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Cuvânt înainte

Conform Convenției UNESCO pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial 
adoptată la Paris la 17 octombrie 2003 și acceptată de România prin Legea nr 410/2005, 
„1. prin patrimoniu cultural imaterial se înţelege: practicile, reprezentările, expresiile, 
cunoștințele, abilitățile – împreună cu instrumentele, obiectele, artefactele și spațiile cul-
turale asociate acestora –, pe care comunitățile, grupurile și, în unele cazuri, indivizii le 
recunosc ca parte integrantă a patrimoniului lor cultural. Acest patrimoniu cultural imate-
rial, transmis din generație în generație, este recreat în permanență de comunități și gru-
puri, în funcție de mediul lor, de interacțiunea cu natura și istoria lor, conferindu-le un 
sentiment de identitate și continuitate și contribuind astfel la promovarea respectului faţă 
de diversitatea culturală și creativitatea umană. [...] 2. patrimoniul cultural imaterial, așa 
cum este definit la paragraful 1 supra, se manifestă îndeosebi în următoarele domenii:

a) tradiții şi expresii orale, incluzând limba ca vector al patrimoniului cultural imaterial;
b) artele spectacolului;
c) practici sociale, ritualuri şi evenimente festive;
d) cunoștințe şi practici referitoare la natură şi la univers;
e) tehnici legate de meșteșuguri tradiționale; [...]1”.
Începând cu anul 2003, 179 de state2 au devenit state părți ale Convenției, asumându-și, 

prin acceptarea acestui cadru normativ internațional, responsabilități și obligații privitoare 
la identificarea, protejarea, conservarea, salvgardarea, transmiterea și punerea în valoare 
a patrimoniului cultural imaterial, deci a unei culturi eminamente spirituale, indiferent 
de formele sale de manifestare, fie acestea mai aproape de concret sau de inefabil. De 
asemenea, fiecare stat își asuma și obligativitatea de a identifica, proteja, sprijini și pune 
în valoare persoanele, grupurile umane și comunitățile care ele însele și prin ele însele 
reprezintă acest patrimoniu, dar și grație cărora el se manifestă, se creează și re-creează 
permanent, transmițându-se generațiilor de astăzi și celor din viitor. Patrimoniul cultural 
imaterial mai este cunoscut și drept patrimoniu intangibil, dar, mai ales, ca patrimoniu 
viu, cele trei sintagme folosindu-se adesea într-o relație de sinonimie totală sau parțială, 
atât în mediile academice, științifice, cât și în cele mai puțin savante. În orice caz, pentru 
toate statele reunite de către Convenția 2003 sub blazonul nobil al păstrării și transmiterii 
moștenirii culturale și spirituale a umanității, a fost limpede că fiecare avea să contribuie 

1  LEGE nr. 410 din 29 decembrie 2005 privind acceptarea Convenției pentru salvgardarea patrimo-
niului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003,  text publicat în Monitorul Oficial, 
nr. 17/9 ian. 2006.

2  Conform datelor oficiale ale UNESCO, consultate în data de 20 sept. a.c. la adresa:  
https://ich.unesco.org/en/states-parties-00024.
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la valorile universale ale speciei umane cu tot ceea ce indivizii, grupurile, comunitățile, 
popoarele și națiunile aveau mai reprezentativ privitor la identitatea spirituală și culturală 
specifice. Lăsăm cu bună intenție la o parte polemicile privitoare la sensurile și referințele 
unor noțiuni precum „popor” și „nație” sau „națiune”, dat fiind că ne interesează în esență 
creația și moștenirea culturală și spirituală pe care culturile și civilizațiile lumii, prin specia 
sa cea mai evoluată – specia umană, le pun la dispoziția continuatorilor noștri, celor care 
ne vor urma pe planetă, fiecare în interiorul unui teritoriu mai vast sau mai restrâns, mai 
stabil sau mai fragil. 

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), agenție 
specializată a Organizației Națiunilor Unite (ONU), a determinat, odată cu textul 
Convenției 2003, o politică de aplicare a unor modalități concrete și „eficiente” pentru 
„diagnoza” globală, regională și națională a patrimoniului viu, a acelui tip de patrimoniu 
pe care comunitățile încă îl dețin, practică, păstrează, re-creează, transmit, chiar atunci 
când nevoile specifice comunității sunt, poate, altele. Dacă în comunitățile și societățile de 
acum jumătate de veac, dacă nu până la câteva sute de ani mai vechi, coeziunea favoriza 
păstrarea și transmiterea unor norme de viețuire și, implicit, oferea stabilitate sistemului 
de valori, lumea de astăzi cunoaște o dinamică aparte, marcată de eterogenitatea faptelor 
care o definesc; există, astăzi, la nivelul social, în ansamblul său, dar și la nivel mai 
restrâns, o serie de fenomene numeroase care se succed rapid, cu un grad mai mare sau 
mai mic de spontaneitate și care determină necesitatea de protejare a valorilor lumii, 
precum și a celor care le dețin, creează și transmit. Astăzi se vorbește tot mai mult, tot 
mai neangajat sau mai programatic despre: migrația de grupuri umane sau comunități 
din statele aflate în conflict armat către regiuni mai ferite de astfel de fenomene, despre 
migrația grupurilor din regiuni ori state mai puțin avansate economic, către zone în care 
munca este recompensată financiar la alte standarde decât cele ale statului de origine, în 
scopul asigurării traiului zilnic; se constată și susțin cu voce tare diferențele demografice 
semnificative de la o regiune la alta a planetei, dorința de schimbare a statelor ieșite de 
sub autoritatea regimurilor totalitare, tendința de sporire a calității vieții, confortului, 
mutarea accentului de pe comunitate pe persoană, în unele „trenduri” ale lumii actuale 
etc. Toate acestea sunt fenomene simultane care reflectă, alături de altele, specificul 
vieții de astăzi, a speciei umane pe planeta Pământ. Omul actual aspiră, în continuare, 
apropiindu-se tot mai repede de o reușită, de popularea și luarea în posesie a altor corpuri 
cerești, fapt care, de bună seamă, va atrage noi mutații ale modului de viețuire, noi valori, 
o nouă cultură care vor fi specifice acelui om al viitorului. Având în vedere complexitatea 
tot mai evidentă a viețuirii omului pe planetă, alături de cei de care este legat organic, în 
cadrul comunităților din care el face parte, devine tot mai limpede nevoia unei organizații 
internaționale cum este UNESCO, de a identifica, inventaria, „clasifica”, uneori, acele 
valori care ar putea fi, dacă nu repere pentru continuatorii speciei, cel puțin o arhivă, 
o „bază de date”, un set de resurse, probabil, salvatoare la un moment dat al istoriei 
devenirii omului. Sau ar putea constitui, măcar, „memoria” unor axiologii ale lumilor care 
au fost, pentru cele care vor veni. 
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Astfel, UNESCO a mizat pe identificarea elementelor de mare specificitate, având o 
valoare reprezentativă pentru fiecare stat semnatar, element a cărui importanță avea 
să fie recunoscută la nivel universal prin înscrierea acestuia pe Lista Reprezentativă 
a patrimoniului cultural imaterial al umanității. Încă de la începutul „punerii bazei” 
Convenției pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, ca o consecință a 
înțelegerii gravității distrugerilor umane, materiale și de orice altă natură produse de cea 
de a doua conflagrație mondială din secolul al XX-lea, prioritatea a fost acordată acelor 
elemente ori comunități ce se aflau în pericol de dispariție. Astfel, guvernele lumii au 
fost invitate să identifice atât valorile reprezentative, cât, mai ales, pe acelea aflate în risc 
iminent să se stingă definitiv sau pentru o durată suficient de mare încât să necesite măsuri 
urgente (a se vedea cetatea Palmyra distrusă, practic, de gruparea jihadistă ISIS în anii 
recenți al mileniului în care ne aflăm; actele teroriste din regiunea Siriei care continuă să 
distrugă atât patrimoniu material, arheologic și monumentele, cât și patrimoniul cultural 
imaterial, populațiile din regiune fiind fie ucise, fie aruncate în fenomenul „migraționist” 
tot mai prezent astăzi în lume și, odată cu ele, fiind stinse un set de valori și moduri de 
viețuire ale grupurilor și comunităților umane aflate pe teritoriile respective). Astfel, Lista 
de Salvgardare Urgentă a patrimoniului cultural imaterial a reprezentat unul dintre pilonii 
de rezistență ai Convenției 2003, salvarea patrimoniului constituind o „prioritate zero” a 
planetei. Lucrurile, în fapt nu au urmat firul roșu al acestui normativ internațional. Dacă, 
așa cum mai mulți specialiști au remarcat, am privi patrimoniul cultural imaterial – 
elemente, grupuri și comunități împreună – ca pe un organism viu, ca pe un întreg organic, 
atunci am înțelege rațiunea pentru care salvarea unei părți a corpului pulsatil al culturii 
spirituale aflate în suferință ar impune salvarea urgentă. Astăzi se vorbește tot mai mult 
de măsuri speciale luate în condițiile unei stări excepționale cum este pandemia generată 
de un virus care a determinat omenirea să ia măsuri deosebite, pretutindeni pe planetă. 
Astfel de măsuri urgente, adoptate de guvernele lumii au scopul de a salva specia umană. 
Pacienții beneficiază în nenumărate cazuri de terapii intensive și imediate. În mod similar 
a fost gândit de fapt, modul de acțiune a elementelor care urmau să facă parte din Lista de 
Salvgardare Urgentă3 a patrimoniului cultural imaterial al umanității. Și în aceste condiții, 
statele au fost atrase de prestigiul și posibilele beneficii ale înscrierii unui număr tot mai 
mare de elemente pe Lista Reprezentativă, lăsând în plan secund elementele și comunitățile 
care necesitau sprijin imediat, în ciuda procedurii simplificate și a sprijinului (expertiza și 
finanțarea necesare) pe care UNESCO îl oferea și pe care continuă să îl ofere. Având în 
vedere interesul crescut al statelor lumii pentru Lista Reprezentativă, s-a dezvoltat, mai 
ales în ultimii anii, o a treia „listă” reprezentată de un Registru de bune practici4 în care pot 

3  Consultând datele oficiale, inclusiv pe cele statistice ale UNESCO, se poate observa decalajul din-
tre numărul și procentele înscrierilor pe Lista Reprezentativă (LR) cu Lista de Salvgardarea Urgentă 
(LSU); pagină consultată la data de 23 sept. 2020: https://ich.unesco.org/fr/listes?multinational=3&-
display1=inscriptionID&display=stats#tabs.

4  A se vedea datele oficiale ale UNESCO prezentate în limba engleză la pagina oficială: https://ich.
unesco.org/en/register.
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fi propuse și înscrise elemente conform unei proceduri specifice. Au fost, astfel, dezvoltate 
de către numeroase state din toate regiunile plantei, ghiduri sau programe de bune 
practici privitoare la salvgardarea patrimoniului cultural imaterial care fie serveau drept 
modele pentru zone geografice sau contexte similare, fie ofereau exemple de modalități 
de conservare, salvgardare, transmitere și promovare a diferitelor elemente de patrimoniu 
cultural imaterial și a comunităților sau grupurilor implicate. 

Cu toate că nici la nivel internațional, nici la nivel regional (Europa de Sud-Est din 
care România face parte, sub coordonarea biroului BRESCE Veneția și a Centrului Regional 
de Categoria II de la Sofia) ori național sau local, nu există o definiție standardizată a 
„bunei practici” sau a „bunelor practici”, înțelegerea fiind mai degrabă dinspre Directivele 
operaționale5 ale Convenției 2003 și dinspre exemplele deja înregistrare în Registrul de bune 
practici și în ghidurile disponibile pe site-ul oficial al UNESCO, credem că în România astfel 
de exemple de bune practici sunt necesare.

Având în vedere că patrimoniul cultural imaterial din România și din Republica 
Moldova, un patrimoniu fragil și supus unor transformări rapide, nu întotdeauna 
în direcții favorabile acestuia și ținând cont că, până la acest moment, strategiile 
naționale în domeniul patrimoniului viu sunt puțin vizibile atât în rândul specialiștilor, 
cât și pentru „marele public”, tendințele de folclorism fiind unele puternice și dificil 
de combătut, având în vedere și faptul că niciunul dintre cele două state nu a realizat 
demersuri referitoare la Lista de Salvgardare Urgentă, am considerat necesar să iniţiem 
o sondare a bunelor practici din cele două state, realizând un prim proiect prin care să 
putem face vizibile câteva dintre intervențiile concrete în domeniul patrimoniului viu, 
realizate până în prezent. Demersul nostru a avut o dublă miză. Astfel, ne-am propus mai 
întâi să realizăm un schimb de idei cu specialiștii dispuși să participe la sesiunile online 
organizate în cadrul unui proiect susținut de Universitatea București, prin Institutul să 
de Cercetare ICUB și finanțat de către Administrația Fondului Cultural Național – AFCN. 
Proiectul desfășurat pe durata a 4 luni: iulie-octombrie 2020 a avut de la început premisa 
unor rezultate parțiale, știut fiind că într-un context mondial particular și într-un timp 
atât de limitat, nu pot fi reuniți decât acei specialiști disponibili să participe la întâlniri în 
sistem online, cu toate limitările de rigoare, inclusiv de ordin tehnic. În cadrul proiectului 
Please, touch the intangible cultural heritage au avut loc 3 sesiuni în sistem Google Meet, 
în datele de 22, 24 iulie și 17 august 2020. Toate conferințele au avut ca temă generală: 
Experiență și expertiză în domeniul patrimoniului cultural imaterial, subtema conferinței 
din 24 iulie intitulându-se Bune practici în domeniul patrimoniului cultural imateri-
al. Conferințele s-au desfășurat sub forma unor prezentări pe temele date, realizate de 
specialiști din cele două state, urmate de dezbateri. Organizatorii nu au oferit definiții 
ale „bunei practici”, ci doar au orientat participanții către exemplele puse la dispoziție 
de către UNESCO. O a doua direcție urmărită, așadar, a fost aceea de a sesiza ce este 
înțeles ca „bună practică” prin prisma diverselor specialități ori discipline ale științelor 

5 Ibidem.
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etnologice din România și Republica Moldova, dar și din perspectiva diferitelor entități 
implicate (universități, institute de cercetare ale Academiei, muzee cu specific etnografic, 
institute ale patrimoniului, ONG-uri etc.). Desigur, am avut în vedere și regiunile ori 
zonele geografice din care specialiștii proveneau. Credem, însă, că vocea individuală, 
profilul în sine al fiecărui specialist, autor al prezentelor texte, trece dincolo de criteriile 
enunțate mai devreme. Nu toți participanții la cea de a doua conferință se regăsesc în 
prezentul volum, rigorile termenelor necesare transmiterii materialelor împiedicând unii 
specialiști să fie prezenți în Catalogul care, dacă nu în literă, în spiritul în și pentru care 
a fost scris, îi reunește pe toți.

Considerăm că, pe de o parte, acest Catalog de bune practici în domeniul patrimoniului 
cultural imaterial, de bună seamă lipsit de pretenția cea mai modestă a exhaustivității, face 
dovada felului în care specialiștii prezenți definesc indirect și înțeleg „bunele practici” în 
domeniu; pe de altă parte, prezentările reunite în volum constituie exemple care nu se cer 
multiplicate ori decupate și așezate ca atare într-un alt context „patrimonial” comunitar, 
ci indică modalități concrete de proiectare, gândire pe etape, punere în practică și sondare 
a impactului respectivei „intervenții”. Proba timpului ar trebui să fie un punct tare al 
oricărei bune practici. Adesea, proiecte bine gândite, realizate și de impact imediat nu vor 
avea rezultate adecvate pe termen lung în comunitățile deținătoare, căci fie se vor stinge 
asemenea strălucirii artificiilor, fie vor fi acoperite de interesele economice ori de imagine 
ale diverselor entități de mare autoritate. Prezentul Catalog, așadar, se dorește a fi, în cheie 
simbolică, una din micile pietre pe care apele timpurilor care vor veni le vor duce alături 
de altele, mai puternice, care să ofere stabilitate țărmurilor mișcătoare ale lumilor viitoare.

Textele prezente în volumul de față au urmat o structură indicată de organizatori, 
autorii având generozitatea de a accepta propunerile noastre, atunci când necesități 
administrative au impus intervenții operate tacit. Acolo unde autorii au însoțit textele de 
imagini, selecția s-a realizat în funcție de rigori exclusiv tehnice și redacționale.

Mulțumim tuturor specialiștilor prezenți în acest volum, tuturor participanților în 
proiectul Please, touch the intangible cultural heritage, ca și celor care, din instituțiile în 
care, cel mai adesea cu mare discreție, își dedică energia și profesia – continuate până 
dincolo de anii clasicizați ai carierei – cercetării și punerii în lumină a unor valori spirituale 
care se cer permanent sondate, evaluate, înțelese și interpretate.

Coordonatorii: 
Irina Balotescu, 

Ioana-Ruxandra Fruntelată, 
Corina Mihăescu
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Asumarea tradiției scoarțelor basarabene  
de către Complexul de Meșteșuguri „Artă Rustică”  

din comuna Clișova Nouă, raionul Orhei

Assuming the Tradition of Bessarabian Wall-Carpets  
by the Craftsmanship Centre “Rustic Art”  

From the Clisova Noua Commune, Orhei District

Dr. Varvara Buzilă,
Conf.univ. cercetător științific coordonator, 

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Chișinău

1   Gheorghe Oprescu, Arta țărănească la români, îngrijită de Vasile Pârvan, profesor universitar, Mem-
bru al Academiei Române, București, Cultura Națională, 1922, p. 36.

2  Ibidem, p. 44.

1.  Contextul istoric și cultural al activității ce se constituie ca bună practică  
în cadrul prezentării susținute

Scurtă prezentare a istoriei covoarelor 
Scoarțele basarabene au devenit cunoscute în Europa în secolul al XIX-lea, iar din anul 

2016, după ce „Tehnicile tradiționale de realizare a scoarței în România și Republica Moldova” 
au fost înscrise în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității, a fost re-
cunoscută și valoarea lor mondială în context românesc. Pentru edificare, vom releva succint 
importanța și parcursul lor istoric, înainte de a prezenta bunele practici din această sferă.

Țesutul și utilizarea scoarțelor în practica culturală a românilor basarabeni sunt 
un domeniu de referință în cunoașterea universului lor cultural, psihic, mental. Pentru 
că aceste bunuri culturale sunt de mare vechime, au avut o largă cuprindere socială, 
generatoare de diversitate și, prin cultivarea tradițiilor de către comunități, au căpătat 
o expresivitate decorativă aparte. Mai mulți autori au consacrat lucrări notorii proble-
maticii covoarelor basarabene. Printre primii, în anul 1922 criticul și istoricul de artă 
Gheorghe Oprescu se referea la scoarțele românești considerându-le în „una din cele 
mai însemnate producții ale artei noastre naționale, gloria necontestată a Olteniei si 
a județelor din Muntenia vecine cu ea, a Basarabiei si Maramureșului.”1 Savantul le-a 
descoperit în cadrul expoziției din anul 1921, desfășurate în Parcul Carol din București. 
„Ele au fost o revelație pentru toata lumea si au dat impresia ca pot fi puse alături, când 
e vorba de un exemplar bun, de bucățile frumoase din Oltenia.”2 A proiectat asupra 
lor viziunea critică a artelor profesioniste: „În covorul basarabean e poate mai multă 
fantezie, o mai bogată gamă de culori, dar rareori avem de la el acea satisfacție de-
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plină, pe care o simțim în fața unui covor oltenesc. El este mai confuz în executare, 
iar autorul lui s-a pierdut prea mult în detalii, scăpând din vedere întregul.”3 Lucian 
Blaga le-a apreciat în lucrarea sa Duh și ornamentică când a abordat caracteristicile 
prin care excelează stilistica artei populare românești, punând în valoare măsura și 
ritmul manifestat în distribuția motivelor. „Cât echilibru și câtă măsură în întrebuința-
rea elementelor „decorative” și a „câmpurilor”! Ce alternanță de plin și gol, de accent 
și neeaccent, de substanță și spațiu, de pildă în chilimurile oltenești cu câmpurile lor 
ultramarin albastre sau roșii închise, și în covoarele basarabene cu fondul negru, în 
care respiră liber motivele vegetale.”4 Descoperirea acestui domeniu continuă până în 
prezent, cu întreruperi mai mari sau mai mici, prin contribuții relevante, care îi relevă 
complexitatea manifestărilor, lărgindu-i spectrul problematic5. 

Scoarțele s-au impus ca expresivitate în universul artistic popular în rezultatul unei 
conlucrări seculare tripartite. Prima contribuție și cea mai importantă la țesutul ales printre 
fire, este cea a tradițiilor locale, promovate de către populația majoritară a satelor, târgu-
rilor și orașelor, pentru a produce țesături ornamentale de acoperire a pereților și a mobi-
lierului, în scopul încălzirii locuinței și sporirii confortului ei. Cea de-a două este a elitelor 
sociale și economice, care au fost mereu deschise atât către alteritatea culturală, cât și către 
valorificarea tradițiilor locale, conform unor standarde proprii. Și cea de-a treia sursă a îm-
prospătării domeniului a fost cea a reacției creative la provocările altor culturi, agreate ca 
intenție și trecute prin filtrele sensibilității și experienței culturale locale.

În societatea tradițională, scoarțele au avut rolul unor cărți în imagini, scrise cu 
firul țesut prin interpătrunderea firelor urzelii și a bătelii. Ele sunt cele mai potențate 
din punct de vedere artistic țesături ornamentale. Ocupă locul central în casa mare, 
au cea mai mare suprafață care permite desfășurarea și dezvoltarea compoziției, sunt 
obiecte create împreună cu întreaga familie, iar uneori cu participarea reprezentanți-
lor din neam, deci reprezintă în imagini o viziune colectivă. Apoi, aceste obiecte sunt 
transmise din generație în generație, formând liantul dintre acestea, menținând astfel 
în timp reprezentări valoroase pentru memoria colectivă. În contextul în care au apărut 
și au fost perpetuate, ele colportă mesaje benefice, codificate în limbaj geometrizat sau 
stilizat. Cercetătorii le-au remarcat individualitatea la rând cu cele moldovenești, olte-
nești, muntenești și maramureșene, cu care întregesc tradiția românească.

3  Ibidem, p. 45.
4  Lucian Blaga, Trilogia culturii. (Orizont și stil Spațiul mioriticf Geneza metaforei și sensul culturii), 

cuvânt înainte Dumitru Ghișe, București, Editura pentru Literatură Universală, 1969, p. 214.
5  Гоберман Д. Н. Молдавские ковры [Covoarele moldovenești], Кишинев, 1959; Гоберман Д. Н., Ковры 

Молдавии [Covoarele Moldovei], Кишинев, 1960; Valentin Zelenciuc, Elena Postolachi, Covorul moldo-
venesc, Chişinău, Editura Timpul, 1990; De la fibră la covor, coordonatori științifici dr. Georgeta Stoica, 
dr. Elena Postolachi, București, Editura Fundației Culturale Române, 1998; Varvara Buzilă, Covoare ba-
sarabene din patrimoniul Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală – Republica Moldova/ Bes-
sarabian Carpets. The National Museum of Ethnography and Natural History of the Republic of Moldova, 
Bucureşti, Institutul Cultural Român, 2013; Gheorghe Mardare, Arta covoarelor vechi românești basarabe-
ne. Magia mesajului simbolic, Chișinău, Editura Cartier, 2016; Ludmila Moisei, Ornamentul – fenomen ar-
tistico-estetic (Viziuni ontologice și estetice asupra țesăturilor tradiționale), Chișinău, Editura Pontos, 2017.
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Către sfârșitul sec. al XIX-lea, în procesul înlocuirii coloranților naturali cu cei chimici 
și schimbarea cromaticii vechi pastelate prin alta contrastantă, în decorul covoarelor 
pătrund motive florale și tematici de tentă naturalistă. La început, acestea sunt tratate în 
maniera modulului geometric, care conturează forma exterioară a motivului conform liniei 
frânte, specifice tradiției locale, dar, treptat, capătă răspândire reprezentările naturaliste, 
înlocuindu-le pe cele geometrice sau stilizate. Ca o reacție a societății la pierderea vechilor 
tradiții ornamentale și cromatice și ca o pledoarie pentru aprecierea și continuarea 
modelelor consacrate, la începutul sec. XX au apărut și primele albume de cópii ale 
covoarelor6. Tot atunci s-a pus baza celei mai bogate și mai reprezentative colecții muzeale 
de covoare, cea a actualului Muzeu Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău, 
prin care s-au salvat multe modele vechi, impresionante ca valoare artistică, etnografică și 
muzeală, încât pot servi astăzi, sigur cu completările de rigoare, la inițierea unui repertoriu 
al covoarelor basarabene, despre care se discută în mediile științifice.

După Al Doilea Război Mondial, sub impactul industrializării și creșterii solicitărilor 
de covoare pe piața internă, care continuau să facă parte din zestrea fetelor, și-au fortificat 
îndeletnicirile mai vechi în ale țesutului mai multe localități. Noile covoare florale, deve-
nite preferate, erau țesute mult mai migălos, desenul și culoarea schimbându-se nu la 4-6 
fire (scărituri), cum erau țesute cele vechi, ci uneori la un fir sau două7. Măiestria tehnică 
orientată spre concurența cu lumea florală copiată din natură, alintă, uimește privirea, dar 
pierde vechile sensuri, profunde, tainice, de mare rezonanță sufletească. Localitățile care 
au păstrat mai multă fidelitate vechiului meșteșug, au fost luate în considerație atunci când 
ne-am propus să completăm fișa de candidat a elementului pentru înaintare în Lista repre-
zentativă UNESCO cu comunități care garantează perpetuarea acestor tehnici. 

2.  Identificarea elementelor vizate de buna practică prezentată

 Crearea și afirmarea Complexului de Meșteșuguri „Artă Rustică”  
din Clișova Nouă, raionul Orhei - model de bună practică în domeniul  
patrimoniului cultural imaterial
Între cele 6 centre de țesut covoare, care continuă astăzi tradiția scoarțelor basarabene 

sub diferitele ei expresii tradiționale, Complexul de Meșteșuguri „Artă Rustică” din Clișova 
Nouă, raionul Orhei, este cel mai mare și cel mai angajat în cuprinderea fenomenului. Satul 
formează un centru, împreună cu localitățile învecinate Tabăra, Clișova, Ciocâlteni, Corop-
ceni, Căzănești, vechi vetre de țesut scoarțe, cum a fost, de altfel, și Clișova Veche, dispărută 
după repetate inundații și de unde s-au mutat locuitorii în satul nou. Conform tradiției orale, 
în aceste părți se țes scoarțe neîntrerupt mai multe secole la rând. Sursele scrise din secolul 
al XIX-lea confirmă vechimea acestei îndeletniciri8.

6  V. Arbuzov publică un album de covoare basarabene la Odesa, în 1902. Pavel Gore (autorul textului 
introductiv), G. Roemmer (desenator), Albumul ornamentelor covoarelor moldoveneşti. Leipzig, 1912.

7 A se vedea ca exemplu imaginile nr. 41 și 42 din lucrarea De la fibră la covor, citată anterior.
8 De la fibră la covor…, p. 17.
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Complexul a fost organizat în anul 2000, în incinta unei grădinițe de copii, închise în 
legătură cu micșorarea sporului demografic al localității. Grădinița dispunea de trei clădiri 
moderne cu un nivel, dar care au avut de suferit în urma abandonării, încât recondițio-
narea lor a necesitat mijloace financiare importante și timp. Inițiativa de a deschide în ea 
un centru de țesut scoarțe aparține Ecaterinei Popescu, învățătoare de limba și literatura 
română, descendentă dintr-o familie de țesători, care, până la acea dată, a țesut acasă, ca 
și alte consătene. Și-a propus reconsiderarea vechilor tradiții ale scoarței basarabene, așa 
cum țeseau strămoașele lor pe vremuri, dar mai greu putea convinge și femeile care țe-
seau la domiciliu să-și asume vechea tradiție. Vedea soluția în salvarea prețioaselor scoarțe 
vechi prin deschiderea unui atelier de țesut covoare, în care să lucreze cot la cot cu mai 
multe țesătoare, încurajându-le să învețe și să practice vechile tehnici și ornamente. De 
fapt, se revenea la o veche practică. În secolul al XIX-lea, în mănăstirile de maici și la curțile 
boierești din vecinătate, femeile țeseau covoare în ateliere. Datorită acestor consolidări de 
grup s-a reușit perpetuarea scoarțelor orheiene. Mai mult chiar, pentru că atelierele execu-
tau comenzi doritorilor din diferite părți, treptat aici s-a asimilat o experiență artistică mult 
mai vastă decât cea locală.

3.  Proiectarea activității ce se constituie ca bună practică în cadrul prezentării 
susținute

Complexul de Meșteșuguri „Artă Rustică” din Clișova Nouă, raionul Orhei a gândit 
activitatea prin crearea unui spațiu adecvat desfășurării activităților. Au început prin repa-
rația clădirilor și adaptarea lor la noile necesități, atât din mijloacele obținute în urma rea-
lizării producției de scoarțe, descoperite tot mai mult de public, cât și din diverse granturi 
oferite în acest scop. Au ținut să creeze un mediu cât mai favorabil procesului de recuperare 
a tradițiilor țesutului artistic. Au fost valorificate cele trei clădiri preluate, ceea ce a însem-
nat o dezvoltare continuă ca spațiu, capacități, dar și de gestionare atentă a tradițiilor. În 
prezent, centrul constă din câteva componente relaționate funcțional: sala de țesut covoa-
re și de confecționat costume populare, centrul de instruire, muzeul țesăturilor, casa mare 
și sala de expoziții a obiectelor noi. În secția de țesut sunt puse în funcție diferite războaie 
verticale și orizontale, specifice, de diferită vechime, mărimi și capacități tehnice, pentru a 
putea acoperi tot spectrul tehnic și de mărimi al țesăturilor (Fig. 1-5). 

4. Realizarea activității pe etape

Centrul de instruire este singurul din Republica Moldova care activează în baza pro-
gramelor de instruire, coordonate și aprobate de către Ministerul Educației, Culturii și Cer-
cetării și de către Uniunea Meșterilor Populari din Moldova. Fiind dotat cu echipament și 
utilaj adecvat, el oferă instruire în domeniul țesutului la război orizontal și la război vertical, 
în arta croșetei și a broderiei tradiționale (Fig.7-8). Poate oferi instruire a 12 persoane pen-
tru fiecare meșteșug, iar durata instruirii este de 1-3 luni, în funcție de programa aleasă. 
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Cel mai mult durează calificarea la țesut covoare în războiul vertical. Doritorii învață toate 
procesele de pregătire a firelor de lână, a vopsirii lor cu plante, urzitul și apoi diferite pro-
cedee de țesut, inclusiv motivele ornamentale principale, până ajung la calificarea finală. 
Prin activitățile de instruire se dă o nouă șansă celor care își doresc să activeze în domeniul 
meșteșugurilor artistice, iar unitatea încearcă să-și completeze rândurile cu noi lucrători. 
Parte din țesătoare lucrează în secția de țesut, iar altă parte activează la domiciliu, în satul 
de reședință. Dezvoltarea în Complexul „Artă Rustică” a mai multor activități înrudite, în 
special a țesutului scoarțelor, ștergarelor, fețelor de masă, dar și a confecționării pieselor de 
port îi asigură funcționalitate, continuitate și dezvoltare. În casa mare, amenajată cu mobi-
lierul și țesăturile specifice acestui spațiu emblematic pentru modul de viață al românilor 
basarabeni, se demonstrează varietatea și înrudirea obiectelor, funcționalitatea acestora, 
caracterul lor sistemic. Spațiul servește pentru primirea oaspeților centrului și pentru desfă-
șurarea anumitor activități instructive (Fig.8). În sala de expoziții sunt demonstrate scoarțele 
și alte obiecte țesute aici, costume sau doar piese de port popular (Fig.9-10). Prin cele expuse 
se poate observa modul cum a evoluat activitatea colectivului spre afirmarea tot mai sigură 
a priorităților valorice. Muzeul țesăturilor a fost conceput ca un spațiu care ar oferi spre 
comparare dimensiunile istorice ale țesutului. Or, în realizarea programului asumat treptat 
de către centru – de a menține nivelul avansat al tradiției artistice – este mereu nevoie de 
confruntare cu obiectele tradiționale, reale, pe care țesătoarea le poate pipăi, întoarce pe 
toate părțile, cerceta atent privind grosimea, răsucirea firelor, modul cum acestea sunt prin-
se de jocul urzelii și al bătelii. După obiectele expuse aici se poate urmări lungul proces de 
obținere a fibrelor naturale de lână, in, cânepă și marea diversitate de țesături utilizate în 
gospodărie, bogăția procedeelor tehnice și artistice de realizare a acestora (Fig.11). 

