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Te-ai întrebat vreodată ce anume face parte din patrimoniul tău cul-
tural, din propria ta identitate? Ce anume te definește? O anume 
tradiție pe care o respecți an de an și care te leagă de cei din jur?

Anumite clădiri sau anumite situri arheologice pe care le vizitezi cu 
mândrie la tine în țară sau prin Europa? Un dans popular sau muzica 
celor de la Carla’s Dream sau Beyoncé? Gustul inconfundabil al unei 
mâncări de la bunica sau gustul, tot inconfundabil, al unui Pepsi? 
Eminescu, Brâncuși, Enescu sau Simona Halep?

Celebra ie românească, o anume carte, un parc de maci din Munții Car-
pați, Turnul Eiffel din Paris sau pur și simplu o stradă din orașul tău unde 
te plimbi cu mare plăcere și te simți „acasă”? Instagramul sau emoticoa-
nele pe care le folosești în conversațiile cu prietenii? Probabil câte ceva 
din toate acestea sunt amprenta ta culturală, ceea ce te definește și te 
reprezintă cel mai bine, ceea ce ai în comun cu alții, dar și ceea ce te 
caracterizează în mod special pe tine în raport cu restul lumii.

Când discutăm despre patrimoniu trebuie să vorbim ca despre ceva 
ce ne aparține și ne definește trecutul, prezentul, dar și viitorul. Des-
pre ceea ce ne face să fim ceea ce suntem ca români sau persoane 

I. Introducere: de ce un ghid 
despre patrimoniu?

Laura Grünberg
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de alte naționalități și de alte etnii, ca cetățeni ai Europei dar și ai 
lumii, ca tineri sau mai puțin tineri, ca locuitori ai unui oraș sau ai 
unui sat etc.

Patrimoniul, fie material, fie imaterial, este de fapt o POVESTE com-
pusă din mai multe alte povești. Una care ne este citită de către alții, 
una pe care o scriem noi și una pe care o transmitem generațiilor 
următoare.

Patrimoniu nu este un dat. Înseamnă muncă. Munca celor de dinain-
tea ta, la care se adaugă munca ta, prin care continui să îl constru-
iești, să îl respecți, să îl transmiți. Este o formă subtilă de comunicare 
între noi, între generații, epoci, culturi, lumi. Relația ta cu patrimoniul 
este o relație în ambele sensuri. Îi dai ceva și primești înzecit. Îl cunoști 
și recunoști, îl respecți, contribui prin ceea ce faci la dezvoltarea lui, 
iar el te face să te simți bine în pielea ta, să ai propria identitate, să te 
simți cetățean al unui oraș, al unei țări și, de ce nu, al lumii.

De ce un ghid despre patrimoniu? Pentru că patrimoniul se învață. 
Studiile despre patrimoniu fac parte în multe țări din curricula obli-
gatorie în școală și se constituie ca domeniu de sine stătător la nivel 
de studii universitare. Geografia, geologia, istoria artei, restaurarea, 
legislația specifică, antropologia, sociologia, arhitectura, jurnalismul, 
managementul cutural—toate aceste domenii sunt strâns legate 
de expertiza în ceea ce privește patrimoniul cultural. Până când și 
România se va alinia la această abordare instituționalizată a dome-
niului, orice ghid prin care se promovează educația despre și prin 
patrimoniu este bine-venit. Educația pentru patrimoniu înseamnă 
educație pentru viitor cu respect pentru trecut și responsabilitate 
pentru prezent.
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De ce un ghid de educație pentru și prin patrimoniu? Pentru că pro-
blemele de azi ale patrimoniul sunt mai importante ca oricând în 
istoria omenirii. Dispar păduri, specii de plante și animale, se dărâmă 
sau sunt distruse, în războaie, clădiri și monumente istorice, se uită 
tradiții, se construiesc șosele peste situri arheologice, limba română 
e în mare suferință, pseudoarta și pseudovalorile dau năvală, glo-
balizarea uniformizează și uneori înghite specificități culturale, con-
sumerismul transformă totul în „marfă” etc. Un angajament real al 
fiecăruia dintre noi în raport cu ceea ce valorizăm din trecut și ceea 
ce proiectăm pentru viitor este bazat pe educație, pe informare și pe 
formare în problemele complexe legate de patrimoniu.

De ce acest ghid de educație pentru și prin patrimoniu? Pentru că 
este conceput de experți în domeniul patrimoniului care au în același 
timp și experiență bogată și practică în domeniul educațional. Sunt 
cunoscători de patrimoniu, dar sunt și buni comunicatori—mesageri 
a ceea ce trebuie transmis tinerelor generații.

Acest ghid este un manual care pune accent pe o învățare modernă, 
bazată pe reflexivitate, gândire critică, interactivitate și, nu în ultimul 
rând, pe implicare. Nu este un ghid despre patrimoniu, pe cât este 
un ghid de utilizare corectă a patrimoniului, un ghid despre cum 
trebuie folosit, păstrat, valorificat și transmis patrimoniul cultural. Este 
o poveste scrisă la mai multe mâini, adică interdisciplinar. Istoricul, 
arhitectul, artistul, scriitorul, educatorul, managerul cultural, dar și 
publicitarul sau omul de comunicare, fiecare în parte și toți împreună 
spun o poveste din povești despre patrimoniu.

Asociația Culturală „Patrimoniu pentru Viitor” pune la dispoziție acest 
ghid tinerilor și în general tuturor celor cărora le pasă de „mâinele” 
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lor. Un mâine globalizat și tehnologizat în care valorile culturale lo-
cale, naționale și regionale trebuie să continue să aibă un loc bine 
stabilit.

Le mulțumim colaboratorilor noștri pentru implicare. În 2018—Anul 
European al Patrimoniului Cultural —, mesajul pe care vrem să îl 
transmitem prin acest proiect este: învață ce este patrimoniul, dar 
mai ales trăiește patrimoniul. Simte-l, privește-l cu respect, ascultă-l 
cu uimire, miroase-l cu nesaț, citește-l pe îndelete, povestește despre 
el și altora, luptă-te pentru el dacă e cazul. Patrimoniul ești (și) tu!
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Istoria ca domeniu de cunoaștere este în continuă dezvoltare prin 
însăși scurgerea timpului și prin înnoirea reflecției metodologice. 
Faptul că istoria se ocupă în primul rând cu felul în care oamenii au 
perceput evenimentele și procesele la care au participat sau doar au 
asistat ori de care au auzit ar trebui să ne îndemne la reflecție. Până 
la urmă, Herodot a scris despre ceea ce a văzut cu ochii lui, dar a 
folosit și informații preluate de la alții și, mai important, le-a tradus 
pe toate pe înțelesul contemporanilor lui.

De la începuturile meseriei sale, istoricul este angajat într-un constant 
dialog cu cei din epoca sa, pentru care scrie.

Patrimoniul este forma materializată a acestor percepții—de la peisa-
jele istorice la construcțiile impozante, de la resturile de oase preisto-
rice la tablourile aflate în muzee, de la polenul fosilizat la arhitectura 
urbană a unui oraș, de la uneltele de piatră sau de bronz la Moara 
lui Asan.

Istoricul folosește toate aceste elemente pentru a reconstitui viața 
societăților trecute, percepțiile de astăzi și de atunci despre acestea, 
toate învelite și structurate în așa fel încât contemporanii să reflecteze 
asupra trecutului și a relației acestuia cu prezentul.

II. Istorie și patrimoniu
Carol Căpiță, Alin Ciupală
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Patrimoniul, înțeles ca formă concretă a experienței umane trecute, 
face, prin definiție, obiectul unei cercetări transdisciplinare. Un expert 
în domeniul problemelor de patrimoniu are nevoie nu doar de isto-
rie, ci și de științele naturale, de istoria artei, de cunoașterea legislați-
ei, de valorificarea acestuia în contextul unei redefiniri a relației socie-
tăților moderne cu trecutul, dar și a dezvoltării durabile și sustenabile.
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Povestea
Este anul 3018 și lumea a fost cucerită (nu neapărat la modul nega-
tiv) de tehnologie: totul se află pe ecrane, de la minuscule ceasuri cât 
unghia, la panouri uriașe cât un munte. Totul este proiectat, interactiv, 
ușor de transformat, filmic și se îndepărtează de ceea ce numim noi 
azi realitate fizică. Cu ajutorul ecranelor, totul arată perfect, clădirile 
au cărămizile identice, dar identice, știți ce-i asta? Copacii au aceeași 
înălțime și seamănă perfect (vă amintiți că sunt de fapt ecrane fine 
care acoperă nu se mai știe ce, da?), în casă, mobila arată cum vrei tu 
când te muți, o programezi prin atingere să aibă ce culoare vrei, iar 
ea, ca prin minune, ia și forma dorită. O lume perfectă deci, în care 
imperfecțiunile sunt acoperite de ecrane.

