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Sveicināti! Sāksim ekskursiju gida pavadībā. Laipni aicināti muzeju muzejā! Jau vairāk nekā 2000 gadu 
muzeji ir bijuši cilvēces vēstures daļa. Taču tie nebija tādi, kādus esam pieraduši apmeklēt 
mūsdienās. Muzeju vēsture ir daudz senāka un savādāka, nekā jūs varētu iedomāties. Sāksim 
ekskursiju šajā muzeja daļā, kas veltīta grieķiem. Vārds "muzejs" ir cēlies no grieķu mouseion — tā 
tika dēvēti tempļi, kurus būvēja mākslas un zinātnes dievietēm mūzām. Lūdzēji lūdzās mūzām, lai 
viņas sarga zinātniekus un dod asu prātu tiem, kas to, viņuprāt, pelnījuši. Tempļos tika novietoti 
ziedojumi — skulptūras, mozaīkas mākslas darbi, sarežģītas zinātniskas ierīces, dzeja, literārie darbi 
un citi veltījumi, ar kuriem mirstīgie centās apliecināt, ka viņi ir pelnījuši saņemt dievišķu iedvesmu. 
 
Tagad esam nonākuši Mezopotāmijai veltītajā muzeja zālē. Pirmais muzejs tika izveidots 530. gadā 
pirms mūsu ēras teritorijā, kur tagad atrodas Irāka. Muzeja pirmā pārzine bija princese 
Ennigaldi-Nanna. Viņa sāka kolekcionēt mezopotāmiešu antīkos mākslas darbus un izvietot tos savā 
pilī E-Gig-Par. Vēlāk, kad arheologi šajā vietā veica izrakumus, viņi atrada ļoti daudzus mākslas 
priekšmetus, rūpīgi sakārtotus rindās, un pie tiem piestiprinātas māla plāksnītes ar uzrakstiem trijās 
valodās. Princese noteikti rīkoja interesantas viesības. 
 
Intriģējošu priekšmetu kolekcionēšana un izstādīšana izvērsās arvien plašāk, kā jūs to varat redzēt 
šeit, Romas impērijai veltītajā muzeja zālē. Politiķu un armijas ģenerāļu dārgumu glabātavas bija 
pārpildītas ar vērtīgām kara trofejām, savukārt karaliskajās zvērnīcās tika turēti eksotiski dzīvnieki, lai 
īpašos gadījumos izklaidētu publiku līdzīgi kā gladiatoru cīņas. Šeit, lūk, varat redzēt lauvu un 
gladiatoru. Hmm..., šajā zālē noteikti vajadzētu strādāt apkopējiem. 
 
Nāciet, turpināsim ekskursiju! Nākamais muzeju attīstības posms ir renesanse, kad pēc gandrīz 
tūkstoš gadu ilga klusuma perioda Rietumu pasaule no jauna pievērsās dabas izpētei. Retumu 
kabinetos, kurus dēvēja arī par brīnumu kabinetiem, atradās priekšmetu kolekcijas, kas kalpoja par 
fiziskām enciklopēdijām, izrādot mākslas darbus. 
 
Tā, un tagad lieniet skapī! Pabīdiet nost mēteļus, un apskatīsim Oles Vormsa kabinetu. Viens no 
ievērojamākiem brīnumu kabinetiem piederēja Olem Vormsam, bagātam 17. gadsimta 
dabaszinātniekam, senlietu kolekcionāram un ārstam. Ole Vorms kolekcionēja dabas priekšmetus, 
cilvēka skeletus, senus rūnu tekstus un Jaunās pasaules mākslas darbus. Citos retumu kabinetos 
varēja apskatīt ģenētisku anomāliju paraugus, dārgakmeņus, mākslas darbus un reliģiskas un 
vēsturiskas relikvijas. Ak, tikai neko neaiztieciet! Šie privātie kabineti un kolekcijas, ko veidoja 
valdnieki un aristokrāti, kā arī tirgotāji un zinātnieki, bieži vien atradās privātmājās. 
 
Klau, vai dzirdat cirka skaņas? 1840. gadā jauns uzņēmējs un cirka īpašnieks Fineass T. Barnums 
atveda no Eiropas dažus slavenākos retumu kabinetus un Ņujorkā izveidoja Barnuma Amerikas 
muzeju, kas sastāvēja no vairākiem pieminēšanas vērtiem elementiem — zoodārza, lekciju zāles, 
vaska muzeja, teātra un dīvaiņu šova. Muzejs bija mājvieta daudziem un dažādiem iemītniekiem, 
piemēram, lāčiem, ziloņiem, akrobātiem, milžiem, Siāmas dvīņiem, Fidži nārai un bārdainajai dāmai; 
tajā atradās arī milzums visādu mehānismu un zinātnisku instrumentu. 
 
Muzejs, kurā varēja ieiet visi interesenti, bija salīdzinoši jauns fenomens. Pirms Barnuma izveidotā 
muzeja pirmie publiskie muzeji bija pieejami tikai sabiedrības augstākās šķiras un vidusšķiras 
pārstāvjiem un tikai noteiktās dienās. Interesentiem muzeja apmeklējumam vajadzēja pieteikties 
rakstiski, un dienas laikā tajā ielaida tikai nelielas grupas. Luvras muzejs kļuva ievērojams ar to, ka trīs 
dienas nedēļā tas atļāva apmeklējumus visiem sabiedrības locekļiem. 19. gadsimts bija laiks, kad  
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muzeji sāka veidoties par tādiem, kādus tos pazīstam mūsdienās. Tika izveidotas tādas iestādes kā 
Smitsona institūts, kuros priekšmetus vairs neslēpa skatieniem, bet tos varēja gan apskatīt, gan pētīt. 
It īpaši pēc Amerikas muzeju pasūtījuma tika veikti eksperimenti un nolīgti pētnieki, kuru uzdevums 
bija atrast un sagādāt dabas paraugus. Muzeji kļuva par zināšanu, mākslas un zinātnisko atklājumu 
centriem. Šo periodu bieži dēvē par muzeju laikmetu. 
 
Mūsdienās muzejus var apmeklēt ikviens, tie ir mācību un pētniecības centri un kļūst par iestādēm ar 
praktiskāku ievirzi. Tomēr jautājums par muzeju apmeklēšanas iespējām aizvien ir svarīgs, jo biļešu 
cenas dažkārt ir tādas, ka topošie zinātnieki, mākslinieki un dievišķas iedvesmas pārņemti cilvēki 
nevar atļauties tos apmeklēt, lai apmierinātu zinātkāri. Paldies, ka atnācāt, un aicinām ielūkoties 
suvenīru veikalā, kas atrodas pie muzeja izejas. 


