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На полотні художника Біллем ван Хьохта 

зображена  

одна з найстаріших картинних галерей у світі –  

“Картинна галерея Корнеліса ван дер Гєєста”, 

1628 р. 

На цій картині зображено Альберта і Ізабеллу,  

герцога та герцогиню Південних Нідерландів,  

які відвідали дім Корнеліса ван дер Гєєста.  

Корнеліс, бородатий мужчина на передньому  

плані, показує гостям картину “Мадонна з 

дитиною”  

пензля Квентіна Массейса. Відомо, що всі 

зображені  

тут полотна належать власнику галереї. Серед  

них як роботи ХV cт., так і твори його сучасників,  

наприклад Рубенса, який говорив про Корнеліса,  

як про безвідмовного замовника. 

Що таке музей? Дивне, здавалось би, запитання. Ну хто не 
знає, що таке музей. Бодай раз, але в музеї був кожен. І, 
звичайно ж, хоч якесь уявлення про музей мають усі. Але час 
від часу варто задавати собі прості запитання, щоб 
заглибитись у сутність простих, на перший погляд, речей. А 
музей, на погляд простого обивателя, річ проста. Як 
розповідає директор Львівської галереї мистецтв Борис 

Григорович Возницький, батько запитував його кожен раз, 
коли той провідував його: “Ну що ти, сину, там робиш, в тому 
музеї? Ну порозвішували, порозставляли різні старі речі, люди 
ходять, оглядають. А що ж ви там робите?” Подібні думки не 
рідкість. 

Які асоціації викликає слово “музей”? За дослідженнями 
англійського вченого Гуда, слово “музей” з усіх випадків 
вживання його в англомовних текстах лише у 20% має 



позитивний характер. У всіх інших випадках це слово є 
синонімом до слів нерухомий, статичний, нудний, монотонний, 

нецікавий, сухий, невиразний і стриманий, непроникливий, 
розмитий, незрозумілий, мертвий, неживий, несвідомий – 
музей показує минуле, застаріле, те, що вціліло.  

 

 

(Ф. Вайдахер. Загальна музеологія: Посібник – Літопис, Львів: 

2005). Таке спрощене, викликане почасти справедливою 
критикою музею митцями-модерністами, уявлення про музей 
притаманне, на жаль, багатьом, і зокрема й тим, від кого 
залежить розвиток цієї інституції. 

Як відомо, з часом усе змінюється і минає. Все, що 
залишається, є пам’яттю. Людина росте і розвивається. А як 
вона розвивається, залежить від пам’яті. І від умілого 
користування цією пам’яттю. Суспільство теж потребує пам’яті. 
Сама культура залежить від пам’яті. Як зберегти в пам’яті 
багатьох людей те, що кожен набуває завдяки своєму 

обмеженому в часі життєвому досвідові, те, що потрібне 
наступним поколінням, те, що єднає окремих людей у рід, у 
народ?  

За історію людства способи та форми запам’ятовування і 
передавання іншим зафіксованого в пам’яті змінювались, 
удосконалювались, розвивались, інституціювались і дійшли до 
нас у таких формах, які маємо сьогодні. Це навчання і школа 
як інституція для навчання, це книги і бібліотеки, це й 

Музей Ван Гога в Амстердамі 



збирання предметів з оточення людини, які несуть у собі якесь 
значення, і музеї, де ті предмети зберігаються, а значення їх 

вивчається і передається іншим. Події минають, а речі, 
пов’язані з ними, залишаються і зберігають відомості про події 
та людей. 

Протягом своєї історії людина через збирання предметів зі 
свого оточення виявляла ставлення до дійсності. Феномен 
збирання, вивчення значень зібраних предметів і передавання 
цих знань іншим притаманний їй на всіх етапах довгого шляху 
розвитку культури людства. Тільки інституційні форми цього 
феномена різні. Від ковчега Ноя, через тезауруси при 

грецьких храмах і пінакотеки (зібрання картин у Древній 
Греції), релікварії середньовічної церкви, кунсткамери при 
дворах вельмож до перших публічних музеїв кінця XVII і 
початку XVIII ст., що розвинулись у сучасні музеї. 

 

 

Люксембузький палац у Парижі 



 

Піраміда. Лувр 

Як бачимо, феномен збирання предметів культури і природи 
завжди був пов'язаний із функцією колективної пам’яті. А 
використання пам’яті передбачає різні форми комунікації, 
передавання інформації. Музей накопичує знання і поширює їх 
через матеріальні предмети, так звані музеалії. Тому тут 
велику роль відіграють методи та форми засвоєння знань за 
допомогою різноманітних органів чуття.  

Силове поле музею, де здійснюються його когнітивні, тобто 
пізнавальні, функції завжди творилося в трикутнику простір – 
предмет – суб’єкт. Кожна вершина такого трикутника 

змінювалась відповідно до часу.  

