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Botoş

Directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie
al românilor din Transcarpatia

Muzeul este aşezat în localitatea Apşa de Jos (în ucraineană
Nijinea Apşa), raionul Teceu, regiunea Transcarpatia, Ucraina. Apşa de
Jos este cea mai mare localitate românească din partea dreaptă a râului
Tisa.
Majoritatea populaţiei este de origine română (după ultimul
recensământ din Ucraina în anul 2001). În localitate locuiesc: vorbitori de
limbă română - 97,69%, ucraineană- 1,59% şi alte limbi - 0,5%).
Poziţia geografică a localităţii Apşa de Jos: N, 4 7°59'51" şi E
23°50'18".
Suprafaţa: 30 km 2 • Altitudine 251 m.
Sub jurisdicţia comunei Apşa de Jos sunt satele: Peştera ş1
Podişor.

Cod poştal: 90571
Populaţia:

Comuna Apşa de Jos - 8514;
Satul Apşa de Jos - 7.227 lei;
Satul Peştera - 104;
Satul Podişor - 1183.
Localitatea este atestată documentar la 1387, aflându-se în
componenţa Comitatului Maramureş până la 1 Decembrie 1918, care a
făcut parte, pe rând, din Regatul Maghiar, iar din 1867 şi până la 1
Decembrie 1918 din Austro-Ungaria: din 1 decembrie 1918 şi până în 26
iulie 1921 a făcut parte de facto şi de iure din componenţa statului român,
judeţul Maramureş, pe urmă a trecut sub jurisdicţia Cehoslovaciei până la
sfărşitul anului 1938, puţin timp s-a aflat în Ucraina Carpatică - până la
24 martie 1939. După ocupaţie a trecut sub jurisdicţia Ungariei horthyste
până la 20 octombrie 1944, când în localitate au intrat „eliberatorii",
adică ruşii alipind toată Transcarpatia către Ucraina Sovietică - Uniunea
Sovietică.

Din 24 august 1991 ne aflăm în Ucraina independentă.
Muzeul se află pe strada Borcaniuca, în popor numită „Drumul
ţării", pe şoseaua principală - Ujgorod -Rahiv - Iasinea. Distanţele până
la centrul raional Teceu sunt - 22 km, până la centrul regional Ujgorod 165 km, până în oraşul Sighet, judeţul Maramureş, România - 11 km.
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Muzeul a fost inaugurat oficial ca instituţie juridică la 27
septembrie 2014, înregistrat de Administraţia raională Teceu la
05.09.2014.
Primii paşi pentru a da naştere acestui muzeu s-au făcut în anul
1984. Eram tineri amândoi, cu soţia Ileană, şi ne plimbam pe stradă
observând într-o casă veche maramureşeană o lampă veche care atârna în
cameră alături de becul electric, era afumată, dar nu avea nici o valoare
pentru gazdă. Am rugat soţia ca a două zi să întrebe pe baba Borcianului,
o chema Axenia, şi să târguiască lampa. Soţia a cumpărat lampa cu 25
ruble, echivalent în jur de 40 de dolari (salariu meu de medic stomatolog
era de 11 O ruble). Soţia tot mă întreba la ce ne trebuie acea lampă, dar iam spus că o punem acasă ca să stea, vedem ...
Aşa a fost începutul ...
Tot ce este legat de istoria neamului, de tradiţii, obiceiuri
româneşti, de cultura noastră şi chiar de istoria satului natal este o
amintire frumoasă din anii de studenţie, când am întâlnit la Universitatea
de Medicină de la Livov unde eram student pe bunul meu prieten,
profesorul universitar Vasile Şt. Petrus. Eram în anul II, mă aflam la o
lecţie de microbiologie unde dl. profesor ne citea materia, după lecţie a
anunţat că toţi studenţii din Transcarpatia să rămână în sală. Ne-am
cunoscut atunci şi am rămas prieteni toată viaţa, ba chiar mai mult. Soţia
îmi spunea totdeauna că ne înţelegem ca tata şi fiul. Pentru Dumnealui
totdeauna eram Ion. Atunci, în perioada sovietică, la Livov era pentru
mine ceva nou, pentru toţi eram Ivan, dar profesorul peste tot mă striga şi
chema Ion.
De la el am primit primele lecţii de istorie locală, regională şi pe
urmă naţională.

