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мУзЕј НА отвоРЕНом глЕНтлАјтЕН  
(freilichtmuseum Glentleiten)

У последњих неколико деценија широм света основан је велики број 
музеја на отвореном, а један од већих и значајнијих је и Глентлајтен крај 
Гросвајла у Баварској (Немачка). Јуна месеца 2005. године имао сам при-
лику да посетим овај музеј. Музеј се налази у руралној области, на око 60 
километара јужно од Минхена, престонице Баварске. Област Глентлајтен су 
некада користили становници села Гросвајл за летњу испашу стоке. Музеј 
је основан 1973. године, али је први део музеја комплетиран и отворен 1976. 
године. Површина музеја је око 35 хектара, на надморској висини од око 750 
метара. 

Музеј је намењен пре свега очувању традиционалне руралне архитек-
туре, становања и привреде. Осим тога, у музеју има и сакралних објека-
та, а велика пажња је посвећена занатима и алатима и машинама који су 
коришћени у оквиру појединих заната или у сточарству и пољопривреди. 
Примарна намена музеја је, дакле, очување стамбено-економског комплекса 
у оквиру локалне руралне културе. У музеју на отвореном Глентлајтен не 
баве се урбаном културом, али такво опредељење треба узети с резервом јер 
у музеју ипак имају примерке архитектуре који потичу из малих урбаних 
насеља, а не из села. Но, како су у музеју јасно и основано закључили, често 
је веома тешко прецизно разликовати архитектуру малих градова (понекад 
од свега пар десетина хиљада становника) од архитектуре села.

Сви објекти који се налазе у музеју на отвореном Глентлајтен су аутен-
тични, али у зависности од степена оштећења у тренутку преузимања, неки 
објекти су реконструисани у већој мери. Онда када нека значајна зграда, из 
разних разлога, не може више да остане на аутентичној локацији, а пред-
ставља културно добро, бива премештена у музеј на отвореном. Музеј чува 
објекте из Горње Баварске, односно из области оивичене Алпима на југу, 
дунавом на северу, реком Лех на западу и реком Салцах на истоку. 
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Свако преузимање неког објекта традиционалне архитектуре и његово 
премештање у музеј прати обиман научно-истраживачки рад. Обавља се, 
пре свега, темељно снимање стања објекта, до најситнијих детаља. Прави се 
план објекта, план трансфера и пројекат смештања у самом музеју. Оштеће-
ни делови се рестаурирају или реконструишу. Али оно што је веома битно 
у Глентлајтену је то што истраживање објекта не обухвата само технички 
аспект, већ и историјски и етнолошки. Истражује се, дакле, комплетна исто-
рија објекта: ко га је и када направио, како га је користио, социјални статус 
оних који су га употребљавали, како се објекат мењао током времена, итд. 
На тај начин у музеј није пренет само неки објекат као материјално култур-
но добро, већ и његова културна позадина која се касније презентује посети-
оцима. Приликом постављања објекта у музеју ради се и реконструкција не-
посредног окружења тог објекта – баште, ограде, помоћне зграде и слично. 
Чак се тежи томе да објекат у музеју буде постављен на терену идентичних 
карактеристика. Стручњаци музеја сматрају да само на тај начин нека згра-
да може бити историјски документ и након премештања у музеј. 

Зграде које се налазе у музеју су исте онакве какве су биле у тренут-
ку преузимања са аутентичне локације. С таквим приступом у „изложе-
ним“ објектима је представљена историја која је у њима акумулирана. Али 
стручњаци музеја Глентлајтен се понекад опредељују да обаве делимичну 
реконструкцију објекта, како би публици представили материјализовану 
слојевитост историје појединих зграда. Тако је у једној кући делимично 
приказан оригинални зид, када је кућа прављена у XVIII столећу, затим де-
лимично преправљан зид крајем XIX столећа, и на крају део зида онакав 
какав је био шездесетих година XX столећа, када је кућа коришћена као 
викендица. 

Како је музеј превасходно посвећен историји локалног становања и 
привреде, највећи број зграда су стамбене и привредне зграде. У музеју 
Глентлајтен је јасно представљена једна културна карактеристика – архитек-
тонска синтеза становања и економије. Управо због тога највећи број зграда 
су такозване фарме, односно објекти који имају свој стамбени и економски 
део обједињени под једним кровом. Стручњаци музеја разликују једност-
ране, двостране, тростране и четворостране фарме, што у архитектонској 
реализацији значи једноделне, дводелне, троделне и четвороделне зграде. 
На основу идеје о потпуној реконструкцији, ентеријери свих зграда су пред-
стављени изузетно детаљно. Уласком у неку фарму стиче се утисак да су 
њени стални станари управо изашли. додуше, неке реконструкције, као што 
је реконструкција обеда, изведене су помало неспретно, односно исувише 
пластично и извештачено, што није у сагласју с остатком ентеријера. За-
нимљиво је да сваки од ових објеката има своје име. 

други битан део фонда овог музеја јесу зграде које су намењене или 
само становању или само економским активностима. Међу економским 
зградама најзначајнији су објекти везани за сточарство, као што су млека-
ри, летњи планински станови, штале. Од занатских објеката има пекара, ко-
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вачница, млинова, пилана, столарских радионица, сушионица, итд. Неки од 
објеката, заједно с опремом и машинама, и даље су у функцији. 

У музеју Глентлајтен не практикују реконструкцију аутентичног тради-
ционалног начина живота. То оправдавају високом ценом таквог захвата, а 
притом нико од локалног становништва то не жели да ради. С друге стране, 
поједине сточарске и занатске активности јесу присутне у музеју, тако да 
је могуће, на пример, добити храну коју сами производе у потпуности, од 
пашњака и њиве до ресторана. Активне су и поједине радионице у којима 
се посетиоцима презентују традиционалне занатске вештине и производе 
сувенири. На жалост, посетиоци који самостално дођу у музеј често нису 
у прилици да уђу у већину објеката или да присуствују презентацији неког 
заната, већ је то резервисано за најављене и групне посете. 

Музеј Глентлајтен има стандардну продавницу сувенира и ресторан 
који је смештен у једну стару гостионицу пренету у музеј. С обзиром на 
просторну разуђеност објеката у музеју, посетиоцима је обезбеђен детаљан 
водич с мапом. Већина публикација је штампана на неколико светских јези-
ка. Стручну окосницу музеја чини неколико етнолога, антрополога и архи-
теката, а осим њих важну улогу има и техничко особље задужено не само за 
одржавање музеја, већ и за обављање пољопривредних и занатских послова. 
Стручњаци уједно воде организоване посете, а велика пажња је посвећена 
раду с децом предшколског и школског узраста. 

Музеј Глентлајтен има своју редовну годишњу публикацију у којој се 
обрађују културолошки, историјски, етнолошки и музеолошки проблеми 
везани за активности музеја. 

  Милош Матић
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Слика 1. Фарма и гостионица, Музеј на отвореном Глентлајтен, Немачка (фотографија М. 
Матић 2005. године)

Слика 2. ентеријер спаваће собе, Музеј на отвореном Глентлајтен, Немачка (фотографија 
М. Матић 2005. године)
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Слика 3. Машина за прераду кромпира, Музеј на отвореном Глентлајтен, Немачка 
(фотографија М. Матић 2005. године)


