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și imagine: Ioana-Ruxandra Fruntelată, Corina Mihăescu, Cristian Mușa, Irina 
Balotescu, Iulia Caraiman, Silvia Caraiman, Andrei Chivereanu, Ilinca Busurcă, 
Diana Dumitrescu, Anca Piroi, Raluca Ferhat.
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Cuvânt înainte

În România, în ultimii ani, o parte a socie-
tă ții civile și a tinerilor a devenit tot mai intere-
sată de cunoașterea, protejarea și transmiterea 
patrimoniului cultural în ansamblul său. La 
polul opus, se poate constata un dezinteres 
evident din partea unei alte categorii, la fel 
de eterogene: tineri și mai puțin tineri din 
toate zonele sociale, mediile profesionale 
etc. În numeroase state ale lumii de pe toate 
continentele există un interes deosebit, atât 
din partea specialiștilor, a cercetătorilor, a 
instituțiilor statului, a factorilor din sfera 
culturii și a educației, a ONG-urilor etc. 
cu privire la păstrarea acelor elemente 
considerate valoroase și reprezentative pentru 
o comunitate sau chiar un grup uman, pentru 
o cultură, o regiune, un popor. Monumente 
de arhitectură, situri arheologice, regiuni 
geografice întregi, peisaje naturale, specii ale 
florei și faunei, tradiții, credințe, obiceiuri, 
anumite aspecte ale vieții spirituale și ale 
viețuirii de zi cu zi fac parte, toate acestea, din 
datele pe care specia umană le recunoaște ca 
importante, valoroase, reprezentative pentru 
generațiile care ne-au precedat, pentru noi, 
cei de astăzi și, poate, pentru cei care ne vor 
urma pe planetă. Indiferent de cum va arăta 
lumea viitorului, civilizațiile și culturile lumii 
vor păstra unele elemente și le vor integra în 
modalitatea lor de viețuire sau le vor conserva 

ca pe niște semne ale unei memorii ce trebuie 
păstrate. Altele, de bună seamă, vor deveni tot 
mai puțin accesate, mai vagi, lăsate ca într-o 
ladă de zestre ce se va deschide din timp în 
timp, pentru a ne aminti componentele unei 
moşteniri mai mult sau mai puțin acceptate. 
Vor fi, desigur și situații în care oamenii 
viitorului se vor dispensa de anumite elemente, 
considerate astăzi sau în trecut drept valori-
reper, drept modele, drept elemente fără de 
care nu se poate merge mai departe. Adesea, în 
manualele școlare, indiferent cât de moderne 
sau de conservatoare ar fi acestea, vor exista 
lecturi obligatorii, mereu (?) aceleași (textele 
care au dat marea literatură a lumii și care au 
consacrat autori), vor exista mereu noțiuni de 
istorie care vor aduce în prim-plan evenimente 
și figuri emblematice care au marcat istoria 
lumii, după cum științele exacte nu vor putea 
opera în lipsa unor teoreme, axiome, formule, 
fără de care disciplinele nu pot fi predate, oricât 
de încărcate sau de lejere ar fi „programele” 
obligatorii de oriunde din lume.

Așadar, există noțiuni fundamentale 
care nu pot fi ignorate, întrucât disciplinele 
s-ar configura diferit, realitatea în care trăim 
sau pe care o înțelegem ar fi alta sau altfel 
percepută. În ceea ce privește culturile și 
civilizațiile lumii, acestea sunt rezultatul unui 
complex sofisticat de relații umane, de relații 
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ale omului cu mediul, cu lumea vizibilă și 
cu supranaturalul - un univers în care ființa 
umană a trăit și trăiește, s-a mișcat și se mișcă, 
a evoluat, a gândit și a creat de la apariția sa și 
până astăzi. Prin natura lui, omul comunică, 
se exprimă verbal, muzical, gestual, creativ, 
iar formele de manifestare ale acestei 
comunicări consistă, uneori, în expresii de 
mare forță pentru indivizii de oriunde de pe 
planetă. Nefiind numai un organism evoluat, 
ci o făptură înzestrată cu limbaje diverse, 
imaginație, creativitate, inteligență, voință, 
capacitate de analiză a lumii și a lui însuși, 
capacitate de introspecție ș.a.a., omul a creat 
și transmis, voluntar și involuntar, elemente 
care fac dovada subtilității, complexității, 
contradicțiilor inefabilului ființei sale și 
a relațiilor pe care le angajează cu sine, 
cu semenii, cu universul real și suprareal. 
Toate aceste caracteristici, alături de altele, 
l-au făcut pe om să fie creatorul culturilor și 
civilizațiilor apuse sau încă prezente, în forme 
contemporane de organizare și manifestare, 
culturi și civilizații din care facem parte fiecare 
dintre noi, mai mult sau mai puțin conștient.

Viața materială și cea de expresie 
spirituală manifestată prin credințe, practici, 
ritualuri, obiceiuri, moduri de gândire sau 
de imaginație ori raportarea la lume redată 
prin narațiuni de diverse tipuri, cântece, 
jocuri, creații artistice, meșteșuguri etc. 
reprezintă un tot care a oferit omului, de la 
apariția sa pe planetă și până în 2020, an în 
care ne aflăm, sentimente de apartenență, 
securitate, i-a format o identitate raportată 
la grupul, comunitatea familială şi restrânsă 
în care a crescut, dar și o identitate raportată 

la spațiul și timpul în care s-a situat ulterior, 
integrându-se în societate (în mediul şcolar, 
profesional, de interese comune) alături de 
cei asemenea cu el. Viața omului a cunoscut 
de-a lungul timpului adâncimi conferite de 
înțelegerea mediului, a universului, a sinelui, 
de raportarea la forțe suprafirești (credințe, 
practici, ritualuri din sfera magicului și a 
religiosului, a spiritualului în ansamblul său); 
omul a acordat semnificații momentelor și 
evenimentelor importante din existenţa sa și 
a considerat fundamentale evenimente unice 
precum nașterea și trecerea spre lumile de 
dincolo sau nunta, toate făcând parte din 
ciclul fundamental al vieții, marcat prin toate 
celelalte elemente specifice vieții materiale și 
spirituale.

A vorbi și aborda astfel de noțiuni, în 
special în fața tinerilor și a copiilor ridică o mare 
provocare, pentru că, în timpurile actuale, 
informaţiile (nu totdeauna corecte şi verificate) 
despre domenii și creații noi sunt mereu la 
îndemână, uneori creând confuzii şi sporind 
ignoranţa, în loc s-o risipească. De asemenea, 
modernitatea zilelor noastre este tot mai 
conectată la concret, la existența cotidiană; 
contemporanii noștri sunt ghidați foarte 
devreme în a urma o meserie, o profesie, în a 
realiza o carieră, sunt orientați să își deschidă 
propria afacere, să își câștige o existență 
confortabilă, marcată, pe cât posibil de o înaltă 
calitate a vieții, chestiuni promovate în multe 
dintre statele lumii, fapt firesc și justificat mai 
ales în vremurile dinamice și contrastante 
pe care le trăim. Însă nu trebuie să uităm că 
prosperitatea materială nu ne serveşte la nimic 
dacă nu ştim sau nu putem să ne bucurăm 



Ghid de patrimoniu cultural imaterial pentru învățământul preuniversitar 9

de ea într-o societate lipsită de coeziunea şi 
solidaritatea pe care doar respectul trecutului 
şi al moralei şi cultivarea bunelor deprinderi, 
îndeletniciri şi arte le pot da.

În România asistăm la mutații frecvente 
dinspre lumea satului, tot mai conectat, în 
multe dintre localitățile rurale la tehnologiile 
momentului, spre cea a orașului și invers, 
citadinii ridicându-și locuințe (uneori doar de 
vacanță), cumpărându-și terenuri sau spații 
întinse în sate sau în apropierea acestora 
(livezi, pășuni, suprafețe arabile, păduri sau 
luciuri de apă), petrecând concedii în spații 
rurale tot mai ofertante pentru turistul de 
oriunde. Corporațiile sau industriile noi aduc 
înspre urban tot mai mulți tineri absolvenți 
în centrele universitare din orașe mai mari 
sau mai mici. Aceştia poartă cu ei, mai mult 
sau mai puțin implicat, un tip de cultură 
care se „difuzează” în maniere și „intensități 
diferite” în lumea orașului. Așa se întâmplă și 
cu cei plecați peste granițe, unii – mulți – tot 
mai interesați de păstrarea propriei identități 
în locurile în care ajung pentru un timp mai 
scurt, mai îndelungat sau chiar definitiv. 
Lumea orașului, prin reprezentanții săi, 
dar și societatea globală, astăzi aflată, așa 
cum se spune, la numai „un click distanță”, 
devin tot mai accesibile lumii satului cu 
care se conectează în diverse moduri, 
nevoile indivizilor actuali, ale grupurilor 
și comunităților locale fiind și ele, în bună 
măsură, diferite față de cele din trecut, chiar 
dacă unele rămân „mereu aceleași”. 

Educația, oriunde pe planetă, a sprijinit în 
numeroase contexte, adesea dificile din punct 
de vedere social și politic, conștientizarea 

omului cu privire la propriile origini, la propria 
cultură și devenire, la situarea sa în lume și în 
univers. Educația din familie, din comunitate, 
de la școală, de la alte tipuri de școală decât 
cea formalizată în sistemele de învățământ, 
reprezintă un proces și un sistem în care omul, 
încă din anii copilăriei mici și până târziu poate 
învăța și comunica în legătură cu și despre 
valori specifice culturii, comunității, poporului 
din care face parte. Educaţia oferă noțiuni 
extrem de importante pentru definirea propriei 
identități, pentru persoanele de oriunde din 
lume, de la societățile cele mai puțin conectate 
la avansul tehnologic ori științific al lumii de 
astăzi, până la acele culturi și societăți care 
dețin primele locuri în topurile prosperităţii eco-
nomice şi ale calităţii vieţii etc. Situații adesea 
limită, provocate de natură, de grupuri umane 
sau de diverși factori cumulați pun oamenii 
și comunitățile în ipostaza de a reacționa și 
acționa, fapt care se întâmplă și în funcție de 
tipul de gândire, credință, interacțiune pe care 
grupurile umane respective, mai mici sau mai 
mari, le-au păstrat și transmis de-a lungul 
generațiilor. Moștenirea de orice tip reprezintă o 
valoare sau o sumă de valori pe care deținătorii 
le protejează, păstrează, transmit celor de după 
ei; sunt bunuri, materiale și spirituale prin care 
un ins, un grup sau o comunitate se definesc. 
Lumea de astăzi, interesantă, provocatoare, 
într-o mișcare și transformare de neignorat, 
ne determină la re-descoperirea sau la 
conștientizarea și grija față de propria identitate 
care poate fi sondată prin intermediul a ceea ce 
astăzi este cunoscut drept „patrimoniu cultural 
imaterial”, o sintagmă tot mai întâlnită în 
mediul internațional și național.
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Ghidul de față reprezintă rezultatul 
proiectului „Please, touch the intangible 
cultural heritage”, un proiect inițiat și 
desfășurat de către Institutul de Cercetare al 
Universității București-ICUB în parteneriat 
cu asociația Șezătoarea Urbană și finanțat de 
către Administrația Fondului Cultural Național 
- AFCN. Universitatea din București, ca și alte 
centre universitare din țară ori institute de 
cercetare de nivel academic sau instituții cu 
atribuții în domeniul cultural și educațional, 
consideră importantă stabilirea de conexiuni 
puternice cu mediul preuniversitar - profesori 
și elevi de diverse niveluri, în special cu 
mediul liceal. Există o nevoie de cunoaștere 
a patrimoniului cultural în societate, nevoie 
adesea identificată, dar nesecondată de 
măsuri strategice ori decizii care să sprijine 
familiarizarea cu problematica patrimoniului 
cultural imaterial în măsura și prin metodele 
pe care societatea de astăzi le-ar impune. În 
epoca actuală, marcată de o mișcare centrifugă 
la nivelul global al societății, devine tot mai 
importantă cunoașterea propriei identități, a 
specificităților, dar și a elementelor comune cu 
alte culturi sau societăți, comunități și grupuri 
umane aflate astăzi sau dintotdeauna pe alte 
teritorii, dar care fie provin dintr-o cultură 
comună, fie cunosc similarități cu structuri 
aflate la distanțe considerabile. 

Materialul de față se dorește a fi, în 
primul rând, un instrument de lucru minimal, 
sperăm, util, mediului preuniversitar din 
România și celui din Republica Moldova, stat 
cu care împărtășim atât limba cât și moștenirea 
culturală a ceea ce este cunoscut drept 
1 A se vedea Ispas, Sabina, Cultură orală și informație transculturală, București, Ed. Academiei Române, 2003.

cultură populară, „cultură orală”1 „cultură 
profundă”, în diverse și multiple forme de 
expresie și manifestare. Avem convingerea că 
orice instrument de lucru realizat cu deplină 
responsabilitate, aşa cum este și cel de față, va 
determina încercări noi, mai „performante” și 
mai aplicate decât ceea ce vă oferim în aceste 
pagini, sporind interesul specialiștilor de la 
nivel național și local de a realiza publicații 
digitale sau pe hârtie care să sprijine învățarea 
nonformală și formală. Astfel de materiale, 
realizate de către cunoscători ai domeniului și 
ai realității de la nivel local: specialiști, instituții 
de specialitate sau ONG-uri există, chiar dacă 
nu sunt îndeajuns de cunoscute sau difuzate. 
Credem că demersuri suplimentare care se vor 
adăuga publicației de față vor fi în favoarea 
tinerilor din România și Republica Moldova, a 
profesorilor, a patrimoniului cultural imaterial 
din mediile urban și rural care nu poate exista 
în afara comunităților purtătoare, păstrătoare, 
creatoare și transmițătoare de patrimoniu. 
Desigur, orice instrument de lucru trebuie 
atent pregătit, conform unor norme specifice 
și scopului pentru care a fost creat, ținta finală 
nefiind aceea de a „produce” un număr tot mai 
mare de publicații, ci de a le aduce la lumină pe 
acelea care corespund nevoilor contextuale, 
locale și naționale, România având nevoie de 
coagularea unei informații de calitate care să 
vină în sprijinul cunoașterii, de către tineri, a 
propriei culturi și a patrimoniului specific. Ne 
propunem, așadar, prin publicația de față, să 
invităm specialiștii din domeniile etnologice 
la o colaborare cât mai puternică în vederea 
susținerii educației pentru patrimoniu. 



