 2.500 textů lidových
písní, desítky pohádek, pověstí, škádlivek i dětských
říkanek.
Prezentací tradiční kultury se od svého vzniku roku
1895 do současnosti zabývá domažlické Muzeum
Chodska. V počátcích se jednalo zejména o pre-

1 Erste Ausstellung des Museums in der Stadt Taus (im Rathaus).
Alles wurde zusammen gezeigt: Die Vitrine zur Mineralogie
steht inmitten der Trachtensammlung.
První výstava muzea v Domažlicích (na radnici). Vše se
vystavovalo dohromady: vitrína věnovaná mineralogii stojí
uprostřed sbírky krojů.
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(Literat und Sammler) und Jindřich Jindřich (Sammler)
anknüpfen. Es ist also nur logisch, dass aufgrund der
großen Popularität ein solches Potenzial in Museumsausstellungen präsentiert werden muss.
Die Person des Jindřich Šimon Baar wird in seinem
Geburtsort Klentsch/Klenčí pod Čerchovem präsentiert, wobei diese Gedenkstätte vor allem seinem
Leben und literarischen Werk gewidmet ist. Von der
tschechischen Öffentlichkeit wird Baar eher als Literat denn als Ethnograf betrachtet. Er selbst empfand
ebenso. In seinen Werken verwendete er zwar durchaus volkskundliche Elemente, wagte sich aber nie an
eine ethnografische Studie, obwohl er an die 2.500
Texte von Volksliedern, Dutzende von Märchen, Sagen, Neckreimen und Kinderreimen aufgezeichnet hat.
Das Chodenmuseum in Taus/Domažlice befasst sich
mit der traditionellen Kultur seit seiner Gründung im
Jahr 1895 bis in die Gegenwart. Anfangs präsentierte
es vor allem die Volkstracht, und zwar mittels der Bilder von Ferdinand Velc (1864 – 1920), die ursprünglich
für die Tschecho-Slawische Ethnografische Ausstellung in Prag (1895) bestimmt waren. Ein wichtiger Akt
war im Jahr 1935 die Installation der figürlichen Darstellung der Chodenhochzeit in der Dauerausstellung
des Museums in der Chodenburg in Taus/Domažlice.
Hierzu ist anzumerken, dass das Thema Chodenhochzeit bis heute sehr populär ist, weil bei dieser Gelegenheit eine breite Skala von Trachten präsentiert und die
Zeremonie von sehr interessanten (oft auch witzigen)
Szenen begleitet wird, wobei sehr ansprechende Lieder erklingen. Die Darstellung der Chodenhochzeit im
Museum zeigt den Brautsegen der Eltern bei Ankunft
des Bräutigams mit Gefolge im Haus der Braut. Mit der
Herstellung der Figuren wurde der Bildhauer Václav
Amort betraut, der seine Aufgabe auf die Weise löste,
dass er die Figuren nach realen, damals lebenden Personen schuf, die der Künstler als markante regionale
Typen empfand. Das Personenverzeichnis kann eingesehen werden und obwohl die meisten Personen

zentaci lidového oděvu, a to prostřednictvím obrázků
Ferdinanda Velce (1864 – 1920), původně určených
pro národopisnou výstavu Českoslovanskou v Praze
(1895). Významným počinem se stala roku 1935 realizace figurální kompozice Chodské svatby ve stálé
expozici domažlického muzea v Chodském hradu. Je
třeba připomenout, že téma Chodské svatby dodnes
patří k velmi populárním, protože je při ní prezentována široká škála krojů a obřad je provázen velmi
poutavými (často i vtipnými) scénkami a znějí při
něm velmi líbivé písně. Prezentace chodské svatby
v muzeu představuje akt požehnání rodičů nevěstě
při příchodu ženicha s doprovodem do domu nevěsty.
Výrobou figurín byl pověřen sochař Václav Amort a ten
se svého úkolu zhostil tak, že figuríny vyrobil podle
skutečných, tehdy žijících postav, jež umělec vnímal
jako výrazné regionální typy. Seznam osob je k dispozici, a přestože většina jich dnes již nežije, jedná
se o velmi žádané téma, zejména z řad potomků. Po
II. světové válce byla národopisná expozice rozšířena
o interiérové záležitosti – o černou kuchyni a tzv. chodskou senci. Bohužel na přelomu 50. a 60. let 20. století dochází na Chodsku k radikálním zásahům do
venkovské architektury, takže již nebylo (a nikdy nebude) možné vybudovat expozici skanzenového typu.
Po generální rekonstrukci Chodského hradu a muzea
v 90. letech minulého věku došlo opět k rozšíření
národopisné expozice, tentokráte o část zemědělství
a řemesel, jež byla na Chodsku provozována na
přelomu 19. a 20. století. Prezentován je rovněž lidový
nábytek z téhož období. Expozice je tedy časově sjednocena.
Zvláštní postavení má samostatné národopisné muzeum Jindřicha Jindřicha, jež vytvořil tento hudební
skladatel a velký milovník Chodska z vlastních sbírek.
Toto muzeum bylo do Mistrovy smrti roku 1967 privátní.
Na expozici bylo vidět, že J. Jindřich nebyl etnografem,
ani muzejníkem, protože expozice spíše připomínala
školní kabinet, kde jednotlivé exponáty byly vystaveny

2 Die Chodenburg
in Taus, Sitz des
Chodenmuseums
Chodský hrad v
Domažlicích, sídlo
Muzea Chodska
3 Traditionelle
Chodische Hochzeit.
Ausstellung in der
Chodenburg seit 1935
Tradiční chodská
svatba. Výstava 
na Chodském hradě
od roku 1935
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4 Rekonstruktion
der Sammlungs
präsentation von
Jindřich Jindřich
Rekonstrukce prezentace sbírky Jindřicha
Jindřicha

5 Ausstellung im 2016
eröffneten JindřichJindřich-Museum
Výstava v Muzeu
J. Jindřicha otevřeném
v roce 2016

heute nicht mehr leben, ist dies ein sehr gefragtes
Thema, insbesondere bei den Nachkommen. Nach
dem Zweiten Weltkrieg wurde die ethnografische Ausstellung um Einrichtungsgegenstände erweitert – um
eine schwarze Küche und eine sogenannte Chodenstube. Leider kommt es im Chodenland Ende der 50er,
Anfang der 60er-Jahre des 20. Jahrhunderts zu radikalen Eingriffen in die bäuerliche Architektur, so dass es
nicht mehr möglich war (und auch nie mehr möglich
sein wird) eine Ausstellung in Form eines Freilichtmuseums aufzubauen. Nach der Generalrekonstruktion
der Chodenburg und des Museums in den 1990er-Jahren wurde die ethnografische Ausstellung erneut er-
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zcela bez souvislostí. Od roku 1972 se muzeum stává
součástí tehdy okresního Muzea Chodska a vznikla
odborně připravená expozice zaměřená na národopis, avšak spíše v duchu dobového svérázu, kdy se
jednalo o kulturní prvky sice navazující na tradiční
kulturu, ale do značné míry vymyšlené. Na druhou
stranu prezentace lidových podmaleb na skle, kterou
Jindřich získal od svého švagra Josefa Blaua byla po
odborné stránce velmi kvalitní, avšak divácky bohužel
velmi nezajímavá. Budova byla v letech 2012 – 2015
rekonstruována a s ní i národopisná expozice. Ta je
dnes pojata moderně, avšak je kladen velký důraz na
prezentaci Jindřichových národopisných sbírek a vše

6 Ausstellung in der
Galerie der Gebrüder
Špillar (2016 eröffnet)
Výstava v Galerii bratří
Špillarů (otevřena
v roce 2016)

weitert, diesmal um den landwirtschaftlichen Teil und
die Handwerke, die im Chodenland an der Wende des
19. zum 20. Jahrhunderts betrieben wurden. Aus der
gleichen Zeit werden auch Bauernmöbel präsentiert.
Die Ausstellung ist also zeitlich einheitlich.
Eine Sonderstellung nimmt das eigenständige ethnografische Jindřich-Jindřich-Museum ein, das dieser
Komponist und erklärte Liebhaber des Chodenlandes
aus eigenen Sammlungsbeständen errichtet hat. Bis
zum Tod des Meisters im Jahr 1967 war es ein Privatmuseum. An der Ausstellung war ersichtlich, dass
Jindřich Jindřich kein Ethnograf und auch kein Museumswissenschaftler war, weil die Ausstellung eher an
ein Schulkabinett erinnerte, wo die einzelnen Exponate ohne jeden Zusammenhang ausgestellt waren.
Ab dem Jahr 1972 wird das Museum Bestandteil des
damaligen Kreismuseums des Chodenlandes und es
entsteht eine von Fachkräften erstellte, ethnografisch
ausgerichtete Ausstellung, allerdings eher im Geiste
der zeitgenössischen Eigenarten, bei der es um Kulturelemente ging, die zwar an die traditionelle Kultur
anknüpften, aber doch reichlich frei erfunden waren.
Andererseits war die Präsentation von volkstümlicher
Hinterglasmalerei, die Jindřich von seinem Schwager
Josef Blau erworben hatte, in fachlicher Hinsicht von
hoher Qualität, leider aber für den Betrachter sehr uninteressant. Das Gebäude wurde in den Jahren 2012
bis 2015 rekonstruiert und in Verbindung damit auch
die ethnografische Ausstellung. Diese ist heute durchaus modern gestaltet, allerdings liegt die Betonung
auf der Präsentation von Jindřichs ethnografischen
Sammlungen und deren Kontext. Das ist für den Besucher sehr wichtig, denn außerhalb der Grenzen des
Gebiets von Taus/Domažlice ist dem Normalbürger die
Person eines Jindřich Jindřich völlig unbekannt. Zum
Besucherservice gehören heute die sehr populären
kommentierten Besichtigungen.

zasazeno do kontextu. To je pro návštěvníka velmi
důležité, neboť za hranicemi domažlického katastru je
běžnému laikovy osobnost J. Jindřicha zcela neznámá.
Součástí návštěvnického servisu jsou dnes velmi populární komentované prohlídky.
Do objektu Muzea J. Jindřicha byla po rekonstrukci
umístěna i Galerie bratří Špillarů. Ta ve své stálé expozici představuje obrazy Karla, Jaroslava a Rudolfa
Špillarových, které svými motivy představují Chodsko. Tito umělecky založení sourozenci na Chodsku
pobývali poměrně často (měli letní byt v Peci pod
Čerchovem) a tradiční kultura regionu je inspirovala
k vytvoření dnes doslova kultovních děl – Výměnkáři,
Nedorozumnění, Robota atd. Jakkoli se jedná
o umělecky hodnotná díla s velkou vypovídající hodnotou, přeci jen je poznat, že se jedná o práce vzniklé
v romantickém období přelomu 19. a 20. století.
7 Komponist,
Sammler und Liebhaber
der traditionellen Kultur
in Chodenland:
Jindřich Jindřich
Skladatel, sběratel a milovník tradiční chodské
kultury: Jindřich Jindřich
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Im Gebäude des Jindřich-Jindřich-Museums wurde
nach der Restaurierung auch die Galerie der Gebrüder
Špillar untergebracht. In ihrer Dauerausstellung werden die Bilder von Karel, Jaroslav und Rudolf Špillar
präsentiert, deren Motive das Chodenland zeigen.
Diese künstlerisch veranlagten Brüder weilten verhältnismäßig oft im Chodenland (sie hatten in Hochofen/
Pec pod Čerchovem eine Ferienwohnung) und die traditionelle Kultur der Region inspirierte sie zu heute geradezu ikonisch anmutenden Werken: Die Altbauern,
Missverständnis, Fronarbeit usw. Obwohl es künstlerisch wertvolle Werke mit großer Aussagekraft sind,
sieht man doch, dass es Arbeiten sind, die der Zeit der
Romantik an der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert
entstammen.
Es bleibt also festzustellen, dass die Volkskunde in
den Dauerausstellungen im Chodenmuseum in Taus/
Domažlice würdig und im entsprechenden Umfang
präsentiert wird. Für sehr wichtig halte ich, dass es allmählich gelingt, die traditionelle Kultur des Chodenlandes von idealistischen Einflüssen zu befreien, von
denen sie zuerst an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, später dann auch in den 70er-Jahren des
20. Jahrhunderts, auf unerwünschte Weise geformt
wurde.
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Je tedy možné konstatovat, že etnografie ve stálých
expozicích je v domažlickém Muzeu Chodska prezentována důstojně a ve vyčerpávajícím rozsahu. Za velmi
důležité považuji, že se postupně daří oprostit tradiční
kulturu na Chodsku od idealistických vlivů, jež ji
nežádoucím způsobem formovaly nejprve na přelomu
19. a 20. století, později pak v 70. letech 20. století.

Vom Abstelllager zum Museumsdepot
Od odkladiště k depozitáři muzea
Magazinierung und Präsentation von Alltagskultur, Schwerpunkt Textil
Uložení v depozitáři a prezentace kultury všedního dne se zaměřením na textil
Museumsgebäude und Sammlungen

Muzejní budova a sbírky

Das Museum Bautzen wurde 1868 als »Alterthumsmuseum der Stadt Bautzen« gegründet. 1912 bezog
es das als Zweckbau errichtete Museumsgebäude am
Kornmarkt 1, welches bereits 1930/31 einen Erweiterungsbau erhielt. Die Dauerausstellung bildet auf
1.900 m2 bis heute das Profil der Sammlungen ab, die
gegenwärtig etwa 400.000 Objekte umfassen: Region
– Stadt – Kunst, das sind Ur- und Frühgeschichte, regionale Alltagskultur, Stadtgeschichte, Kunsthandwerk
und Bildende Kunst.
Durch Kriegshandlungen im April 1945 erlitten Gebäude und Sammlungen schwere Schäden. Die Reparatur des Hauses und der Wiederaufbau der Dauerausstellungen dauerten mehr als 15 Jahre. Auch in den
folgenden Jahrzehnten bis 1989 konnten nur einzelne
Bereiche inhaltlich überarbeitet und gestalterisch
aufgewertet werden. Erst nach der Wiedervereinigung
Deutschlands eröffneten sich Möglichkeiten für eine
Generalsanierung. Ab 1994 erfolgte schrittweise die
Außensanierung. Im Jahr 2004 begann die Sanierung
der Innenräume sowie die komplette inhaltliche Überarbeitung und Neugestaltung der Dauerausstellung.
Am 9. Mai 2009 konnte das Museum Bautzen wiedereröffnet werden. Auch alle Depoträume, die sich in der
4. Ebene des Hauses befinden, wurden komplett modernisiert. Doch der bis dahin bestehende Platzmangel an Lagerflächen endete erst 2013 mit dem Bezug
der Bürgerschule am Wendischen Graben, etwa 100 m
vom Museumsgebäude entfernt. Als Außendepot
des Museums dienen beide oberen Etagen mit rund
1.000 m2 Lagerfläche.
Im Museum Bautzen werden die Bereiche Archäologie, Bildende Kunst, Museologie, Museumspädagogik sowie Restaurierung/Konservierung durch festangestellte Mitarbeiter betreut. Unterstützt werden
sie bei ihrer Arbeit durch neun Mitarbeiterinnen und