Змінювалося місце: музейні будівлі від подібних до храму, що 
мали викликати почуття сакральності, трансформувались у 
палаци з галереями і ротондами, а згодом у сучасні так звані 
“білі куби” будівель, що вже самі собою є предметом 
естетичного захоплення, такі як музей Ґугенгайма чи Дім 
Мистецтва у Ґраці. 

Простір музейної площі розширюється, виходить із 
експозиційних залів у холи, музейні крамниці, музейні кафе, 

наперед музейні площі, сади тощо. Музейна комунікація 
починається і закінчується не в експозиційних залах, а за їх 
стінами. 

Предмети для музеїв відбиралися колись із оточення такі і в 
такій кількості, щоб викликати подивування, захоплення 
самою кількістю та виглядом. А згодом їх почали досліджувати 
й класифікувати науковці, оцінюючи їх значення. А значення 
музейних предметів щоразу по-іншому розкривається в різних 



контекстах.Суб’єктом музейної діяльності в різні часи були 
піддані, яким показували величну будівлю, багатство 

предметів і розповідали про богообраність монархів та 
непроминальність їх влади. Згодом, під впливом соціально-
політичних змін, у музеях почали збирати спеціально дібрані 
предмети. Розкриваючи значення цих предметів, у людей 
виховували ідеали патріотичні, національні, партійні чи 
громадянські, тобто такі, на які було замовлення влади чи 
суспільства. 

 

Зал італійського мистецтва. Лувр 

Як бачимо, музей як інституція змінювався і продовжує 
змінюватися надалі. Змінюється і ставлення суспільства до цієї 
установи. Тому і ті, хто працює в музеї, і ті, хто співпрацює з 
музеєм, мають адекватно реагувати на зміни та змінюватися 
самі. 

Сучасний музей виконує важливу суспільну місію. За 
визначенням Міжнародної Ради Музеїв (ІСОМ) музей – це 
неприбуткова постійно діюча інституція, яка служить 
суспільству і його розвиткові та відкрита для відвідувачів. 
Музей збирає, зберігає, досліджує й експонує з метою 
навчання та розваги предмети, які свідчать про природне і 

культурне оточення людини. 

Щоб виконувати таку важливу місію, потрібні знання, уміння 
та досвід, які саме і систематизовані молодою наукою 
музеологією. 

Отже, музей має служити суспільству та його розвиткові. Тому 
головним у музеї має бути відвідувач. А відвідувач живе своїми 
потребами. І не завжди потреби пізнавати світ є 



визначальними. Сьогодні потреба у знаннях витісняється 
іншими спокусливими можливостями проведення часу. Сучасні 

інформаційні технології створюють таку ілюзію доступності 
знань, що внутрішні зусилля для засвоєння цих знань 
починають видаватися марними й непотрібними.  

Знання у книжці, в Інтернеті, в інших носіях інформації – це 
чужі знання. А для засвоєння їх, щоб вони стали власними, 
потрібна внутрішня робота, сприйняття через різні органи 
чуття. Тільки емоційно, естетично, чуттєво засвоєні знання 
можуть спричинити якісні зміни особистості в суспільстві. 
Колективних знань немає, є тільки сума знань особистостей. 

 

Сучасна вітрина. Лувр 

Зараз набуло поширення поняття edutainment (від 
англійського education + entertainment) та й ціла методика 
навчання через розваги. Такі методи використовуються і в 
музейній діяльності. Загалом музейна педагогіка чи освітня 
діяльність набирають щораз більшого звучання у музейному 
професійному середовищі. Вона стає темою наукових 
досліджень і суспільних дискусій. Кожен музей розвиває свої 
форми та методи популяризації накопичених знань, 
спираючись на власний досвід і досвід інших музеїв, 
досягнення науки і техніки, традиції та власні можливості.  

 

Цікавий досвід мають американські музеї, адже проблеми 
соціалізації в американському суспільстві завжди були 
актуальними і знаходили різнобічну підтримку. Я мав нагоду 
ознайомитися з цікавими методами роботи музеїв Чикаго, в 
тому числі і художнього музею Art Institute of Chicago. Цікаві 
пізнавально-розважальні програми цього (як і інших) музею 
можна переглянути і в Інтернеті. Зокрема, за адресою можна 



оглянути матеріали з виставки про людське обличчя в 
мистецтві різних культур.  

 

У музеях Європи можна побачити багато відвідувачів, серед 
яких переважають групи дітей різного віку. Вони то сидять на 
підлозі і слухають, то снують експозиційними залами, то 
обговорюють і замальовують побачене й почуте у спеціальних 
приміщеннях, захоплено грають у різні ігри або перебирають 
альбоми, книжки, сувеніри у крамничках. Одним словом – 
вони активно комунікують із музейними предметами. І так 
оживляють пам'ять віків. Адже тільки в активній комунікації 

пасивна пам'ять стає оперативною, чужі знання стають своїми. 
На ціле життя. Назавжди. 

 

 

Корабель-музей в 

Амстердамі 


