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eDitorial
Dr. Virgil Ștefan Nițulescu 
Redactor-Șef

ABSTRACT

Though the ICOM Code of Ethics is very much invoked in Romania, it is, in fact, 
less known, proving the fact that there is still a lot to do, in the Romanian 
museums, in order to implement the principles of ICOM and to convince the 
Romanian authorities to comprehend the role of museums and of heritage in 
the contemporary Romanian society. One good occasion would be the time 
of 2018, when the European Union celebrates the European Year of Cultural 
Heritage and Romania celebrates one century from the Great Union (when all 
the Romanian provinces united, in 1918, in one national state).

Key-words: Romanian museums, ICOM Code of Ethics.



6

Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM) s-a 
impus drept principala organizație internațională 
neguvernamentală, încă de la crearea sa, în 1946, ca 
urmaș al Oficiului Internațional al Muzeelor (1926–
1945). Inițial, legătura dintre stabilirea de standarde 
aplicabile muzeelor pe plan universal și închegarea 
unui cod deontologic al specialiștilor din muzee nu 
a părut foarte directă. Însă, ca urmare a adoptării 
Convenției asupra măsurilor ce urmează a fi luate 
pentru interzicerea și împiedicarea operațiunilor 
ilicite de import, export și transfer de proprietate 
al bunurilor culturale, adoptată de UNESCO la 14 
noiembrie 1970 (și la care România a aderat abia în 
1990), ICOM a considerat necesar să adopte câteva 
rezoluții ce veneau în sprijinul celor care urmau să 
pună în aplicare prevederile Convenției și care lucrau 
în muzee. Fără îndoială, muzeele nu aveau cum să 
rămână indiferente la traficul cu bunuri culturale, 
nu aveau cum să ofere credit, prin respectabilitatea 
lor, celor care se ocupau cu acest trafic, pentru că 
instituțiile muzeale nu sunt niște simpli jucători 
pe piața culturii, ci niște organizații responsabile 
(și) pentru educarea cetățenilor. De altfel, chiar în 
același an, ICOM a precizat, într-un document care 
a devenit programatic pentru întreaga activitate a 
organizației, că „legile pieței nu pot să devină legile 
care guvernează muzeele”. Acesta a fost nucleul de 
la care, în anii care au urmat, în ICOM s-a născut un 
curent de gândire propice pentru adoptarea unui 
cod etic al profesiei, lucru care s-a întâmplat abia în 
noiembrie 1986, cu ocazia Conferinței Generale de 
la Buenos Aires. Efectul imediat al adoptării primului 
Cod deontologic al muzeelor a fost înființarea unui 
Comitet pentru deontologie (actualul ETHCOM). 
Acest Comitet a constituit laboratorul în care 
Consiliul a perfecționat principiile și definițiile 
Codului, până la forma actuală a acestuia, adoptată 
la Conferința Generală de la Seul, din octombrie 
2004.

Problemele dezbătute de ETHCOM acoperă o plajă 
destul de largă a activităților specifice muzeelor, 
începând cu traficul ilicit cu bunuri culturale, săpăturile 
arheologice clandestine, distrugerea bunurilor 
culturale, acțiunile de urgență în caz de dezastru 
natural și continuând cu solicitările de returnare a 
obiectelor în comunitățile lor originare, solicitările 
de returnare a bunurilor furate sau confiscate 
către proprietarii lor de drept, medierea litigiilor 
cu privire la bunurile muzeale și comportamentul 
imoral al unor profesioniști din domeniu. În ultimii 
câțiva ani, la aceste probleme s-au adăugat altele, 
între care desaccesionarea (termenul încă nu este 
încetățenit în limba română, fiind utilizat acest 
barbarism, din engleză) bunurilor culturale (cu alte 
cuvinte, renunțarea, de către muzee, la unele bunuri 
colecționate), închiderea unor muzee și presiunile 
financiare exercitate asupra acestora.

Într-un volum publicat destul de recent, cunoscutul 
muzeolog american Gary Edson considera, chiar, 
că dintre toate standardele promovate de ICOM, 
de-a lungul celor șapte decenii de existență, Codul 
deontologic este cel mai cunoscut și influent în lumea 
muzeelor.1

Din păcate, României îi lipsește, încă, o versiune 
omologată de Comitetul Național Român ICOM a 
Codului deontologic. Cu toate acestea, documentul 
este destul de cunoscut (deși prea superficial și, 
adesea, doar declarativ, în opinia mea) în muzeele 
românești. Ca oricare cod, și acesta întrunește un 
set de norme care urmează să fie respectate, de 
comun acord și de bunăvoie, de către toți membrii 
comunității muzeale. Ideea respectării unui cod 
moral este specifică profesiilor liberale. În cazul 
încălcării prevederilor unui asemenea cod, vinovatul 
ar trebui să fie sancționat într-un fel, mergând până 
1  Gary Edson, Unchanging Ethics in a Changing World, în Museums, 

Ethics and Cultural Heritage, Edited by Bernice L. Murphy, London 
and New York: Routledge, 2016, p. 134.  
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la pierderea dreptului de a practica profesia. Dacă 
în cazul medicilor sau al psihologilor, de exemplu, 
în România există colegii care pot sancționa 
faptele unui membru al profesiei, care a încălcat 
codul deontologic, în ceea ce privește personalul 
din instituțiile muzeale nu există un asemenea 
corespondent. Astfel, singurul arbitru este unul 
exterior profesiei: justiția. Varietatea foarte mare 
de funcții specifice din muzee (de la muzeografi 
și cercetători până la conservatori și desenatori), 
precum și cunoscuta lipsă de organizare proprie 
fac, deocamdată, greu de imaginat înființarea unui 
colegiu al muzeologilor, să spunem, în România. În 
lipsa unui asemenea organism, impunerea respectării 
prevederilor Codului deontologic rămâne doar un 
deziderat. Desigur, unele dintre aceste prevederi 
pot căpăta valoare de normă prin includerea lor în 
acte normative, numai că, în acest caz, se pierde 
tocmai sentimentul nobil al apartenenței la o anume 
profesie și la un anumit corp de profesioniști. După 
cum spuneau doi autori americani, „un profesionist 
este mai mult decât o persoană cu deprinderi și 
cunoștințe. Pentru a deveni profesionist, trebuie 
să îți dedici deprinderile și cunoștințele promovării 
demnității umane.”2 Altfel spus, un profesionist în 
domeniul muzeelor nu poate fi un simplu salariat, 
care îndeplinește, mecanic, niște sarcini de serviciu. 
A lucra într-un muzeu presupune existența unui scop 
lăuntric de a lucra în folosul comunității, dincolo de 
declarații și de evaluările anuale făcute de superiorii 
ierarhici. Mai multe cazuri recente înregistrate 
în muzeele României, care au adus la cunoștința 
publică existența unor aprige și dureroase conflicte 
în câteva dintre muzeele țării, lasă să se întrevadă un 
tablou general ceva mai sumbru decât îl bănuiam. În 
aceste conflicte, cei implicați au făcut uz și abuz de 
apeluri la respectarea eticii profesionale. Or, nimic nu 
ne îndreptățește să judecăm corect și neutru aceste 
2  Gregory R. Beabout, Daryl J. Wennemann, Applied Professional 

Ethics. A Developmental Approach for Use with Case Studies, 
Lanham: University Press, 1994, p. 27. 

conflicte în lipsa unor prevederi unanim acceptate. Pe 
de altă parte, din simpla lectură a acuzelor reciproce 
putem înțelege cât de departe sunt preocupările 
colegilor din România privind respectarea codurilor 
deontologice în raport cu temele dezbătute pe 
plan universal. În plus, ar trebui să observăm că au 
început, deja, să apară coduri specializate, primul 
dintre ele fiind cel pentru muzeele de istorie naturală, 
ratificat în august 2013 de Comitetul pentru Muzee 
și Colecții de Istorie Naturală (NATHIST). Totodată, 
Consiliul Internațional pentru Muzee și Colecții de 
Artă Modernă (CIMAM) – organizație afiliată ICOM – 
a hotărât, în noiembrie 2009, cu privire la principiile 
care ar trebui urmate în cazul desaccesionării (cu 
aplicare expresă doar la acest tip de muzee, evident).