5.  Rolul bunei practici prezentate în conservarea, transmiterea și punerea  
în valoare a elementului (scoarțele tradiționale basarabene)

 Despre scoarțele țesute. Materiale, tehnici, motive
La țesut, cel mai frecvent este folosită lâna procurată de la furnizor, deja toarsă și vop-

sită în condiții industriale. Doar pentru anumite scoarțe, care reprezintă comenzi speciale, 
lâna de oi este toarsă aici și vopsită cu pigmenți vegetali, după vechi rețete locale, preluate 
cândva de la țesătoarele experimentate și verificate în practică. În luna septembrie a anu-
lui 2015, aici s-a desfășurat un atelier de vopsire a fibrelor cu coloranți naturali, la care au 
participat țesători din diferite localități și studenți de la diferite instituții de învățământ. Cu 
această ocazie, au fost documentate un șir de experiențe tinctoriale. Aici se țese doar ma-
nual la instalații vechi, respectându-se tehnicile vechi ale țesutului ales neted pe două fețe, 
în bobi și pe furate (sau în chișcătură, adică în găurele sau spărturi). De fapt, activitatea de 
producere a scoarțelor în cadrul Complexului se ține pe meșterițele cu vechime în domeniu, 
care țes din copilărie, doamnele mai tinere preferă să coase cămăși populare ori să țese alte 
tipuri de lucrări la războaiele orizontale. Este un argument în plus că deprinderile la țesut 
scoarțe se formează timp îndelungat.
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Dacă acum un secol se țeseau scoarțe în toate satele basarabene, dar cu o intensitate 
diferită, în prezent, când au rămas activi puțini meșteri, iar solicitări de țesut vin din dife-
rite părți ale spațiului românesc, meșterii de aici și-au schimbat viziunea din una locală în 
una regională. Mai exact, nu refuză nicio comandă de țesut, indiferent cât de complicată 
pare. Au însușit trăsăturile specifice ale țesutului ornamentat ales, inclusiv de la nord și 
de la sud. Pentru că știu cât de important este să păstreze viu firul tradiției, nu așteaptă 
comenzile, ci lucrează anticipat după ce și-au propus să țese câte o replică la cele mai repre-
zentative scoarțe basarabene. Grea misiune, dar pe măsura capacităților lor. Grea, pentru 
că este imposibil să reproduci fidel o scoarță veche de 200 de ani. E alta calitatea lânii, alta 
grosimea firului tors, alta este psihologia femeii, până și respirația ei contează la țesut. Dar 
țesătoarele de aici știu că trebuie cineva să-și asume responsabilitatea de a lega firul subțiat 
al tradiției, de a recultiva gustul publicului pentru valorile adevărate. Doamna Ecaterina 
Popescu argumentează: „Sunt motive ornamentale splendide, care rostuite bine creează 
compoziții, structuri... Ele trebuie să trăiască iar printre oameni.”

De două decenii încearcă să salveze cele mai valoroase ca design scoarțe basarabene, 
dându-le o nouă expresie. Au reîmprospătat, în acest mod, chipul mai multor scoarțe aflate 
în patrimoniul muzeelor și care formează fondul de aur al scoarțelor românești basarabene. 
Apoi și-au propus să realizeze replici etnografice, așa cum lucrau pe vremuri femeile și au 
schimbat diferite variante cromatice sau diferite proporții ale motivelor ornamentale, după 
cum au intuit țesătoarele, păstrând valențele artistice ale originalelor. 

5.1  Recuperarea scoarțelor tradiționale basarabene. Salvgardare, reconstituire, 
reproducerea pe hârtie

O altă activitate a Complexului este de a recupera scoarțele pe cale de dispariție, ră-
mase doar ca fragment de țesătură, adeseori deteriorat și decolorat, găsite de cele mai dese 
ori de etnografi în fața casei în calitate de covor de șters picioarele, în ocolul oilor sau în 
staulul vacii. A urmat un proces creativ de reconstituire a întregului piesei după bucata des-
coperită, prin întregirea lor după logica construirii compoziției scoarțelor basarabene. În 
acest mod au fost salvate de la dispariție totală mai multe scoarțe vechi, care completează 
repertoriul motivistic al acestei tradiții (Fig. 12-13). 

O altă sursă de completare a varietății scoarțelor, prin salvarea lor, sunt copiile pie-
selor realizate pe hârtie, în anii 1945-1982, de pe scoarțe vechi păstrate în biserici, sau din 
proprietatea unor familii de prin sate, de către pictori, în intenția nobilă de a fixa imaginile 
cele mai captivante ale vechilor alesături. Reproducerea de pe hârtie a scoarțelor presupune 
o activitate creatoare din partea țesătoarelor și, până la urmă, din această copiere rezultă o 
lucrare ușor diferită, țesută după simțirea și înțelegerea femeilor.

6.  Impactul activității ce se constituie ca bună practică

Am amintit aceste tendințe de bază în activitatea centrului, pentru a cuprinde totali-
tatea creațiilor produse aici. Ele se încadrează în trăsăturile esențiale ale artei tradiționale, 
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respectă caracterul colectiv, anonim, preluarea creativă a modelelor consacrate de colecti-
vitate. Centrul a reușit să convingă publicul de importanța scoarțelor care își cer loc în casa 
și în sufletul omului. În fiece vară, cu excepția celei prezente, la Clișova Nouă s-a desfășurat 
timp de o zi de duminică Sărbătoarea Frumos covor basarabean, care punea în valoare re-
alizările și performanțele țesătoarelor de aici, provoca publicul să vină cu propriile scoarțe 
moștenite sau țesute, pentru a fi admirate. Trebuie să specificăm aici că performanțele sunt 
tot mai remarcabile de la an la an, atât prin scoarțele țesute, cât și prin impactul activității 
lor în comunitate, raion, republică. Cel mai evident se observă contribuția Complexului la 
Târgul Covorului, întrunit anual, deja de 6 ori la rând, în luna decembrie la Chișinău. La 
acest Târg sunt etalate lucrările țesătoarelor din diferite localități și vetre vechi de țesut, 
încât se vede cel mai bine cât de mult și-a asumat acest colectiv de meșteri și câte a reușit 
să realizeze, reactualizând în materiale noi exemple consacrate din arta țesutului. 

Această angajare în tradiție poate fi discutată și analizată în toată complexitatea ma-
nifestărilor sale. Percepția ei poate fi diferită, poate chiar contradictorie, cum se obișnuiește 
într-o societate care mai continuă să-și însușească lecția sa de patrimoniu. Se pot face pa-
ralele între modul cum selectau modelul și cum îl țeseau femeile acum 100 de ani și cum îl 
aleg acum cele din Complexul de Meșteșuguri „Artă Rustică”. Pe cât este de îndreptățit ca o 
comunitate locală să continue o tradiție atât de bogată, cum e cea basarabeană. Cred că se 
procedează corect, odată ce această tradiție este abandonată în bună parte, căci celelalte 
centre de țesut promovează doar anumite tipuri de covoare. Apoi, așa cum demonstrează 
realitatea culturală, este imposibil să realizezi cópii după scoarțele vechi, indiferent cât de 
mult și de migălos lucrează țesătoarele. Bucură orientarea clară a Complexului spre tradiția 
autentică, evitarea în mod deliberat a covoarelor naturaliste, decadente, de care a abundat 
o bună perioadă spațiul basarabean. 

7. Ilustrații care însoțesc prezentarea 

Lista ilustrațiilor (fotografii de Varvara Buzilă). 
Adnotări la imaginile articolului Asumarea tradiției scoarțelor basarabene de către 

Complexul de Meșteșuguri „artă rustică” din comuna Clișova Nouă, raionul Orhei
01: La scărmănat lâna împreună cu elevii din localitate.
02: Torsul firelor de lână.
03: Uscarea lânii vopsite cu plante tinctorale.
04: Urzirea (fixarea bazei scoarței) pe război mic.
05: Țesutul la război vertical mijlociu.
06: Centrul de instruire. Sala mixtă.
07:  Centrul de instruire. Sala pentru țesut scoarțe la războaie mici. 
08: Casa mare.
09: Sala de expoziții cu scoarțe.
10: Sala mixtă de expoziții.
11: Muzeul vechilor țesături și a uneltelor de muncă.
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12: Scoarțe scoase la însorit.
13:  Covorașe mici preferate de copământenii care pleacă peste hotare.

8. Surse şi resurse:
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Organizarea și utilizarea fondului de imagine 
 din Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor  

„Constantin Brăiloiu” al Academiei Române

The Organization and Use of the Image Fund from  
the Archive of the Institute of Ethnography and Folklore  

„Constantin Brăiloiu” of the Romanian Academy

Dr. Mariana Ciuciu,
CS III, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, Academia Română

1.  Identificarea elementului vizat de buna practică prezentată

Elementul vizat în prezentare este imaginea cu valoare documentară pentru etnolo-
gie, păstrată într-o arhivă de specialitate. Imaginea este un martor al patrimoniului cultural 
imaterial surprins pe teren, ce poate întregi cunoaşterea acestuia dacă este arhivată şi con-
textualizată în mod ştiinţific.

2.  Contextul istoric al activității ce se constituie ca bună practică în cadrul pre-
zentării susținute

Academia Română, prin cele trei arhive multimedia – Arhiva Institutului de Etnogra-
fie și Folclor „C. Brăiloiu”, din București, Arhiva de Folclor din Cluj - Napoca și Arhiva 
Moldovei și Bucovinei de la Institutul de Filologie Română „Al. Philippide” din Iași – ges-
tionează colecțiile de documente alcătuite științific şi devenite piese de referință pentru 
definirea patrimoniului cultural imaterial.

Cele trei institute academice deţin fondurile cele mai valoroase de imagine cu relevan-
ţă etnologică la nivel naţional, dezvoltând, de la înfiinţarea lor şi până în prezent, tehnici şi 
metode adecvate pentru organizarea şi valorificarea acestor fonduri.

În anul 1949, când s-a înființat Institutul de Folclor, s-au unit două surse documen-
tare de mare însemnătate: pe de-o parte, „Arhiva Fonogramică” subordonată Ministerului 
Cultelor și Artelor care era inițiată de George Breazul, membru al Şcolii Sociologice de la 
București, pe de altă parte, „Arhiva de Folklore” a Societății Compozitorilor Români, iniția-
tă și organizată de Constantin Brăiloiu, mare personalitate a etnomuzicologiei româneşti şi 
internaţionale. Laolaltă, cele două au alcătuit Arhiva Institutului de Folclor, cu un patrimo-
niu documentar de-a dreptul impresionant, căruia i s-au adăugat variatele documente de 
arhivă rezultate din culegerile efectuate cu sprijinul Academiei Române începând cu anul 
1910, sub coordonarea lui Dimitrie Gusti.
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Dintre marile personalități care au practicat arta fotografiei și care s-a implicat chiar 
în realizarea fotografiilor-document pentru cercetarea etnologică, cel mai cunoscut este 
inegalabilul fotograf al echipelor gustiene, fotoreporterul Iosif Berman, cel supranumit de 
Geo Bogza, „Omul cu o mie de ochi”9. „Omul cu o mie de ochi” este și titlul unui film dedicat 
de regizorul Alecu Solomon memoriei lui Iosif Berman (fotograful oficial al Regelui Carol 
al II- lea) și distins cu premiul DAKINO în 2001. Consilieri științifici pentru acest film au 
fost Ioana Popescu și Emanuel Pârvu, unul dintre specialiștii de imagine ai Institutului de 
Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”. 

Iosif Berman a participat în campaniile de teren care s-au desfășurat la Nereju (1927), 
Fundu Moldovei (1928), Drăguș (1929), Runcu (1930), Cornova (1931), prilej cu care a re-
alizat imagini document care constituie surse informative complementare ale cercetări-
lor realizate în toate domeniile etnologice specifice, devenind întemeietorul „fotografiei 
etnologice” din România. Dimitrie Gusti, apreciindu-i aportul inestimabil, i se adresează 
lui Iosif Berman înainte de începerea campaniei de cercetare din Cornova (azi, Republica 
Moldova) ca unui colaborator prețuit, socotind că „lucrările” echipei de monografiști ar fi 
„compromise” fără „partea documentară fotografică”. Cităm: „Scumpe domnule Berman, 
te rog mult, foarte mult, pleacă în această seară la Cornova [...]. Lucrările noastre bogate, o 
știi, sunt compromise pentru că n-au partea documentară fotografică. E necesar să fii acolo 
duminică. Știi că duminică ai satul în palmă. Fără concursul dumitale ne compromiți tot 
lucrul. Și e păcat de munca noastră! Nu-i așa că pleci în astă seară? Îți mulțumesc din inimă 
și-ți strâng mâna cu veche prietenie”10.

Pentru studiul culturii populare tradiţionale la începutul secolului XX, trebuie 
amintită şi metoda monografică, practicată de folcloriștii literari formaţi ca discipoli ai lui 
Ovid Densusianu și continuată în cadrele teoretice ale Şcolii sociologice de la Bucureşti. 
În cercetările din campaniile monografice gustiene, cercetătorii culegeau informația apli-
când metoda observației directe dezvoltate, o metodă utilizată ulterior şi de specialiștii 
Institutului de Folclor. O mare parte dintre membrii echipelor Şcolii sociologice de la Bu-
cureşti, specializaţi în culegerea folclorului literar, muzical şi coregrafic, au fost încadraţi 
în 1949 la Institutul de Folclor. Printre aceştia, îi amintim pe Hary Brauner (director și 
inițiator al proiectului de înființare a instituției), prof. dr. doc. Mihai Pop (director), prof. 
Emilia Comișel, prof. Gheorghe Ciobanu, cercetătorii științifici Tiberiu Alexandru, Paula 
Carp, Ilarion Cocișiu, tehnicianul Gheorghe Abălașei și alții.

La institut s-a inițiat o serie de cercetări monografice folcloristice. S-a lucrat în sudul 
Olteniei și al Munteniei, în Muscel-Argeș, Pădureni (Ţara Hațegului), Șanț și Leșu (jud. Bis-
trița Năsăud), în perioada anilor 1950-1970. S-au fotografiat, în întreaga lor desfășurare, 
obiceiuri și sărbători, precum: nunta, înmormântarea, sâmbra oilor, colindatul, Caloianul, 
Călușul, Drăgaica. Autorul fotografiilor realizate pe teren este Constantin Popescu, fotograf 
al Institutului de Folclor între anii 1953-1973.

9 Florentina Țone, Omul cu o mie de ochi, în „Historia”, 25 februarie 2014.
10  Emanuel Bădescu, Omul cu aparatul de fotografiat, în România lui Iosif Berman. Coordonator Anca Beatrice 

Todireanu, Editor Cătălin D. Constantin, București, Asociația România Culturală, 2015, p. 82.
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Au urmat apoi lucrările etnografilor care, începând cu anul 1963, s-au alăturat ce-
lorlalte colective de cercetare din instituţia ce avea să-şi schimbe numele în Institutul de 
Etnografie și Folclor.

Fondul de fotografii al Institutului de Folclor (din 1963, Institutul de Etnografie şi 
Folclor) a devenit destul de bogat și diversificat, tehnica fotografică fiind utilizată de toți 
specialiștii angajaţi în cercetări de teren. Portrete de informatori, instrumente muzicale și 
tehnologii de producere ale acestora, industria casnică, meșteșugurile, toate tipurile de ri-
tual, actanții, spațiul și timpul reprezentative, îmbrăcămintea, „găteala capului”, peisajele 
etnografice, gospodăria și toate ale ei sunt numai câteva dintre subiectele de interes ce au 
fost surprinse de imaginea fotografică document, în timpul activităților de culegere (în me-
diile rural sau urban, în comunităţile practicante sau în studioul de înregistrări, în cadrul 
festivalurilor sau spectacolelor populare etc.).

3.  Semnificaţii şi funcţii ale imaginii ca document etnologic

Încă de la întemeiere, Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” a fost 
dotat cu un laborator tehnic și cu unul fotografic, având printre angajați, alături de ingineri 
și tehnicieni de sunet, operatori de film și fotografi a căror sarcină era aceea de a înso-
ți cercetătorii pe teren pentru a realiza documentele fotografice, a întreține și a conserva 
patrimoniul de imagine și a produce „martorii” – fotografiile care urmau să fie plasate pe 
cartoteci, alături de informația primară (autor, localitatea unde s-a realizat culegerea, data, 
contextul etc.) și cotele necesare identificării și indexării. Nu trebuie trecut cu vederea fap-
tul că, odată cu organizarea sectorului etnografic, toți specialiștii acestui domeniu au fost 
și realizatori de documente de imagine (clișee foto); vreme îndelungată, păstrând tradiția 
școlilor de etnografie europene și, totodată, metoda practicată în timpul campaniilor Școlii 
sociologice de la Bucureşti, desenatori specializați (uneori chiar absolvenți ai Institutului 
de Arte Plastice) îi însoțeau pe cercetători în timpul expedițiilor de culegere, pentru a întoc-
mi schițe și desene.

„Fotografia, alături de alte mijloace tehnice sofisticate, a contribuit la dezvoltarea a 
ceea ce numim astăzi „antropologie vizuală”. Cu ajutorul ei se pot realiza reportaje, docu-
mentare tematice, eseuri de imagine11”. 

O culegere de folclor se realizează, preferabil, de o echipă formată dintr-un sociolog, un 
filolog, un muzicolog, un coregraf, un fotograf. Dintr-o astfel de culegere, vor rezulta diferite 
tipuri de documente: înregistrări sonore, filme, fotografii, la care se adaugă mai multe tipuri 
de fișe, care au menirea să ofere date cât mai complexe cu putință despre întreaga culegere.

După cum scria Eugen Iarovici, misiunea unei fotografii este de a „înfățișa lumii cum 
arată lumea”12, oferind posibilitatea unor perspective de informare și cunoaștere în care 
rolul autorului și cel al privitorului sunt de o incontestabilă importanță. 

11  Sabina Ispas, Drumurile fotografice ale lui Iosif Berman, în România lui Iosif Berman. Coordonator Anca 
Beatrice Todireanu, Editor Cătălin D. Constantin, București, Asociația România Culturală, 2015, p. 123.

12 Eugen Iarovici, Măiestria în fotografie, București, 1977, p. 8.
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Fotografia etnologică exprimă o realitate culturală printr-o imagine tip și nu o copie a 
realității. Etnologii folosesc fotografia ca document științific, atât ca document al memoriei 
colective, cât și al memoriei individuale. „Fotografiile care prezintă personaje (și persona-
lități) individuale ilustrează ceea ce am numi roluri și funcții: torcătoarea, descântătoa-
rea, pescărița, ciobanul, lăutarul, păpușarul, exemplificând unele dintre activități, fără a 
epuiza bogăția îndeletnicirilor tradiționale. Majoritatea subiecților au o atitudine sobră, nu 
rigidă, chipul lor exprimă o siguranță demnă, care rezultă din convingerea că ceea ce fac 
este bine, indiferent dacă este vorba de un ritual sau este un gest cotidian legat de îndelet-
nicirile obișnuite”13. Fotografia poate să descopere profunzimi ale trăirii omenești pe care 
„spectacolul lumii” moderne le ascunde privitorului grăbit, ea ne ajută să oferim o viziune 
clară și obiectivă asupra acestei importante secvențe a civilizației tradiționale/ secvențe ale 
culturii orale românești.

„Materialul cules [….] trebuie să acceptăm că fixează, «îngheață» un set de vari-
ante folclorice muzical-literare [.....] fotografiile ce imortalizează evenimentul rămân 
surse informaționale dincolo de care lectorul poate face orice joc de imaginație. Inter-
pretarea, ca și modalitatea montajului imaginilor poate fi factor manipulator”14. Comu-
nicarea directă cu privitorul duce la un impact vizual cu mare putere de convingere. 
Un cercetător al fenomenelor de cultură orală trebuie să fie conștient că atunci când 
folosește o fotografie ca sursă documentară are în studiu un loc în care se întâlnesc 
temele de cercetare cu mesajele transmise prin mijloace specifice de subiectul fotogra-
fiat, cu intențiile celui care a operat fotografia, la care se adaugă propriile cunoștințe, 
capacitatea personală de receptare, prejudecățile sau circumstanțele particulare ime-
diate, scopul cercetării și, implicit, subiectivismul său, ca privitor implicat într-un act 
de cunoaștere mediat. „Important este cine, ce și cum privește (perspectiva fotografului 
sau a cercetătorului)”15. 

4.  Fondul de imagine din Arhiva IEF „C. Brăiloiu” - descriere succintă

Fenomenul folcloric viu, ireversibil, poate fi fixat / înghețat pe diverse tipuri de su-
porți: cilindrii de fonograf, disc de ebonită, fotografie, film, ceea ce permite lectura repetată 
și depozitarea într-o arhivă pentru o analiză ulterioară.

Dispunem de o cifră impresionantă la care putem face referință: circa 500.000 de 
„martori” aflați în Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu”, dintre care cir-
ca 20.000 sunt plasați pe cartoteci împreună cu informația primară și cotele de identificare 
și indexare. Menționăm că, de multe ori, nu au fost consemnate numele autorului, data la 
care a fost realizată fotografia și nici localitatea de proveniență.

13  Școala Sociologică Dimitrie Gusti, Omul Românesc, Ediție alcătuită și îngrijită de Sabina Ispas și 
Emanuel Pârvu, Editura „Viitorul Românesc”, București, 2000, p. 8.

14  Rodica Raliade, Locul privirii. Însemnări despre fotografia etnologică, în „CERC. Revistă de etnolo-
gie”, vol. IV, 2008, nr. 1, p. 74.

15 Ibidem.
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Specialiștii în imagine ai Institutului de Folclor au dus mai departe experiența lui Iosif 
Berman: pe rând, Bob Eremia, Constantin Popescu, Marin Ivanciu, Viorel Lungu, Emanuel 
Pârvu şi Ion Șerban au completat şi organizat fondul de imagine al Institutului. 

5.  Valorificarea academică a fotografiilor din Arhiva IEF „C. Brăiloiu”

Fotografiile etnologice sunt folosite ca surse documentare în cele mai multe dintre 
marile lucrări elaborate și publicate de Institutul de Folclor începând cu Colecția Națională 
de Folclor (cuprinzând peste treizeci de volume), tratatul Etnologie Românească. Folcloristi-
că și Etnomuzicologie, coordonat de acad. Sabina Ispas și dr. Nicoleta Coatu, apărut în șase 
volume, Atlasul Etnografic Român, coordonat de prof. dr. Ion Ghinoiu, lucrare remarcabilă 
apărută în cinci volume, la care s-a lucrat jumătate de secol și în care s-au folosit 150.000 
de imagini fotografice.

Fotografia a fost utilizată ca instrument de cercetare, iar documentele realizate s-au 
dovedit utile pentru editarea unor albume în care cercetătorii caută să valorifice aceste ima-
gini cu valoare de patrimoniu. Un început este albumul Omul românesc16, alcătuit și îngrijit 
de Sabina Ispas și Emanuel Pârvu. 

Iată cum este înregistrată în Arhiva Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin 
Brăiloiu” fotografia care a apărut pe coperta albumului Omul românesc:

A.I.E.F. clișeu pe sticlă nr. 727
„Bunica și nepotul”
Localitatea: Drăguș – județul Brașov
Data: 1929
Autor: Iosif Berman (foto 01) 

Un alt album, România lui Iosif Berman17, coordonat de Anca Beatrice Todireanu, a 
apărut în memoria marelui fotograf. Unul dintre articolele incluse în volum este semnat de 
acad. Sabina Ispas şi toate imaginile folosite ca ilustraţii pentru acesta sunt din Arhiva In-
stitutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, avându-l ca autor pe Iosif Berman 
şi fiind interpretate de autoare.

Un alt exemplu de valorificare a fotografiei etnologice este albumul Familia țărănească în 
România. Un secol de fotografie18, realizat de etnografii dr. Cornelia Pleșca, dr. Laura Toader și 
drd. Cătălin Alexa. Albumul conține fotografii din Arhiva Multimedia a Institutului de Etnogra-
fie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, din colecții proprii, dar și din cărți și publicații vechi.

16  Școala Sociologică Dimitrie Gusti, Omul Românesc, Ediție alcătuită și îngrijită de Sabina Ispas și 
Emanuel Pârvu, Editura „Viitorul Românesc”, București, 2000. „Omul românesc” este titlul primului 
capitol al studiului Dimensiunea românească a existenţei, semnat de Mircea Vulcănescu.

17  România lui Iosif Berman, coordonator Anca Beatrice Todireanu, editor Cătălin D. Constantin, 
București, Asociația România Culturală, 2015.

18  Cornelia Pleșca, Laura Toader, Cătălin Alexa, Familia țărănească în România. Un secol de fotografie, 
București, Monitorul Oficial R.A., 2017.
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Fotografia ca document științific poate fi valorificată și în cadrul expozițiilor. Cu oca-
zia aniversării Centenarului Marii Uniri, în anul 2018, Institutul de Etnografie și Folclor 
„Constantin Brăiloiu”, Comisia de Folclor și Biblioteca Academiei Române, reprezentată 
de Cabinetul de Manuscrise (şef Gabriela Dumitrescu) și Cabinetul de Stampe (șef cabinet 
Cătălina Macovei), au organizat expoziția „Academia Română și cartea de folclor și etno-
grafie”. În numeroase vitrine, au fost expuse publicații, manuscrise, desene de la instituți-
ile amintite dar și de la Arhiva de Folclor din Cluj-Napoca și de la Arhiva de Folclor a Mol-
dovei și Bucovinei, de la Institutul de Filologie „Al Philippide” din Iași. Toate vitrinele au 
fost completate cu 87 de fotografii selectate din Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor 
„Constantin Brăiloiu”, iar la îndemnul și cu ajutorul doamnei Gabriela Dumitrescu le-am 
imprimat pe hârtie de calc, oferindu-le o finețe aparte. Expoziția a fost organizată la propu-
nerea și sub coordonarea acad. Sabina-Cornelia Ispas, directorul Institutului de Etnografie 
și Folclor „Constantin Brăiloiu”.

O altă expoziție pe care am organizat-o a avut loc în anul 2019, când Institutul de Etno-
grafie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” a împlinit 70 de ani de la înființare. Cu această ocazie, 
am folosit opt panouri mari, față/verso, le-am ordonat începând cu precursorii, directorii, 
specialiștii care au stabilit direcțiile de cercetare academică în domeniu şi continuând cu 
membrii colectivelor de folcloriști, etnomuzicologi și etnografi. Toate panourile au conținut 
fotografii selectate de la înființarea activității institutului și până în prezent. Ultimul panou, 
la care am adăugat fotografii din tematica riturilor funerare, a fost un omagiu adus colegi-
lor din institut care au plecat din această lume.

Fotografia transpusă pe CD, alături de sunet şi text (mostre din fondul sonor și pa-
petar) este o altă modalitate de valorificare a imaginii ca document științific. Un exemplu 
elocvent în acest sens îl reprezintă CD-ul „Colindatul de Ceată Bărbătească în România și 
Republica Moldova” (editor dr. Marian Lupașcu, traducere în limba engleză de conf. univ. 
dr. Ioana- Ruxandra Fruntelată). Colindatul de ceată bărbătească din România şi Repu-
blica Moldova a fost înscris în anul 2013 pe Lista reprezentativă a patrimoniului cultural 
imaterial a UNESCO. La cercetarea întreprinsă în România în vederea realizării dosarului 
de candidatură al elementului au participat reprezentanți ai Institutului de Etnografie şi 
Folclor „Constantin Brăiloiu”, ai Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, ai Comisiei 
Naţionale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial şi ai Ministerului Culturii 
din Republica Moldova.

De asemenea, la conferințele organizate în Aula Academiei Române și nu numai, vor-
bitorii folosesc prezentări power point, conţinând fotografii-document care le completează 
discursul. 

Aşadar, fotografia, ca document științific (arhivat, contextualizat şi interpretat) poate 
fi valorificată cu succes în cercetarea academică. 
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6. Lista ilustraților

Cele 4 fotografii ilustrative care însoţesc textul sunt următoarele:
01: A.I.E.F. clișeu pe sticlă nr. 727
„Bunica și nepotul”
Localitatea: Drăguș – județul Brașov
Data: 1929
Autor: Iosif Berman

02: A.I.E.F. negativ film nr. 258 - 19 A (A.I.E.F. neg. f.l. nr. 258 - 19 A)
Drăgaică
Localitatea: Zimnicele - jud. Teleorman
Data: 1958
Autor: Constantin Popescu

03: A.I.E.F. rolfilm nr. 110-11(A.I.E.F. rf. nr. 110-11)
Miri
Localitatea: Goleș - Hunedoara
Data: 1954
Autor: Constantin Popescu  

04: A.I.E.F. diapozitiv pe sticlă Nr. 5465 (A.I.E.F. diastc. nr. 5465)
Cu plugul de Anul Nou
Localitatea: București
Data: ?
Autor: Iosif Berman
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Sărbătorirea împlinirii a 600 de ani de la atestarea 
comunei Starchiojd (jud. Prahova) în comunitate:  

un model de bune practici privind promovarea  
patrimoniului cultural imaterial local

The 600 Year Celebration of Commune Starchiojd (Prahova 
county) in Community: a Model of Good Practices Regarding 

Promotion of Local Intangible Cultural Heritage

Dr. Ioana-Ruxandra Fruntelată, 
Conf.univ. Facultatea de Litere, Universitatea din București și 

CS II, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, Academia Română 
Dr. Cristian Mușa,

CS, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, Academia Română

1.  Identificarea elementelor vizate de buna practică prezentată

Elementele vizate de buna practică prezentată au fost elementele de patrimoniu cultural 
imaterial reprezentative, din perspectiva comunității locale și a comunității științifice, pentru 
comuna Starchiojd din jud. Prahova. Astfel, în cadrul evenimentului Starchiojd 600, Vatră ro-
mânească, identitate și cultură tradițională; 7 iulie 2018 - Marea sărbătoare a starchiojdenilor, 
au fost promovate cunoștințe și practici referitoare la ocupații și meșteșuguri, dar și forme de 
expresie și artă populară tradițională locală și zonală. 

2.  Proiectarea activității ce se constituie ca bună practică în cadrul prezentării 
susținute

Înainte de a vorbi despre un model de bune practici privind patrimoniul cultural ima-
terial din Starchiojd trebuie să aducem în discuție povestea unui ciclu de activități de cer-
cetare și transmitere prin publicare a unor aspecte despre cultura populară locală, care a 
făcut posibilă proiectarea unor modele de bune practici. 

Cristian Mușa, fiu al comunei Starchiojd, dar și etnolog format în cadrul Universității 
din București și al Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei 
Române, își prezintă experiența personală referitoare la cercetarea patrimoniului cultural 
imaterial din localitate în rândurile de mai jos:

Luând povestea de la rădăcină, ideea culegerii folclorului local s-a născut încă din anii 
de școală generală, când am descoperit schița monografică scrisă de Stelian Florescu Pîn-
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tece, un fiu al satului, de profesie istoric. Am descoperit atunci că acea schiță se referea în 
cea mai mare parte la aspectele istoriei locale și nu și la cele folclorice. Am crescut cu ideea 
completării acelei micromonografii, în sensul că mă angajam, cumva, să public o carte des-
pre tradițiile și obiceiurile locale. În anul al doilea de masterat, la îndemnul doamnei pro-
fesoare Ioana Fruntelată, căreia îi ceream sfaturi în legătură cu redactarea unei monografii, 
am mers la Centrul Județean de Cultură Prahova pentru a propune o colaborare. Domnul 
Dragoș Grigorescu, directorul de atunci, a fost foarte deschis și a acceptat colaborarea, 
deși eram un tânăr de numai 24 de ani, fără studii încheiate și nici nu mă cunoștea și nu 
știa ce potențial aveam. Am încheiat un parteneriat de colaborare între Centrul Județean 
de Cultură Prahova și Universitatea din București, în sensul că noi ne angajam să facem 
o cercetare etnologică de teren și să scriem o carte, iar ei asigurau publicarea cărții. După 
aceea, am format echipa (colegi de master și studenți din anul întâi de la Etnologie) și în 
luna iulie 2013 am mers pe teren, coordonați fiind de doamna profesoară Ioana Fruntelată 
și de mine ca fiu al satului și ca specialist în formare. În urma acestui teren, în anul 2013, 
adăugându-se și alte informații pe care eu le aveam notate în niște caiete, practicând de 
mai mulți ani etnologia „nativă”, ne-am dat seama că putem împărți în două materialele 
obţinute, astfel încât să scriem două cărți. Așadar, informațiile culese în acest prim teren 
au fost publicate în cartea: Starchiojd. Moștenirea culturală (partea întâi). Locuire, ocupații, 
meșteșuguri, iar din terenul al doilea, realizat în vara anului 2014, când ni s-a alăturat și 
dl. dr. Constantin Secară, cercetător științific II etnomuzicolog la Institutul de Etnografie și 
Folclor „C. Brăiloiu” al Academiei Române din București, a rezultat cartea: Starchiojd. Moș-
tenirea culturală (partea a doua) Sărbători, obiceiuri, repertoriu folcloric, tradiții locale re-
prezentative. De asemenea, multe din informațiile culese au fost utile și pentru redactarea 
tezei mele de doctorat Aspecte ale culturii populare orale și scrise din Starchiojd Prahova, pe 
care am susținut-o public pe 6 iulie 2018. 