Anastasia are 10 ani și este la o școală neobișnuită, unde copiii nu 
sunt supravegheați tot timpul în pauze, când reușește să evadeze 
cu mintea, iar uneori și cu corpul, cu mâinile și cu visele, într-o lume 
unde ecranele nu sunt totul. În curtea școlii se află un mic deal, cu 
o textură neobișnuită, acoperit de un ecran moale ca un plastic fin 
și subțire, pe care sunt proiectate imagini cu flori și fluturi. A fost de 
multe ori cocoțată pe el, dar acum e destul de neastâmpărată cât să 
dea la o parte ecranul milimetric și să caute ce se află sub el (deși 
există reguli destul de stricte despre faptul că ecranele nu trebuie să   

III. Ce este patrimoniul?
Raluca Bem Neamu
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fie înlăturate, mai ales de către copii). Dealul e plin de pământ, dar, 
acoperite parțial de acesta, sunt de fapt multe obiecte despre care 
Anastasia nu știe nimic: o cutie cu o plantă veche, destul de urâtă 
după părerea ei, alături de care este o scrijelitură într-un limbaj sau 
într-o limbă necunoscută (ea nu e sigură că e scris, e totuși atât de 
diferit de scrisul mașinilor din timpul ei!), un inel care pare ruginit și 
fooooaaarte vechi, o piesă dintr-o casă care arată ca o sculptură, dar 
atât de departe de perfecțiunea statuilor proiectate pe clădirile din 
zilele Anastasiei.

Inima îi bate să-i spargă pieptul, e foarte emoționată din cauză că a 
descoperit ceva despre care vrea să afle mai multe, dar nu îndrăz-
nește să întrebe, fiindcă știe că nu trebuia să dea deoparte ecranul. 
Ce să facă? Acoperă grăbită grămada de obiecte și se întoarce la ore.

Deși este la ora de tehnologie, a rămas cu mintea în curte, la gră-
mada de obiecte și începe să scrie cuvintele care îi vin în minte, ca 
să grupeze obiectele, categoriile, senzațiile, și să descopere cheia 
pentru a afla ce este acolo. Îi vin în minte: muzee, expoziții, cultură, 
familie, vechi și restaurat, prețios, interesant, străin, atractiv. Hmmm, 
nu a ajuns prea departe, îi vin prea multe cuvinte și prea alandala. 
Cel mai bine e să apeleze la computer, care le știe pe toate, și să afle 
răspunsurile de la el. Dacă n-ar fi așa emoționată, și-ar da singură 
seama de unde vin obiectele acelea și ce sunt. Tastează cuvintele 
venite în minte și mai adaugă câteva, ca să aibă un rezultat cât mai 
bun: comoară, natură, arhitectură, sculptură, scriere, bijuterii, povești, 
obiceiuri. Atât apucase să vadă! Așteaptă răspunsul computerului, 
care se lasă așteptat, fiindcă durează mai mult decât de obicei. Până 
și el e derutat. În cele din urmă apare un singur cuvânt care ocupă 
ecranul: PATRIMONIU.
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Nu-l mai auzise până acum, așa că începe să exploreze câmpurile 
din jurul cuvântului care cuprind multe imagini, filme, desene, de-
sene și fotografii cu clădiri diverse având detalii fascinante, FOARTE 
diferite între ele (asta o șochează cel mai tare, ea e obișnuită ca totul 
să fie foarte regulat și asemănător!), cărți, picturi, sculpturi, povești, 
feluri de mâncare, cântece, costume de îmbrăcăminte, aparate vechi 
cu funcții neștiute. Sunt grupate pe țări, regiuni, epoci. Sunt atât de 
frumoase, atît de DIVERSE, de fascinante și de numeroase!
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De la patrimoniul familiei  
la patrimoniul clasat
Anastasia a descoperit calitățile esențiale ale patrimoniului atunci 
când i-a propus computerului cuvintele.

Probabil comoara găsită a aparținut unei familii care a locuit pe vre-
muri în zonă. Fiecare familie are obiecte valoroase lăsate de bunici 
și de străbunici, fie că sunt de la sat sau de la oraș. Este cutia păstra-
tă cu obiecte vechi sau casa bătrânească moștenită, sunt cântecele 
vechi cântate pentru adormirea bebelușilor sau poveștile spuse de 
bunici. Aceasta este avuția familiei pe care părinții o transmit copiilor, 
iar aceștia, la rândul lor, o transferă celor ce vin după ei.

Ia o foaie de hârtie și desenează obiectele din familia 
ta care consideri că sunt patrimoniu, sau scrie o listă 
a lor, în ordinea importanței pentru tine. Gândește‑te 
dacă vin din familia tatălui sau a mamei, întreabă 
din ce localitate ar putea veni ele și de la cine le aveți. 
Atenție! Pe primul loc trebuie să fie obiectul cel mai 
prețios pentru tine, care nu e neapărat nevoie să fie și 
cel mai scump. Explică de ce acela este cel mai valoros.
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Comoara pe care ai descoperit-o acum poartă numele de patrimo-
niul familiei. Mai există patrimoniul clasat, adică acele obiecte pe 
care le evaluează un expert și pe care le apreciază ca fiind FOARTE 
valoroase.

Ele sunt clasate, adică sunt înregistrate într-un catalog sau sunt tre-
cute într-o listă mare care cuprinde patrimoniul dintr-o țară. Fiecare 
națiune are un astfel de catalog cu obiecte de patrimoniu. Există și 
patrimoniul universal, adică cele mai valoroase câteva obiecte de pa-
trimoniu din fiecare țară. Selecția este dură, iar numărul lor este redus.

Patrimoniul familiei–patrimoniul clasat
Patrimoniul național are câteva caracteristici pe care Anastasia le-a 
intuit și pe care le descoperim acum împreună:

Este valoros — patrimoniul e valoros nu numai prin vechime (nu ori-
ce obiect vechi este valoros!), dar mai ales prin câteva caracteristici 

Căutați lista monumentelor UNESCO de la noi din 
țară și verificați dacă ați vizitat vreun monument. 
Gândiți‑vă de ce acest monument este vizitat de mulți 
oameni și scrieți calitățile pe care le are, dar și ce pot 
face oamenii responsabili de monument pentru ca el să 
fie și protejat, dar și pus în valoare. Grea misiune!
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legate de modul cum este realizat (poate este o tehnică nouă în 
momentul în care este realizat, poate este decorat, poate este so-
fisticat sau perfect din punct de vedere al simplității), prin material 
(poate să fie un material valoros cum este marmura, aurul, dar și 
lemnul de calitate, prelucrat cu atenție și minuție), prin utilitate (la ce 
folosea și cât era de evident acest lucru) sau prin funcția decorativă 
(adică aceea de a înfrumuseța un spațiu).

Este moștenit — de la părinți, bunici, rude mai îndepărtate, de la 
strămoșii de chiar acum cîteva mii de ani. Chiar dacă ține de trecut, 
patrimoniul ține și de prezent și de viitor.

Gândește‑te la obiecte noi valoroase, din 
prezent, din casa ta sau din satul/orașul/țara 
ta, despre care crezi că vor deveni patrimoniu 
în viitor. Alege unul și argumentează în 
câteva rânduri de ce crezi că merită să devină 
patrimoniu.

Este original, de neînlocuit — nu mai poate fi reprodus. Chiar 
dacă tehnologia a evoluat, să refaci un obiect vechi, valoros, este 
imposibil din cauza faptului că materialele, tehnicile și uneltele s-au 
schimbat, iar mințile oamenilor gândesc altfel forma și rolul obiecte-
lor. O refacere nu face decât să falsifice.

Este natural sau cultural — patrimoniul, așa cum este gândit de 
oameni, este fie natural (peisaje, lacuri, munți etc.), fie cultural (adică 
făcut de mâna omului și respectând anumite reguli ale timului și ale 
spațiului în care se afla(u) omul/oamenii respectivi, devenind astfel 
cultural).
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Pe baza lui se dezvoltă cultura — patrimoniul stă la baza a ceea 
ce se creează astăzi în toate domeniile culturii (literatură, arte, muzi-
că, arhitectură, tehnologie etc.). Nimic nu apare în domeniul spiritual 
fără să aibă legătură cu ceea ce deja s-a creat.