Eu după şcoala terminată în acea perioadă nu cunoşteam practic
nimic, în şcoală nu ne-a învăţat nimeni despre istoria neamului, tot ce se
vorbea era despre crearea poporului sovietic cu o mamă şi un tată comun
pentru toţi.
Eram tânăr şi nu înţelegeam multe lucruri din viaţă, dar când
venea în ospeţie la noi, în dreapta Tisei, uncheşul Titus Botoş, de la ClujNapoca, deseori amintea de istoria noastră, de cetăţile dacice de la Apşa
de Jos, aflate pe dealurile Beşicura şi Cremniţa, dar noi nu eram cu
gândul la uncheşul. Pe urmă după mulţi ani, uncheşul nu era de acum
printre cei vii, ne aminteam de el dar totodată ne părea rău că nu am luat
informaţiile pe care le cunoştea el despre istoria noastră. Cu un cuvânt
eram tânăr. .. la noi, la români, se zice că mintea vine cu anii şi credem că
aici a fost şi este adevărul.
Dar viaţa merge înainte. Am cunoscut pe bunul prieten din
localitatea Peri (Gruşevo), Vasile Tegza, care a dat naştere unui muzeu
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privat. Stăteam deseori cu el şi povesteam despre viaţă şi multe lucruri
vechi, dar eu pe parcurs adunam obiecte vechi atrăgând atenţia la
documente vechi, cărţi rare din zonă şi mai ales acolo unde se putea
păstra ceva în familiile de preoţi şi învăţători.
Cunoştinţele principale în muzeografie le-am primit de la bunii
mei prieteni Dr. Viorel Ciubotă, directorul Muzeului Judeţean Satu Mare
şi dl. Dr. Mihai Dăncuş, directorul Muzeului Maramureşean, deseori
participând la diferite manifestări organizate de aceste instituţii.
Mă întâlneam atât eu cât şi soţia cu diferite personalităţi din ţară
(România), auzind o mulţime de lucrări ştiinţifice în istorie, etnografie,
muzeografie şi deseori stăteam de vorbă cu bunii mei prieteni atât din
Sighet cât şi din alte zone, povesteam de istoria noastră, de zonă,
personalităţi şi totdeauna se accentua că acolo unde se păstrează limba,
tradiţiile, obiceiurile, istoria - acolo este viitor, am înţeles că trebuie ceva
de a face, că încă câţiva ani buni, poate 1O, poate puţin mai mult dar în
urma modernizării totul va dispărea.
Eu am primit a doua „specialitate" ca muzeograf participând la
manifestările organizate pe teritoriul României şi lecţiile primite de la
bunii mei prieteni, devenind unele instituţii din România foarte apreciate
de mine, de familie şi de toţi românii din Transcarpatia.
Au trecut anii şi în anul 2004, la 18 ianuarie am deschis Muzeul
de Istorie şi Etnografie al Românilor din Transcarpatia, sub egida Uniunii
Regionale a Românilor din Transcarpatia „DACIA".
La început a fost mult, dar pe urmă a devenit puţin, împreună cu
soţia Ileana pentru ca să putem onora o instituţie adevărată, a trebuit să
treacă încă 1O ani, dar de acum a fost altceva, s-a mărit numărul
obiectelor, s-au mărit colecţiile şi am început ca să vedem altceva. Am
dorit să dăm naştere la o nouă instituţie românească aici la noi acasă în
partea dreaptă a Tisei.
Am structurat muzeul pe următoarele secţii:
Secţia ţăranului român;
Secţia de etnografie;
Secţia de carte veche;
Documente;
Numismatică;
Medalistică;
Bibliotecă;

Arhivă.

Inaugurarea muzeului a fost planificată cu atât mai mult cu cât
muzeul este şi o instituţie specifică. Totuşi nu am riscat fără să nu fac o
consultaţie înainte de deschidere. Am invitat pe prietenul meu bun dr.
Mihai Dăncuş înainte de deschidere cu două săptămâni ca să facă o mică
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analiză.

la Apşa de Jos, de la vamă. Dl. Mihai a
făcut o mică vizită şi, după o mică tăcere, a spus că totul este bine, fără ca
să facă măcar o observaţie, cu toate că ar fi putut să facă multe, dar a
înţeles că nu a fost uşor ca să ajungi la un aşa nivel, să construieşti un
muzeu. El toată viaţa şi-a petrecut-o numai prin muzee, unde cunoaşte
preţul muncii. Eu ca şi medic am observat totul dar m-am împăcat cu
Am venit amândoi

acasă

adevărul.