În anul 2018, pregătind teza de doctorat pentru susținere și citind diverse documente 
legate de localitatea Starchiojd, mi-am dat seama că se împlinesc 600 de ani de la prima 
atestare documentară scrisă a comunei și am considerat că trebuie să organizăm un eve-
niment prin care să marcăm acest moment. Ideea mea era ca evenimentul să aibă trei sec-
țiuni: o sesiune de comunicări științifice, ateliere de meșteșuguri tradiționale locale și un 
spectacol folcloric, acesta din urmă fiind „cadoul” pentru membrii comunității. Ideea mea 
a fost „îmbrățișată” de dl. prof. Sorin Fofircă și evenimentul a luat o amploare mult mai 
mare, dovedindu-se că a fost un model de bune practici în ceea ce privește conștientizarea, 
conservarea și transmiterea patrimoniului cultural local.

3. Realizarea activității pe etape

Pe data de 7 iulie 2018, am asistat la manifestarea culturală prilejuită de împlinirea a 
600 de ani de atestare documentară a comunei Starchiojd din județul Prahova, o manifes-
tare organizată de Liceul tehnologic din comună în colaborare cu drd. Cristian Muşa (fiu al 
satului), cu sprijinul Centrului Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradi-
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ționale Prahova şi al Consiliului local, în colaborare cu Asociația „Șezătoarea Urbană” şi 
cu participarea unor invitați (istorici, etnologi, dar şi membri ai unor tarafuri, formații și 
ansambluri din alte zone ale țării).

Parcurgem programul invitației la manifestarea cu denumirea: „Starchiojd 600, Vatră 
românească, identitate și cultură tradițională; 7 iulie 2018 - Marea sărbătoare a starchioj-
denilor” 

Acesta conține: 
ora 9.00 – Primirea invitaților (localul școlii primare Lăcurele)
orele 9.00 – 20.00 – Expoziție etnografică (obiecte casnice, țesături, unelte, obiecte 

vestimentare etc.)
ora 9.30 – Comunicări științifice (istorie, geografie, religie, etnografie, etnologie, fol-

clor, educație, sociologie etc.)
ora 14.00 – Ateliere ocupaționale și meșteșugărești (tors, țesut, cusut, tâmplărie, fie-

rărie, cojocărie, olărit etc.)
ora 16.00 – Vizitarea monumentelor istorice locale și a împrejurimilor
ora 17.30 – Spectacol folcloric (ansambluri folclorice din zonă și din țară).
Participanţii la sesiunea de comunicări ştiinţifice au fost rugaţi să completeze o fişă 

a comunicării ştiinţifice, incluzând: autorul, titlul materialului, secţiunea (Etnologie, Isto-
rie etc.), suportul prezentării (imprimat, Power Point, video etc.), durata prezentării (fiind 
specificat faptul că se acordă maximum 10 minute). De asemenea, au fost rugaţi să pre-
gătească o sinteză pentru broşura evenimentului, care s-a tipărit cu titlul Starchiojd 600 
– comunicări științifice, Liceul Tehnologic, Comuna Starchiojd, Consiliul Local și Primăria 
Starchiojd, 2018, ISBN 978-973-0-27368-7.

Revenind la desfăşurarea evenimentului, notăm că în şcoală, la intrare, se amenajase un 
atelier de fierărie unde s-a potcovit un cal pe loc. De asemenea, cunoscutul meşter şindrilar 
Petre Dragomir (nea Nae Bâtcan), venerabil octogenar, „trăgea” şindrilă instalat pe scaunul lui 
de lucru. În interior, în sălile de clasă, erau amenajate un atelier de tâmplărie şi unul de „tors, 
ţesut, cusut”, iar pe holuri erau expoziţii de carte veche bisericească şi şcolară, de costume alese 
din colecţiile din localitate şi de bucate şi băuturi tradiţionale. Tot în exterior, într-o zonă din 
curte, fusese realizat un „ştubeu” (izvor captat la nivelul solului) şi s-a preparat pe loc un caş 
din lapte proaspăt, din care ni s-a dat să gustăm la masa de prânz oferită de organizatori, certifi-
cându-ni-se excelenţa preparatelor lactate tradiţionale locale, ale căror reţete le documentasem 
şi noi în comună. Pe terenul de sport al şcolii, formaţia de copii din Starchiojd a exemplificat 
câteva dansuri învăţate în cadrul activităţii de la Căminul Cultural. După amiaza, a fost rândul 
invitaţilor, aleşi cu grijă din zonă sau din alte părţi, pentru că aveau repertorii construite în urma 
unei cunoaşteri a tradiţiei folclorice pe care o reprezentau şi o respectau, să ofere participanţi-
lor un spectacol de cântec şi dans. Toate ansamblurile folclorice participante la eveniment au 
completat, de asemenea, câte un formular care le solicita date despre istoricul, constituirea, 
localitatea, activitatea și alte aspecte legate de identitatea lor artistică.

La sesiunea de comunicări ştiinţifice, au participat specialişti etnologi, cum ar fi dr. 
Constantin Secară de la Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”, Academia 
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Română, dr. Georgiana Onoiu de la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucu-
reşti, dr. Anişoara Ştefănucă, manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Pro-
movarea Culturii Tradiţionale Prahova, dr. Ioana-Ruxandra Fruntelată de la Universitatea 
din Bucureşti, dar au participat şi personalităţi ale judeţului şi comunei, intelectuali (mai 
ales preoţi şi profesori) din generaţii şi de formaţii diferite şi nu în ultimul rând, purtători 
de patrimoniu, cum ar fi doamna Elisabeta (Lucica) Tănăsescu, una dintre interlocutoarele 
noastre importante din perioada cercetărilor de teren, care a ţinut să-şi comunice „în plen” 
punctul de vedere cu privire la eveniment, „demonstrându-şi”, cu acest prilej, calitatea de 
vorbitoare şi povestitoare minunată. Alături de Cristian Muşa, sufletul manifestării a fost dl. 
prof. Sorin Fofircă, un om tânăr şi entuziast, care a ştiut să coaguleze în jurul proiectului 
său energiile comunităţii. 

Cele mai importante aspecte ale evenimentului, în secvenţialitatea lor, au fost filmate 
de Ion Şerban, operator fotoşi video la Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăi-
loiu” al Academiei Române. Au participat, în calitate de voluntari, Maria Constantinescu și 
Alexandru Andrei Ghițulescu, studenți în anul al II-lea la specializarea Etnologie, Faculta-
tea de Litere, Universitatea din Bucureşti. Ca tineri specialiști în formare, cei doi studenți au 
luat parte fizic la organizarea evenimentului (au ajutat la construirea cuptorului din lut de 
la fierărie, la organizarea expoziției de carte și de textile etc.).

4.  Impactul activității ce se constituie ca bună practică

Evenimentul de pe data de 7 iulie 2018 ne-a demonstrat cât de importante sunt cu-
noaşterea şi recunoaşterea patrimoniului local în comunitate pentru asumarea acestuia, cu 
tot ce presupune ea: conservare, protejare, valorificare şi perpetuare. Cunoşteam, parţial, 
impactul pozitiv al cercetărilor şi volumelor publicate de noi printre starchiojdeni, dar abia 
când am ajuns la Şcoala Lăcurele, unde s-a organizat manifestarea, am înţeles ce efect poa-
te avea o informaţie concretă, onestă şi difuzată dezinteresat (pentru că a fost şi acesta un 
aspect al cercetării) asupra vizibilităţii patrimoniului cultural imaterial. Ceea ce decupasem 
noi de pe teren şi pusesem în pagină constituia, până la un punct, o recuperare a moştenirii 
culturale locale şi de la un punct încolo, un construct, un document etnologic, propus de 
noi, specialiştii care am plasat permanent ceea ce am cules de pe teren în „sistemul” cultu-
rii populare tradiţionale româneşti.

Prin cărţile şi studiile publicate despre experienţa de cercetare şi valorificare a patrimo-
niului cultural imaterial din Starchiojd şi prin prezentările la conferinţe pe care le-am realizat 
în perioada 2013-2020, am integrat acest subiect în repertoriul comunităţii ştiinţifice etnolo-
gice din România şi credem că, pentru colegii noştri, Starchiojd a devenit deja un topos, un 
loc-reper pentru cunoaşterea dinamicii culturii populare tradiţionale rurale contemporane. 
Faptul că evenimentul Starchiojd 600, Vatră românească, identitate și cultură tradițională; 
7 iulie 2018 - Marea sărbătoare a starchiojdenilor a fost documentat şi filmic cu ajutorul lui 
Ion Şerban, operator de imagine la Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” al 
Academiei Române, susţine caracterul de reper al acestei „bune practici” pe care o propunem.



30

5.  Interogații, dificultăți, probleme, soluții referitoare la activitatea/activitățile 
respectivă/respective

Probabil că o „etalare de tradiţie” ca aceea prezentată mai sus nu ar fi putut avea loc 
oriunde. Starchiojdul este cea mai veche comună din Prahova, având un patrimoniu mate-
rial şi imaterial deosebit de valoros, apreciat ca atare de personalităţi ale culturii româneşti. 
Ceea ce am încercat să aducem în atenţia membrilor comunităţii a fost complexitatea cul-
turii intangibile locale, despre care scriam în 2018 că: „Dincolo de istoria culturală a Star-
chiojdului și de monumentalitatea lui vizibilă, nu trebuie să uităm de bogăţia lui imateria-
lă, reprezentată de oamenii ce dețin atât de multe cunoștințe despre vreme, despre locuri, 
despre îngrijirea pământului și a animalelor, despre creșterea și educarea copiilor, despre 
sărbătorile comunității și ale familiei, despre leacuri populare și alimentație și despre toate 
cele care fac viața să curgă în tiparele unei tradiții moștenite de veacuri. Respectul față de 
bătrâni și față de cei ce știu carte, cultul muncii, moralitatea, buna cuviință, simțul măsurii, 
ospitalitatea, dragostea de viață și demnitatea de a purta frumos ani mulți pe umeri sunt 
doar câteva elemente dintr-un adevărat tezaur de cunoștințe, experiențe, principii, atitu-
dini și comportamente care au fost transmise din generație în generație (...)”.

Una dintre concluziile experienţei etnologice acumulate prin participarea la eveni-
mentul Starchiojd 600 este aceea că prima etapă a oricărei strategii de salvgardare a pci 
este, obligatoriu, documentarea serioasă şi cercetarea de lungă durată pe teren a acestui 
tip de patrimoniu „viu” şi „fragil”, pentru a-i înţelege şi formele şi semnificaţiile şi funcţiile 
şi pentru a deschide o colaborare permanentă cu membrii comunităţii, astfel încât ei să-şi 
asume propriul patrimoniu intangibil, să-l protejeze şi să-l valorifice în modul cel mai adec-
vat nucleului tare al civilizaţiei pe care o reprezintă, dar şi naturii sale dinamice. 

De asemenea, am constatat că, dacă etnologii desfăşoară cercetări de teren cu respect 
faţă de oamenii şi faţă de valorile comunităţii, intervenţia lor contribuie în mod semnificativ 
la conştientizarea importanţei patrimoniului cultural imaterial local şi motivează membrii 
unei comunităţi să-şi conserve şi să-şi transmită tradiţiile reprezentative. În acest sens, a 
fost foarte interesant de observat că evenimentul Starchiojd 600 le-a oferit copiilor din lo-
calitate un context în care ei au putut să intre în contact cu moștenirea culturală a părinților 
și bunicilor lor și cu purtători reprezentativi de patrimoniu cultural imaterial local și de 
asemenea, o ocazie de a încerca să practice acest patrimoniu „pe viu”, conștientizându-i 
importanța (Ion Șerban a surprins în filmările realizate câteva momente în care, în lipsa 
adulților, copiii rămași în ateliere încercau să țeasă la război, să urzească etc.).

Astfel, am înţeles că este de dorit ca grija pentru patrimoniu să fie împărtăşită de toate 
grupurile de vârstă, de gen şi sociale ale comunităţii, fiind integrată, permanent şi cu adap-
tare la profilul destinatarilor, în programe de educaţie formală şi informală pentru uz local.

În prezent (2019-2021), atât Ioana-Ruxandra Fruntelată, cât şi Cristian Muşa continuă 
în aceeaşi zonă acest tip de demers etnologic ce presupune corelarea documentării cu des-
cinderea pe teren în cadrul proiectului cu titlul „Actualizarea interdisciplinară a documen-
telor manuscrise şi audiovizuale din Arhiva Institutului de Etnografie şi Folclor «Constantin 
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Brăiloiu»”, avându-l ca director pe CS II dr. Constantin Secară şi finanţat prin Granturile 
Academiei Române GAR-UM-2019.

6.  Ilustrații care însoțesc prezentarea 

Lista ilustrațiilor (fotografii de Ioana Fruntelată)
01: Meșterul Petre Dragomir (Nae Bâtcan) demonstrează cum se „trage” șindrila. 
02-05: Instantanee din atelierul de țesut, tors și cojocărit organizat la Școala Lăcurele. 
06: În atelierul demonstrativ de tâmplărie, cu meșterul Ion Chiriță. 
07: Practica preparării tradiționale a cașului
08-09: Imagini din mica fierărie improvizată cu ocazia evenimentului Starchiojd 600
10: Spectacol folcloric: copiii din Starchiojd acompaniați de purtătorul de patrimoniu 

Moisică Țeavă
11-12: Invitați la spectacolul folcloric: grupul folcloric „Mugurelul” al Școlii populare 

de artă Ploiești, filiala Drajna de Jos, coordonat de profesoara și interpreta Mariana Mușa 
Trăscău, originară din Starchiojd

13-14: Invitați la spectacolul folcloric: Grupul de dansatori-copii din Tulgheș, Harghi-
ta, coordonați de Lăcrămioara Pop

15: Invitați la spectacolul folcloric: Grupul folcloric „Bucuria” din București, coordo-
nat de coregraful Florian Teodorescu, din care face parte și Cristian Mușa, fiu al comunei 
Starchiojd.

7. Surse şi resurse:

Ioana-Ruxandra Fruntelată, Cristian Muşa (coord.), Starchiojd. Moştenirea culturală. Par-
tea I. Locuire, ocupaţii, meşteşuguri, Centrul Cultural Prahova, vol. colectiv ela-
borat de Cristina Bucătaru, Andrei Chivereanu, Elena Dudău, Ioana-Ruxandra 
Fruntelată, Cristina Gherghe, Cristian Mușa, Ed. Libertas, Ploiești., 2014. http://
www.cjcph.ro/editura%20Libertas/Starchiojd%20Mo+%C4%8Dtenirea%20cul-
tural%C2%A6%C3%A2%20(Partea%20+%C2%ABnt+%C3%B3i)%20Locuire,%20
ocupa+%C3%BAii,%20me+%C4%8Dte+%C4%8Duguri.pdf

Ioana-Ruxandra Fruntelată, Cristian Muşa (coord.), Starchiojd. Moștenirea culturală. (par-
tea a II-a). Sărbători, obiceiuri, repertoriu folcloric, tradiții locale reprezentative, 
Ed. Mythos, Ploiești, 2015. https://pdfslide.net/documents/starchiojd-mosteni-
rea-culturala-partea-a-ii.html

Ioana-Ruxandra Fruntelată, Cristian Mușaand Elena Dudău. “Haylife and Haylore in Star-
chiojd (Prahova county, Romania): from Present to Past.” În Martor 21: 87-100.- 
http://martor.muzeultaranuluiroman.ro/about/

Ioana-Ruxandra Fruntelată, „Starchiojd – piatră de hotar a civilizației românești”. În Star-
chiojd 600 – comunicări științifice, Liceul Tehnologic, Comuna Starchiojd, Consi-
liul Local și Primăria Starchiojd, 2018, p. 66-69.
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Ioana-Ruxandra Fruntelată, „Emoţiile în cercetarea etnologică a propriei culturi: O proble-
matizare necesară”. În: Dragostea: opinii, reflecţii, ipostaze, coord. AnişoaraŞtefă-
nucă, Editura Mythos, Ploieşti, 2020, p. 23-34.

Cristian Mușa, Aspecte ale culturii țărănești din Starchiojd. Mărturii orale și scrise, Editura 
Etnologică, București, 2020.

Cristian Mușa, „Contexte şi metode de transmitere a dansului tradiţional în localitatea Star-
chiojd, judeţul Prahova”, în „Caietele ASER”, Patrimoniul local şi regional - resur-
să pentru dezvoltarea comunitară, 12-14 noiembrie 2015, Universitatea de Vest din 
Timişoara, Editura Etnologică, Bucureşti, 2016, p. 113 – 117.

Cristian Mușa, „Starchiojd. Ocupații, meșteșuguri și oameni”. În Starchiojd 600 – comuni-
cări științifice, Liceul Tehnologic, Comuna Starchiojd, Consiliul Local și Primăria 
Starchiojd, 2018, p. 61-65.

Cristian Mușa, „Cercetătorul, informatorul şi folclorul contemporan” în „Anuarul Societăţii 
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Resemantizarea obiceiului  
„Drăgaica” în comunitatea rurală din Ţigăneşti,  

judeţul Teleorman – experiment etnologic

Resemanticization of the Drăgaica Custom Withinthe Rural 
Community of Ţigăneşti, Teleorman County –  

An Ethnological Experiment

Dr. Doina Dascălu Ișfănoni
Cercetător etnolog, istoric și teoretician de artă

 1.  Identificarea elementului/a elementelor vizat/vizate de buna practică  
prezentată

În cazul de față buna practică este reprezentată de un experiment etnologic - reseman-
tizarea obiceiului „Drăgaica” -, în comunitatea rurală din Țigănești, județul Teleorman, în 
scopul reactivării memoriei omului modern, prin rememorarea valorilor culturii tradiţiona-
le autentice.

2.  Contextul istoric și social al activității ce se constituie ca bună practică  
în cadrul prezentării susținute

După 1989, procesul uniformizării culturale şi al pierderii creaţiilor patrimoniului tan-
gibil şi intangibil și-au făcut simțită prezența şi în satul românesc.

Globalizarea, fenomen captivant şi devorator totodată, a generat în plan socio-uman 
un proces cu multiple implicaţii în viaţa materială şi spirituală a oamenilor. A trăi în ritmul 
civilizaţiei postindustriale şi al permanentului bombardament informatic – al descoperiri-
lor ştiinţifice şi tehnologice, al internetului şi inteligenţei artificiale – a impus tinerelor ge-
nerații, inclusiv celor din mediul rural, un fel de nerăbdare de a-şi lărgi universul cunoaş-
terii, lăsând în urmă particularităţile culturale ale societăţii în care s-au născut. Setea de 
informaţie şi nevoia de înnoire a ceea ce fiecare deţine în bagajul său cultural a transformat 
omul modern într-un consumator de noutate, atât în planul vieţii cotidiene, profesionale, 
cât şi în ceea ce priveşte nevoile spirituale.

În acest context, cultura tradiţională a diferitelor comunităţi rurale dispare încet, în-
cet sau se metamorfozează în spectacol folcloric, festival sau într-un produs/marfă care 
periclitează existenţa valorilor cultural-identitare autentice ale spiritualităţii populare ro-
mâneşti. Un studiu care să pună în evidenţă elementele vieţii tradiţionale şi care să contri-
buie la reaşezarea valorilor specifice acesteia în conştiinţa contemporanilor se impune, nu 
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numai ca act de respect faţă de creaţia înaintaşilor, ci şi ca măsură necesară redescoperirii 
propriilor rădăcini şi a particularităţilor cognitiv-emoţionale ale fiecărei comunităţi zona-
le. Reactivarea memoriei omului modern, prin rememorarea valorilor culturii tradiţionale 
autentice, reprezintă o cale pe care, urmând-o, îţi poţi da seama cine ți-au fost strămoșii şi 
cine suntem noi astăzi.

Având în vedere aceste coordonate ale vieţii socio-culturale din satul românesc con-
temporan și reglementările UNESCO privind salvgardarea patrimoniului imaterial, inclusiv 
ale legislației româneaști de protejare a expresiilor specifice acestui tip de patrimoniu19, în 
anul 2005 ne-am propus, sub egida Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, să realizăm 
un proiect de resemantizare a obiceiului „Drăgaica” într-o comună din sudul județului Te-
leorman.

Ca direcţie de cercetare, întoarcerea specialiștilor în vetrele de geneză ale unui ele-
ment de patrimoniu imaterial reprezintă o „noutate” în preocupările etnografilor. Ea s-a 
născut în ultimele decenii ale veacului al XX-lea datorită înmulţirii factorilor de risc care 
acţionează asupra patrimoniului şi, nu în ultimul rând, datorită globalizării. Nevoia iden-
tificării, salvării şi conservării concomitente a patrimoniului material și imaterial, promo-
vată și prin ultimele directive ICOM, se impune tot mai mult având în vedere ponderea 
componentei imateriale în conservarea și promovarea identităţii şi diversităţii culturale a 
comunităţilor umane.

În ceea ce privește alegerea localității Țigănești, am ținut seamă, pe de o parte de 
specificul agricol al zonei în care se încadrează – la sfârșitul secolului al XIX-lea Teleor-
manul era unul dintre cei mai importanți producători de grâu20 – , iar pe de altă parte de 
viabilitatea obiceiului în comunitățile sătești din sudul Teleormanului, până spre mijlocul 
secolului al XX-lea21. 

Activitățile necesare implementării acestui proiect le-am conceput și derulat timp de 
aproape doi ani (2005-2007) împreună cu o parte dintre intelectualii satului22, sensibili faţă 
de valorile patrimoniului imaterial din localitate și doritori să contribuie la rememorarea 
acestui important obicei: Drăgaica. 

Obiectivele proiectului au fost urmărite în mai multe etape de lucru.

19  Semnarea de către România a Convenției din 17 oct. 2003 pentru salvgardarea patrimoniului cultural 
imaterial, Legea nr. 410/2005, Legea nr. 26/2008.

20  În 1892 (Teleormanul) a fost al doilea județ al României, după județul Dolj, după întinderea 
suprafeței cultivate cu grâu, reprezentând 9,35% din totalul semănăturilor de grâu din țară. În 
raport cu suprafața județului, 48,29% din teritoriul Teleormanului a fost semănat cu grâu, producția 
acestui județ reprezentând 11,77% din producția României”, conform: https//www ro.wikipedia.
org/ județul_ Teleorman(interbelic), capitol Istorie. 

21  De un real folos ne-au fost fotografiile și informațiile obținute de doamna Emilia Comișel cu prilejul 
cercetărilor sale de etno-muzicologie în județul Teleorman, în perioada 1960-1968, în comuna 
Zimnicele și alte localități din zonă. 

22  O contribuție semnificativă la realizarea cercetării și implementarea proiectului – de la identificarea 
informatorilor la reconstituirea praxisului ritual al Drăgăicii – l-au avut doamna profesoară Flori 
Aurel, o mare iubitoare de folclor, și doamna învățătoare Ioana Buică.
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3.  Proiectarea activității ce se constituie ca bună practică în cadrul  
prezentării susținute

Fiecare activitate a fost proiectată ținând cont de scopurile urmărite și de actanții im-
plicați. Un experiment etnologic vizând resemantizarea unui obicei vechi, în scopul conști-
entizării acestuia de către comunitățile actuale, care riscă să piardă din atenție date funda-
mentale ale propriului patrimoniu, presupune o implicare atentă a specialistului. Acesta, 
în baza științei deținute, atât referitoare la elementul de patrimoniu cultural imaterial, cât 
și la comunitatea deținătoare a elementului respectiv, poate proiecta și realiza în mod adec-
vat reconectarea unei comunități date cu valorile specifice respectivei comunități. Activită-
țile au fost proiectate etapizat, având permanent în atenție viziunea de ansamblu. Redăm, 
în continuare, etapele activităților desfășurate în cadrul acestui proiect experimental.

4. Realizarea activității pe etape

I. Identificarea purtătorilor de competențe capabili să transmită informații cât 
mai complete despre următoarele expresiile ale praxisului ritual: 

1. timpul și spațiul desfășurării ritualului;
2. componentele ținutei vestimentare specifice fiecărui rang ceremonial (Drăgăici, 

Drăgan, Mireasă, Stegar);
3. modul de confecționare a însemnului emblematic - steagul Drăgăicilor;
4. importanța simbolică a elementelor constitutive ale Steagului: spicele de grâu, 

florile de sânziene, usturoiul, marama sau ștergarul, mărgelele, tichiile copiilor mici, cu 
menționarea semnificației lor în mentalitatea locală;

5. modul de inter-relaționare al gazdelor cu grupul Drăgăicilor (invitația în gospodă-
rii, alcătuirea darului îndătinat și rostul acestuia).

II. Selectarea viitorilor actanți. Având în vedere vârsta fetițelor care trebuiau să 
practice Drăgaica cadrele didactice s-au adresat elevelor din ciclul V-VIII al Școlii generale 
din comună. A urmat obținerea acordului părinților ca fetele să participe la acest experi-
ment etnologic. Evident au fost și dificultăți. Unele familii s-au manifestat neîcrezătoare în 
rolul pe care trebuiau să îl joace fetițele, iar altele considerau că munca copiilor nu va fi 
înțeleasă de consăteni.

III. Însușirea scenariului ritual, secvență cu secvență. Această etapă a fost cea mai 
dificilă datorită diversității acțiunilor ce trebuiau asumate de fetițe, părinți și specialiști și 
apoi a repetării rolurilor ceremoniale. Dintre aceste activități menționăm:

1. reconstituirea costumului feminin prin colectarea pieselor din zestrea rudelor și a 
vecinilor (rar am găsit familii care să mai aibă un costum întreg);

2. identificarea și angajarea muzicantului, a unui viorist;
3. învățarea dansurilor, a gesticii rituale și a cântecului/incantației;
4. învățarea comportamentului specific cetei feminine investite de comunitate cu 

funcție ritualică (politețe, disciplină, respect, solicitudine, răbdare);
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5. memorarea derulării temporale a secvențelor scenariului ritual: îmbrăcatul costu-
melor de Drăgaică, Mireasă, Drăgan, plecatul spre lanurile cu grâu, înainte de răsăritul 
soarelui (la 3 dimineața în ziua de 24 iunie), culesul florilor de Sânziene și al celor mai fru-
moase spice de grâu, întoarcerea grupului în sat, confecționarea steagului; 

6. jurământul pe steag și angajamentul față de rigorile acestuia;
7. colindatul cetei feminine pe ulițele satului. 

5.  Impactul activității ce se constituie ca bună practică

În baza cercetărilor echipei și a eforului depus de grupul actanților începând cu vara 
anului 2005, la Țigănești, Drăgaica şi-a reluat locul de cinste în comunitate, într-o forma cât 
mai apropiată de ceea ce ne-au povestit bătrânii satului23, respectând scenariul tradițional. 
Redăm pe scurt desfășurarea obiceiului, punctând mesajul expresiilor simbolice pe care le 
transmite obiceiul prin limbajul gesticii, dansului, cântecelor și al însemnelor emblematice 
(concretizări ale gândirii mitico-magice). 

La 24 iunie, când soarele se află la apogeul înălțării sale pe bolta cerească (solstițiul de 
vară), iar spicele coapte se răsfață, mângâiate de razele lui, satul este străbătut de-a lungul 
și de-a latul de un grup de nouă fete-fecioare24 numite Drăgăici. Acestea, în noaptea de 23 
spre 24 iunie, când porțile cerurilor se deschid, capătă puteri magice. 

Costumația Drăgăicilor se bazează pe costumul specific zonei: fetele poartă ii brodate, 
fuste albe cu volan, șorțuri roșii, iar pe talie au legate de cingătoare panglici colorate și tichii 
de la copii. Pe cap, Drăgăicile sunt acoperite cu tulpane albe tivite cu dantelă și mărgele. Dră-
ganul și Stegarul- fete travestite - sunt îmbrăcați băiețește, cu cămăși lungi, pantaloni, brâu 
roșu și căciuli de blană împodobite cu mărgele. Din recuzita Drăgăicilor nu lipsesc batistele, 
pe care le flutură în timpul dansului. De asemenea, Drăgăicile primesc de la fetele de măritat 
mărgele, iar de la neveste brățări. Această încredințare a podoabelor prin excelență feminine 
izvorăște dintr-o veche credință: orice obiect inclus într-un ritual cu valoare mitico-magică 
dobândește virtuți speciale, în cazul de față podoabele vor ajuta fetele să-și găsească ursitul, 
să fie în centrul atenției, iar pe femeile măritate să aibă prunci sănătoși. 

Fata investită cu rolul Miresei poartă pe cap o cunună din flori de drăgaică și un voal, 
însemne ale cununiei. Drăganul poartă o sabie din lemn legată cu fundă roșie. În zorii zilei 
de 24 iunie, înainte de răsăritul soarelui (pe la 3 dimineața), Drăgăicile se adună la casa 
uneia dintre ele pentru a-și îmbrăca fiecare costumul specific rolului ceremonial. Astfel cos-
tumate, pornesc spre lanurile de grâu să culeagă spice și flori de sânziene. Pe când soarele 
este gata să răsară, se întorc în sat, la casa celei pe care și-au ales-o Drăgan25. Aici primesc 

23  Informații prețioase despre obiceiul Drăgăicii am primit de la Vișan Maria (fostă Drăgaică care 
în 2020 a împlinit 90 de ani), Ica Matei, Buică Ion (bunicul învățătoarei Ioana Buică), Iordana 
Marinescu precum și de la părinții fetelor.

24  Începând cu anul 2005 din grupul Drăgăicilor au făcut parte următoarele eleve: Duminecă Lavinia 
(Mireasa), Anghel Cosmina (Drăganul), Gheorghiceanu Florina (Stegarul) și Drăgăicile: Moraru 
Alina, Mistodie Alexandra, Marinescu Ancuța, Matei Andreea, Ciupercă Laura și Save Bianca.

25  Gazda Drăgăicilor a fost stabilită la familia doamnei profesoare Gongone Aura a cărei fată era în acel 
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o mică gustare și se apucă de împletit cununile din flori de sânziene/drăgaică. Când au ter-
minat de făcut cununile, sub atenta supraveghere a gazdei, încep să confecționeze steagul. 
Este un moment solemn, plin de mister, fascinant. Pentru cercetătorul etnograf este o lecție 
pe care nu o pot egala nici bibliografia și nici interviurile. Sub ochii săi se concretizează cel 
mai important martor de spiritualitate populară, acel element de patrimoniu imaterial plă-
mădit din experiență umană, simboluri și rafinament estetic. Mai întâi, se aduce o prăjină 
lungă de doi metri, pe care se leagă la un capăt/vârf mesagerii străvechilor credințe miti-
co-magice: spicele de grâu legate de fertilitatea pământului, florile de drăgaică/sânziene, 
simbol al iubirii, leac pentru trup și minte, aducătoare de sănătate, dragoste și împliniri, 
usturoiul, arma imbatabilă în lupta cu duhurilor rele, secretul integrității fizice și psihice; 
marama de borangic, fala femeilor măritate, simbol al fecundității, al nașterii de prunci; 
mărgelele, simbol al dragostei, al iubirii, al cochetăriei și nevoii de frumusețe, tichiile și hăi-
nuțele de la copii, amulete capabile să-i apere de boli pentru a crește sănătoși și viguroși. 

După ce steagul este gata se încredințează Stegarului. Urmează jurământul Drăgăi-
cilor pe steag. Acesta este momentul de maximă încărcătură magică al obiceiului. Fetele 
reunite în jurul steagului pun mâna pe lancie și jură credință:  „Jurăm să fim unite, curate 
și cinstite. Jurăm!, Jurăm!, Jurăm!” La final rostesc rugăciunea Tatăl nostru.