Are nevoie de protecție (conservare și restaurare) — datorită 
vechimii și valorii pe care le are, patrimoniul are nevoie de protecția 
oamenilor. Există mai multe forme de a o face, ceea ce se numește 
conservare: printr-o corectă întrebunințare a obiectului (un dulap vechi 
folosit pentru obiecte ușoare care să nu-l distrugă), prin păstrarea în 
condiții potrivite (o hartă veche din casă nu trebuie ținută în bucă-
tărie, altfel se degradează din cauza aburului, iar în muzee, unde se 
află multe obiecte valoroase, temperatura și umiditatea se măsoară, 
pentru ca obiectele să fie cât mai bine păstrate). Patrimoniul poate fi 
păstrat și altfel:

  prin legi (în fiecare țară există legi stricte care protejează 
patrimoniul);

  prin marcarea obiectului ca fiind de patrimoniu, pentru ca 
toți oamenii să fie conștienți de valoarea lui și de faptul că 
trebuie să se comporte cu grijă (există indicatoare speciale 
plasate în localități);

  prin luarea de poziție dacă observăm patrimoniu în pri-
mejdie;

  prin restaurarea lui dacă este foarte afectat de vreme (resta-
urarea este un proces foarte complicat pe care numai resta-
uratorii îl cunosc).

Am povestit puțin despre ce înseamnă patrimoniul, dar am lăsat 
deoparte multe lucruri importante care vor apărea în capitolele  
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următoare. Până atunci, căutați în dicționar câteva cuvinte care să 
vă ajute la înțelegerea patrimoniului și nu uitați că cea mai impor-
tantă caracteristică a unui obiect de patrimoniu este valoarea afec-
tivă pe care o are pentru voi: vestigiu, sit, artefact, arhivă, numisma-
tică, cartografic.

Dacă nu cunoașteți o situație reală, căutați 
pe internet un caz în care comunitatea 
dintr‑o țară sau dintr‑un oraș/sat 
a reacționat la distrugerea unui obiect de 
patrimoniu. Citiți cazul și apoi propuneți 
o pancartă pe care să desenați și să scrieți 
un mesaj pentru salvarea lui.
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Bună întrebare! Cu siguranță, răspunsul te va surprinde și te va intriga.

Pentru început, gândește-te la lucrurile care îți plac, care au valoa-
re pentru tine, din toate aspectele vieții tale, din copilărie și până 
acum: melodii preferate, haine, cărți, feluri de mâncare, filme, jucării 
de care nu te puteai despărți, prieteni, locuri îndrăgite din vacanțe, 
mici ritualuri sau obiceiuri ale familiei sau ale grupului tău de amici… 
Dintr-odată îți trec prin minte atâtea lucruri diferite, din categorii 
atât de diverse, care au însă toate legătură cu tine, au o semnificație 
pentru tine!

Cum ar fi să repeți exercițiul gândindu-te la lucrurile care au valoare 
pentru familia ta, pentru grupul tău de prieteni etc.? Probabil că une-
le lucruri ar dispărea, pierzându-și importanța, dar ar apărea altele, 
iar listele ar deveni tot mai lungi, mai variate și mai greu de organizat.

Frumusețea lucrurilor simple
Cred că te gândești deja la cât de complicată devine discuția atunci 
când trebuie să cuprinzi lucrurile valoroase la nivelul unei întregi co-
munități, al unui popor, sau al umanității în general! Ei bine, vei fi sur-
prins să afli că sunt suficiente doar trei criterii pentru a face ordine în 

IV. De câte feluri este  
patrimoniul?

Despina Hașegan



18

G
hi

du
l m

eu
 d

e 
pa

tr
im

on
iu

acest haos aparent și pentru a permite apoi împărțirea patrimoniului 
în mai multe categorii mai mici:

A. Este sau nu este creat de om?
B. Poate sau nu poate fi atins?
C. Poate sau nu poate fi mutat din loc?

A fi sau a nu fi… creat de om
Cu alte cuvinte, patrimoniul poate fi natural (locuri unice, spectacu-
loase din natură, precum Delta Dunării, în țara noastră, ori Marele 
Canion, în SUA), sau creat de om (de la clădiri, opere de artă și vechi 
așezări umane la tradiții, meșteșuguri etc.).

A fi sau a nu fi… tangibil
Adică poate sau nu să fie atins? Este material sau imaterial? Patrimo-
niul poate fi un obiect concret, o pictură, o sculptură etc., dar poate 

Capra neagră 
este și ea 

patrimoniu 
natural
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fi un cântec, un dans, o tradiție veche etc. În acest al doilea caz, vom 
vorbi despre un patrimoniu imaterial, care nu este un obiect concret, 
dar care poate fi extrem de valoros.

Patrimoniul imaterial
În această categorie sunt incluse în general formele de exprimare ale 
culturii tradiționale sau, mai simplu spus, creațiile populare de orice 
fel: de la basme, povești, balade, teatru popular, muzică, dansuri, 
ritualuri și obiceiuri până la tehnici și meșteșuguri.

Așa că, oricât de surprinzător ar părea, data viitoare când vei mai 
vedea ritualul Călușului, cunoscut și ca Dansul Călușarilor, să știi că te 
afli în fața unei expresii a patrimoniului cultural imaterial recunoscut 
pe plan internațional.

Patrimoniul material mobil și imobil
Când vorbim despre patrimoniul material, adică despre bunuri cul-
turale concrete, tangibile, intervine un criteriu cât se poate de firesc 
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și de practic: putem sau nu putem muta acele obiecte din loc? Altfel 
spus, este un patrimoniu mobil sau imobil? Putem muta/așeza în altă 
parte un tablou, o carte, o sculptură etc., dar nu putem face același 
lucru cu o clădire, cu ruinele unei cetăți, cu o veche așezare umană 
ș.a.m.d.

Patrimoniul mobil
Chiar dacă pentru tine sau pentru mulți dintre colegii tăi un obiect 
de patrimoniu înseamnă o operă de artă, e momentul să aflați că 
patrimoniul cultural mobil cuprinde foarte multe categorii de bunuri; 
acestea pot avea valoare: istorică, arheologică, etnografică (adică re-
feritoare la cultura și modul de viață al unui popor), documentară, 
heraldică (referitoare la steme și blazoane), artistică, bibliofilă (referi-
toare la documente, cărți rare, prețioase), științifică și tehnică, carto-
grafică (referitoare la hărți și planuri), literară, epigrafică (referitoare 
la inscripții), cinematografică, numismatică (referitoare la monede și 
medalii), filatelică (referitoare la timbre și mărci poștale).

Din această înșiruire rezultă că nu doar lucrările de artă, ci nenumă-
rate obiecte de o varietate impresionantă pot fi considerate patrimo-
niu; de exemplu: diverse creații tehnice, prototipuri de aparate (adică 
primele modele prezentate înainte de a fi produse pe scară largă), 
filme, înregistrări audio sau obiecte de uz casnic. Despre cine și cum 
stabilește valoarea diferitelor bunuri, dacă sunt sau nu de patrimoniu, 
vom vorbi imediat.

Până atunci, te provoc să găsești 
exemple de obiecte pentru fiecare 
dintre categoriile enumerate mai sus!
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Categorie/ valoare Exemplu

Istorică Vârf de săgeată din Evul Mediu

Arheologică Ruinele cetăţii Sarmizegetusa

Etnografică (exemplul tău)

Documentară (exemplul tău)

Heraldică (exemplul tău)

Artistică (exemplul tău)

Bibliofilă (exemplul tău)

Științifică și tehnică (exemplul tău)

Cartografică (exemplul tău)

Literară (exemplul tău)

Epigrafică (exemplul tău)

Cinematografică (exemplul tău)

Numismatică (exemplul tău)

Filatelică (exemplul tău)

Patrimoniul imobil
În fine, iată-ne ajunși la ultima categorie importantă de patrimoniu. 
Sunt sigură că deja îți poți da seama ce cuprinde patrimoniul imo-
bil: monumente istorice. Ca și în cazul patrimoniului mobil, valoarea 
acestor bunuri sau ansambluri de bunuri imobile poate fi apreciată 
din mai multe puncte de vedere: arheologic, istoric, arhitectural, reli-
gios, urbanistic, artistic, peisagistic sau tehnico-științific. Prin urmare, 
aici vom regăsi: situri arheologice, monumente de arhitectură, tehni-
ce sau de artă, locuri istorice, dar și parcuri sau grădini.

Dacă obiectele de patrimoniu mobil se regăsesc de obicei în muzee, 
arhive, biblioteci sau în alte instituții, existența monumentelor istorice 
este semnalată printr-un semn pe care sunt convinsă că l-ai văzut 
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cel puțin o dată. Iată-l aici! Îl recunoști? Indicatoarele rutiere care ne 
îndrumă către un obiectiv turistic păstrează culoarea maro, care le 
diferențiază de restul panourilor.