Muzeum Budyšín bylo založeno v roce 1868 jako
»Starobylé muzeum města Budyšín«. V roce 1912
bylo přemístěno do muzejní budovy zřízené za tímto
účelem na adrese Kornmarkt 1, která byla již v letech
1930/31 rozšířena o přístavbu. Stálá expozice o rozloze 1.900 m2 představuje dodnes jádro sbírek, které
v současnosti čítají zhruba 400.000 objektů: tematické oblasti region – město – umění zahrnují pravěké
a rané dějiny, každodenní regionální kulturu, městské
dějiny, umělecké řemeslo a výtvarné umění.
V důsledku válečných událostí byla v dubnu 1945
budova včetně sbírek těžce poškozena. Opravy objektu a obnova stálých expozic trvaly více než 15 let.
I v následujících desetiletích až do roku 1989 bylo
možné obsahově přepracovat a vzhledově zdokonalit
jen jednotlivé oddíly. Teprve po sjednocení Německa
se naskytly možnosti pro generální rekonstrukci. Od
roku 1994 probíhala postupně rekonstrukce exteriéru. V roce 2004 byla zahájena asanace interiéru,
kompletní obsahové přepracování a příprava nové
koncepce stálé expozice. Dne 9. května 2009 bylo Muzeum Budyšín znovuotevřeno. Zásadní modernizací
prošly i všechny prostory depozitáře, které se nacházejí ve 4. podlaží budovy. Problém spojený s nedostatkem místa v depozitářích však byl vyřešen až v roce
2013, kdy byly muzeu poskytnuty prostory měšťanské
školy v ulici Wendischer Graben, přibližně 100 m od
vlastního muzea. Dvě horní patra o rozloze zhruba
1.000 m2 slouží jako externí depozitář.
V Muzeu Budyšín odpovídají za oblasti archeologie,
výtvarného umění, muzeologie, muzejní pedagogiky
a restaurování/konzervování stálí zaměstnanci. Při
práci je podporuje devět dobrovolníků, jedna pracovnice poskytnutá prostřednictvím muzejního spolku
PRO MUSEO e. V., jedna osoba plnící dobrovolnou
sociální službu a dále stážisté v oblastech práce

» Ulrike Telek
Museum Bautzen
Muzeum Budyšín
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Mitarbeiter im Ehrenamt, eine Mitarbeiterin über den
Museumsverein PRO MUSEO e. V., eine Person im Freiwilligen Sozialen Jahr sowie durch Volontäre in den
Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Museumspädagogik
und archäologische Bestandsbearbeitung.
Die konservatorische Betreuung der Sammlungen ist
seit 1989 sichergestellt. Neben der Zusammenarbeit
mit Fachrestauratoren und der Begleitung von Restaurierungsabläufen wurden Schritt für Schritt auch
Lagerungsbedingungen und Objektverpackungen optimiert. Die Schwierigkeit bestand jedoch lange Zeit darin, dass Teile der Sammlungen keinen feststehenden
Standort hatten. So wurden immer wieder Außenlager
in städtischen Gebäuden außerhalb des Museums eingerichtet. Fand sich eine neue Nutzung für diese Bauten, stand der Umzug in das nächste Provisorium bevor. Eine optimale und endgültige Lagerung wurde erst
mit der Inbetriebnahme des Außendepots möglich, da
nun ausreichend Lagerflächen zur Verfügung stehen.
Depot
Die Depotflächen innerhalb des Museumsgebäudes
betragen insgesamt 470 m2. Etwa die Hälfte davon beansprucht das Textilmagazin. Hier lagern etwa 3.000
Textilien jeder Art, aber auch Waffen, Spielzeug, Materialbilder, Druckstöcke für Zeugdruck und Tapeten
sowie Backmodeln. Ehemalige Notlösungen wie Regale aus Dachlatten oder Metallregale mit Böden aus
Pressspan wurden 2008 durch ein museumsgerechtes
Aufbewahrungssystem aus Metall ersetzt. Die Einrichtung erfolgte platzsparend durch Anpassung an
Stellflächen und Raumhöhen. Heute stehen in diesem
Bereich 37 laufende Meter Schränke und Regale zur
Verfügung.
Die sanierten und ideal ausgestatteten Magazinräume sowie die verbindlichen Standorte bieten die
Voraussetzung dafür, bestandsspezifische Verpackungen und Träger für Objekte zu schaffen. Zuvor waren es Handelskartonagen, die mit Objektfotos versehen und mit Inventarnummern beschriftet waren. Sie
werden nun schrittweise ausgetauscht. Zum Einsatz
kommen Hilfsmaterialien wie Karton und Seidenpapier, Baumwollgewebe und Verbandsmaterial.
Objektbezüge werden aus weißem Baumwollgewebe
angefertigt. Als Bezug von Trägerplatten wird dagegen
Molton verwendet, da seine geraute Oberfläche verhindert, dass Objekte verrutschen. Säurefreies Material wie Karton, Wellpappe, Flies und gepuffertes
Seidenpapier liefert der Fachhandel für Museumsbedarf. Verbandsmaterial und Zellstoff werden aus der
Apotheke bezogen.
Lagerung in Objektboxen
Als kostengünstigste Variante erwies sich der Eigenbau von Objektboxen. Sie sollen vor Licht und Staub
schützen, transportabel sein, die zeitsparende Auffindbarkeit von Objekten gewährleisten und das Einund Auspacken von Objekten auf ein Mindestmaß
reduzieren. Zur Herstellung von Kisten erwies sich
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s veřejností, muzejní pedagogiky a archeologického
zpracování inventáře.
Od roku 1989 je zajištěna konzervátorská péče
o sbírky. Vedle spolupráce s odbornými restaurátory a podpory restaurátorských procesů byly také
postupně optimalizovány podmínky skladování a balení objektů. Po dlouhou dobu jsme se museli vyrovnávat se skutečností, že některé části sbírek neměly
pevné místo. Opakovaně byly zřizovány externí sklady
v městských budovách mimo objekt muzea. Jakmile
se pro takové budovy našlo nové využití, bylo nutné
přestěhovat depozitář do dalšího provizoria. Optimální a definitivní uložení objektů umožnilo teprve
zprovoznění externího depozitáře, který nyní poskytuje dostatek skladovacích prostor.
Depozitář
Depozitář v rámci budovy muzea se rozkládá na celkové ploše 470 m2. Zhruba polovina prostor je určena
pro textilní sbírky. Zde je uloženo přibližně 3.000 textilií nejrůznějších druhů, ale také zbraně, hračky, obrazy využívající různých materiálů, štočky pro potisk
tkanin, tapety či formy na pečení. Dřívější nouzová
řešení, k nimž patřily regály ze střešních latí či kovové regály s policemi z lisované lepenky, byla v roce
2008 nahrazena kovovým úložným systémem odpovídajícím potřebám muzea. Při instalaci se dbalo na
maximální využití prostoru a systém byl přizpůsoben
různým plochám a výškám místností. Dnes je v tomto
oddělení k dispozici 37 běžných metrů skříní a regálů.
Rekonstruované a ideálně vybavené skladové prostory spolu se stálým umístěním vytvářejí předpoklady
k tomu, aby mohla být pro objekty použita specifická balení a stojany. Dříve se jednalo o papírové
kartony, které byly opatřeny fotografiemi objektů
a inventárními čísly. Ty se nyní postupně vyměňují.
Používají se pomocné materiály jako karton a hedvábný papír, bavlněné tkaniny a obvazový materiál.
Povlaky na objekty se zhotovují z bílé bavlněné látky.
Jako potah nosných desek naopak slouží molton, který
má drsný povrch, a proto brání nechtěnému posunutí
objektů. Materiály bez obsahu kyselin, jako je karton,
vlnitá lepenka, fleece a hedvábný papír s alkalickou
rezervou dodává specializovaný obchod s muzejními
potřebami. Obvazový materiál a buničinu nakupujeme
v lékárně.
Skladování v krabicích
Ukázalo se, že nejlevnější variantou je výroba vlastních krabic. Bylo třeba, aby chránily před světlem
a prachem, byly přenosné, umožňovaly rychlé vyhledávání objektů a minimalizovaly nutnost opakovaného balení a vybalování objektů. Jako materiál
k výrobě krabic se nám osvědčila vlnitá lepenka
o tloušťce 3 mm (DIN ISO 9706). Rozměry odpovídají
hloubce regálů, takže nemůže dojít k tomu, že by byly
krabice s objekty umístěny v zadní části regálu, kde
nebudou vidět. Schránky jsou nízké, tudíž jsou skladované objekty umístěny v nízkých stozích.

1 Lagerung in Kartons
Skladování v krabicích
2 Verpackung Puppenhäuser
Balení domečků pro
panenky

drei Millimeter starke Wellpappe (DIN ISO 9706) als
geeignet. Die Maße entsprechen den Regaltiefen,
womit eine hintere, nicht einsehbare Platzierung von
Objektkisten vermieden wird. Flach gehaltene Behältnisse garantieren eine geringe Stapelhöhe der eingelegten Objekte. Fotos und Inventarnummern auf der
Vorderseite der Kisten dokumentieren deren Inhalt.
Die Reihenfolge der eingelagerten Objekte stimmt mit
der Reihenfolge der Inventarnummern überein.
Puppenhäuser unterschiedlicher Größe erhielten
eine ihrer Form entsprechende Verpackung, seitliche
Eingriffe im Korpus ermöglichen eine unkomplizierte
Handhabung. Alle Aufbewahrungsbehältnisse sind
mit dem Tacker zusammengefügt. Die nach außen gerichteten Krampenenden werden mit der Zange gebogen und ihre Enden in die Wellpappe gedrückt. Schwer
zu tackernde Formen bekamen als Verbindung eine
Schnürung. Kleinteiliges Zubehör, z. B. Puppengeschirr, wird durch eingelegte Trennstreifen geordnet.
Lagerung auf Rollen
Flache Textilien sind über passgerecht angefertigte
Hülsen gerollt. Die größten von ihnen werden im Rollenschrank aufbewahrt. Ihre Schutzhüllen aus Baumwollgewebe sind mit einer Knopfleiste versehen.
Seitlich besitzen die Bezüge Durchzugstunnel mit
Zugbändchen. An jeder Rolle befinden sich Fotos und
Angaben zum Objekt.
Hängende Aufbewahrung
Bekleidungsstücke, deren Material intakt ist, eignen
sich zum Hängen auf Bügeln. Dazu erhalten die Bügel
eine Polsterung aus Zellstoff und elastischen Mullbinden. Im Bedarfsfall werden die Bügel breiter ausgepolstert, um die Schulternähte durch Gewichtsverteilung zu entlasten.
In der Spielzeugsammlung befinden sich Puppen
unterschiedlicher Größe, die in der Vergangenheit
mit Seidenpapier verpackt in Kisten lagerten. Das Eigengewicht der Puppenkörper deformierte jedoch die
Kleidungsstücke mitsamt ihren vielen Unterkleidern.
Im »TextielMuseum« in Tilburg, Niederlande, werden

Fotografie a inventární čísla na přední straně krabic dokumentují jejich obsah. Pořadí skladovaných
objektů odpovídá sledu inventárních čísel.
Domečky na panenky v různých velikostech dostaly obal odpovídající jejich tvaru, postranní úchyty
umožňují snadnou manipulaci. Všechny schránky jsou
spojeny pomocí sponkovače. Konce svorek směřující
ven jsou ohnuty kleštěmi a zatlačeny do lepenky.
Tvary, které lze těžko spojit pomocí svorek, byly
sešněrovány. Drobné příslušenství, např. nádobí pro
panenky, je uspořádáno pomocí vložených dělicích
pásů.
Skladování v rolích
Rovné textilie jsou navléknuty přes speciálně vyrobené
válečky. Největší z nich se skladují v příslušné skříni.
Ochranné obaly z bavlněné tkaniny jsou opatřeny
řadou knoflíků. Po stranách mají obaly tunýlek pro
stahovací šňůrku. U každé role jsou umístěny fotografie a údaje o objektu.
Skladování v závěsu
Oděvy s neporušeným materiálem lze zavěsit na
ramínka. Za tímto účelem jsou ramínka vypodložena
buničinou a elastickými obvazy. V případě potřeby
jsou vypodložena i do šířky, aby byla rozložena
hmotnost a nebyly příliš namáhány ramenní švy.
Sbírka hraček obsahuje panenky nejrůznějších velikostí, které byly v minulosti po zabalení do hedvábného papíru skladovány v krabicích. Vlastní hmotnost
těl panenek však způsobovala deformace jejich
oblečků včetně četných spodniček. V muzeu »TextielMuseum« v nizozemském Tilburgu jsou panenky
uzpůsobeny tak, že je lze zavěsit, čímž lze uvedeným
deformacím do značné míry předejít. I příslušné
zařízení vyrobené z bavlněné látky využívané v Muzeu Budyšín umožňuje takovéto zavěšení. Záchytné
pásy, na kterých panenky visí, mají suché zipy, díky
nimž je lze přizpůsobit velikosti panenky. Objekty
jsou zavěšeny v krabicích na kulaté tyči. Tyto krabice
z vlnité lepenky a dřevěných lišt lze stohovat a jsou
opatřeny postranními úchyty.
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3 Schübe mit Rollen
Výsuvy s rolemi
4 Puppen mit
Halterung
Panenky včetně
upevnění

Puppen mit einer Vorrichtung ausgestattet, die eine
Hängung der Objekte ermöglicht und das Problem der
Deformierung weitgehend vermeidet. Die aus Baumwollgewebe angefertigte Vorrichtung im Museum
Bautzen entspricht diesem Hängeprinzip. Bauchgurt
und Träger besitzen Klettverschlüsse, so dass die Aufhängung dem Maß der Puppe angepasst werden kann.
Die Objekte hängen in Kisten über einem Rundstab.
Diese Kisten aus Wellpappe und Holzleisten sind stapelbar und besitzen seitliche Handhaben.

Skladování na stojanech
U trojdimenzionálních objektů, např. dámských čepců,
se nabízelo vyrobit příslušné stojany. Jejich tvar odpovídá základnímu střihu čepce. Polokruhové podpěry
z lepenky na stranách a v týlu slouží pro uložení
stočených stuh. Stojany jsou připevněny pomocí suchého zipu na přenosnou desku. Díky tomu lze vyjímat
i každý objekt jednotlivě.
Stálá expozice

Lagerung auf Objektträgern
Für dreidimensionale Objekte wie z. B. Frauenhauben
bot sich das Herstellen von Objektträgern an. Ihre
Form entspricht dem Grundschnitt der Haube. Auf
halbrund geformten Pappauflagen an den Seiten und
im Nacken liegen die gerollten Schleifenbänder. Die
Objektträger sind mit Klettband an einer tragbaren
Transportplatte befestigt. Dadurch kann jedes Objekt
auch einzeln entnommen werden.
Dauerausstellung

5 Platte mit Objekt
trägern für Hauben
Deska se stojany
na čepce

Objektschutz
Schutzvorkehrungen für empfindliche Objekte wie
Textilien in der Dauerausstellung sind geschlossene
Vitrinen und eine durchgehende Fensterverschattung. Hohe Temperaturen in den Sommermonaten
reduzieren Außenjalousien oder Schutzfolien an den
Fensterscheiben. Die Beleuchtung der Ausstellungsräume und der Vitrinen erfolgt temporär, gesteuert mit
Hilfe von Sensoren. Kontinuierliche Klimamessungen
in den Ausstellungsräumen, seit 2015 durch digitale
Aufzeichnungen ersetzt, belegen eine relative Luftfeuchte im Bereich zwischen 40 und 50 %, was einen
Schimmelbefall nicht erwarten lässt. Der Kontrolle
von Schädlingsbefall dienen in Fensternähe aufgestellte Pheromonfallen.
Präsentation
Vor allem Textilien mit hohem Eigengewicht benötigen
eine gewichtsreduzierende Präsentation. Bei Doppelblattfahnen belasten schwere Metallstickereien
beide Seidenblätter mitsamt Einlage. An den meisten
Stücken zeigen sowohl der Befestigungs- als auch der
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Ochrana objektů
K ochraně citlivých objektů, jako jsou textilie, v rámci
stálé expozice slouží zavřené vitríny a důsledné
zastínění oken. V letních měsících pomáhají snížit
teplotu vnější žaluzie či ochranné fólie na oknech.
Osvětlení výstavních prostor a vitrín je dočasné a je
řízeno pomocí senzorů. Průběžná klimatická měření
v prostorách určených pro expozice, která byla od roku
2015 nahrazena digitálními záznamy, prokazují, že relativní vlhkost vzduchu se pohybuje v rozmezí 40 až
50 %. Je tudíž nepravděpodobné, že by mohly vznikat
plísně. Ke kontrole výskytu škůdců slouží feromonové
lapače umístěné poblíž oken.
Prezentace
Především textilie s velkou vlastní hmotností je třeba
prezentovat šetrným způsobem, který sníží hmotnostní zátěž. U dvojitých praporů zatěžují těžké ko-