Pe la ora 7 dimineața, când totul este bine rânduit, alaiul însoțit de muzicant – în 
trecut un fluieraș, iar acum un viorist26 – pornește pe ulițele satului. Gospodarii își deschid 
larg portile, semn ca Drăgăicile sunt așteptate. Alaiul intră în curte și Drăgăicile încep să 
joace desculțe în bătătura casei, în fața familiei. Jucatul în picioarele goale face trimitere la 
străvechile ritualuri de exorcizare a spațiului. Prin contactul direct al tălpilor cu pământul 
Drăgăicile purifică curtea unde joacă, eliberând forţele roditoare. Săritul pe loc, ritmic, evo-
că bătaia rituală care are drept scop alungarea forţelor malefice pentru a permite instalarea 
binelui, a fecundității și a fertilității. Jocul Drăgăicilor se desfășoară în cerc, cu Stegarul la 
centru, iar Drăganul le apără cu sabia. În timpul dansului fetele își răsucesc mâinile dea-
supra capului - rit de adorare a Soarelui -, își flutură batistele(simbol al unui dans nupțial 
specific fetelor) și cântă următoarea incantație: 

„Hai Dragaică să sărim
Să sărim, să răsărim
Că știi iarna ce pățim.
Cu mălai din donicioară,
Cu pește din undicioară,
Cu tichii de la copii,
Cu mărgele de la fete,
Cu brățări de la neveste
Și-au venit drăgăicili
Să reteze spicili.

an Drăganul cetei.
26  Muzicanții se găsesc tot mai greu în comunitățile rurale. Pentru experimentul nostru a fost cooptat 

domnul Iulică Iosif, violonist la ansamblul Burnașul.
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Spicili sunt măricele,
Drăgăicili’s mititele,
Moare Drăgan după ele!”27

Cântecele, ritmurile muzicale și coregrafice ale Drăgăicii dezvăluie misterul unor ri-
tualuri vechi, dedicate celebrării Soarelui și puterii sale de a creste, de a da forță și rod se-
mănăturilor, sănătate oamenilor, protejând culturile și gospodarii de urgiile verii (furtuni, 
grindină, trăznete, ploi torențiale), cât și de dezastrele care se nasc din reaua intenție a 
oamenilor (trimise). Aceste neajunsuri, se credea că dispar din curtea unde dansează Dră-
găicile. Casa și familia vor fi protejate/binecuvântate pentru întreg anul; vor avea parte 
de belșug și spor în casă, relele se vor îndepărta, hambarelele vor fi pline, holdele vor fi 
aparate de furtuni, nevestele vor fi iubite, fetele de măritat, ursite, iar copiii jucați în hora 
Drăgăicilor vor fi vindecați de boli și vor crește viguroși. 

Ca în toate obiceiurile tradiţionale practicate la solstiţii, Drăgaica cuprinde în struc-
tura sa ceremonialăşi o secvenţă cu caracter divinatoriu, de aflare a norocului şi al sorţii. 
Pentru a afla viitorul, după ce Drăgăicile îşi încheie jocul, Mireasa oferă gazdelor cununi 
împletite din flori de dragaică pe care aceștia le aruncă pe casă, urmărind cu atenţie dacă 
cununa rămâne pe acoperiş sau cade pe pământ. Semnificaţia fiecărei situaţii este tălmăcită 
diferit: când rămâne pe casă este un semn bun, de noroc, sănătate, succes în tot ceea ce va 
întreprinde gospodarul în respectivul an. Dacă se rostogolește de pe acoperiș și cade este 
semn de rău augur, semnifică boală sau pagubă. 

Pentru jocul Drăgăicilor gazdele au pregătit daruri alcătuite din colaci și trufandalele 
verii: castraveți, mere de vară și, mai nou, dulciuri.

Astfel colindă Drăgăicile toată ziua, intrând în toate gospodăriile unde sunt invitate. 
Satisfacția lor este sporită de bucuria oamenilor care le primesc și de faptul că prin interme-
diul acestui obicei au devenit un centru de interes al comunității.

6. Impactul proiectului în comunitate 

Restituit comunităţii prin munca conjugată a specialiştilor etnologi, cadrelor di-
dactice şi contribuţia sătenilor, Drăgaica din comuna Ţigăneşti a devenit un prilej de 
mândrie locală. Practicat la timpul îndătinat și în contextul originar, ritualul este „lec-
turat” cu uşurinţă de săteni și oaspeții lor. Indiferent de vârstă, oricine este prezent 
în această localitate la 24 iunie are posibilitatea să descopere fascinantele însemne 
ceremoniale, să asculte cântecele și să vadă dansurile Drăgăicii, descifrând corect me-
sajul acestui străvechi ritual agrar. Prin acest proiect am readus în conştiinţa sătenilor 
mesajul şi misterul unor ritualuri vechi, dedicate celebrării Soarelui și puterii sale de a 
crește vegetația, de a da rod semănăturilor, protejându-le de  urgiile verii (furtuni, ploi 
cu grindină, trăznete etc.) și oamenilor forţă, vitalitate și sănătate. 

27  Cântecul Drăgăicii a fost cules de doamna profesoară Flori Aurel de la Stana Țapu din Storobăneasa. 
Aceeași variantă se cântă și la Țigănești.
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Noi, cercetătorii, alături de localnicii implicați în proiect, ne-am bucurat să reseman-
tizăm acest obicei emblematic pentru o localitate preponderent agricolă, să-i restituim 
prestigiul și valoarea în propria comunitate şi să redeşteptăm interesul tineretului pentru 
asemenea forme de exprimare a identităţii spirituale a zonei. 

Locuitorilor comunei Țigănești Drăgăicile le-au creat multiple satisfacții. Bătrâ-
nele deschideau larg porțile gospodăriilor, semn că sunt așteptate, își luau nepoții de 
mână să vadă și ei minunea pe care nu credeau că o vor revedea vreodată în satul lor. 

La inițiativa doamnei profesoare Flori Aurel, grupul Drăgăicilor din Țigănești a pus bazele 
unui Ansamblu Folcloric de datini și obiceiuri numit Drăgaica. Scopul acestui ansamblu este de 
a promova această străveche tradiție românească dincolo de granițele comunei, oferind tinerei 
generații un exemplu de bune practici pentru a se implica în salvarea și promovarea valorilor 
patrimoniului cultural imaterial din zonele natale. Ansamblul a participat la diverse evenimen-
te culturale în județ și în țară țară, demonstrând valoarea unui ritualul autentic. 

Din anul 2005, la 24 iunie, Drăgăicile colindă ulițele comunei Țigănești, aducând oa-
menilor bucuria și speranța că vor fi sănătoși, copiii le vor crește mari și viguroși, iar semă-
năturile vor fi ferite de stihiile dezlănțuite ale naturii.28

7. Ilustrații care însoțesc prezentarea 

01: Obiceiul Drăgăicii, Țigănești, Foto: Emilia Comișel, 1968. 
02: Obiceiul Drăgăicii, Țigănești, Foto: Emilia Comișel, 1968. 
03: Dragăicile la tăiat de spice, comuna Țigănești, județul Teleorman, Foto Doina 

Ișfănoni, 2007.
04: În drum spre sat cu spicele de grâu, comuna Țigănești, județul Teleorman, Foto 

Doina Ișfănoni, 2007.
05: Pusul spicelor la steagul Drăgăicilor, comuna Țigănești, județul Teleorman, Foto 

Doina Ișfănoni, 2007.
06: Legatul usturoiului la steag, comuna Țigănești, județul Teleorman, Foto Doina 

Ișfănoni, 2007.
07: Prinsul mărgelelor de la fete pe steag, comuna Țigănești, județul Teleorman, Foto 

Doina Ișfănoni, 2007.
08: Hora Dragăicilor în curtea unei gospodării, comuna Țigănești, județul Teleor-

man, Foto Doina Ișfănoni, 2007.
09: Daruri pentru Drăgăici, comuna Țigănești, județul Teleorman, Foto Doina Ișfă-

noni, 2007.
10: Drăgăicile pe ulița satului, mergând de la o gospodărie la alta, comuna Țigănești, 

județul Teleorman, Foto Doina Ișfănoni, 2007.

28  Din anul 2013 obiceiul Drăgăicii la Țigănești nu s-a mai practicat întrucât fetele din grup au crescut, 
iar doamna profesoară Flori Aurel, din motive de sănătate nu s-a mai putut ocupa de recrutarea 
si educarea unui alt grup de fete. Sperăm ca munca noastră să nu fie trecută la capitolul amintiri 
despre bune practici. 
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1.  Identificarea elementului vizat de buna practică prezentată

Elementul principal vizat de buna practică pe care ne-am propus să o prezentăm, îl 
constituie potențarea informațională a patrimoniului tangibil în expozițiile temporare din 
muzeele de etnografie.

În ultimele trei decenii, muzeografia românescă se confruntă cu noi provocări în acti-
vităţile de valorificare expoziţională a patrimoniului tezaurizat. Relaţia public-patrimoniu 
începe să fie înţeleasă şi la noi, din perspectiva redefinirii conceptuale a celor doi termeni, 
în concordanţă cu spectaculoasele transformări de mentalitate apărute în conştiinţa con-
temporanilor, la sfârşitul secolului al XX-lea şi începutul veacului XXI. 

Fracturile informaţionale din cadrul comunicării intergeneraţionale şi nevoia perma-
nentă a oamenilor „de noutate” şi „excepţional” se leagă de ritmul tot mai accelerat al 
schimbărilor socio-economice din societatea modernă, de migraţia accentuată a populaţiei 
de la sat spre oraşe și spre alte țări, de formele turismului de masă, de nenumăratele focare 
de conflict şi dezastre naturale.

În faţa realităţilor actuale redate mai sus, muzeele etnografice, pavilionare şi în aer 
liber, au înţeles că şansa menţinerii în topul ofertei culturale depinde de flexibilitatea şi 
înţelepciunea specialiştilor de a-şi adapta permanent discursul expoziţional la imperativele 
vremii şi la cerinţele oamenilor. Pentru a nu fi considerate doar „ cimitire ale obiectelor”, 
cum ne avertiza Alexandru Tz. Samurcaş încă de la începutul secolului al XX-lea, este ne-
voie de sincronizarea activităţilor de valorizare a patrimoniului, cu nivelul cercetărilor în 
domeniu, dar şi cu dorinţele publicului. Iată ce afirmă în acest sens, Dr. Jochen Schicht, 
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directorul grupului de lucru Noua concepţie 2008-2010, constituit în Germania pentru re-
organizarea Muzeului Carnavalului Narrenschopf – Fastnachtsmuseum Narrenschopf- din 
Bad Durrcheim: „A face un muzeu să funcţioneze într-o manieră durabilă, însemnă ca el să 
nu se oprească niciodată din evoluţie. In cazul muzeelor oprirea semnifică regres. Pentru 
această raţiune, nici un muzeu nu îşi poate permite să omită reorganizarea, din timp în 
timp, a anumitor secţiuni din expoziţie şi adaptarea lor la nevoile vizitatorilor, care evoluea-
ză la rândul lor. Dacă luăm în calcul acest lucru, muzeele nu au de ce să se teamă de viitor”29. 

Conform acestui deziderat, expoziţiile de bază sau temporare nu mai pot fi concepute 
astăzi, doar ca mijloace de concretizare a discursului teoretic al specialiştilor, ci ele trebuie 
să devină perimetre interactive în care publicul este invitat şi incitat să descopere ipostaze 
insolite ale unor categorii de piese pe care, chiar dacă le ştia dinainte, nu le-a văzut nicio-
dată în contextul oferit de expoziţie.

Însuşită de muzeologia modernă, această nouă viziune asupra spaţiului expoziţional 
s-a completat în mod fericit cu recomandările UNESCO şi ICOM referitoare la „recontextu-
alizarea şi resemantizarea patrimoniului tangibil din colecţiile muzeale prin intermediul 
expresiilor patrimoniului intangibil.”30Armonizarea celor două forme de manifestare a cre-
ativităţii umane – materială, existentă deja în muzee şi imaterială, aflată în studiu – a deve-
nit obiectiv prioritar şi în lumea muzeografilor. 

Răspunzând iniţiativei de salvare a patrimoniului cultural imaterial, muzeele etnogra-
fice din România şi-au asumat rute de cercetare diferite. În funcţie de tipul muzeului – pavi-
lionar sau în aer liber – fiecare şi-a conceput programe speciale de studiere a patrimoniului 
intangibil, finalizându-le prin dezvoltarea colecţiilor şi înnoirea discursului expoziţional.

2.  Proiectarea activității ce se constituie ca bună practică în cadrul prezentării 
susținute

Proiectarea activităților de recontextualizare expozițională a patrimoniului etnografic 
presupune o susținută muncă de cercetare multidisciplinară a viitoarelor exponate. Pri-
ma etapă a proiectării se referă la studiul morfologic al pieselor din colecții. Analiza vizea-
ză materialele, tehnicile de lucru, compozițiile decorative, categoriile de motive folosite, 
cromatica, eventualele inscripții, semne de meșter etc. Acest demers trebuie conjugat cu 
cercetarea cadrelor de viață spirituală care au generat respectivul patrimoniu; sunt vizate 
cunoștințele şi competențele (savoir-faire-ul) indivizilor şi grupurilor umane care au făurit 

29  Dr. Jochen Schicht, « Comment impliquer le public dans un musée consacré au masque ? Ateliers 
didactiques et salles interactives », p.144, în catalogul expoziţiei « Masques d`Europe. Patrimoines 
Vivant, » în cadrul proiectului european IMMASK Musées & Patrimoine immatériel. Focus sur les 
traditions masques européennes, Belgia, 2012, ISBN 978-2-587-05060-3.

30  Recunoașterea oficială a patrimoniului cultural imaterial de către Comitetul Internaţional UNESCO 
s-a realizat începând cu anul 2000, iar din anul 2003 este definit și înscris sub protecție legislativă 
prin adoptarea Convenției pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. România a aderat la 
această Convenție, iar în anul 2008 a fost emisă Legea nr. 26 pentru a proteja patrimoniul cultural 
imaterial.
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respectivele categorii de piese. Se vor identifica sursele bibliografice, de arhivă și meșterii 
contemporani care mai dețin secretul realizării respectivelor categorii de piese. Acest pas 
peste timp ajută atât la înțelegerea rosturilor funcțional-artistice ale pieselor tezaurizate în 
muzee, cât și la aflarea contextelor de afirmare ale acestora: cadre cotidiene, sărbătorești 
și ceremonial-simbolice. Printr-o astfel de cercetate valoarea materială a patrimoniului se 
completează cu valoarea imaterială (competențele și credințele meșterilor și ale comuni-
tăților), întregind mesajul patrimoniului cultural. Prin integrarea dimensiunii spirituale, 
patrimoniul tangibil capătă o forță suplimentară de atracție, oferind publicului informaţii 
inedite despre rolul şi funcțiile sale în contextul originar. 

A doua etapă proiectată în realizarea bunei practici la care ne referim presupune iden-
tificarea și realizarea contextelor de manifestare a limbajelor conjugate ale patrimoniului 
tangibil și intangibil. Astfel, alături de cercetarea formelor de expresie ale patrimoniului 
material și imaterial care a restituit obiectelor etnografice forţa comunicațională iniţială, ne 
revine ca responsabilitate ştiinţifică şi crearea contextelor adecvate de exprimare a diversi-
tăţii limbajelor. Pentru realizarea acestui obiectiv trebuie să avem în vedere interacţiunea a 
două categorii de factori:

• factorul subiectiv, înțeles ca orizont profesional al specialistului, muzeograf, cerce-
tător, arhitect, scenograf, fotograf;

• factorul obiectiv, reprezentat de sistemul mijloacelor complementare de transpu-
nere a proiectului expozițional, condiționat de nivelul tehnologic al vremii şi bugetul alocat 
expoziției. 

 Succesul echipei depinde de competență cunoașterii temeinice a patrimoniului din 
perspectivă istorică şi culturală, morfologică şi sintactică. Această cerință obligă speci-
alistul la documentări sistematice în arhive şi biblioteci, în colecţii şi pe teren pentru 
a surprinde dimensiunea evoluției patrimoniului şi impactul socio-cultural al respecti-
vului segment în structurile de mentalitate, specifice diverselor perioade istorice. Bogă-
ţia informaţională a surselor permite apoi, configurarea unui context relaţional corect 
şi ilustrarea unor faţete inedite ale patrimoniului. Particularităţile tehnologice, artistice, 
confesionale etc. descoperite cu ocazia documentarii pentru expoziţie oferă specialiştilor 
din muzee, cercetători, muzeografi, graficieni, scenografi, şansa afirmării vizuale a patri-
moniului dintr-o perspectivă total necunoscută. Ingenios conceput, contextul expoziţio-
nal poate facilita incredibile sugestii şi asocieri de idei spre perimetre geografice şi cadre 
sociale diferite. 

În cunoscuta publicaţie Musée pe 2005, editată de ICOM, Hugues de Varine pledează 
pentru cercetarea „in integrum” a patrimoniului cultural, atrăgând atenţia că în soci-
etatea contemporană: „... este primordial să nu considerăm patrimoniul cultural ca pe 
un element izolat de mediu, ci să-i respectăm logica – de altfel veche – care privilegi-
ază o apropiere globală şi strict legată de contextul în care patrimoniul se înscrie. De 
asemenea, este bine să luăm în considerare regiunea de proveniență a acestuia în com-
plexitatea sa, ca expresie a intersectării trecutului cu prezentul, a bunurilor culturale 
cu peisajele, a activității economice cu obiceiurile, a conflictelor şi contradicțiilor dintre 
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logica prezervări şi cea a dezvoltării. (n. n: numai o asemenea cercetare ne poate)... oferi 
o perspectivă reală asupra patrimoniului cultural, de-a lungul acțiunilor coordonate de 
globalizare şi contextualizare...”.31

Desigur, un cercetător pasionat poate explora diverse rute de cercetare a patrimoniu-
lui şi conexa sugestiv diversele forme de manifestare a creativităţii populare. Acest flux de 
potenţare informaţională a patrimoniului etnografic nu se poate comunica însă vizitato-
rului dacă există incompatibilităţi între modernitatea viziunii tematice şi arhaismul/stân-
găcia mijloacelor complementare de prezentare a patrimoniului. Robusteţea mobilierului, 
dimensiunile şi forma vitrinelor şi a podiumurilor, posturile şi expresia manechinelor, cali-
tatea luminii, rezoluţia imaginilor fotografice, grafice şi video, modul de amplasare în spa-
ţiul expoziţional, a fiecărui tip de material complementar, raportul de mărime şi proporţiile 
dintre exponate/patrimoniu şi materialele complementare sunt doar câţiva dintre factorii 
ce pot destabiliza percepția vizuală a publicului într-o expoziţie, contribuind la deturnarea 
mesajului, construit cu pedanterie științifică de autorii acesteia. 

Armonizarea celor două categorii de factori – patrimoniu şi elemente complementare 
de transpunere – este foarte important de realizat, întrucât astăzi, mesajul unei expoziții 
nu se mai poate reduce doar la evidențierea calităților tehnologice şi estetice ale pieselor 
expuse şi implicit la promovarea aspectelor de pitoresc, deosebit şi ingenios. Semnificația 
plenară a patrimoniului muzeal se poate dezvălui publicului doar în anumite condiții de 
expunere.

Următoarea etapă proiectată în cadrul bunei practici pe care o propunem constă în 
prezentarea elementului expozițional într-un rol nou, acela de pol de iradiere relaționa-
lă, de concretizare a realității la care obiectul expus în context specific face trimitere. Prin 
aceasta înțelegem că exponatul autentic, obiectul martor devine centru de iradiere relaţio-
nală cu celelalte categorii de expresii ale patrimoniului imaterial – obiecte, sunete, muzică, 
rostiri, imagini – doar într-un sistem armonios de echilibrare a ponderilor vizuale ce revin 
fiecărui modul de concretizare formală a mesajului/ideii tematice. 

O expoziţie dedicată concretizării unui obicei tradiţional, de exemplu jocurile cu mă-
şti, nunta tradiţională sau riturile funerare, poate transforma spaţiul expoziţional într-un 
perimetru al dialogului, al schimbului interactiv de informaţii între vizitatorul stimulat de 
ceea ce vede şi propria sa memorie. Publicul expoziţiei este provocat, contrariat de ipos-
tazele inedite ale unor obiecte pe care le ştia, dar nu le-a mai văzut niciodată într-o ase-
menea postură. Datorită competenţei muzeografilor şi cercetătorilor etnologi, creativităţii 
scenografilor şi profesionalismului antropologilor, el, vizitatorul, are şansa să descopere 
coerenţa şi logica interioară a gândirii celor care au creeat şi practicat asemenea obiceiuri, 
completându-şi astfel cunoştinţele şi reactivându-şi memoria. 

31  Hugues de Varine, Musée, ICOM, 2005, apud. Mario Paffi, în articolul Le role des associations 
culturelles dans l`univers muséal, p.151, în catalogul expoziţiei « Masques d`Europe. Patrimoines 
Vivant », în cadrul proiectului european IMMASK Musées & Patrimoine immatériel. Focus sur les 
traditions masquées européennes, Belgia, 2012, ISBN 978-2-587-05060-3.
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3. Realizarea activității pe etape

Am experimentat la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din București acest 
nou concept expoziţional, proiectat conform expunerii de mai sus, începând din anul 1998, 
realizând expoziţii tematice precum: Aratul, de la ocupaţie la ritual sau Forme şi figuri sim-
bolice în ceremonialul nunţii tradiţionale ori Taina botezului şi a cununiei la români, Jocuri 
cu măşti la cumpăna dintre ani, Masca. De la ritual la spectacular etc.

4.  Impactul activității ce se constituie ca bună practică

Asumându-ne această viziune novatoare asupra patrimoniului muzeal, înțelegem 
de ce problematica recontextualizării expoziționale a patrimoniului etnografic – princi-
piu valabil pentru toate categoriile de patrimoniu cultural – este astăzi un subiect de 
interes şi dezbatere, nu numai între specialiștii din muzee, ci şi pentru profesioniștii ce 
activează în alte domenii. Respectând acest principiu, la elaborarea unui proiect expozi-
țional, alături de muzeografi şi cercetătorii din specialitățile profilului muzeal, participă 
antropologi, istorici, istorici de artă, scenografi, artişti vizuali şi uneori chiar membrii din 
comunităţile de origine a patrimoniului ce urmează a fi reprezentat expoziţional. Aces-
te colective multidisciplinare, tot mai frecvent întâlnite, reprezintă un eficient filtru de 
obiectivare științifică a patrimoniului şi de racordare a proiectului expozițional la cerin-
ţele publicului. Acceptarea relaţiei dialectice între patrimoniu şi public permite realiza-
rea unor expoziții desprinse de academism şi de grija conservatorismului înghețat. Prin 
acest tip de cercetare, muzeele etnografice îşi reactivează o importantă funcție informală 
legată de crearea cadrelor adecvate dialogului dintre toate formele de manifestare ale 
patrimoniului cultural, material şi imaterial. Conceput pe asemenea temeiuri, proiectul 
expozițional contribuie la cunoaşterea şi promovarea diverselor segmente de patrimoniu 
şi implicit la resemantizarea valorică a mesajelor specifice fiecărei categorii de piese. In 
expozițiile moderne patrimoniul dialoghează cu elementele contextuale, creând un am-
bient capabil să trezească în sufletele vizitatorilor un sentiment de continuitate şi solida-
ritate cu moștenirea culturală a generațiilor precedente, cultivându-le, astfel, conștiința 
identitară.

Expozițiile gândite și realizate astfel, reușesc să se constituie în spaţii ale interrelaţio-
nării ideatice dintre patrimoniu şi privitor, bazat pe competența şi creativitatea specialistu-
lui de a sugera noi şi noi punți senzoriale între diversele forme de manifestare materială şi 
imaterială a patrimoniului: obiecte, imagini grafice, fotografice şi filmice, sunete, chiar mi-
rosuri şi texturi. Parcurgerea expoziţiei se doreşte a fi un traseu iniţiatic, formal şi informal, 
la care poţi participa vizual, tactil, olfactiv şi auditiv. Fiecare categorie de stimuli dezvăluie 
vizitatorului universul fascinant al unei lumi care dialoghează, completându-și reciproc 
discursul, spre beneficiul celor prezenți. Totul devine formă fascinatorie, generatoare de 
spectacol şi capabilă a vorbi în limbajul semnelor multisemnificante, despre știința şi pri-
ceperea unor oameni care au ştiut să-şi realizeze singuri, cu talent şi măiestrie, uneltele şi 
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casa, inventarul domestic şi îmbrăcămintea, podoabele şi icoanele, însemnele funerare şi 
ținutele ritual-ceremoniale. Fiecare piesă, indiferent de rolul pe care îl avea de îndeplinit 
în viaţa cotidiană sau de sărbătoare a ţăranilor, poartă în structura sa formală o fărâmă din 
sufletul şi spiritul creatorilor. Dacă știi să provoci obiectul de patrimoniu, el iți va depăna 
povestea sa.

Pentru membrii comunităților de proveniență a patrimoniului, invitați alături de spe-
cialiști să își expună punctul de vedere (practic ei validează informația de specialitate) 
acest demers este extrem de important deoarece ei conștientizează valoarea patrimoniului 
creat în comunitățile lor și, întorși în sat, pot disemina această informație. În comunitate 
aceste persoane devin promotori ai culturii tradiționale, contribuind la redeșteptarea inte-
resului pentru valorile materiale și spirituale create în respectivele localități. Este și acesta 
un scop – resemantizarea valorilor în vetrele de origine - statutat prin politicile și strategiile 
elaborate de UNESCO, asumat de noi cercetătorii prin diverse proiecte de întoarcere a valo-
rilor de patrimoniu material și imaterial în satele de proveniență pentru a oferi locuitorilor 
de azi un important reper al identității lor culturale. 

Înțelese ca noi modalități de potențare informațională a colecțiilor muzeale recon-
textualizarea şi resemantizarea patrimoniului cultural tangibil, prin intermediul expre-
siilor patrimoniului intangibil, oferă omului modern o percepție integratoare asupra 
sistemului de valori identitare ale unui popor, contribuind la modelarea profilului său 
spiritual.

Prin realizarea unor asemenea expoziții noi, cercetătorii și muzeografii, am dorit să 
redeșteptăm memoria senzorial-cognitivă a publicului, contribuind astfel la remodelarea 
vieții comunitare şi a relațiilor inter-umane. Pe de altă parte, conexiunile sugerate de ex-
ponate trezesc publicului emoții şi sentimente de respect şi solidaritate față de patrimoniul 
material şi imaterial expus, permițându-i să redescopere valoarea culturală şi dimensiunea 
socio-umană a patrimoniului etnografic.

5.  Interogații, dificultăți, probleme, soluții referitoare la activitatea/activitățile 
respectivă/respective

Pentru concretizarea unui asemenea proiect expozițional apar și dificultăți. Integra-
rea patrimoniului într-o astfel de viziune presupune o muzeotehnică și un mod de etalare 
care să susțină dialogul patrimoniului cu sistemul de factori care, pe de o parte îi justifică 
geneza/forma, iar pe de alta parte îi dezvăluie statutul emblematic. În sala de expoziții este 
necesar a fi create tipuri de panotaj și manechine flexibile, capabile să sugereze posturi ex-
presive, un ecleraj cu lumină dirijată spre anumite centre de interes. Un rol important îl au 
diversele categorii de martori vizuali (fotografii, filme), secvențe audio (muzică instrumen-
tală, strigături, colinde, orații etc). De asemenea, obiectele trebuie transpuse în contextul 
urmărit prin asocieri insolite cu un complex sistem de elemente cu valoare ritual-simbolică 
care au rolul de a facilita receptarea mesajului: plante veșnic verzi specifice zonei (iederă, 
buscus, brad), fructe (mere, cireșe, struguri), colaci modelați în forme adecvate fiecărui 



46

context, flori și plante naturale (mușcate, sânziene, tătăneasă, avrămeasă, pelin, busuioc, 
popelnic, flori de gradină), legume de sezon (castraveți, usturoi, roșii), spice de grâu, po-
doabe (panglici, mărgele, beteală, ciucuri policromi, clopoței și zurgălăi etc.) 

6. Ilustrații care însoțesc prezentarea 

LISTA ILUSTRAȚIILOR
01-02: Plugul de colind împodobit cu brazi şi colaci la resteele jugului; Suceava, expo-

ziția Aratul de la ocupație la ritual
03: Plugarul, Țara Făgărașului, expoziția, Aratul de la ocupație la ritual
04: Miri și Nași la masa mare cu colaci, ulcior și găină, expoziția Taina botezului şi a 

cununiei la români. Foto: Alina Anghel
05: Pom de nuntă, expoziția Taina botezului şi a cununiei la români; Dăbâca, Hunedoa-

ra, Foto Alina Anghel
06: Ciubărul miresei Împodobit, expoziția Taina botezului şi a cununiei la români; Ți-

nutul Pădurenilor; Hunedoara. Foto Alina Anghel.
07: Plosca urătorilor, expoziția Masca. De la ritual la spectacular; Suceava. Foto Doina 

Ișfănoni
08: Alaiul Ursului, expoziția Masca. De la ritual la spectacular. Foto Doina Ișfănoni

7. Surse şi resurse:

https://cnr-icom.ro/
https://icom.museum/fr/
https://muzeul-satului.ro/arhiva-evenimente-2/
https://ich.unesco.org/fr/convention
https://www.routeyou.com/fr-be/location/view/47568160/masques-d-europe-patri-

moines-vivants
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Practici de lucru utilizate în cadrul expediţiei  
etnografice „Pe urmele mocanilor săceleni  

din sudul raionului Cahul,  
Republica Moldova” (8-12 iunie, 2018) 

Work Practices Used in the Ethnographic Expedition  
„In the Footsteps of the Scelan Mocans Fromthe South of Ca-

hul District, Republic of Moldova” (June 8-12, 2018)

Conf.univ. dr. Ion Gheleţchi, 
Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul

1.  Context istoric şi geografic al transhumanţei la est de Carpaţi

Conform privilegiului din 10 sept. 1784, dat oierilor ardeleni de către Sultanul Mustafa, 
păstorii erau liberi să-şi vândă brânza la târgul din Constanța, la preț „de învoială”. De ase-
menea, prin Regulamentul și Legea din 1860, brânza, lâna și toate produsele turmelor venite 
din Transilvania pentru pășunarea în Moldova erau scutite de taxă. Regiunile de iradiere a 
transhumanţei au fost Carpații Meridionali și Carpații de Curbură (mărginimea Sibiului, zona 
Săcele, zona Bran, Covasna, Vrancea), iar traseele traversau Munților Vrancei, urmând linia 
râului Milcov spre Siret, coborând perpendicular spre Prut și trecând prin vaduri în Basarabia 
de Sud. Regiunile de migrație au fost: Câmpia Dunării de Jos, Basarabia de Sud, stepa Bugea-
cului, Câmpia Nistrului și a Bugului spre Crimeea.

2. Descrierea succintă a proiectului de cercetare

Proiectul „Pe urmele mocanilor în Dobrogea și Basarabia” și-a propus să se încadreze 
în prevederile programului de cooperare științifică și tehnologică între România Şi Republi-
ca Moldova, având ca parteneri Asociația Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare 
din România (ANCSI) și Academia de Științe a Moldovei (AȘM).

Proiectul a urmărit cercetarea istoriei societății tradiționale din Europa de Est, prin 
intermediul analizei fenomenului transhumanței, „forma cea mai evoluată și mai extinsă 
de practicare a păstoritului; cercetarea modului de viață, a mentalității și a amprentelor 
culturale pe care oieritul transhumant le-a lăsat în timp și spațiu, cu referire specială asu-
pra zonelor matcă și zonelor de migrare” (Fulga, Marin, 2019: 75).

Valorificarea cercetărilor realizate în cadrul proiectului urmează să se concretizeze 
prin „editarea de volume comune și organizarea de sesiuni științifice privind rezultatul cer-
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cetărilor de etapă. De asemenea, sunt propuse soluții privind conștientizarea fostelor co-
munități pastorale” cu privire la „păstrarea specificului local în ambele țări și [la] legăturile 
dintre ele” (Fulga, Marin, 2019: 75).

„Tema de cercetare prezintă un interes major cu importanță științifică deosebită, 
deoarece urmărește să dezvolte și să aprofundeze cunoștințe și cercetări comune și să 
promoveze măsuri speciale pentru eficientizarea mobilității cercetătorilor, a schimbului 
de experiență și accesul la infrastructura tehnologică actuală” (Fulga, Marin, 2019: 75).

3. Practici de lucru pe teren

În cadrul expediţiei etnografice „Pe urmele mocanilor săceleni din sudul raionului 
Cahul, Republica Moldova”, am discutat cu Petcu Teodor din satul Crihana Veche, a cărui 
soție, NovițchiZinovia, este născută într-o familie de mocani din zona Săcele, România; cu 
Șeremet Teodor (moș Fedotie) din satul Vadul lui Isac, care a învățat oieritul de la vechii 
păstori veniți din Ardeal; cu Burcă Ion (satul Colibași), un vechi baci care a învățat de la 
păstorii din perioada interbelică nu numai oieritul, ci și numeroase cântece la fluier; cu 
Teodor Danilenco (satul Slobozia Mare), al cărui tată a fost ucenic la păstorii veniți din 
Transilvania; şi cu Mihai Acciu (satul Slobozia Mare) un alt mare păstor din zona cercetată 
și un bun interpret la fluier.