Ghid de patrimoniu cultural imaterial pentru învățământul preuniversitar 11

Autorii prezentului Ghid doresc să își 
exprime aprecierea față de acele persoane 
și comunități locale, față de specialiștii din 
domeniu și față de toate acele entități care, din 
rolurile pe care le exprimă fiecare, contribuie 
activ la păstrarea, identificarea, studierea, 
clasificarea și interpretarea elementelor de 
patrimoniu cultural imaterial, precum şi a 
persoanelor care sprijină sau chiar conservă, 
re-creează, transmit sau promovează cu 
discernământ cultura comunitară și care fac 
posibilă consolidarea identității culturale 
și de limbă de pe teritoriul României și al 
Republicii Moldova. Optimismul nostru 
referitor la conservarea și transmiterea 

valorilor naționale, indiferent de încadrarea 
acestora într-o formă sau alta de patrimoniu, 
este legat, în primul rând, de speranţa că 
tinerii în cunoștință de cauză pot alege să își 
orienteze interesul, inteligența, cunoașterea, 
creativitatea și efortul către principii, norme și 
valori care să îi conecteze la cultura trecutului, 
chiar dacă o vor accepta sau contesta. 
Încrederea noastră este într-o educație care să 
cultive interesul tinerilor pentru patrimoniu. 
Și într-o lume care să nu ignore educația și 
cultura.

Irina Balotescu, Ioana-Ruxandra 
Fruntelată, Corina Mihăescu, Cristian Mușa 

Ghidul de față este ilustrat cu fotografii reprezentând comunitatea locală din comuna 
Starchiojd, județul Prahova. Imaginile ne sunt puse la dispoziție de către dr. Cristian 
Mușa, cercetător științific la Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al 
Academiei Române și lector la Facultatea de Litere a Universității București, având și 
calitatea de „fiu al satului” Starchiojd așa cum se autointitulează. Fotografiile selectate 
în prezentul Ghid oferă imaginea fațetelor diverse al patrimoniului local din comuna 
Starchiojd, neavând pretenția de a surprinde diversitatea și complexitatea întregului 
patrimoniu cultural imaterial național, așa cum este acesta definit prin textul Convenției 
UNESCO 2003. Diversitatea patrimoniului cultural intangibil, în toate formele sale 
de manifestare și expresie, păstrat, creat și recreat pe întreg teritoriul țării noastre, în 
regiunile etnofolclorile ale României trecute și ale României actuale din mediul rural 
și din cel urban, nu poate fi surprins în materialul pe care îl propunem, acesta nefiind 
un studiu științific amplu și nici un album de fotografie etnografică, ci un instrument 
de lucru minimal. Autorii invită cititorii la aprofundarea cunoașterii patrimoniului 
cultural imaterial prin studierea bibliografiilor specifice domeniilor etnologice și prin 
apropierea de comunitățile locale deținătoare, purtătoate, păstrătoate și transmițătoare 
de patrimoniu.
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Autor desene: Dimitrie-Florin Balotescu, 
Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București 
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PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL (PCI).  
Noțiuni introductive

În epoca actuală, noțiuni și termeni 
precum folclor, tradiții, obiceiuri, credințe, 
ritualuri, mai ales pentru o parte dintre tineri și 
elevi – și nu doar pentru ei –, par fie desuete, 
fie lipsite de vreo rezonanță anume. Elevii, 
tinerii, uneori și părinții acestora – persoane 
alături de care trăim zilnic, cu care comunicăm 
și împărtășim idei sau realizăm acțiuni 
comune, oriunde ne-am situa, în mediul rural 
sau urban, sunt, uneori, puțin familiare cu 
termenii amintiți. Nu sunt rare situațiile în 
care o parte dintre persoanele „moderne” ale 
zilelor noastre se simt jenate de o cultură pe 
care o asociază cu o viață poate rudimentară, 
într-un mediu neconectat la epoca „avansată” 
în care ne aflăm, cu excepția, poate, a 
situațiilor în care tinerii sau cei mai puțin tineri 
sunt mândri de-a dreptul de această cultură 
în care se regăsesc și care îi reprezintă, sau o 
acceptă ca pe o „cultură de vacanță”, în care 
trăiesc nostalgii ale unei copilării petrecute 
la părinții sau bunicii de la sate ori prin care 
redescoperă produsele și viața „tradiționale”, 
promovate recent fie prin reclamele de la 
televizor, fie prin alte mijloace de informare 
şi formare, tot mai numeroase și mai diverse. 
Asistăm, în societatea românească de astăzi, 
la o tendință de valorizare a multor „produse”, 

obiecte și manifestări cu iz „tradițional” sau 
folcloric. Multe produse hand-made, de la 
cele de vestimentație cu motive etno, cămăși, 
bluze, „ii”, „costume tradiționale”, expuse 
adesea în vitrine urbane atrăgătoare, până 
la cunoscutele alimente tradiționale sau bio, 
preparate după rețete păstrate în familie sau 
în comunitățile sătești (multe dintre acestea, 
foarte bine conectate la tehnologia actuală și la 
modalitățile actuale de comunicare, în sistem 
online, mai ales prin rețele de socializare) fac 
obiectul interesului contemporanilor noștri de 
diverse vârste și din diverse medii geografice, 
sociale și profesionale. Vacanțele și concediile 
petrecute în medii în care turismul promovează 
specificul local pot oferi contextul participării 
la evenimente „tradiționale”: obiceiuri ale 
locului, cântece, dansuri, tradiții, desfășurate 
„live” sub ochiul inocent al privitorului 
mai tânăr sau mai puțin tânăr, venit să (re)
descopere o lume inaccesibilă în spațiul 
cotidian zilnic și care oferă confort și senzații 
specifice, de bună dispoziție, conectare cu 
o viaţă știută, dar uitată, care oferă bucuria 
accesului la o cultură populară prezentă numai 
în spații „vizitate”. De fapt, uneori se reface cu 
totul modul de viaţă tradiţional, atunci când 
comunitățile locale, păstrătoare, deținătoare, 
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purtătoare, creatoare și transmițătoare de 
patrimoniu conservă acele elemente care fac 
bucuria vizitatorilor din țară și din afară. Acolo 
unde autoritățile locale și alți factori locali: 
centre culturale, școli, școli populare de arte 
şi meserii, ONG-uri contribuie la păstrarea, 
transmiterea și punerea în valoare a unor 
elemente de identitate locală, împreună cu 
respectivele comunități, faptul dovedeşte 
o bună înțelegere a noțiunilor și termenilor 
de care pomeneam mai devreme, din partea 
tuturor celor implicați. Privitorul vizitator, de 
bună seamă, nu va putea decât să profite de 
integrarea, fie şi parţială, într-o cultură care 
continuă să se manifeste și să se transmită.

Există, simultan cu situaţiile favorabile 
păstrării și transmiterii patrimoniului 
comunitar și situațiile în care toate aceste 
evenimente, succesiuni de acte și acțiuni 
culturale, de divertisment sau doar specifice 
unui turism de dată recentă sunt mai degrabă 
destinate altor rațiuni decât cele legate de 
promovarea patrimoniului local. Ne referim 
la rațiuni economice care vizează câștigul 
material sau chiar imaginea, prestigiul 
anumitor persoane ori autorități şi pot provoca 
manifestări nespecifice locului și comunității 
sau care redau într-o manieră vagă ceea ce 
aceasta avea ori mai are, încă, drept specific. 
Totodată, elementele spectaculare, menite 
să impresioneze participantul spectator la 
suita de secvențe ce se „performează” în fața 
sa, eventual implicându-l direct, apelând 
la emoționalul, la afectul observatorului 
străin de contextul respectiv și mai puțin 
cunoscător al tradițiilor „locului”, pot fi 
departe de sau chiar lipsite de legătură cu 

patrimoniul cultural respectiv, așa cum 
este acesta păstrat și permanent recreat 
și transmis de către comunitățile actuale. 
Lipsa cunoașterii sau cunoașterea parțială 
a realităților, manifestărilor și expresiilor 
specifice unei culturi cunoscute și drept 
„cultură populară”, „cultură tradițională” 
ori, cu un termen mai general, drept: „folclor” 
(termeni adesea asimilați ca sinonimici) pot 
genera, atât pentru observatorul pasiv sau 
implicat și pentru societate în sens larg, cât și 
pentru performer și comunitate, consecințe cu 
totul neanticipate de către toți acești „actanți” 
– confuzia între elementele aparținând 
comunității și create de aceasta în interiorul 
său și pentru sine, din nevoi intrinseci și 
elementele destinate exclusiv ochiului din 
afară. Educația poate sprijini, prin oferirea 
unor noțiuni prezentate și exemplificate 
adecvat, o mai bună cunoaștere, diferențiere și 
tratare a contextelor și manifestărilor specifice 
practicării şi exprimării patrimoniului cultural 
imaterial.

Deși interesul scăzut (al tinerilor în mod 
deosebit) sau chiar lipsa de cunoaștere a unor 
noțiuni fundamentale referitoare la valorile 
așa numit „identitare”, specifice culturii din 
care provenim fiecare, sunt puse pe seama 
tehnologiilor ultramoderne, a realităților 
digitale, fascinante și captivante în egală 
măsură, credem că lucrurile, sunt, de fapt, 
mai nuanțate. La mai bine de un secol de 
când facilităţile și device-urile care în prezent 
ne sunt la îndemână se regăseau numai în 
literaturile de sience fiction sau în invențiile 
de pionierat ale celor care aveau să devină 
deschizători de drumuri în multe domenii 
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astăzi avansate, asistăm la concretizarea 
acelor idei novatoare. Progresul tehnologiei și 
avantajele inteligenței artificiale controlate de 
individul uman nu sunt de condamnat. Totuși, 
pe planetă, guvernele lumii, specialiști în 
diverse domenii, oameni de cultură, profesori, 
persoane cu diferite meserii și profesii s-au 
întrebat cu toții cu privire la riscul pe care 
oamenii viitorului îl vor întâmpina în lipsa 
corelării acestor instrumente inteligente și 
utile cu adâncimile și nevoile interioare și 
subtile ale ființei umane. Astfel de preocupări 
la nivel planetar au creat o serie de instrumente 
internaționale (Convențiile UNESCO2) care 
reglementează în prezent identificarea, 
protecția, conservarea, transmiterea și 
punerea în valoare a patrimoniului umanității 
și al planetei, indiferent de formele sale de 
manifestare.

I.1.  Cadrul internațional și național  
privitor la patrimoniul cultural 
imaterial

Patrimoniul cultural imaterial reprezintă 
o „parte vie” a patrimoniului cultural care 
face obiectul protecției Convenției UNESCO 
pentru salvgardarea patrimoniului cultural 
2  România este stat-parte a unui număr de șapte convenții culturale UNESCO: Convenția pentru protecția bunurilor culturale în 

caz de conflict armat (ratificată în 1957), Convenția asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea și împiedicarea 
operațiunilor ilicite de import, export și transfer de proprietate al bunurilor culturale (adoptată în 1993), Convenția asupra protecției 
patrimoniului mondial, cultural și natural (acceptată în 1990), Al doilea protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția 
bunurilor culturale în caz de conflict armat (2006), Convenția privind protecția patrimoniului subacvatic (acceptată în 2007), 
Convenția pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (acceptată în 2005), Convenția asupra protecției și promovării 
diversității expresiei culturale (aderare în 2006).

3  LEGEA nr. 410, din 29 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial în 2006, Partea I, nr. 17 din 9.01.2006 este cadrul normativ 
prin care România adoptă Convenția UNESCO 2003.

4  LEGEA nr. 26 din 29 februarie 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 
168 din 5 martie 2008. 

imaterial, cunoscută și drept Convenția 2003, 
în anul 2003 având loc adoptarea textului 
acestui document de către mai multe guverne 
care au considerat important ca valorile 
specifice unei anumite populații, comunități 
sau chiar ale unui popor, să fie recunoscute 
în plan universal. România a adoptat în anul 
2005 Convenția3, moment care a declanșat 
asumarea unor responsabilități și obligații din 
partea statului român privitoare la protejarea, 
conservarea, salvgardarea, transmiterea și 
promovarea patrimoniului cultural imaterial. 
În anul 2008 a fost adoptată și o lege4 menită 
să reglementeze o dată în plus modalitățile de 
protejare a acestui tip de patrimoniu, stabilind 
atribuții și responsabilități ale unor instituții 
abilitate în acest sens.