Flugrand Schäden an den Fahnenblättern. Eine mit
Molton bezogene und geneigt angebrachte Platte hebt
das präsentierte Objekt in Schräglage und reduziert
die Belastung durch das Eigengewicht.
Bekleidungsstücke in der Dauerausstellung sind
körperlos präsentiert. Dazu wurden aus Pappe, Papier
und Verbandsmaterial Büsten angefertigt, die passgenau dem Kleiderschnitt entsprechen. Problemlos
lassen sich an diesen Büsten Schnüre zum Aufhängen
anbringen oder Standfüße unterbauen.
Fazit
Übersichtlich geordnete Bestände und leicht handzuhabende Stücke, Licht- und Staubschutz, Schädlingsprävention und Klimaüberwachung sind elementare
Schutzmaßnahmen und erleichtern die Arbeit mit den
Objekten. Depots, die der Größe der Sammlungen
entsprechen, sind die Grundvoraussetzung für eine
fachgerechte Lagerung. Magazinierungsarbeiten sind
zeitaufwendig, sie sind eng verbunden mit Inventarisierung und elektronischer Bestandserfassung. Dabei
kommt auch in diesem Bereich der Museumsarbeit
dem Engagement ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter oder Mitgliedern des Museumsvereins PRO MUSEO e. V. eine besondere Bedeutung zu.
Dank ihrer Unterstützung kann die systematische und
bestandsgerechte Lagerung der Objekte Schritt für
Schritt optimiert werden.

vové výšivky oba hedvábné listy včetně vykládání.
U většiny exemplářů se setkáváme s poškozením listů
vlajky u kraje, kde byl prapor připevňován, i na volně
vlajícím okraji. Prezentovaný objekt lze v takovém
případě přizvednout pomocí šikmo umístěné desky
potažené moltonem, která snižuje zátěž způsobenou
vlastní hmotností.
Oděvy ve stálé expozici jsou prezentovány bez
figurín. Za tímto účelem byly zhotoveny busty z lepenky, papíru a obvazového materiálu, které přesně
odpovídají střihu šatů. Na tyto busty lze bez problémů
umístit provázky k zavěšení nebo opěrné nožičky.
Závěr
Přehledně uspořádaný inventář a objekty umožňující
snadnou manipulaci, ochrana před světlem, prachem a škůdci a sledování klimatických podmínek
představují základní ochranná opatření a usnadňují
práci s objekty. Depozitáře odpovídající velikosti
sbírek jsou zásadním předpokladem pro odborné
skladování. Práce v depozitáři jsou časově náročné
a úzce souvisí s inventarizací a elektronickou evidencí
inventáře. I v této oblasti muzejní práce přitom hraje
zvláštní roli angažovanost dobrovolných pracovníků
či členů muzejního spolku PRO MUSEO e. V. Díky jejich podpoře lze postupně optimalizovat systematické
skladování objektů tak, aby vyhovovalo potřebám
inventáře.

6 Körperlose Präsen
tation von Bekleidung
Prezentace oděvů bez
figurín
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Mustertücher – Zylinderhüte – Zlatare
Vzorníky ručního vyšívání – cylindry – zlaté čepce
Kulturelle Vielfalt als Herausforderung in der Textil- und Kostümsammlung
Kulturní rozmanitost jako výzva v oblasti sbírek textilu a oděvů
» Thekla Weissengruber
Oberösterreichisches
Landesmuseum, Linz
Hornorakouské zemské
muzeum Linec
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Es scheint unumgänglich, dass sich nicht nur die
Volkskundeforschung, sondern auch die Aufgabenstellung im Museum gegenwärtigen Tendenzen stellt.
Ein Teilbereich ist dabei die Arbeit mit den verschiedenen Aspekten der kulturellen Vielfalt.
Schon seit einigen Jahren häufen sich Ausstellungen rund um Migration und Interkulturalität. Im Jahr
2003 veranstaltete so das Museum Arbeitswelten in
Steyr die Ausstellung »migration. eine Zeitreise nach
europa« und das Wien Museum 2004 die Ausstellung »Gastarbajteri« zum Thema Arbeitsmigration.
Das Wiener Volkskundemuseum folgte mit mehreren Ausstellungsprojekten: »Avusturya! Österreich!
50 Jahre Gastarbeit in Österreich« (3. – 28.9.2014),
»Bitter Oranges. Migrantische Erntehelfer in Süditalien« (25.9. – 15.11.2015), »Vertriebene und Verbliebene erzählen. Tschechoslowakei 1937 – 1948«
(10.2. – 10.4.2016), »SchwarzÖsterreich. Die Kinder
afroamerikanischer Besatzungssoldaten« (27.4. –
21.8.2016) bzw. »Unter fremdem Himmel. Aus
dem Leben jugoslawischer GastarbeiterInnen«
(2.9. – 16.10.2016), um einige Beispiele zu nennen.
Auch die Ausstellung »Gekommen und geblieben. 50
Jahre Arbeitsmigration« vom Verein migrare – Zentrum
für MigrantInnen OÖ. und der Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung der Volkshilfe OÖ., die von 2014 bis
2016 als Wanderausstellung durch Oberösterreich
tourte, muss in diesem Zusammenhang genannt werden. Begleitet wurden diese Projekte auch theoretisch
von der Initiative »Migration sammeln« des Wien Museums und der Stadt Wien, um Arbeitsmigration auch
im Museum sichtbar zu machen.1 Vorausgegangen
war schon im Jahr 2010 das internationale Symposion
»Museum und Migration (18. – 20.11.2010) im Österreichischen Museum für Volkskunde in Wien2 und im Februar 2014 eine Arbeitstagung der Museumsakademie
des Universalmuseums Joanneum im Vorarlberg Museum in Bregenz mit dem Titel »Migration sammeln.

Zdá se nevyhnutelné, že nejen etnografický výzkum,
ale i úkoly muzeí musí reagovat na současné tendence. Jednou z oblastí je přitom práce s různými aspekty kulturní rozmanitosti.
V několika posledních letech přibývá výstav týkajících se migrace a interkulturních otázek. V roce 2003
uspořádalo Muzeum světa práce výstavu s názvem
»Migrace. Cesta časem do Evropy« a Muzeum Vídně
v roce 2004 výstavu »Gastarbajteri« věnovanou
tématu pracovní migrace. Následovalo Vídeňské
národopisné muzeum s několika projekty: »Avusturya! Rakousko! 50 let práce gastarbeiterů v Rakousku«
(3. – 28.9.2014), »Bitter Oranges. Migranti jako pomocníci při žních v jižní Itálii« (25.9. – 15.11.2015),
»Vyprávění vyhnaných a zůstavších. Československo
1937 – 1948« (10.2. – 10.4.2016), »Černé Rakousko.
Děti afroamerických okupačních vojáků« (27.4. –
21.8.2016) či »Pod cizím nebem. Ze života jugoslávských gastarbeiterů« (2.9. – 16.10.2016), abychom
uvedli alespoň několik příkladů. V této souvislosti je
rovněž nutné jmenovat výstavu »Přišli a zůstali. 50 let
pracovní migrace« uspořádanou spolkem migrare –
Centrum pro migranty v Horním Rakousku a oddělením
péče o uprchlíky a migranty dobročinné organizace
Volkshilfe OÖ, která byla jako putovní výstava v letech
2014 až 2016 k vidění na různých místech Horního
Rakouska. Tyto projekty i po teoretické stránce provázela iniciativa »Sbírat migraci« Muzea Vídně a města
Vídeň s cílem zviditelnit pracovní migraci i v muzeích.1
Tomu předcházelo již v roce 2010 mezinárodní sympozium »Muzeum a migrace« (18. – 20.11.2010) v Rakouském národopisném muzeu ve Vídni2 a v únoru 2014
pracovní zasedání Muzejní akademie Univerzálního
muzea Joanneum v Muzeu Vorarlberska v Bregenzi
s názvem »Sbírat migraci. Vystavovat pluralitu« 3.
Tyto iniciativy čerpaly z pokynů pro muzejní práci
Německého svazu muzeí »Muzea, migrace a kulturní
rozmanitost« z dubna 2013 a zvláštního vydání peri-

Pluralität ausstellen« 3. Die Handreichung für die Museumsarbeit des Deutschen Museumsbundes »Museen, Migration und kulturelle Vielfalt« vom April 2013
und die Sonderausgabe der Schweizerischen Museumszeitschrift zum Thema »Teilhaben. Prendre Part.
Partecipare« vom August 2013 begleiteten diese Initiativen. 4 Auch hat die Publikationstätigkeit rund um
transkulturelle und interkulturelle Strömungen und
Zeichen an Objekten in den letzten Jahren einen Höhepunkt erreicht.5 Der Österreichische Museumsverbund
und die ICOM Austria widmeten sich im Oktober 2016
in Eisenstadt dem Thema »Migration – Integration –
Interaktion« um die kulturellen Herausforderungen im
Museum herauszustellen. Der aktuelle Hype um die
Ausweitung der Ausstellungs- und Sammeltätigkeit
an klassischen kulturhistorisch orientierten musealen
Einrichtungen auf die Themen Migration, Interkulturalität und Mobilität findet hier eine Zusammenfassung
und darf auch als Auftrag an die diversen Institutionen
gedeutet werden, die sich dieser Thematik noch nicht
gewidmet haben.
Dies bedeutet eine Erweiterung, wenn nicht sogar
ein Abkommen von klassischen volkskundlichen Ausstellungen auf neue Themen, eine Neuausrichtung der
Präsentationen und auch eine Adaptierung der Sammlungen. Um den gegenwärtigen Strömungen Rechnung
zu tragen, erscheint es notwendig Sammlungskonzepte und auch Ausstellungsprinzipien nach zu korrigieren, bzw. die Bestände nach diesen Kriterien zu
sichten und neu zu interpretieren. Ergibt sich hier eine
zeitgemäße Chance für klassische volkskundliche
Sammlungen und Ausstellungskonzepte?
Wie steht es nun aber tatsächlich mit der Sammeltätigkeit an klassischen kulturhistorisch orientierten
musealen Einrichtungen? Sind diese nicht allein durch
ihre bis in die Gegenwart angesammelten Objekte
sammlungs- und ausstellungsstrategisch gebunden?
Inwieweit stehen Einrichtungen wie das Oberösterreichische Landesmuseum in diesen Sammlungs- und
Ausstellungstraditionen?
Anhand der im Titel gewählten drei Objektgruppen wird nun versucht, diese Problematik sowie die
Gratwanderung zwischen klassischem Sammeln in
der Volkskundeabteilung und Neuausrichtung bzw.
Themenerweiterung an Beispielen darzulegen. Ich
beschränke mich dabei auf die Textil- und Kostümsammlung innerhalb der Abteilung Volkskunde- und
Alltagskultur des Oberösterreichischen Landesmuseums.
Mustertücher

odika Schweizerische Museumszeitschrift na téma
»Teilhaben. Prendre Part. Partecipare« ze srpna 2013. 4
V minulých letech rovněž dosáhla vrcholu publikační
činnost v oblasti transkulturních a interkulturních
proudů a projevů na objektech.5 Rakouský svaz muzeí
a organizace ICOM Austria se v říjnu 2016 v Eisenstadtu
věnovaly tématu »Migrace – integrace – interakce« se
zaměřením na kulturní výzvy v muzeích. Je zde shrnut aktuální trend spočívající v rozšiřování výstavní
a sběratelské činnosti v klasických kulturněhistoricky
orientovaných muzejních zařízeních o témata migrace,
interkulturality a mobility. Zároveň můžeme toto téma
vnímat jako úkol pro různé instituce, které se danou
tematikou ještě zabývat nezačaly.
To s sebou přináší rozšíření záběru, ne-li dokonce
odklon od klasických národopisných výstav k novým
tématům, novému zaměření prezentací a také adaptaci
sbírek. K tomu, aby bylo možné vyhovět současným
proudům, se zdá nutné korigovat sběratelské koncepce a expoziční zásady, popřípadě vyhodnotit
inventář podle těchto kritérií a nově ho interpretovat.
Vyvstává zde aktuální šance pro klasické národopisné
sbírky a výstavní koncepce?
Jaký je však skutečný stav sběratelské činnosti
v klasických kulturněhistoricky orientovaných muzejních zařízeních? Není snad jejich sběratelská
a výstavní strategie vázána objekty, které dosud
shromáždily? Jaké místo zaujímají v této sběratelské
a výstavní tradici zařízení, jako je Hornorakouské
zemské muzeum?
Na základě tří skupin objektů uvedených v názvu
tohoto příspěvku se nyní pokusím nastínit pomocí
příkladů danou problematiku stejně jako nelehkou cestu mezi klasickou sběratelskou činností v národopis1 Neuzugang Juni
2016: Shawl bedruckt
mit Botehmuster aus
Schwanenstadt in
Oberösterreich, wohl
produziert in Wien
oder Linz zur Vor
täuschung der teuren
Kaschmirshawls
(Inv. Nr. F 34.090)
Přírůstek z června 2016:
šál potištěný paisley
vzorem z hornorakouského Schwanenstadtu, vyrobený
pravděpodobně ve
Vídni nebo Linci.
Imitace drahých
kašmírových šálů
(inv. č. F 34.090)