27 septembrie 2014 a devenit o zi istorică pentru mine, familie,
pentru toţi românii din Transcarpatia pentru că, în primul rând,
această instituţie este dedicată lor şi neamului nostru.
Am amintit că pe parcursul pregătirii inaugurării muzeului am
avut oaspete pe bunul meu prieten prof. dr. Mihai Dăncuş, etnograf. El a
fost primul expert care a vizitat muzeul şi este foarte important ceea ce a
văzut şi ce a observat în această instituţie.
"Muzeul care s-a deschis acum este rezultatul unei munci asidue
şi perseverente în care s-a angajat Dl. Botoş cu ani în urmă. Patrimoniul
muzeului care cuprinde mii şi mii de obiecte de o mare varietate s-a
achiziţionat şi colectat de-a lungul anilor şi de abia acum a reuşit să-l
ordoneze, să-l claseze şi să-l expună de aşa natură încât să fie accesibil
vizitatorilor, să-şi îndeplinească menirea şi destinul urmărit: să devină o
instituţie patrimonială, un muzeu.
Muzeul D-lui Botoş are mai multe componente, sectoare foarte
bine delimitate:
În interiorul casei, în saloane speciale, expune:
Istoria zonei în contextul Centrului European: mii de documente
istorice, majoritatea originale, emise de cancelariile ţărilor care au
stăpânit acest teritoriu, colecţii de presă şi carte veche ce s-au tipărit aici,
colecţii de fotografii vechi, colecţii de bancnote şi numismatică, ştampile
şi sigilii.
Sectorul de memorialistică ce cuprinde în primul rând o bogată
colecţie de corespondenţă şi documente de familie ale marilor
personalităţi ce s-au afirmat de-a lungul sutelor de ani în acest spaţiu
locuit în special de români.
O foarte bogată bibliotecă cuprinzând cărţi apărute în toate
centrele europene.
Colecţia etnografică foarte bogată şi variată, este expusă o parte în
casa care a devenit expoziţie permanentă. Aici sunt expuse costume
populare specifice diferitelor zone şi localităţi din Maramureşul din
dreapta Tisei, diferite ţesături de mare valoare artistică: feţe de masă,
şterguri, lepedee, dar şi covoare într-o mare varietate (toate acestea sunt
de ordinul sutelor şi fiecare în parte cu caracteristici proprii şi valoare
dar

şi

artistică şi documentară deosebită).
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Expoziţia etnografică continuă

în spaţiul din curte şi grădină unde
au fost găsite modalităţi ingenioase de expunere, de aşa manieră încât să
fie şi bine puse în valoare obiectele, dar şi protejate de intemperii şi alţi
factori de risc.
Prin prelungirea acoperişului construcţiilor existente, dar în
special prin spaţiile nou construite, special pentru adăpostirea obiectelor
muzeale, patrimoniul etnografic şi-a găsit locul. Colecţii întregi de unelte
folosite în practica diverselor meşteşuguri sunt expuse cu ingeniozitate
spre a fi văzute şi studiate: unelte folosite în mica industrie de
confecţionare a textilelor şi ţesăturilor în special (războaie de ţesut,
vârtelniţe, răşchitoare, sucale etc.); unelte folosite în tâmplărie, rotărie,
dulgherie; o bogată colecţie de obiecte de uz casnic şi gospodăresc, dar şi
cazanul de fiert ţuică cu tot instrumentarul şi cu posibilităţi de
demonstraţii practice etc.
Restaurarea unei porţi maramureşene provenită din Maramureşul
din stânga Tisei ne sugerează deschiderea şi circulaţia valorilor materiale
şi spirituale ale maramureşenilor de peste tot şi pentru totdeauna de pe
cele două maluri ale Tisei." (Dr. Mihai Dăncuş)
MY3EH ICTOPII TA ETHOrPA<l>II PYMYH 3AKAPIIATTB,
YKPAIHA