În numeroase state ale lumii, odată cu 
adoptarea Convenției UNESCO 2003, convenție 
care pune în centrul oricărui demers persoana 
și comunitatea păstrătoare, purtătoare, 
deținătoare, creatoare și transmițătoare de 
patrimoniu, au fost și sunt realizate strategii 
naționale, regionale și locale pentru proteja-
rea, conservarea, transmiterea și promovarea 
patrimoniului imaterial și a comunităților 
locale respective, au fost realizate proiecte de 
către instituții ale statului, specialiști sau ONG-
uri în domeniu, adesea în colaborare unele cu 
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altele. De asemenea, specialiștii și-au schimbat 
modalitatea de abordare  a comunităților locale 
pe care înainte le cercetau dintr-o perspectivă 
în care acestea erau mai degrabă observate 
și chestionate, fără a le avea neapărat. ca 
parteneri implicați ai demersurilor științifice 
sau culturale încurajate astăzi de Convenția 
2003. De asemenea, în prezent, patrimoniul 
„muzeificat”, „împietrit”, de neschimbat și de 
neatins este considerat inadecvat, nespecific 
patrimoniului cultural imaterial cunoscut 
și ca „patrimoniu viu”; se pune accentul pe 
dinamica, pe caracterul permanent procesual, 
în mișcare, al unui patrimoniu recreat 
permanent de grupurile și comunitățile 
umane care au drept caracteristică principală 
o legătură vie, de tip organic, fapt care și 
determină relațiile specifice dintre indivizi, 
făcând posibilă păstrarea și transmiterea unor 
principii și seturi de valori privind viețuirea în 
comunitate, credințele, tradițiile, obiceiurile, 
creațiile ivite, împărtășite, transmise de către 
persoane în comunitate, în interiorul și în 
afara acesteia. În prezent, este încurajată tot 
mai puternic educația formală și nonformală5 
ca factor de conștientizare, cunoaștere și 
transmitere a noțiunilor despre patrimoniul 
cultural imaterial și despre comunitățile locale 
deținătoare, purtătoare, păstrătoare, creatoare 
și transmițătoare de patrimoniu. UNESCO face 
apel la dezvoltarea acestui tip de educație și 
de proiecte desfășurate în acest domeniu. 
5  A se vedea datele recente de pe site-ul oficial al UNESCO: https://ich.unesco.org/en/engaging-youth-for-an-inclusive-and-

sustainable-europe-0105; pagină consultată la data de 22 septembrie 2020.
6 https://ich.unesco.org/en/directives?ref_paragraph=fr-directives; pagină consultată la data de 22 septembrie 2020.
7 https://ich.unesco.org/en/register; pagină consultată la data de 22 septembrie 2020.
8  În Republica Moldova, Legea nr. 58/2012 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial reprezintă principalul act normativ 

referitor la protejarea acestui tip de patrimoniu.

A existat un entuziasm deosebit la nivel 
internațional odată cu adoptarea Convenției 
2003, întrucât, dincolo de recunoașterea 
valorilor naționale și locale, s-au creat 
cadre legislative interne, naționale care 
au reglementat protejarea acestui tip de 
patrimoniu deosebit de fragil. Din anul 2003 
și până astăzi au apărut reglementări noi 
referitoare la punerea în aplicare a Convenției 
sub formă de Directive operaționale6, de Ghiduri 
de bune practici7, s-au adus în discuție chestiuni 
legate de dreptul de autor și de proprietate 
intelectuală ori de etică și deontologie 
profesională a specialiștilor și a oricăror 
altor entități care abordează patrimoniul 
imaterial și purtătorii lui, respectiv, grupurile 
și comunitățile umane vizate. În prezent, 
orice demers vizând comunitățile locale 
presupune acordul acestora, ceea ce schimbă 
fundamental raportul dintre instituții, 
specialiști și comunitățile ori grupurile umane 
de la nivel local, zonal sau național. 

În România8 cadrul legislativ în vigoare 
referitor la patrimoniul cultural imaterial este 
constituit din: 
	Legea nr. 410/2005 privind acceptarea 

Convenției pentru salvgardarea 
patrimoniului cultural imaterial.

	 Legea nr 26/2008 privind protejarea 
patrimoniului cultural imaterial.

	Legea nr. 143/2007 pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
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118/2006 privind înființarea, organizarea 
și desfășurarea activității așezămintelor 
culturale.

Aceste acte normative definesc, din 
punct de vedere juridic „patrimoniul cultural 
imaterial”, precum și o serie de noțiuni care fac 
referire sau care se află în legătură cu acesta; 
cadrul juridic stabilește, totodată, entitățile 
(instituții, alți reprezentanți de la nivel local 
sau național, de specialitate sau cu atribuții 
administrative) care au responsabilități în 
identificarea, studierea, cercetarea, protejarea, 
conservarea, transmiterea și promovarea 
patrimoniului cultural imaterial și a 
comunităților și grupurilor umane de la nivel 
local, inclusiv a păstrătorilor, purtătorilor, 
creatorilor și transmițătorilor de patrimoniu. 
Deși există normative internaționale și naționale 
care definesc o serie de termeni, de sintagme 
și de noțiuni referitoare la PCI, specialiștii 
din diversele domenii etnologice, dar și din 
antropologia culturală, sociologie ori domenii 
conexe au definit, de-a lungul timpului, termeni 
și concepte fundamentale precum patrimoniu, 
folclor, cultură, cultură orală, cultură profundă, 
cultură populară, identitate, popor, nație și 
națiune etc., unele dintre acestea, așa cum se 
poate observa din consultarea lexicoanelor, 
dicționarelor ori din bibliografia specifică 
domeniilor amintite, cunoscând resemantizări 
și stârnind polemici9 privitoare la utilizarea 
lor într-o accepțiune sau alta, mai ales în 
epoca în care ne aflăm, marcată, în unele 
contexte de corectitudinea politică. Grija sau 
chiar teama de a nu crea sensibilități politice, 
9  Astăzi, termeni precum „popor” sau „națiune” sunt folosiți mai degrabă prudent, având în vedere perspectivele diverse din care 

poate fi abordat: istoric, sociologic, al antropologiei culturale, juridic sau politic.

diplomatice, preocuparea pentru a face loc, în 
mod integrator cât mai multor opinii, direcții 
de abordare și unor strategii sau stăruința 
de a fi „incluzivi” în relație cu alte domenii și 
perspective științifice au determinat lărgirea 
„spectrului” de relații pe care constructul de 
patrimoniu cultural imaterial le-a dezvoltat 
recent și pe care continue să le dezvolte. Faptul 
este explicabil și din perspectiva eterogenității 
culturilor, a populațiilor, a comunităților de 
pe mapamond și a problematicilor (inclusiv de 
natură socială și educațională) pe care acestea 
le aduc în fața UNESCO.

I.2.  Terminologii specifice 
patrimoniului cultural imaterial

Textul Convenţiei 2003 pentru 
salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, 
acceptat de România prin Legea 410/2205, se 
suprapune, parțial, cu cel al Legii nr. 26/2008 
și aduce următoarele precizări și definiții: 

„Art. 2
În înțelesul prezentei legi, termenii si 

expresiile de mai jos se definesc după cum 
urmează:

a)  patrimoniu cultural imaterial - 
totalitatea practicilor, reprezentărilor, 
expresiilor, cunoștințelor, abilităților - 
împreună cu instrumentele, obiectele, 
artefactele si spațiile culturale asociate 
acestora - pe care comunitățile, 
grupurile sau, după caz, indivizii 
le recunosc ca parte integrantă a 
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patrimoniului lor cultural;
b)  expresii culturale tradiționale - 

forme de manifestare ale creativității 
umane cu exprimare materială, 
orală - forme de artă a cuvântului si 
expresii verbale tradiționale - forme 
de exprimare muzicală - cântece, 
dansuri, jocuri populare -forme de 
expresie sincretică - obiceiuri, ritualuri, 
sărbători, etnoiatrie, jocuri de copii si 
jocuri sportive tradiționale - forme ale 
creației populare în domeniul tehnic, 
precum si meșteșuguri ori tehnologii 
tradiționale;

c)  tezaure umane vii-titlul onorific ce 
poate fi conferit acelor persoane care 
sunt recunoscute de către comunitate 
drept creatoare si transmițătoare 
de elemente ale unui domeniu al 
patrimoniului cultural imaterial, în 
forma si cu mijloacele tradiționale 
nealterate;

d)  marcă tradițională distinctivă - 
elementul specific de autenticitate 
al expresiei culturale tradiționale pe 
care o definește ca fiind reprezentativă 
pentru un grup de creatori, interpreți 
ori meșteșugari tradiționali, păstrători 
sau transmițători ai elementelor 
patrimoniului cultural imaterial.

Art. 3
Patrimoniul cultural imaterial este 

transmis din generație în generație, recreat 
în permanență de comunități si grupuri 
umane, în interacțiune cu natura si istoria 
lor, conferindu-le acestora un sentiment de 

identitate si continuitate (s.n.), contribuind în 
același timp la promovarea respectului față de 
diversitatea culturală si creativitatea umană.

Art. 4
Principalele caracteristici ale patrimo-

niului cultural imaterial sunt:
a)  caracterul anonim al originii creației;
b)  transmiterea cu precădere pe cale 

informală;
c)  păstrarea sa în special în cadrul familiei, 

grupului si/sau al comunității;
d)  delimitarea după următoarele criterii: 

teritorial, etnic, religios, vârstă, sex si 
socioprofesional;

e)  percepția ca fiind intrinsec legat de 
grupurile si/sau comunitățile în care a 
fost creat, păstrat si transmis;

f)  realizarea, interpretarea ori crearea 
elementelor patrimoniului cultural 
imaterial în interiorul grupului si/sau al 
comunității, cu respectarea formelor si 
tehnicilor tradiționale.

Art. 5
Patrimoniul cultural imaterial poate 

fi constituit din manifestări aparținând 
următoarelor domenii:

a)  tradiții si expresii verbale, având 
limbajul ca vector principal al 
expresiei culturale (s.n.);

b)  artele spectacolului, având ca 
mijloace de expresie sunetul muzical 
si mișcarea corporală (s.n.);

c)  practici sociale, ritualuri si 
evenimente festive, jocuri de copii si 
jocuri sportive tradiționale (s.n.);
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d)  cunoștințe si practici referitoare la 
natură si la univers (s.n.);

e)  tehnici legate de meșteșuguri 
tradiționale.

CAPITOLUL II: 
Expresiile culturale tradiționale

Art. 6
(1)  Expresiile culturale tradiționale sunt 

rezultatul activității de creație a unei 
comunități umane cu caracteristici 
culturale coerente care permit 
delimitarea de alte comunități umane.

(2)  Expresiile culturale tradiționale 
cuprind:

a)  creația exprimată în forme verbale 
(n.n): povestea, basmul, snoava, 
legenda, balada, lirica rituală si 
nerituală, teatrul popular, orația, 
descântecul, ghicitoarea, proverbul si 
altele asemenea;

b)  creația exprimată în forme nonverbal 
(s.n.): cântecul fără acompaniament, 
melodia vocală, instrumentală sau de 
joc, dansul si altele asemenea;

c)  creația exprimată în forme 
imateriale sincretice (n.n): cântecul 
cu acompaniament instrumental, 
incantația si alte asemenea;

d)  creația exprimată în forme materiale, 
denumite produse meșteșugărești: 
obiecte, instrumente, unelte si 
instalații, ori realizate în forme de 
expresie plastică grafică: desenul si 
modelul decorativ.

10  Conform. http://dictionary.reference.com/browse/patrimony, pagină consultată la data de 12 septembrie 2020.

(3)  Expresiile culturale tradiționale 
(s.n.) pot fi exprimate si sub forma unor 
rețete sau instrucțiuni de preparare ori 
pregătire a unor alimente, respectiv a 
unor substanțe chimice, ori materiale 
de construcție, textile ori altele 
asemenea.”

Patrimoniul cultural imaterial, denumit 
și patrimoniu intangibil sau patrimoniu viu 
traduce varianta: intangible cultural heritage 
care figurează în textul Convenției 2003, așa 
cum a fost acesta adoptat în limba engleză, 
una dintre limbile oficiale ale Organizației 
Națiunilor Unite (ONU) și implicit, ale 
UNESCO. În limba franceză s-a preferat, în 
același text, sintagma: patrimoine culturel 
immatériel chiar dacă, de bună seamă, între 
imaterial și intangibil nu se poate face vreo 
echivalare semantică puternică, termenii fiind 
numai parțial sinonimici. 