Laut Paragraph 1 der Statuten des am 19. November
1833 gegründeten Vereins zur Gründung eines Oberösterreichischen Museums, galt es den Zweck in der
Aufsammlung der »Quellen der Geschichte, dann Alles, was diese Provinz in künstlerischer, naturhistorisch und technologischer Hinsicht Interessantes und
Merkwürdiges« zu erfüllen.6 Ziel war es, die Kenntnis
um »die Zierden und Reichthümer der heimatlichen
Umgebung« zu erlangen.7 Vor dem Hintergrund der
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Aufklärung, der Romantik, des erstarkenden Nationalismus und der durch die beginnende Industrialisierung im Verschwinden befindlichen dinglichen Zeugen
der Vergangenheit, wurden so diese ersten Museen
und auch das Oberösterreichische Landesmuseum gegründet. Beispiele an heimatkundlichen Gerätschaften, Volkskunstobjekte, textile, tönerne, gläserne, metallene und hölzerne Zeugen der oberösterreichischen
Vergangenheit zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte
wurden angesammelt und besonders seit den 1880erJahren auf die klassischen volkskundlichen Sammelgebiete ausgeweitet. Deutlich erkennbar ist dabei
auch der modellhafte und beispielhafte Charakter
dieser frühen Neuzugänge, galt es doch »Mustersammlungen« anzulegen, korrespondierend mit den
Bestrebungen des Heimatschutzes und der Heimatpflege. Der Hinweis auf die Mustersammlungen der
Kunstgewerblichen Sammlungen im k.k. Österreich
durch Kaiser Franz I. bis hin zur Sammlung des Kunstgewerbemuseums, der Hochschule und des Museums
für Angewandte Kunst, aber auch auf das Volkskunstmuseum Tirol, das aus dem Kunstgewerbemuseum
hervorgegangen ist, als Beispiele dieser Sammlungs
traditionen erscheint naheliegend.8
Herausgegriffen wurden die Mustertücher als ein
Beispiel dieser Mustersammlungen. Das Oberösterreichische Landesmuseum besitzt vom 17. Jahrhundert aufwärts rund 350 Mustertücher. Gemeint sind
Blaudruck-, Stoffdruck-, Stick- und Kreuzstichmustertücher, Strick- und Häkelmusterbänder, Stopf- und
Handarbeitsmustertücher mit verschiedenen Techniken vereint auf einem Tuch. Das OÖ. Landesmuseum
besitzt eine umfangreiche Sammlung an Spitzen in
verschiedenen Möglichkeiten. Seit einigen Jahren
werden die dazugehörige Handarbeitsliteratur und
Handarbeitsvorlagen mitgesammelt. Eine Stickmustervorlagensammlung aus einer Hausindustrie für Petit Point Stickerei und rund 250 Modeln für Stoffdruck
und Blaudruck samt den dazugehörigen Färbebüchern
erweitern die Sammlung. Dazu gehören auch einige
Musterbücher stoffproduzierender Unternehmen aus
Oberösterreich. Die Schulungsunterlagen einer Absolventin der k. k. Fachschule für Kunststickerei in Wien
und die Unterrichtsvorlagen einer Handarbeitslehrerin
der Nachkriegsjahre ergänzen diesen Sammelbereich.
Hier handelt es sich um ein klassisches volkskundliches Sammelgebiet, das auch die in den letzten Jahren aufgetretenen modischen Erscheinungen auf dem
Handarbeitssektor mitbeachtet. Wir sehen es auch als
unsere Aufgabe an, bei diesem Sammelgebiet weiter
zu sammeln, um eine Kontinuität aufrechtzuerhalten
und keine Lücken zu produzieren. Wir sind in ständigem Austausch mit Stickerinnen, Spitzenklöpplerinnen etc., um die gegenwärtigen Strömungen nicht zu
übersehen. Um den bedeutenden Beständen Rechnung zu tragen wurde von mir beginnend im Herbst
2014/insbesondere im Mai 2015 die Arbeitsgemeinschaft »mustergültig« gegründet. Hier sollen die verschiedenen Muster gesammelt, publiziert und auch
anderen Regionen gegenüber gestellt werden. Dabei
gilt es aber nicht nur die Bestände des Landesmuse-
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ném oddělení a novým zaměřením, popřípadě tematickým rozšířením. Přitom se omezím na sbírku textilu
a oděvů oddělení pro národopis a každodenní kulturu
Hornorakouského zemského muzea.
Vzorníky ručního vyšívání
Podle § 1 stanov Spolku pro založení hornorakouského muzea, jenž vznikl 19. listopadu 1833, měl být
sledován cíl spočívající ve sbírání »pramenů historie, dále všeho, co je v tomto kraji zajímavé a zvláštní
z uměleckého, přírodovědně-historického a technologického pohledu«.6 Cílem bylo získat znalosti
o »krásách a bohatství domácího prostředí«.7 Tak
byla na pozadí osvícenství, romantiky, sílícího nacionalismu a úbytku věcných svědectví o minulosti v důsledku počínající industrializace zakládána
první muzea a vzniklo i Hornorakouské zemské muzeum. Sbíraly se ukázky místních nástrojů, objekty
lidového umění, textilní, hliněná, skleněná, kovová
a dřevěná svědectví hornorakouské minulosti týkající se kulturních a hospodářských dějin. Zejména od
80. let 19. století byla činnost rozšířena o klasické
národopisné sběratelské oblasti. Přitom je nápadný
modelový a příkladný charakter objektů, které byly
v této rané době do sbírek zařazovány, neboť cílem
bylo vytvářet »vzorové sbírky« v souladu se snahami
v oblasti ochrany domoviny a péče o ni. Jako příklady
této sběratelské tradice lze uvést sbírky vzorníků
Uměleckoprůmyslových sbírek v c. k. Rakousku císaře
Františka I., sbírky Uměleckoprůmyslového muzea,
Vysoké školy aplikovaného umění a Muzea aplikovaného umění, ale i Muzea lidového umění Tyrolska,
které vzniklo z Uměleckoprůmyslového muzea.8
Jako příklad těchto sbírek byly zvoleny vzorníky pro
textilní práce. Hornorakouské zemské muzeum má
přibližně 350 textilních vzorníků pocházejících z doby
od 17. století. Myšleny jsou vzorníky pro modrotisk,
potisk látky, křížkové vyšívání, pletení a háčkování,
látání a ruční práce využívající různých technik, a to
na jednom kusu látky. Hornorakouské zemské muzeum má rozsáhlou sbírku krajek v různém provedení. Již po několik let je předmětem sběratelské
činnosti i příslušná literatura týkající se ručních
prací a rukodělné předlohy. Inventář doplňuje sbírka
vzorníků vyšívání domácí výroby pro perlový steh
a přibližně 250 předloh pro potisk látky a modrotisk,
včetně příslušných knih s návody k barvení. Součástí
je i několik vzorových knih hornorakouských výrobců
látek. Sbírka obsahuje rovněž školicí podklady absolventky c. k. Odborné školy umělecké výšivky ve
Vídni a vyučovací předlohy učitelky ručních prací
z poválečného období.
Zde se jedná o klasickou národopisnou sběratelskou
oblast, která zohledňuje i módní jevy v oblasti ručních
prací z posledních let. Považujeme za svůj úkol
pokračovat v činnosti v této sběratelské oblasti a zajistit kontinuitu tak, aby nevznikaly žádné mezery.
Jsme průběžně v kontaktu s ženami, které se věnují
vyšívání, paličkování atd., abychom neztratili ze
zřetele současné trendy. Abychom byli schopni s tímto

ums vertiefend aufzuarbeiten, sondern auch mit anderen Sammlungen zu korrespondieren, andere Bestände zu sichten und zu erfassen. Wir beginnen hier
mit dem Blaudruck in Vorbereitung der Aufnahme des
traditionellen Handwerks des Blaudrucks in die repräsentative Liste der immateriellen Kulturgüter der
UNESCO.
Anhand der Sammlungen versuchen wir derzeit zwei
Forschungswege einzuschlagen, die sich in ihrer Ausrichtung der kulturellen Vielfalt im Museum widmen.
Angelehnt an die Musterforschung, wie das z. B. in
der Publikation »Muster im Transfer«9 angeregt wird,
bzw. auch durch die beispielgebende Tagung mit dem
Titel »Faszination Musterbuch« 2013 im Textilen Zentrum Haslach, habe ich mich auf die Spurensuche nach
dem Palmettenmuster, eigentlich dem Boteh-Muster
und besser bekannt als Paisleymuster, gemacht. Fand
sich dieses Muster doch auf einigen Mustertüchern,
Stoffmusterbeispielen und auch Shawls der eigenen
Sammlung immer wieder. Vorausschicken muss man
hier, dass sich gerade dieses Einzelmuster sehr gut
dazu eignet interkulturelle Bezüge aufzuzeigen, handelt es sich doch um ein Muster, das aus dem muslimischen Kulturraum über Modeströmungen in unsere
Regionen ohne nähere Reflexion übernommen wurde.
Aus diesen Forschungen sind zwei Aufsätze erschienen bzw. in Druck.10 Eine Ausstellung steht noch aus.
Weiter interessiert in der Recherche rund um die Objekte die dahinterstehende Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, die sich sehr anschaulich anhand der Petit
Point-Stickmustervorlagen erzählen lässt. Das Oberösterreichische Landesmuseum konnte eine große
Sammlung dieser Stickmustervorlagen im Jahr 2007
übernehmen. Die Stickerin musste hier die Materialien
zunächst bezahlen und erhielt erst nach Fertigstellung
ihren Lohn, einschließlich der geleisteten Vorauszahlung. Waren auf den ersten Blättern noch Hinweise auf
Kronen in Höhe von rund 150.000 Kronen vermerkt, so
findet sich bei den späteren Blättern der Hinweis auf
20 oder 25 Schilling. Interessant wäre hier auch der
gesamte Hintergrund der Handwerksgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, der Aspekt des Frauenerwerbs und
vieles mehr.
Zylinderhüte
Im Oberösterreichischen Landesmuseum befindet
sich eine bedeutende Sammlung an Trachten und Kostümstücken samt den dazugehörigen Accessoires, die
von Anbeginn gesammelt wurden. Insbesondere unter
der Kustodentätigkeit von Dr. Franz C. Lipp von 1939
bis 1976 wurde diese Sammlung an Trachten und Beispielstücken angelegt. Erst im Jahr 2000 wurde die
Sammlung an historischen Trachtenstücken um eine
Mustersammlung zur Trachtenerneuerung der 1950er
und 1960er-Jahre erweitert. Infolge einer Großausstellung im Jahr 2005 im Rahmen der Initiative »Alltagskultur seit 1945« wurde die Sammlung des Oberösterreichischen Landesmuseums um Beispiele an
Trachtenmode und Modestücken aus Oberösterreich
erweitert, so dass auch die Mode- und Kostümsamm-

2 »Schwammerlhut«/
Zylinder flach,
Steyr um 1820
(Inv. Nr. F 3166)
»Hřibový klobouk« /
plochý cylindr, Steyr
kolem roku 1820
(inv. č. F 3166)

významným inventářem odpovědně pracovat, založila
jsem na podzim 2014 a zejména pak v květnu 2015
pracovní společenství s názvem »mustergültig«. Zde
se věnujeme sbírání a publikování různých vzorníků
a poskytujeme je také do dalších regionů. Přitom je
třeba nejen důkladně zpracovat inventář zemského
muzea, ale také ho porovnat s jinými sbírkami, prostudovat a zaevidovat i další inventáře. Na začátku jsme
se zaměřili na modrotisk v rámci příprav na zápis tohoto tradičního řemesla na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
Na základě sbírek se v současnosti snažíme ubírat
v badatelské oblasti dvojí cestou, přičemž zohled
ňujeme kulturní rozmanitost v muzeu.
V návaznosti na výzkum vzorníků, jak k němu motivuje například publikace »Muster im Transfer«9 nebo
ukázková konference s názvem »Fascinace vzorníků«
pořádaná v roce 2013 v Textilním centru v Haslachu,
jsem zahájila pátrání po kašmírovém neboli paisley
vzoru. Tento vzor se totiž opakovaně nachází v růz
ných sbornících, na vzorcích látek či na šálech ze samotné sbírky. Zde je nutné předeslat, že se právě tento
konkrétní vzor velmi dobře hodí pro ilustraci interkulturních vztahů, neboť do našich krajů pronikl bez
hlubší reflexe v rámci módních trendů z muslimské
kulturní oblasti.
Na základě uvedené badatelské činnosti byla zve
řejněna dvě pojednání.10 Kromě toho bude ještě realizována výstava.
Při rešerši týkající se objektů je předmětem zájmu
také související sociální a ekonomická historie, kterou
můžeme velmi názorně ukázat na příkladu vzorníků
pro vyšívání perlovým stehem. Hornorakouské zemské
muzeum převzalo velkou sbírku těchto vzorníků v roce
2007. Vyšívačka musela v tomto případě nejprve zaplatit za materiál, přičemž odměnu včetně poskytnuté
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zálohy obdržela až po dokončení práce. Na prvních
listech ještě nacházíme údaje v korunách ve výši
přibližně 150.000 korun, na pozdějších listech bývá
uváděno 20 či 25 šilinků. Zde by byl zajímavý i celkový
kontext historie řemesla, ekonomických dějin, aspekt
výdělečné činnosti žen apod.

3 Max von Chezy,
Die Stiegerdirn,
Aquarell, 1836
Max von Chezy,
Die Stiegerdirn,
akvarel, 1836

Cylindry

lung nun fast lückenlos aufgestellt ist. In der Sammlung selbst erscheinen nun – um das Beispiel der
Kopfbedeckungen herauszugreifen – neben den Zylinderhüten, die den Trachten zuzuordnen sind, auch
modische Zylinderhüte, die von Oberösterreichern
getragen wurden und aus internationalen Werkstätten
stammen, sowie Zylinderhüte aus oberösterreichischen Hutmacherwerkstätten. In unserer inhaltlichen
Auseinandersetzung geht es in der Forschung in der
Kostümgeschichte um den Einfluss fremder Kulturen
bzw. um den Einfluss der internationalen Mode auf die
Tracht. Es wird demnach die Frage gestellt, inwieweit
sich interkulturelle Kontakte auch an Beispielen aus
der Kostümsammlung festmachen lassen.
Der Zylinderhut wurde um 1800 allgemein beliebt. Die
Hüte variierten jeweils nach dem Zeitgeschmack von
breitkrempig zu schmalkrempig, krempenlos, spitz,
rund, zylindrisch, niedrig und hoch, gearbeitet aus
Filz, Seide, Zylindersamt, Seidenplüsch oder Strohgeflecht mit Kordeln, Quasten und Bändern verziert. Zu
Beginn waren sie von beachtlicher Höhe und wurden
dann immer niedriger gearbeitet. Beispiele aus der
Sammlung vom sogenannten »Schwammerlhut« aus
dem Salzkammergut aus weißem Filz, dem schwarzen
Zylinderhut aus Peuerbach Ende des 18. Jahrhunderts
bis zum Zylinderhut aus London Mitte des 19. Jahrhunderts verdeutlichen, dass die Zylinderform einerseits
in den Kopfbedeckungen der regionalspezifischen
Tracht seinen Widerhall gefunden hat und andererseits auch gängige modische Hüte berühmter Werkstätte der Modemetropolen getragen wurden. Der
»Schwammerlhut« wurde so mit einem Durchmesser
von bis zu 60 cm in den Jahren von 1820 bis 1860 sehr
gerne mit Stoffplissierung an der Krempenunterseite
getragen. Der steife Zylinder hatte sich um 1780 aus
dem hohen Wollfilzhut entwickelt und galt als Zeichen
des Bürgertums. Als politische Kopfbedeckung kam
er aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
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V Hornorakouském zemském muzeu se nachází významná sbírka krojů a oděvů, včetně příslušných
doplňků, které byly sbírány od samého začátku. Tato
sbírka krojů a vybraných příkladů vznikala zejména
za působení kustoda Dr. Franze C. Lippa v letech 1939
až 1976. Teprve v roce 2000 byla sbírka historických
krojů doplněna o sbírku věnovanou obnově krojů v 50.
a 60. letech 20. století. V souvislosti s velkou výstavou
v roce 2005 v rámci iniciativy »Každodenní kultura od
roku 1945« byla sbírka Hornorakouského zemského
muzea rozšířena o příklady krojů a módy z Horního
Rakouska, takže i sbírka módy a oděvů je nyní téměř
kompletní. Abychom se vrátili k příkladu pokrývek
hlavy, sbírka zahrnuje vedle cylindrů, které náleží ke
krojům, také módní cylindry pocházející z mezinárodních dílen, jež nosili obyvatelé Horního Rakouska,
jakož i cylindry z hornorakouských kloboučnických dílen. Z obsahového hlediska nám jde ve výzkumu dějin
odívání o vliv mezinárodní módy na kroj. Dále si pokládáme otázku, do jaké míry lze zachytit interkulturní
kontakty i na příkladu sbírky oděvů.
Cylindr se začal těšit všeobecné oblibě kolem roku
1800. Klobouky se lišily podle dobového vkusu:
mívaly širokou či úzkou krempu, případně byly bez
krempy, mohly být špičaté, kulaté, válcové, nízké a vysoké, vyrobené z plsti, hedvábí, sametu, hedvábného
plyše nebo byly slaměné a ozdobené šňůrkami, třapci
a stuhami. Zpočátku byly značně vysoké a později se
stále snižovaly. Příklady ze sbírky od tzv. »hřibového
klobouku« ze Solnohradska z bílé plsti, přes černý
cylindr z Peuerbachu z konce 18. století až po cylindr
z Londýna z poloviny 19. století dokládají, že tvar cylindru našel na jedné straně odezvu u pokrývek hlavy
regionálních krojů, na druhé straně se nosily i běžné
módní klobouky slavných dílen z módních metropolí.
Tzv. »Schwammerlhut« (»hřib«) s průměrem až 60 cm
se například v letech 1820 až 1860 s velkou oblibou
nosil s látkovým plisováním na spodní straně krempy.
Tuhý cylindr vznikl kolem roku 1780 z vysokého
vlněného plstěného klobouku a byl považován za
symbol měšťanstva. Jako politická pokrývka hlavy byl
převzat z americké války o nezávislost přes Anglii do
Francie, kde mu byla věnována větší pozornost v době
francouzské revoluce. Pokračování nalezl v roce 1848
v kalábrijském klobouku v Německu v podobě tzv.
»Heckerhut«, jenž byl pojmenován podle německého
revolucionáře Heckera. Již na konci 19. století nosili
cylindry příslušníci měšťanstva a šlechty. Po skončení
monarchie se stal cylindr symbolem nového státu,
odkazoval na měšťanskou vládu a republiku. Na řadě
plakátů a karikatur byl použit jako symbol protikapitalistické propagandy.11