Confruntată cu destule conflicte interne, cu lupta 
zilnică pentru obținerea resurselor necesare 
funcționării, cu pretențiile ordonatorilor de credite, 
cu tot mai evidenta „detașare” afișată de Ministerul 
de resort față de problemele fundamentale ale 
muzeelor (ale tuturor muzeelor) din România, 
comunitatea specialiștilor speră că în anul 2018, în 
care Uniunea Europeană sărbătorește Anul European 
al Patrimoniului Cultural, iar România celebrează cei 
100 de ani de la Marea Unire, va exista un interes mai 
mare din partea societății, în ansamblul său, pentru 
patrimoniu și, deci, și pentru muzee. Dacă va fi așa, 
acest lucru va depinde și de atitudinea celor care 
lucrează în muzee și care ar trebui să conștientizeze 
ceea ce spuneam mai sus despre profesioniști.

    Dr. Virgil Ștefan Nițulescu
Redactor-Șef

vsnitulescu@yahoo.co.uk
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Cine ne Va SCrie iStoria?

Artiști români în Marele Război

ABSTRACT

The National Museum of Art of Romania, Romanian Institute of Culture and, 
also, Museo Centrale del Risorgimento will organize, for the first time in 
Bucharest and also in Rome, an international exhibition, entitled Front-line 
Studio. Romanian Artists in the Great War that celebrates 100 years from the 
First World War. The exhibition will show, in the spaces dedicated to temporary 
activities of National Museum of Art of Romania and from Museo Centrale del 
Risorgimento (Complesso Vittoriano) in Rome, a new and valuable selection of 
127 Romanian works of art, 25 artists and 53 documents made on the battle 
field, near the line between war and peace or in prison camps from National 
Museum of Art of Romania, National Museum of History, National Military 
Museum from Bucharest, Art Museum from Iasi and Art Museum from Ploiesti. 
Some of the most important Romanian artists who participated and suffered 
like soldiers were: Nicolae Tonitza, Ion Theodorescu-Sion, Stoica Dumitrescu, 
Aurel Baesu, Ionescu-Sin, Gheorghe Popovici, Francisc Șirato, Iosif Iser, Camil 
Ressu, Ștefan Dimitrescu, Dumitru Mățăoanu, Mihai Onofrei, Oscar Han, 
Dimitrie Paciurea, Ion Jalea, Cornel Medrea etc. 

Key-words: Great War, Romanian artists, battle field, prison camp, Front-line 
Studio

Centenarul Marii uniri

Figura 1. Expoziția Artiștilor Mobilizați de Marele Cartier General al Armatei de la Iași (24 ian. 1918)

“Inter arma silent musae”
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Expoziția Atelier de front. Artiști români în Marele 
Război, deschisă pe 23 august 2017 la Muzeul Național 
de Artă al României, reunește peste 127 de picturi, 
sculpturi, lucrări de grafică și documente ale artiștilor 
români. O parte dintre lucrările valoroase, expuse la 
București, au fost expuse pentru o scurtă perioadă (30 
noiembrie–3 decembrie 2017) la Museo Centrale del 
Risorgimento din Roma. Partenerii Muzeului Național 
de Artă al României, implicați în organizarea acestui 
proiect, au fost Institutul Cultural Român, Accademia 
di Romania, I.C.C.R. Veneția, precum și Museo Centrale 
del Risorgimento.

Anunțând anul comemorării Centenarului Marii 
Uniri, expoziția și-a propus să prezinte contribuția 
artiștilor mobilizați la realizarea marelui ideal național 
al românilor, prin prezentarea unor capodopere ale 
acestora, realizate în timpul războiului sau după 
terminarea acestuia. Pornind de la experiențele 
traumatizante trăite de artiști pe front, lucrările au fost 
selectate din patrimoniul Muzeului Național de Artă al 
României și, ulterior, din colecțiile partenerilor noștri 
Muzeul Național Militar „Regele Ferdinand I”, Complexul 
Național Muzeal „Moldova” din Iași, Muzeul Național 
de Istorie al României și Muzeul Județean Prahova „Ion 
Ionescu Quintus”, coroborând această activitate, destul 
de anevoioasă, cu căutarea unor documente inedite. 

Cu puțin noroc, am descoperit la Institutul de Istoria 
Artei „George Oprescu” catalogul Expoziției Artiștilor 
Mobilizați, organizată pe 24 ianuarie 1918 la Iași, 
precum și fotografia cu artiștii mobilizați (Fig. 1). Pe 
măsură ce documentarea avansa, am descoperit 
Ordinul Circular prin care au fost convocați artiștii, am 
aflat de inițiativa Marelui Cartier General al Armatei de 
la Iași de-a crea un viitor Muzeu Militar și ne-am propus 

să oferim publicului o imagine cât mai completă despre 
evoluția artistică din timpul Primului Război Mondial. 

Un alt aspect important, de care a trebuit să ținem cont, 
a fost demarcarea celor doi poli ai activității artistice 
din spațiul românesc: Bucureștiul, aflat sub ocupație 
germană, care-și continuă activitatea expozițională de 
dinainte de război, și Iașiul, fosta capitală a Moldovei, 
care a trebuit să suporte un veritabil asediu din partea 
celor 300.000 de refugiați și, în ciuda condițiilor grele, a 
devenit capitala rezistenței românești. În acest context 
istoric, titlul articolului „Cine ne va scrie istoria?”, 
publicat în ziarul Opinia (1917), devine deviza tuturor 
românilor, care luptă pentru unitate națională. 

Un rol decisiv în epocă a jucat și Școala de Arte Frumoase 
din Iași. Aceasta, pe lângă faptul că găzduia majoritatea 
expozițiilor organizate în Iași, a găzduit Marele Cartier 
General al Armatei, a trimis artiști pe front pentru a 
înfățișa momentele decisive din Marele Război și a 
continuat să-și desfășoare activitatea obișnuită de 
formare a tinerelor talente.

Condițiile precare din capitala Moldovei, transfor-
marea acesteia în capitala de război a României și, nu 
în ultimul rând, asediul necontenit al refugiaților i-au 
determinat pe artiști să deschidă, mai ales în prima 
parte a anului 1917, un număr restrâns de expoziții. 
Saloanele ieșene, organizate în cele patru săli ale Școlii 
de Arte Frumoase, au oferit artiștilor prilejul să se 
împartă în două tabere: cercul academiștilor din jurul 
profesorilor Emanoil Bardasare Panaiteanu și Gheorghe 
Popovici și tânăra generație de artiști reprezentată de 
Nicolae Tonitza, Ștefan Dimitrescu, Octav Băncilă, Camil 
Ressu, Aurel Băeșu și Adam Bălțatu, care se revoltau 
împotriva conformismului academist și își doreau să 
picteze în natură. 