În limba engleză, patrimoniu se referă în 
primul rând la moştenire, la fel ca în latină, 
unde patrimonium desemna „moştenire 
din partea tatălui”. Limba engleză, însă, a 
preluat sensul din franceza veche. Termenul 
patrimony din limba engleză semnifica 
atât „proprietate a unei biserici”, cât și 
„moştenire spirituală a lui Hristos”, acest 
ultim sens trimițând la sfera inefabilului, a 
„imaterialului”10. În România, atât în mediile 
savante, cât și la nivelul diverșilor actori 
culturali, sintagmele patrimoniu imaterial 
și patrimoniu intangibil țin, mai degrabă, de 
opțiunea specialiștilor care, din perspectiva 
propriului domeniu sau a propriei specialități, 
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aleg ca „potrivită” o formulă sau cealaltă, în 
vreme ce în mediile mai puțin academice, fără 
a generaliza, utilizarea termenilor are loc fie 
în funcție de raportarea la textele legislative, 
fie utilizând echivalentul de limbă engleză-
intangible. Mai ales în mediile de specialitate, 
cercetătorii, cadrele universitare, muzeografii 
din muzeele de etnografie se raportează la 
domeniul folcloristicii, având ca obiect de 
studiu folclorul, termeni și concepte precum: 
patrimoniu cultural imaterial/intangibil, cultură 
orală, cultură populară, cultură tradițională 
sau cultură țărănească (aceasta din urmă cu 
referire explicită la cultura specifică mediului 
rural) fiind înțeleși și utilizați, adesea, ca 
echivalenți semantic. Definirile terminologice 
pe care legislația națională și internațională în 
domeniul/domeniile PCI le adoptă au caracter 
juridic și, deși au fost folosite mai ales în medii 
politice și administrative, tind să se extindă 
și în arealul instituțional cu rol în educație, 
cultură și chiar în mediul savant care nu poate 
ignora legiuitorul. Acest fapt impune tratarea 
lor cu atenție, discernământ, prudență, știință 
și desigur, din perspectiva deontologiei 
profesioniștilor implicați în „tratarea”, în 
abordarea patrimoniului viu. Decidenții statali 
și legiuitorii, într-o societate ideală, ar trebui 
să pornească de la expertiza specialiștilor, 
expertiză care, prin rezultatele sale, să reflecte 
ceea ce comunitățile dețin și transmit ca valoare 
intrinsecă și ca moștenire ori memorie pentru 
viitor. Abordările, deciziile, interpretările de 
amator sau abuzive ale oricărei manifestări a 
patrimoniului intangibil, tratarea aleatorie, 
lipsită de respect a persoanelor sau a 
grupurilor ori a comunităților locale, tratarea 

cu „lejeritate” a „folclorului” în sens larg și de 
fapt, a obiectului de studiu al unor discipline 
esențiale pentru relevarea identității unui 
popor ori ignorarea expertizei, a analizei și 
interpretării de specialitate, sunt factori care 
trebuie combătuți în orice cultură care se 
dorește stabilă și transmițătoare de valoare. 
Astfel, cunoașterea patrimoniului prin 
intermediul școlii în sistem formalizat sau în 
alte sisteme atractive de învățare, poate oferi 
soluții la provocările viitoare.

De o mare claritate a surprinderii 
fenomenului „folcloric” în diacronia și 
sincronia sa este constatarea cercetătoarei 
Ioana-Ruxandra Fruntelată de la Institutul 
de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” 
al Academiei Române și cadru didactic la 
Facultatea de Litere a Universității București; 
aceasta precizează: 

„Terminologia etnologică este datată și 
în funcție de curentele de idei în circulație în 
anumite epoci, dar și de tradițiile academice 
naționale. De exemplu, etnologia românească 
are rădăcini filologice și istorice, la care se 
vor adăuga, în secolul XX, substanțialele 
contribuții geografice și sociologice. Anul 1989 
este un prag temporal simbolic, dincolo de 
care discursul etnologic nu mai este cenzurat 
oficial. Desigur, rămân celelalte forme de 
cenzură, neimpuse de vreo instituție, dar 
tiranizându-ne subtil: mòdele din cercurile 
profesionale, corectitudinea politică, propria 
cenzură interioară a fiecăruia, selectându-i 
acceptările și convingerile, inclusiv la nivel 
terminologic. Pentru a da doar un exemplu, 
folclorul și familia lui semantică sunt 
considerate astăzi compromise de către o 
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parte a comunității științifice, pentru că au 
participat la construcția ideii de națiune, cu 
toate consecințele decurse dintr-o asemenea 
întreprindere: politizare, artificializare, 
uniformizare etc. Cu toate acestea, folclorul 
face parte din cultura contemporană, fiind un 
concept a cărui circulație justifică interesul 
nostru profesional și încercarea de a-i înțelege 
și interpreta câmpul semantic actual”11. 

În 1846, W.J. Thoms propunea sintagma 
Folklore - The Lore of The People care avea să 
se impună în mediile academice, de la lansarea 
sa și până astăzi, chiar dacă folclorul, ca 
obiect de studiu al folcloristicii și ca fenomen 
viu, a presupus și impune încă nuanțări și 
reintrepretări. Inițial, folclorul se referea atât 
la cultura poporului, dacă ar fi să traducem 
„formula” lui Thoms, cât și la știința care 
studia acest tip de cultură. Savantul român B. 
P. Hasdeu definea folklor-ul drept: „credințele 
cele intime ale poporului, obiceiurile și 
apucăturile sale, suspinele și bucuriile […] 
toate prin care se manifestă spiritul unui popor, 
obiceiele lui, ideiele-i despre sine-și și despre 
lume, literatura lui cea nescrisă, mii și mii de 
trăsure caracteristice, cu rădăcini în inimă și 
cu muguri în grai”12. În 1909 Ovid Densusianu, 
conectat la mișcarea de idei a contemporanilor 
11  Ioana Ruxandra Fruntelată, „Terminologia etnologică românească după 1989. Influența operei lui Mihai Pop”, în Anuarul 

Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, Academia Română, serie nouă, tomul 19, 2008, p. 359--364.
12  Bogdan Petriceicu Hasdeu, Etymolocicum Magnum Romaniae. Dicționarul limbei istorice și poporane a românilor (Pagini alese). 

Ediție îngrijită de Andrei Rusu. Studiu introductiv de Paul Cornea, I, București 1970, p. 29.
13  Un studiu important referitor la etimologia și evoluția termenului folclor aparține acad. Sabina Ispas – Folclor. Folcloristică. 

Folclorism în care autoarea precizează (p.13-118 în Cultură orală și informație transculturală, București, Ed. Academiei Române, 
2003) că termenul de folclor a suportat transformări, sub forma „straturilor succesive”. Lucrarea analizează evoluția conceptului 
de la lansarea acestuia de către Thoms, până la articularea disciplinei de studiu sau a unor fenomenelor eterogene contemporane. 
Sunt prezentate contribuțiile românești: Hasdeu, Densusianu, Vulcănescu, alături de cele ale unor nume reprezentative 
pentru folcloristica mondială: Alan Dundes, cu al său The Study of Folklore sau Mary Leach cu Standard Dictionary of Folklore, 
Mythology and Legend, după cum sunt redate și definițiile, conceptele și concepțiile unor reputați savanți precum Francis Lee 
Utley, M. Barbeau, W.R. Bascom, A. Tylor, E. Voegelin, Sth. Thompson, Paul Sebillot, Fr. Sabatini, Fr. Boas, Pierre Saintyves etc.

săi europeni se interoga cu privire la acelaşi 
termen în cadrul prelegerii care a marcat 
istoria folcloristicii românești: „Folclorul. Cum 
trebuie înțeles”. Densusianu a fost cărturarul 
român care a înțeles cultura populară ca fiind 
legată și de aspectele vieții contemporane 
și nu doar de dimensiunea „arhaică” a 
acesteia, anticipând ideea de patrimoniu viu, 
de înțelegere unitară a culturii populare, 
caracterizate de tradiție și inovație. Vocea 
vizionarului savant român nu a avut ecou în 
mediile internaționale, în vreme ce Arnold Van 
Gennep, în aceeaşi perioadă, a marcat istoria 
folcloristicii impunând conceptul de „realité 
vivante” foarte apropiat, ca semnificație de 
ceea ce astăzi se înțelege prin patrimoniu viu 
(în limba franceză: „patrimoine vivant”). 
Termenul de folclor13 merită a fi urmărit din 
perspectivă diacronică și sincronică, în întreg 
arealul european și nu numai, evoluția sa de 
la începuturile impunerii sale și până astăzi 
fiind sincronă cu dezvoltarea diverselor 
„școli” teoretice din domeniile etnologice și 
din cele conexe (etnografie, etnomuzicologie, 
etnologie, antropologie culturală).

Secolul al XXI-lea și mileniul al III-lea vor 
aduce în prim plan, în special odată cu textul 
Convenției 2003, nu doar sintagma patrimoniu 
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cultural imaterial cu tot ce presupune definirea 
acesteia, ci şi rolul comunității ca punct 
central al intervențiilor savante, al strategiilor 
politico-administrative, al inițiativelor de orice 
fel. Salvgardarea, conservarea, protejarea, 
transmiterea și punerea în valoare a oricărei 
expresii și manifestări aparținând culturii 
orale urma, din acel moment, să se realizeze 
nu doar cu acordul explicit al persoanelor, 
grupurilor și comunităților respective, ci și cu 
implicarea acestora efectivă în intervențiile 
amintite, această co-optare a comunității 
transformând-o, volens nolens, într-un 
„partener” al specialistului, instituției de 
specialitate ori administrative, a însuși statului 
în drept și responsabil de protecția sa. Într-o 
lume în care omenirea, societățile, guvernele, 
mișcările civice, minoritățile etnice, de gen, 
religioase etc. pomenesc tot mai mult, folosind 
tot mai numeroase canale de comunicare, 
despre drepturi și obligații, despre egalitate 
de șanse, comunitatea locală de oriunde de pe 
planetă este învestită cu acest nou „rol” pe care 
se vede „obligată” sau chiar își dorește să şi-l 
asume. Firesc este să existe această mișcare de 
jos în sus, dinspre comunități înspre factorii 
decidenți, raportul purtătorilor de patrimoniu 
cu specialiștii fiind marcat de respect și etică 
profesională. Rolul comunităților14 este 
accentuat de către UNESCO în toate acțiunile, 
demersurile și documentele sale.

La nivelul Națiunilor Unite, toate statele 
membre au colaborat prin grupuri de experți 
în vederea identificării formulelor adecvate 
care să reflecte și la nivel legislativ moștenirea 
spirituală care face obiectul protejării, 
14 http://www.unesco.org/new/fr/culture/resources/in-focus-articles/safeguarding-communities-living- heritage/.

conservării, salvgardării, transmiterii, punerii 
în valoare, promovării acesteia. Chiar dacă 
formulele rezultate în urma negocierilor 
nu sunt întotdeauna satisfăcătoare pentru 
mediul savant, ele au încercat să deservească 
scopului general de a fi „aplicabile” tuturor 
regiunilor lumii și tuturor comunităților și 
grupurilor umane.

Patrimoniul viu se referă la caracterul 
dinamic, continuu al faptelor de cultură 
tradițională – al elementelor care sunt 
păstrate, create și recreate în permanență, 
ele fiind transmise de către persoane, grupuri 
și comunități, în mod deosebit în interiorul 
acestora, în familie și mai puțin în afara 
comunității, deși datele recente indică o 
tendință de încurajare a transmiterii și în 
afara comunităților creatoare. Patrimoniul 
viu înglobează și ideea de co-existență a 
tradiției cu inovația, întrucât elementele 
patrimoniale, așa cum știm, nu se transmit 
în afara inovației, fiecare purtător și creator 
de patrimoniu, fiecare performer aducând 
și îmbogățind patrimoniul comunitar cu 
propria sa individualitate și personalitate, 
rezultate prin tehnici ori variante specifice de 
performare, interpretare şi realizare a unui 
element specific culturii pe care o definește și 
care îl definește. Performarea hic et nunc ține 
atât de caracterul viu, cât și de unicitatea, de 
imposibilitatea de reproducere întocmai, ceea 
ce se păstrează, conservă și transmite fiind 
modelul în care se prind sau pe care se prind 
realizările individuale.
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I.3.  Conservarea, protejarea, 
salvgardarea, transmiterea  
și promovarea patrimoniului 
cultural imaterial (PCI)

Statul român, prin instituțiile sale abilitate 
de la nivel central și local, are obligația de a 
asigura protejarea PCI și implicit, de a asigura, 
prin deciziile sale și prin resursele alocate, 
condițiile favorabile protejării comunităților 
locale și activității științifice desfășurate de 
către specialiști și institutele de specialitate 
(institute de cercetare din sistem academic 
și universitar, instituții culturale - centre 
culturale, institute ale patrimoniului, instituții 
cu rol în instrucția și educația formală și 
nonformală etc.)

Convenția UNESCO 2003 încurajează 
conștientizarea comunităților purtătoare 
de patrimoniu (indiferent de situarea lor 
geografică) cu privire la rolul pe care îl dețin 
prin calitatea de purtător, păstrător, creator și 
transmițător pentru generațiile viitoare, dar și 
pentru cultura din care fac parte și pe care o 
continuă, îmbogățesc și recreează permanent. 
În aceste condiții, deciziile guvernelor de 
a se îndrepta către comunități pentru a le 
proteja, de a le recunoaște importanța și de 
a le sprijini și pune în valoare devin cruciale. 
Așa cum specialiștii de pretutindeni din lume 
au afirmat, aproape la unison, de-a lungul 
timpului, așa cum Convenția 2003 precizează, 
este încurajată în primul rând transmiterea 
valorilor reprezentative în familie, în grup, în 
comunitatea restrânsă, tocmai pentru că între 
membrii comunității există un set de norme, de 
principii de viețuire, legături „organice” care 

determină o păstrare și o transmitere firească, 
în care fiecare cunoaște și recunoaște roluri, 
sensuri, semnificații, cauze, consecințe pe care 
limbajele orale și nonverbale le au în contexte 
specifice de manifestare. Astfel de „coduri” vor 
fi înțelese diferit, cu dificultate, sau printr-o 
cunoaștere mediată de o informare prealabilă 
de către membrii din afara comunităților 
purtătoare. Prin urmare, încurajarea trans-
miterii în context specific de manifestare, în 
cadru de obicei restrâns, cu număr limitat 
sau bine determinat de participanți sau de 
actanți (evenimentele cu caracter festiv-
ceremonial presupun o concentrare mare de 
persoane, pe când interpretarea unei doine 
reduce semnificativ numărul persoanelor 
implicate în actul performării – interpretul 
cântă pentru sine, adesea fără „public”) are 
în vedere tocmai menținerea resorturilor 
care determină coagularea grupului și a 
comunității respective. Conservarea presu-
pune, așadar, păstrarea, pe cât posibil în 
context și cu mijloace specifice „nealterate” 
a elementului vizat. Salvgardarea impune 
măsuri suplimentare și se adresează în special 
acelor elemente care riscă să „dispară”, să 
fie abandonate fie din cauza transformărilor 
nevoilor și intereselor comunității, fie pentru 
că aceasta nu mai dispune de mijloacele de 
a păstra elementul, fie prin dispariția fizică a 
unui grup uman (fapt frecvent, de exemplu, în 
regiunea Asia-Pacific, unde grupuri umane se 
sting cu rapiditate din cauza sărăciei extreme, 
a conflictelor armate, a bolilor și, odată cu 
ele dispare un întreg patrimoniu, inclusiv 
idiomul pe care îl utilizează; astfel de exemple 
sunt întâlnite, însă, pe întreaga planetă, cu 
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o frecvență diferită). Cataclismele naturale, 
conflictele armate, migrația determină 
incapacitatea comunităților de a păstra pe 
o anumită durată sau poate, definitiv (caz în 
care se conservă memoria unui patrimoniu 
și a unei comunități), o serie de elemente 
culturale și identitare specifice culturii din 
care fac parte. 