über England nach Frankreich, wo ihm in der Französischen Revolution größere Aufmerksamkeit geschenkt
wurde. Er fand eine Fortsetzung 1848 im Kalabreser
und in Deutschland im Heckerhut. Schon gegen Ende
des 19. Jahrhunderts wurde der Zylinder von Bürgertum und Adel getragen. Mit dem Ende der Monarchie
wurde der Zylinder zum Symbol für den neuen Staat, in
Referenz an die bürgerliche Regierung und Republik.
Auf manchen Plakaten und in zahlreichen Karikaturen
wurde der Zylinderhut zum Symbol der antikapitalistischen Propaganda.11
Gerade am Beispiel der Kopfbedeckungen können
wir nun mit Hilfe unserer Sammlung die Entwicklungen
und Beeinflussungen, die ein modisches Accessoire
gemacht hat, sehr gut darstellen. Wir finden sowohl
modische Ausprägungen dieses Hutes als auch regio
naltypische Adaptierungen. Verbreitet durch die bildlichen Fixierungen in der populären Druckgrafik, in
der Modegrafik, Trachtengrafik und anderen Darstellungen hat hier so ganz nebenbei eine klischeehafte
bildliche Fixierung stattgefunden. Es stellt sich die
Frage inwieweit diese tatsächlich eine Region repräsentieren und nicht viel mehr eine »konstruierte« Nation dargestellt wird.
In Zusammenhang mit dem »Schwammerlhut« kann
noch auf ein weiteres Beispiel interkulturellen Kontaktes hingewiesen werden. Auf dem Aquarell von Max
von Chezy, das den Titel »Die Stiegerdirn« trägt und
in das Jahr 1836 zu datieren ist, lugt unter dem Hut ein
Tuch hervor, das unter dem Namen »Pfeffertuch« in
die Geschichte eingegangen ist. Interessiert hat in diesem Zusammenhang die Bezeichnung »Pfeffertuch«.
In Oberösterreich haben sich diese meist dunkelfarbigen Seidentücher, die reich mit Pailletten, Bouillon
und Goldfaden an einer Ecke des Tuches bestickt sind,
ähnlich den hellen Tüchern überliefert. In den 1870er
und 1880er-Jahren wurden die meist aus Seide gearbeiteten »Pfeffertüchl« von bestickten Dreiecksamttüchern abgelöst. Getragen wurden sie in Oberösterreich
meist in Nackenbindung mit mehreren Zipfeln, wobei
das hervorstechendste goldbestickte Stück zur besseren Sichtbarkeit nach vorne über die Schulter drapiert wurde. Nicht selten wurde darüber noch ein Hut
getragen. Ganz allgemein gelten die Pfeffertücher als
Vorläufer des Schwarzseidenen Kopftuches, das die
Goldhaube ab Mitte des 19. Jahrhunderts ablöste. Nur
sehr selten haben sich Baumwollkopftücher in ähnlicher Farbigkeit als billigere Variante überliefert.12 Das
Pfeffertuch erhielt seinen Namen, da es aus dem vorwiegenden Pfeffer produzierenden Land Indien, dem
Pfefferland, bezogen wurde. Diese Tuchart eignet sich
als perfektes Beispiel für Kulturkontakte und einer
aus fernen Regionen übernommenen vestimentären
Tradition, die mit wenigen Mitteln zu einem regionalspezifischen Beispiel wird. Weitere Beispiele ließen
sich bei den sogenannten »Türkischen Tüchern«, die
in Wien und Linz produziert wurden und nur durch das
Türkischrotfärben oder durch die Musterung »fremd«
erschienen, finden. Auch sie sind durch modische Tendenzen aufgenommene Traditionen, die als Accessoire
zur Goldhaube weiter existieren.13

Právě na příkladu pokrývek hlavy můžeme pomocí
naší sbírky velmi dobře ilustrovat vývoj a vlivy, které
módní doplněk zaznamenal. Nacházíme jak moderní
varianty tohoto klobouku, tak i typické regionální
adaptace. Prostřednictvím obrazového zachycení
v populární tiskové grafice, módní a krojové kresbě
a dalších záznamů zde zcela mimochodem došlo
k schematické obrazové fixaci. Vyvstává otázka, do
jaké míry tyto záznamy skutečně reprezentují určitý region nebo spíše znázorňují »vykonstruovaný« národ.
V souvislosti s tzv. »hřibem« lze poukázat ještě na
další příklad interkulturního kontaktu. Na akvarelu
Maxe von Chezy, jenž nese název »Die Stiegerdirn«
a datuje se do roku 1836, je pod kloboukem vidět
šátek, jenž vešel do dějin pod názvem »Pfeffertuch«
(»pepřový šátek«). V této souvislosti nás zajímalo
právě označení »pepřový šátek«. V Horním Rakousku
se tyto hedvábné šátky, které měly většinou tmavé
barvy a byly na jednom rohu bohatě vyšívány pajetkami, buliony a zlatými nitěmi, dochovaly podobně
jako světlé šátky. V 70. a 80. letech 19. století byly
tyto většinou hedvábné »pepřové šátky« nahrazeny vyšívanými trojcípými sametovými šátky.
V Horním Rakousku se zpravidla nosily zavázané za
krkem s několika cípy, přičemž nejnápadnější zlatě
vyšívaná část byla nařasena dopředu přes rameno
tak, aby byla lépe vidět. Nezřídka se přes ně nosily
ještě i klobouky. Zcela obecně jsou »pepřové šátky«
považovány za předchůdce šátku z černého hedvábí,
který se od poloviny 19. století začal nosit místo zlatého čepce. Jen velmi zřídka se jako levnější varianta
dochovaly bavlněné šátky v podobných barvách.12
»Pepřový šátek« byl takto pojmenován proto, že se
dovážel z Indie, tedy země známé především produkcí
pepře. Tento druh šátku může posloužit jako výborný
příklad kulturních kontaktů a oděvní tradice převzaté
z dalekých krajů, která se za vynaložení nevelkých
prostředků stává specifickým regionálním příkladem.
Další příklady bychom mohli najít u tzv. »tureckých
šátků«, které se vyráběly ve Vídni a v Linci a působily
»cizím« dojmem jen díky tomu, že byly barveny tureckou červení. I v tomto případě se jedná o tradice
vzniklé díky módním tendencím, které nacházejí další
využití jako doplněk ke zlatému čepci.13
Zlaté čepce
Zlaté čepce bývají v Rakousku označovány také
jako »Zlatare«. Tento výraz pochází z chorvatštiny
a označuje kromě zlatých čepců cokoli, co je vyšíváno
zlatem či ze zlata vyrobeno. Chorvatský »zlatar«
je zlatník, »zlatan« je tvar příslušného přídavného
jména, podstatné jméno »zlato« je stejné jako
v češtině. Horní Rakousko na sebe pohlíží jako na region zlatých čepců, neboť se zde v podobě lineckého
zlatého čepce – v Bavorsku nazývaného »pasovský
čepec« – dochoval mimořádně bohatý a skvostný druh
ženské specificky regionální pokrývky hlavy. Abychom
Horní Rakousko jako region zlatých čepců porovnali
s dalším krajem, zahájili jsme v roce 2010 společně
s Rakousko-chorvatskou společností projekt s náz-
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Zlatare
»Zlatare« ist kroatisch und heißt übersetzt Goldhaube
bzw. alles was mit Gold bestickt ist oder aus Gold
gearbeitet ist. Der kroatische »zlatar« ist der Goldschmied, »zlatan« heißt golden oder goldig, »zlato«
ist das Gold. Oberösterreich versteht sich als Goldhaubenregion, da sich hier in der Linzer Goldhaube
– in Bayern als Passauer Haube bezeichnet – eine
besonders reiche und prächtige Art weiblicher regionalspezifischer Kopfbedeckungen überliefert hat. Um
die Goldhaubenregion Oberösterreich auch einer anderen Region gegenüberzustellen, haben wir im Jahre
2010 gemeinsam mit der Österreichisch-kroatischen
Gesellschaft ein Projekt mit dem Titel »GoldhaubenZlatare« gestartet. Gefunden haben wir eine zweite
Goldhaubenregion in Slawonien in Ostkroatien. Hier
werden Tücher in Goldstickereitechnik bestickt und
so zusammengesteckt, dass sie haubenähnlich zur
Tracht getragen werden. Die Technik der Goldstickerei
wird sowohl in Oberösterreich in zahlreichen Goldhaubenstickkursen als auch in Kroatien mit Stickkursen
bis heute gepflegt und tradiert.
Die Ausstellung im Freilichtmuseum Sumerauerhof,
unserer Außenstelle, wurde im Jahr 2010 von 25. April bis 31. Oktober gezeigt und im darauffolgenden
Jahr an drei Stationen in Slawonien in Ostkroatien.14
Für diesen Kulturvergleich, der in der Technik der
Goldstickerei eine gemeinsame Wurzel findet, hat die
Österreichisch-kroatische Gesellschaft im Jahre 2012
einen Oberösterreichischen Volkskulturpreis erhalten. Bilaterale Trachtenausstellungen im Vergleich
könnten auch zu anderen Regionen Europas in ähnlicher Art und Weise stattfinden, da sich die Goldstickerei in sehr vielen Kulturen findet. Eine Form von
4 Plakat der
Ausstellung in Kroatien/
Slawonien 2011
Plakát k výstavě
»Goldhauben – Zlatare«
v chorvatské Slavonii
v roce 2011
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vem »Goldhauben-Zlatare«. Druhý region, v němž jsou
zlaté čepce zastoupeny, jsme našli ve východochorvatské Slavonii. Zde jsou zlatě vyšívány šátky, které
se následně spojují do tvaru připomínajícího čepec
a nosí se jako součást kroje. Technika zlaté výšivky
se dodnes provozuje a traduje jak v Horním Rakousku
v řadě kurzů specializovaných na vyšívání zlatých
čepců, tak i v kurzech výšivky v Chorvatsku.
Ve Skanzenu Sumerauerhof, který je naší pobočkou,
se konala příslušná výstava v roce 2010 v době od
25. dubna do 31. října a v následujícím roce byla prezentována na třech místech ve Slavonii ve východním
Chorvatsku.14 Za toto kulturní srovnání, které nachází
společné kořeny v technice zlaté výšivky, obdržela
Rakousko-chorvatská společnost v roce 2012 Hornorakouskou cenu lidové kultury. Bilaterální srovnávací
výstavy krojů by bylo možné podobným způsobem
uspořádat i s ohledem na další evropské regiony, neboť
zlatou výšivku nacházíme v celé řadě kultur. Takové
projekty a iniciativy umožňují zohlednit určitou formu
kulturních kontaktů a svědčí o vzájemném respektu.
Jak už jsme ukázali na uvedených příkladech, určitě je
také možné vyzdvihnout konkrétní detaily kulturních
technik a uspořádat na tomto základě výstavu. Při
bližším pohledu zjišťujeme, že do našeho kulturního
okruhu bylo převzato pozoruhodné množství prvků
z dalekých regionů a naopak, kolik jevů z našeho kulturního prostředí bylo převzato a adaptováno ve vzdálených regionech.
K sběratelskému úkolu národopisu a každodenní
kultury versus etnologie
Ve sběratelské činnosti Hornorakouského zemského
muzea nebylo vždy možné důsledně dodržet vlastenecký vztah k Hornímu Rakousku, jak bylo poznamenáno již v roce 1836 ve výroční zprávě, neboť dary
ne vždy splňovaly podmínky stanov.15 Do sbírek byly
již velmi brzy zařazovány zajímavosti z jiných regionů
světa. První muzejní instalaci v rámci národopisného
oddělení představoval tzv. hornorakouský selský byt
od roku 1895. Do těchto let spadá i rozšíření sbírky
o etnologické objekty, zřejmě proto, aby je bylo možné
využít pro porovnání s předměty lidového umění domovského regionu, které byly převážně sbírány. Do
sbírky byla zařazena i řada předmětů, jež přivezli
obyvatelé Horního Rakouska z různých zahraničních
cest. Součástí národopisné sbírky Hornorakouského
zemského muzea je rovněž etnologická sbírka. Byla
spravována v rámci činností jednotlivých kustodů
a v průběhu doby jí byla věnována různá pozornost.
Po novém nasměrování národopisu v Zámeckém muzeu v letech 1963 – 1966 již nebyly žádné etnologické
objekty prezentovány. V uplynulých desetiletích byla
sběratelská činnost tímto směrem provozována pouze
sporadicky. Na tomto příkladu lze ukázat, že sbírky
vždy také reprezentují i osobnost příslušného kustoda
a hledají odpovídající těžiště.
V uplynulých letech bylo přesto do sbírky Hornorakouského zemského muzea zařazeno několik zajímavých předmětů, které zde chci ilustrativně představit.

Kulturkontakt findet in derartigen Projekten und Initiativen eine Beachtung und zeugt von gegenseitigem
Respekt. Auch ist es sicherlich möglich, wie wir aus
bisher bereits erläuterten Beispielen gezeigt haben,
dass sich das eine oder andere Detail an Kulturtechniken herausgreifen lässt um daraus Ausstellungen
zu entwickeln. Es ist erstaunlich, wieviel bei näherem
Hinsehen von fernen Regionen stammt und in unseren
Kulturkreis übernommen wurde bzw. umgekehrt, wieviel aus unserem Kulturkreis in fernen Regionen übernommen und adaptiert wurde.