A fi sau a nu fi obiect de patrimoniu
Am promis că vom vorbi și despre cine și cum stabilește dacă un 
obiect este sau nu de patrimoniu. Este vorba despre experți, din di-
verse domenii, care analizează cu mare atenție respectivul bun sau 
obiect; se întocmesc rapoarte, se discută în comisii și se iau decizii. 
Sunt foarte multe criterii care trebuie avute în vedere: vechimea, ra-
ritatea, importanța istorică, unicitatea etc. Amintește-ți ce ți-a spus 
Raluca despre asta.

În funcție de aceste criterii se decide și în ce categorie de patrimo-
niu se include respectivul obiect sau bun: tezaur, pentru bunurile de 
patrimoniu mobil cu valoare excepțională, sau fond, pentru bunurile 
care au valoare, dar nu excepțională. În cazul monumentelor istorice, 
există categoriile A, B și C, care indică valoarea excepțională, națio-
nală sau doar caracterul reprezentativ pentru un anumit domeniu.

Te provoc să faci o 
listă cu cel puțin 
cinci astfel de 
monumente care 
există în orașul tău 
ori în apropiere sau 
pe care le‑ai vizitat!
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Toate bunurile incluse în patrimoniu, de oricare fel, sunt protejate de 
legi speciale și pot beneficia de condiții speciale de păstrare. Scopul 
este de a le prelungi existența, pentru a se bucura de ele cât mai 
multe dintre generațiile care vor urma.

Implică-te!
Nu doar statul, prin instituțiile sale, semnalează existența unui bun de 
patrimoniu și apoi începe operațiunea de clasare, adică de încadrare 
într-o anumită categorie de patrimoniu. Și tu poți atrage atenția asu-
pra unui obiect de valoare care îți aparține ție, familiei tale sau comu-
nității. Cum? Apelând la un expert din respectivul domeniu, care va 
face o evaluare atentă și va face recomandările necesare.

UNESCO
Mai ții minte exercițiul primit de la Raluca? Organizația Națiunilor 
Unite pentru Educație, Știință și Cultură (pe scurt, după denumirea 
în engleză, UNESCO) este o agenție care face parte din Organizația 
Națiunilor Unite (ONU), fiind înființată în 1945. Misiunea declarată 
este să contribuie la promovarea păcii și securității în lume prin in-
termediul educației, științei și culturii. UNESCO actualizeză în per-
manență listele cu bunuri din patrimoniul cultural de o importanță 
excepțională, care necesită protejarea lor ca parte din patrimoniul 
întregii omeniri, fie material, fie imaterial. Proiectele mai recente se 
referă la patrimoniul documentar (digital) și la cel tehnic.

Află de pe site-ul Ministerului Culturii și Identității Naționale care sunt 
bunurile de patrimoniu ale României prezente pe listele UNESCO: 
www.cultura.ro/unesco. Te așteaptă informații surprinzătoare și idei 
pentru vacanțele viitoare!
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Un exemplu de  
patrimoniu imaterial

Așa cum ați aflat deja, multe obiceiuri, tradiții, muzică, dansuri 
etc. pot fi încadrate în categoria patrimoniului imaterial. Ca să 
nu vi se pară dificil de identificat, vă propunem să discutăm în 
continuare pornind de la un exemplu.

Sărbătoarea Sânzienelor  
în tradiția românească

Ce sunt Sânzienele?
„Sânziană” este un cuvânt cu mai multe sensuri. Să le aflăm împreună:
În primul rând, este o plantă perenă cu flori galbene. Este răspân-
dită în Europa, Africa de Nord și în regiunile cu climă temperată din 
Asia. Această plantă înflorește în luna iunie, chiar în preajma zilei 
de 24 sau mai devreme, în apropierea solstițiului de vară (21 iunie). 
Dernumirea științifică, în latinește, este Galium verum. În unele zone 

Sorina Neacșu
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ale țării, această plantă mai este cunoscută și drept „drăgaică” sau 
„floarea lui Sântion”.

În al doilea rând, Sânzienele sunt și ființe fantastice — zânele bune, 
ielele — din folclorul românesc. Ele au puteri magice date de înce-
putul propriu-zis al verii (solstițiul de vară) și se arată doar o dată pe 
an, în seara dintre 23 și 24 iunie, chiar în ajunul sărbătorii creștine a 
Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Se spune că aceste zâne binevoi-
toare vin de prin păduri și de pe câmpii cu daruri către toți cei care le 
prețuiesc. Aduc sănătate, noroc și iubire. Începuturile acestei sărbă-
tori și tradiții sunt atât de vechi, încât se pierd în negura timpului, dar 
o parte din magia Sânzienelor a fost preluată în basme. Cosânzeana 
(cu cosițe de aur sau galbene) este o soră a lor. Mihail Sadoveanu și 
Mircea Eliade au scris despre sânziene. Mircea Eliade, de exemplu, 
și le-a închipuit pe sânziene apropiate de Diana, zeița vânătorii, a 
pădurilor, a florilor și a animalelor din mitologia romană.

Nu în ultimul rând, pentru frumusețea sărbătorii, dar și a plantei, mul-
te fete poartă acest nume. Așadar, poate fi și substantiv propriu.

Ce este Noaptea de Sânziene?
Este o sărbătoare populară, din folclorul nostru. Este foarte veche, 
dar bunicii noștri o cunosc și și-o amintesc. În noaptea de Sânziene 
se spune că se deschid porțile cerului și din acea lume trec spre noi 
zâne cu puterea să preschimbe florile în plante de leac, câmpiile în 
holde cu rod și să păzească de duh rău casele, oamenii și animalele. 
Ele cântă și dansează pe pășuni.

În mediul rural, această tradiție este mai cunoscută. Pentru a nu uita de 
ea, s-a făcut și în mediul urban transferul acestei frumoase sărbători 
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populare. Noaptea de Sânziene a devenit prilej pentru tot mai mulți 
oameni să se îmbrace în alb sau galben și să se întâlnească, să cânte, 
să danseze în amintirea ielelor.

Ce tradiții sunt asociate acestei sărbători?

  beau ferestrele, porțile și streșinile caselor erau împodobite cu 
buchete și cununi de sânziană;

  femeile căsătorite își înfășurau mijlocul cu flori de sânziene ca să 
nu aibă dureri la muncile câmpului, iar tinerele fete puneau floa-
rea sub pernă, ca să-și viseze ursitul (adică, alesul);

  fetele aruncau cununițe de sânziană pe casă și, de câte ori arun-
cau cununița până ce aceasta rămânea pe casă, atâția ani aveau 
de așteptat până să se mărite.

•  Mai cunoasteți și alte exemple de 
tradiții?

•  Voi cum v‑ați implica în 
transmiterea tradiției acestei 
sărbători?
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Patrimoniul cultural imaterial
Dintre toate tipurile de patrimoniu, acesta pare să permită cel mai 
deschis dialog cu lumea noastră. Pe de o parte are nevoie de con-
tactul direct dintre oameni: transmiterea unor meșteșuguri, obiceiuri 
sau ritualuri. De obicei, aceste elemente de patrimoniu, în ciuda fap-
tului să sunt invizibile, sunt foarte strâns legate de locul în care au 
fost create. Ceea ce aduce în discuție o altă problemă: ce înseamnă 
autentic?

V. Unde găsim patrimoniul?
Iulia Iordan
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Autentic poate însemna, în funcție de context, adevărat sau original, 
veritabil sau neîndoielnic.

Pe de altă parte, în alte situații, patrimoniul cultural imaterial devine 
foarte ușor de transmis pe distanțe foarte mari. Din această catego-
rie fac parte basmele, dansul, muzica, patrimoniul lingvistic sau cel 
audiovizual, toponimia, patrimoniul științific sau cel digital.

Dificultatea legată de acest tip de patrimoniu este lipsa controlului 
asupra modificărilor pe care le poate suferi pe drum. În cazul bas-
melor, de exemplu, aceste modificări sunt foarte vizibile. Să ne oprim, 
de pildă, la povestea Cenușăresei: este o poveste populară întâlnită 

•  Caută informații despre acest loc și gândește‑te la 
o altă zonă din România pe care ai vizitat‑o și care 
crezi că s‑ar putea încadra în această categorie! 
Scrie câteva argumente în favoarea alegerii tale!

•  Explică acest termen în situații diferite legate de 
patrimoniu.