M}'3eH: po3TalllOBaHHif B cenmu:i HmKH» Arrrna, T»qischKoro
paifoHy, 3aKaprraTChKOÎ o6nacTi, YKpaîHa.
HmKH» Arrrna e Haif6iJihlllHM PYMYHChKHM HaceJieHHM IIYHKTOM
Ha rrpasoMy 6epe3i piqKH THca, 6inhrnicTh HaceJieHH» PYMYHChKoro
IIOXO;::pKeHH»: rriCJI» OCTaHHhOrO rreperrHcy HaceJieHH», »Ke Bi.[(6yJIOC» B
YKpaîHi B 2001 pou;i, - 97,69% MernKaHu;is cena rosopub PYMYHChKOIO,
YKPaîHChKOIO - 1,59% rn iHrnHMH MoBaMH - 0,5%.
reorpacpiqHe IIOJIO)l{eHH» ceJia HmKH» Arrrna: 4 7°59'51" N Ta
23°50'18 ".
Ilnoma cena: 30.00 KM 2 • BHCOTa Ha.[( piBHeM MOp» 251 M.
Ili.[( 10pHC.[(HKU:ie10 cena HmKH» Arrrna 3HaxOMThC» cena:
IlernTepa rn Ilo.[(irnop.
IlornTOBHH iH.[(eKc: 90571
HaceJieHH»:
CenHme HH)l{H» Arrrna - 8514;
Ceno HH)l{H» Arrrna - 7.227;
Ceno IlernTepa - 104;
Ceno Ilo.[(irnop - 1183.
Ceno .[(OKYMeHTaJihHO Jacsi.[(qeHo (3a3HaqeHo) B 1387 p, 6y.[(yqH
B CKJia.[(l
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fpacpcTBa MapaMypern .ll.O 1 rpy.ll.Hjl 1918 poKy, aotto 6yno TaKO)I(
qacTHHOIO YropcbKOro KoponiacTBa, rn 3 1867 poKy .ll.O 1 rpy)l.Hjl 1918
poKy - aotto 6yno qacTHHOIO AacTPo-YropmHHM, 3 1 rpy.ll.Hjl 1918 poKy
.ll.O 26 JIHTIHjl 1921 poKy ceno 6yno qacTMHOIO P}'MyttChKOÎ )l.ep)l(aaM, )l,ecpaKTo i )l,e-IOpe, noaiTy MapaMypern, TIOTÎM ceJIO IlÎ)l,IlaJIO TIÎ)l,
IOpHC)l,HKL{ÎIO qexocnoaaqqHHH )l,0 KÎHL{jl 1938 poKy, He6araTO qacy
axo)l.HJia .ll.O cKJia)l.y KapnaTChKOÎ YKpaîHH - .ll.O 24 6epe3Hjl 1939 poKy
nicJijl oKynauiî i nepeJiurno ni.ll. IOpMC.ll.HKUÎIO XopTHChKoî YropmMHM .ll.O
20 )l(OaTHjl 1944 poKy, KOJIH a ceni )'BÎHllIJIH "aH3aOJIHTeJii", T06To
pocijlHH, i atteKC)'BaJIH 3aKapnarrH .ll.O PaMHChKOÎ YKpaîHH
PaMHChKOro CoI03y.
3 24 cepnHjl 1991 poKy aÎ)l,HOCHMOCH )l,0 He3aJie)l(HOÎ y KpaÎHH,
MyJeH p03TallloaaHMH Ha ayJIMUÎ liopKaHIOKa, 17, a Hapo.ll.i Ha3HaaIOTh i"i
<<)l:PYMYJI uapili», ronoatta .ll.Opora -Y)l(ropo.ll. - Paxia - .51cHHjl. ,no
paJioHHoro ueHTPY THqia - 22 KM, .ll.O o6nacttoro ueHTPY - 165 KM, .ll.O
PYM)'HChKOro Micrn CireT, noaiTy MapaMypern, P}'MyttÎH - 11 KM,
ocpiuiHHO CTBopeHHH HK IOpH.ll.HqHHH 3aKJia)l, 27 aepeCHjl 2014 poKy,
3apeecTPoaaHHH a THqiachKÎH paJioHHÎH a)l.MÎHÎCTPauiî 05.09.2014 poKy.
ITepllli KpOKH )l.Jijl cTBopeHHH Qhoro MyJeIO 6ynH 3po6netti a 1984
poui. MH 6ynM MOJIO.ll.HMM; 3 .ll.P~MHOIO IJIHHOIO i nporynIOIOqMch no
ayJIHL{Î, MM TIOMÎTHJIH a crnpoMy MapaMOpOllICKOMY 6y)l.HHKY crnpy