5 Manda Nenadic in
Tracht aus der Gegend
von Zupanja
Manda Nenadic v kroji
z okolí města Županja

Zum Sammelauftrag der Volkskunde und Alltags
kultur versus Ethnologie
In der Sammeltätigkeit des Oberösterreichischen
Landesmuseums konnte der vaterländische Oberösterreich-Bezug, wie schon 1836 im Jahresbericht
vermerkt wurde, nicht konsequent durchgezogen werden, da die Schenkungen nicht immer die Auflagen
der Satzungen erfüllten.15 So wurde schon sehr bald
Interessantes aus anderen Regionen der Welt mit aufgenommen. Eine erste museale Aufstellung fand die
Volkskundeabteilung in der sogenannten Oberösterreichischen Bauernwohnung ab 1895. In jene Jahre
fällt auch die Erweiterung der Sammlung auf ethnologische Objekte, wohl um sie den vorwiegend gesammelten Volkskunstgegenständen der näheren Region
gegenüberzustellen. Auch fanden viele Gegenstände
Eingang in die Sammlung, die von Oberösterreichern
von diversen Auslandsaufenthalten mitgebracht worden waren. Teil der volkskundlichen Sammlung des
OÖLM ist auch die Sammlung Ethnographie. Sie wurde
unter den einzelnen Kustoden mitbetreut und fand
einmal mehr und einmal weniger Aufmerksamkeit.
Bei der Neuaufstellung der Volkskunde im Schlossmuseum 1963 und 1966 wurden keinerlei ethnologische Objekte mehr gezeigt. Nur sporadisch wurde in
den vergangenen Jahrzehnten in diese Richtung weitergesammelt. An diesem Beispiel zeigt sich, dass
Sammlungen auch jeweils die Persönlichkeit des zuständigen Kustoden repräsentieren und Schwergewichte bilden.
In den letzten Jahren fanden doch einige interessante Stücke Aufnahme in die Sammlung des OÖ. Landesmuseums, die hier beispielhaft vorgestellt werden
sollen. Auch fand sich Gelegenheit sich mit Objekten
aus dem Altbestand zu beschäftigen.
Als ein Objekt mit Geschichte erweist sich das Hirtenhemd aus Ungarn. Dieses Hirtenhemd stammt aus
dem Nachlass von Maria de Posz (1921 – 2000), einer
in Budapest geborenen Künstlerin, die im Jahre 1956
ihre Heimat verlassen musste und zunächst nach Venezuela und ab 1962 nach Österreich emigrierte. Mit
Landschaftsbildern und Schilderungen des Alltagslebens machte sie sich hier einen Namen. Über die Familie ihres Lebensgefährten Vladimir Bedenikowitsch
(1944 – 2013) kam das ungefähr 100 Jahre alte Hirtenhemd nach Oberösterreich. Dieses reich bestickte aus
Leinen gefertigte Hemd, das aus der Familie von Maria
de Posz aus Ungarn stammt, wurde in Erinnerung an

Rovněž se naskytla příležitost zabývat se objekty
z původní sbírky.
Jedním z objektů s vlastní historií je pastýřská
košile z Maďarska. Tato košile pochází z pozůstalosti
Marie de Posz (1921 – 2000), umělkyně narozené
v Budapešti, jež musela v roce 1956 opustit svou vlast
a emigrovala nejprve do Venezuely a v roce 1962 do
Rakouska. Zde se proslavila krajinomalbou a líčením
každodenního života. Prostřednictvím rodiny jejího
životního druha Vladimira Bedenikovice (1944 – 2013)
se tato přibližně 100 let stará pastýřská košile dostala
do Horního Rakouska. Bohatě zdobená lněná košile,
pocházející z rodiny Marie de Posz z Maďarska, visela
v bytě v ateliéru jako památka na ztracený domov. Tak
bohužel došlo působením světla k poškození červené
výšivky na přední straně košile. Přáním Marie de Posz,
která se nechala pohřbít v Budapešti, bylo, aby historie této košile neupadla v zapomnění, a proto byl tento
objekt v roce 2014 darován Hornorakouskému zemskému muzeu.
K úkolům národopisu/evropské etnologie/kulturní
antropologie/historie každodenní kultury patří nejen
pozorování, rozebírání a vědecká analýza kulturních
hodnot v subjektivaci a objektivaci v současnosti
a minulosti, ale právě v muzejní oblasti i zařazování
charakteristických objektů, které lze uvést do souvislosti s těmito tématy.16
Abychom odpovídajícím způsobem reagovali na
současné tendence, s nimiž se setkáváme mezi
lidmi, a zajistili jejich reprezentativní začlenění do
muzejní sbírky, dochází již několik let k rozšiřování
sbírky dovezených suvenýrů také o přivezená věcná
svědectví lidí s migrační historií. V tomto ohledu spolupracuje národopisné oddělení přímo se zástupci
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6 Hirtenhemd aus
Ungarn um 1900
Pastýřská košile
z Maďarska z doby
kolem roku 1900
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die verlorene Heimat in der Wohnung im Atelier aufgehängt, was leider einen nachhaltigen Lichtschaden der
roten Stickerei auf der Vorderseite des Hemdes verursacht hat. Es war der Wunsch von Maria de Posz, die
sich in Budapest begraben ließ, dass die Geschichte
um dieses Kleidungsstück nicht vergessen wird und so
wurde es dem Oberösterreichischen Landesmuseum
im Jahre 2014 geschenkt.
Mit zu den Aufgaben der Volkskunde/Europäischen
Ethnologie/Kulturanthropologie und Alltagskulturgeschichte gehört nicht nur die Beobachtung, Beschäftigung und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
kulturalen Werten in Subjektivationen und Objektivationen in Gegenwart und Vergangenheit, sondern gerade im musealen Bereich die Aufnahme von bezeichnenden Objekten, die damit in Verbindung zu bringen
sind.16
Um gegenwärtigen Strömungen in der Bevölkerung
gerecht zu werden und repräsentativ in die museale
Sammlung aufzunehmen, findet seit einigen Jahren
eine Erweiterung der Sammlung von den nicht nur
mitgebrachten Souvenirartikeln auf mitgebrachte
dingliche Zeugnisse von Menschen mit Migrationshintergrund statt. Diesbezüglich steht die Volkskundliche Abteilung in direktem Austausch mit Vertretern
von Migrationsvereinen in Oberösterreich. Seit 2009
veranstaltet das OÖ. Landesmuseum gemeinsam mit
dem Verein ibuk (Verein für interkulturelle Begegnung
und Kulturvermittlung) das Vermittlungsformat »Know
How International« bzw. »Know How Oberösterreich«
zu verschiedenen Themen und Ausstellungen. Seit
diesem Jahr gibt es den freien Zugang ins Museum für
Asylwerber. Eine Großinitiative des OÖ. Landesmuseums in der Migrationsarbeit ist in Vorbereitung. Über
den OÖ. Landeskulturbeirat und das OÖ. Forum Volkskultur werden derzeit Projekte zur Förderung der interkulturellen Jugendarbeit in Oberösterreich als onlinePlattform und mobile Vermittlungsformate initiiert
und umgesetzt. Auch hier werden dezidiert Projekte
zur kulturellen Vielfalt hervorgehoben und als Chance
in der Vermittlung gesehen. Vorbereitet wurde diese
Initiative durch das Empfehlungspapier des Landeskulturbeirates 2013 »Kultur von Allen. Offensive für
Interkulturalität und Inklusion«.
Als schwierig erachtet sich zur Zeit noch die Aufnahme von Objekten der aktuellen Flüchtlingskrise,
da bezeichnende Objekte noch zu sehr mit Emotionen
behaftet sind, als dass sie einer musealen Institution
übergeben werden. Bei Objekten, die mit Arbeitsmigration in Verbindung zu bringen sind, ergibt sich das
Problem, dass diese ganz bewusst zurück gelassen
werden, da die Personen einen Neustart wagen. Hier
sind oft nur Objekte aus der 2. und 3. Generation erhältlich.
Als letzten Neuzugang vor der Tagung bayerischer,
böhmischer, oberösterreichischer und sächsischer
Museumsfachleute im September 2016 haben wir am
31.8.2016 eine Bilddokumentation zur Flüchtlingsaufnahme in Linz im Herbst/Winter 2015/16 nach einer
Ausstellung in der Tabakfabrik Linz vom Verein Arcobaleno geschenkt bekommen.

migračních spolků v Horním Rakousku. Od roku 2009
pořádá Hornorakouské zemské muzeum společně
se spolkem ibuk (Spolek pro interkulturní setkávání
a zprostředkování kultury) akce s názvem »Know
How International«, popř. »Know How Oberösterreich« k různým tématům a výstavám. Od letošního
roku mají žadatelé o azyl bezplatný vstup do muzea.
Připravuje se velká iniciativa Hornorakouského zemského muzea v oblasti migrační práce. V současnosti
jsou prostřednictvím Hornorakouského zemského poradního orgánu pro otázky kultury a Hornorakouského
fóra lidové kultury iniciovány a realizovány projekty
na podporu interkulturní práce s mládeží v Horním
Rakousku v podobě on-line platformy a mobilních
komunikačních formátů. I zde jsou cíleně vyzdvihovány projekty týkající se kulturní rozmanitosti, které
jsou chápány jako šance pro porozumění. Tato iniciativa byla připravena na základě doporučení zemského
poradního orgánu pro otázky kultury z roku 2013
s názvem »Kultura všech. Ofenzíva interkulturality
a inkluze«.
Zařazovat objekty týkající se aktuální uprchlické
krize se prozatím jeví jako obtížné, neboť příslušné
předměty jsou ještě příliš úzce spojeny s emocemi,
a nemohou být proto předány muzejní instituci.
U objektů, které lze dát do souvislosti s pracovní migrací, vzniká problém daný tím, že lidé, kteří usilují
o nový začátek, tyto předměty často vědomě nechávají
v původním domově. K dispozici máme mnohdy pouze
objekty z druhé a třetí generace.
Jako poslední přírůstek před konferencí bavorských,
českých, hornorakouských a saských odborných
pracovníků muzeí konané v září 2016 jsme 31.8.2016
obdrželi po uskutečnění výstavy v lineckém komplexu

7 Flüchtlings
dokumentation 2015/16
Uprchlická dokumentace z let 2015/16

Wie erläutert, habe ich Wege aufgezeigt, wie man einerseits anhand einer vorhandenen Sammlung neue
Interpretationen und neue Gesichtspunkte aufzeigen
kann, die ein heutiges Publikum in seiner kulturellen
Vielfalt interessieren, und andererseits durch gezielte
Neuzugänge die Sammlung sinnvoll ergänzen kann,
damit neue Zugänge und Betrachtungsweisen im Umgang mit den Objekten möglich sind.

1 Vgl. www.migrationsammeln.info (19.7.2016)
2 Veranstalter waren das Forschungszentrum für historische
Minderheiten, das Institut für Wissenschaft und Kunst und das
Österreichische Museum für Volkskunde in Zusammenarbeit mit
dem Museumsbund Österreich. Die Tagungsbeiträge und Diskussionen wurden publiziert in: Neues Museum. Die österreichische
Museumszeitschrift. Thema Museum & Migration, 3/2011.
3 www.museum-joanneum.at (19.7.2016)
4 Als Download von der Homepage herunterzuladen:
www.museumsbund.de. Vgl. auch Deutscher Museumsbund
(Hrsg.), Museumskunde Migration 76:1/10 (2010) bzw. Verbund
der Museen der Schweiz VMS ICOM Schweiz – Internationaler
Museumsrat (Hrsg.), museum.ch. Die Schweizer Museumszeitschrift.
5 Hier eine Auswahl: Bluche, Lorraine (Hrsg.), NeuZugänge.
Museen, Sammlungen und Migration. Eine Laborausstellung,
Bielefeld 2013. – Deutscher Museumsbund e. V. (Hrsg.), Museen,
Migration und kulturelle Vielfalt. Handreichungen für die Museumsarbeit, Berlin 2015. – Neues Museum. Die österreichische
Museumszeitschrift, 3/2011. Thema: Museum & Migration. –
Wonisch, Regina; Hübel, Thomas (Hrsg.), Museum und Migration.
Konzepte – Kontexte – Kontroversen, Bielefeld 2012. – Migration
– Heimat – Identität. Beiträge zum Bewusstsein der Begriffe.
Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde, 39. Band 2011/2012, Bonn
2012. – Schmidt-Lauber, Brigitta (Hrsg.), Ethnizität und Migration. Einführung in Wissenschaft und Arbeitsfelder, Berlin 2007.
– Deuser, Patricia: Grenzverläufe – Migration, Museum und das
Politische, Berlin 2016. – Raffler, Marlies: Museum – Spiegel der
Nation? Zugänge zur Historischen Museologie am Beispiel der

