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Stair na músaem - J. V. Maranto 
 
 
Dia dhaoibh go léir, cuirimis tús lenár dturas treoraithe. Fáilte chun músaem na músaem. Is cuid de 
stair an duine músaeim le breis agus 2000 bliain. Ach níor chosúil iad i gcónaí leis na cinn atáimid 
chun cuairt a thabhairt orthu inniu. Is sine agus is aistí stair na músaem ná a d'fhéadfá a shamhlú. 
Tosóimid anseo in eite na Gréige. Is ón nGréigis, mouseion, ár bhfocal músaem, teampaill a tógadh le 
haghaidh na mBéithe, bandéithe na n-ealaíon agus na n-eolaíochtaí. D'impigh iarrthóirí ar na Béithe 
faire ar an lucht acadúil agus intleacht a dheonú dóibh siúd a mheasadar gurbh fhiú í. Líonadh na 
teampaill le tairiscintí dealbh, mósáicí, fearas eolaíochta casta, inscríbhinní fileata agus liteartha, 
agus aon ómós eile a léireodh fiúntas daonnaí d'inspioráid diaga.  
 
Táimid tar éis eite na Measpatáime a shroicheadh. Cruthaíodh an chéad mhúsaem i 530 R.C. in Iaráic 
an lae inniu. Banphrionsa ab ea an chéad choimeádaí. Thosaigh Ennigaldi-Nanna ársaíochtaí na 
Measpatáime a bhailiú agus stóráil in E-Gig-Par, a teach. Nuair a thochail seandálaithe an limistéar, 
fuaireadar mórán déantán eagraithe go néata i sraitheanna, le lipéid chré scríofa i dtrí theanga. 
Caithfidh go raibh cóisirí spéisiúla aici. 
 
Tosaíodh aithris a dhéanamh ar thraidisiún míreanna a bhailiú agus a thaispeáint mar is léir anseo in 
Eite Impireacht na Róimhe. Líonadh tithe taisce polaiteoirí agus ginearál le héadálacha cogaidh, agus 
thaispeáin cuibhrinn ríoga ainmhithe coimhthíocha don phobal ar ócáidí speisialta, ar nós comórtas 
gliairí. Mar a chíonn tú, tá leon agus gliaire againn anseo. Gan amhras, ba cheart go mbeadh an 
feighlí san eite seo. 
 
Ag dul ar aghaidh, brostaigh ort. Tharla an chéad chéim eile in éabhlóid na músaem sa Renaissance 
nuair a spreagadh staidéar ar an domhan nádúrtha arís eile tar éis beagnach mílaois d'aineolas an 
Iarthair. Bailiúcháin rudaí a ghníomhaigh mar shórt ciclipéid fhisiciúil, inar taispeánadh déantáin ab 
ea caibinéid fiosrachta, dá ngairtear freisin Wunderkammers. 
 
Isteach leat sa vardrús anso; seo leat. Seachain na cótaí agus téimis timpeall chaibinéad Ole Worm. 
Ba le Ole Worm, nádúraí saibhir, ársaitheoir agus dochtúir ón 17ú haois ceann de na 
Wunderkammers ba shuntasaí. Bhailigh Ole Worm eiseamail nádúrtha, creatlacha daonna, 
téacsanna ársa rúnacha agus déantáin ón Domhan Nua. I gcaibinéid fiosrachta eile, d'fhéadfá  
aimhrialtachtaí géiniteacha, clocha lómhara, saothair ealaíne, agus iarsmaí reiligiúnacha agus 
stairiúla a fháil. Ó a thiarcais! Níor cheart duit é sin a láimhseáil. Bhí na caibinéid seo príobháideach, 
arís, go minic i gcónaitheachtaí, a choimeád a n-úinéirí - rialóirí agus uaslathaithe, chomh maith le 
ceannaithe agus eolaithe luatha.  
 
Anois, an gcloiseann aon duine orgán sorcais? Sna 1840idí, cheannaigh fear seó óg fiontraíoch darbh 
ainm Phineas T. Barnum cuid de na caibinéid ba cháiliúla fiosracht ón Eoraip, agus thosaigh Músaem 
Meiriceánach Barnum i gcathair Nua-Eabhrac - meascán iontach zú, halla léachta, músaeim céarach, 
amharclainne agus seó anchúinse a raibh clú air as a áitritheoirí eicléictiúla, amhail béir, eilifintí, 
cleasghleacaithe, fathaigh, cúpla Siamach, murúch ó Fhidsí agus bhean fhéasógach, maille le mórán 
innealra nua-aimseartha agus ionstraimí eolaíochta. 
 
Feiniméan réasúnta nua is ea músaeim a bhíonn oscailte don phobal. Roimh Barnum, ní raibh cead 
ach ag an uasaicme agus ag an meánaicme dul isteach sna chéad mhúsaeim phoiblí agus ar laethanta 
áirithe amháin. Chaithfeadh cuairteoirí iarratas a dhéanamh chun cuairt a thabhairt ar an músaem i 
scríbhinn roimh iontráil agus ní fhéadfadh sé ach grúpaí beaga cuairt a thabhairt ar an músaem gach 
lá. Lamháil an Louvre don phobal uile dul isteach sa mhúsaem trí lá sa tseachtain amháin. Sa 19ú 
haois, tháinig ann don mhúsaem faoi mar is eol dúinn é. Cuireadh tús le hinstitiúidí ar nós an 
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Smithsonian ionas go bhféadfaí rudaí a fheiceáil agus staidéar a dhéanamh orthu, seachas a bheith 
faoi ghlas amháin. Choimisiúnaigh músaeim Mheiriceánacha go háirithe turgnaimh agus 
d'fhostaíodar taiscéalaithe chun samplaí nádúrtha a lorg agus a aisghabháil. Deineadh lárionaid 
scoláireachta agus fionnachtana ealaíonta agus eolaíochta de mhúsaeim. Tugtar go minic Aois na 
Músaem air seo. 
 
Faoi láthair, osclaítear músaeim do gach duine, is ionaid foghlama agus taighde iad agus tá siad ag 
iompú ina n-institiúidí teagmhálacha. Ach tá an cheist cé a rachaidh fós ábhartha, mar is féidir go 
gcoiscfidh praghsanna ticéad uaireanta iontráil scoláirí, ealaíontóirí ionchasacha agus spriocanna 
inspioráide diaga nach bhfuil d'acmhainn acu a bhfiosracht a shásamh. Go raibh maith agaibh go léir 
as teacht, agus stadaigí ag siopa bronntanas na siopaí bronntanas ar bhur slí amach. 
 