Un studiu de caz a fost realizat asupra familiei Şeitan, care a fost, în perioada interbeli-
că, familia cea mai importantă de mocani din localitatea Văleni, jud. Cahul. Această familie 
provenea din România. De fapt, Dumitru Șeitan a fost cel care s-a strămutat de la munte la 
câmpie. Turmele sale de oi se aflau pe moșia a două sate: Văleni (jud. Cahul), unde avea 
grijă de turme Ilie, feciorul cel mare al lui Dumitru şi Şiviţa, jud. Galaţi, unde era responsa-
bil al doilea fecior, Diţă Şeitan.

Am alcătuit arborele genealogic al familiei Şeitan şi am discutat cu ultimul reprezen-
tant al familiei Şeitan, Aurica Vodă (născută Şeitan, în 1938).

Familia Auricăi s-a stabilit în Basarabia în timpul Primului Război Mondial, trecând 
Prutul pe la vadul de la Șivița (actualul jud. Galați, România) și și-a așezat stânele în satul 
Văleni, raionul Cahul (Republica Moldova).

Iată câteva fragmente din istoria familiei, în cuvintele Auricăi Vodă (Şeitan):
„Bunelul Dumitru și bunica Taisia erau unii din cei mai bogați oameni din sat. Buneii 

din partea lui tata au fost ridicați în Siberia. Acolo a murit bunelul. Bunica Taisia, a venit 
înapoi; ea era bătrână de tot, a trăit vreo 88 de ani, dar nu am întrebat-o niciodată câți ani 
au trăit acolo și cum a fost, așa erau timpurile: cei veniți din Siberia nu povesteau cum era 
acolo fiindcă se temeau să nu fie ridicați din nou. [...]

Ei au avut doi feciori. Ilie Şeitan (tata) şi Duţă. Tata meu, Ilie Şeitan, era un om de aur, 
pe el îl cunoşteau din toate satele de prin împrejurimi. A fost un mare mocan. Tata s-a luat 
cu mama după război; au avut în total 7 copii, 5 fete şi 2 băieţi (din care unul s-a prăpădit 
după numai 3 ani de viaţă, eu nu l-am prins). [...]

Tata avea 800 de oi, de «capete» cum le spunea el. Tata avea târla aici, în baltă. Tata 
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mă lua în baltă la târlă, o lua și pe mama. Mama îi spunea să mă lase acasă, dar tata spunea 
«Nu, eu o iau pe Aurica, că ea cântă!» [...]

Avea butoaie de 500 kg cu brânză, făcea caşcaval cu mâna lui, făcea lapte acru; toate 
acestea le-a învăţat de la bunelul Dumitru din România, dar şi de la mocanii de la munte”.

Pe lângă identificarea urmaşilor familiilor de mocani săceleni stabilite în Basarabia şi 
studiul de caz asupra familiei Şeitan, incluzând realizarea arborelui genealogic şi interviul 
de tip „povestea vieţii” cu Aurica Vodă (Şeitan), ne-a interesat şi reconstituirea costumului 
de mocan, care reprezenta un ansamblu vestimentar de lux comparativ cu îmbrăcămintea 
altor familii din localităţile investigate. 

Astfel, au fost cercetate numeroase costume populare ale păstorilor, rochii de mirese 
purtate de soțiile ciobanilor de altădată, zestrea fetei de păstor, portul popular al ciobanu-
lui de la stână.

Au fost identificate costume mocănești în localitățile: Crihana Veche, Colibași, Brân-
za, Văleni, Slobozia Mare.

4. Concluzii de etapă

În urma documentării şi cercetării realizate „pe urmele mocanilor săceleni în Ba-
sarabia”, am ajuns la concluzia că după anul 1940, transhumanţa, ca și multe alte le-
gături cu locuitorii de peste Prut, a dispărut. Nemaiputând să circule spre munte din 
cauza hotarului de la Prut şi de frica autorităților sovietice, mulţi mocani au fost nevoiți 
să-şi cedeze toate oile statului, unii chiar pentru a scăpa de deportări. Alții, care s-au 
opus noului regim, au fost „ridicați” cu întreaga familie și duși în Siberia sau Kaza-
hstan, pierzându-li-se astfel urma. Toți acei mocani din sudul fostei Basarabii au fost 
nevoiţi să se dezică de mocănie pentru a-și păstra familiile, poate chiar și propria viață, 
ajungându-se la cazul izolării fraţilor unii de alţii, ca în exemplul familiei Șeitan din 
satul Văleni, în care fraţii Ilie și Diță au rămas pe maluri diferite ale râului Prut. 

Rămâne, din punct de vedere al cercetării noastre, un mare semn de întrebare cu pri-
vire la motivul pentru care, în 1941, noile autorități sovietice i-au deportat doar pe Dumitru 
Șeitan și pe soția sa, Taisia, dar l-au lăsat în pace pe Ilie Șeitan împreună cu întreaga fami-
lie, chiar dacă acestora ulterior le-au fost confiscată întreaga avere, şi au fost obligați să-și 
părăsească gospodăriile, fiind strămutați la o margine de sat.

5. Referinţe

Fulga, Ligia şi Carmen Marin, „Pe urmele mocanilor săceleni în Basarabia – proiect 
comun de cercetare/ anul I – 2018”. În „Caietele ASER”, Revista Asociaţiei de Ştiinţe Etnolo-
gice din România, nr.15/ 2018, Editura Etnologică, Bucureşti, 2019, pp.75-94.
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Întoarcerea rezultatelor cercetării  
către comunitate

Sharing Research Results to the Community

Dr. Otilia Hedeșan, 
Profesor, Universitatea de Vest din Timișoara

Dr. Diana Mihuț, 
Asistent cercetare, Universitatea de Vest din Timișoara

32  Mondher Kilani, Du terrain au texte. Sur l’écriture de l’anthropologie, în „Communications”, 58, 
1994, p. 45.

33  V. o discuție mai detaliată asupra chestiunii la Carmen Diop, «Jean Rouch: l’anthropologie autrement», 
în Journal des anthropologues [En ligne], 110-111 |2007, mis en ligne le 22 juin 2010, consulté le 23 juillet 
2020. URL : http://journals.openedition.org/jda/950 ; DOI : https://doi.org/10.4000/jda.950

1.  Alegerea elementului care se constituie ca bună practică a prezentării 
noastre. Context național și internațional. Considerații teoretice și practice 

ARGUMENT 
Potrivit unei definiții canonice a antropologiei, rezultatele observațiilor făcute în te-

ren, structurate și interpretate, sunt publicate cu scopul evident ca ele să devină accesibile 
altor colegi. Sau, în litera lui Mondher Kilani: „Antropologul posedă mai întâi un teren pe 
care l-a ales din rațiuni științifice sau personale, unde va petrece mai multe luni sau ani. Pe 
teren, el învață o cultură, un mod de gândire, interacționează cu oamenii, face descoperiri, 
experimentează, chiar greșind, culege date, elaborează primele sinteze, formulează ipote-
ze. După ce trece perioada de lucru în teren se reîntoarce acasă cu diferite obiecte pregătite 
să fie gândite și tratate drept concepte, termeni tehnici și modele teoretice în cadrul unui 
text monografic. Pe scurt, după perioada de teren urmează perioada scrisului, finalitatea 
muncii antropologului fiind aceea de a furniza un text elaborat, prin care el comunică unui 
cititor potențial, în general un coleg, dar nu numai, experiența sa în compania membrilor 
societății între care a trăit.”32

Dincoace de această misiune, cercetarea de teren ridică și o serie de alte aspecte mo-
rale și axiologice, de definire a statutului și „proprietății” asupra informațiilor produse cu 
ocazia cercetării. Preluând ceea ce e de preluat din observațiile referitoare la filmul etnolo-
gic ale lui Jean Rouch, „cei care sunt filmați au drepturi egale asupra producției cu cei care 
filmează”33, altfel spus, rezultatele cercetării de teren cată să fie difuzate, într-o manieră sau 
alta, către comunitate. Anthropologie partagé este conceptul care numește ansamblul de 
tipuri de activități, de mijloace concrete de comunicare către comunitatea studiată a rezul-
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tatelor diferitelor cercetări antropologice. Cărți, filme, fotografii, informații conservate pe 
suport digital, obținute în urma activităților de cercetare revin, grație acestei noi abordări a 
cercetării, în comunitatea care le-a produs.

Cum, adesea, prezentarea acestor materiale în cadrul comunității are și o componentă 
intens educativă, formatoare, unul dintre efectele produse este chiar transmiterea, către 
comunitate, a importanței pe care o are moștenirea locală și orientarea raporturilor comu-
nității față de această moștenire în sensul a ceea ce politicile europene așază sub conceptul 
foarte larg de citizen participation34. 

Pornind de la aceste premise teoretice și urmând linia politicilor culturale europene 
care trasează linii generale nu doar în ceea ce privește strategiile de identificare și salvgar-
dare a patrimoniului cultural local, ci și în ceea ce privește mecanismele financiare care 
asigură aceste activități, grupul de cercetare de la Universitatea de Vest din Timișoara care 
gravitează în jurul Research Center for Heritage and Cultural Anthropology (RHeA) a ac-
cesat finanțări și a implementat o serie de proiecte cu finanțare nerambursabilă care pot 
fi considerate exemple de bună practică în ceea ce privește întoarcerea rezultatelor înspre 
subiecții cercetării, în beneficiul comunităților, prin punerea în practică a ideii de citizen 
participation.

2. Identificarea elementelor vizate de buna practică prezentată

PROIECTELE
Exemplele pe care le avem în vedere reprezintă o serie de acțiuni susținute din fondu-

rile programelor transfrontaliere de asistență pentru preaderare europeană pentru granița 
România-Serbia, cu începere din anul 2013 și până în prezent. Este vorba despre o perioadă 
de șapte ani, în care au fost implementate trei astfel de proiecte, în cadrul unor parteneriate 
transfrontaliere încheiate între diferite instituții din România și Serbia, dintre care Univer-
sitatea de Vest din Timișoara și Primăria Kikinda din Serbia sunt constantele în jurul cărora 
s-au coagulat, de-a lungul timpului, și alte organizații cu expertiză complementară pentru 
buna derulare a activităților asumate. Aceste proiecte sunt adeseori privite ca o experiență 
comună, întrucât ele sunt conectate, dincolo de originea comună a fondurilor care le sus-
țin, mai ales de menținerea unui nucleu tare al echipei care le-a propus și implementat, 
cu o permanentă disponibilitate de a materializa toate acțiunile, în așa fel încât rezultate-
le activității de cercetare (fundamentală, am putea adăuga, specifică în primul rând unui 
demers academic), denumite livrabile în limbajul de proiect, să poată răspunde nevoilor și 
provocărilor care țin de identificarea, salvgardarea și punerea în valoare a patrimoniului 
cultural al comunităților. Spre deosebire de alte acțiuni cu impact comunitar ale grupu-
lui RHeA, aceste proiecte presupun în principal cercetări și activități derulate în regiunea 
Banatului transfrontalier, deopotrivă de partea românească și de cea sârbească a graniței.

34  V. o discuție mai nuanțată asupra chestiunii la Hahonou, E. K. (2017), Pêcheurs nomades du fleuve 
Niger: D’une anthropologie partagée à une anthropologie de la citoyenneté, în  Journal des Africa-
nistes, 87(1-2), p. 130-152.
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Primul proiect este Living Heritage – an Unlimited Resource for Tourism Development 
(MIS ETC 1324, acronim: Living Heritage), care a primit finanțarea pe o axă de turism (Axa 1 
la momentul depunerii aplicației în cadrul apelului deschis pentru Programul IPA de Coo-
perare Transfrontalieră România-Serbia), implementat în intervalul decembrie 2013 – apri-
lie 2015. Cu un buget total de 332564 euro, proiectul a fost implementat de Universitatea 
de Vest din Timișoara, în calitate de lider de parteneriat, Camera de Comerț, Industrie și 
Agricultură Timiș, Institutul Intercultural din Timișoara și Primăria Kikinda, în calitate de 
parteneri, urmărind în primul rând activitatea de cercetare de teren, crearea de produse 
turistice și educație pentru patrimoniu.

Al doilea proiect (cel mai vizibil în prezent) și-a propus să dezvolte deschiderile pro-
duse de Living Heritage. Astfel, dincolo de aprofundarea cercetării de teren, proiectul a dus 
ideea de creare a unor produse turistice și a educației pentru patrimoniu la un nivel supe-
rior, urmărind mai ales crearea unor structuri de tip rețea. Finanțat tot pe o axă de turism 
(Axa 4 la momentul depunerii în cadrul primului apel de proiecte deschis pentru Progra-
mul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia), proiectul cu titlul Lo-
cal Heritage for Active Tourism in Banat (eMS ROS 20, acronim: HerA) a avut un buget total 
de 345815 euro, fiind implementat în perioada mai 2017 – noiembrie 2018 de Universitatea 
de Vest din Timișoara, în calitate de lider de parteneriat, Primăria Kikinda și Muzeul Națio-
nal din Kikinda, în calitate de parteneri.

Cel de-al treilea proiect, Educational and Networking Tools on development of Authen-
tic Performance for professional integration (eMS RORS 215, acronim: PAN), se află încă în 
derulare (din motive independente de voința echipei de proiect și care țin de seturile de mă-
suri luate de autoritățile române și sârbe în vederea limitării răspândirii noului tip de virus 
cu începere din luna martie 2020). Este un proiect cu un buget total de 294364 euro, a cărui 
implementare a început în luna mai 2019, fiind finanțat pe o axă de educație și incluziune 
socială (Axa 1 la momentul depunerii în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte deschis 
pentru Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia). Urmă-
rind în principal acțiuni de identificare a unor muzici tradiționale și educarea comunităților 
în spiritul conștientizării diversității a diferite practici care țin de interpretarea muzicală tra-
dițională, proiectul este implementat de Universitatea de Vest din Timișoara, în calitate de 
lider de parteneriat și de Primăria Kikinda, care se dovedește astfel un partener de nădejde, 
consecvent în ceea ce privește implicarea în activități cu impact comunitar, în domeniul 
patrimoniului cultural regional. 

3.  Proiectarea și realizarea activităților ce se constituie ca bune practici  
în cadrul prezentării susținute

ACTIVITĂȚILE
La o privire comparativă a activităților propuse și finanțate în cadrul celor trei pro-

iecte, se poate observa caracterul repetitiv al unora dintre acestea, efect, în egală măsură, 
al strategiilor care au stat la baza redactării aplicațiilor, dar și al experienței acumulate în 
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timp de echipa de proiect. Este vorba despre acele activități care au dovedit un impact po-
zitiv în ceea ce privește participarea/implicarea/preluarea de modele de bună practică/ de 
comunitățile avute în vedere, prin întoarcerea de cunoaștere către societate.

CERCETAREA DE TEREN
Activitatea din debutul tuturor acestor proiecte a presupus întotdeauna o serie de cer-

cetări de teren. Deplasările s-au realizat în baza unor pregătiri anterioare care au presupus, 
atât delimitarea unui set de realități cărora cercetătorii le-au acordat atenție sporită (fără 
a neglija însă alte teme identificabile în teren) cât și identificarea precisă a spațiului de in-
vestigat. Astfel, cercetările derulate s-au concentrat asupra unor areale / zone / comunități 
mai extinse și au focusat asupra anumitor elemente, în funcție de specificul proiectului: de 
la variate elemente patrimoniale pe care comunitățile și le asumă și care pot fi valorificabile 
turistic (în cazul primelor proiecte) până la identificarea unor realități sociale care determi-
nă înțelegerea muzicilor tradiționale în manifestările lor actuale. Astfel, în Living Heritage 
au fost investigate comunități considerate reprezentative pentru areale largi, cumulând un 
total de șapte campanii de cercetare în localități din mediul rural și din urbanul mic, din 
proximitatea localităților Recaș, Făget, Caransebeș, Băile Herculane, Dubova, Kikinda (Se), 
Zrenjanin (Se). Una dintre particularitățile acestor cercetări, derulate într-un interval ex-
trem de scurt de timp (mai-iunie 2014) a constituit-o deplasarea în teren a unui mare număr 
de cercetători foarte tineri: studenții secțiilor de Studii Culturale ori Geografie, doctoranzi 
sau asistenți universitari provenind de la aceleași specializări. Astfel, cercetarea din acest 
proiect a fost făcută cu începători, dintre care studenții au reprezentat o categorie aparte. 
Fiind în primii lor ani de studiu și neavând experiențe anterioare de documentări în alte 
campanii de cercetare aprofundată, după cum nu reușiseră nici să parcurgă o bibliografie 
clasică, menită să îi orienteze cu privire la comportamentul în teren, acești studenți urma 
să documenteze fotografic realitățile pe care le considerau demne de a fi consemnate. Efec-
tul nebănuit inițial a fost că, la capătul acestor campanii, a rezultat o cantitate uriașă de 
informație, îndeosebi un considerabil număr de fotografii care fac dovada că paradigma 
tinerei generații asupra a ceea ce înseamnă tradiția este una nuanțată și mai ales substan-
țial distinctă în raport cu canoanele etnografiei românești. Astfel, arhiva noastră reține de 
la fotografii ale unor unelte care pot fi regăsite în interiorul marilor muzee sau a unor colec-
ții private, la textile de tip macramé, pești de sticlă (încă) expuși în interiorul locuințelor, 
obiecte de cristal manufacturat la fabricile din regiune și până la porțile din fier care nu au 
nimic de-a face cu patrimoniul arhitectural clasat ori peisajele spectaculoase care sugerea-
ză specificul patrimoniului natural bănățean.

În proiectul HerA, care miza pe coerentizarea informației prin crearea de rețele și im-
plicarea activă a factorilor decizionali, unitatea de definire a spațiilor în care urma să se 
desfășoare cercetările de teren a fost cea a grupurilor de acțiune locală (GAL-uri), patru 
în România (din zonele: Sânnicolau Mare, Oțelu Roșu, Reșița și Băile Herculane / Valea 
Almăjului) și trei dintre orașele mari din Serbia care au organizații turistice active cu poten-
țial în ceea ce privește transferul de informație înspre comunitate (Bela Crkva, Pančevo și 
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Kikinda). Cercetările s-au derulat în intervalul august 2018 – ianuarie 2019 și au implicat, pe 
lângă un număr consistent de cercetători cu experiență și câțiva voluntari care au asigurat 
medierea cu o parte dintre interlocutori. 

În schimb, ca efect al specificului proiectului, cercetarea din PAN din toamna anului 
2019 a fost făcută de echipe formate exclusiv din cercetători cu experiență, cuprinzând șase 
campanii de teren. Alegerea terenului s-a făcut în funcție de organizarea administrativă 
a teritoriului, respectiv câte o campanie de teren pentru fiecare dintre cele trei județe ale 
Banatului românesc (Caraș-Severin, Mehedinți, Timiș) și, la fel, pentru cele trei districte din 
Serbia (Banatul de Centru, Banatul de Nord, Banatul de Sud).

Revenirea periodică în teren este una dintre activitățile desfășurate în mod consec-
vent. Astfel, cercetătorul este informat în permanență cu privire la evoluția sensibilă a co-
munităților studiate. Ea permite, de asemenea, interacțiunea permanentă cu comunitățile 
și este și un excelent motor al practicării fervente a întoarcerii rezultatelor către comunitate. 

4. Impactul și rezultatele activităților ce se constituie ca bune practici:

ACȚIUNILE COMUNITARE
Living Heritage, HerA și PAN oferă câteva exemple de bună practică în ceea ce privește 

derularea unor acțiuni comunitare, ulterioare cercetărilor de teren și care presupun directa 
implicare a reprezentanților comunităților locale investigate, fie ei adulți, fie copii (elevi). 
Această permanentă interacțiune cu cetățenii și cu elevii are o importantă funcție de sen-
sibilizare și de conștientizare a importanței patrimoniului ca resursă pentru comunitate și 
ca resursă de dezvoltare durabilă. Întrucât educația pentru patrimoniu lipsește aproape 
în totalitate, aceste acțiuni au ca principal scop să-i determine pe oameni să depășească 
anumite stereotipuri legate de tradiție, printre care și ideea încetățenită conform căreia prin 
tradiție se înțelege o sumă de practici și obiecte dispărute, dacă nu în general, cel puțin din 
propria comunitate. Au fost organizate, în acest sens, sub forma unor focus-group-uri, ate-
liere ori dezbateri, întâlniri cu grupurile cercetate, în efortul de a-i face pe membrii acestora 
să înțeleagă că multe dintre lucrurile pe care ei le fac sau multe dintre produsele pe care 
ei le obțin sunt chiar elementele definitorii ale patrimoniului regional. În plus, un alt efect 
pozitiv al revenirilor în comunități și a discuțiilor cu acestea ține de posibilitatea interlocu-
torului de a oferi un feed-back referitor la maniera în care cercetătorul a înțeles realitatea 
din teren și a felului în care el consideră că aceasta poate fi utilizată în beneficiul comuni-
tății. Spre deosebire de cercetarea de teren, interacțiunea de acest tip este vitală în vederea 
construirii unor produse ori canale prin intermediul cărora comunitatea să beneficieze de 
o îmbunătățire a propriei condiții, fără o alterare a peisajului / patrimoniului cultural al 
acesteia. Un tip particular de activități care țin mai degrabă de educarea tinerilor din aceste 
comunități, practicate tot mai frecvent în aceste proiecte, sunt atelierele pe propuse în șco-
lile din interiorul comunităților investigate. Acest gen de interacțiune presupune implica-
rea elevilor și a profesorilor, care pot acționa ulterior ca vectori transmițători de mesaj, cu 
impact în primul rând printre propriii elevi. 
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Forme particulare de acțiuni comunitare sunt organizarea de târguri, secțiuni în ca-
drul festivalurilor, sau acordarea unor distincții. Acestea au fost organizate îndeosebi prin 
implicarea instituțiilor partenere (unele deținând resursele logistice necesare organizării 
unor astfel de evenimente cu participare foarte numeroasă). Un dezavantaj major al acestor 
evenimente derivă din costurile financiare necesare organizării lor periodice, de aceea mul-
te sunt sporadice, având, de regulă, o singură ediție. Totuși, impactul lor comunitar este 
unul relevant în primul rând dintr-o rațiune cantitativă, numărul mare de persoane cărora 
li se adresează. Spre exemplu, în proiectul Living Heritage s-a organizat, la începutul lunii 
decembrie 2014, în incinta Centrului Regional de Afaceri din Timișoara, un târg al mește-
șugarilor și producătorilor tradiționali locali, cu participarea unor expozanți din România 
și Serbia. Deși acest târg a avut o singură ediție, el a reușit să-i facă cunoscut publicului 
larg timișorean o imagine de ansamblu asupra micilor producători locali existenți în zona 
Banatului și a unei largi varietăți de produse pe care aceștia le pot oferi.

Cursurile de formare constituie, la rândul lor, un tip de acțiuni menite să sensibilize-
ze comunitățile. Predefinite cu mult timp înaintea implementării lor efective și nefăcând 
parte din categoria unor cursuri recunoscute de organisme naționale abilitate în dome-
niul perfecționării continue, ele atrag în general același tip de public, respectiv persoa-
nele preocupate de subiectul salvgardării patrimoniului cultural bănățean, mai mult sau 
mai puțin active în acest sens. Scopul inițial, cel de a „forma” persoane din comunități cu 
o viziune exclusivă asupra propriului patrimoniu, este ușor redefinit, în măsura în care 
aceste cursuri favorizează cel mai adesea un fel de schimb de experiență între diversele 
categorii de participanți. Unul dintre efectele pozitive este că la finalul acestor cursuri se 
stabilesc legături și nu de puține ori au fost inițiate activități comune între participanți, 
concretizate în colaborări punctuale sau în relații de durată mai îndelungată. De exem-
plu proiectul Living Heritage, prin natura activităților sale, le-a readus în atenția publi-
cului regional pe pictorițele naive de la Uzdin și le-a introdus în circuitul evenimentelor 
culturale care focusează asupra unor practici tradiționale pe Bunicuțele de la Uzdin. Tot-
odată, după cum organizatoarea acestuia declară în repetate rânduri, colocviul anual al 
revistei „Nedeia” a Centrului de Cultură și Creație Populară Caraș-Severin poartă numele 
de „Banatul Viu”, sub directa influență a traducerii în limba română a emblematicei ex-
presii „moștenirea vie”, din titlul proiectului.

PLATFORMA HerA (https://hera.uvt.ro/)
Unul dintre produsele dezvoltate în proiectul HerA este baza de date trilingvă hera.

uvt.ro care ambiționează să reunească informații relevante pentru patrimoniul cultural bă-
nățean. Platforma a fost construită la capătul unui efort susținut de a găsi o variantă de 
conservare a unor informații deja existente, integrându-le cu realitățile observate în teren. 
Miza proiectului a fost aceea de a crea o astfel de bază de date și nu de a asigura satura-
rea cu informație a acesteia, urmând ca această să dezvolte o formă de conservare „prin 
colaborare” cu membrii comunităților. Practic, gândită în spiritul antropologiei partajate, 
platforma HerA se prefigurează ca un spațiu virtual de natură să conducă la implementarea 
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politicilor europene referitoare la citizen participation. HerA este structurată în funcție de 
mai multe teme care agregă anumite tipuri de informație. Categoriile cele mai generale sunt 
numite „grupuri” și reunesc tematici extrem de generale; acestea subsumează „colecții”, 
care adună informații clasificabile în categorii specifice; colecțiile includ unități minimale, 
„postările”. O postare reprezintă un conținut specific care face trimitere la o anumită rea-
litate specifică patrimoniului cultural regional (local), de la un anumit fel de mâncare, la 
obiceiuri ori sărbători și până la recomandări care țin de turismul cultural din regiune. În 
vederea asigurării interacțiunii cu comunitatea, orice utilizator de internet își poate crea un 
cont în baza căruia poate primi dreptul de a ridica informații pe platformă. Pentru a evita 
riscul unei inflații de informație a cărei autenticitate ar putea fi îndoielnică, înainte de a 
deveni publică, fiecare postare este verificată de cercetătorii-administratori ai platformei, 
iar apoi este făcută publică. Marea provocare rămâne în continuare încercarea de a popula 
baza de date creată, de a rafina descrierile deja existente și de a integra, în măsura posibi-
lităților, produsul informatic care stă la baza acestei structuri cu alte arhive / baze de date 
rezultate la capătul unor proiecte naționale sau internaționale.

DISEMINAREA INFORMAȚIILOR: PUBLICAȚIILE
Diseminarea informației rezultate în finalul cercetărilor, ca, dealtfel, diseminarea di-

feritelor activități din proiect este esențială pentru a asigura accesul la informație (mai ales 
în condițiile în care toate aceste activități sunt finanțate din resurse europene), inclusiv 
vizibilitatea în interiorul comunităților care urmează a fi investigate și de la care se așteaptă 
feed-back. Din acest motiv se organizează conferințe de deschidere și de închidere de pro-
iect(e), se emit comunicate și se menține o relație deschisă cu presa, se creează obiecte pro-
moționale personalizate, se deschid canale de comunicare on-line cu impact asupra publi-
cului (vezi Facebook). Totodată, în mod sistematic, rezultatele cercetărilor sunt prezentate 
și către un public profesional, specializat, îndeosebi în cadrul unor manifestări științifice 
dedicate (conferințe, simpozioane, ateliere etc.).

Una dintre activitățile derulate în mod consecvent și care asigură diseminarea de in-
formație cu privire la realitățile observate în teren este realizarea de publicații. Volumele 
realizate în aceste proiecte se adresează unui public eterogen, format, pe cât se poate, din 
membri ai comunităților și din specialiști în domeniu. Prin specificul tematic, volumele asi-
gură și o diseminare a informației peste timp, consemnând felul în care patrimoniul cultu-
ral bănățean este asumat de propria comunitate, precum și felul în care percepția asupra 
unor elemente ale acestuia evoluează. Astfel, grupul nostru de cercetare a editat mai multe 
volume, dintre care unele s-au bucurat de o popularitate pe care nimeni nu o intuia inițial, 
în chiar rândul reprezentanților comunităților din regiune. De exemplu, Living Heritage a 
prilejuit tipărirea a trei volume, dintre care două cu ecou în rândul comunităților locale. Un 
prim volum (Otilia Hedeșan, Luai Uzdinu de-amăruntul. Amintirile unei povestitoare prodi-
gioase: Mărioara Sârbu, Timișoara, Editura Universității de Vest 2015) și-a propus să valori-
fice o povestitoare talentată din Uzdin, unul dintre satele de români din Serbia investigate 
într-una dintre campaniile de teren ale proiectului. Volumul a fost lansat la Timișoara și în 



57

Serbia, membri ai comunității locale participând la evenimente. Cel de-al doilea volum este 
un mic ghid culinar ce adună în principal rețete de dulciuri culese în timpul campaniilor 
de teren (Nicoleta Mușat, Andreea Lișiță, trad. Eufrozina Greoneanț, Pocărăi și meșpaisuri. 
Dulciuri din Banat, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2015) și care s-a bucurat de 
cea mai mare popularitate în rândul publicului larg din regiune, rețetele de aici fiind ade-
seori folosite în crearea unor deserturi nu doar de membrii comunităților, ci chiar și de 
restaurante cu specific local, în cadrul unor ateliere dedicate. Dintre produsele similare ale 
proiectului HerA, menționăm aici doar un ghid turistic tematic al Banatului (coord. Otilia 
Hedeșan, Banatul în 10 feluri / Banat in 10 ways / Banat na 10 načina, Timișoara, Editura 
Universității de Vest, 2018), precum și efortul partenerilor din Serbia de a aduna și siste-
matiza pe un calendar (coord. Saša Tanackov, Calendarul manifestărilor etno- din Banat, 
Kikinda, 2018) cele mai importante manifestări (târguri / festivaluri / sărbători) de inspira-
ție tradițională pentru a-l face public, în așa fel încât autoritățile care organizează aceste 
manifestări, precum și publicul participant să aibă o evidență a lor, în vederea evitării su-
prapunerii datelor de organizare.

5.  Punere în aplicare, soluții referitoare la activitățile ce se constituie ca bune 
practici, dificultăți

ECHIPA (https://www.rhea-uvt.org/) 
Din expunerea succintă și selectivă de mai sus rezultă în mod evident că aceste pro-

iecte au presupus un număr foarte mare de activități care au trebuit duse la bun sfârșit de 
cele mai multe ori în intervale de timp extrem de scurt, uneori ținând seama și de even-
tuale constrângeri specifice liniei de finanțare. Niciunul dintre aceste proiecte nu și-ar fi 
atins scopul de întoarcere a rezultatelor în folosul comunității fără o eficientă și consistentă 
muncă în echipă. O echipă cu un puternic spirit de colegialitate și determinare, un grup 
interdisciplinar, format din etnologi, ITiști, economiști, arhitecți, peisagiști, artiști plastici 
și în cadrul căruia fiecare este vizibil și contribuie acolo unde este necesar și când este 
necesar: în teren, la elaborarea conținutului pentru publicații, la implementarea activită-
ților din comunitate, la oferirea de soluții informatice, la menținerea unei bune vizibilități, 
la gestionarea resurselor financiare, la managementul administrativ etc., într-o formă de 
bună practică a implementării de proiect. 

6. Listă ilustrații

01: Colaj fotografii care surprind diversitatea realităților documentate în teren
02: Colaj fotografii care surprind prezența cercetătorilor în teren / instantanee de la 

întâlnirile de lucru în timpul cărora echipa interpretează/prelucrează datele
03: Interfața platformei HerA, dezvoltată în cadrul proiectului Local Heritage for Active 

Tourism in Banat, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului INTERREG IPA de 
Cooperare Transfrontalieră România – Serbia
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04: Interfața site-ului centrului de cercetare RHeA (Research Center for Heritage and 
Cultural Anthropology din cadrul Universității de Vest din Timișoara
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Dinamica unor elemente  
de patrimoniu cultural imaterial în Țara Oașului.  