naMny. Botta aHcina a KÎMHaTi nopyq 3 eJieKTPOJiaMnoqKoIO, 6yna
3a)l,HMJieHa i He MaJia HÎjlKOÎ UÎHHOCTÎ )l,JIH rocno)l,apH . .51 nonpocMa
.ll.P~HHY 3aJiTH .ll.O 6a6ui liopqattynyJi, (3aaTH i"i AKcettH) i KynMTH y Heî
naMny. Ha .ll.pyrHH )l,eHh .ll.P~HHa KynHJia JiaMny 3a 25 py6nia,
( eKaiaaneHT MaH)l(e 40 )l,OJiapia, MOjl 3apnnarn CTOMaTOJIOra TO)l,Î 6yna
110 py6nia). ,np~HHa ace nHTaJia Mette, ttaaimo noTPi6tta HaM UH
JiaMna, j{ aÎ)l,TIOaÎa lH, ll.(0 MH aÎ)l,HeCeMO ii )l,O)l,OMY Ta no6aqHMO ...
TaKHM 6YB noqaTOK ...
Bce, mo noa'j{3aHo 3 icrnpieIO po.ll.y (Hauiî), TPa.ll.HUÎH,
PYMYHChKHX 3aHqaîa, Harnoî KYJibTypH i HaaiTh icTopiî pÎ.ll.HOro cena, ue npeKpacHHH cnora)l, CTy)l,eHTCbKHX poKia, KOJIH j{ 3YCTpia y
Me.ll.HqHoMy yttiaepcHTeTi y Jlbaoai, )l,e j{ 6YB cTy.ll.eHTOM, Moro
xopollloro .ll.pyra,- npocpecopa yttiaepcMTeTy BacMJie CT. I1eTPyc. .51
ttaaqaacjl Ha II Kypci, naH npocpecop aMKJia)l,aa HaM MÎKpo6ionoriIO, i
TIÎCJijl 0)].Hieî 3 JieKQÎH aiH 3anponOH)'Baa aciM CTy)l,eHTaM Î3 3aKapnaTTj{
3aJIHIIlHTHCj{ a ay)l.MTopiî. MH TO.ll.Î no3HalioMMJIHCjl rn 3aJIMllIHJIHCj{
.ll.PY3j{MH Ha ace )l(HTTH, Ta HaaÎTb 6iJibllle: MOH .ll.P~MHa 3aa)l()l,H Ka3aJia,
ll.(0 MH p03}'MÎCMO O)l,HH O)l,HOro j{K 6aTbKO i CHH . .51 3aa)l()l,H )l,Jlj{ HbOfO
6YB loH. To.ll.i, a paMHChKÎ qacH, y JlbaoaH 6yno )l,Jij{ MeHe mocb Hoae,
)l,Jlj{ acix jl 6)'B IaaHOM, ane npocpecop aCIO)l,H Ha3Haaa MeHe nooco6JIHaOMY - loHOM.
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Bi.ll. Hhoro » OT}JHMaB neprni ypoKH KpanHaBcTBa (icrnpiî KpaIO ),
o6nacTi, a niJHirne H: Hau;ioHaJihHOÎ. ITicn» IllKOJIH, HKY » JaKiHqHa a TOH
qac He 3HaB npaKTHqHQ HiIJoro. B IllKOJii HiXTO He BHKJia)J.aB HaM icTopiIO
po.1J.y. Bce, mo HaM roaopHJIH, 6yno npo cTBopeHHH pa)J.HHChKoro Hapo.ll.y
Bi)]. CilÎJibHOÎ MaTepi i 6aTbKa )J.JIH acix .
.51 6ya MOJIO.ll.HM H: He P03YMÎB 6ararn )l(HTTrnHx peqeii:, ane, KOJIH
npHÎ)l()J.)l(aB .IJ.O Hac a rocTi, 3 npaaoro 6epery THCH MÎH .IJ.H.IJ.hKO TiTyc
nOTOill 3 Kn~ HanOKH, BÎH 4aCTO 3ra)J.yaaa Harny icTopiIO, npo
)J.aKÎHChKHX ipopTeQb 3 HH)l(HÎH AnrnH, 3 EerniKypH Ta KpeMHiu;i, ane MH
He cnyxanH H:oro icTopiî. Ane noTiM, nicJIH 6araTbOX poKÎB, KOJIH )J.H.IJ.bKa
He CTaJIO cepe)]. Hac, - MH Jra)J.yaaJIH H:oro i IllKO.ll.YBaJIH, mo He
npHcnyxoayaanHCH )J.O H:oro p03noai)J.eii: npo Harny icTopiIO. 0)1.HHM