Cine ne va scrie istoria? Sloganul tinerei generații de intelectuali ieșeni

La sfârșitul anului 1916, România se confruntă cu o 
situație nemaiîntâlnită în istoria noastră modernă. 
După ce Bucureștiul a fost ocupat de Puterile 
Centrale, capitala României s-a mutat la Iași. Fostă 
capitală a Moldovei, acest oraș istoric devine deodată 
capitala de război a României și este, pur și simplu, 
asediat de miile de refugiați care plecaseră din calea 
invadatorilor. Odată cu populația, Familia Regală, 
Guvernul și Parlamentul României se refugiază 
în acest orășel neîncăpător, de unde încearcă să 
conducă statul, să refacă armata care suferise pierderi 

iremediabile și, mai ales, să mobilizeze populația 
demoralizată. Drama refugiaților, care nu reușeau 
să ajungă la destinație și mureau zilnic cu miile, a 
fost amplificată de condițiile vitrege ale vremii, de 
foamete, de molime, de tifosul exantematic1, precum 
și de un cumplit accident feroviar. Deși acest episod 
a fost greu de depășit, important este faptul că nu 
a zdruncinat deloc credința românilor în unitatea 
națională, capacitatea lor de a fi solidari sau puterea 
lor de-a se reface și de a o lua de la capăt. 

1  Moldovan (1919), 16.
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Iașiul devine în acești ani de cumpănă o adevărată 
capitală de război, de unde vor fi coordonate toate 
eforturile de rezistență națională, precum și cele de 
refacere a granițelor istorice ale României Mari. Lipsit 
de strălucirea de altădată2 și incapabil să găzduiască un 
număr prea mare de refugiați, Iașiul și-a asumat și a dus 
până la capăt misiunea dificilă de-a fi nucleul statului, 
de-a găzdui cele mai importante instituții ale statului, 
precum și de-a lua hotărâri decisive pentru păstrarea 
integrității naționale. În acești doi ani de cumpănă3 
(noiembrie 1916–noiembrie 1918), populația Iașiului 
crește semnificativ de la 75.000 la 300.000 de locuitori4, 
fără a lua în calcul misiunile militare, medicale sau 
diplomatice care staționau în capitala Moldovei și au 
contribuit semnificativ la reîntregirea noastră națională. 
Putem să mai amintim, în acest context politic, și faptul 
că numeroase trupe rusești își stabiliseră cartierul general 
la Iași. Pentru discutarea chestiunii unirii cu restul țării, 
vor sosi, la Iași, delegații Basarabiei și Bucovinei și tot aici 
vor avea loc discuțiile premergătoare realizării mărețului 
proiect. Problema unirii devine opera istorică a tuturor 
românilor de pretutindeni. Realizarea unirii efective 
devine o chestiune de timp, iar Iașiul va face toate 
eforturile necesare pentru atingerea acestui scop măreț. 
Orașul, devenit ultimul bastion al rezistenței naționale, 
este sufocat de numărul prea mare de refugiați. 
Condițiile precare în care aceștia erau obligați să-și ducă 
existența a dus la apariția și răspândirea tifosului. Regina 
Maria menționează, în Jurnalul de război (1916-1917), 
că a locuit vreme de două săptămâni în gara orașului, 
deoarece nu avea unde se duce. În acei ani de cumpănă 
de lipsuri, de foamete și de frig, regina Maria a jucat un 
rol decisiv pentru reîntregirea României și a fost sufletul 
rezistenței eroice a Iașiului, care a fost numit pe bună 
dreptate „Capitala Rezistenței Românești”.

Sprijinul femeilor în eforturile de mobilizare a populației 
nu a fost deloc de neglijat. În mai multe localități din 
Moldova, cu sprijinul reginei Maria, au apărut comisii, 
comitete și societăți caritabile: comitetele Societății 
Naționale de Cruce Roșie, Comitetul Regional pentru 

2 Corneliu Moldovan descria, în iarna anului 1916, Iașiul: „Înainte 
era o cetate moartă, (…) fantoma Capitalei glorioase de odinioară 
își răsfrânge în văzduhuri slava și maiestatea atâtor secole de fast 
și de vitejie și fără să-ți dai seama îți scăldai cugetul în lumina și 
evlavie, potrivindu-ți pașii după ritmul sugestiv al rugăciunii.

 Așa mi-aduc aminte Iașii din anii de școală, când sufletul meu tânăr 
se îmbată de reveria monotonă a pitoreștilor amurguri privite din 
deal dela Copou, dar acum nu-l mai recunosc.” Moldovan (1919), 14.

3 Iași în timpul războiului: „Răsboiul i-a risipit tăcerea, a amuțit 
amintirile și i-a tulburat somnolența (…). Unii dintre ei abia 
mișcându-se, sprijiniți în cârjă sau în armă, par niște stafii, atât de 
străvezie și firavă li-i făptura…” Moldovan (1919), 14-15.

4 Moldovan (1919), 15-16.

Refugiați, Societatea Familia Luptătorilor, Societatea 
Invalizilor de Război, Societatea pentru ocrotirea orfanilor 
de război etc. Femeile din Moldova au strâns alimente, 
îmbrăcăminte și bani prin chete publice pentru răniți, 
refugiați, orfani și familiile acestora. Alături de aceste 
femei remarcabile și-au dat concursul și actrițe celebre 
ca: Maria Filotti, Elvira Popescu, Mărioara Popescu și 
Maria Bulfinski.

Câțiva refugiați transilvăneni, aflați la Iași, au înființat 
Comitetul național al românilor emigranți din Austro-
Ungaria. Comitetul, ales în cadrul reuniunii din sala de 
la Spiridonie, era format din 12 refugiați transilvăneni 
și bucovineni din Moldova. La această întrunire, 
poetul Octavian Goga declara: „Dezrobirea Ardealului 
se obține numai prin sacrificiu din partea tuturor, 
deci și a ardelenilor... Noi declarăm război monarhiei 
austro-ungare pentru a alipi Ardealul la patria mamă, 
la România.” Comitetul, împreună cu trei membri ai 
guvernului, a semnat declarația de război împotriva 
Austro-Ungariei, declarație transmisă ulterior de Ion I. C. 
Brătianu Vienei.5

În vara anului 1917, primele batalioane de voluntari 
transilvăneni și bucovineni s-au constituit din refugiații 
ieșeni. În luna iunie, populația din Iași a întâmpinat 
cu mult entuziasm trupele de voluntari ardeleni, care 
se întorceau din Rusia. Pictorul Alexis Macedonski a 
înfățișat un batalion de transilvăneni, într-un tablou 
prezentat la Expoziția Artiștilor Mobilizați.

Oameni de cultură și artă, aflați atunci în Moldova, au jucat 
un rol deosebit în mobilizarea populației și încurajarea 
acesteia prin articolele din presă, concertele organizate 
pentru răniți, piesele de teatru jucate la Teatrul Național 
din Iași și, nu în ultimul rând, prin operele de artă realizate 
pe front. I. G. Duca, în amintirile sale, scria: „Artiștii noștri 
mergeau prin spitale, declamau în fața bolnavilor versuri 
patriotice, cântau cântece, dădeau concerte.”