Programul Tezaure Umane Vii

The Dynamics of Some Elements of Intangible Cultural  
Heritage in Oaș Country. Living Human Treasures Program

Natalia Lazăr
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 

Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Litere, România

1.  Identificarea elementelor vizate de buna practică prezentată – Patrimoniu 
cultural imaterial. Programul Tezaure Umane Vii

 Context național și internațional privitor la programul identificat ca bună practică
Problematica patrimoniului cultural este una din ce în ce mai actuală în rândul speci-

aliștilor, dar și în spațiul public românesc, cu atât mai mult cu cât anul 2018 a fost denumit 
anul european al patrimoniului cultural35, cu accent pe respectul pentru trecut și grijă și res-
ponsabilitate pentru viitor, pe potențialul patrimoniului de a determina schimbări majore 
în comunitate, contribuind substanțial la dezvoltare economică și socială durabilă. Iniția-
tiva celebrării unui an al patrimoniului cultural a venit să sensibilizeze opinia publică cu 
privire la istoria și valorile comune ale Europei, să consolideze sentimentul de apartenență 
la acest spațiu european și să întreprindă măsuri de conservare, protejare și promovare a 
patrimoniului, în toate formele sale. 

Patrimoniul cultural este element fundamental al identității noastre, iar protejarea 
acestuia intră în responsabilitatea autorităților și instituțiilor cu atribuții în domeniu, dar 
și a cetățenilor, a întregii comunități. Are o valoare universală pentru noi, membri ai co-
munității, și face parte din viața de zi cu zi, fiind prezent prin peisajele naturale, siturile 
arheologice, monumentele istorice, artefacte, tezaurul de tradiții, obiceiuri, meșteșuguri 
ș.a., adică în variantele sale patrimoniu natural, patrimoniu tangibil (imobil și mobil), pa-
trimoniu intangibil sau imaterial și patrimoniu digital.

O problemă deosebit de actuală în peisajul cultural național și internațional o repre-
zintă salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. Convenția pentru Salvgardarea Patri-
moniului Cultural Imaterial a fost adoptată în 17 octombrie 2003, la Paris, în cadrul Con-
ferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, fiind 
concepută drept un tratat cu caracter juridic obligatoriu, care recunoaşte rolul fundamen-

35 https://anuleuropean.patrimoniu.gov.ro/, accesat la data de 27.10.2018.
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tal al patrimoniului spiritual din interiorul fiecărei culturi, concretizat în „tradiţii şi expresii 
orale, incluzând limba ca vector al patrimoniului cultural imaterial, artele spectacolului, 
practici sociale, ritualuri şi evenimente festive, cunoştinţe şi practici referitoare la natură şi 
univers, tehnici legate de meşteşuguri tradiţionale”36. Convenția a intrat în vigoare în anul 
2006, devenind, în scurt timp, una dintre cele mai populare convenții UNESCO, iar prin 
adoptarea, respectiv, ratificarea Legii nr. 410/2005 privind acceptarea Convenției pentru 
salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris, România devine Stat Parte 
la Convenția UNESCO.

Prin Legea nr. 26/ 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial se fixează 
cadrul legislativ, fiind definiţi următorii termeni:

„a) patrimoniu cultural imaterial – totalitatea practicilor, reprezentărilor, expresiilor, 
cunoştinţelor, abilităţilor – împreună cu instrumentele, obiectele, artefactele şispaţiile cul-
turale asociate acestora – pe care comunităţile, grupurile sau, după caz, indivizii le recu-
nosc ca parte integrantă a patrimoniului lor cultural;

b) expresii culturale tradiţionale – forme de manifestare ale creativităţii umane cu 
exprimare materială, orală – forme de artă a cuvântului şi expresii verbale tradiţionale – 
forme de exprimare muzicală – cântece, dansuri, jocuri populare – forme de expresie sin-
cretică –obiceiuri, ritualuri, sărbatori, etnoiatrie, jocuri de copii şi jocuri sportive tradiţio-
nale – forme ale creaţiei populare în domeniul tehnic, precum şi meşteşuguri ori tehnologii 
tradiţionale;

c) tezaure umane vii – titlul onorific ce poate fi conferit acelor persoane care sunt 
recunoscute de către comunitate drept creatoare şi transmiţătoare de elemente ale unui do-
meniu al patrimoniului cultural imaterial, în forma şi cu mijloacele tradiţionale nealterate; 
d) marca tradiţională distinctivă – elementul specific de autenticitate al expresiei culturale 
tradiţionale pe care o defineşte ca fiind reprezentativă pentru un grup de creatori, interpreţi 
ori meşteşugari tradiţionali, păstrători sau transmiţători ai elementelor patrimoniului cul-
tural imaterial.”37

La nivel național, de o atenție deosebită se bucură programul Tezaure Umane Vii38, 
una din inițiativele UNESCO privind salvgardarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului 
cultural imaterial. Scopul acestui program urmărește, pe de o parte, identificarea acelor per-
soane care, făcând dovada caracterului excepțional al performării într-un domeniu al patri-
moniului cultural imaterial, sunt capabile să transmită un anumit element de patrimoniu 
cultural imaterial, iar, pe de altă parte, vizează încurajarea statele membre în vederea ad-
optării unor măsuri prin care păstrătorii, performerii și transmițătorii anumitor elemente de 
patrimoniu cultural imaterial să beneficieze de recunoaștere și vizibilitate în rândul comuni-
tăților din care fac parte, al specialiștilor și al publicului larg. Odată cu intrarea în vigoare a 
Legii nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, țara noastră își asumă, 

36 Convenţia UNESCO pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, 2003, Art. 2.2.
37 Legea nr. 26 din 29 februarie 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, art. 2.
38  Natalia Lazar, Direcții de abordare a patrimoniului cultural imaterial, în „Memoria Ethnologica”, Nr. 

70-71, Baia Mare, 2019, pp. 139-140.
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în calitate de stat membru al Convenției UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultu-
ral Imaterial, pe lângă alte aspecte, elaborarea și punerea în aplicare a Programului Tezaure 
Umane Vii. Din anul 2010 până în prezent, în România au fost acordate titluri onorifice Tezaur 
Uman Viu de recunoaștere a unor modele din comunitățile tradiționale, Tezaurele Umane Vii 
ale României, pentru perioada 2010-2013, fiind39: Maria Deac Poenaru (meșteșugar – icoane 
pictate pe sticlă, Laz, com. Săsciori, judeţul Alba), Dumitru Sofonea (meșteșugar – cojocă-
rit, Drăguş, judeţulBraşov), Nicolae Veleanu (vătaf de căluşari, Giurgiţa, judeţul Dolj), Bar-
kó Etelca (meșteșugar – ouă încondeiate, Săcele, judeţulBraşov), Augustin Páll (meșteșugar 
– olărit, Corund, judeţul Harghita), Constantin Perţa (meșteșugar – prelucrarea lemnului, 
Ceru Băcăinţi, județul Alba), Olivia Tima (meșteșugar – ţesut, Sălciua, judeţul Alba), Vasi-
le Ghica (rapsod popular, Călăraşii Vechi, judeţul Călăraşi), Nicolae Piţiş (rapsod popular, 
Lăpuşul Românesc, judeţul Maramureş), Valer Burzo (rapsod popular, Suciu de Sus, jude-
ţul Maramureș), Adela Petre (meșteșugar – ţesut, Buzău, judeţul Buzău), Floare Finta (meș-
teșugar – costume şi podoabe populare, Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare), Vasile Soporan 
(rapsod popular, Frata, judeţul Cluj), Pera Bulz (taragotist, Vaţa de Jos, judeţul Hunedoara), 
Nicolae Muntean (meșteșugar –iconar, Vinerea, județul Alba), Nicodim Gligor (meșteșugar – 
prelucrarea tradiţională a lemnului, Vidra, județul Alba), Ioan Oancea (meșteșugar – lădar, 
Budureasa, județul Bihor), Gheorghe Rada (interpret popular şi constructor viori cu goarnă, 
Pomezeu, județul Bihor), Amelia Papazissu (meșteșugar – țesătoare în păr de capră şi lână, 
Vintilă Vodă, județul Buzău), Mircea Micu (meșteșugar – constructor de instrumente muzica-
le – cimpoi şi bucium, Săruleşti, județul Buzău), Ţuli Carol, Covaci Băbuţ, Covaci Alexandru, 
Bumb Cornel (interpreţi populari, membri ai grupului Trio Transilvan Zorile, Mociu, județul 
Cluj), Constantin Curecheriu (meşteșugar – creator de măşti populare – Sticlăria, Scobinţi, ju-
dețul Iaşi), Dumitru Ifrim (meșteșugar – olar, Schitu Stavnic, Voineşti, județul Iaşi), Domnica 
Trop (interpret popular, Isverna, județul Mehedinți), Silvia Tecoanţă (meșteșugar – ţesătoare, 
Alţâna, județul Sibiu), Dorin Cocârţă (dansator popular, Fundu Moldovei, județul Suceava), 
Felicia Cuciureanu (horitoare, Bilca, județul Suceava), Nicolae Purcărea (meşteșugar – pre-
lucrarea tradiţională a lemnului – Scheii Braşovului, județul Braşov), Vasile Ungureanu (in-
terpret popular instrumente pastorale tradiţionale, Mălini, județul Suceava), completate40 
de Mariana Gliogor (tulnicăreasă, Câmpeni, județul Alba), Teodora Purja (rapsod popular, 
Agrieș, județul Bistrița-Năsăud), Moise Gavra (meșteșugar – cojocar, Vărzarii de Jos, județul 
Bihor), ŞerbanTerţiu (meşteșugar – măştitradiţionale, Chircari, judeţul Vrancea), SzokeTiber 
(meşteșugar – dogar, Harale, judeţul Covasna), Pavel Caba (meşteșugar – prelucrarea lem-
nului, Nereju, judeţul Vrancea), Nicolae Vădan (meșteșugar – constructor de instrumente 
muzicale din lemn, Cluj-Napoca, judeţul Cluj), Anica Fichioş (meşteșugar în prelucrarea fi-
brelor şi firelor textile, Oituz, judeţul Bacău), Iosif Iepure (păstrător al obiceiului „Junii din 
Şcheii Braşovului”, Braşov, judeţulBraşov), Mircea Lac (meşteșugar în prelucrarea lemnului 

39  https://identitateromaneasca.ro/tezaur-uman-viu/item/262-titluri-onorifice-tezaur-uman-viu-acor-
date-in-perioada-2010-2013, accesat la 1.06.2019.

40  https://www.agerpres.ro/cultura-media/2019/03/01/mesteri-si-rapsozi-populari-premiati-la-ga-
la-tezaure-umane-vii--267183, accesat la data de 1.06.2019.
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şi metalului, Deva, Hunedoara), Constantin Niţu (meşter în realizarea ţesăturilorşi cusături-
lor, Conrăţelu, judeţul Olt), Rafila Moldovan (rapsod popular, Idicel Pădure, judeţulMureş), 
Gheorghe Tănase (meşteșugar în prelucrarea lemnului, Corbu, judeţul Olt), Augustin Pal 
(meşteșugar – ceramică, Corund, judeţul Harghita). 

Conform legislației naționale, criteriile de acordare a titlul Tezaur Uman Viu sunt ur-
mătoarele:

„(1) Persoana candidată la titlul de TEZAUR UMAN VIU trebuie să îndeplinească, si-
multan, calităţile de purtător, păstrător, creator de patrimoniu imaterial şi performer capa-
bil să transmită modele culturale tradiţionale şi să fie recunoscută atât de comunitatea de 
purtători, cât şi de comunitatea stiinţifică.

(2) Persoana candidată la titlul de TEZAUR UMAN VIU trebuie să facă dovada caracteru-
lui excepţional al performării în domeniul pentru care se depune candidatura.[…]

(3) La titlul de TEZAUR UMAN VIU nu pot candida persoane care au urmat o formă de 
învăţământ vocaţional în domeniul pentru care solicitantul aplică.”41

În conformitate cu prevederile Legii nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului 
cultural imaterial, precum şi cu cele ale Regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR 
UMAN VIU, în cadrul celei de-a opta sesiuni a Ministerului Culturii de depunere a dosarelor 
de candidatură pentru obţinerea titlului TEZAUR UMAN VIU au fost necesare următoarele 
documente:

„a) recomandare din partea comunităţii;
b)  referat întocmit de către un specialist în domeniile patrimoniului cultural imaterial;
c) notă biografică, conform Anexei;
d)  documente/materiale (fotografii, CD-uri, DVD-uri, materiale vizuale pe suport digital 

sau fotografic etc.) care să demonstreze activitatea persoanei candidate la titlu;
e)  declaraţie pe proprie răspundere privind veridicitatea informaţiilor cuprinse în Nota 

Biografică;
f)  acordul în scris al persoanelor propuse în condiţiile art. 5 alin. (1) lit. a şi b cu privire 

la depunerea candidaturii în vederea obţinerii titlului de TEZAUR UMAN VIU.”42

În urma analizei, examinării şi evaluării dosarelor de candidatură Comisia acordă titlul 
de TEZAUR UMAN VIU, în limita unui număr de maximum 15 titluri, anual.

2.  Realizarea activității ce se constituie ca bună practică în cadrul prezentării

2.1 Floare Finta – Tezaur Uman Viu al Țării Oașului
Ţara Oaşului este încadrată din punct de vedere administrativ în judeţul Satu Mare, 

identificându-se cu zona etnografică omonimă, și cuprinde 12 comune – Bătarci, Bixad, Că-
linești-Oaș, Cămârzana, Certeze, Gherța Mică, Orașu Nou, Racșa, Tarna Mare, Tîrșolț, Turț, 
Vama –, satele aparținătoare și oraşul Negreşti-Oaş. În special în ultimele două secole, o 

41  Regulamentul de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU, aprobat prin OMC nr. 2609/10.02.2020, 
Cap. II, Art. 4.

42 Ibidem, Cap. III, Art. 6.
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serie de studii folclorice, istorice, etnografice, geografice au abordat separat cele două zone 
– Țara Oașului și Ugocea –, cunoscut fiind faptul că principala cauză a acestei divizări o 
reprezintă constituirea comitatelor Sătmar şi Ugocea, în secolul al XIII-lea, partea de nord-
vest aparţinând Comitatului Ugocea, cu reşedinţa la Seleuşul Mare (magh. Nagy Szollos; 
în prezent ucr. Vinogradovo), partea de sud-vest fiind inclusă în Comitatul Sătmar, cu re-
ședința la Satu Mare (Zathmar).43 Până la începutul secolului trecut cele două subregiuni 
au funcţionat în unităţi administrativ-teritoriale diferite, partea nordică gravitând în jurul 
culoarului Tisei, iar cea sudică în jurul culoarului Someşului, iar din anul 1918, după Marea 
Unire, ambele regiuni aparţin judeţului Satu Mare, deși, pentru o perioadă (1950-1968), au 
fost integrate în regiunea Maramureş. Însă, în ciuda faptului că au aparținut unor sisteme 
administrative diferite, înaceste două regiuni s-a dezvoltat şi conservat o singură comuni-
tate – oşenească. 

Păstrători ai unor valori etno-culturale puternice și autentice, oşenii au reuşit să trans-
mită din generaţie în generaţie un tezaur bogat: sistem de credințe și obiceiuri, grai specific, 
port, elemente de arhitectură tradițională ș.a.. Țara Oaşului este o zonă etnografică, un spaţiu 
în spaţiu, caracterizat printr-o multitudine de elemente care-i conferă originalitatae și unici-
tate, însă individualitatea zonei e dată în primul rând de oamenii săi, harnici, mândri și dârji. 

Un exponent al zonei este Floare Finta – mătușa Fintǫie, cum e cunoscută în Oaș – 
născută la data de 2 iulie 1933, domiciliată în orașul Negrești-Oaș, recunoscută ca practi-
cantă a terapiei naturiste, dar deosebit de preocupată de păstrarea tradițiilor Țării Oașului, 
de confecționarea costumelor oșenești și a podoabelor tradiționale. În perioada comunistă 
a colaborat cu casa de cultură din localitate, participând la punerea în scenă a unor obi-
ceiuri specifice Ţării Oaşului, iar, începând cu anul 2004, este o persoană din ce în ce mai 
activă în peisajul culturii tradiţionale din Oaş, fiind prezentă la o mulţime de activităţi care 
vizează conservarea şi promovarea patrimoniului cultural local: şezători, emisiuni radio şi 
TV, filme documentare, informator/performer în cercetările de teren întreprinse de speci-
aliști. Întrunind asemenea calități, a fost considerată reprezentativă pentru comunitatea 
oșenească, ce o recunoaște ca și creator popular și promotor al zonei, și propusă pentru 
acordarea titlului Tezaur Uman Viu. Propunerea de candidatură a fost întocmită de con-
ducerea Casei Orășenești de Cultură Negrești-Oaș și înaintată Comisiei Naționale pentru 
Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, iar, în luna noiembrie 2012, în cadrul galei 
festive organizate de Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, în colaborare 
cu Televiziunea Română, Centrul Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tra-
diționale și Muzeul Național al Țăranului Român, doamna Floare Finta a fost premiată, 
conferindu-i-se titlul Tezaur Uman Viu, alături de alte 12 persoane purtătoare, păstrătoare, 
creatoare de patrimoniu cultural imaterial. Ulterior, în noiembrie 2015, în cadrul galei fes-
tive organizate de Președinția României, Tezaurului Uman Viu Floare Finta i-au fost confe-
rite diploma și medalia Meritul cultural, clasa a III-a, ca recunoaștere a activității culturale 
marcante desfășurată în Țara Oașului.

43  Marin Ilieș, Ţara Oaşului. Studiu de geografie regională, Presa Universitară Clujeană, 2006, pp. 21-22.
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De peste 50 de ani, mătușa Floare Finta, cu multă pricepere și dăruire, creează, per-
formează, utilizând metodele și tehnicile de lucru preluate de la mama sa și transmite mai 
departe zestrea Țării Oașului. Este în permanentă legătură cu autoritatea publică locală 
și instituțiile de cultură și învățământ din localitate, participând la proiecte și activități, 
ansamblurile folclorice Oașul și Sânzienele, beneficiind de atenta sa îndrumare. Relațio-
nează, pe măsura solicitărilor, cu mediul academic și universitar, facilitând transferul de 
cunoștințe în cadrul unor workshopuri, colocvii sau seminare tematice. Este un excelent 
ambasador al culturii tradiționale oșenești, pe care o promovează constant, participând 
la târguri naționale și internaționale, la alte manifestări specifice. De asemenea, se bucură 
de recunoașterea comunității locale, a specialiștilor, iar de-a lungul vieții și activității sale, 
în semn de apreciere și gratitudine, a fost recompensată cu numeroase distincții și premii, 
dintre acestea relevant fiind titlul Cetățean de onoare al orașului Negrești-Oaș, decernat în 
anul 2013. 

2.2.  Modalități de salvgardare a patrimoniului cultural imaterial al Țării Oașului
Obținerea titlului Tezaur Uman Viu de către Floare Finta a dus, pe de o parte, la creș-

terea vizibilității și notorietății acesteia, iar, pe de altă parte, la o mai intensă promovare 
a orașului Negrești-Oaș și a întregii zone etnografice. De asemenea, în Țara Oașului s-a 
derulat o serie de proiecte care au vizat salvgardarea unor elemente de patrimoniu cultu-
ral imaterial caracteristice acestui spațiu etno-cultural, cu implicarea directă a Tezaurului 
Uman Viu Floare Finta, cele mai relevante fiind următoarele:

• Ţara Oaşului – între tradiţie şi inovaţie44 este un proiect aflat pe Lista programelor și 
proiectelor culturale desfășurate de Casa Orășenească de Cultură din Negrești-Oaș, finan-
țat din subvenții de la bugetul local, respectiv prin Programul anual pentru acordarea de 
finanțări nerambursabile, domeniul cultură, din bugetul propriu al județului Satu Mare, 
având activități precum: workshopuri și cercetare etnologică de teren, cu implicarea Te-
zaurului Uman Viu Floare Finta și a studenților etnologi de la Centrul Universitar Nord 
din Baia Mare, Facultatea de Litere, publicarea unor articole din domeniul patrimoniului 
etnologic şi al memoriei culturale, realizarea revistei Ţara Oaşului – între tradiţie şi inovaţie 
ISSN 1842-8363, cu apariţie anuală, o continuare a publicaţiei de interes regional Ţara Oa-
şului, apărută, inițial, în martie 1925, sub coordonarea lui Iacob Gherman din Bicsad-Băi, 
cu sprijinul omului de cultură Dariu Pop. 

• Festivalul Regional al Patrimoniului Culinar Carpatic, România45 a fost realizat în 
cadrul proiectului Reţeaua Patrimoniului Culinar Carpatic, finanțat prin programul Hun-
gary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI CBS 2007-2013, HUSKROUA/1001/73. Parteneri au 
fost Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare, Asociația EcoLogic din Baia 
Mare, Primăria și Consiliul Local Negreşti-Oaș, Asociația Culturală Mara-Oaș, Asociaţia de 
Turism din Ivano-Frankivsk, Consiliul local Ivano-Frankivsk din Ucraina, Camera de Co-
merț şi Industrie din Slovacia şi Asociaţia Szamos-Bazár din Ungaria, 2012, conform con-
44 Natalia Lazar, art. cit., p. 142.
45 Ibidem. 
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tractului nr. 10/ 12.07.2013, derulat în perioada 12.07.2013 – 12.09.2013. Printre obiectivele 
generale ale proiectului se regăsesc: întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de 
graniţă, intensificarea colaborării comunităţilor locale şi a actanților economici din zona de 
frontieră, îmbunătăţirea promovării regionale a regiunii Satu Mare-Szatmár. Propunând o 
gamă de activităţi care vizau dezvoltarea turismului, prezentarea tradiţiilor şi obiceiurilor 
meșteșugărești și a gastronomiei locale, cu implicarea directă a Tezaurului Uman Viu Floa-
re Finta, desfășurarea seminarului Gastronomie și meșteșuguri – istorie și tradiție, elabora-
rea de materiale de promovare, proiectul a urmărit dezvoltarea unor activități specifice de 
cooperare în afaceri legate de turism. 

• Ţara Oaşului – spaţiu folcloric46 este un proiect finanțat, anual, din subvenții de la 
bugetul local, respectiv prin Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabi-
le, domeniul cultură, din bugetul propriu al județului Satu Mare. Obiectivele și activitățile 
proiectului vizau reînfiinţarea Ansamblului Folcloric Oaşul al Casei Orăşeneşti de Cultură 
Negreşti-Oaş, susţinerea activității artistice a tinerilor interpreţi din Oaş, susținerea mește-
șugarilor, artizanilor și a creatorilor populari, promovarea Ţării Oaşului prin filme docu-
mentare, realizarea unei arhive digitale cuprinzând materiale audio-video reprezentative 
pentru Ţara Oaşului, un loc important ocupându-l, însă, activitatea Tezaurului Uman Viu 
Floare Finta.

• Zestrea Oașului. Festivalul datinilor şi obiceiurilor de iarnă este un proiect47, desfășu-
rat anual, finanțat din subvenții de la bugetul local al orașului Negrești-Oaș, prin Programul 
anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile, domeniul cultură, din bugetul pro-
priu al județului Satu Mare sau prin parteneriate între Autoritatea Națională pentru Turism 
şi Primăria oraşului Negreşti-Oaş, respectiv, Casa Orășenească de Cultură Negrești-Oaș. Pe 
parcursul celor două decenii de existență, manifestarea a căpătat amploare, recunoaştere 
şi valoare, organizatorii propunându-și să crească gradul de implicare a grupului țintă în 
activităţi privind păstrarea şi conservarea patrimoniului cultural local, totodată, să încerce 
o altfel de promovare a potențialului turistic al zonei, contribuind astfel şi la îmbunătățirea 
imaginii de țară şi la creşterea atractivității turistice. Din dorința de abordare integrată a 
patrimoniului cultural local, ultimele 6 ediții ale festivalului s-au desfășurat în cadrul oferit 
de muzeul satului din Negrești-Oaș, prilej cu care au fost organizate și workshopuri de către 
Tezaurul Uman Viu Floare Finta și alți meșteșugari și artizani din Țara Oașului. 

Obiective proiectului48:
•  Implicarea unui grup-ţintă de aprox. 450 de persoane (aparținând grupurilor de 

colindători) în activităţi legate de sărbătorile de iarnă din Ţara Oaşului;
• Valorizarea tradiţiei locale/regionale legată de sărbătorile de iarnă prin organizarea 

unui festival-concurs, la Muzeul în aer liber al Țării Oașului, cu participarea a min. 15 gru-
puri de colindători, aprox. 450 de participanți;

46 Ibidem, pp. 142-143.
47 Ibidem, p. 143.
48  Regulament de organizare şi desfăşurare a festivalului concurs Zestrea Oașului - Festivalul datinilor 

şi obiceiurilor de iarnă, Ediţia a XXI-a, 7 ianuarie 2019, Negreşti-Oaş.
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•  Activități de salvgardare a unui element de patrimoniu cultural imaterial – colinda-
tul în ceată bărbătească în România și Republica Moldova: instruirea cetelor de colindători, 
repertoriul, existența unui juriu de specialitate.

•  Creşterea afluenţei de turişti în perioada sărbătorilor de iarnă, contribuind astfel la 
dezvoltarea turismului cultural şi religios;

•  Educarea tinerei generaţii pentru respectul faţă de creştinism, cultură şi tradiţii.

3. Impactul activității ce se constituie ca bună practică

În concluzie, în ultimii aproximativ 10 ani, datorită implementării unui management co-
erent al instituțiilor publice de cultură din orașul Negrești-Oaș, dar și ca urmare a obținerii 
prestigiosului titlu de Tezaur Uman Viu de către Floare Finta, s-au desfășurat următoarele 
acțiuni concrete în domeniul salvgardării patrimoniului cultural imaterial al Țării Oașului:

• identificarea, documentarea, cercetarea şi inventarierea diferitelor elemente ale pa-
trimoniului cultural imaterial; 

• punerea în valoare a patrimoniului cultural local printr-o abordare integrată;
• implementarea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă prin intermediul cărora 

au fost promovate elemente ale patrimoniului cultural imaterial;
• stimularea iniţiativelor comunitare de revitalizare a manifestărilor de viaţă tradi-

ţională și organizarea, în contexte culturale adecvate, a unor dialoguri cu meșteșugarii, 
artizanii și creatorii populari; 

• dezvoltarea de parteneriate între instituţiile publice de cultură, organizaţii negu-
vernamentale, instituţii de învăţământ, culte și alte entități, în vederea dezvoltării unor 
proiecte ce vizează educaţia despre şi pentru patrimoniul cultural.

Apreciem interesul deosebit manifestat de cercetători în domeniul salvgardării patri-
moniului cultural imaterial, însă considerăm că este absolut necesară implicarea autori-
tăților publice și a specialiștilor din cadrul instituțiilor publice de cultură și, deopotrivă, 
sensibilizarea și responsabilizarea comunităților locale în prezervarea, conservarea patri-
moniului cultural și transmiterea lui generațiilor viitoare. Doar acționând împreună vom 
putea transmite resursa culturală în forma sa autentică și nealterată, fundamentală pentru 
o dezvoltare sustenabilă și durabilă.
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Ii și cămăși românești. Tradiții și valorificare.
Proiect pentru promovarea creatorilor populari  

de port tradițional

Romanian Folk Blouses and Traditional Shirts.  
Traditions and Capitalization. Project for Promoting  

the Popular Creators of Traditional Costume

Cercetător științific I dr. Corina Mihăescu
Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, Academia Română,

Facultatea de Litere, Universitatea București 

1. Identificarea elementului vizat de buna practică prezentată

Propunem, ca model de bună practică, promovarea meșterilor creatori de ii și cămăși 
tradiționale și dezvoltarea modalităților de valorificare a acestor creații, în contextul 
realizării unor proiecte culturale cu finanțare AFCN.

2.  Contextul cultural al activității ce se constituie ca bună practică în cadrul 
prezentării susținute

Expoziţia „Ii şi cămăşi româneşti – tradiţie şi valorificare”, organizată de Institutul 
Naţional al Patrimoniului, face parte din proiectul cu acelaşi nume, cofinanţat de Adminis-
traţia Fondului Cultural Naţional, a cărui realizare a presupus cunoașterea, identificarea, 
cercetarea şi interpretarea actuală a unui element distinctiv al portului popular, privit ca 
un ansamblu de piese şi reguli de combinare ce reprezintă un capitol însemnat al spiritua-
lităţii noastre, o emblemă națională în care sunt inserate informaţii şi principii privitoare la 
autohtonie, continuitate, originalitate, unitate stilistică, varietate, perenitate…

3.  Considerații cu privire la creațiile tradiționale cunoscute ca ii și cămăși 
românești și la meșterii creatori care le realizează

Proiectul a vizat promovarea meşterilor populari deţinători şi practicanţi ai tehnicilor 
tradiţionale de lucru a două piese valoroase ale costumului tradiţional românesc – ia şi că-
maşa, precum şi dezvoltarea modalităţilor legate de valorificarea produselor în concordanță 
cu demersul propus. Județele alese pentru a fi reprezentate în proiect fac parte din zone recu-
noscute pentru execuția pieselor tradiționale de port, dar şi pentru păstrarea şi transmiterea 
valorilor identitare ale acestor elemente reprezentative ale patrimoniului cultural imaterial.
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În centrul complexului vestimentar tradiţional s-a aflat cămaşa, al cărei trup a îmbră-
cat dintotdeauna sufletul omului. Între elementele constitutive ale ansamblului vestimen-
tar, denumite şi clasificate în studiile de etnologie şi de antropologie culturală în funcție 
de părțile corpului pe care le acoperă, le pun în valoare şi le protejează, învestite cu mărci 
identitare - semne, sensuri şi simboluri, specifice mentalității unui grup, definind valori 
istorice, sociale, morale şi estetice, cămaşa reprezintă piesa cheie.

Ea conţine şi decantează - în fibra ei fragilă - istoria atestată în trăinicia şi duritatea 
pietrei care îi păstrează imaginea în cele două monumente nepieritoare - Columna lui Tra-
ian de la Roma şi Monumentul antic de la Adamclisi, din Dobrogea -, în mărturii, în dovezi 
istorice, în varii vestigii arheologice, în argumente lingvistice şi caractere etnice, fiind piesa 
de rezistenţă a unităţii şi continuităţii poporului român.

Terminologic, cămaşa provine dintr-un strat lingvistic arhaic, confirmând vechimea 
remarcabilă a acestui obiect de port, implicat prin dăinuirea sa peste veacuri atât în ar-
gumentările etnogenezei, cât şi în sintezele de ordin etnografic privind descrierea istoriei 
poporului prin considerații referitoare la unitatea sa de structură, la vechile sisteme de or-
namentare, la concepția decorativ-estetică.

4. Considerații terminologice

STRATURI TERMINOLOGICE – Tunicae interiores; tunicae lineae; camisia
Portul popular, prin istoria, evoluţia şi rolul său social, reflectă particularitățile etnice 

ale vestimentației unui popor. El este un element viu, pe baza căruia se pot urmări aspecte 
legate de substratul cultural, de aria de răspândire a diferitelor piese, de pătrunderea unor 
materiale noi, de efectul lor asupra întregului ansamblu. Nu în ultimul rând, în evoluţia cos-
tumului popular, se pot urmări aspecte legate de termenii care definesc portul popular şi 
care, nu de puţine ori, dezvăluie realități neașteptate şi impresionante, în ceea ce privește 
originea cuvintelor, obiectele desemnate prin cuvintele respective, apariția, întrebuințarea şi 
dispariția lor din limbă; portul popular are legile sale interne de dezvoltare, care s-au format 
sub influența tradițiilor etnice, dar şi sub influența culturii popoarelor vecine. În legătură cu 
acest ultim aspect, trebuie amintite poziția geografică şi condițiile istorice concrete, datori-
tă cărora limba română a venit în contact cu mai multe limbi, dovedindu-se penetrabilă la 
înrâuriri străine, în special în domeniul vocabularului. Astfel, se explică şi „mişcarea” ter-
minologiei portului, realizată tocmai prin contacte directe între populații, prin vehicularea 
termenilor desemnând părți ale costumului sau materialele din care acestea se confecționau.

„Studiul termenilor proveniți din cuvinte care desemnează un anumit obiect sau un 
mod de îmbrăcăminte prezintă un interes deosebit. Analiza împrejurărilor în care au apărut 
şi s-au răspândit acești termeni, precum şi studierea evoluției lor semantice aruncă o lumi-
nă vie asupra relațiilor existente între membrii unei colectivități, ilustrând rolul pe care l-au 
avut anumite realități social-economice în nașterea şi în întrebuințarea unor cuvinte.”49.
49  Boris Cazacu, Termeni referitori la port şi semnificația lor în cadrul relațiilor sociale, în SCL, Tom IV, 1953.
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Studiul împrumuturilor faptelor etnografice trebuie să aibă în vedere circulația bunu-
rilor de cultură materială în cadrul unei colectivități, dar şi deplasările de populație, care 
determină de asemenea influențe reciproce între elementele culturii materiale.