•  Gândește‑te, de exemplu, la un obicei care ține 
de ritualul nunții, să zicem, cel al împodobirii 
unui brad tânăr care este plimbat pe strada unde 
locuiește mirele. Încearcă să îți imaginezi acest 
obicei în mediul rural, acolo unde a luat naștere, 
apoi încearcă să îl „muți” în mediul urban, în 
fața blocului. Ce ai observat? Cum crezi că am 
putea ajuta azi la conservarea anumitor obiceiuri 
și ritualuri? Notează un obicei sau un ritual foarte 
important pentru tine!

•  Cum le‑ai povesti celorlalți despre el?
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în culturi foarte diferite, precum cele germană, japoneză sau nordică. 
De fiecare dată anumite elemente locale s-au strecurat în fiecare va-
riantă, iar fiecare cultură și-a pus amprenta asupra poveștii.

Patrimoniul cultural material
1. Patrimoniul mobil
Faptul că astăzi avem muzee, spre deosebire de acum câteva sute de 
ani, ne ajută să ne organizăm mai bine opiniile cu privire la valori în 
general. Există o serie de trăsături despre care ai aflat deja de la Ra-
luca și Despina, care ne ajută să stabilim dacă un obiect este valoros 
sau nu, există sisteme de conservare a acestor obiecte și modalități 
de a păstra sau investiga poveștile lor.

Din casele oamenilor, din atelierele artiștilor, din siturile arheologice 
sau din biblioteci, obiectele valoroase au ajuns în colecții private sau 
în muzee, iar în prezent fac parte din expoziții deschise publicului sau 
se scrie despre ele.

Dar ce ne facem azi cu haosul de obiecte care ne înconjoară? Lucru-
rile și imaginile lor ne sufocă la orice pas, iar viteza cu care ele trec 

Alege un exemplu din această categorie 
și adună informații despre el din 
diverse surse! Poate fi o poveste, 
o piesă muzicală, un cuvânt sau numele 
localității tale!
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prin viața noastră pentru ca altele să le ia locul este uneori amețitoa-
re. Cum putem explica acest lucru? Consumerismul ne arată că în 
prezent avem tendința de a acorda o valoare din ce în ce mai mică 
lucrurilor din viețile noastre.

Pe care dintre obiectele pe care le vezi acum în 
jurul tău le consideri valoroase și pe care nu? De ce? 
Analizează materialul din care sunt confecționate 
și gândește‑te cât de durabile sunt. Obiectele pe care 
noi le considerăm azi lipsite de valoare vor fi valoroase 
în viitor? Îndrăznesc să îți spun o întrebare chiar 
și mai dificilă: o groapă de gunoi are vreo valoare 
culturală? În ce fel?

2. Patrimoniul imobil
Așa cum îți spunea și Despina mai devreme, în această categorie in-
tră situri arheologice, monumente, clădiri istorice, orașe. Descoperă 
pe harta de mai jos orașul Sighișoara, bisericile fortificate din Tran-
silvania, bisericile pictate din Moldova, fortărețele dacice din Munții 
Orăștie, bisericile de lemn din Maramureș, câteva dintre monumen-
tele istorice de importanță culturală mondială din țara noastră.

Teatrul de 
Vară/Cinema 

„Capitol“, 
București
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Dacă te afli într-un oraș, ai putea vedea în jurul tău fabrici vechi, blo-
curi construite în perioada comunistă, cinematografe abandonate. 
Ce părere ai despre ele? Aceste construcții pot intra și el în categoria 
„patrimoniu cultural imobil”?

Acum găsește pe hartă locul în care 
te afli tu! Gândește‑te la monumentul 
istoric cel mai apropiat și încearcă să 
îl descrii. Încearcă să estimezi dacă 
importanța lui este locală, regională, 
națională sau mondială. Cum motivezi 
alegerea ta?
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„Unde?” ne trimite la „Când?”
Raluca ți-a vorbit mai devreme despre natura patrimoniului. Să ne 
reamintim că noi suntem cei care definim această noțiune și, în ge-
neral, ceea ce considerăm astăzi prețios a fost cândva o parte inte-
grată în viața cotidiană a unor oameni.

Sunt foarte multe întrebări interesante pe care ni le putem pune por-
nind de la acest aspect:

  Când încetează un obiect să devină util, obișnuit,  
personal și devine prețios și pentru ceilalți?

  Ce îl face să devină prețios?
  Unde ar trebui să stea odată ce și-a schimbat funcția?
  Cui îi aparține acum acest obiect?

Prezentul este viitorul trecut
Pe lângă limbaj, capacitate de cunoaștere, abilități, emoții suntem 
înzestrați și cu creativitate. Orice om este capabil să creeze lucruri 
dintre cele mai diverse: opere de artă, obiecte de uz cotidian, lim-

Inițiază o discuție cu prietenii sau cu 
colegii tăi pornind de la aceste 
întrebări! Ce alte probleme mai ridică 
ideea de obiect de patrimoniu? Scrie 
mai jos câteva concluzii!



baje, piese muzicale, creații literare sau mecanisme, construcții, filme 
sau sisteme de programare. Oricare dintre lucrurile pe care le creezi 
tu azi pot deveni prețioase pentru oamenii din viitor.

Ce‑ar fi dacă ai putea crea un obiect care să 
transforme în viitor viața ta sau a celorlalți? Ce‑ar 
fi dacă ai deveni un artist recunoscut? Ce‑ar fi dacă, 
în urma unui cataclism, doar camera, sau doar casa 
ta, ar rămâne perfect conservată și ar fi descoperită 
peste sute de ani de alți oameni?

Creează un scenariu posibil și apoi o hartă care să 
conțină locuri, evenimente sau obiecte importante 
care vorbesc despre tine sau despre comunitatea ta!
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Hmmm, deci te-ai hotărât să scrii despre „patrimoniu”? Păi, felicitări! 
Însuși faptul că vrei să scrii despre ceva important pentru tine este, 
într-un fel, o formă de protejare a patrimoniului. Vezi tu, scrisul este 
un mod de comunicare, dar mai ales un mod de protejare a infor-
mației. Fără el, multe povești, întâmplări, fapte istorice, legi, rezultate, 
date și calcule ș.a.m.d., nu ar putea să fie păstrate și transmise.

Deși la început, adică în urmă cu peste 5 000 de ani, „scrisul” arăta 
mai mult ca un fel de mici desene, foarte curând acesta s-a tran-
format întâi în semne (ca niște liniuțe), iar apoi în diverse forme ce 
seamănă cu literele de azi. Dezvoltarea scrisului a fost vitală pentru 
evoluția omenirii și asta o demonstrează chiar și micile expresii de 
tipul Verba volant, scripta manent (ce datează de acum aproximativ 
2 000 ani), care se traduce din latină prin „Vorbele zboară, ce e scris 
rămâne”.

Dar iată că ne-am luat cu vorba și nu am explicat de ce poate fi con-
siderat scrisul un element de patrimoniu.

În zilele noastre, multe cuvinte se prescurtează, se simplifică, se ex-
primă prin imagini sau prin semne, se reduc și se uită. Sunt convinsă 

VI. Cum povestesc altora  
cum văd eu patrimoniul?

Catinca Măndiță
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că ați cunoscut persoane care, în loc să își exprime sentimentele în 
cuvinte, preferă să „dea LOVE”, să scrie prescurtat și incorect „dekt” 
(„decât”), „aqm” („acum”), „bn” („bine”), „dk” („dacă”) etc. sau îți arată 
degetul mare cu pumnul strâns în loc să îți scrie că a înțeles, sau că 
te felicită pentru ceva bine făcut, că e mândru/mândră de tine sau 
că te place.

Dacă stai să te gândești, te-ai simți mai bine dacă fata din clasa cea-
laltă (de care îți place în secret) ți-ar scrie că îi place noua ta tunsoare, 
că este mândră de ultima ta notă la matematică sau că, în loc să îți 
„dea like” când ai facut ceva bun, s-a hotărât să îți scrie câteva cuvin-
te, ați intrat în vorbă și ai aflat atâtea lucruri noi despre ea.

În același timp dispar cuvintele mai putin utilizate, sau, mai exact, 
sunt uitate și, ca atare, trebuie și ele protejate.

La prima vedere nu e o problemă atât de mare faptul că dispar cu-
vinte, din moment ce încă poți să transmiți informații, dar, dacă ai 
dori să îi faci un compliment aceleiași fete, care dintre următoarele 
cuvinte i-ar plăcea mai mult? Îi spui că este deșteaptă? Sau că este 
inteligentă, abilă, ingenioasă, pricepută, practică, isteață?

Îi spui că o placi? Sau că este simpatică, încântătoare, amuzantă, 
drăguță, antrenantă, elegantă, naturală, delicată, amabilă, caldă, cre-
ativă, înfloritoare, empatică, exuberantă, fascinantă, surprinzătoare 
etc.?