cnoaoM, » 6ya MOJIO)J.HM ... Y Hac, y PYMyttia Ka)l(yTh , mo po3YM
npHXO.IJ.HTh 3 poKaMH, i MH nepeKoHycMoc», mo TYT 6yno i c icTHHa.
Ane )l(HTTH T}JHBac. .51 3YCTJJÎB Moro xopornoro )J.pyra 3 rpyrneaaBacHJie Tena, HKHH CTBOpHB npHaaTHHH MYJeH:. qaCTo 3YCTJJÎqaac» 3
HHM. MH p03IlOBÎ)J.aJIH npo )l(HTTH, npo crnpe MMHyJie i H 3aQÎKaBMBCH i
noIJaB 36MpaTM crnpi peqi, » 3aeprna yaary Ha crnpi )J.OKYMeHTM, Ha
pÎ)J.KÎCHi KHMrn B HarniH: Micu;eBOCTÎ i, oco6JIMBO TaM, )J.e MOrJIO IQOCb
36epeITMCH, - B pO)J.MHax CBHIQeHMKÎB Ta aqMTeJiiB.
Ba)l(JIMBÎ 3HaHHH B rany3i MYJeC3HaBCTBa H OTpMMaB BÎ)J. MOÎX
xopornMx .ll.PYJÎB ,ll,p. Biopen qy6orn, .ll.MpeKTopa MyJeIO noaiTy CaTy
Mape Ta BÎ.ll. naHa ,ll,p. MMxaH: ,ll,aHKyrna, .IJ.MpeKTopa MYJeIO MapaMypern.
qaCTO 6epyqM yqacTb y pi3HMX 3aXo)J.ax, opraHÎ30BaHMX UMMM
ycTaHOBaMM, MM 3 .ll.P~MHOIO 3YCTJJÎqaJIMCH 3 pÎ3HMMM oco6HCTOCTHMM
a KpaîHi (a PYMyttiî), TaK MM )J.Î3HaJIMC» 6ararn HayKoao- icrnpMqHMX
peqeii: B rany3Î eTHOrpaipiî, MYJeC3HaBCTBa. qacTO H p03MOBJIHB 3 MOÎMM
xopornMMM .ll.PYJHMH 3 Cirern, a TaKO)I( 3 ÎHrnHx Micu;eaocTeH:,
p03IlOBÎ)J.aJIM npo Harny ÎCTopiIO, npo Micu;eBÎCTb, B HKÎH MM )l(MBeMO,
npo JIIO)J.eH, MM 3aB)l()J.H IlÎ)J.KpecJIIOBaJIM, mo TaM, )J.e 36epiraCTbCH MOBa,
T}Ja)J.MIJ;iî, 3BMqaÎ, icrnpi» - TaM c Mai16YTHC. .51 3p03YMÎB, mo IlOT}JÎ6HO
moch po6MTM, 60 me KÎJibKa poKia, MO)l(e - 1O, MO)l(e - TJJOXM 6inhrne,
IlÎCJIH MO)J.epHÎ3au;iî ace 3HMKHe .
.51 OT}JMMaB .ll.pyry "cneu;ÎaJibHÎCTb" - My3eeJHaBQH, 6epyqM
yqacTh y 3axo)J.ax, opraHiJoaaHMX Ha TepMrnpiî PYMyttiî Ta 3 ypoKiB,
OTJJMMaHMX BÎ.ll. Moîx xopornHx .ll.PYJÎB. ,ll,e»Ki ycrnHoBM a PYMyttiî CTaJIM
1
)J.~e Ba)l(JIMBMMM )J.JIH MeHe, )J.JIH MOCÎ CÎM Î Ta )J.JIH acix MernKaHu;ia
3aKapnaTTH.
ITpoH:rnnM poKM. I oT 2004 pou;i, 18 ciqH» BÎ.ll.KPMBC» MYJeH:
lcTopiî rn ETHorpaipiî PYMyttia 3aKapnaTT», ni)]. eri)J.oIO 3aKapnaTChKOÎ
06nacHoî CniJIKM PYMyttÎB ",ll,AqI.51".
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Cno'laTKY 6yno 6araTo, ane nonM cTano Memne, mo6 pa.3oM 3
.ll:P)')KMHOIO lmIHOIO MM MOrJIM Kep)'BaTM crrpamKHhOIO ycTaHOBOIO.
ITpoihnno me 1O poKiB, ane Terrep ace 6yno iHaKIIIe, 36iJihIIIeHo
KiJihKiCTh o6'eKTiB, 36iJihllIMJIMCj{ KOJieKu;iî i MM IlO'laJIM 6a1IMTM peqi rroiHIIIOMy. MM xoTiJIM CTBOPMTM Hoay PYMYHChKY ycraHoay TYT, y Hac
