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Istoria muzeelor - J. V. Maranto 
 
 
Bună ziua, tuturor. Să începem această vizită ghidată. Bine ați venit la muzeul muzeelor. Muzeele fac 
parte din istoria umanității de peste 2 000 de ani, dar nu au arătat mereu ca cel pe care îl vizităm azi. 
Istoria muzeelor este cu mult mai lungă și cu mult mai ciudată decât v-ați putea imagina. Vom începe 
aici, în aripa greacă. Cuvântul „muzeu” vine din grecescul mouseion, adică templu construit în 
cinstea Muzelor, zeițele artelor și științelor, în care li se cerea Muzelor să-i protejeze pe erudiți și să 
le dăruiască ingeniozitate celor considerați demni de ea. Templele erau pline de ofrande constând în 
sculpturi, mozaicuri, aparate științifice complexe, inscripții poetice și literare, precum și alte tributuri 
ce puteau demonstra că un muritor era demn de inspirație divină.  
 
Am ajuns în aripa mesopotamiană. Primul muzeu a fost creat în 530 î.Hr. pe teritoriul actual al 
Irakului. Primul său curator a fost o prințesă. Ennigaldi-Nanna a început să colecționeze și să 
adăpostească antichități egiptene în E-Gig-Par, casa ei. Când au făcut săpături în zonă, arheologii au 
descoperit zeci de artefacte aranjate atent pe rânduri, cu etichete de lut scrise în trei limbi. Cu 
siguranță organiza petreceri foarte interesante. 
 
Tradiția de a colecta obiecte interesante și de a le expune a început să fie imitată după cum putem 
vedea aici, în aripa dedicată Imperiului Roman. Casele politicienilor și generalilor erau pline de 
comori de război, iar în menajeriile împărătești lumea putea vedea animale exotice la evenimentele 
speciale, ca de exemplu la turneele de gladiatori. După cum puteți vedea, avem aici un leu și un 
gladiator. Ei bine, femeia de serviciu ar trebui să stea pe-aproape, evident. 
 
Mergem mai departe. Nu rămâneți în urmă! Următoarea etapă în evoluția muzeelor a intervenit în 
perioada Renașterii, când studiul naturii a fost din nou încurajat după aproape un mileniu de 
ignoranță în Occident. Cabinetele de curiozități, denumite și Wunderkammer, erau colecții de 
obiecte ce funcționau ca un soi de enciclopedie fizică, bazată pe artefacte. 
 
Intrați în dulap, aici, așa. Atenție la haine! Vom vizita cabinetul lui Ole Worm. Unul dintre cele mai 
cunoscute astfel de cabinete i-a aparținut lui Ole Worm, un bogat naturalist, anticar și medic din 
secolul XVII. Ole Worm colecționa specimene de animale și plante, schelete umane, texte runice 
antice și artefacte din Lumea Nouă. În alte cabinete de curiozități se puteau vedea anomalii genetice, 
pietre prețioase, obiecte de artă și relicve religioase și istorice. Atenție! Mai bine nu-l atinge! Aceste 
cabinete erau particulare, după cum spuneam, aflate în case de locuit și îngrijite de proprietarii lor - 
conducători politici și aristocrați, precum și comercianți și oameni de știință timpurii.  
 
Auziți flașneta de la circ? În anii 1840, un tânăr și întreprinzător proprietar de circ numit Phineas T. 
Barnum a cumpărat cele mai faimoase cabinete de curiozități din Europa și a creat Muzeul American 
Barnum de la New York, un loc în care se îmbinau spectaculos o grădină zoologică, un amfiteatru, un 
muzeu de ceară, o sală de teatru și spectacole cu creaturi ciudate, cunoscut pentru rezidenții săi 
eclectici - urși, elefanți, acrobați, uriași, siamezi, o sirenă de Fiji și o femeie cu barbă - și pentru 
colecția de mașinării moderne și instrumente științifice. 
 
Muzeele deschise publicului reprezintă un fenomen relativ recent. Înainte de Barnum, primele 
muzee publice puteau fi vizitate doar de burghezie și aristocrație și numai în anumite zile. Vizitatorii 
trebuiau să solicite permisiunea de a vizita muzeul în scris, cu câteva zile înainte. Muzeul putea fi 
vizitat doar de un grup restrâns într-o zi. Este bine cunoscut faptul că Luvrul permitea accesul tuturor 
în muzeu, dar numai trei zile pe săptămână. În secolul al XIX-lea, au început să apară muzeele așa 
cum le cunoaștem noi azi. Au fost înființate instituții precum Institutul Smithsonian, pentru a 
permite ca obiectele să fie văzute și studiate, nu doar păstrate sub cheie. Îndeosebi muzeele 
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americane au comandat experimente și au angajat exploratori care să caute specimene de animale și 
plante. Muzeele au devenit centre de erudiție și locul unor descoperiri artistice și științifice. Această 
perioadă este adesea denumită era muzeelor. 
 
În zilele noastre, muzeele sunt deschise tuturor și constituie centre de studiu și de cercetare, 
devenind tot mai interactive. Se pune însă în continuare întrebarea cine poate vizita muzeele, pentru 
că prețul biletelor poate constitui uneori un obstacol pentru viitorii savanți, artiști sau beneficiari ai 
inspirației divine ce nu își pot permite să-și satisfacă curiozitatea. Vă mulțumesc pentru vizită. Nu 
uitați să treceți pe la magazinul de suveniruri înainte de a pleca. 
 