Revenind la subiect, și anume cum scriem despre patrimoniu (sau 
despre orice altceva important), pentru început îți propun să facem o 
listă de întrebări care să ne ajute să punem ideile în ordine. Și, dacă 



36

G
hi

du
l m

eu
 d

e 
pa

tr
im

on
iu

vrei să testezi teoria, poți să alegi orice poveste, carte, reportaj sau 
film care ți-a plăcut și o să descoperi că urmează, în mare măsură, 
cam aceleași întrebări.

Iată-le:

Ce? Cine? Când? Unde? Cum? De ce? Ce?
Întrebarea se referă la subiectul tău. O statuie, un tablou, un mește-
șug sau o piesă muzicală, un obiect istoric sau un dans, un sit

arheologic sau un animal pe cale de dispariție etc. despre care te-ai 
decis să povestești celorlalți și, astfel, să îl protejezi. În exemplul ales 
de tine, „ce” se poate regăsi în titlu (de exemplu, „Misiune imposibilă” 
sau „Gardienii galaxiei”), sau îl deduci tu din prima parte a textului.

Cine? și Când?
Și aici e simplu. Cine l-a descoperit, produs, scris, pictat, cântat, pro-
tejat etc., respectiv când s-au întâmplat acestea. Poate poți să ne dai 
câteva detalii despre autor, despre viața lui sau despre cine a fost, 
să ne spui când a fost declarat obiect de patrimoniu sau când a fost 
distrus și în ce condiții, cine l-a resturat sau când a fost reinterpretat. 
Cine și câte sunt personajele principale/importante fără de care nu 
ar exista cartea, filmul, informația jurnalistică, respectiv când s-au în-
tâmplat cele descrise.

Unde?
Unde a apărut, unde se afla? Cum ajungem acolo (dacă se poate?). 
Poate e vorba de o floare rară care crește pe vârful munșilor sau de 
ruinele unei cetăți de acum 2 000 de ani, un tablou aflat într-o colec-
ție privată ce poate fi văzut doar cu programare sau pe care îl găsești 
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pe YouTube. Dacă ai ales un exemplu pe gustul tău, încearcă să îți 
imaginezi că toate s-ar întâmpla în alt loc și vei descoperi că acțiu-
nea nu mai funcționează sau chiar nu își mai are rostul, personajele 
nu îi mai aparțin și pot deveni ridicole. Cum ar funcționa seria Harry 
Potter fără să existe Hogwarts sau cum ar suna un reportaj despre 
lipsa apei în zonele deșertice din Africa mutat în Canada (cunoscută 
și ca țara lacurilor)?

Cum?
Aici „povestitorul” ne spune cum s-au întâmplat lucrurile, cum e 
sculptura sau zona protejată, cum e tabloul sau cum se execută 
dansul respectiv, ne descrie peisajul, culorile, obiceiurile, ne dă toate 
informațiile despre subiectul ales sau, în exemplul nostru, reprezintă 
acțiunea, cum se întâmplă sau s-au întâmplat cele povestite și este 
partea cea mai complexă a materialului scris. Se poate rezuma și la 
câteva fraze în funcție de dificultatea subiectului dar și în funcție de 
spațiul disponibil (un articol de șase rânduri într-un ziar, o carte sau 
un reportaj într-o revistă, o știre online).

De ce?
Mulți ar spune că povestea noastră s-a încheiat deja și ca atare nu 
mai e nevoie de nimic. Dar toate „poveștile” bune au un „De ce?”, 
iar cel puțin pentru mine acest lucru este extrem de important, 
pentru că îmi spune de ce e semnificativă povestea, ce am de în-
vățat din ea, de ce s-a hotărât scriitorul să o pună pe hârtie. Așa 
că întreabă-te și tu de ce ai ales acest obiect de patrimoniu, și nu 
un altul. Sigur că ai fi putut să scrii și despre altceva, dar l-ai ales 
pe acesta, așa că undeva există un motiv foarte bun. Aici e locul, 
momentul, să ne spui care e motivul tău, și, pentru că e unul impor-
tant, va deveni și pentru cititor/ascultător important. Fără această 
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motivație, orice poveste rămâne doar o înșiruire de cuvinte care nu 
va schimba nimic în cititorii/ascultătorii tăi.

Acum, că structura e realizată, să vedem ce alte recomandări avem 
pentru a scrie convingător și creativ.

1.  Informează-te, caută date despre subiectul tău în mai multe locuri, 
pe internet, în cărți, întreabă profesori și părinți. În felul acesta 
poți să și verifici că informațiile tale sunt corecte, fiindcă se poate 
întâmpla ca amintirile sau datele de pe internet să nu fie foarte 
exacte.

2.  Scrie cu cuvintele tale, dar citează și personalități. Sigur vei găsi in-
formații în diverse surse despre subiectul ales, dar nu copia cuvânt 
cu cuvânt. Citește, sintetizează, alege ce este relevant și rescrie 
cu propriile cuvinte. Dacă însă găsești un citat, o opinie oferită de 
o personalitate, de un expert recunoscut în domeniul respectiv, 
copiază exact fraza și menționează autorul.

3.  Dacă ai prea multe informații și nu toate își găsesc locul în ma-
terialul tău, introdu referințe. De exemplu, dacă un tablou a fost 
restaurat de un pictor de renume, dar nu ai suficient spațiu să îl 
prezinți, marchează în dreptul numelui pictorului link-ul către bio-
grafia acestuia pentru cei care doresc mai multe detalii.

4.  Folosește descrierea, creează imagini în mintea cititorului, utilizea-
ză figuri de stil, ajută-l să își imagineze ce îi povestești și astfel o să 
se simtă mai aproape de subiectul tău. Nu uita că în „scris” putem 
să facem apel și la sentimente și emoții, să ne referim la gânduri, 
dorințe, planuri interioare ale personajelor, fapt care este destul de 
greu de transpus (după cum veți vedea mai jos) când vorbim de 
materiale vizuale sau filmate.

5.  Încearcă să eviți frazele prea lungi și propozițiile foarte scurte. 



Dacă sunt prea lungi, se pierde mesajul pe care vrei să îl transmiți, 
iar dacă sunt prea scurte (de exemplu, „Ana are mere.”), vor se-
măna cu propozițiile din manualele de scriere din clasele primare.

6.  Când ai terminat, recitește cu voce tare tot ce ai scris și astfel vei 
putea corecta atât din punct de vedere gramatical cât și din punct 
de vedere structural (organizarea ideilor, a frazelor), vei putea eli-
mina cuvintele care se repetă sau să le înlocuiești cu sinonime, să 
reașezi în pagină și, la final, să găsești un titlu potrivit.

Eu îți urez spor la scris și, dacă te încurci, nu te opri, mai bine cere 
ajutorul cuiva apropiat. Adu-ți aminte că te-ai apucat să scrii pentru 
a proteja ceva frumos și important, ceva pentru care merită să faci 
un pic de „efort”, ceva drag ție, care merită să fie cunoscut, păstrat, 
îngrijit și protejat și de cei care îți vor citi lucrarea. Motivația ta este 
unică, așa cum ești și tu; mai mult, ea te reprezintă și te „conservă” în 
cuvântul scris, și prin ea conservi și protejezi o parte din cine ești tu, 
ce rămâne să existe mult timp de acum încolo, pentru că și fiecare 
dintre noi poate deveni parte din „patrimoniu”.
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Dacă ai citit capitolele anterioare ale Ghidului, atunci știi deja că — sub 
condiția sine qua non că respectă criteriile științifice referitoare la va-
loare—obiect de patrimoniu poate fi… cam orice. Ai de unde să-ți 
alegi subiectul! Un obiect creat de om sau un subiect care se referă 
la patrimoniul natural? Material sau imaterial? Mobil sau imobil? Care 
să fie cel mai bun subiect? Grea întrebare, poate tocmai pentru că 
posibilitățile sunt practic infinite. Și dacă, da, primul pas este chiar 

VII. Cum arăt altora  
cum văd eu patrimoniul?

Sabina Pop
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acesta, alegerea subiectului, aproape concomitent ai de luat și o a 
doua decizie importantă: care formă de descriere exprimă cel mai 
bine subiectul ales. Vei vedea că nu de puține ori îți vei răspunde că 
imaginea este indispensabilă; cel puțin în combinație cu forme de 
expresie prin cuvânt.

De ce prin imagine?
Dacă ai trăi în viitor și ai citi despre, să zicem, un război de țesut făcut 
din lemn, obiect care nu mai există și care nu se mai folosește, de pa-
trimoniu, nu ai dori să-l vezi? Nu ai dori să poți să observi cum func-
tionează și ce minunății se nasc din mâinile femeii care îl folosește? 
A-l vedea înseamnă, în principiu… fotografie sau film, cu mențiunea 
că film presupune că poți vedea obiectul și în mișcare, poți să-l vezi 
și cum funcționează.