a.z:i;oMa, Ha rrpaaoMy 6epe3M TMcH. MM crpyI<TypyaanM (rro.z:i;iJIMJIM) MYJeH
Ha HacTyrrHI p03)1;1JIM:
P03.z:i;in PYMYHChKOro ceJij{HMHa;
P03.z:i;in eTHorpa<l>iî;
p03.z:i;in CTapMX KHMr;
,lJ;oKYMeHrau;ij{;
H YMi3MaTMKa;
Me.z:i;anicTMKa;
lii6nioTeKa;
Apxia.
Bi.z:i;KpMTrn MYJeIO 6yno 3arrnaH0BaHo TMM 6inhIIIe, mo MYJeM: e
crreu:M<i>i'IHOIO ycTaHOBOIO. Ane j{ He pH3MKH)'B i BMpiIIIMB
npOKOHCYJihT)'BaTMCj{ rrepe.z:i; ai.z:i;KpMTrnM. 51 3arrpoCMB Moro xopOIIIOro
.z:i;pyra ,lJ;p. MMxaM:na ,lJ;aHKYIIIa, 3a .z:i;aa Tm1rni .z:i;o ai.z:i;KpMTrn, mo6
3po6MTM HeBeJIHKMH aHani3. MM o6M.z:i;Ba îxanM .z:i;o.z:i;oMy B HmKHJO ArrIIIy,
ai.z:i; MMTHMU:i. ITaH MMxaM: 3po6MB HeBeJIMKY eKcKypciJO i rricJijl KOpOTKOÎ
rrepepBM CKa.3aB, mo ace .z:i;o6pe, 6e3 6y.z:i;h-j{KMX 3ayaa)l(eHh. BiH Mir 6M
3po6MTM 6araTo 3a)'Ba)l(eHh, ane 3p03YMiB, mo He 6yno nerKo .z:i;icTaTMCj{
)];O TaKOro piBHj{, T06To CTBOPMTM MYJeH. BiH rrpoBiB ace CBOe )l(MTrn ITO
MYJejlX i 3Hae u;iHy rrpau;i. 51, j{K JiiKap, IIOMiTMB yce, ane rrpMMMpMBCj{ 3
lCTMHOIO.
27 BepeCHj{ 2014 poKy CTaJIO icTOpM1IHMM )J;HeM )J;Jljl MeHe, ciM'î, i
)J;Jijl acix PYMYHiB 3aKaprraTrn B rrepIIIy qepry ToMy, mo u:j{ ycraHoaa,
rrpMCBji'leHa ÎM Ta HaIIIOMY po.z:i;y .
.H 3ra.z:i;aa, mo rri.z:i; qac rri.z:i;roTOBKM .z:i;o iHaarypau;iî MYJeIO 6YB y MeHe B
rocrnx Miii xopoIIIMH .z:i;pyr - rrpoqi. ,lJ;p. MMxaM: ,lJ;aHKYIII, eTHorpaqi. BiH
6)'B nepIIIMM eKcrrepTOM, XTO ai.z:i;ai.z:i;aB MYJeH i )J;)')Ke Ba)l(JIMBO Te, mo BiH
6a1IMB i Te, mo BiH IIOMiTMB y U:hOMY 3aKJia.z:i;i.
"My3ei1:, j{KHH moii:Ho ai.z:i;KpMBCj{ e pe3yJihTaTOM KJiorriTKOÎ i
HarronernMBOÎ po6oTH, B j{KMH arnrH)'BCj{ ITaH EoTOIII .z:i;eKiJihKa poKiB
TOMy.
Crra.z:i;rn;MHa (BOT'IMHa) My3eJO, mo MicTMTh TMCj{'li ii TMCji'li
rrpe.z:i;MeTiB IIIHpoKoro po3Mai"Trn, 6yna npM.z:i;6aHa i 3i6paHa rrpornroM
6araThox poKiB.
TinhKM
3apa.3
a.z:i;anocj{
yrropj{.ll:K)'BaTM
ace,
KJiacM<l>iK)'BaTM Ta eKCIIOH)'BaTM TaKMM 'IMHOM, mo6 6yrM )J;OCTyrrHMM
)J;Jljl ai.z:i;ai.z:i:)'BaIIiB mo6 BMKOHaTM CBOIO MlCllO l )J;OJIIO: CTaTM po.z:i;OBOIO
ycTaHOBOIO' My3eeM.
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M)'3eH IlaHa DOTOIIIa Ma€ ;::i:eKinbKa KOMIIOHeHTiB, p03;::i:iniB, .D:}')Ke
;::i:o6pe p03Me)l{OB)'BaHHX ...
Bcepe;::i:ttHi 6y;::i:ttHKy, B crreu:ianhHHX KiMHarnx BHcrnsm1c
- lcTopi}l Micu:esocTi B KOHTeKcTi €sporreH:cbKoro UeHTPY: THC}!L!l
ÎCTOp11qHHX )l;OK)'MeHTiB,