În aceste vremuri vitrege, presa a fost un instrument de 
sprijin moral, deoarece promova încrederea că toate 
obstacolele vor putea fi depășite și că românii, datorită 
spiritului lor de sacrificiu, vor scrie o pagină glorioasă în 
istoria lor. Unele ziare care apăruseră la București s-au 
mutat la Iași. Dintre acestea merită amintit ziarul Neamul 
românesc, unde scria Nicolae Iorga. Alte ziare existente 
și înainte în Iași, ca Opinia, Mișcarea și Evenimentul,  
și-au intensificat activitatea, au fost un factor de echilibru 
în societatea vremii și și-au îndreptat atenția în direcția 
mobilizării populației. Sub îndrumarea scriitorului Mihail 

5 Deac, Toacă (1978), 204.
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Sadoveanu urma să apară o nouă publicație România 
(februarie 1917–martie 1918), care se autointitula 
„organ al apărării naționale”, se adresa tuturor românilor 
și făcea apel la solidaritate. Din toate publicațiile vremii, 
merită subliniat faptul că ziarul Opinia lansează cel mai 
faimos slogan al epocii, care, după publicarea articolului, 
va fi îmbrățișat de toți ieșenii. Întrebarea Cine ne va scrie 
istoria?, adresată, în 1917, tuturor tinerilor intelectuali 
de seamă, primește un răspuns pe măsură: „O veți scrie 
voi cu faptele mari și înălțătoare, cu abnegațiunea și 
jertfa ființei noastre pentru desăvârșirea unui mare ideal 
și sfânt, cu privațiunile unei vieți pribege dureroase, care 
se ridică până la martiriu, cu sacrificiul averii și muncii 
voastre de ani, toate fapte care nu se pot acoperi astfel 
ca adevărul să fie întunecat. O va scrie, tot cu faptele ei, 
o armată întreagă, vitează și întreaga lume care a voit să 
facă jertfa liniștii și fericirii pentru izbânda idealului pe 
care voi l-ați pus în lumină.”6  

6 Deac, Toacă (1978), 204-211.

În prima jumătate a anului 1917, intelectualitatea vremii 
și-a pus talentul și calitățile în slujba înfăptuirii marelui 
ideal național, unirea tuturor românilor. Unele dintre 
cele mai importante personalități ale vremii, Nicolae 
Iorga și George Enescu7, au făcut donații, au făcut acte 
caritabile și au sprijinit moral ostașii răniți în război, 
pe văduvele lor și copiii orfani. Au fost organizate, în 
sala Teatrului Național din Iași, numeroase festivaluri, 
spectacole de teatru și concerte în onoarea aliaților. 
La aceste manifestări urma să participe o serie de 
personalități ale vieții culturale și artistice, care puneau 
în scenă mai ales opere cu caracter istoric și moralizator. 
Primul festival, organizat la Iași, a fost – după cum scria 
I. G. Duca – festivalul româno-rus8 și acest lucru nu a 
fost întâmplător. Mai multe regimente rusești staționau 
pe teritoriul Iașiului. Piesele istorice care au fost puse 
în scenă la Teatrul Național trimiteau la ideea unirii și 
a regăsirii originilor românești. Astfel, imediat după 
retragerea la Iași, s-au jucat piesele Apus de Soare, de 
Barbu Ștefănescu Delavrancea, cu C. Nottara în rolul 
lui Ștefan cel Mare, și Învierea lui Ștefan cel Mare de 
Nicolae Iorga.9 În urarea de Anul Nou scrisă de Nicolae 
Iorga și citită de C. Nottara se afirma încrederea în 
realizarea marelui ideal național: „Anul care vine/ Pe 
aripi senine/ Cu făgăduință/ Despre biruință/ Biruință 
mare/ Sfântă răzbunare/ Să ne facă iară/ O singură țară/ 
Să ne îndoiască/ Neamul să-mi crească.”10 

Nici pictorii nu au rămas indiferenți la eforturile generale 
de mobilizare a populației. Tonitza publica în ziarul Iașiul, 
în numărul din 7 iulie 1915, câteva remarci elogioase 
la adresa spiritului combativ al colegului său de 
breaslă Octav Băncilă și la interesul său evident pentru 
tematica socială. Apariția unei astfel de imagini nu era 
întâmplătoare, deoarece războiul începuse și prezenta 
pentru cei mai mulți români un pericol iminent. Într-o 
vitrină din Piața Cuza Vodă din Iași, acesta expune o 
compoziție intitulată Pax (Fig. 2), înfățișând un muncitor 
vânjos rupând o sabie. După părerea lui Tonitza, această 
lucrare poate fi considerată pe de o parte prima alegorie 
a războiului simbolizat prin sabie, iar pe de alta prima 
imagine care exprimă revolta împotriva războiului. Astfel 
au loc o succesiune de expoziții, începând cu finele anului 
1917, care-și propun să realizeze, cu mijloace materiale 
și artistice reduse, adevărate imagini document ale 
luptei pentru reîntregirea României Mari. Realizată la 
începutul anului 1917, pânza lui Ștefan Dimitrescu Morții 

7 Duca (1981), 20: „În această privință cel mai neobosit a fost George 
Enescu. Fără răgaz, pretutindeni, și-a pus talentul în slujba nevoilor țării.”

8 Duca (1981), 20.
9 Deac, Toacă (1978), 210.
10 Deac, Toacă (1978), 210-211.

Figura 2. Octav Băncilă, compoziție intitulată Pax
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de la Cașin (Fig. 3) a fost considerată mai întâi de Costin 
Petrescu, în calitate de membru al juriului Expoziției 
Artiștilor Mobilizați, o capodoperă a picturii românești 
și un veritabil document care înfățișează ororile Primului 
Război Mondial. Cu câteva luni mai târziu, urma să se 
deschidă la Iași expoziția grupării Arta Română, fondată 
de Ștefan Dimitrescu, Camil Ressu și Nicolae Tonitza. 

Figura 3. Pânza lui Ștefan Dimitrescu, Morții de la Cașin

Începuturile revoluției ruse la Iași (1917)

În ianuarie 1916, numeroase trupe rusești sosesc la Iași 
într-un „marș sălbatic de fanfară”, mișcându-și ritmic 
mâinile și fredonând cântece de vitejie, care te duc cu 
gândul la corurile sătești din stepele Volgăi. Supărați că 
ieșenii nu au fost primitori, soldații ruși au luat tot ce-au 
putut din prăvălii sau din depozitele de grâne: sticluțe 
de apă de toaletă, alimente și rezerve de grâne. Când 
nu organizau petreceri, muscalii ruși – asemenea unor 
veritabili negustori – vindeau în piață diferite mărfuri: 
tutun, zahăr, ciorapi, cizme, măsline, căciuli din blană, 
ață, ceai, cutii de conserve, săpun, unt și icoane.11 Soldații 
nu cărau cu ei arme și muniții, acestea fiind transportate 
în căruțele12 care-i urmau. Așa se prezentau „Aliații 
noștri”, care promiseseră să apere Moldova de orice 
amenințare a Puterilor Centrale. Camil Ressu pictează 
mai multe lucrări cu trupele rusești care staționau în 
această perioadă pe străzile Iașiului și provocau haos. 