Poate ai auzit acea zicere foarte cunoscută: o imagine face cât o 
sută de cuvinte! Ea, zicerea, vrea să spună că, de cele mai multe ori, 
prin cuvinte comunicăm și explicăm, dar că imaginile au o forță, un 
impact foarte puternic, unic. Imaginile sunt sintetice, adică ele furni-
zează, instantaneu și concomitent, o mulțime de informații. Ne-ar lua 
mult timp să descriem în cuvinte ceea ce o singură imagine trans-
mite din prima secundă în care o privești; o imagine vorbește „de-
odată” despre dimensiune, formă, culoare, aspect, frumusețe, stare 
(de conservare/degradare, de exemplu), context (mediul în care se 
află obiectul) etc. Pe de altă parte, imaginile sunt o mărturie fidelă 
a obiectului filmat, căci orice descriere prin cuvinte lasă loc puterii 

Documentează prin imagine!
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cititorului de a imagina obiectul în felul său propriu, dar orice imagine 
arată fidel și precis cum este acel obiect. Nu în ultimul rând, fotogra-
fia și filmul pot oferi și multe informații „inefabile”, adică acele lucruri 
greu de măsurat și de descris, dar esențiale, cum ar fi atmosfera 
unui anumit loc, starea de spirit a cuiva (un meșter, de exemplu) etc.; 
exact acest tip de informații „inefabile” ne impresionează puternic, ne 
impresionează afectiv… Deci, caută să surprinzi acest gen de imagini, 
ele sunt prețioase și au o mare putere de convingere.

Dar să revenim la:

Cum arăt altora…
Răspunsul simplu ar fi: povestind prin imagini. Dar cum să gândesc, 
în imagini, o poveste? Păi… ca pe o frază. Ai nevoie de un subiect, de 
un predicat, poate de un atribut sau de un complement… Specialiștii 
au studiat și au constatat că, de orice subiect s-ar ocupa un film, 
deci și filmulețul tău, trebuie să poată să răspundă la aceleași câteva 
întrebări pe care le cunoști deja.

Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? și, foarte important, Ce vreau 
EU să spun?/Ce vreau EU să transmit despre subiect? Sună cunos-
cut? Desigur, cunoști deja aceste întrebări și această modalitate de 
a structura o poveste, au vorbit despre ea inclusiv capitolele prece-
dente ale ghidului. A povesti în imagini este similar cu a povesti prin 
cuvinte, iar principiile sunt aceleași. Doar că, poate, în cazul imaginii 
riscurile să „te fure peisajul”, la propriu și la figurat, sunt probabil chiar 
mai mari, deci trebuie să fii și mai riguros în a introduce în film doar 
ceea ce are legătură strânsă cu subiectul; la filmare apar întotdeauna 
multe lucruri care îți par, pe moment, superinteresante sau excepțio-
nal de frumoase… tentația este mare…
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Dacă este să continuăm exemplul cu războiul de țesut de mai sus: 
Despre Cine povestim? = despre „Război de țesut” (vezi, îl tratăm ca 
pe un personaj cu viață proprie!); Ce face „Războiul”? = „Țese”, sim-
plu, nu-i așa?! (adică, hai să-l vedem în funcțiune!) Unde? = „În Ma-
ramureș—România” (deci, logic, ar fi binevenit să prezentăm zona) 
Când? = „În anul”… și tot așa… Atenție însă, următoarele trei întrebări 
sunt cele mai importante și exact aici intervine puterea deosebită a 
imaginii fotografice sau filmice de a pune în lumină aspecte greu de 
descris doar prin vorbe, aici intervine puterea noastră creativă de a 
găsi acele situații de viață capabile să dea celui care privește informa-
ții despre Cum?, despre De ce? și mai ales despre:

Ce vreau eu să spun despre…?
Cel mai important lucru este ce transmit, dincolo de simpla infor-
mație, imaginile tale, deci, întreabă-te neapărat, înainte de a începe 
orice, „Ce vrei să spui TU?” despre acel obiect sau acea realitate, care 
este părerea TA, mesajul TĂU despre subiectul pe care ți-l propui. 
Nu uita că filmul și fotografia sunt arte și, ca orice artă, pot să ne 
impresioneze afectiv, pot să comunice și sentimente, nu doar infor-
mații. Încearcă, deci, ca, dincolo de înregistrarea vizuală ilustrativă, 
descriptivă, strict documentară a unui obiect de patrimoniu—tip de 
înregistrare care, desigur, nu trebuie să lipsească—să ne transmiți 
IDEEA TA despre acel subiect.

De exemplu, arată-ne Cum? țese ultima femeie care știe să facă 
acest lucru în mod tradițional în satul tău, dar nu te limita la aceasta, 
ci încearcă să găsești modalități să ne transmiți și regretul acestei 
femei în vârstă că tinerii nu par interesați să învețe îndeletnicirea 
ei și că țesutul la războiul de lemn este pe cale de dispariție în sat, 
motiv pentru care ea se încăpățânează să continue, deși ochii nu 
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prea o mai ajută, mâinile îi cam tremură uneori… Răspunzi astfel 
atât la De ce?, dar și la Ce vrei să spui tu despre…? „Regretul” repre-
zintă ideea ta despre subiect. Este un plus important adăugat fără 
a știrbi cu nimic conținutul sobru, științific, informațional-obiectiv. 
Dacă vei găsi căi să exprimi această părere a ta, vei crea un lucru cu 
adevărat valoros. Cum? Vei vedea că este mai simplu decât crezi: 
vei simți instinctiv nevoia să ne arăți cât de dificilă este pregătirea 
materialelor tradiționale pe care le folosește bătrâna și cât de greu 
și le procură (și, deci, vei simți nevoia să „urmărești” personajul prin 
camera de filmat), vei intui că este binevenit să te apropii de mâinile 
ei („plan detaliu”) spre a vedea cât de minuțioasă este munca, vei 
dori cu siguranță să-i vezi de aproape chipul („prim-plan”) atunci 
când vorbește despre faptul că nu are ucenici și ochii i se umezesc, 
vei vrea să descrii (într-o „panoramare”, să zicem) rezultatul muncii 
ei—frumoasele pânzeturi țesute —, vei simți că ar fi util și necesar să 
ne arăți țesăturile și în mediul în care ele sunt utilizate în viață, adică 
să filmezi o încăpere tradițională frumos împodobită cu ele… Dacă 
pe parcursul realizării nu uiți să-ți pui constant întrebarea „Ce vreau 
eu să transmit cu…?”, vei vedea că vei găsi numeroase modalități, 
creative și personale, de a ne comunica ideea ta, unică…

Așa-i că nu mai pare chiar atât de complicat?! Mai ales dacă o luăm 
pas cu pas, pe etape…

Cum fac un filmuleț?
În primul rând trebuie să fii pregătit pentru trei perioade distincte, 
filmarea este doar una dintre faze și, de obicei, cea care îți va lua mai 
puțin timp decât celelalte două, adică etapa de pregătire, la început, 
și cea de montaj, la final, după filmare.
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În etapa de pregătire lucrul cel mai important este să te documentezi 
cât mai bine asupra subiectului pe care l-ai ales și, după ce ai aflat tot 
ce poți afla despre el, să reușești să renunți la o parte dintre lucrurile 
pe care le-ai aflat; pentru că, nu-i așa, nu toate informațiile vor fi utile 
și, deci, va trebui să selectezi ce consideri că merită să prezinte filmu-
lețul tău din multitudinea de lucruri aflate. Urmează apoi un alt pas 
important, acela de a-ți face un plan, acel plan pe care îl numim sce-
nariu, sunt sigură că ai auzit acest cuvânt. El, scenariul, va conține, în 
ordinea din viitorul film, momentele („secvențele”) pe care ți le propui, 
astfel încât să prezinți cât mai adecvat lucrurile despre care ai decis să 
povestești. De exemplu, poți începe cu un moment în care să descrii 
satul în care se află războiul de țesut, apoi poți să treci la secvențe în 
care să arăți războiul și pe femeia care țese, lemnul și decorația obiec-
tului, țesăturile și tehnica țesutului, camera „împodobită” cu pânzeturi 
și… tot așa. Tu decizi atât conținutul acestor secvențe, cât și ordinea 
lor și, pentru a lua decizii corecte, este suficient să te raportezi per-
manent la, da, ai ghicit, întrebarea cheie „Ce vreau să transmit cu…?”