Poate având la bază și această rațiune 
de conservare, salvgardare și transmitere „cu 
orice preț”, dincolo de perpetuarea și recrearea 
în comunitate, atât UNESCO, cât și statele 
semnatare ale Convenției 2003 oferă exemple de 
conservare și transmitere în afara contextului 
specific de manifestare a unui element. Nu ne 
referim aici numai la evenimentele scenice 
ori cu caracter festiv (festivaluri de jocuri, 
cântece, concursuri „folclorice”, unele bine 
gândite, orientate și prezentate publicului de 
la nivel local, național sau chiar internațional, 
altele – simple, dar grave festivisme menite să 
afecteze atât înțelegerea publicului neavizat 
cu privire la performance-ul la care asistă, cât 
și comunitatea în sine, determinată, uneori, 
să se plieze pe gustul și așteptările publicului 
sau ale autorităților decidente). Ne referim, 
pe de o parte la transmiterea către un public 
larg, nedefinit, eterogen, iar pe de altă parte 
către unul grupat după criterii diverse (în 
general, după interese, scopuri comune, 
uneori diferențiat ca gen, vârstă, categorie 
socioprofesională ori regiune). Așa se întâmplă 
în cazul atelierelor organizate de muzeele cu 
specific etnografic, de centrele culturale, școlile 
populare de artă, de ONG-uri sau chiar de către 
școli, în cadrul anumitor ore de curriculum 
obligatoriu sau opțional ori în cadrul 

Săptămânii Școala Altfel sau prin taberele 
de vară, tabere de creație și în alte contexte 
similare, inclusiv prin rețelele de socializare 
care informează, partajează și difuzează 
conținuturi în legătură cu patrimoniul cultural 
imaterial, organizând evenimente pentru 
grupuri omogene sau eterogene (după criterii 
de: vârstă, gen, categorie socioprofesională, 
regiune geografică etc.). Așadar, o astfel de 
transmitere, dinspre o instituție de cultură 
sau de educație către anumite categorii 
de public este diferită de transmiterea în 
contextul specific inițial; astfel de noi tipuri 
de transmitere, prezente atât în mediul urban, 
cât și în cel rural, folosind atât canalele clasice 
de comunicare, cât și comunicarea online sau 
electronică vizează, adesea, copii de vârste 
diferite, fete și/sau băieți, femei – în mod 
deosebit – există grupuri organizate prin rețele 
de socializare care informează și se informează 
reciproc, partajând, de exemplu, informații 
despre: tehnici de realizare a costumelor 
populare sau a unor piese componente, 
motive decorative, cromatica folosită etc. 
Aceste modalități noi de transmitere propuse 
și organizate în contexte dedicate de către 
instituții, grupuri de inițiativă, ONG-uri, către 
alte grupuri și persoane coagulate conform 
anumitor scopuri, extind ideea de transmitere 
în contextul specific de performare, către 
un context nespecific, cu „membri atrași” 
într-un alt tip de grup uman sau comunitar 
(categoria copiilor și a tinerilor deservește 
nevoia de transmitere intergenerațională, 
categoria grupurilor de maturi se adresează 
unor interese specifice ale acestora – nevoia 
de divertisment, de redescoperire a unor 
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deprinderi cunoscute sau cu care persoanele 
respective erau familiare în contexte trecute, 
nevoia de cunoaștere a propriilor tradiții). 
Categoria indistinctă a publicului larg este 
vizată mai degrabă în cadrul organizării unor 
evenimente dedicate popularizării anumitor 
elemente, nu neapărat în legătură directă cu 
patrimoniul cultural imaterial, dar având rolul 
de a coagula ad-hoc grupuri de persoane: ne 
referim la atelierele dedicate marelui public 
– copii, tineri și adulți (familii, părinți, bunici 
și nu numai) în care aceștia participă la 
demonstrații realizate de meșteri populari, 
de interpreți de jocuri populare etc. Acești 
vizitatori sau participanți, uneori „înscriși”, pe 
baza unei programări anterioare, cu sau fără 
un cost financiar (modest, atunci când există), 
pot reprezenta categorii eterogene de public. 
Instituțiile de specialitate (muzee de etnografie, 
școli, școli populare de arte, centre culturale, 
uneori institute de cercetare) implicate în 
organizarea unor contexte de felul celor 
menționate mai sus, în baza expertizei pe care 
o dețin, a personalului specializat, pot ghida 
în mod adecvat activitatea de familiarizare și 
cunoaștere a copiilor, tinerilor și a publicului 
interesat. Există și inițiative din partea 
autorităților locale care pot reprezenta soluții 
ale lumii actuale, atunci când sunt secondate 
de expertiza specialiștilor sau de implicarea 
15  O astfel de perspectivă împărtășește și dr. Dr. Silvestru Petac, specialist în etnocoreologie la Muzeul Etnografic al Transilvaniei 

din Cluj-Napoca, care consideră că implicarea membrilor practicanți din comunitățile locale, în cadrul anumitor contexte 
organizate în scopul performării și transmiterii către generațiile tinere reprezintă o modalitate de conservare și salvgardare a 
PCI, la nivel local.

16  Într-o discuție informală, acad. Sabina Ispas, directorul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei 
Române observa că, la prima generație de români plecați peste granițe, preocuparea și nevoia principale erau legate de 
adaptare la o altfel de viață, cu alte reguli, în vreme ce a doua generație – „nepoții” sunt cei care se întorc în vizită la rudele 
rămase în țară, la locurile părinților, bunicilor, rudelor, copiii unora dintre ei vorbind românește, alteori nu, dar manifestând 
interes pentru cunoașterea „rădăcinilor”.

membrilor comunității locale15 deținători 
ei înșiși de patrimoniu și deci, capabili să 
contribuie direct la transmiterea către tipurile 
de public amintit, prin demonstrații concrete, 
în baza „deținerii” elementului pe care îl 
performează.

O categorie specială în ceea ce privește 
păstrarea, recrearea și transmiterea 
patrimoniului intangibil o constituie cea 
a românilor de peste granițe, deținători, 
purtători și transmițători specifici ai unor 
valori comunitare care se manifestă diferit 
pentru aceste comunități și grupuri de 
persoane. Motivațiile, nevoile de păstrare sau 
de redescoperire a „rădăcinilor”, de fapt, a 
identității și apartenenței la o cultură aflată 
la distanță sunt puternice la românii de peste 
granițe16. 

Transmiterea în context specific și 
restrâns, așa cum a fost aceasta promovată atât 
de specialiști, cât și de Convenția 2003 avea la 
bază faptul că fiecare purtător de patrimoniu 
deține un mod unic de a performa și transmite. 
De bună seamă, transmiterea tradiției, la sat 
și oraș nu poate fi aceeași în fiecare perioadă 
a istoriei umanității; nevoile, mentalitățile, 
datele sociale, de organizare administrativă, 
cele politice se modifică și aceste transformări 
aduc mutații în conservarea și transmiterea 
patrimoniului. 
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I.4.  Patrimoniul cultural imaterial. 
Identificare. Inventariere. 
Recunoaștere pe plan local, 
național și internațional.

UNESCO a considerat important ca fiecare 
stat sau un grup de state să își identifice valorile 
reprezentative ale culturii orale și să le propună 
pentru recunoașterea pe plan universal. Așa 
cum pentru alte tipuri de patrimoniu există 
înscrise în patrimoniul mondial17 „obiective” 
de pe teritoriul României, tot astfel, pentru 
patrimoniul cultural imaterial există două 
Liste18 în care sunt înscrise elemente fie pentru 
a fi salvgardate (salvate prin intervenții și 
măsuri specifice) în regim de urgență – Lista 
de Salvgardare Urgentă (LSU), fie pentru a 
îmbogăți patrimoniul imaterial al umanității 
cu elemente reprezentative unei culturi 
manifeste pe teritoriul unui stat sau al mai 
multor state – Lista Reprezentativă (LR) de 
patrimoniu cultural imaterial a umanității, 
conform unei proceduri specifice. După 
adoptarea Convenției 2003, s-a considerat 
util ca statele să beneficieze de modele, de 
17  Conform datelor prezentate pe site-ul oficial al Institutului Național al Patrimoniului la adresa: https://patrimoniu.ro/

monumente-istorice/lista-patrimoniului-mondial-unesco, Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, în prezent cuprinde: 
Situri culturale înscrise pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO:
•	 Biserici din Moldova: istoric și albume foto; prezentarea pe pagina UNESCO.
•	 Mănăstirea Horezu: istoric și albume foto; prezentarea pe pagina UNESCO.
•	 Sate cu biserici fortificate din Transilvania: istoric și albume foto; prezentarea pe pagina UNESCO.
•	 Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei: istoric și albume foto; prezentarea pe pagina UNESCO.
•	 Centrul Istoric Sighişoara: istoric și albume foto; prezentarea pe pagina UNESCO.
•	 Biserici de lemn din Maramureş: istoric și albume foto; prezentarea pe pagina UNESCO.
Situri naturale înscrise pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO:
•	 Delta Dunării: prezentarea pe pagina UNESCO.
•	 Păduri seculare și virgine de fag din Carpați și alte regiuni ale Europei: prezentarea pe pagina UNESCO

18  Listele UNESCO în care sunt prezentate toate elementele reprezentative, ca și cele aflate în Lista de Salvgardare Urgentă și cele 
care sunt recunoscute în Registrul de Bune Practici pot fi consultate în limba engleză sau franceză (limba în care a fost redactat 
dosarul de candidatură) pe pagina oficială a UNESCO la adresa: https://ich.unesco.org/en/lists.

exemple de programe care pun în evidență 
și care aplică în mod adecvat obiectivele 
Convenției și astfel a fost creat Registrul de 
Bune Practici care funcționează ca o a treia 
Listă a patrimoniului cultural imaterial. 
În ceea ce privește înscrierea elementelor 
propuse de state pentru Lista Reprezentativă, 
unul dintre criterii precizează că elementul 
supus analizei candidaturii îl reprezintă 
prezența elementului într-un inventar de 
patrimoniu cultural imaterial care să se refere 
la teritoriul statului respectiv. Astfel, UNESCO 
impunea fiecărui stat candidat ca în prealabil 
înscrierii să realizeze activități științifice 
privitoare la identificarea, la inventarierea 
elementelor de patrimoniu cultural imaterial, 
ceea ce determina sondarea diacronică și 
sincronică a fenomenelor de la nivel local și 
național, întrucât inventarele înregistrează 
atât elemente atestate în bibliografia de 
specialitate, în arhive, dar și informația 
actualizată, sondată de cercetările recente 
menite să demonstreze vitalitatea elementelor 
respective. UNESCO lasă fiecărui stat libertatea 
de a organiza unul sau mai multe inventare, 
ca și denumirea atribuită acestora. Importantă 
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este recunoașterea științifică, din partea spe-
cialiștilor a valorii și a reprezentativității 
elementelor înscrise, acordul explicit pe care 
comunitățile îl comunică explicit în dosarele  
de candidatură oferind recunoașterea viabi-
lității în comunitate a elementelor analizate și 
prezente în respectivele inventare.

La nivel mondial, transmiterea 
moștenirii culturale este încurajată inclusiv 
prin co-optarea comunităților în acțiuni 
cu caracter administrativ (realizarea de 
proiecte), de promovare sau chiar a celor 
cu caracter științific; comunitățile sunt 
informate cu privire la rolul și importanța 
lor și a patrimoniului pe care îl dețin și li se 
solicită acordul cu privire la orice demers 
care le vizează, ceea ce, desigur, modifică 
rolul comunității în raport cu specialiștii, 
cu instituțiile de cultură, de educație, cu 
cele administrative. Astfel, pentru înscrierea 
oricărui element pe una din Listele UNESCO – 
Lista Reprezentativă sau Lista de Salvgardarea 
Urgentă, acordul explicit al comunităților 
locale este indispensabil. Această implicare 
„conștientă” sau determinată a comunităților 
locale în demersuri importante, adesea cu 
caracter național (în unele state cu strategii 
solide în domeniul PCI) adaugă o componentă 
„vitalității” patrimoniului imaterial, prin 
aceea că, cel puțin la nivel teoretic, o serie de 
factori devin interesați de moștenirea pe care 
comunitățile o dețin, păstrează și transmit. 