11 „...Fiecare soldat purta în spinare un mic bazar, pe care și-l instala de 
obicei în piață. Vindea tutun, zahăr, ciorapi, cisme, măsline, căciuli, 
ață, ceai, cutii de conserve, săpun, unt, icoane – într-un cuvânt tot 
ce poftești... Pentru o litră de spirt era în stare să se descalțe pe loc, 
chiar dacă nevoia îl silia în urmă să fure cismele unui tovarăș. Când 
își isprăvia târgul, pleca în patrie ca să se aprovizioneze sau devasta 
prăvălia vreunui biet evreu...” Moldovan (1919), 17.

12 Moldovan (1919), 16-17.

Toate planurile armatei ruse au fost zădărnicite de 
asasinarea țarului Nicolae al II-lea, de revoluția rusă din 
toamna anului 1917, precum și de ocuparea de către 
trupele germane și austro-ungare a Bucovinei și Galiției. 
Înfrânte și demoralizate, trupele rusești – conduse de 
noii conducători bolșevici Ivan Ilici Lenin și Lev Davidovici 
Troțki – au fost nevoite să semneze, pe 3 martie 1918, 
Tratatul de Pace de la Brest-Litovsk și să accepte 
destrămarea fostului Imperiu Țarist. În aceste condiții, 
tratatul secret semnat cu România nu mai era valabil și 
nici trupele rusești nu mai puteau apăra teritoriile unde 
staționau. 

Pe frontul din Rusia, revoluția rusă – după cum scria 
pictorul român Aurel Popp – a fost primită de soldații 
ruși cu bucurie și entuziasm.13 După începerea revoluției, 
trupele rusești au devenit „turme fără păstor”, au uitat 
disciplina ostășească, voiau să-i extermine pe burghezi 
și să proclame suveranitatea „raspublicii”. Revoluția 
bolșevică, pentru soldați sau pentru oamenii simpli, a fost 
o salvare în fața „ororii și groazei răutății oamenilor”14. 

13  Zaharia (2014), 2.
14  Zaharia (2014), 2.
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București și Iași. Activitatea expozițională a artiștilor români în război

Intrarea României în Marele Război, la 15 august 1916, 
curma o lungă perioadă de efervescență culturală și 
prosperitate artistică. Dacă în perioada neutralității 
se organizau o mulțime de expoziții și existau încă 
comanditari dispuși să investească în opere de artă, 
la începutul războiului și, mai ales, după retragerea în 
Moldova a urmat o profundă criză politică, economică și 
socială. Condițiile neprielnice din Moldova – foametea, 
excesul demografic și mijloacele de subzistență precare 
– au făcut ca, pentru o vreme, să nu se mai organizeze 
expoziții în Iași, iar artiștii mobilizați pe front să realizeze 
lucrări cu tematică bataillistă. La București, sub stăpânire 
germană, activitatea expozițională era destul de bogată, 
similară cu cea premergătoare războiului. Ocupanții, 
care se considerau adevărați protectori ai artelor, au 
încercat să-și atragă simpatia și bunăvoința populației 
bucureștene prin instaurarea unui climat de normalitate. 
Astfel, după expoziția bulgarilor Dimitrie Panceff și 
Radomir Mandoff, din aprilie 1917, care expunea lucrări 
de pe front sau peisaje romantice cu ruine, urmează 
o expoziție cu opere de artă germană care aparțineau 
unor colecționari români și, aproape lunar, expoziții 
personale ale artiștilor români: I. Muntenescu, Maria 
Ciurdea-Steurer, Iosif Steurer, B’Arg (Ion Bărbulescu), 
Atanasescu, Ion Țincu, Alexandru Henția, Pan Ioanid, 
Adela Jean, H. Aescher, P. Ceneri, Aspasia Mavrogheni, 
Ludovic Basarab, Gheorghe Sîrbu, Petre Troteanu, O. 
Cantini, Zamphiropol-Dall, Coconiade, W. Hugo. Dacă 
lucrările expuse de artiști în expozițiile personale erau 
mediocre, nu același lucru se poate afirma despre 
expoziția colectivă deschisă pe 1 septembrie 1917, în 
saloanele „Nicolae Grigorescu” din Palatul Ateneului 
Român, unde expuneau membrii Tinerimii Artistice: 
G. D. Mirea, Nicolae Vermont, Ștefan Popescu, Jean Al. 
Steriadi, Cecilia Cuțescu-Storck, Ipolit Strîmbu, Gheorghe 
Petrașcu, Ary Murnu, Constantin Aricescu, Nina Arbore, 
Dumitru Paciurea, Frederic Storck etc. Din comitetul de 
organizare al acestei expoziții făceau parte H. Braune, 
directorul Pinacotecii din München, pictorul german 
Dzialis și artiștii români: G. D. Mirea, J. Al. Steriadi și 
Frederic Storck.

Dacă în București se deschid numeroase expoziții, la 
Iași, pe parcursul întregului an 1917, au loc doar câteva 
expoziții personale ale pictorilor O. Briese și Aurel 
Vintilescu, unde erau expuse mai ales peisaje și scene 
rustice. Cel mai important eveniment al anului rămâne 
expoziția colectivă, pregătită de Marele Cartier General  
al Armatei Române, cu lucrările artiștilor români 
mobilizați pe front „pentru a executa, după natură, 
diferite scene emoționante din război”. După o perioadă 
mai lungă de tergiversări, expoziția se va deschide de-
abia pe 24 ianuarie 1918, în cele patru săli ale Școlii de 
Belle-Arte din Iași, cu 70 de tablouri, sculpturi, schițe și 
desene de pe front. La această manifestare participă 
numeroși artiști, care se remarcă prin abordarea 
unor subiecte mari, realizate cu materiale modeste. 
Dintre pictorii și sculptorii care expun – fie scene de pe 
front, fie peisaje, schițe și miniaturi – merită amintiți 
Nicolae Mantu, Camil Ressu, Dumitrescu Stoica, 
Traian Cornescu, Alexis Macedonski, Dumitru Hîrlescu, 
Constantin Petrescu-Dragoe, Petre Remus Troteanu, 
Alexandru Poitevin Scheletti, Ștefan Dimitrescu, Ionescu 
Doru, Aurel Băeșu, O. Briese, Alexandru Călinescu, Oscar 
Han, Cornel Medrea, Ion Mateescu, Richard Hette, 
Alexandru Severin, Aurel Chiciu și T. Gh. Tomescu. Odată 
cu încheierea Păcii de la București, în aprilie 1918, Iașiul 
organizează nu mai puțin de 41 de expoziții personale 
ale artiștilor: Adam Bălțatu, Gh. Chirovici, V. I. Popa, 
A. Băeșu, N. N. Beldiceanu, N. Mantu, B’Arg, Horia 
Niculescu, Richard Hette, Elena Adamovici, Iosif Steurer, 
Iosif Ross, Max H. Maxy, Iosif Iser, Max W. Arnold, 
Alexandru Moscu, Ion Iordănescu, Gh. Cosmovici, 
Gh. Popovici, Mihai Onofrei, Alexandru Călinescu, Ion 
Mateescu, Olga Greceanu, Constantin Artachino, Oscar 
Han, O. Briese, Paul Verona, Alice Sfințescu, Maria 
Fărcășanu, D. Brătescu, Paul Scorțescu, Horațiu Dimitriu, 
Aurel Chiciu și Lucian Grigorescu. Aceste expoziții 
personale cuprindeau printre altele și lucrări realizate 
pe front și erau organizate, cu sprijinul lui N. D. Cocea 
care se considera un adevărat protector al artelor, în cele 
două săli ale ziarului Omul Liber din strada Lăpușneanu, 
nr. 18. 