Tot acum, în faza de scenariu, trebuie să decizi cine va vorbi în filmul 
tău. De obicei părerile despre orice subiect sunt împărțite și este bine 
să ne arăți aceasta, pentru obiectivitate. De exemplu, trei păreri dife-
rite ar acoperi subiectul la care ne-am referit mai sus:

a) femeia care țese,
b) un tânăr care ne spune de ce el nu este interesat, în con-
textul vieții contemporane, să continue tradiția țesutului
și
c) un specialist care ne explică de ce acest război de țesut este 
obiect de patrimoniu și care este valoarea lui.
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Nu uita că atunci când cineva este în fața camerei de filmat are mari 
emoții, așa că lasă timp oricărui interlocutor să se exprime așa cum 
simte (vei renunța, la montaj, la ce este în plus), stabilește un dialog 
real cu acesta și ajută-l „să intre în stare”; nu căuta răspunsuri corecte, 
ci răspunsuri sincere, doar acestea sunt credibile și au impact. Știai 
că ceea ce se exprimă prin vorbe este… doar 7% din comunicare, iar 
restul constă în ton, inflexiunile vocii (38%) și în atitudinea (55%) celui 
care vorbește atunci când rostește vorbele? Un interviu bun este re-
flectarea exterioară a trăirilor interioare… deci, contează ce se spune, 
dar mai ales cum se spune! Gândește-te la asta!

Iată că am intrat deja, prin cele de mai sus, în etapa de filmare, care 
ar trebui să pună în valoare exact aceste trăiri. Cum trebuie să filmezi 
concret? Citește câteva gânduri despre aceasta în subcapitolul des-
pre tehnica filmării.

La montaj… selectăm imaginile, sonorizăm și finalizăm. Ce este mon-
tajul? Exact procesul de alegere și de ordonare a materialelor brute 
filmate, o fază cu rol cel puțin la fel de important ca și filmarea.

Mulți specialiști spun că, de fapt, aici, la montaj, se face cu adevă-
rat filmul. Este un proces creativ, o etapă care oferă, mai mult decât 
alte momente, oportunități multiple să evidențiezi ideea ta despre 
subiect. Doar camera de supraveghere de la bancomat este perfect 
obiectivă și cronologică, deci urmărește ca, prin montaj, să ne trans-
miți gândirea ta despre ceea ce este definitoriu pentru realitatea fil-
mată selectând doar ceea ce este cu adevărat util acestei idei și orga-
nizând imaginile în acea ordine care pune cel mai adecvat în lumină 
ce vrei tu să ne transmiți; să nu-ți pară rău de ceea ce rămâne pe 
dinafară. Continuă lucrarea adăugând muzici care să îmbogățească 
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această idee a ta și completează totul cu zgomote și ambianțe sonore 
care vor accentua senzația de viață trăită. Și, când ai ajuns cu filmul 
aproape de finalizare, folosește, dacă simți că ar fi utile, și efecte, dar 
nu abuza de ele. Chiar dacă sunt tentante, au darul să „ia ochii” și sunt 
atât de la îndemână astăzi din punct de vedere tehnic… nimic nu se 
compară cu autenticitatea…

Și uite așa am ajuns la…

Tehnica, bat-o vina…
Un cuvânt care deseori sperie. Te rog nu te lăsa copleșit de el, astăzi 
totul este foarte accesibil… Un telefon mobil, o tabletă, o cameră de 
filmat mică de amator furnizează azi imagini destul de corecte din 
punct de vedere tehnic și, oricum, important este ce transmit ima-
ginile tale, nu cât de performant este echipamentul la care ai acces.

Pe cât posibil, încearcă să surprinzi imagini frumos cadrate (fără să 
„tai” capul vreunui personaj), fixe (care nu tremură), nu abuza de 
„zoom” sau alte mișcări de aparat (mișcarea continuă este… cea mai 
frecventă dintre bolile copilăriei la cineastul amator), evită să îndrepți 
aparatul direct spre soare ori spre altă sursă de lumină (camera va 
înregistra doar siluete) și, mai ales, nu filma mult și în neștire, ci doar 
ceea ce te impresionează cu adevărat. Încearcă să fotografiezi și 
să filmezi, atunci când subiectul permite, puțin altfel decât „vede 
ochiul” în mod obișnuit. Te-ai gândit că poate subiectul tău ar fi 
mai interesant documentat dacă ai înregistra imaginea dorită în zori 
sau în amurg? Mai „de sus” sau „mai de jos” decât vede ochiul în 
general? Cu o mișcare de apropiere față de un detaliu semnificativ 
sau cu o mișcare de panoramare când vrei să descrii ceva? Încearcă 
să vezi lucrurile puțin altfel decât le vedem toți în mod normal, însă 
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neapărat „un altfel” în sensul reliefării ideii tale, justificat de subiect, 
nu doar pentru a fi diferit în sine, „de amorul artei”, cum se spune…

Vezi?! Din nou revenim la ce vrem să spunem despre…

Un alt mod de a face „conservare”?
Da. Păstrăm obiecte de patrimoniu prin imaginea lor. Îmi aduc amin-
te de primul meu film despre tradiții—ca să ne păstrăm în zona 
exemplului la care ne-am referit în acest capitol —, un film despre 
civilizația lemnului. Aveam puțin peste vârsta voastră, a celor care 
se presupune că citiți aceste rânduri și am filmat atunci o piuă, o 

Câteva ÎNCADRATURI 
recomandate
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vârtelniță, o moară de lemn, un mecanism-închizătoare de lemn la o 
biserică, o troiță de lemn cu frumoase picturi naive… Le-am căutat, 
le-am descoperit, am povestit despre ele prin imagini și… s-a spus 
despre acel film că a făcut „cercetare” etnografică… Pe mine m-a puf-
nit râsul, căci nici prin cap nu-mi trecuse că fac ceva care sună atât de 
important, serios și doct…

Apoi, după zece ani, m-am întors în acele locuri și n-am mai găsit 
acele obiecte… Ele nu mai erau, dar erau în filmul realizat cu zece ani 
în urmă… Atunci s-a spus că filmul a făcut nu doar cercetare, ci și… 
„conservare”… M-a pufnit râsul din nou, mai abitir, dar n-am putut 
totuși să neg evidența că, prin chiar faptul că au fost înregistrate vi-
zual, într-un fel, acele obiecte s-au păstrat măcar prin imagine, măcar 
în conștiința noastră… Da, imaginea este importantă, pentru că are 
puterea să păstreze ceea ce este pe cale să se piardă…

Documentar, vreau să spun sintagma „film documentar”, vine de la 
„document” și de la „a documenta”.

Știu că și tu vei putea documenta convingător realitățile pe care le 
cunoști; și, dincolo de asta, poate că într-o zi … cine știe, chiar te va 
tenta să te înrolezi în această atât de nobilă armată a jurnaliștilor 
care… documentează patrimoniul… BAFTĂ!



Asociația Culturală  
„Patrimoniu pentru Viitor”

a luat ființă în 2005 la inițiativa unui grup de iubitori ai artelor și ai culturii. Activitățile 

asociației fac cunoscute istoria, diversitatea și importanța patrimoniului cultural româ-

nesc. Asociația pune preț pe cunoașterea prin descoperire și crede că este una dintre 

cele mai bune metode de învățare. Asociața se numără printre membrii organizației 

paneuropene Europa Nostra (www.europanostra.org).

Contact: www.patrimoniu-viitor.ro / prietenii@patrimoniu-viitor.ro

Didactic.ro
este un proiect susținut de Intuitext, compania de software educațional a grupului Sof-

twin. Creat în 2003, portalul numără în prezent 930 739 de membri și oferă 280 582 de 

materiale didactice. Site-ul „pereche” al comunității Didactic.ro este Olimpiade.ro, por-

talul concursurilor și al olimpiadelor școlare din România, unde elevii, cadrele didactice 

și părinții pot găsi informații complete legate de competițiile școlare și pot face schimb 

de impresii despre organizare, subiecte și programa concursurilor.

Contact: www.didactic.ro / info@didactic.ro

un produs Intuitext



Asociația Da’DeCe 
reinventează și adaptează conceptul de Muzeu al Copilului, prin expoziții tematice 

itinerante în zone și comunități diverse. Muzeul Da’DeCe este locul unde patrimoniul și 

artele contemporane dau naștere la noi idei, întrebări și emoții. Este locul în care copiii 

se implică ca persoane creative și curioase, adoptă atitudini și valori noi și responsabile 

față de patrimoniu și explorează forme inedite ale artelor contemporane, ca parte 

dintr-o comunitate conștientă de sine și de valorile acesteia.

Contact: www.asociatiadadece.ro / www.facebook.com/asociatiadadece
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