Patrimoniul cultural imaterial reprezintă 
un construct mai degrabă politic, dar care 
s-a impus în statele semnatare ale Convenției 
2003, fiecare dintre acestea, făcând apel 
la acest tip de moștenire pentru a reuși să 

desfășoare strategii, politici și programe 
puternice de sprijin a conservării și transmiterii 
acestei colecții de elemente „imateriale” (cele 
mai multe de expresie materială, însă). Există 
și situații în care sintagma funcționează 
mai degrabă ca o lozincă pentru atragerea 
capitalului de imagine sau a beneficiilor de 
cele mai multe ori, materiale. Statele din fostul 
bloc comunist, așa cum este și România, având 
experiența utilizării abuzive a „folclorului”, a 
tradiției în scop de manipulare a „maselor”, 
adică a populațiilor – grupuri și comunități 
umane – de la sat și de la oraș deține un 
argument în plus în menținerea atenției către 
acele instituții ale statului, în principal, în 
măsură să protejeze comunitățile purtătoare 
de patrimoniu, ca și patrimoniul care va fi 
transmis generațiilor viitoare.

Comisia Națională pentru Salvgardarea 
Patrimoniului Cultural Imaterial, organism 
de specialitate consultativ în subordinea 
Ministerului Culturii a fost înființată în anul 
2008, în conformitate cu legislația în vigoare. 
Primul Președinte al Comisiei Naționale care a 
stabilit, potrivit atribuțiilor legale, împreună 
cu membrii acesteia, Programul național de 
salvgardare, protejare și punere în valoare a 
patrimoniului cultural imaterial, ca și structura 
Repertoriului național de patrimoniu cultural 
imaterial/ Répertoire national du patrimoine 
culturel immatériel. I a fost acad. Sabina Ispas, 
Directorul Institutului de Etnografie și Folclor 
„Constantin Brăiloiu” al Academiei Române. 
De atunci și până în prezent, această comisie 
și-a schimbat componența, fiind de fiecare dată 
alcătuită din specialiști ai diverselor domenii 
etnologice, din diverse instituții și regiuni 
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ale României (cadre didactice universitare, 
cercetători ai institutelor Academiei Române, 
muzeografi). Repertoriul reprezintă prima 
formă de inventariere realizată ca o consecință 
directă a recomandărilor Convenției 2003 și a 
fost inițial gândit sub forma a patru volume 
dintre care au fost publicate pe hârtie și digital 
două volume: Patrimoniul cultural imaterial 
din România. Repertoriu I Répertoire national 
du patrimoine culturel immatériel. I, vol. 
colectiv, realizat de Comisia Naţională pentru 
Conservarea Patrimoniului Cultural Imaterial, 
coordonat de academicianul Sabina Ispas, 
având drept autori personalități ale domeniilor 
etnologice: Nicolae Constantinescu, Zamfir 

Dejeu, Ioana Fruntelată, Otilia Hedeşan, 
Sabina Ispas, Doina Işfănoni, Marian 
Lupaşcu, Corina Mihăescu, Ilie Moise, Steluţa 
Pârâu, Nicolae Saramandu, Narcisa Ştiucă. 
Acest prim tom a apărut în anul 2009 la CIMEC 
- Institutul de Memorie Culturală. Cel de-al 
doilea volum: Patrimoniul cultural imaterial 
din România. Repertoriu II A/ Répertoire 
national du patrimoine culturel immatériel. 
II (Bucureşti, Ed. Etnologică, 2013, vol. 
colectiv, realizat de Comisia Naţională pentru 
Conservarea Patrimoniului Cultural Imaterial 
a fost coordonat de Nicolae Constantinescu, 
profesor dr. la catedra de Etnologie și Folclor, 
Facultatea de Litere a Universității din 

Elementul înscris Denumirea internațională (EN/FR) Categoria Anul 
Ritualul Călușului The Căluș ritual/Le rituel du Căluş1 Lista reprezentativă a 

patrimoniului cultural 
imaterial al umanității

2005, 2008

Doina The doina/La Doïna Lista reprezentativă a 
patrimoniului cultural 
imaterial al umanității

2009

Tehnica realizării ceramicii 
tradiționale de Horezu

Craftsmanship of Horezu ceramics/
Le savoir-faire de la céramique 
traditionnelle de Horezu

Lista reprezentativă a 
patrimoniului cultural 
imaterial al umanității

2012

Colindatul de ceată bărbătească Men’s group Colindat, Christmas-time 
ritual/Le colindat de groupe d’hommes, 
rituel de Noël

Lista reprezentativă a 
patrimoniului cultural 
imaterial al umanității

2013

Jocul fecioresc din România Lad’s dances in Romania/Les danses 
des garçons en Roumanie

Lista reprezentativă a 
patrimoniului cultural 
imaterial al umanității

2015

Tehnicile tradiționale de 
realizare a scoarței în România 
și Republica Moldova

Traditional wall-carpet craftsmanship 
in Romania and the Republic of 
Moldova/L’artisanat traditionnel 
du tapis mural en Roumanie et en 
République de Moldova

Lista reprezentativă a 
patrimoniului cultural 
imaterial al umanității

2016

Practicile culturale asociate zilei 
de 1 Martie (Mărțişorul) – dosar 
multinațional coordonat de 
România și elaborat împreună 
cu Republica Moldova, 
Republica Macedonia și 
Republica Bulgaria

Les pratiques culturelles associées au 
1er Mars

Bulgarie, ex-République yougoslave de 
Macédoine, République de Moldova et 
Roumanie

Lista reprezentativă a 
patrimoniului cultural 
imaterial al umanității

2017

1  Candidatură depusă în 2002, respinsă în 2003, revizuită și acceptată în 2005 drept „capodoperă a patrimoniului universal” și în 
2008 ca element al listei reprezentative.
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București. Cei care semnau erau, de asemenea, 
nume consacrate ale domeniului: Nicolae 
Constantinescu, Ioana Fruntelată, Ioana 
Popescu, Narcisa Ştiucă19. Primele dosare de 
candidatură ale României pentru înscrierea în 
Lista Reprezentativă au fost elaborate de către 
această comisie, în prima sa componență. 
De-a lungului timpului, din Comisie au făcut 
parte diverși specialiști, acest organism de 
specialitate continuând să își desfășoare 
activitatea.

În prezent, România are înscrise 7 
elemente în Lista Reprezentativă; acestea 
prezintă, așa cum se poate observa, atât 
candidaturile naționale, cât și pe cele 

19  Volumele în format digital pot fi descărcate descărcate la adresa https://patrimoniu.ro/patrimoniu-imaterial/inventarul-
elementelor-vii-de-patrimoniu-cultural-imaterial

multinaționale, 3 dintre cele 7 candidaturi 
acceptate fiind depuse împreună cu 
Republica Moldova (vezi tabel).

Dosarele de candidatură pot fi consul-
tate pe site-ul oficial al UNESCO la adresa: 
https://ich.unesco.org/en/lists?text=&coun-
try[]=00182&multinational=3&display1=in-
scriptionID#tabs

Acestea conțin informații despre 
denumirea elementului (inclusiv denumiri 
locale), atestare, descriere/prezentare areal de 
manifestare, comunități practicante etc., dar 
și fotografii și un scurt material video realizate 
conform cerințelor din fișa de candidatură.
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Pregătirea colacilor 
pentru a fi împărțiți 

la agapa frățească, 
hramul bisericii 

Sfânta Treime, 
Starchiojd,  

Prahova, 2016.  
Foto: Cristian Mușa

Pregătirea colacilor 
la hramul bisericii 
Sfânta Treime, 
Starchiojd,  
Prahova, 2014.  
Foto: Cristian Mușa
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Pregătirea bucatelor pentru agapa frățească la hramul bisericii Sfânta Treime, 
Starchiojd, Prahova, 2014. Foto: Cristian Mușa
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Pregătirea bucatelor pentru agapa frățească la hramul bisericii Sfânta Treime, 
Starchiojd, Prahova, 2014. Foto: Cristian Mușa
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Împărțirea rolurilor 
în pregătirea mesei 
pentru agapa 
frățească la hramul 
bisericii Sfânta 
Treime, Starchiojd, 
Prahova, 2014.  
Foto: Cristian Mușa

Agapa frățească 
la hramul bisericii 

Sfânta Treime, 
Starchiojd,  

Prahova, 2019.  
Foto: Cristian Mușa
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II. PROGRAMUL TEZAURE UMANE VII

20  https://ich.unesco.org/fr/tresors-humains-vivants.
21  Directive privitoare la stabilirea sistemelor naționale pentru acest program pot fi consultate la adresa: https://ich.unesco.org/
doc/src/00031-EN.pdf.
22  http://www.cultura.ro/lansare-program-tezaure-umane-vii-sesiunea-2020.

Programul Living Human Treasures20 
(en.)/ Les Trésors humains vivants (fr. ) tradus 
în română prin Tezaure Umane Vii reprezintă 
un program care, potrivit legislației în vigoare, 
este pus în aplicare de către Comisia Națională 
pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural 
Imaterial. Acest program a fost implementat 
de alte state, începând cu 1993, în prezent 
neavând caracter de obligativitate. Programul 
presupunea identificarea acelor purtători 
excepționali de patrimoniu, adevărate repere 
pentru comunitatea din care făceau parte și 
care aveau capacitatea și disponibilitatea de a 
transmite generațiilor tinere sau comunității: 
tehnica, meșteșugul, cunoștințele pe care 
le dețineau. Programul reprezenta, așadar, 
o modalitate de identificare a acestor 
personalități ale comunităților deținătoare, 
dar și de recunoaștere oficială la nivel local 
și național sau chiar internațional. Astfel de 
inițiative nu sunt, însă, la adăpost de riscuri, 
mai ales în statele lipsite de instrumentele și 
experiența necesare gestionării unor astfel 
de demersuri, uneori intruzive, de expunere 

a persoanelor respective, de creare a unor 
sentimente de inechitate față de alți membri 
ai comunități sau concurență între persoane, 
regiuni etc., fapt care poate atrage prejudicii 
de diverse naturi, atât purtătorilor vizați, cât 
și comunităților locale, specialiștilor implicați 
în astfel de proiecte, autorităților locale, 
decidenților de orice nivel. De asemenea, 
programul nu putea reglementa situații 
dificile, de tipul purtătorilor din comunitate 
care urmaseră o formă de educație menită să le 
ghideze cunoașterea în domeniul pentru care 
era recunoscut. Apăreau riscurile conflictelor 
de interese, suspiciunea unei transparențe 
îndoielnice și alte chestiuni nuanțate care au 
făcut ca programul să nu fie menținut decât în 
state care și-au asumat decizia continuării în 
plan intern. În România, proiectul a fost lansat 
conform modelului21 propus de UNESCO în 
anul 2009 și, potrivit legii, este încă aplicabil. 
Astfel, ultimele reglementări au fost realizate 
în anul 2020, odată cu noul Regulament 
de acordare a titlului de  TEZAUR UMAN 
VIU aprobat prin OMC nr. 2609/10.02.202022.
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III. INSTITUTE ȘI INSTITUȚII CU ATRIBUȚII  
ÎN DOMENIUL PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL 

Statul este cel care, oriunde în lume, 
la nivel decizional și strategic acționează 
în privința modalităților referitoare la 
protejarea patrimoniului cultural imaterial, 
un patrimoniu fragil, dar cu expresii 
și manifestări concrete, după cum tot 
statul este principalul responsabil pentru 
protejarea comunităților locale, a grupurilor 
și a persoanelor deținătoare, purtătoare, 
păstrătoare, creatoare și transmițătoare 
de patrimoniu. Luarea deciziilor, stabilirea 
politicilor de diverse naturi, crearea și 
adoptarea sistemelor legislative sunt atribuții 
ale statelor lumii. Crearea și consolidarea de 
instituții care să pregătească specialiști în 
domenii care studiază, cercetează, identifică, 
depozitează, interpretează fenomenul culturii 
populare de pe orice teritoriu, din orice mediu 
și transmis prin orice fel de canal reprezintă, 
de asemenea, o responsabilitate statală. 
Asigurarea instruirii, a educației de calitate 
pentru toate categoriile sociale și de vârstă, 
în mod specific, cultivarea interesului pentru 
patrimoniu, în special în rândul tinerilor care 
îl vor moșteni și, poate, transmite constituie 
obligații ale statelor prin instituțiile abilitate. 