Asociația Arta Română. Crezul unei noi generații de artiști

Pe 9 martie 1918, pictorul Ștefan Dimitrescu semna, 
alături de mai mulți colegi de generație care fuseseră 
pe front (Nicolae Dărăscu, Ion Theodorescu-
Sion, Camil Ressu și Oscar Han), „documentul de 
înfrățire” al Asociației Arta Română în locuința sa 

personală din Iași. După numai o lună, membrii 
asociației, cărora li se adăugaseră Dimitrie Paciurea 
și Nicolae Tonitza, își deschideau prima lor expoziție 
într-o prăvălie din Iași, de pe strada Lăpușneanu, 
nr. 18, iar intenția acestora era să dea o replică 
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conformismului din expozițiile Tinerimii Artistice de 
la București.

Înregistrată în analele societății Arta română ca prima 
ei manifestare15, expoziția reunea lucrările artiștilor 
Traian Cornescu, Nicolae Dărăscu, Ștefan Dimitrescu, 
Ionescu-Doru, Oscar Han, Iosif Iser, Alexis Macedonski, 
Dimitrie Paciurea, Theodor Pallady, Camil Ressu, Ion 
Theodorescu-Sion, Nicolae Tonitza și Francisc Șirato. 
Prima manifestare colectivă din Iași, de după Expoziția 
Artiștilor Mobilizați, a fost o ocazie unică pentru artiști 
să-și expună lucrările realizate pe front, dar și o primă 
încercare de-a pune bazele unui stil autentic românesc.16 
Mulți dintre cronicarii vremii au considerat că această 
societate artistică a împrospătat viața artistică din primii 
ani de după război și i-au dat un suflu nou. 

Creațiile artiștilor români, inspirate din realitatea crudă 
și necruțătoare a războiului, au contribuit la renunțarea 
la academismul steril, promovat de Școala de Arte 
Frumoase din Iași, în perioada premergătoare războiului. 
Studiul modelelor antice, în interioarele primitoare 
ale atelierelor, este înlocuit de o artă mai ancorată în 
realitate, de noi repere stilistice, inspirate din moștenirea 
artistică tradițională, de încercarea de configurare a 
unui stil național autentic, precum și de un repertoriu 
tematic mult mai bogat. Sursele de inspirație ale acestor 
opere, fie acestea picturi, sculpturi sau lucrări de grafică, 
devin realitatea, iar centrul de gravitație al acestora este 

15  Brezianu (1964), 144.
16  Oprea, P. (1975).

chiar ființa umană. Apariția tematicii sociale, datorată 
compasiunii artiștilor față de nemulțumirile celor umili, 
nu este întâmplătoare. Prin urmare, arta românească 
interbelică va fi caracterizată de reîntoarcerea la tradiție, 
de repoziționarea artistului față de menirea sa, precum 
și de un reviriment artistic fără precedent. 
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Profilarea valorilor estetice culturale din lumea 
satelor, însoțite de întregul instrumentar care s-a 
aflat la baza săvârșirii lor, de la concept (obiceiuri, 
credințe, trăiri personale, superstiții) la metodologie 
(tehnici, mijloace), este scopul oricărui muzeu de artă 
populară. De asemenea, cunoașterea specificului 
etnic, cu diversitatea și complexitatea formelor sale 
naționale, cu influențele interzonale și tendințele 
actuale de modernizare, al cărui aport la cultura 
populară națională este de netăgăduit, pledează 
pentru completarea și aprofundarea patrimoniului 
cultural minoritar din cadrul instituțiilor culturale de 
specialitate.

Încă de la primele cercetări postgustiene întreprinse 
de Muzeul Satului din București, acest aspect a 
constituit un îndreptar important pentru deplinătatea 
unui muzeu etnografic în aer liber. Când marele erudit 
Dimitrie Gusti definea noul spațiu etnocultural, 
inaugurat la București în anul 1936, ca fiind „școală de 
cunoaștere și de iubire a satului și țăranului nostru”, a 

avut desigur în vedere și circumscrierea contribuției 
minorităților etnice la ansamblul valorilor culturale 
naționale. 

Lipovenii și secuii au fost primele minorități 
reprezentate în expoziția din aer liber, iar eforturile 
întreprinse în ultimii zece ani de către conducerea 
muzeului și de către personalul de specialitate 
s-au materializat prin aducerea, reconstituirea și 
expunerea a încă patru gospodării cu specific etnic 
(sași, huțuli, tătari, evrei), însoțite de patrimoniul 
cultural material mobil și de cel imaterial al 
minorităților respective. Comunitatea ceangăilor s-a 
aflat, de asemenea, în atenția Muzeului Satului din 
București, proiectele de cercetare desfășurate având 
permanent în vedere descoperirea patrimoniului 
etnocultural al acestei minorități. Vom vorbi acum de 
o ramură mai puțin mediatizată a acestei etnii, aceea 
a ceangăilor de confesiune luterană, din localitatea 
Săcele, jud. Brașov.

MultICulturAlItAte etnICă în ȚArA BârSeI. 
CeAngăII SăCelenI De COnfeSIune luterAnă

Figura 1. Ceangăi din Săcele în duminica sărbătoririi Sfântului Mihail
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Cadrul istoric și etnografic

În secolul al XIII-lea, granițele sud-estice ale Transilvaniei 
închideau, pe linia Țării Bârsei (Apața – la nord, Vlădeni 
– la est, Prejmer – la vest), teritoriul românesc aflat 
sub administrația regalității maghiare. Acest teritoriu 
limitrof a constituit o preocupare permanentă a 
regatului ungar, îngrijorat de lipsa unei forțe militare 
locale, care să apere coroana Sfântului Ștefan de 
pericolul reprezentat de populațiile de stepă, aflate în 
continuă mișcare. Cu acest „limes” se învecina regiunea 
cunoscută sub numele de Cumania, adică partea nord-
estică a ceea ce va deveni ulterior Țara Românească. 
Colonizarea cu secui și sași a unor zone din Transilvania 
nu a rezolvat această problemă, coroana maghiară 
orientându-se către o înțelegere cu călugării-soldați 
ai Ordinului Teuton, care aveau potența nu numai 
militară, de apărare a acestei granițe, dar și misionară, 
facilitând procesul de convertire a populației din zonele 
colonizate la catolicism. Astfel, Țara Bârsei, al cărei 
nume este legat de râul Bârsa, devine, prin traducere în 
limba germană, Burzenland. Stabiliți aici din anul 1211, 
cavalerii teutoni și-au organizat centrul administrativ și 
militar la Feldioara, cetate ale cărei ruine sunt vizibile 
și astăzi. La 1211, Țara Bârsei cuprindea, în linii mari, 
ținuturile dintre râul Bârsa și Hălmeag, localitatea 
Săcele, ulterior zonă cu intensă colonizare ceangăiască, 
aflându-se în afara acestor ținuturi.1 

