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Museoiden historia – J. V. Maranto 
 
 
Hei kaikki, lähdetäänpä opastuskierrokselle. Tervetuloa museoiden museoon. Museot ovat olleet osa 
ihmiskunnan historiaa yli 2 000 vuotta. Ne eivät tosin aina ole olleet sellaisia kuin nykyään. 
Museoiden historia on vanhempi ja erikoisempi kuin arvaisikaan. Aloitetaan täältä kreikkalaisesta 
siivestä. Sana museo tulee kreikan sanasta mouseion, joka tarkoittaa muusille eli taiteiden ja 
tieteiden jumalattarille pyhitettyjä temppeleitä. Muusilta pyydettiin suojelusta tieteenharjoittajille ja 
neroutta niille, joita muusat pitivät sen arvoisina. Temppelit olivat täynnä uhrilahjoiksi tuotuja 
veistoksia, mosaiikkeja, monimutkaisia tieteellisiä kojeita, runoja ja kirjoituksia sekä muita 
kunnianosoituksia, joita ”kuolevaiset” uhrasivat jumalallisen innoituksen toivossa. 
 
Olemme tulleet Mesopotamian siipeen. Ensimmäinen museo perustettiin nykyisen Irakin alueella 
vuonna 530 eaa. Ja ensimmäinen museokuraattori oli itse asiassa prinsessa. Ennigaldi-Nanna alkoi 
kerätä ja säilyttää Mesopotamian muinaisesineitä kotonaan, E-Gig-Parissa. Arkeologien suorittaessa 
kaivauksia alueella he löysivät kymmeniä siististi riveihin laitettuja esineitä, joissa oli savietiketit ja 
nimet kolmella kielellä. Prinsessa järjesti varmaan kiinnostavia juhlia! 
 
Kiehtovien esineiden keräämisestä ja esille panemisesta tuli tapa, jota alettiin matkia, mikä näkyy 
täällä Rooman valtakunnan siivessä. Poliitikkojen ja kenraalien aarrekammiot olivat pullollaan 
sotasaaliina saatuja kalleuksia, ja kuninkaallisten eläintarhojen eksoottisia eläimiä esiteltiin yleisölle 
erityistilaisuuksissa, kuten gladiaattorinäytännöissä. Tässä meillä on leijona ja gladiaattori. Ja 
selvästikin tässä siivessä tarvittaisiin vahtimestaria. 
 
Mennäänpä eteenpäin. Museoiden kehityksessä siirryttiin seuraavaan vaiheeseen renessanssin 
aikaan, jolloin länsimaissa kannustettiin taas luonnon tutkimiseen lähes tuhat vuotta kestäneen 
pimeän keskiajan jälkeen. Luonnon ja kulttuurin kummallisuuksia esittelevät kuriositeettikabinetit 
olivat vitriineineen eräänlainen aineellistunut ensyklopedia. 
 
Astukaa vain sinne vaatekaappiin, siitä takkien lomitse. Mennään tutustumaan Ole Wormin 
kabinettiin. Yksi tunnetuimmista ”ihmeiden kabineteista” kuului varakkaalle 1600-luvulla eläneelle 
luonnontieteilijälle, keräilijälle ja lääkärille Ole Wormille. Ole Worm keräsi luonnonnäytteitä, 
ihmisten luurankoja, vanhoja riimukirjoituksia ja esineitä Uudesta maailmasta. 
Kuriositeettikabinetteihin saatettiin koota myös epämuodostuneita yksilöitä, jalokiviä, taideteoksia 
sekä muinais- ja pyhäinjäännöksiä. Hetkinen! Siihen ei kannata koskea. Nämä kokoelmat olivat 
yksityisiä, niitä säilytettiin usein kotona, ja kerääjänä oli kokoelman omistaja – valtaapitävä tai 
aristokraatti, kauppias tai aikansa tieteenharjoittaja. 
 
Kuuletteko sirkusurkujen soivan? 1840-luvulla nuori toimelias sirkusyrittäjä Phineas T. Barnum osti 
useita Euroopan tunnetuimpia kuriositeettikabinetteja ja perusti New Yorkiin Barnumin 
amerikkalaisen museon. Se oli vaikuttava sekoitus eläintarhaa, luentosalia, vahakabinettia, teatteria 
ja kummajaisnäyttelyä, ja se tunnettiin monenkirjavista asukkaistaan, joita olivat karhut, norsut, 
akrobaatit, jättiläiset, siamilaiset kaksoset, fidžiläinen merenneito ja parrakas nainen. Museossa oli 
myös joukko uudenaikaisia kojeita ja tieteellisiä instrumentteja. 
 
Yleisölle avoimet museot ovat melko uusi ilmiö. Ennen Barnumia ensimmäiset julkiset museot olivat 
avoinna vain ylä- ja keskiluokalle ja vain tiettyinä päivinä. Museokävijöiden piti pyytää kirjallisesti 
etukäteen lupa museossa käyntiin, ja museoon pääsi päivittäin vain pieniä ryhmiä. Louvre oli 
kuuluisa siitä, että sinne pääsivät kaikki, joskin vain kolmena päivänä viikossa. Museot alkoivat 
muotoutua nykyisen kaltaisiksi 1800-luvulla. Smithsonian-instituutin tapaisia laitoksia perustettiin, 
koska esineet haluttiin näkyville ja tutkittaviksi, pois lukkojen takaa. Etenkin amerikkalaiset museot 
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teettivät kokeita ja palkkasivat tutkimusmatkailijoita hakemaan kokoelmiinsa luonnonnäytteitä. 
Museoista tuli oppineisuuden ja taiteellisen ja tieteellisen havainnoinnin keskuksia. Tätä kautta 
kutsutaan usein museoiden aikakaudeksi. 
 
Nykyajan museot ovat kaikille avoimia, ne palvelevat oppimista ja tutkimusta ja ovat yhä 
käytännönläheisempiä. Sen sijaan se, kuka museossa voi käydä, on yhä ajankohtainen kysymys, sillä 
pääsylippujen hinnat voivat joskus estää sellaisten tulevien tutkijoiden ja taiteilijoiden ja jumalallisen 
innoituksen saamien yksilöiden sisäänpääsyn, joilla ei ole varaa tyydyttää uteliaisuuttaan. Kiitos 
kaikille käynnistä ja muistakaa käydä museokauppojen museokaupassa ennen lähtöänne. 
 
 
 