În România, Ministerul Culturii și 
reprezentanții acestuia în teritoriu – Direcțiile 

Județene de Cultură au roluri principale în 
domeniul patrimoniului cultural, implicit 
al celui imaterial. Stabilirea deciziilor și 
a strategiilor naționale pe termen lung în 
domeniul culturii, în mod ideal, trebuie să 
fie interconectate cu intervenții similare în 
educație, știință, mediu, turism, agricultură, 
patrimoniul imaterial reflectând și reflectând-
se în toate aceste domenii. Nevoia de protejare 
a patrimoniului imaterial și a comunităților 
deținătoare este una crescândă într-o lume și 
o societate marcate de o dinamică puternică 
și puțin previzibilă, într-o etapă în care 
manifestările festivismului extrem nu sunt de 
neglijat, într-o perioadă în care nevoia de câștig 
material determină uneori un turism gestionat 
deficitar, sau în care nevoile de menținere 
a tradiției, fie ea de la sat sau de la oraș, nu 
își mai găsesc un corespondent în nevoile 
cotidiene. Statul are datoria de a preveni 
intervențiile abuzive, lipsa de interes pentru 
acest tip de patrimoniu din partea autorităților 
și a generațiilor tinere, dar și a societății, 
în ansamblu, lipsa consolidării instituțiilor 
de specialitate și a formării specialiștilor, 
chestiuni pe care toate statele lumii, în funcție 
de propriile scopuri, capacități și decizii 
reușesc să le realizeze în mod specific.
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Institutul Național al Patrimoniului – INP23 
reprezintă o instituția subordonată Ministerul 
Culturii care deține atribuții în domeniul 
colectării de date, conservării, salvgardării, 
protejării, punerii în valoare, a promovării 
patrimoniului, inclusiv a celui imaterial prin 
demersuri științifice și de conștientizare a 
importanței domeniului, de informare a 
specialiștilor și a publicului larg cu privire la 
acesta etc. Instituția realizează, de asemenea, 
programe de educație permanentă în 
domeniul patrimoniului imaterial, stabilește 
parteneriate în domeniu la nivel național și 
pe internațional, asigură impact și vizibilitate, 
stabilește relații cu domenii conexe sau de 
interes precum turismul, dezvoltare regională 
ș.a.a Atribuțiile INP în domeniul patrimoniului 
cultural imaterial sunt stabilite prin H.G. 593 
/201124.

Institutele de cercetare în domeniu ale 
Academiei Române25, Arhivele naționale de 
Folclor ale acesteia desfășoară activități de 
cercetare fundamentală în domeniu, stocând 
23  Regulamentul de organizare și funcționare este disponibil pe site-ul instituției la adresa: https://patrimoniu.ro/images/ROF-

MonitorulOficial-2017.pdf.
24  https://patrimoniu.ro/images/ROF-MonitorulOficial-2017.pdf. Cap I art 3, (2): „În domeniul protejării şi promovării patrimoniului 

imaterial, Institutul are următoarele atribuţii principale:
a)  iniţiază şi derulează proiecte şi programe privind activităţi de conservare, protejare, punere în valoare şi promovare a 

patrimoniului cultural imaterial de pe teritoriul României;
b)  realizează, susţine, inclusiv financiar, proiectele, programele şi activităţile de cercetare, conservare, protejare, punere în 

valoare şi promovare a patrimoniului cultural imaterial de pe teritoriul României, iniţiate de persoane fizice sau juridice de 
drept public ori privat, în conformitate cu strategiile şi politicile Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale;

c) coordonează metodologic activitatea aşezămintelor culturale în domeniul patrimoniului cultural imaterial;
d)  colaborează cu instituţii specializate în vederea realizării programelor şi activităţilor de cercetare a patrimoniului imaterial;
e) realizează programe-cadru de educaţie permanentă în domeniul expresiilor culturale tradiţionale;
f)  editează şi difuzează, pe orice suport material, cărţi şi alte publicaţii din domeniul patrimoniului cultural imaterial, cu 

acordul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale;
g) organizează şi administrează Registrul naţional al mărcilor tradiţionale distinctive;
h) omologhează mărcile tradiţionale distinctive;
i) organizează şi administrează Registrul naţional al patrimoniului cultural imaterial.”

25 https://acad.ro/academia2002/acadrom/pag_inst.htm.

informații indispensabile cunoașterii culturii 
din care facem parte și păstrând memoria 
identităților culturale de pe teritoriul pentru 
viitor. Aceste institute realizează cercetarea 
fenomenului folcloric, identificarea, inven-
ta rierea, clasificarea, actualizarea datelor, 
depozitarea/stocarea fondurilor pe suporți 
adecvați, clasici sau moderni; tot ele realizează 
instrumente de lucru de specialitate, biblio-
grafii, chestionare, antologii, tipologii, 
studii teoretice, publică documente dedicate 
publicului specializat și mai puțin specializat. 
La București, Institutul de Etnografie și Folclor 
„Constantin Brăiloiu” al Academiei Române 
deține una dintre cele mai importante arhive 
de folclor din Europa. Pe site-ul Institutului 
este precizat �Academia Română deține cel 
mai mare patrimoniu de cultură „imaterială” 
din România, tezaurizat în arhivele de folclor. 
Acestea sunt instituții chemate să conserve 
faptele de cultură folclorică originale, în 
forma lor specifică și constituie unul dintre 
cele mai eficiente și obiective instrumente 
sociale pentru păstrarea memoriei colective. 
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În cadrul arhivelor se alcătuiesc colecțiile, 
se fac selecții valorice; arhivele participă la 
instituționalizarea conștiinței culturale într-
un proces activ, urmărind progresul societății 
așa cum se reflectă el în acest tip de cultură; 
ele trebuie sa înmagazineze la vreme tot ceea 
ce societatea a produs în domeniul folclorului 
și trebuie păstrat. Arhiva de folclor trebuie 
să reproducă fenomenul real din perspectivă 
istorică (diacronic și sincronic), geografică, 
la nivelul structurilor și formelor, stilului 
etc�26. Rolul acestor instituții este, așadar 
fundamental atât pentru domeniile etnologice 
și pentru cele conexe, pentru fenomenele 
studiate, cât și pentru formarea de durată a 
specialiștilor, și menținerea României într-o 
relație conectată la mediul internațional de 
specialitate.

Centrele universitare în care sunt predate 
noțiuni referitoare la cultura orală și la 
patrimoniul imaterial sunt poli de pregătire 
a viitorilor specialiști, tot mai puțini având 
în vedere numărul redus de cursuri destinat 
studenților de la aceste specializări sau de la 
cursurile de masterat ori doctorat, cursurile 
de an fiind în prezent insuficient reprezentate 
pentru a satisface nevoia de pregătire a 
studenților. 

Muzeele de etnografie, adaptate tot mai 
mult ideii de „patrimoniu viu” și-au modificat 
în ultimii ani maniera de abordare atât a 
publicului vizitator, cât și a patrimoniului 
muzeal, a exponatelor în mod deosebit. 
Muzeele actuale de nivel național sau județean, 
26 https://academiaromana.ro/ief/ief_patr.htm.

dar și unele de la nivel local, creează, pe lângă 
expozițiile clasice, permanente, secvențiale 
sau itinerante, o serie de contexte în care 
obiectele expuse sunt contexualizate pentru 
a sprijini privitorul să înțeleagă și, într-o 
oarecare măsură să integreze întregul context 
prezentat unui sistem coerent de valori la 
care nu poate avea un acces i-mediat. De 
asemenea, muzeele devin, în prezent, spații 
destinate evenimentelor culturale sau dedică 
programe și spații educației nonformale. Sunt 
astfel organizate ateliere, cursuri, târguri, 
șezători, în spații fizice și digitale dedicate în 
special copiilor și tinerilor, în cadrul acestora 
publicul tânăr, individual sau în grup, având 
posibilitatea de a se afla în prezența unui 
specialist al muzeului sau al unui reprezentant 
al comunităților locale – de cele mai multe ori 
meșteri care demonstrează pentru și alături 
de „publicul țintă”. Înainte de anii 90, vizitele 
ghidate la muzeu, fie pentru turiștii români 
sau străini, fie pentru elevii grupați „pe 
clase” sau pe „școli”, uneori transportați cu 
autocare în localitățile în care astfel de muzee 
existau, aveau scopuri didactice bine definite, 
vizitele de acest fel făcând parte din educația 
obligatorie, programată, legată de cunoașterea 
istoriei și a tradițiilor. În prezent, abordarea 
este una modernă, similară instituțiilor din 
alte state, chiar atunci când muzeele nu 
dispun întotdeauna de spațiile, personalul și 
chiar de tehnologiile „din afară”.

Așezămintele culturale, terminologie cu 
care tinerii de astăzi sunt puțini familiarizați, 
sunt instituții foarte diverse ca rol și 
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formă de organizare și reprezintă, potrivit 
legislației actuale27 instituții subordonate 
administrațiilor locale. Așezăminte culturale 
sunt: centrele culturale, școlile populare 
de artă, dar și formația sau ansamblul 
artistic. Centrele culturale de la nivel local 
sau județean reprezintă poli de coeziune 
comunitară, putând, în funcție de resursele 
umane și financiare de care dispun, dar și 
de managementul instituțional, să realizeze 
demersuri privitoare la conștientizarea 
comunității cu privire la rolul său pe plan 
local, să implice comunitatea în păstrarea 
și transmiterea elementelor de PCI, dar și să 
realizeze activități de culegere, inventariere, 
stocare de date, publicare a unor monografii 
sau lucrări de prezentare și promovare a 
patrimoniului local. Astfel de instituții pot 
organiza evenimente în care să valorice 
patrimoniul și deținătorii acestuia sau să 
organizeze programe locale privitoare la 
cunoașterea, instruirea copiilor, a tinerilor, 
de multe ori împreună cu familiile acestora, 
cu școala sau școlile din comunitate, recent, 
acolo unde există, cu asociații care se alătură 
sau care chiar preiau astfel de inițiative. 
Adesea, pe plan local, există strategii, 
programe, demersuri bine înțelese, gândite, 
manageriate în favoarea comunităților locale 
și a patrimoniului local, constituindu-se 
chiar în bune practici în domeniu. Pe plan 
local sau regional, în unele localități, județe, 
regiuni, rolul activ al specialiștilor din astfel 
de centre, alături de comunitățile locale, sunt 
modalități exemplare de înțelegere a relației: 
comunitate-specialist-autoritate locală. Acolo 
27  Statutul și funcționarea acestor entități sunt reglementate prin Legea nr. 143/2007 pentru aprobarea OUG118/20106.

unde lucrurile nu se întâmplă astfel, strategiile 
naționale ale statului pot sprijini prin sondarea 
contextuală a fenomenelor locale.

Școlile populare (de artă) sprijină tinerii 
în deprinderea unor cunoștințe și tehnici 
specifice domeniilor artistice (muzică, dans).

Formele de învățământ vocațional au 
drept rol dezvoltarea unor aptitudini artistice 
sau a unor abilități tehnice (meserii), fapt care 
influențează într-o măsură greu de evaluat, 
atât abilitățile persoanei care urmează o 
astfel de instruire, cât și raportarea acesteia 
la fenomenul, tehnica pe care le studiază și 
deprinde; este dificil de „cântărit” cum anume 
se va va raporta la valorile păstrate, recreate 
și transmise în interiorul comunității, „noul” 
performer care a urmat o astfel de formă de 
instruire.

Casele și căminele culturale care au fost 
înființate prin legea menționată în scopul 
de a deservi, în fiecare localitate (sat și oraș) 
scopuri privitoare la manifestările comunitare 
și evenimentele familiale, acțiuni culturale 
care să asigure comunității coeziune, punând 
la dispoziții spații moderne noi sau refăcute, 
ceea ce „alinia” România la modele europene 
rurale și „mici” urbane. Multe dintre aceste 
tipuri de așezăminte culturale fie au fost 
desființate, fie spațiile deservesc altor scopuri 
decât cele inițiate de legiuitori. Având în 
vedere diferențele de ordin zonal, economic, 
demografic al localităților de pe teritoriul 
României de astăzi, astfel de inițiative ar 
putea, probabil să fie precedate de studiile 
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și consilierea economiștilor, sociologilor, 
etnografilor și a altor specialiști care studiază 
fenomenele legate de comunitățile umane și 
patrimoniul material și imaterial deținut de 
acestea.

Ansamblul și formația artistică (vocală, 
instrumentală, de dansuri) au drept scop 
exprimarea scenică, la festivaluri, concursuri, 
cu ocazii festive, la manifestări organizate 
pentru sărbătorirea de evenimente de 
importanță locală, regională sau locală. 
În ultimii ani, autoritățile locale, peste tot, 
în țară, au încurajat organizarea „Zilelor 
orașului” sau alte manifestări similare, fapt 
care a condus la amploarea evenimentelor din 
zona spectacolului, antrenând o parte dintre 
tipurile de așezăminte culturale menționate, 
implicit tinerii din comunitățile locale. Unele 
dintre aceste ansambluri sunt conduse de 
instructori în directă legătură cu comunitățile 
locale, altele performează pentru a oferi 
publicului răspunsuri la așteptări din zona 
divertismentului facil sau a esteticului gestual, 
vestimentar, cromatic ș.a.m.d.p.

Canalele de comunicare actuale, tot 
mai integrate vieții cotidiene a citadinilor 
și a comunităților de la sate, cu excepțiile 
firești, permit desfășurarea în mediul online și 
promovarea sau autopromovarea interpreților, 
crearea unor grupuri de susținători, anunțarea 
rapidă a evenimentelor, comunicarea cu 
diverse categorii de interlocutori din acest 
spațiu „intangibil”. Tehnologiile permanent 
avansate, care oferă device-uri „inteligente” 
permit conectări rapide la persoane, grupuri, 
umane de aproape oriunde de pe planetă. 

Ușurința comunicării și facilitarea accesului 
la o informație amalgamată produce efecte 
care necesită cercetări recente și permanent 
actualizate din partea specialiștilor unor 
domenii deja solide sau a celor care încă se 
definesc.

Organizații nonguvernamentale active în 
domeniul patrimoniului cultural imaterial.