Localitatea cea mai importantă a Țării Bârsei este 
Brașovul, atestată documentar la jumătatea secolului 
al XIII-lea. Comitatus Braschoviensis – statut deținut 
până în anul 1377, când este înglobat în comitatul Alba 
– avea o compoziție etnică diversă, alături de autohtoni 
(țărani liberi și țărani aserviți domeniilor regale și 
nobiliare) conviețuind și secui, maghiari, sași, minorități 
de origine slavă și… ceangăi.2 Poziția geografică 
favorabilă și o relativă potență defensivă oferită atât 
de cadrul natural, cât și de zidurile împrejmuitoare au 
făcut din principalul oraș al Țării Bârsei un important 
târg de mărfuri, unde se întâlnea o mare diversitate 
de negustori (armeni, munteni, secui, moldoveni, sași, 
greci etc.). Numeroasele drumuri sau pasuri ale Bârsei 
făceau legătura cu toate celelalte țări românești: cu 
Țara Românească, prin drumurile Branului, Rucărului, 
Timișului și Teleajenului; cu Transilvania, prin pasurile 
Făgărașului și Ghimbavului; cu Moldova, prin drumul 
Ghimeșului și al Oituzului3

1 Țara Bârsei, Ed. Academiei Române, București, 1972, p. 63.
2  Ibidem, p. 50.
3 R. Manolescu, Comerțul Țării Românești și Moldovei cu Brașovul 

(sec. XIV-XVI), București, 1965, pp. 30 și urm.

Comerțul a favorizat dezvoltarea economică a Brașovului, 
fapt ce s-a răsfrânt și asupra culturii, fiind cultivat 
gustul pentru artă, muzică și teatru. În aceeași notă 
progresivă s-au desfășurat și activitățile religioase ale 
unor învățați precum Ioan Honterus și Diaconul Coresi, 
primul răspândind cu succes Reforma luterană în rândul 
comunității săsești (și nu numai) și înființând prima 
tipografie din Brașov, urmată de primul gimnaziu din 
localitate, la 1544, cel din urmă tipărind aici numeroase 
cărți mai întâi în limba slavonă, apoi în limba română, 
pentru învățătura creștină a românilor, fapt care, dincolo 
de aspectul religios, a contribuit în general la cunoaștere. 
Pentru deservirea tipografiei, tot la Brașov se înființează 
prima moară de hârtie din sud-estul Europei.

Dominația Habsburgică, începând cu sfârșitul secolului 
al XVII-lea, și organizarea regimentelor grănicerești, 
pentru apărarea granițelor sud-estice, vor stăvili 
schimbul de mărfuri între Transilvania și celelalte țări 
românești, favorizând importul mărfurilor din imperiul 
austriac. Brașovul își pierde din privilegiile economice, 
cunoaște o accentuare a presiunilor feudale, fiind 
străbătut, până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
de numeroase convulsii sociale. În această perioadă, în 
Brașov, capitalul comercial se concentrează în mâinile 
negustorilor români, limba română este tot mai intens 
promovată, alături de susținătorii economiei brașovene 
afirmându-se și cei ai propagării culturii.4

4 N. Dunăre, Țara Bârsei, București, 1972, vol. I, p. 55.

Figura 2. Casă din satul Cernatu, Săcele – fete ceangăi, 
anul 1905 (fotografie Arhiva din Budapesta, nr. inv. 
101880)
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Localitatea Săcele – scurt istoric

Aflată la granița de sud a Țării Bârsei, localitatea 
Săcele se întindea în trecut pe cuprinsul a șapte sate: 
Baciu, Turcheș, Cernatu, Satulung, Târlungeni, Zizin și 
Purcăreni. Astăzi, orașul Săcele are în administrația sa 
doar primele patru sate, din anul 1950 Târlungeniul 
devenind o comună de sine stătătoare, în cuprinsul 
căreia se află satele Purcăreni și Zizin.

Satele care au format mai târziu localitatea Săcele 
sunt cunoscute din documentul din 16 mai 1366, când 
coroana maghiară, prin persoana regelui Ludovic I de 
Anjou, dăruiește comitelui Stanislau „și urmașilor săi”5 
stăpânirile cu numele celor patru sate sus amintite. 
Denumirea de Săcele apare circa un secol mai târziu, 
scrisorile domnului Țării Românești, Vlad Călugărul, 
trimise magistratului orașului Brașov conținând acest 
toponim. Marele istoric român Nicolae Iorga consideră 
că acest toponim își găsește explicația în încercarea de 
a asocia numărul mare de sate cu numele localității în 
cuprinsul căreia acestea aveau să se afle, derivând din 
cuvântul „sătucele” sau „săticele”.

Primii locuitori ai acestor meleaguri, acei villae 
valachicales, cum apar în documente, au avut ca 
principală îndeletnicire păstoritul. Însă locuitorii din 
această zonă au practicat deopotrivă agricultura, 
meșteșugurile și comerțul, „mocanii” săceleni fiind 
cunoscuți nu numai ca buni gospodari, dar și ca 
susținători de seamă ai dezvoltării comunității lor. 
Aflată sub administrația maghiară, dezvoltarea zonei 
a fost condiționată și de o relativă liniște socială, 
însă satele săcelene nu au fost ocolite de dezastrele 
naturale, însoțite de întregul lor cortegiu de 
consecințe. În prima jumătate a secolului al XVI-lea, 
numeroase inundații au distrus recoltele, făcând loc 
foametei și unor epidemii de ciumă, care recidivează 
în câteva rânduri până la sfârșitul veacului amintit. 
Revine între anii 1718-1719, când din cei 11.000 de 
locuitori, cât număra localitatea Săcele, circa 3.000 
cad victime cumplitei maladii. Troița din Cernatu, 
ridicată în anul 1719, sub care se află îngropate 400 de 
victime ale ciumei, stă mărturie și astăzi nevăzutului 
inamic care a depopulat Europa de-a lungul epocilor 
medievală și modernă.

Urbanizarea localității, începând cu secolul al 
XIX-lea, face din Săcele unul dintre cele mai 
importante centre de cultură și spiritualitate din Țara 

5 Formulă des uzitată în actele de împroprietărire ale vremurilor 
respective.

Bârsei. Apar școli românești și școli confesionale, 
biserici monumentale (Sf. Nicolae, în satul Baciu; 
Sf. Arhangheli Mihail și Gavril, în Satulung; Sf. 
Adormirea Maicii Domnului, în satele Turcheș, 
Satulung și Cernatu; Biserici evanghelice luterane, în 
satele Turcheș, Baciu, Satulung și Cernatu; Biserica 
Reformată, în Satulung; Biserica romano-catolică Sf. 
Mihail, în satul Turcheș). Încă de la debutul veacului 
contemporaneității, localitatea bârsană își trecea 
în palmares realizări precum iluminatul electric, 
prima linie ferată suburbană din România (1892), 
care făcea legătura între Brașov și Satulung, și prima 
instituție de credit locală – Banca Populară Săceleană 
(1925). Faptele săcelenilor au fost înscrise în istoria 
localității nu numai cu sudoare, ci și cu sânge, jertfele 
făcute pe fronturile războiului pentru reîntregire 
fiind consemnate pentru eternitate pe monumentele 
ridicate în memoria acestora. 