Tabakfabrik darem od spolku Arcobaleno obrazovou
dokumentaci přijímání uprchlíků v Linci na podzim
a v zimě 2015/16.
Ve svém příspěvku jsem nastínila cesty, jak lze na
jedné straně na základě stávajících sbírek poskytnout
nové interpretace a perspektivy, o které má dnešní
kulturně rozmanité publikum zájem, na druhé straně
cíleně a smysluplně rozšiřovat sbírku tak, aby byl
možný nový přístup k objektům a nové náhledy.
1 Srov. www.migrationsammeln.info (19.7.2016)
2 Pořadatelem bylo Výzkumné centrum pro historické menšiny,
Institut vědy a umění a Rakouské národopisné muzeum ve spolupráci se Svazem muzeí Rakouska. Konferenční příspěvky a diskuze
byly zveřejněny v následujícím periodiku: Neues Museum. Die
österreichische Museumszeitschrift. Thema Museum & Migration,
3/2011.
3 www.museum-joanneum.at (19.7.2016)
4 K dispozici ke stažení na webových stránkách:
www.museumsbund.de. Srov. též Deutscher Museumsbund (vyd.),
Museumskunde Migration 76:1/10 (2010), popř. Verbund der Museen der Schweiz VMS ICOM Schweiz – Internationaler Museumsrat (vyd.), museum.ch. Die Schweizer Museumszeitschrift.
5 Zde výběr: Bluche, Lorraine (vyd.), NeuZugänge. Museen,
Sammlungen und Migration. Eine Laborausstellung, Bielefeld
2013. – Deutscher Museumsbund e. V. (vyd.), Museen, Migration
und kulturelle Vielfalt. Handreichungen für die Museumsarbeit,
Berlin 2015. – Neues Museum. Die österreichische Museumszeitschrift, 3/2011. Thema: Museum & Migration. – Wonisch, Regina;
Hübel, Thomas (vyd.), Museum und Migration. Konzepte – Kontexte – Kontroversen, Bielefeld 2012. – Migration – Heimat – Identität. Beiträge zum Bewusstsein der Begriffe. Rheinisches Jahrbuch
für Volkskunde, 39. Svazek 2011/2012, Bonn 2012. – SchmidtLauber, Brigitta (vyd.), Ethnizität und Migration. Einführung in
Wissenschaft und Arbeitsfelder, Berlin 2007. – Deuser, Patricia:
Grenzverläufe – Migration, Museum und das Politische, Berlin
2016. – Raffler, Marlies: Museum – Spiegel der Nation? Zugänge
zur Historischen Museologie am Beispiel der Genese von Landes-
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Genese von Landes- und Nationalmuseen in der Habsburger
monarchie, Wien 2007
6 Erster Bericht über die Leistungen des vaterländischen Vereines zur Bildung eines Museums für das Erzherzogthum Oesterreich ob der Enns und das Herzogthum Salzburg, Linz 1835, S. 20
(Statuten)
7 Erster Bericht über die Leistungen des vaterländischen Vereines zur Bildung eines Museums für das Erzherzogthum Oesterreich ob der Enns und das Herzogthum Salzburg, Linz 1835, S. 7
(von Joseph Kenner)
8 Vgl. ausführlich hierzu: Brückner, Wolfgang, Deneke, Bernward
(Hrsg.), Volkskunde im Museum. Referate, Stellungnahmen
und Umfrageauswertung zur wissenschaftlichen Arbeitstagung
der Arbeitsgruppe kulturhistorischer Museen in der Deutschen
Gesellschaft für Volkskunde, veranstaltet vom 4. bis 6. April 1973
in Frankfurt/Main unter dem Titel Perspektiven musealer Sammelund Darbietungspraxis. Geschichte und Problematik des »Volkskundlichen« in kulturhistorischen Museen, Würzburg 1976
9 Tietenberg, Annette: Vom Zirkulieren der Muster. Ein Modell
transkultureller Verflechtungen. In: Tietenberg, Annette (Hrsg.),
Muster im Transfer, Köln 2015, S. 7 – 20
10 Weissengruber, Thekla: Paisley – Ein Muster erobert die Welt.
In: Johann. Das Mitteilungsblatt der Erzherzog Johann Stiftung
26/2016, S. 91 – 94. Gwandhaus No. 22./2016
11 Um nur einen aktuellen Literaturhinweis zum Zylinderhut zu
nennen: Feurstein-Prasser, Michaela: Der wandelbare Zylinder.
Ein Kleidungsstück von Revolutionären, Reaktionären, Fiakern und
Zauberern. In: Feurstein-Prasser, Michaela / Staudinger, Barbara
(Hrsg.), Chapeau! Eine Sozialgeschichte des bedeckten Kopfes,
Wien 2016, S. 114 – 117
12 Literatur hierzu: Lipp, Franz C.: Goldhaube und Kopftuch: Zur
Geschichte und Volkskunde der österreichischen, vornehmlich Linzer Goldhauben und oberösterreichischen Kopftücher, Linz 1980,
S. 102, 123 – 127. – Mautner, Konrad; Geramb Viktor: Steirisches
Trachtenbuch, II. Band Graz 1935, S. 479 – 483. Übrigens stammt
auch die Technik der Goldstickerei aus dem Orient. Weissengruber,
Thekla: Goldhauben – Zlatare. Traditionelle Kopfbedeckungen aus
Slawonien und Oberösterreich. In: Oberösterreichische Heimatblätter. Jg. 64(2010/1/2), S. 68 – 77
13 Diese und ähnliche Beispiele werden im Rahmen der Ringvorlesung »Heimat«, die am 6. Oktober 2016 gestartet ist, für
die Bereiche der Kunst und Kultur nach dem Gesichtspunkt der
Konstruktion von Heimat, insbesondere beim Vortrag von Thekla
Weissengruber mit dem Titel »Kleider der Heimat« erörtert. Die
Beiträge werden 2017/2018 publiziert.
14 Ausführlich zum Projekt: Weissengruber, Thekla: Goldhauben – Zlatare. Traditionelle Kopfbedeckungen aus Slawonien
und Oberösterreich. In: Oberösterreichische Heimatblätter.
Jg. 64 (2010/1/2), S. 68 – 77. – Weissengruber, Thekla: Goldhauben – Zlatare. Ein Ausstellungsprojekt des Oberösterreichischen
Landesmuseums und der Österreichisch-Kroatischen Gesellschaft.
In: Jahrbuch des OÖ. Volksliedwerkes Bd. 63 (2014). Wien 2014,
S. 70 – 82
15 »Übersicht der Erwerbungen des vaterländischen Vereines
zur Bildung eines Museums« aus dem Jahre 1835. In der Abteilung
»Kunst und Alterthum« / Gemälde taucht auch ein Bildnis eines
Patriarchen auf einer aus Vesuvian(it) gearbeiteten Pilgermuschel auf, das angeblich zur Zeit der Kreuzzüge nach Österreich
gebracht worden war (Spende Adolph Archer, Steyr). Beilage X des
Ersten Berichts a. a. O. S. 42. Vgl. auch: Weissengruber, Thekla:
Ethnographie. In: Ridler, Gerda (Hrsg.), Schlossmuseum Linz.
Schätze aus Oberösterreich, Linz 2016, S. 233 – 236
16 Hier wird auf die sog. »Falkensteiner-Formel« als Definition
der Forschungsfelder der Volkskunde verwiesen. »Volkskunde
analysiert die Vermittlung (die sie bedingenden Ursachen und die
sie begleitenden Prozesse) von kulturalen Werten in Objektivationen (Güter und Normen) und Subjektivationen (Attitüten und
Meinungen). Ziel ist es, an der Lösung sozio-kultureller Probleme
mitzuwirken.« Definiert 1971. Zitiert nach: Kaschuba, Wolfgang:
Einführung in die Europäische Ethnologie, München 1999, S. 93
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und Nationalmuseen in der Habsburgermonarchie, Wien 2007
6 První zpráva o činnosti vlasteneckého spolku s cílem založit
Muzeum pro Arcivévodství rakouské nad Enží a Vévodství solnohradské, Linec 1835, str. 20 (stanovy)
7 První zpráva o činnosti vlasteneckého spolku s cílem založit
Muzeum pro Arcivévodství rakouské nad Enží a Vévodství solnohradské, Linec 1835, str. 7 (od Josepha Kennera)
8 Srov. k tomu podrobně: Brückner, Wolfgang, Deneke, Bernward (vyd.), Volkskunde im Museum. Referate, Stellungnahmen
und Umfrageauswertung zur wissenschaftlichen Arbeitstagung
der Arbeitsgruppe kulturhistorischer Museen in der Deutschen
Gesellschaft für Volkskunde, veranstaltet vom 4. bis 6. April 1973
in Frankfurt/Main unter dem Titel Perspektiven musealer Sammelund Darbietungspraxis. Geschichte und Problematik des »Volkskundlichen« in kulturhistorischen Museen, Würzburg 1976
9 Tietenberg, Annette: Vom Zirkulieren der Muster. Ein Modell
transkultureller Verflechtungen. In: Tietenberg, Annette (vyd.),
Muster im Transfer, Köln 2015, str. 7 – 20
10 Weissengruber, Thekla: Paisley – Ein Muster erobert die Welt.
In: Johann. Das Mitteilungsblatt der Erzherzog Johann Stiftung
26/2016, str. 91 – 94. Gwandhaus č. 22/2016
11 Zde alespoň jeden aktuální literární odkaz na cylindr:
Feurstein-Prasser, Michaela: Der wandelbare Zylinder. Ein
Kleidungsstück von Revolutionären, Reaktionären, Fiakern und
Zauberern. In: Feurstein-Prasser, Michaela/Staudinger, Barbara
(vyd.), Chapeau! Eine Sozialgeschichte des bedeckten Kopfes,
Wien 2016, str. 114 – 117
12 Příslušná literatura: Lipp, Franz C.: Goldhaube und Kopftuch:
Zur Geschichte und Volkskunde der österreichischen, vornehmlich
Linzer Goldhauben und oberösterreichischen Kopftücher, Linz
1980, str. 102, 123 – 127. – Mautner, Konrad; Geramb Viktor: Steirisches Trachtenbuch, II. Band Graz 1935, str. 479 – 483. Mimochodem i technika zlaté výšivky pochází z Orientu. Weissengruber,
Thekla: Goldhauben – Zlatare. Traditionelle Kopfbedeckungen aus
Slawonien und Oberösterreich. In: Oberösterreichische Heimatblätter. Roč. 64(2010/1/2), str. 68 – 77
13 Tyto a podobné příklady byly uvedeny v rámci série přednášek
»Domov«, která byla zahájena 6. října 2016 a byla věnována
oblasti umění a kultury z hlediska konstruktu domova, zejména
v přednášce Thekly Weissengruber s názvem »Oděv domova«.
Příspěvky budou publikovány v letech 2017/2018.
14 Podrobně o projektu: Weissengruber, Thekla: Goldhauben
– Zlatare. Traditionelle Kopfbedeckungen aus Slawonien und
Oberösterreich. In: Oberösterreichische Heimatblätter. Roč. 64
(2010/1/2), str. 68 – 77. – Weissengruber, Thekla: Goldhauben
– Zlatare. Ein Ausstellungsprojekt des Oberösterreichischen
Landesmuseums und der Österreichisch-Kroatischen Gesellschaft.
In: Jahrbuch des OÖ. Volksliedwerkes Sv. 63 (2014). Wien 2014,
str. 70 – 82
15 »Přehled objektů získaných vlasteneckým spolkem pro
vytvoření muzea« z roku 1835. V oddělení »Umění a starožitnosti«/
malby se objevuje také podobizna patriarchy na poutní mušli
z vesuvianitu, která byla přivezena do Rakouska údajně v době
křižáckých výprav (dar od Adolpha Archera, Steyr). Příloha X výše
uvedené První zprávy. Str. 42. Srov. též: Weissengruber, Thekla:
Ethnographie. In: Ridler, Gerda (Vyd.), Schlossmuseum Linz.
Schätze aus Oberösterreich, Linz 2016, str. 233 – 236.
16 Zde odkazujeme na tzv. definici oblastí národopisného
výzkumu z Falkensteinu. »Národopis analyzuje zprostředkování
(průvodní příčiny a procesy) kulturních hodnot v objektivaci (statky
a normy) a subjektivaci (postoje a názory). Cílem je přispět k řešení
sociokulturních problémů.« Definice z roku 1971. Citováno dle:
Kaschuba, Wolfgang: Einführung in die Europäische Ethnologie,
München 1999, str. 93

Tagungsimpressionen
Imprese z konference
1 Der Vortragssaal
im Maximilianmuseum
Přednáškový sál
v Maximiliánově muzeu

2 Konzert im Rokokosaal
des Schaezlerpalais
Koncert v rokokovém sále
Schaezlerova paláce
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3 Gemeinsames Abendessen in den Räumen des Schaezlerpalais
Společná večeře v prostorách Schaezlerova paláce

4 Empfang im Augsburger Rathaus
Recepce na augsburské radnici

5 Pause im überdachten Innenhof des Maximilianmuseums
Přestávka na zastřešeném nádvoří Maximiliánova muzea

6 Besichtigung des Maximilianmuseums
Prohlídka Maximiliánova muzea

7 Auf dem Weg ins Volkskundemuseum Oberschönenfeld
Na cestě do Etnografického muzea Oberschönenfeld

8 Ausstellungsrundgang im Volkskundemuseum Oberschönenfeld
Prohlídka expozice v Etnografickém muzeu Oberschönenfeld
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Kennenlernen – austauschen – zusammenarbeiten
Poznávání – výměna zkušeností – spolupráce
25 Jahre bayerisch-böhmisch-oberösterreichisch-sächsische Museumsfachtagungen
25 let bavorsko-česko-hornorakousko-saské odborné konference muzejníků
Jubiläen sind ein Grund zur Freude, aber auch eine
gute Gelegenheit, zurückzublicken. Die 25. Bayerischböhmisch-sächsische (und seit 2010 auch oberösterreichische) Museumsfachtagung gibt wirklich zur
Freude Anlass – denn bei der ersten Zusammenkunft
hätte wohl niemand ernstlich geglaubt, dass der Erfahrungsaustausch im Museumsbereich über Staatsbzw. Ländergrenzen hinweg so lange Bestand haben
würde.
Schon bald nach dem Fall der Mauer und der Beseitigung des Eisernen Vorhangs gab es Kontakte
zwischen der Landesstelle für die nichtstaatlichen
Museen in Bayern, damals unter Leitung von Egon J.
Greipl, und der noch in drei »Bezirkskunstzentren«
in Dresden, Chemnitz und Leipzig organisierten Museumsbetreuung in Sachsen. Es entwickelte sich ein
reger Erfahrungsaustausch vor allem mit den Kollegen
am Standort Chemnitz, wo schließlich 1991 eine nach
Vorbild der bayerischen Betreuungsbehörde strukturierte »Schwester«, die Sächsische Landesstelle für
Museumswesen, ins Leben gerufen wurde.
In dieser spannenden Phase des Umbruchs und
neuer Möglichkeiten lag es auf der Hand, bayerischerseits auch den Blick über die Grenze ins Nachbarland
Tschechien zu werfen. Die bayerische Landesstelle lud
gemeinsam mit dem Egerland-Museum Marktredwitz
im März 1991 zu einer noch recht überschaubaren
Zusammenkunft bayerischer, tschechoslowakischer,
sächsischer und thüringischer Museen ein (»Neue
Wege und Formen der Zusammenarbeit«). Diese war
aber letztlich die Initialzündung für die folgenden Kontakte. Mit Unterstützung der Hanns-Seidel-Stiftung
kam es dann im Juli 1992 zu einer ersten größeren
bayerisch-tschechischen Museumstagung mit rund
70 Teilnehmern in Kloster Banz, deren Titel »Museen
in Bayern und der CSFR: Bestandsaufnahme und
Perspektiven der Zusammenarbeit« die Intention der
Veranstalter verdeutlicht. Es lag auf der Hand, die

Výročí jsou důvodem k radosti, ale také dobrou
příležitostí pro pohled zpět. 25. bavorsko-českosaská (a od roku 2010 také hornorakouská) odborná
konference muzejníků je opravdu důvodem k radosti –
protože při prvním setkání by asi byl nikdo neočekával,
že se výměna zkušeností v oblasti muzejnictví, přes
hranice zemí a států, dočká tak dlouhého trvání.
Již brzy po pádu Berlínské zdi a odstranění železné
opony existovaly kontakty mezi Zemským ústředím pro
nestátní muzea v Bavorsku, tehdy pod vedením Egona
J. Greipla, a tehdejší instituce Péče o muzea Saska,
skládající se z tří organizací pod jménem »Okresní
střediska umění« v Drážďanech, Karl-Marx-Stadtu
a Lipsku. Z toho se vyvinula čilá výměna zkušeností,
především s kolegy ze Saské Kamenice / Chemnitz, kde
pak v roce 1991 vznikla »sestra« strukturovaná podle
vzoru bavorské pečovatelské instituce, vzniklo Saské
ústředí pro muzejnictví.
V této napínavé fázi přelomu a nových možností bylo
zcela logické, že bavorská strana obrátila svůj pohled
také přes hranice do sousední země české. Bavorské
zemské ústředí zvalo v březnu roku 1991, společně
s Muzeem Chebska / Egerland-Museum v Marktredwitz, k tehdy ještě dost přehlednému setkání bavorských, československý, saských a durynských muzeí
(»Nové cesty a formy spolupráce«). Konec konců ale
bylo toto setkání roznětným impulzem pro následující
kontakty. S podporou Nadace Hannse Seidela došlo
v červenci roku 1992 k první větší bavorsko-české konferenci muzejníků se zhruba 70 účastníky v klášteře
Banz, jejíž titulek »Muzea v Bavorsku a v ČSFR: Inventarizace a perspektivy spolupráce« ozřejmuje záměry
pořadatelů. Bylo smysluplné spojit kontakty obou stran
a vybudovat rozšířenou, trilaterání rovinu, protože
před politickými transformacemi přirozeně existovaly kooperace mezi muzeí »socialistických bratrský
zemí« NDR und ČSSR. I když zároveň s politickým systémem bylo vyměněno mnoho vedoucích činovníků

» Wolfgang Stäbler
L andesstelle für
die nichtstaatlichen
Museen in Bayern
Zemské ústředí
pro nestátní muzea
v Bavorsku
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Kontaktstränge zusammenzuführen und schließlich
auf eine erweiterte, trilaterale Ebene zu stellen, denn
vor den politischen Umwälzungen hatte es naturgemäß Kooperationen zwischen Museen in den »sozialistischen Bruderstaaten« DDR und ČSSR gegeben.
Auch wenn zugleich mit den politischen Systemen
viele führende Köpfe des kulturellen Lebens ausgetauscht worden waren – in der ČSFR vertrat seit 1990
die neue Assoziation der böhmischen und mährischschlesischen Museen und Galerien die Interessen
dieser Häuser – konnte man doch an diese Tradition
für die Zusammenarbeit in den geografisch benachbarten Regionen anknüpfen. So plädierte denn auch
der Leiter der jungen sächsischen Landesstelle, Joachim Voigtmann, auf dieser Tagung für die Fortführung
der sächsisch-tschechischen Museumsbeziehungen.
Letztlich war nun der Kreis geschlossen für weiteren
Austausch aller drei Partner. Die Beiträge der Tagung
fanden Eingang in das Jahrbuch für sudetendeutsche
Museen und Archive 1992.
Für den Februar 1993 wurde in Cheb/Eger ein Arbeitstreffen von Vertretern der sächsischen, bayerischen
und tschechischen Museumsämter und -verbände anberaumt, welches die »2. Tagung bayerischer, böhmischer und sächsischer Museumsfachleute« im Juni des
Jahres vorbereitete. Bei dieser trafen sich auf Einladung der tschechischen Kollegen schon rund 100 Museumskolleginnen und -kollegen, v. a. aus dem grenznahen Raum, sowie Vertreter der beteiligten Ämter
und Verbände. Sie stellten vor allem ihre unterschiedlichen Strukturen und Arbeitsweisen vor, aber auch
bereits erste geglückte Kooperationsprojekte. Unter
1 Gespräche bei der
BBOS-Tagung 2001
in Regensburg
Rozhovory na konferenci BBOS v roce 2001
v Regensburgu
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kulturního života – v ČSFR zastupovala od roku 1990
nová Asociace českých a moravskoslezských muzeí
a Galerií zájmy muzeí – bylo přeci jen možno navázat
na tuto tradici spolupráce v geograficky sousedících
regionech. A tudíž se vedoucí mladého Saského zemského ústředí Joachim Voigtmann na této konferenci
přimlouval za pokračování česko-saských vztahů mezi
muzei. Nakonec tedy nyní vznikl zájmový okruh všech
tří partnerů pro další výměnu zkušeností. Příspěvky
konferece byly zveřejněny v Ročence sudetoněmecký
muzeí a archivů / Jahrbuch für sudetendeutsche Museen und Archive 1992.
Pro únor 1993 bylo v Chebu sjednáno pracovní setkání zástupců saských, bavorských a českých muzejních úřadů a svazů, které mělo v červnu tohoto
roku připravit »2. konferenci bavorských, českých
a saských odborných pracovníků muzeí«. Na ní se na
pozvání českých kolegů setkalo již zhruba 100 kolegů
a kolegyň z muzeí, předevší z příhraničních oblastí,
jakož i zástupci zúčastněných úřadů a svazů. Prezentovali zejména své rozdílné struktury a způsoby
práce, ale také už první zdařilé kooperační projekty.
Mezi referenty byli přední osobnosti nové spolupráce,
vedle již uvedených vedoucích zemských ústředí, Lisa
Fendl/Marktredwitz, Bärbel Kleindorfer-Marx/Cham,
Eva Dittertová z Chebu, Jan Mohr z Liberece jakož i Walter Fuger a Wolfgang Stäbler z bavorského Zemského
ústředí. Na konferenci byl předloženo první vydání
nově vzniklého dvoujazyčného magazinu »Museum –
Bulletin – Muzeum«. Jednalo se o prostý věstník, který
měl zpočátku vycházet půlročně, ovšem již další vydání se změnila v ryzí sborník zpráv a referátů z konfe-