O cercetare sistematică în cadrul etnografic nu poate să se realizeze dacă nu există şi 
preocuparea de a corobora datele etnografiei cu cele ale istoriei, arheologiei şi lingvisticii. 
Cu sensul termenilor din limba latină din subtitlu sunt denumite în prezent obiectele purta-
te pe piele, care îmbracă corpul de la brâu în sus, sau cele întregite de poale, cămaşa şi ia, 
la care se adaugă şi cămeşoiul, tipul cel mai vechi al cămăşii româneşti, cămaşa lungă, cu 
stanii croiţi împreună cu poalele.

Cuvântul ie (<lat. linea) provine dintr-un strat terminologic vechi şi a denumit iniţial în 
limba română cămaşa femeiască lucrată din pânză de in (<lat. lineus). Atestat în secolul al 
XVIII-lea, acest cuvânt, născut din relaţia semantică: materia primă, tehnica de prelucrare 
şi funcţia şi necesitatea creării şi folosirii obiectului respectiv, desemnează astăzi cămaşa 
femeiască lucrată dintr-o pânză fină, cu o bogată ornamentație, care face parte din portul 
național românesc, fără poale, care acoperă trupul de la brâu în sus, pornind de la sensul 
iniţial de cămaşă purtată de femei, „ale cărei poale ajung până dincolo de genunchi”.

Deşi dezvoltările tematice pentru a desemna noțiunea de cămașă sunt numeroase - 
ciupag, spăcel, chepeneag, căptuf, piept, mânecar, zoroclie -, termenul ie denumind cămaşa 
scurtă sau partea de sus a cămăşii s-a specializat în anumite zone cu sensul de cămaşă 
naţională, fiind impus în timp de limba literară.

Termenul cămaşă, consacrat pentru denumirea piesei de port care face obiectul aces-
tei descrieri, analize şi prezentări, justificând şi titlul Proiectului „Ii şi cămăşi româneşti – 
tradiţie şi valorificare”, provine tot din limba latină <camisia.

Derivat tot dintr-un strat terminologic vechi, atestat în limba latină şi încetățenit în 
Dacia în secolul al IV-lea, până în secolul al V-lea, camisia, devenit element latin de largă 
circulaţie, a desemnat inițial un obiect de îmbrăcăminte purtat de soldați; mai apoi, cu-
vântul camisiae definea piesele de îmbrăcăminte necesare şi potrivite pentru a fi purtate în 
zone cu temperaturi scăzute. Cuvântul dezvoltă sensuri noi, definind piesa de port lucrată 
din pânză alcătuită dintr-o bucată, lungă sau scurtă, apoi din foi drepte, tăiate în formă de 
dreptunghi, cu poalele contopite cu stanii sau separate mai târziu, provenind din vechea 
piesă denumită cămeşoi, cu specificul de a fi fost cămaşă neornamentată, pentru zilele de 
lucru sau ornamentată, pentru zilele de sărbătoare, lucrată din „borangic de gândac”50.

5.  Sincretismul și semantismul elementelor recunoscute drept ii și cămăși românești

CRUCEA CĂMĂŞII - CREDINŢĂ ŞI ARHITECTURĂ
Construcția oricărui tip de cămașă presupune îmbinarea arhitecturală a patru stani de pân-

ză. Desfăcută în părțile ei componente în ordinea bucăților de pânză din care a fost întocmită, 
cămașa ne dezvăluie semnul şi sensul primar de la care s-a întrupat: crucea, simbolul credinței.

50  Mihail Zamfira, Terminologia portului popular românesc în perspectivă etnolingvistică comparată 
sud-est europeană, Editura Academiei, Bucureşti, pp. 49-60.
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Aceasta consfințește elementele tipologice şi variantele morfologice cristalizate în sis-
teme de croi care dezvăluie pe de-o parte alcătuirea structurată pe modul în care se îmbină 
stanii - părţile din faţă şi din spate ale cămăşii, numite semnificativ trupul cămăşii, modul 
în care mânecile se leagă de stani, alături de alte elemente ajutătoare pentru definitiva-
rea unei construcții potrivite scopului de a fi purtată, pave şi clini. Iar, pe de altă parte, în 
această unitate morfologică apar şi diferențieri, de la o zonă la alta, raportate la structura 
arhaică, prin legi scrise şi nescrise, ca şi anumite procedee şi modalități de ornamentare, 
exprimate în structura decorului.

Prin alcătuirea ei utilă şi frumoasă, cămaşa îmbracă atât trupul, cât şi sufletul celor 
care o poartă. Unitatea morfologică şi stilistică este conferită şi de materiile prime din care 
este confecționată - cânepă, in, bumbac, borangic -, transformate la război în pânză țesută 
în două iţe, care compune din foi dreptunghiulare croiala în linie dreaptă, fără răscroituri, 
permițând totodată cusăturile pe fir ce vor complini alcătuirea materială cu cea a rafina-
mentului compozițional al decorului. Acesta este legat organic atât de forma obiectului, 
cât şi de modalitatea de execuție - cămașa croită în război cu ornament ales, în care apar 
motive izolate, simetrice, alternante, repetitive, calculate precis, odată cu țesutul pânzei, 
pe piept şi pe mâneci, este un alt exemplu în acest sens.

În tipologizarea cămășilor, lucrările de specialitate pornesc de la principiul de bază al 
croiului, ornamentația fiind criteriul secundar. Astfel, în istoria portului popular românesc 
au fost statuate două tipuri principale de cămăşi: cămaşă dreaptă sau bătrânească (speci-
fică şi portului bărbătesc), care face parte din fondul cultural arhaic al umanității, caracte-
rizată de o croială în foi drepte, cu trupul dintr-o singură foaie de pânză despicată la mijloc 
printr-o răscroitură profundă - gura cămășii - prin care intra capul. Mânecile tăiate drept se 
prind de stani (pieptul şi spatele cămășii) în dreptul umerilor. Amintim aici şi modalitățile 
de lărgire a trupului şi mânecilor cămășii prin adăugarea unei jumătăți de foi de pânză 
(clini), respectiv pave. Terminația liberă şi largă a mânecilor a fost îngustată cu timpul de o 
brățară, continuată sau nu de terminații în formă de volane.

Croită inițial fără guler, gura cămășii a căpătat în timp o bentiță îngustă, cu o rețea 
densă de cusături peste fir, iar mai târziu, sub influența modei orașului, un guler aprecia-
bil, răsfrânt, împodobit. Sub aceeași tendință de înnoire a apărut cămașa cu platcă (tipul 
dacic), ca o variantă a celei bătrânești.

Al doilea tip de cămașă specific femeiască este cămașa încrețită la gât sau carpatică, 
existentă în întreg spațiul românesc, cu excepția câtorva zone (Maramureș, Dobrogea, şi 
estul Bărăganului). Aparținând culturii iliro-traco-dacice, acest tip de cămașă continuă tră-
săturile morfologice străvechi, recognoscibile atât pe marile monumente amintite, cât şi în 
detalii semnificative evidențiate pe statuetele descoperite în săpăturile arheologice de la 
Cucuteni şi Vădastra. 

Structura cămășii este construită din patru foi de pânză drepte, corespunzând sta-
nilor şi mânecilor, încrețite în jurul gâtului. Coexistând cu cămașa dreaptă, acest al 
doilea tip a dobândit în timp rezolvări constructive mai complicate decât cea amintită 
la început.
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Desfăcută în părțile componente, foile cămășii capătă forma şi imaginea crucii. În 
acest sens, se cuvine să remarcăm că, deşi monumentală prin croi şi prin aspectul plas-
tic-decorativ dobândit într-un sistem ornamental inedit şi impresionant, cămașa încrețită 
la gât are, în ceea ce privește forma şi dimensiunile cusăturilor şi alesăturilor, o ordonare 
tributară principiului orientării liniare. Succesiunea, repetiția, alternanța sunt canoanele 
prin care se înfățișează grupele de motive sau construcții ornamentale, diferite de la o zonă 
la alta.

Râurii de pe mânecă şi piept, altiţele, şirele de modele se desfășoară în linii drepte, 
asemenea părților în formă de cruce din care este compusă cămașa.

Din familia tipului de cămaşă încreţită la gât fac parte şi cămăşile cu altiţă, cu umăr 
(sau umeraş, sau umere), cu şire peste mânecă, cu tablă, cu şire peste cot, cu mâneca din 
gât, cu chiruşcă (altiţă de formă triunghiulară), tot atâtea întruchipări ce rânduiesc în alcă-
tuirea lor identităţi zonale.51

ALTIŢA - CÂTEVA CONSIDERAŢII ETNOGRAFICE ŞI SEMANTICE
Altiţa face parte din morfologia şi ornamentica tipului de cămaşă românească scurtă, 

ale cărei trei elemente - stanii sau trupul cămăşii, mânecile şi clinii - formează piesa de bază 
a portului tradițional, având o istorie veche, definită printr-o structură unitară, caracteriza-
tă printr-o varietate ornamentală zonală, bogată, în concentrarea elementelor artistice pe 
principii ordonate de un limbaj artistic propriu.

Ornamentele cămășii sunt organizate în sisteme compoziționale transmise de experi-
ența cristalizată de-a lungul generațiilor în legi scrise şi nescrise ale decorului încadrat în 
spații ornamentate într-un raport proporționat de respirările albe ale fondului materialului.

Broderiile mânecii sunt realizate în trei registre distincte: pe altiţă, o bandă de mă-
rimi variabile aşezată orizontal pe umăr, pe încreţ, un spaţiu decorativ monocrom (alb sau 
galben), mai îngust decât altiţa, aflat imediat sub ea, cu scopul de a o lega pe aceasta de 
restul mânecii, şi pe rânduri sau râuri, reprezentând două-trei şiruri de modele dispuse de 
la încreţ în jos, perpendicular sau oblic.

Dintre toate ipostazele decorative, altiţa este un câmp plin de semnificaţii, mai mult 
decât un element morfologic de croi, în ansamblul iei, situată pe umărul cămăşii, în locul 
cel mai vizibil al mânecii şi cel mai puţin supus uzurii, în care se desăvârșește stilistic vir-
tuozitatea tehnică.

Denumirea altiţei este un diminutiv de la cuvântul altoi şi însemna la început o parte 
de pânză care se adăuga pe umărul mânecii pentru a oferi mobilitate mişcărilor braţului; ea 
era prinsă (încreţit) de restul mânecii prin… încreţ.

Denumită şi umăr sau altoaie, această parte a cămăşii a fost inițial mică, atât cât să 
cuprindă umărul; pe parcurs însă şi-a mărit dimensiunea, potrivită cu lărgimea mânecii, 

51  Referinţe bibliografice la: Elena Secoşan și Paul, Petrescu, Portul popular de sărbătoare din 
România, Editura Meridiane, Bucureşti, 1984; Maria Bâtcă, Costumul popular românesc, Centrul 
Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Bucureşti, 2006; Paula Popoiu și 
Doina Işfănoni, Costumul românesc de patrimoniu, Editura Alcor, Bucureşti, 2008.
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pentru ca, mai târziu, să nu mai fie croită separat, pierzându-şi rolul structural în com-
ponența mânecii şi în ansamblul obiectului vestimentar, păstrându-şi însă denumirea şi 
prestigiul artistic-decorativ.

Altiţa formează o unitate independentă printr-un decor cristalizat după canoane stră-
vechi ale căror înțelesuri s-au pierdut în timp. Limbajul decorativ frecvent al acestui ele-
ment este alcătuit din „rânduri orizontale (trei până la nouă rânduri) care se succed strâns 
alăturate şi delimitate prin cusături liniare speciale. Un fenomen interesant ce apare la că-
măşile vechi este faptul că rândul de sus se desprinde de corpul altiţei printru-un interval 
alb al pânzei - denumit şi «despărţitoare», formând o unitate independentă, importantă, 
printr-un decor mai dezvoltat”52, numit împrejurar.

Altiţa s-a dezvoltat în ultima perioadă într-o tablă compactă şi omogenă în care se pot 
descifra rândurile ce păstrează şi prețuirea acestui spațiu decorativ ca pe o frunte a cămășii 
cu valoare de document, ce conține imagini ale unor sensuri dispărute.

În Expoziţia „Ii şi cămăşi româneşti – tradiţie şi valorificare” se observă şi această ca-
tegorie - cămaşa cu altiţă, din mai multe localităţi din judeţele Vâlcea, Olt, Gorj, Buzău, 
Suceava, Iaşi şi Prahova, în ipostaze diferite, acolo unde acest tip de cămaşă ce face parte 
din ansamblul portului popular femeiesc se află în fondul pasiv (arhive, dulapuri, lăzi de 
zestre, expoziţii) sau în cel activ - ateliere individuale de lucru, şezători contemporane în 
care femeile cos ii, întâlniri experimentale de lucru, concursuri şi sărbători ale comuni-
tăţilor locale care pun în valoare costumul popular, dintre care cea mai reprezentativă, 
numită „Hora Costumelor”, se desfăşoară, de peste patruzeci de ani, în Duminica Floriilor, 
la Pietrari.

Motivele dovedesc un conservatorism formal prin continuitatea elementelor morfolo-
gice, dublată însă de o discontinuitate semantică căci, deşi semnele continuă să se moște-
nească de la o generație la alta, nu mai sunt însoțite de înțelesul lor originar.

În același timp, pentru analiza din prezent, se observă identitatea elementelor orna-
mentale zonale, ce dovedesc o reedificare a ornamentului la nivel morfologic la care con-
tribuie şi imaginația meșterului popular, prin alcătuirea ansamblurilor ornamentale unde 
diferitele motive îşi dobândesc libertatea de exprimare semantică şi spațială.

Realizarea ei în noi structuri decorative, pornind mereu din semnele simbolice speci-
fice unei unități zonale, ne duce cu gândul la timpul magic al cusutului, în secret, pentru 
păstrarea tainei noului model până la momentul sărbătoresc al purtării. 

6. Portul tradițional în contextul social și cultural actual 

 „ALTIŢA ESTE SOCOTITĂ O GRĂDINĂ CU FLORI PE CARE O DUCE FATA PE UMĂR”
Din răspunsurile la întrebările legate de arta confecționării cămășii cu altiță, pe care 

le-am adresat doamnelor care cos cămăşi şi ii - „Ce este altiţa? Dar încreţul? Ce sunt râuri-
le?” - , le-am reţinut pe cele mai frumoase şi expresive:

52 Elena Secoşan și Paul Petrescu,op. cit., p. 52.
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„Altiţa este cerul cămăşii; cerul cu stelele, cerul cu soarele.”
„Altiţa este spaţiul cel mai mare acoperit cu model şi culori.”
„Ca un izvor este altiţa din care se formau râurile.”
„Altiţa este socotită o grădină cu flori pe care o duce fata pe umăr.”
„Altiţa este fruntea mânecii.”
„Altiţa este mândria femeii care coase cămaşa.”
„Altiţa are cusut pe ea modelul cel mai de preţ.”
„Femeia cosea cămaşa în secret, ca să nu aibă nimeni o altiţă ca a ei.”
„Din modelele din altiţă trebuia să coboare altele, care să se repete şi să se reverse ca 

un râu peste mânecă.”
„Încreţul este hotarul dintre altiţă şi restul mânecii.”
„Dacă altiţa este cerul, încreţul este pământul, cu seminţele care au fost semănate şi rodesc.”
„Râurile sunt ape şi flori.”
„Modelele de la mânecă reprezintă marea unde se varsă toate râurile.”

7. Impactul activității ce se constituie ca bună practică:

 PREOCUPĂRI PENTRU RECUNOAŞTEREA INTERNAŢIONALĂ.  
VALORIFICARE, LA TIMPUL PREZENT
Cu prilejul cercetărilor de teren realizate în vederea elaborării dosarului multinaţional 

de candidatură „Arta cămăşii cu altiţă - element de identitate culturală în România şi Repu-
blica Moldova”, pentru a fi înscris în Lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural 
imaterial al umanităţii - a fost identificată (în perioada 2016-2019) prezenţa acestui element 
morfologic şi decorativ de pe mânecile cămăşilor, care defineşte tipologic cămăşile din mai 
multe zone etnografice ale României.

În programul de acţiuni ce urmează să fie pus în aplicare de către actualele grupuri 
de lucru în vederea elaborării dosarului comun au fost deja identificate ariile de răspândire 
ale acestui element emblematic al cămăşilor tradiţionale: Oltenia (județele Olt, Dolj, Mehe-
dinţi, Gorj, Vâlcea), Muntenia (judeţele Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Buzău, Ialomiţa, Giur-
giu, Călăraşi, Ilfov, Teleorman), Moldova de Nord (judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ), 
Moldova Centrală (judeţele Iaşi, Vaslui, Bacău), Moldova - Sudul Podişului Moldovenesc 
(judeţele Vrancea, Galaţi, Brăila), Transilvania (judeţele Braşov, Mureş, Bistriţa-Năsăud, 
Sibiu, Alba - Târnave) şi Transilvania de sud-vest (judeţul Hunedoara, zonele Pădureni, 
Orăştie, Haţeg).

În Expoziţia „Ii şi cămăşi româneşti – tradiţie şi valorificare” am încercat să prezen-
tăm specificul cămăşilor (ţinând cont de tipurile şi problematicile enunțate anterior, legate 
de acest element de port), din câteva zone etnografice/arii geografice: astfel, exemplarele 
înfățișate reprezintă contribuții la exemplificarea persistenței acestui element de decor as-
tăzi, realizat într-un sistem de semne plastic-decorativ capabil să releve în structurarea lui 
diferențieri de la o zonă la alta, cu transformări survenite în timp, impuse de noi sisteme 
vestimentare sau de transformarea celor arhaice.
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Lucrările au ilustrat personalitatea stilistică a peste 40 de creatoare (incluzându-le 
aici şi pe acelea care lucrează în sistemul cooperatist-meşteşugăresc), care pornesc de la 
motive tradiţionale, valorificându-le artistic şi conferind îndeletnicirii de a coase cămăși 
populare „frumuseţi şi preţuri noi”, într-un dialog al obiectelor despre ce înseamnă tradiția 
azi, despre generații şi transmitere, despre gustul pentru armonie, eleganță şi echilibru, 
despre inventivitate.

Aria caracterizată de prezența acestor obiecte cu flori şi povești, abordată de noi în 
cadrul acestui proiect, este reprezentată de zone ale judeţelor: Buzău, Caraş-Severin, Gorj, 
Iaşi, Olt, Prahova, Vâlcea, Suceava, în care cămaşa cu altiţă nu îmbracă doar trupul, ci şi 
sufletul. În ea sunt încă scrise sensurile adânci ale trecutului, pe care am încercat să le 
deslușim.

8. Lista ilustrațiilor

Fotografii realizate de dr. Corina Mihăescu

01: Atelierul de țesături din borangic al Cristina Niculescu din Stoenești, jud. Vâlcea
02: Atelierul de țesături din borangic al Cristina Niculescu din Stoenești, jud. Vâlcea
03: Atelierul de țesături din borangic al Cristina Niculescu din Stoenești, jud. Vâlcea
04: Creatoarea de port popular Maria Gioancă din Vaideeni, jud. Vâlcea
05: Creatoarea de port popular Maria Gioancă din Vaideeni, jud. Vâlcea
06: Creatoarea de port popular Valeria Tiștere din Sohodol – Tismana, jud. Gorj
07: Creatoarea de port popular Valeria Tiștere din Sohodol – Tismana, jud. Gorj
08: Creatoarea de port popular Emilia Drăgotoiu Nanu din Târgu Jiu, jud. Gorj
09: Creatoarea de port popular Emilia Drăgotoiu Nanu din Târgu Jiu, jud. Gorj
10: Creatoarea de port popular Maria Foltea din Mihăești, jud. Vâlcea – ii 
11:  Creatoarea de port popular Maria Foltea din Mihăești, jud. Vâlcea – album cu mo-

tive tradiționale
12: Creatoarea de port popular Maria Foltea din Mihăești, jud. Vâlcea 
13: Expoziția Ii și cămăși Românești. Tradiție și valorificare – 2019
13 bis: Expoziția Ii și cămăși Românești. Tradiție și valorificare – 2019
14: Expoziția Ii și cămăși Românești. Tradiție și valorificare – 2019
15: Expoziția Ii și cămăși Românești. Tradiție și valorificare – 2019
16: Creatoarea de port popular Marioara Tantan din Tismana, jud. Gorj
17: Creatoarea de port popular Alexandrina Olguța Filip din Corlătești, jud. Olt
18: Creatoarea de port popular Alexandrina Olguța Filip din Corlătești, jud. Olt
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Registrul național al patrimoniul cultural imaterial.
Repertoriul meșterilor și al practicilor tradiționale

National register of intangible cultural heritage.
Repertory of traditional crafts and practices

Cercetător științific I dr. Corina Mihăescu,
Institutul Național al Patrimoniului

Facultatea de Litere, Universitatea din București

Consilier drd. Anamaria Stănescu,
Institutul Național al Patrimoniului 

Școala Doctorală a Facultății de Litere, Universitatea din București 

1. Identificarea elementelor vizate de buna practică prezentată

 UN EXEMPLU DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL PATRIMONIUL CULTURAL IMATERIAL
Considerăm drept model de bună practică Repertoriul meșterilor și practicilor tradiți-

onale, bază de date online a Institutului Național al Patrimoniului inițiată în 2017. Acesta 
reprezintă un program de protejare și de promovare a patrimoniului cultural imaterial, ce 
urmărește redescoperirea propriei identități și recuperarea tradiției cu forme de expresie 
adaptate cerințelor actuale ale comunităților rurale. Este un reper al bunelor practici din 
domeniul patrimoniului cultural imaterial și al culturii tradiționale. Astfel, identificarea, 
investigarea, repertorierea și arhivarea online devin activități complementare permanente 
ale obiectivelor principale specifice programelor de cercetare etnologică ale direcției Patri-
moniu Imaterial și Cultură Tradițională, din cadrul Institutului Național al Patrimoniului.

Obiectivele Repertoriului meșterilor și practicilor tradiționale sunt repertorierea meș-
terilor activi și a instrumentarului specific practicării meșteșugurilor tradiționale, docu-
mentarea și cercetarea de teren aplicată privind mutațiile categoriile funcționale (forma, 
decorul, cromatică, necesitatea producerii și folosirii bunurilor/obiectelor tradiționale în 
binomul util-estetic), conservarea, promovarea și salvgardarea meșteșugurilor și încura-
jarea transmiterii noilor generații a valorilor tradiționale prin revitalizarea interesului, 
cunoștințelor și aptitudinilor practicării meșteșugurilor tradiționale. 

2. Realizarea activității pe etape

PRINCIPII FUNDAMENTALE ȘI METODE DE CERCETARE
Repertoriului meșterilor și practicilor tradiționale din România este o operă digitală 

categorială actualizată periodic, ce propune o meditație asupra fenomenului contemporan 
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al culturii populare în ansamblul său. Astfel, înlesnește și stimulează comunicarea tran-
seuropeană în domeniul patrimoniului cultural imaterial, având în vedere că digitizarea 
patrimoniului cultural este o prioritate a Uniunii Europene.

Realizarea repertoriului meșterilor și practicilor tradiționale, parte integrantă a regis-
trului național al patrimoniul cultural imaterial, implică un demers științific, ce vizează 
cercetarea etnologică a activității meșterilor populari din România, menit să aducă în prim 
plan pe aceia a căror operă și personalitate se încadrează în diferitele genuri și specii ale ar-
tei populare și ale arhitecturii tradiționale. Acest repertoriu este, simultan, și un instrument 
de lucru important pentru realizarea registrului național al patrimoniului cultural imaterial 
în integralitatea sa.

Baza de date online a meșterilor tradiționali se poate accesa pe site-ul Institutului 
Național al Patrimoniului (https://repertoriulmesterilor.patrimoniu.ro/). Aceasta înregis-
trează digital valorile culturii populare – pe care le promovează în mediul virtual și nu 
numai – respectiv, acele personalități recunoscute de comunitate drept creatoare și trans-
mițătoare de elemente ale unui domeniu al patrimoniului cultural imaterial, în forma și cu 
mijloacele tradiționale nealterate, ce fac dovada caracterului excepțional al performării și 
care îndeplinesc simultan calitățile de purtător, păstrător, creator de patrimoniu imaterial 
și performer capabil să transmită modelele culturale tradiționale.

Cercetarea științifică fundamentală a meșteșugurilor și a creativității în domeniul cul-
turii populare relevă faptul că bunurile de cultură populară sunt originale, sunt lucrate „în 
spiritul tradiției” și pot fi îmbogățite prin modalități inedite de exprimare morfologică și es-
tetică. Însă, Repertoriul meșterilor și practicilor tradiționale nu reprezintă o simplă inventa-
riere, ci o contribuției importantă la cunoașterea unor probleme variate și complexe, care 
implică inclusiv aspectele culturii tradiționale contemporane, nu doar moștenirile culturale 
străvechi. De aceea, structurarea repertoriului meșteșugarilor tradiționali este o întreprin-
dere dificil de realizat, dat fiind conținutul său bogat în informații selectate cu rigurozitate 
de cercetători, pentru a reda cât mai corect aspectele legate de valorile observate în ceea ce 
privește meșterii și produsele meșteșugărești în contextul realității etnologice actuale. 

Documentarea și investigarea meșteșugurilor tradiționale și a produselor mește-
șugărești au o deosebită însemnătate în cunoașterea specificului patrimoniului cultural 
imaterial, definit și de aspectele zonale, regionale și, chiar, de particularitățile locale. De 
asemenea, trebuie subliniat într-o manieră explicită faptul că principala sursă de informa-
ții pentru ampla sinteză o constituie meșterii populari. Meșterii sunt cei care, continuând 
străvechile meșteșuguri, fac legătura între rădăcinile și ramurile tradiției, punând în va-
loare o bogată moștenire de tehnici și deprinderi de lucru, științe specializate aplicate unei 
mari varietăți de materii prime. Meșteșugurile sunt rezultatul gândirii creatoare și inventive 
a meșterilor tradiționali, ce conferă o nuanță estetică necesităților practice ale existenței 
umane cotidiene, ceremoniale și rituale. De asemenea, meșteșugurile reprezintă produsul 
liber al memoriei comunității locale și al evoluției în timp a conștiinței locuitorilor.

Astfel, scopul alcătuirii Repertoriului meșterilor și practicilor tradiționale constă în cu-
noașterea, înregistrarea și inventarierea la nivel național a stării actuale a potențialului 
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patrimoniului cultural imaterial și a patrimoniului construit tradițional, prin intermediul 
cercetării meșteșugurilor tradiționale și faptelor de folclor legate indisolubil de promovarea 
și salvgardarea acestor domenii și a practicanților lor.

3.  Repertoriul meșterilor și practicilor tradiționale ca instrument de lucru și 
mod de comunicare în specialitate

 CUM SE LUCREAZĂ ÎN BAZA DE DATE ONLINE? IMPACTUL ACTIVITĂȚII CE SE 
CONSTITUIE CA BUNĂ PRACTICĂ
Repertoriul meșterilor și practicilor tradiționale este un mediu de comunicare modern, 

ce permite accesul publicului larg la resurse informaționale destinate, până în prezent, cu 
precădere specialiștilor. Este alcătuit, pe de o parte, din copii pe suport electronic ale unor 
bunuri și produse culturale (fișe-tip de meșteri practicanți activi ai unui meșteșug tradițio-
nal, declarația de acord privind utilizarea datelor cu caracter personal și fotografii scanate 
ale etapelor de lucru ori ale instrumentelor specifice etc.), iar pe de altă parte, din creații 
culturale realizate digital (578 de fișe de meșter introduse, fotografii de obiect și portrete de 
meșter digitale). Astfel, este o resursă de interes public a patrimoniului național digitalizat.

Cuprinde două categorii: „meșteșuguri tradiționale artistice” și „meserii, meșteșuguri 
și practici asociate arhitecturii tradiționale”. Sinteza categorială este împărțită pe capitole 
tematice, în funcție de sistemele de clasificare ale patrimoniului cultural imaterial.

Repertoriului meșterilor și practicilor tradiționale este fundamentat pe munca în echipă, 
ce implică cercetare teren pluridisciplinară și arhivare digitală. Instrumentele de lucru ale 
cercetării de teren aplicate sunt chestionarul-tip privind evaluarea stadiului actual al mește-
șugului, documentul justificativ pentru un demers legislativ privind statutul meșterilor, fișa 
de meșter-tip, interviuri, fotografii, înregistrări video documentare, reconstituiri etc. Astfel, 
stocarea datelor prin repertoriere se bazează, în mare parte, pe includerea în „arhiva clasică” 
și în baza de date online a informațiilor completate pe teren în fișele de meșter-tip. 

Un exemplu de sursă a fișelor de meșter o reprezintă practica de specialitate a mas-
teranzilor în etnologie, antropologie culturală și folclor, coordonată de profesor asociat al 
Departamentului de Studii Culturale, Facultatea de Litere, Universitatea din București și 
coordonator al direcției Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională din cadrul Institutului 
Național al Patrimoniului, dr. Corina Mihăescu, în anul 2018. Printre rezultatele anchetei 
etnologică se numără și repertorierea a 26 meșteri tradiționali din localitățile bucovinene 
Vama, Frasin, Mănăstirea Humorului și Cacica - jud. Suceava, ce au fost incluși în Reper-
toriul meșterilor și practicilor tradiționale. De asemenea, alte surse pentru fișele de meșter 
sunt atelierele practice de sculptură în lemn, șițărie și cele de olărit din jud. Argeș, orga-
nizate de Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, în 2019, la care dr. Corina Mihăescu a 
participat ca invitat.

Surse directe pentru completarea fișelor-tip de meșter sunt atelierele de explorare a 
meșteșugurilor arhitecturii vernaculare, organizate de Institutul Național al Patrimoniului 
și Complexul Național Muzeal ASTRA, la Sibiu, în perioada 2017 – 2019. Sub coordonarea 
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conf. univ. arh., manager al Institutului Național al Patrimoniului, dr. Ștefan Bâlici, mește-
șugarii au oferit echipei pluridisciplinare de cercetare și studenților la arhitectură și istoria 
artei aflați în practică de specialitate demonstrații de lucru în mai multe categorii ale meș-
teșugurilor tradiționale (dulgherie, tâmplărie, șindrilărie, șițărie, pietrărie, cărămidărie, 
vărărie, zidărie, fierărie, învelirea caselor și anexelor gospodărești cu paie etc.), asigurând 
astfel, într-un cadru formal și informal, transmiterea cunoștințelor practicilor cunoscute. 
Un alt exemplu constă în fișele-tip de meșter completate din 2019 până în prezent, de către 
drd. Anamaria Stănescu, cu prilejul deplasărilor în teren dedicate târgurilor meșteșugărești 
din muzeele și parcurile naționale și din festivalurile stradale bucureștene. 

Experiența descinderii în teren cu scopul completării și actualizării de date în Reper-
toriul meșterilor și practicilor tradiționale ne-a semnalat o problemă deosebită. Deși există 
inventariate și arhivate în baza de date a Institutului Național al Patrimoniului numeroase 
fișe de meșter obținute în urma expozițiilor naționale bianuale de promovare și valorificare 
a artei populare și a produselor meșteșugărești (spre exemplu, expoziția națională „Meș-
teșugurile tradiționale – azi”, CNCPCT, București, Sala Palatului, 26-28 noiembrie 2008), 
fără semnarea declarației de acord pentru utilizarea datelor cu caracter personal de către 
maeștrii populari la data respectivei completării, acestea nu sunt în concordanță cu regle-
mentările legislative actuale în vigoare. Soluția acestei probleme constă în reluarea în teren 
a interviurilor cu meșteșugarii tradiționali activi. 

Conform procedurii operaționale de arhivare a informațiilor în baza de date online 
trebuie respectați cinci pași. Mai întâi, e necesară verificarea informațiilor în baza de date 
virtuală. În cazul în care există fișa de meșter în baza de date, aceasta se poate actuali-
za, doar atunci când situația impune completări ale câmpurilor neobligatorii (adresă de 
e-mail, specificări locale, alte fotografii de obiect etc.). În cazul în care nu există în baza 
de date fișa de meșter, utilizatorul autorizat hotărăște generarea unei noi fișe de meșter în 
baza de date virtuală. Al doilea pas constă în înregistrarea meșteșugarului în baza de date 
online, ce implică introducerea datelor din fișa de meșter-tip completată olograf pe teren 
în Repertoriul meșterilor și practicilor tradiționale, ca spre exemplu: numele, meșteșugul, 
datele de contact, cartea de vizită a meșterului tradițional, caracteristicile obiectelor, termi-
nologie specifică zonei, funcționalitate, tipurile de obiecte specifice etc. Cel de al treilea pas 
e reprezentat de încărcarea în baza de date online a declarației meșteșugarului cu privire la 
utilizarea datelor cu caracter personal (scanarea fișei de meșter-tip completate olograf, în 
care acordul meșterul e asumat prin semnătură) și a fotografiilor digitale corespunzătoare 
portretului de meșter și produselor acestuia. Pasul al patrulea indică trimiterea formula-
rului și generarea mesajului „Meșteșugarul a fost înregistrat cu succes!”. Dacă feedbackul 
pozitiv lipsește, înseamnă ca fișa de meșter nu a fost inclusă în baza de date online, iar 
procedura descrisă anterior este reluată. Pasul al cincilea este cel mai importat, fiind verifi-
carea propriu-zisă a creării noii fișe de meșter digitale în baza de date online după numele 
meșterul popular în cauză.