rrepeea)l(Ha

6inhIIIiCTb

3 HHX B

opirHHaJii,

BHrryrneHi KaHu;en}lpi}!MH Kpai"H, }!Ki rrpaBHnH u;i€lo TepHTopi€IO, KoneKu;iî
rrpecH Ta CTapHX KHHr, }!Ki .r:i:p)'KysanHC}l TYT, KoneKu;ii" CTapHX
<Pornrpa<PiH:, KOneKu;ii" 6aHKHOT i H)'Mi3MaTHKH, rreL!aTKH Ta IIITaMIIH.
- P03;::i:in MeMopianHCTHKH, w:o BKnJOL!ae B rrepwy L!epry 6araTy
KOneKQiJO nHCT)'BaHH}l i ciMeHHi .D:OK)'MeHTH BenHKHX oco6HCTOCTeii:,
rrpornroM COTeHb pOKlB B QbOMY rrpocTOpl
w:o crnep;::i::>KysanHC}l HaceneHH}!M, rrepesa)l{HO PYMyttaMH.
- .[(}')Ke 6ararn 6i6nioTeKa }!Ka MiCTHTb KHHrn, BH;::i:aHl y BClX
€Bporreii:CbKHX u;eHTPaX .
.[(}')Ke 6ararn i pi3HOMaHiTHa eTHorpa<PiLIHa KoneKu;i}l, o;::i:Ha
L!aCTHHa }!KOÎ BHCTaBneHa B 6y;::i:HHKy, }!KHH CTaB IIOCTiHHOJO BHCTaBKOJO.
TYT rrpe;::i:crnsneHi Hapo;::i:Hi KOCTJOMH, crreu:tt<PiLIHi pi3HHM 30HaM i
HaceneHHMH rryttKTaM MapaMypewa rrpasoro 6epera Tttctt; pi3Hi
TKaHHHH senHKOÎ xy;::i:o:>KHbOÎ u;iHHOCTi, CKaTepnrnH, pyrnHHKH,
rrpoCTHpa;::i:na i KHnHMH BenHKOÎ pi3HOMaHiTHOCTi (BCbOro QbOro € COTHi,
i KO)l{eH 3 HHX 3i CBOÎMH oco6nHBOCrnMH i xy;::i:O)l{HbOJO U:lHHlCTJO Ta
.D:OK)'MeHTanbHOJO oco6nHBiCTJO ).
ETHorpa<PiLIHa BHCTaBKa rrpo;::i:OB:>KY€TbC}l y ;::i:sopi i B ca;::i:y, ;::i:e
6ynH 3Haii:;::i:eHi reHianhHi crroco6H ;::i:n}l BHCTaBneHHR peL!eH:, TaKHM
L(HHOM, w:o6 BOHH 6yn11 ;::i:o6pe p03MiI.UeHi Ta BHKOpHCTaHi, ;::i:o6pe
3aXHI.UeHi Bi;::i: Herroro;::i:H Ta iHIIIHX <PaKTopiB pH3HKy.
3 p03IIIHpeHH}!M ;::i:axy 30BHirnHix 6y;::i:isenb, ane oco6nttso i3-3a
HOB036y;::i:osaHHX rrpHMiI.UeHb, oco6nHBO ;::i:n}l BHCTaBneHH}l My3eHHHX
rrpe;::i:MeTiB, eTHorpa<PiLIHa crra;::i:rn:HHa 3Haii:wna csoe Micu;e. Uini KoneKu;ii"
iHCTPYMeHTiB, w:o BHKOpHCTOByJOTbC}l Ha rrpaKTHU:i pi3HHX peMecen
BHCTaBneHi TaKHM L(HHOM w:o6 6aL!HnH i BHBL!anH i"x; iHCTPYMeHTH,
BHKOpHCTaHi B HeBenHKiH TeKCTHflbHiH rrpOMHCflOBOCTi Ta oco6nHBO
TKaHHHH (sepcTaTH, KOTynIKH, MOTOBHnH, MOTanbHe Koneco i T.;::i:.);
.
.
.
lHCTPYMeHTH, BHKOpHcTaHl B peMecnax CTOn}lpa, KOnlCHHKa, TeCn}lpa;
6araTa KoneKQi}l rrpe;:i;MeTiB rro6YTy, a TaKO)I{ Ka3aH }l;fl}l BHpo6HHQTBa
.
.
.
.
caMoroHy 3 yc1Ma lHCTPYMeHTaMH 1 MO)l{flHBOCTl ;::i:n}l rrpaKTHL!HOro
;:i;eMOHCTP)'BaHH}l 1 T.}l;.
Pecrnspau:i}l
MapaMyperncbKHX
sopiT,
}!Ki
rrpttBe3nH
3
MapaMypewa 3 - nisoro 6epira piLIKH T11ca, rri;:i;KaJye HaM si;::i:KpHTrn i
pyx MaTepianbHHX i ;:i;yxoBHHX u;iHHOCTeH MapaMypewu;iB 3 pi3HHX
MiCU:b i 3aB)l()J;H THX, }!KH rrpO)l{HBaJOTb Ha o6ox 6eperax THCH. " (Dr.
Mihai Dăncuş).
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