În România, activitatea asociațiilor 
profesionale, a ONG-urilor din domeniul 
PCI cunoaște un decalaj, cel puțin la nivelul 
vizibilității, dar și al activității și al susținerii, 
față de state cu experiență în domeniu. Există 
state unde guvernele colaborează și chiar 
învestesc cu autoritate și responsabilități 
anumite ONG-uri, considerându-le drept 
parteneri credibili să ofere expertiză și să 
sprijine strategiile locale și naționale privitoare 
la PCI. România urmează să își consolideze 
acest tip de grupuri și comunități civice și să 
dezvolte un sistem funcțional în care acestea 
să poată fi cooptate pentru expertiză și sprijin 
oferit comunităților. Comunitățile științifice 
de nivel internațional sau național pot oferi 
consultanță de specialitate atunci când sunt 
solicitate în acest sens.

În România, deosebit de activă este 
Asociația de Științe Etnologice ASER de la 
Timișoara care are ca președinte pe profesor 
dr. Otilia Hedeșan de la Universitatea de Vest.
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Trasul căpițelor la claia de fân la gospodăria colectivă, satul Rotarea,  
comuna Starchiojd, Prahova. Foto:  reproducere de Aura Bejgu.
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„Momâi” pentru protejarea semănăturilor de dăunători, Starchiojd, Prahova, 2018. 
Foto: Cristian Mușa
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IV. PROGRAME ȘI PROIECTE ÎN DOMENIUL  
EDUCAȚIEI NONFORMALE ȘI AL PATRIMONIULUI  

CULTURAL IMATERIAL DESFĂȘURATE ÎN ROMÂNIA

28  https://muzeul-satului.ro/events/tabara-de-creatie-vara-pe-ulita-editia-28/.
29  https://www.youtube.com/playlist?list=PLoKuPcsD8GaCELDaxp3hWKoO5Jl7jxPUB.
30  https://muzeulastra.ro/pentru-copii/activitati-educationale/.
31  https://semnecusute.ro/.

Deși nu există o bază de date, o platformă 
care să reunească inițiativele, programele și 
proiectele desfășurate la nivel internațional 
național, zonal (pe regiuni, județe) sau 
local, astfel de inițiative există, ele fiind 
cunoscute și difuzate mai ales în rândul 
specialiștilor și al grupurilor țintă vizate în 
mod direct. Difuzarea informației se face, de 
cele mai multe ori, aceasta și ca o condiție a 
finanțatorilor de pe proiecte, pe canale de tip: 
platformă de specialitate, site al proiectului, 
blog, rețele de socializare create special 
pentru proiect sau pe paginile oficiale ale 
instituțiilor propunătoare, finanțatoare, dar și 
pe „paginile” personale de Facebook, Twiter 
ori Instagram ale persoanelor implicate: 

specialiști și participanți. Astfel de proiecte 
de educație nonformală despre care am mai 
discutat în Ghidul de față sunt evaluate 
în special de către finanțatori, inițiatori și 
de către cei direcți implicați în proiectele 
respective, din perspectiva scopului urmărit 
de către fiecare. 

Deja cu experiență în desfășurarea unor 
asemenea demersuri în domeniul educației 
nonformale sunt o serie de instituții și ONG-uri 
pe care le amintim mai jos, spațiul prezentului 
Ghid nepermițând-ne, așa cum s-ar cuveni, 
notarea tuturor inițiativelor-nenumărate, 
mai ales la nivel local- privitoare la educația 
pentru sau în legătură cu patrimoniul cultural 
imaterial: 

	�  Muzeul Național al satului „Dimitrie Gusti” care desfășoară programul anual Tabără de 
creație „Vara pe uliță”28 alături de alte proiecte de mare anvergură 
	�  Muzeul Național al Țăranului Român de la București care, pe lângă atelierele sale obișnuite 
de educație a lansat recent proiectul „De la tilincă la opincă. Dicționar pe sărite”29.

	�  Muzeul Național ASTRA Sibiu care dedică anumite proiecte copiilor30, dar care desfășoară 
și proiecte în parteneriat cu Asociația Semne Cusute.31
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	�  Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Academia Romana – Filiala Iași, 
Departamentul de Etnologie32, 
	�  Asociaţia Gaspar, Baltasar & Melchior33, fondatoarea Școlii de la Piscu, care pune la 
dispoziție resurse educaționale în domeniul patrimoniului cultural imaterial.
	�  Fundaţia i.u.g.a. înființată în anul 1996, o fundație Social-Culturală pentru Democraţie 
„identitate, unitate, generozitate, acţiune”, organizaţie neguvernamentală, având ca 
principal scop „influenţarea păstrării identităţii sociale şi culturale a personalităţii umane, 
a unităţii de acţiune democratică şi a generozităţii sale”34.
	�  Asociația Șezătoarea Urbană35 care organizează ateliere pentru diferite categorii de vârstă, 
contribuind la coagularea spiritului comunitar. 
	� Asociația Zestrea Bisoceană36 care organizează „ateliere tradiționale”.

32   Institutul Română „A. Philippide” al Academiei Române - Filiala Iași, prin Departamentul său de Etnologie a inițiat, organizat 
și desfășoară anul, începând cu anul 2015, Atelierul etno-didactic „Cum și de ce poate fi predat folclorul”, acest proiect, 
fiind „reprezentat de o întâlnire de lucru anuală pe tema locului și rolului pe care informațiile de cultura tradițională le au 
în curriculum național preuniversitar. Cercetători, cadre didactice preuniversitare si universitare, studenți, muzeografi, 
instructori de la scoli populare de arta, meșteri populari, jurnaliști, antreprenori au propus soluții creative și eficiente pentru 
integrarea acestui tip de conținut în educația formală, informală și nonformală”; un al doilea proiect educațional regional 
intitulat „Să învățăm de la bunici” a debutat în anul 2014, inițiat și organizat de Grădinița cu program prelungit nr. 13 din 
Iași, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar General Iași și Departamentul de Etnologie al Institutului de Filologie Română 
„A. Philippide”, Academia Română - Filiala Iași. Proiectul presupune realizarea de activități menite să asigure cunoașterea, 
păstrarea si promovarea patrimoniului cultural imaterial în rândul copiilor preșcolari (încondeierea ouălor, împletitul, portul 
popular, confecționarea mărțișoarelor etc.” – informații furnizate de către Ioana Repciuc Baskerville, cercetător științific II în 
cadrul Departamentul de Etnologie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Academia Română - Filiala Iași.

33  http://piscu.ro/.
34  https://memoria-gestului.fundatia-iuga.ro/despre_noi.html.
35 https://sezatoareaurbana.ro/ateliere creative/
36 https://zestreabisoceana.ro/
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Pomană primită la Moșii de Vară, Starchiojd, Prahova, 2020. Foto: Cristian Mușa

Oale și flori pregătite pentru a fi împărțite la Moșii de Vară, Starchiojd, Prahova, 2020. 
Foto: Cristian Mușa
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Alai funerar în 
drum spre biserică, 
Starchiojd,  
Prahova, 2016.  
Foto: Cristian Mușa

„Veșnica pomenire” 
la înmormântare, 
Starchiojd,  
Prahova, 2016.  
Foto: Cristian Mușa
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Împărțitul colacilor la Moșii de 
Vară, Starchiojd, Prahova, 2020.  

Foto: Cristian Mușa
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Căratul apei (în fiecare zi timp 
de șase săptămâni de la decesul 

unei persoane), Starchiojd, 
Prahova, 2020.  

Foto: Cristian Mușa



Ghid de patrimoniu cultural imaterial pentru învățământul preuniversitar 53

Împărțirea puicii de Mărină, 
Reconstituire, Starchiojd, 

Prahova, 2020.  
Foto: Cristian Mușa

Explicație: Puica de Mărină... 
– De Mărină (Sf. M. Mucenic 

Marina, 17 iulie) se dădea o puică 
de pomană din prima serie de 

pui scoși în anul acela. De obicei 
puica era dată unui copil curat, 

din neam, cel care o primește 
spunând bogdaproste, iar ce o dă 

– să fie primită.
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Cernutul puilor lunatici, Starchiojd, Prahova, 2020. 
Foto: Cristian Mușa

Explicație 
Cernutul puilor lunatici.... - . De se întâmplă ca puii 
să iasă lunatici, adică în aceeași lună în care au fost 
puse ouăle la clocit, este semn rău, pot muri toți, 
așa că trebuie cernuți deasupra vetrei cu foc: se pun 
puii într-o sită în care sunt nouă surcele și un cuțit 
și se cern deasupra focului spunând: „De foc și de 
cuțit să aveți parte!”, adică sunt întăriți prin ritual 
și li se urează să trăiască, să crească și să ajungă la 
maturitate astfel încât să fie sacrificați cu cuțitul și 
pregătiți pe vatră.

Tămâiatul porcului după 
sacrificare, satul Rotarea, 

comuna Starchiojd, 
Prahova. 

Foto: Aura Bejgu
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V. PATRIMONIUL CULTURAL IMATERIAL  
ȘI REALITATEA DIGITALĂ 

37  A se vedea capitolul VII din varianta actualizată a Directivelor operaționale: https://ich.unesco.org/en/directives?ref_paragra-
ph =fr directives; pagină consultată la data de 22 septembrie 2020.

38  https://ich.unesco.org/en/news/unesco launches platform on living heritage and the covid 19 pandemic  
13263

Astăzi, patrimoniul cultural imaterial, 
echivalat sau asimilat uneori cu folclorul în 
sens larg și nediferențiat, este pus în legătură 
cu ecologia, dezvoltarea durabilă, calitatea 
vieții, economia inclusivă, diversitatea 
culturală, pacea durabilă, schimbări climatice, 
turism ș.a.a.37 Sunt încurajate digitizarea și 
utilizarea tehnologiile avansate de cunoaștere 
și comunicare, utilizarea canalelor noi de 
comunicare și a rețelelor sociale, fapt cu atât 
mai evident cu cât, odată cu starea sanitară 
mondială provocată de pandemia de Sars-
COV-19 (2019-nCoV) astfel de mijloace și de 
canale, acceptate cu ușurință sau contestate, 
au devenit parte din existența cotidiană a 
oamenilor de pe mapamond. Informările 
științifice, cele oficiale, ale autorităților în 
diverse domenii, știrile false, manifestările 
științifice, culturale, în mare parte educația 
formală și nonformală, consultul medical, 
reuniunile interstatale au plonjat deosebit de 
rapid, în pofida imperfecțiunilor tehnologiilor 
tot mai avansate (avans pentru care nu avem 
neapărat un reper) în mediul online/digital, 
prin accesarea unui număr impresionant 

și ofertant de „platforme online”. UNESCO 
a lansat la scurt timp după declanșarea 
pandemiei un chestionar on-line către toate 
statele părți privitor la efectele acesteia 
asupra patrimoniului intangibil. Există și alte 
inițiative, fie ale UNESCO38, fie ale statelor 
membre care propun acțiuni și programe 
desfășurate în aceste noi modalități de 
comunicare, cu avantajele și dezavantajele lor 
indubitabile. O cercetare științifică, utilizând 
instrumente de lucru și metode adaptate, se 
va impune și în acest context. 
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Ansamblul folcloric 
„Plaiuri tulgheșene” 
la spectacolul 
aniversar de 
600 de ani de la 
prima atestare 
documentară a 
localității Starchiojd, 
Prahova, 2018. 
Foto: Cristian Mușa

Grupul Folcloric 
„Bucuria” pe scena 

spectacolului „Joc 
și cânt la Breaza”, 

Breaza, Prahova, 
2019. 

Foto: Ionuț Andrei
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ALTFEL DE CONCLUZII

Materialul de față invită profesorii din 
mediul preuniversitar, în primul rând, dar 
și pe adolescenții care studiază în liceele și 
colegiile din țară, alături de alte persoane 
interesate, să reflecteze asupra importanței 
culturii, în general, dar și a culturii spirituale, 
a patrimoniului în ansamblul său. Tocmai 
pentru că este fragil, ar merita ca tinerii să 
privească patrimoniul imaterial, intangibil, 
viu, ca pe un organism delicat și puternic în 
același timp, un organism care generează 
propriile nevoi și reacții oferind forță, 
vitalitate, surse și resurse ale dezvoltării și 
situării în această lume în care reperele sunt 
în mișcare rapidă. O privire nostalgică în și 
înspre trecut nu ar face decât să submineze 
progresul pe care cei de dinaintea noastră l-au 
determinat și trăit, fiind oameni ai ideilor și ai 
epocii lor, intelectuali români - spirite libere, 
adesea vizionare, în avangarda Europei, 

în câteva rânduri. Lumea viitorului oferă 
suficiente „provocări”, trezește interogații 
mereu numeroase și diverse, aduce permanent 
înaintea noastră dovezi ale inteligenței umane 
și artificiale, ale imposibilului materializat 
și devenit posibil, construiește încrederea 
de sine, demontând-o subtil, este o lume a 
paradoxurilor, construită pe și din contraste, 
viteze, reflexii rapide, dar și din strategii abile, 
în care jocurile transparenței și manipulării, 
ale grijii pentru individ, societate, comunitate, 
mediu, lume și univers, intră în conflict 
cu realitatea contrară a fenomenelor și a 
deciziilor. Patrimoniul cultural imaterial poate 
oferi chei de înțelegere, indicii, ca în jocurile 
de escape room sau în mai vechile labirinturi 
în care găsirea drumului poate aduce salvarea.

But what will be in the future?
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Pregătirea bradului de nuntă în ajunul nunții, satul Poienița, comuna Bălilești, Argeș, 2019.  
Foto: Cristian Mușa

„Plugari” în satul 
Rotarea, comuna 

Starchiojd, Prahova. 
Foto: Aura Bejgu
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