Trebuie menționat faptul că fișa de meșter digitală din Repertoriul meșterilor și practi-
cilor tradiționale, fișier .pdf, ce în arhivă poartă numele meșterului urmat de anul nașterii, 
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oferă două tipuri de informații: publice, necesare publicului interesat (numele meșterului 
și localitatea de reședință, meșteșugul practicat și produsele meșteșugărești de referință, 
datele de contact) și private, destinate specialiștilor autentificați prin user și parolă (tehnici 
și instrumente de lucru, terminologii specific locale, adresa exactă a meșterului, activitatea 
de îndrumare a ucenicilor etc.). Conform specializării sale în domeniul patrimoniului ima-
terial și a culturii tradiționale, doar utilizatorul autorizat are dreptul să modifice, în mod 
responsabil, date din fișa digitală de meșter. Un exemplu de re-editare a fișei digitale de 
meșter constă în adăugarea unui portret digital de meșter unei fișe ce nu avea

4. Concluzii

Repertoriul meșterilor și practicilor tradiționale este o sinteză dinamică în format elec-
tronic la nivel național, ce conservă și promovează vaste și complexe informații despre 
elementele tradiționale ale patrimoniului cultural imaterial.

5. Lista ilustrațiilor (Fotografii de Anamaria Stănescu)

01:  Tehnici și instrumente de lucru specifice realizării șiței – Ateliere de lucru din 
Muzeul ASTRA, 8-10 decembrie 2017, Institutul Național al Patrimoniului

02:  Șiță pusă la uscat – Ateliere de lucru din Muzeul ASTRA, 8-10 decembrie 2017, 
Institutul Național al Patrimoniului

03:  Învelirea casei cu șiță – Ateliere de lucru din Muzeul ASTRA, 8-10 decembrie 2017, 
Institutul Național al Patrimoniului

04:  Tehnici și instrumente de lucru specifice învelirii caselor cu paie snopi – Ateliere 
de lucru din Muzeul ASTRA, 3 – 5 decembrie 2019, Institutul Național al Patrimo-
niului

05:  Tehnici și instrumente de lucru specifice învelirii caselor cu paie snopi – Ateliere 
de lucru din Muzeul ASTRA, 3 – 5 decembrie 2019, Institutul Național al Patrimo-
niului

06:  Tehnici și instrumente de lucru specifice învelirii caselor cu paie snopi – Ateliere 
de lucru din Muzeul ASTRA, 3 – 5 decembrie 2019, Institutul Național al Patrimo-
niului

07: Sculptorul în lemn Ion Rodoș din satul Sboghițești, com. Nucșoara, jud. Argeș
08: Cruci sculptate în lemn de Vasile Moldoveanu din Moreni, jud. Dâmbovița
09: Creatoarea de port popular Vasilica Cojan din Tomșani, jud. Vâlcea
Foto 10 – Podoabe realizate de Corina Constanda din București
Foto 11 – Blănuri argăsite de Gheorghe Gînea din com. Suhaia, jud. Teleorman
Foto 12 – Harta creatorilor populari din categoria meșteșuguri artistice tradiționale a 

Repertoriul meșterilor și practicilor tradiționale, Institutul Național al Patrimoniului
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A da şi a primi – o cheie pentru succesul  
cercetării aplicate în domeniul  

patrimoniului cultural imaterial
      

TO GIVE and TO RECEIVE – A Key to the Success OF Applied  
Research in the Field of Intangible Cultural Heritage

Drd. Gabriel-Cătălin Stoian
Muzeograf IA, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”

1. Identificarea elementului vizat de buna practică prezentată

Am ales să prezentăm două modele de bune practici în care am fost implicați în mod 
direct. Astfel, considerăm drept bună practică aplicarea conceptului de „geoparc” pentru 
proiectul multidisciplinar de cercetare și dezvoltare comunitară care se derulează începând 
din anul 2015 în Țara Hațegului (jud. Hunedoara), zonă cu potențial turistic deosebit, cu o 
identitate bine definită, în care au fost puse în valoare patrimoniul natural, istoric și etno-
grafic. Al doilea model de bună practică pe care am ales să îl expunem se referă la valorifi-
carea pentru public a unor cercetări de teren realizate tot în zona Hațegului, pornind de la 
un proiect de cercetare a comunității italiene existente în zonă încă de la sfârșitul secolului 
al XIX-lea.

2.  Contextul istoric al activităților ce se constituie ca bune practici în cadrul 
prezentării susținute

Principiul de la care trebuie să se pornească în orice investigație de teren în domeniul 
patrimoniului cultural imaterial este acela că între noi și persoanele pe care le solicităm să 
ne ofere informații despre temele noastre de cercetare ar trebui să existe o poziție de egali-
tate, din care ambele părți au de câștigat. Prin urmare, este de preferat să utilizăm termenul 
de interlocutor, adecvat acestui principiu. Mai vechiul termen, consacrat de practica scrierii 
etnologice - informator - trebuie evitat din cauza sensului primit în perioada comunistă.53 
De asemenea, nu este potrivit nici termenul mai tehnic, de intervievat, deoarece are o sferă 
de cuprindere limitată, care nu descrie complexitatea interacțiunii dintre cercetător și oa-
menii întâlniți pe teren (această interacțiune depășește cadrul formal și destul de restrictiv 
al interviului).

Succesul unei cercetări se construieşte treptat, printr-o muncă susţinută, care, în mod 
normal, se finalizează cu beneficii atât pentru specialist, cât şi pentru interlocutor/i. 

53 Oricum, utilizarea lui pune cercetătorul într-o poziție de putere.
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Printre beneficiile pentru interlocutori se numără: cunoaşterea și conştientizarea pro-
priei identităţi, posibilitatea revigorării unei/unor tradiţii locale, mediatizarea personală 
sau a comunității, implementarea unui proiect de dezvoltare comunitară etc. 

Până la atingerea obiectivelor privind mediatizarea sau implementarea unui proiect, 
sunt câțiva paşi mărunți care pot ajuta la dezvoltarea parteneriatului - de la banala tri-
mitere a unor fotografii la schimbul de scrisori. Un caz edificator în acest sens este cel al 
cercetărilor sistematice realizate de Lucia Apolzan în satele din zona Platformei Luncanilor 
(jud. Hunedoara), în care corespondența a jucat un rol esențial în relația pe care aceasta a 
avut-o cu interlocutorii ei. Aceste experiențe memorabile pentru comunități au facilitat și 
cercetările de teren ulterioare ale altor specialiști. Cele mai cunoscute astfel de experiențe 
sunt cele realizate sub egida Școlii Sociologice de la București, care s-au transmis și prin 
intermediul unor narațiuni locale, intrate deja în memoria colectivă a comunităților. Un 
exemplu este cel al satului Clopotiva, unde în anii 1935-1936 au activat Echipe Regale Stu-
dențești. „Întâlnirea dintre săteni şi echipieri a devenit moment de referinţă pentru iden-
titatea locală şi se manifestă atât prin existenţa unor amintiri sau unor naraţiuni de mici 
dimensiuni, cât şi printr-o atitudine deschisă faţă de cercetătorii care ajung în Clopotiva şi 
care sunt asemănaţi explicit cu echipa regală. Un rol în existenţa acestei situaţii îl are şi mo-
nografia – «cartea satului» cum o numesc locuitorii. O comparaţie se poate face şi cu efec-
tele – produse de actuala tendinţă de a se publica monografii ale comunelor sau satelor din 
România – de fixare a unor date sau «imagini» în memoria colectivă, dar şi de relaţionare a 
interlocutorilor cu potenţialii cercetători, care sunt trimişi să consulte cartea.”54

3.  Principii și finalități ale demersurilor ce se constituie ca bune practici în 
domeniul patrimoniului cultural imaterial

Valorificarea cercetărilor se realizează, mai ales, la nivel colectiv (comunitar, zonal) și 
mai puţin la nivel individual. Un astfel de demers se consituie și ca o datorie morală pe care 
o avem faţă de comunităţile în care am activat şi faţă de interlocutorii noştri, în mod special. 
Uneori, valorificarea este și un fel de „proiect” al celor pe care îi întâlnim pe teren. În anul 
2019, în cercetările pe care le-am întreprins în localități de pe Valea Grădiștei (jud. Hune-
doara), am avut prilejul să întâlnesc câţiva interlocutori, păstrători ai unor elemente extrem 
de valoroase ale patrimoniului cultural imaterial, care au încercat să scrie (sau au dorit să 
vorbească cu mine, aflând de interesul meu) ca să nu se piardă ceea ce ei ştiu, ceea ce au trăit. 

Valorificarea se poate face în modul clasic (prin studii tipărite despre comunitatea 
respectivă, prin realizarea unor filme etnologice) sau se poate recurge la tehnologiile mul-
timedia. Prin intermediul unui site pot fi prezentate, in extenso, cu costuri relativ reduse, 
rezultatele unor cercetări, așa cum nu se poate face prin tipărituri. Astfel, acestea vor fi 
puse la dispoziția publicului și specialiștilor, respectând, evident, legislația în vigoare pri-

54  Gabirel-Cătălin Stoian, Influenţa Echipelor Regale Studenţeşti asupra peisajelor culturale rurale. 
Studiu de caz – Clopotiva (Ţara Haţegului), în „Hărţi Etnografice, migraţii, schimbări de peisaj 
cultural”, coord. Dr. Elena Rodica Colta, București, editura Etnologică, 2016, p. 137.
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vind protejarea și prelucrarea datelor personale. Asemenea proiecte pot fi derulate atât de 
instituții (muzee, universități, institute de cercetare), cât și de către entități locale, care ar 
trebui încurajate și sprijinite în acest sens, prin consultanța pe care o pot oferi specialiștii.

4. Realizarea activităților pe etape

În cele ce urmează, voi prezenta, pe scurt, două proiecte în care am fost implicat, în 
calitate de cercetător și/sau consultant de specialitate.

4.1. Probabil cel mai de succes proiect multidisciplinar de cercetare și dezvoltare co-
munitară de după 1989, din România, s-a derulat (și continuă) în Țara Hațegului (jud. Hune-
doara), zonă deosebit de ofertantă turistic, cu o puternică identitate, în care au fost puse în 
valoare patrimoniul natural, istoric și etnografic, prin aplicarea conceptului de „geoparc”:

„Geoparcul este un teritoriu ce cuprinde elemente de interes geologic deosebit, alături 
de elemente de interes ecologic, arheologic, istoric şi cultural. [...] Un geoparc are limite 
bine definite, o suprafață suficient de mare și o strategie de dezvoltare teritorială în folosul 
comunităților, a căror existență este bazată pe valorificarea resurselor naturale și culturale, 
pe principiul dezvoltării durabile. Geoparcurile sunt zone cu așezări umane astfel gestiona-
te încât să constituie modele de dezvoltare a comunităților în armonie cu mediul natural.

Geoparcul are o structură de administrare proprie care, în parteneriate locale și nați-
onale, asigură conservarea patrimoniului natural și cultural și propune metode noi de pro-
tecție, educație, cooperare, în scopul dezvoltării socio-economice, îmbunătățirii condițiilor 
de viață în mediul rural și întăririi identității locale.” 55

Proiectul de constituire56 a Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului a fost iniţiat de 
Universitatea din Bucureşti, pe baza unor studii interdisciplinare detaliate, realizate de in-
stituții universitare, cu spijinul administrațiilor, școlilor și agenților economici din zonă. 
Ulterior, au fost și specialiști din muzee de prestigiu - cum ar fi Muzeul Național al Țăra-
nului Român, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Muzeul Național de 
Geologie, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”. 

Deși este cunoscut mai ales ca un obiectiv turistic, Geoparcul Dinozaurilor este un pro-
iect de dezvoltare zonală, pornit de conservarea patrimoniului (natural și cultural), axat pe 
întărirea identității locale și pe dezvoltare socio-economică. Cuvintele cheie ar fi cercetare, 
educaţie şi formare profesională.

„Un geoparc este, în fapt, despre oameni şi despre modul în care comunităţile umane 
şi-au construit identitatea utilizând continuu resursele naturale rezultate în urma evoluţiei 
de miliarde de ani a Pământului”.57

55  Alexandru Andrășanu, Nicoleta Lițoiu, Dan Valentin Palcu, Sorin Eugen Piperca, Școala și 
comunitatea locală. Implicarea şcolii în dezvoltarea durabilă din zonele cu arii protejate, București, 
Editura Amanda, 2010, p. 18.

56  Anul oficial al înființării este 2005. Din 2015, este recunoscut ca sit UNESCO și poartă denumirea de 
Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului.

57  Alexandru Andrășanu, Geoparcul UNESCO – model de dezvoltare și construcție de brand, în „Societate, 
publicitate, consumator”, coord. Octavian Rujoiu, București, Editura ASE, 2017, p. 186.
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În anul 2008, am fost consultant pentru domeniul antropologie culturală58 pentru 
Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, prin intermediul Proiectului Naţional Puzzle. Com-
ponenta Memoria. Dialogul Omului cu Pământul, desfășurat în contextul declarării anului 
2008 ca Anul european al Dialogului Intercultural. Cercetarea s-a axat atât pe aspectele pri-
vind relaţia dintre arhitectura locală şi mediu, cât şi pe naraţiunile locale despre unele to-
ponime, construcţii, obiecte etc.

Unul dintre conceptele aplicate în cercetările de teren realizate în Țara Hațegului, în 
cadrul proiectelor geoparcului, a fost acela de hartă a identității locale:

„Harta identității reprezintă tocmai această încercare de a reuni într-o viziune coerentă 
legăturile vizibile și invizibile ce s-au stabilit de-a lungul timpului între toate componentele 
unui spațiu. Deși au suferit și suferă schimbări profunde, ele încă pot fi descifrate. Este ceea 
ce propunem pentru Țara Hațegului, prin suprapunerea poveștilor despre pământ, viață și 
oameni. [...] Pentru aceste comunități se pot realiza hărți ale identității locale care, corelate, 
pot alcătui harta identității geoparcului. Această hartă cuprinde Povestea Pământului, Poves-
tea Vieții, Povestea Oamenilor, Povestea Caselor și locuirii”.59

Valorificarea s-a făcut prin mai multe mijloace. În primul rând, a fost realizată o expo-
ziție Memoria. Dialogul Omului cu Pământul, deschisă publicului, în lunile decembrie 2008 și 
ianuarie 2009, la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”. La vernisaj au participat elevi de 
la școala din Sântămăria Orlea, care au prezentat câteva colinde locale. 

O a doua modalitate de valorificare a cercetării a fost elaborarea și tipărirea unor pu-
blicații: un volum al proiectului60 şi, ulterior, un suport de curs pentru implicarea școlii în 
dezvoltarea durabilă din ariile protejate.61

4.2. În timp, proiectele desfășurate în cadrul Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegu-
lui au continuat, s-au diverisificat. Au apărut asociații locale62, cu rol activ în procesul de 
conștientizare a identității locale, de conservare a patrimoniului imaterial și de valorificare 
turistică. 

Au avut loc expoziţii locale sau fost implicați sute de voluntari din zonă, în special 
elevi. Astfel, unii dintre copiii antrenați în proiecte şcolare privind folclorul zonal sau în ac-
tivitățile de conservare a mediului au devenit ghizi specializaţi în turismul cultural în Ţara 
Haţegului. Alții au ajuns să urmeze studii universitare, finalizate cu lucrări despre Geoparc.

Dacă la început proiectele erau mult impulsionate de angajații Geoparcului, în prezent 
sunt din ce în ce mai multe iniţiative locale, funcţionând o relaţie bazată pe parteneriat.

Proiectele Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului au dus nu numai la creșterea stimei 
de sine a comunităților locale, ce a avut ca efect inducerea unei atitudini pozitive și chiar 

58 Echipa de consultanță a mai cuprins specialiști în petrologie și paleontologie.
59 Ibidem, p. 22.
60  Alexandru Andrășanu, Joelle Gamet, Odile Dupuy, Memoria: dialogul omului cu pământul, Sinaia, 

Amanda Edit, 2009.
61  Alexandru Andrășanu, Nicoleta Lițoiu, Dan Valentin Palcu, Sorin Eugen Piperca, Școala și 

comunitatea locală. Implicarea şcolii în dezvoltarea durabilă din zonele cu arii protejate, București, 
Editura Amanda, 2010

62 Asociaţia Femeilor din Sântămăria Orlea, Asociația Drag de Haţeg etc.
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proactive a locuitorilor zonei față de patrimoniu (inclusiv cel imaterial), dar a demonstrat că 
prezervarea patrimoniului poate duce și la dezvoltare durabilă și valorificare turistică. 

Un al doilea proiect la care mă refer este o cercetare derulată tot în Țara Hațegului – în 
anii 2008-2010, având ca temă comunitatea italiană existentă în zonă încă de la sfârșitul 
secolului al XIX-lea. Proiectul inițial s-a numit Povești cu și despre italienii din Sântămăria 
Orlea, pe care l-am început în anul 2008, în urma câștigării Bursei ASER Junior, acordată 
de Asociația de Studii Etnologice din România. În anul 2009, acest proiect a fost extins și 
la alte localități din Țara Hațegului.63 Prezentarea acestor cercetări unui realizator TV de 
la un post de mare audiență a dus la realizarea și difuzarea unui reportaj despre această 
comunitate italiană.64

O modalitate de valorificare pentru public a acestor cercetări a fost realizarea unei 
expoziții cu titlul La povești cu și despre italienii din Țara Hațegului, la Muzeul Național 
al Satului „Dimitrie Gusti”, în anul 2010 (28 mai - 20 iunie). Pentru a beneficia de un 
cadru de prezentare cu un impact ridicat, am propus Institutului Italian de Cultură din 
București un eveniment complex de prezentare a culturii italiene - Săptămâna italiană 
la Muzeul Satului (28 mai-3 iunie). Propunerea a fost acceptată și inclusă rapid în ce 
de-a doua ediție a Festivalului Italian.65 Astfel, o comunitate importantă pentru isto-
ria Țării Hațegului (și nu numai), o comunitate trecută pe nedrept în plan secund, în 
discursul oficial depre italienii din România, a fost adusă în fața publicului muzeului 
(au fost aproximativ 10000 de vizitatori în cadrul evenimentului Săptămâna Italiană 
la Muzeul Satului, iar expoziția a avut loc în șura gospodăriei Bancu - jud. Harghita, 
un monument aflat în circuitul principal de vizitare) și chiar în atenția unor instituții 
italiene (Ambasada Italiei la București, Institutul Italian de Cultură din București). De 
altfel, membri marcanți ai acestor instituții au vizitat ulterior comunitatea italiană din 
Țara Hațegului. În anul 2017, studiul pe care l-am realizat despre italienii din Țara Ha-
țegului a apărut în monografia italienilor din Romania, în Colecția Minorități, realizată 
de Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale.66 În 2018, la una 
dintre revenirile în Țara Hațegului, am avut prilejul să discut cu unii dintre vechii mei 
interlocutori. Am participat la câteva dintre activitățile din cadrul Festivalului Dinoza-
urilor, organizat de Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului. De mare succes 
s-a bucurat evenimentul Povestea firului de lână, în care au fost prezentate în detaliu 
tehnicile de prelucrare a lânii și a avut loc un atelier de vopsit lâna în mod tradițional, 

63  Clopotiva si Râu de Mori (comuna Râu de Mori), sub egida Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie 
Gusti”, în cadrul programului Comunităţi etnice. Pentru activităţile derulate de muzeu, au fost 
cooptaţi şi muzeografii Cătălin Voinea şi Viorica Fayed.

64  Italienii cu suflet românesc din Țara Hațegului, realizator Cristian Tabără, Pro Tv, difuzat în 
10.05.2009, în cadrul emisiunii „Te vezi la Știrile Pro TV”. 

65 Săptămâna Italiană la Muzeul Satului a fost punctul de atracție al Festivalului Italian.
66  Gabriel-Cătălin Stoian, La povești cu și despre italienii din Țara Hațegului, în „În căutarea tărâmului 

promis. Italienii din România”, coord. Bokor Zsuzsa, Cluj-Napoca, Institutul pentru studierea 
problemelor minorităţilor naţionale, 2017, pp. 266-292.
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utilizând plantele din aria Geoparcului. Evenimentul a fost organizat la Sânpetru, cu 
sprijinul Asociației Femeilor din Sântămăria Orlea. 

Totodată, l-am vizitat pe Guido Toniutti, din Râu de Mori, iar cu această ocazie i-am 
înmânat textul publicat în monografie. 

5. Impactul proiectelor care se constituie ca bune practici. 

Închei prin a reda cuvintele acestuia, elocvente pentru ce înseamnă relația de parte-
neriat care ar trebui să existe între cercetător și interlocutorii acestuia: „Eu vă mulţumesc 
că aţi scris despre noi. Pe noi ne-aţi ajutat. Sper să vă fi ajutat şi noi pe dumneavoastră.”

6. Lista ilustrațiilor (foto: Gabriel-Cătălin Stoian)

Imagini de la Atelierul de vopsit lâna în mod tradițional, 2018
01. Atelier de vopsit lână
02. Atelier de vopsit lână
03. Atelier de vopsit lână

7. Surse și resurse
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Asumarea tradiției scoarțelor basarabene de către Complexul de Meșteșuguri  
„Artă Rustică” din comuna Clișova Nouă, raionul Orhei

01: La scărmănat lâna împreună cu elevii din localitate.
02: Torsul firelor de lână.
03: Uscarea lânii vopsite cu plante tinctorale.
04: Urzirea (fixarea bazei scoarței) pe război mic.
05: Țesutul la război vertical mijlociu.
06: Centrul de instruire. Sala mixtă.
07: Centrul de instruire. Sala pentru țesut scoarțe la războaie mici. 
08: Casa mare
09: Sala de expoziții cu scoarțe.
10: Sala mixtă de expoziții.
11: Muzeul vechilor țesături și a uneltelor de muncă.
12: Scoarțe scoase la însorit.
13: Covorașe mici preferate de copământenii care pleacă peste hotare
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Organizarea și utilizarea fondului de imagine din Arhiva Institutului  
de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române

01: A.I.E.F. clișeu pe sticlă nr. 727
„Bunica și nepotul”
Localitatea: Drăguș – județul Brașov
Data: 1929
Autor: Iosif Berman

02: A.I.E.F. negativ film nr. 258 - 19 A (A.I.E.F. 
neg.f.l.nr. 258 - 19 A)
„Drăgaică”
Localitatea: Zimnicele - jud. Teleorman
Data: 1958
Autor: Constantin Popescu

03: A.I.E.F. rolfilm nr. 110-11 (A.I.E.F. rf. nr. 110-11)
„Miri”
Localitatea: Goleș - Hunedoara
Data: 1954
Autor: Constantin Popescu

04:  A.I.E.F. diapozitiv pe sticlă Nr. 5465 (A.I.E.F. 
dia stc. nr. 5465)
„Cu plugul de Anul Nou”
Localitatea: București
Data: ?
Autor: Iosif Berman
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Sărbătorirea împlinirii a 600 de ani de la atestarea comunei Starchiojd  
(jud. Prahova) în comunitate

01: Meșterul Petre Dragomir (Nae Bâtcan) demonstrează cum 
se „trage” șindrila. 

02-05: Instantanee din atelierul de țesut, tors și cojocărit 
organizat la Școala Lăcurele. 

06: În atelierul demonstrativ de tâmplărie, cu meșterul Ion 
Chiriță. 

07: Practica preparării tradiționale a cașului
08-09: Imagini din mica fierărie improvizată cu ocazia eveni-

mentului Starchiojd 600
10: Spectacol folcloric: copiii din Starchiojd acompaniați de 

purtătorul de patrimoniu Moisică Țeavă
11-12: Invitați la spectacolul folcloric: grupul folcloric „Mu-

gurelul” al Școlii populare de artă Ploiești, filiala Drajna 
de Jos, coordonat de profesoara și interpreta Mariana 
Mușa Trăscău, originară din Starchiojd

13-14: Invitați la spectacolul folcloric: Grupul de dansato-
ri-copii din Tulgheș, Harghita, coordonați de Lăcrămio-
ara Pop

15: Invitați la spectacolul folcloric: Grupul folcloric „Bucuria” 
din București, coordonat de coregraful Florian Teodo-
rescu, din care face parte și Cristian Mușa, fiu al comunei 
Starchiojd.
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Resemantizarea obiceiului „Drăgaica” în comunitatea rurală din Ţigăneşti,  
judeţul Teleorman – experiment etnologic

01: Obiceiul Drăgăicii, Țigănești, Foto: Emilia Comișel, 1968. 
02: Obiceiul Drăgăicii, Țigănești, Foto: Emilia Comișel, 1968. 
03: Dragăicile la tăiat de spice, comuna Tigănești, județul Teleorman, Foto Doina Ișfănoni,    2007.
04: În drum spre sat cu spicele de grâu, comuna Tigănești, județul Teleorman, Foto Doina Ișfănoni, 2007.
05: Pusul spicelor la steagul Drăgăicilor, comuna Tigănești, județul Teleorman, Foto Doina Ișfănoni, 2007.
06: Legatul usturoiului la steag, comuna Tigănești, județul Teleorman, Foto Doina Ișfănoni, 2007.
07: Prinsul mărgelelor de la fete pe steag, comuna Tigănești, județul Teleorman, Foto Doina Ișfănoni, 2007.
08: Hora Dragăicilor în curtea unei gospodării, comuna Tigănești, județul Teleorman, Foto Doina Ișfănoni, 

2007.
09: Daruri pentru Drăgăici, comuna Tigănești, județul Teleorman, Foto Doina Ișfănoni, 2007.
10: Drăgăicile pe ulița satului, mergând de la o gospodărie la alta, comuna Tigănești, județul Teleorman, 

Foto Doina Ișfănoni, 2007.
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Modele de bune practici în valorificarea patrimoniului cultural imaterial  
în muzeele de etnografie

01-02: Plugul de colind împodobit cu brazi şi colaci la resteele jugului; Suceava, expoziția Aratul de 
la ocupație la ritual

03: Plugarul, Țara Făgărașului, expoziția, Aratul de la ocupație la ritual
04: Miri și Nași la masa mare cu colaci, ulcior și găină, expoziția Taina botezului şi a cununiei la 

români. Foto: Alina Anghel
05: Pom de nuntă, expoziția Taina botezului şi a cununiei la români; Dăbâca, Hunedoara, Foto 

Alina Anghel
06: Ciubărul miresei Împodobit, expoziția Taina botezului şi a cununiei la români; Ținutul Pădure-

nilor; Hunedoara. Foto Alina Anghel.
07: Plosca urătorilor, expoziția Masca. De la ritual la spectacular; Suceava. Foto Doina-Dascălu 

Ișfănoni
08:  Alaiul Ursului, expoziția Masca. De la ritual la spectacular. Foto Doina Ișfănoni
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Dinamica unor elemente de patrimoniu cultural imaterial în Țara Oașului.

01: Tezaurul Uman Viu Floare Finta, 2011, Muzeul Țării 
Oașului, Negrești-Oaș

02: Tezaurul Uman Viu Floare Finta, 2014, Muzeul Țării 
Oașului, Negrești-Oaș

03: Tezaurul Uman Viu Floare Finta, Maria Tripon, Maria 
Petca-Poptean, Natalia Lazar, 2018, Satu Mare
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Întoarcerea rezultatelor cercetării către comunitate

01: Colaj fotografii care surprind diversitatea realităților documentate în teren
02: Colaj fotografii care surprind prezența cercetătorilor în teren / instantanee de la   întâlnirile de 

lucru în timpul cărora echipa interpretează/prelucrează datele
03: Interfața platformei HerA, dezvoltată în   cadrul proiectului Local Heritage for Active Tourism 

in Banat, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului INTERREG IPA de Cooperare 
Transfrontalieră România – Serbia

04: Interfața site-ului centrului de cercetare RHeA (Research Center for Heritage and Cultural 
Anthropology din cadrul Universității de Vest din Timișoara
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01: Atelierul de țesături din borangic al Cristina 
Niculescu din Stoenești, jud. Vâlcea

02: Atelierul de țesături din borangic al Cristina 
Niculescu din Stoenești, jud. Vâlcea

03: Atelierul de țesături din borangic al Cristina 
Niculescu din Stoenești, jud. Vâlcea

04: Creatoarea de port popular Maria Gioancă din 
Vaideeni, jud. Vâlcea

05:  Creatoarea de port popular Maria Gioancă din 
Vaideeni, jud. Vâlcea

06:  Creatoarea de port popular Valeria Tiștere din 
Sohodol – Tismana, jud. Gorj

07:  Creatoarea de port popular Valeria Tiștere din 
Sohodol – Tismana, jud. Gorj

08:  Creatoarea de port popular Emilia Drăgotoiu 
Nanu din Târgu Jiu, jud. Gorj

09:  Creatoarea de port popular Emilia Drăgotoiu 
Nanu din Târgu Jiu, jud. Gorj

10:  Creatoarea de port popular Maria Foltea din 
Mihăești, jud. Vâlcea – ii 

11: Creatoarea de port popular Maria Foltea din 
Mihăești, jud. Vâlcea – album cu motive 
tradiționale

12: Creatoarea de port popular Maria Foltea din 
Mihăești, jud. Vâlcea 

13: Expoziția Ii și cămăși Românești. Tradiție și 
valorificare – 2019

13 bis: Expoziția Ii și cămăși Românești. Tradiție și 
valorificare – 2019

14: Expoziția Ii și cămăși Românești. Tradiție și 
valorificare – 2019

15: Expoziția Ii și cămăși Românești. Tradiție și 
valorificare – 2019

16: Creatoarea de port popular Marioara Tantan 
din Tismana, jud. Gorj

17:  Creatoarea de port popular Alexandrina 
Olguța Filip din Corlătești, jud. Olt

18:  Creatoarea de port popular Alexandrina 
Olguța Filip din Corlătești, jud. Olt

Ii și cămăși românești. Tradiții și valorificare.  
Proiect pentru promovarea creatorilor populari de port tradițional
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01: Tehnici și instrumente de lucru specifice realizării șiței – Ateliere de lucru din Muzeul ASTRA, 8-10 
decembrie 2017, Institutul Național al Patrimoniului

02: Șiță pusă la uscat – Ateliere de lucru din Muzeul ASTRA, 8-10 decembrie 2017, Institutul Național al 
Patrimoniului

03: Învelirea casei cu șiță – Ateliere de lucru din Muzeul ASTRA, 8-10 decembrie 2017, Institutul Național 
al Patrimoniului

04: Tehnici și instrumente de lucru specifice învelirii caselor cu paie snopi – Ateliere de lucru din Muze-
ul ASTRA, 3 – 5 decembrie 2019, Institutul Național al Patrimoniului

05: Tehnici și instrumente de lucru specifice învelirii caselor cu paie snopi – Ateliere de lucru din Muzeul 
ASTRA, 3 – 5 decembrie 2019, Institutul Național al Patrimoniului

06: Tehnici și instrumente de lucru specifice învelirii caselor cu paie snopi – Ateliere de lucru din Muze-
ul ASTRA, 3 – 5 decembrie 2019, Institutul Național al Patrimoniului

07: Sculptorul în lemn Ion Rodoș din satul Sboghițești, com. Nucșoara, jud. Argeș
08: Cruci sculptate în lemn de Vasile Moldoveanu din Moreni, jud. Dâmbovița
09: Creatoarea de port popular Vasilica Cojan din Tomșani, jud. Vâlcea
10: Foto 10 – Podoabe realizate de Corina Constanda din București
11: Foto 11 – Blănuri argăsite de Gheorghe Gînea din com. Suhaia, jud. Teleorman
12: Foto 12 – Harta creatorilor populari din categoria meșteșuguri artistice tradiționale a Repertoriul 

meșterilor și practicilor tradiționale, Institutul Național al Patrimoniului

Registrul național al patrimoniul cultural imaterial.  
Repertoriul meșterilor și al practicilor tradiționale
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A da şi a primi – o cheie pentru succesul cercetării aplicate în domeniul 
patrimoniului cultural imaterial

Imagini de la Atelierul de vopsit lâna în mod tradițional, 2018
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