2 Besuch des Museums
in Krumau bei der
BBOS-Tagung 2002
Návštěva muzea
v Českém Krumlově
při konferenci BBOS
v roce 2002

den Referenten waren die Haupt-Protagonisten der
neuen Zusammenarbeit, neben den bereits genannten
Landestellenleitern Lisa Fendl /Marktredwitz, Bärbel
Kleindorfer-Marx/Cham, Eva Dittertová aus Cheb/
Eger, Jan Mohr aus Liberec/Reichenberg sowie Walter Fuger und Wolfgang Stäbler von der bayerischen
Landesstelle. Zur Tagung wurde die erste Ausgabe der
neu ins Leben gerufenen, zweisprachigen Zeitschrift
»Museum – Bulletin – Muzeum« vorgelegt. Dabei handelte es sich um ein sehr schlichtes Mitteilungsblatt,
das zunächst halbjährlich erscheinen sollte, sich aber
schon ab den nächsten Ausgaben zu einem reinen Berichtsheft über die nun jährlich im Turnus der Länder
wechselnden Tagungen wandelte.
Nach der ersten Zusammenkunft auf sächsischem
Boden im Juli 1994 in Zittau zeigte sich, dass die Phase
des vorsichtigen Abtastens und Kennenlernens sowie
des breitgefächerten Austauschs vorbei war und man
beschloss, bei den Zusammenkünften nun jeweils ein
bestimmtes Thema aus der Museumsarbeit durch Erfahrungsberichte und Forschungsergebnisse aus den
Partnerländern zu beleuchten. Dabei widmete man
sich zunächst bestimmten Materialgruppen wie Glas
(Passau 1995), Textilien (Liberec/Reichenberg 1996)
und Papier und Graphik (Dresden 1997). Danach ging
man auch zu übergreifenden Themen über wie der

rencí, které se nyní v ročním turnusu pořádaly střídavě
v jednotlivých zemích.
Po prvním setkání na saské půdě v červenci roku
1994 v Žitavě / Zittau bylo zřejmé, že doba opatrného
oťukávání a poznávání, jakož i výměny zkušeností
v širokém rozsahu pominula a bylo dohodnuto, že při
příštích setkáních budou osvětlena konkrétní témata
z práce muzea pomocí zpráv o získaných zkušenostech
a prostřednictvím výsledků výzkumů v partnerských
zemí. Přitom se zpočátku věnovala pozornost určitým
materiálovým skupinám jakou bylo Sklo (Pasov / Passau 1995), Textil (Liberec / Reichenberg 1996) a Papír
a umělecká grafika (Drážďany / Dresden 1997). Poté

3 Besichtigung des Industriemuseums Chemnitz
im Rahmen der BBOS-Tagung 2003
Návštěva Průmyslového muzea Chemnitz
v rámci konference BBOS v roce 2003
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Zeitgeschichte im Museum (Nürnberg 1998) oder Museen und EDV-Technik bei der Sammlungserfassung
(Pilsen 1999).

byly na řadě i přesahující témata jako byly Soudobé
dějiny v muzeu (Norimberk / Nürnberg 1998) či Muzea
a počítače při správě sbírek (Plzeň 1999).

Die bayerisch-böhmisch-(oberösterreichisch)sächsischen Museumsfachtagungen 1992 – 2017

Bavorsko-česko-(hornorakousko)-saské odborné konference muzejníků v letech 1992 – 2017

1992 Banz: Museen in Bayern und der ČSFR:
Bestandsaufnahme und Perspektiven der
Zusammenarbeit
1993 Cheb/Eger
1994 Zittau
1995 Passau: Glas
1996 Reichenberg: Textilien
1997 Dresden: Papier und Graphik
1998 Nürnberg: Zeitgeschichte im Museum
1999 Pilsen: Museen und EDV-Technik bei der
Sammlungserfassung
2000 Freiberg: Historische Möbel im Museum
2001 Regensburg: Die Botschaft der Museen.
Vermittlung in Konzept und Gestaltung
2002 Krumau: Museum und Region
2003 Chemnitz: Industriekultur im Museum
2004 Neukirchen b. Hl. Blut: Spezialmuseen
2005 Böhmisch Leipa: Natur im Museum
2006 Leipzig: Militärgeschichte im Museum
2007 Passau: Gemeinsam Perspektiven schaffen: Regionale und grenzüberschreitende Kooperation und Vernetzung
2008 Cheb/Eger: Tischlein deck dich. Nahrung
als interkulturelles Phänomen
2009 Bautzen: 1989/2009. 20 Jahre friedliche
Revolution. Chance und Verpflichtung
2010 Freistadt: Christliche Religion im musealen
Kontext
2011 Nürnberg: Museen bauen und gestalten
2012 Aussig: Die Spuren der deutschsprachigen
Bevölkerung in den böhmischen Ländern.
Das deutschböhmische Thema in der gegenwärtigen Museumsarbeit
2013 Zwickau: Museum digital!? Potenziale und
Grenzen. Neue Wege für Ausstellung, Kommunikation und Vermittlung
2014 Ried i. Innkreis: Die Stadt und ihre
Identität(en). Über Potential und Zukunft der
Stadtmuseen
2015 Bayreuth: Zwischen Wissenschaft und Kult.
Berühmte Personen im Museum

1992 Banz: Muzea v Bavorsku a v ČSFR:
Inventarizace a perspektivy spolupráce
1993 Cheb
1994 Žitava
1995 Pasov : Sklo
1996 Liberec: Textil
1997 Drážďany : Papír a umělecká grafika
1998 Norimberk : Soudobé dějiny v muzeu
1999 Plzeň: Muzea a počítače při správě sbírek
2000 Freiberg: Historický nábytek v muzeu
2001 Řezno : Poselství muzeí. Zprostředkování
konceptem a tvorbou
2002 Český Krumlov: Muzeum a region
2003 Saská Kamenice : Kultura průmyslu
v muzeu
2004 Neukirchen b. Hl. Blut: Speciální muzea
2005 Česká Lípa: Přírodověda v muzeu
2006 Lipsko : Vojenské dějiny v muzeu
2007 Pasov : Společně vytvářet perspektivy:
Regionální a přeshraniční kooperace
a propojení
2008 Cheb: Stolečku, prostři se. Strava jako
interetnický fenomén
2009 Budyšín : 1989 – 2009. 20 let pokojné
revoluce. Šance i povinnost pro muzea
2010 Freistadt: Křesťanské náboženství v muzeologickém kontextu
2011 Norimberk : Muzea stavět a tvořit
2012 Ústí nad Labem: Stopy německojazyčného
obyvatelstva v českých zemích.
Česko-německá témata v současné muzejní práci
2013 Cvikov: Muzeum digitálně!? Potenciál
a meze. Nové cesty a možnosti pro výstavy,
kommunikaci a předávání informací
2014 Ried i. Innkreis: Město a jeho identita(y).
O potenciálu a budoucnosti městských muzeí
2015 Bayreuthu: Mezi vědou a kultem. Slavné
osobnosti v muzeu

Um den Fokus noch etwas zu erweitern beschloss
man 2009, künftig den Kreis der Partner um die Museen Oberösterreichs, vertreten durch den Verbund
Oberösterreichischer Museen, zu vergrößern. Dieses
geografisch wie kulturell im wahrsten Sinne des Wortes naheliegende Bundesland war erstmals auf der Tagung in Bautzen vertreten. 2010 wurde die Veranstaltung offiziell um den neuen Partner erweitert, der nun
gleich nach Freistadt einlud. Wie sich schnell zeigen
sollte, brachten die österreichischen Kollegen wichtige weitere Impulse in die Gespräche ein.
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Za účelem rozšíření pohledu a pole působnosti bylo
v roce 2009 dohodnuto, že se okruh partnerů zvětší
o muzea Horního Rakouska, zastoupená ve Svazu
hornorakouských muzeí. Tato geograficky i kulturně
velice blízká spolková země Rakouska byla poprvé
zastoupená na konferenci v Budyšíně / Bautzen. V roce
2010 se pak skupina rozšířila oficiálně o nového partnera, který také hned pozval účastníky do Freistadtu.
Velice záhy bylo zjevné, že rakouští kolegové vnášejí
další důležité impulzy do debat.
Jako pevný bod v kalendáři jsou každoroční konference odborných pracovníků muzeí sousedních
regionů nyní už po čtvrt století důležitou platformou
přeshraniční komunikace a kooperace a tím i dobrým

Die jährlichen Tagungen der Museumsleute der
Nachbarregionen sind nun als Fixpunkt in vielen Kalendern durch ein Vierteljahrhundert eine wichtige
Plattform der Kommunikation und der Kooperation
über die Grenzen hinweg und damit ein schönes Beispiel für das zusammenwachsende Europa geworden.
Nicht alle in der Anfangseuphorie geplanten gemeinsamen Projekte konnten sofort oder überhaupt umgesetzt werden und es zeigte sich, wie wichtig gerade bei
allein schon aufgrund sprachlicher Barrieren aufwendigen Projekten Fördermittel der EU sind – aus eigener
Kraft wäre Vieles nicht zu stemmen. Es bleibt aber ein
eindeutig positives Fazit: Die gemeinsamen, regelmäßigen Tagungen haben viel bewirkt. Allein schon die
Möglichkeit, sich persönlich kennen zu lernen, die
Gründe für manchmal unterschiedliche Blickwinkel
und Vorgehensweisen zu erfahren und dann gemeinsam Ideen zu entwickeln ist jede Mühe der Tagungsvorbereitung und -durchführung wert.
25 Jahre des fachlichen Austauschs, von Diskussionen, kollegialer Zusammenarbeit, Freundschaft: Wie
geht es weiter?
Das nächste Treffen wartet schon: Erstmals werden
vom 24. bis 26.9.2017 die Tagungsteilnehmer in Mähren zu Gast sein. In Mikulov/Nikolsburg dreht sich
dann die bayerisch-böhmisch-oberösterreich-sächsische Museumswelt um archäologische Sammlungen
und ihre Präsentation in den Museen.

příkladem srůstající Evropy. Ne všechny, v počáteční
euforií planované, společné projekty bylo možno
realizovat hned či realizovat vůbec a bylo zjevné,
jak důležité jsou finanční podpory Evropské unie
u projektů, které byly už jen z jazykových důvodů velice náročné – z vlastních sil bychom mnohé nezvládli.
Zbývá ale jednoznačně pozitivní závěr: Společnými,
pravidelnými konferencemi se toho hodně dosáhlo. Už
jen možnost poznat se osobně, dozvědět se důvody
pro kolikrát rozdílné zorné úhly a způsob jednání,
a pak rozvíjet představy společně dále, vše to stojí za
veškerou námahu při připravných pracích pro konferenci a její uskutečnění.
25 let odborné výměny zkušeností, diskuzí, kolegiální spolupráce, přátelství: A jaké bude pokračování?
A už máme před sebou další setkání: Od 24. –
26.9.2017 budou účastníci konference poprvé
hosty na Moravě. V Mikulově se bavorsko-českohornorakousko-saský svět muzeí bude točit kolem
archeologických sbírek a jejich prezentaci v muzeích.

4 Vortrag in der
Bibliothek des Hauses
Wahnfried im Rahmen
der BBOS-Tagung 2015
in Bayreuth
Přednáška v knihovně
domu Wahnfried v
rámci konference BBOS
v roce 2015 v Bayreuthu
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hofmuseum Illerbeuren, Tanja Kutter
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Všechny obr.: Hornorakouské zemské muzeum
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Alle Abbildungen: Jürgen Knauss
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Abb. 1: Museum Ditteldorf, Wieland Menzel; Abb. 2,
4 – 5, 7 – 8: Sächsische Landesstelle für Museumswesen; Abb. 3: Spielzeugmuseum Seiffen; Abb. 6:
Sorbisches Museum Bautzen/Serbski Muzej
Budyšin, Anne Hasselbach; Abb. 9: Sächsische Landesstelle für Museumswesen und Verlag der Kunst
Dresden, Gestaltung: Anke Albrecht
Obr. 1: Muzeum Ditteldorf, Wieland Menzel;
Obr. 2, 4 – 5, 7 – 8: Saské zemské ústředí pro
muzejnictví; Obr. 3: Muzeum hraček Seiffen; Obr.
6: Lužickosrbské muzeum Budyšín, Anne Hasselbach; Obr. 9: Saské zemské ústředí pro muzejnictví
a nakladatelství Verlag der Kunst Dresden, design:
Anke Albrecht

nestátní muzea v Bavorsku; Obr. 4: Město Furth im
Wald, Andreas Mühlbauer
Pfeffer:
Alle Abbildungen: Museum Mondsee / Johannes
Pfeffer
Všechny obr.: Muzeum Mondsee / Johannes Pfeffer
Šimša:
Alle Abbildungen: Nationalinstitut für Volkskultur
in Strážnice
Všechny obr.: Národní ústav lidové kultury
ve Strážnici
Stäbler:
Abb. 1, 3 – 4: Landesstelle für die nichtstaatlichen
Museen in Bayern; Abb. 2: Bayerisches Landesamt
für Denkmalpflege
Obr. 1, 3 – 4: Zemské ústředí pro nestátní muzea
v Bavorsku; Obr. 2: Bavorský zemský úřad pro
památkovou péči

Nejdl:
Abb. 1, 7: Archiv des Chodenmuseums Domažlice;
Abb. 2 – 3: Martin Slacik; Abb. 4 – 6: Pavel Slacik
Obr. 1, 7: Archiv Muzea Chodska v Domažlicích;
Obr. 2 – 3: Martin Slacik; Obr. 4 – 6: Pavel Slacik
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Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in
Bayern
Zemské ústředí pro nestátní muzea v Bavorsku

Ostenrieder:
Alle Abbildungen: Heimatmuseum Oettingen
Všechny obr.: Vlastivědné muzeum Oettingen

Telek:
Alle Abbildungen: Museum Bautzen
Všechny obr.: Muzeum Budyšín

Pellengahr:
Porträt Geleitwort: Landesstelle für die nichtstaat
lichen Museen in Bayern. Abb. 1: Zooey Braun,
Stadtmuseum Kaufbeuren; Abb. 2: Bezirk Unter
franken, Harald Brunhuber; Abb. 3 und 5: Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern;
Abb. 4: Stadt Furth im Wald, Andreas Mühlbauer
Portrét úvodní slovo: Zemské ústředí pro nestátní
muzea v Bavorsku. Obr. 1: Zooey Braun, Městské
muzeum Kaufbeuren; Obr. 2: Kraj Dolní Franky,
Harald Brunhuber; Obr. 3 a 5: Zemské ústředí pro

Weissengruber:
Abb. 1, 2, 6: Oberösterreichisches Landesmuseum,
A. Bruckböck; Abb. 3, 7: Oberösterreichisches
Landesmuseum; Abb. 5: Oberösterreichisches
Landesmuseum E. Grilnberger
Obr. 1, 2, 6: Hornorakouské zemské muzeum,
A. Bruckböck; Obr. 3, 7: Hornorakouské zemské
muzeum; Obr. 5: Hornorakouské zemské muzeum,
E. Grilnberger
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