Astăzi, Săcele se prezintă ca o localitate cu o 
componentă confesională diversificată (ortodocși, 
romano-catolici, reformați, penticostali, luterani ș.a.) 
și cu o economie subordonată industriei, comerțului 
și turismului. Potențialitatea turistică a localității 
rezidă în frumusețea cadrului natural al zonei, care 
oferă numeroase mijloace de relaxare împătimiților 
de drumeții, de pitoresc, de adrenalină sau pur și 
simplu de liniștea văilor muntoase ale Carpaților 
Meridionali. Atât Canionul Șapte Scări, Tamina, 
Cascada din roci de calcar, Vârful Piatra Mare, Dealul 
Bunloc (de unde se poate practica deltaplanorismul 
și salturile cu parapanta), Peștera de gheață – aflate 
în apropierea masivelor Ciucaș și Piatra Mare, cât 
și vecinătatea renumitelor stațiuni Poiana Brașov, 
Râșnov, Predeal și Bran constituie motive suficiente 
pentru turiștii pasionați de natură.

Figura 3. Casă din satul Turcheș, Săcele, cu prispă spre 
curte



18

Ceangăii – origini și spiritualitate 

Orice lucrare științifică care are ca obiectiv cercetarea 
unei comunități etnice parcurge, negreșit, istoria originii 
respectivei, înainte de a observa, în conformitate cu 
ramura științifică abordată, transformările, obiceiurile, 
spiritualitatea sau urmele materiale păstrate. Despre 
ceangăi, însă, a căror obârșie rămâne încă o enigmă, nu 
vom vorbi în acești termeni. În primul rând, atât istoricii 
maghiari, cât și cei români nu au adus argumente 
suficiente pentru a-și demonstra teoriile și pentru a le 
demonta pe ale celorlalți în același timp, iar în al doilea 
rând, cercetarea noastră nu a cuprins această speță, deci 
o opinie într-o direcție menționată mai sus sau în afara 
acesteia, bazată pe aceleași argumente, considerăm că 
ar fi redundantă.6 În acest sens, abordarea etnologică 
se va rezuma la considerațiunile care privesc afirmarea 
propriilor conștiințe etnice, fără a încerca să imprimăm 
un anumit punct de vedere privind originea ceangăilor 
din această zonă, în baza cercetărilor efectuate, mai 
ales în contextul în care apartenența confesională se 
confundă adesea cu apartenența națională. 

În secolul al XIV-lea, când apare prima mențiune 
despre localitatea Săcele, ceangăii nu erau menționați 
în structura acesteia. Un secol mai târziu însă, dintr-
un document emis de regele Ladislau al V-lea, datat 6 
mai 1456, se înțelege că românii din satele Cernatu, 
Satulung, Turcheș și Baciu, indezirabili pentru statul 
arpadian, au fost înlocuiți de maghiari, veniți aici 
din comitatul Alba, în căutarea unor îndatoriri mai 
lesnicioase. Această „substituire” nu trebuie înțeleasă 
ad-litteram, românii fiind înregistrați, în continuare, 
ca principalii contribuabili către administrația fiscală 
a Brașovului, ci, probabil, este vorba de înlocuirea 
românilor dintr-o instituție românească strategică 
pentru regatul maghiar: plăieșia. Funcția grănicerească 
de plăieși, îndeplinită de satele subzonei Săcele, a fost 
preluată de ceangăi, fiind, la scurt timp, iobăgiți de 
cetatea Branului. Alături de originea maghiară, obârșia 
secuiască este, de asemenea, larg atribuită ceangăilor 
de către persoanele intervievate, deși, în documente, 
se face referire la două valuri distincte de colonizatori 
ai celor Șapte Sate: cel din 1456 al maghiarilor și cel din 

6 Pentru cei interesați de acest aspect, recomandăm următoarea 
bibliografie: Petru Râmneamțu, Problema iradierii românilor din 
Transilvania în principatele române, Cluj, 1946; Iosif Petru M. Pol, 
Originea catolicilor din Moldova și franciscanii, păstorii lor de veacuri, 
Săbăoani-Roman, 1942; Györffi Istvan, A molduai csangar, Budapest, 
1917; N. Iorga, Privilegiile șangăilor de la Târgu Ocna, Vălenii de 
Munte, 1910; Dumitru Mărtinaș, Originea ceangăilor din Moldova, 
București, 1985; Ștefan Csapu, Originea ceangăilor și stabilirea lor în 
satele săcelene, în revista „Plaiuri Săcelene”, nr. 81, Brașov, 2014

1562 al secuilor, care au venit din Țara Bârsei pentru a 
scăpa de iobăgie. Aici, beneficiau de statutul de plăieși, 
ducând un mod de viață specific oamenilor liberi, dar 
care trebuiau să plătească dijme.7 Dreptul la moară, 
dreptul de a se putea înarma și de a folosi arme, dreptul 
de a putea duce procesele la institutele judecătorești 
fără intermedierea stăpânului feudal au constituit 
avantaje care i-au atras pe ceangăi în aceste locuri. 

Tot din sânul comunității ceangăiești aflăm, cu titlu 
ipotetic, că ceangăii ar fi rezultatul amestecului de 
secui, pecenegi și cumani în urma conviețuirii dinaintea 
stabilirii lor în Săcele, ca grăniceri ai liniilor Oltului, 
Siretului și Carpaților Orientali.8 Cercetările științifice nu 
au ocolit această ipoteză, punând pe seama exprimării 
siflante o atare origine.9 

Aflăm, tot de la ceangăii intervievați, că acești „străjeri” 
ai graniței ungurești nu desemnau neapărat o unitate 
combatantă, având ca principală îndatorire anunțarea 
pericolului străin prin focuri mari aprinse10 și prin 
dăngănitul clopotelor bisericilor, „ceango” însemnând 
clopot, adică cel care anunță o invazie dușmană, explicând 
astfel ocupația de grănicer.11 Este o semnificație pe care nu 
o întâlnim în istoriografia de specialitate, de unde aflăm 
că denumirea de „ceangău” ar avea o substanță derivată 
ba din vorbirea stricată a limbii maghiare, pe măsură 
ce românii au fost secuizați și unde verbul csángani (a 
se amesteca, a se curci) este atribuit vorbitorilor limbii 
maghiare alterate12, ba din cuvântul csango (rătăcitor, 
hoinar, nomad), poreclă cu care era desemnată o 
populație care practica transhumanța. În ciuda acestei din 
urmă presupuneri pledează atât declarațiile subiecților, 
cât și mărturiile documentelor care îi găsesc pe ceangăii 
din Săcele îndeosebi preocupați de agricultură și mai 
puțin de păstorit. Sovago (tăietor de sare) și Csámog sau 
Csomago (ciomag) sunt, de asemenea, porecle puse pe 
seama ceangăilor, asocieri cu ocupații care, mai degrabă, 
le putem atribui mocanilor din zona cercetată (ciomag = 

7 Clădirea muzeului etnografic din Săcele a funcționat, de la jumătatea 
secolului al XV-lea pâna în secolul XVIII, ca loc pentru colectarea 
dijmelor, de unde plecau la Brașov. Clădirea este încă numită de 
localnici „Casa dijmelor”.

8 Kovacs Lehel, profesor, Satulung, data intervievării 22.09.2017.
9 În Dumitru Mărtinaș, Originea ceangăilor din Moldova, București, 

1985, p. 16.
10 Sipos Istvan, meșter în podoabe, Satulung, data intervievării 

22.09.2017.
11 Veres Emese, etnograf muzeul Budapesta, sat Baciu, data 

intervievării 21.09.2017.
12 Dumitru Mărtinaș, op.cit., p. 29.
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bâta păstorească). Y. Wichmann13 consideră că denumirea 
de „ceangău” provine de la acei secui care se rupeau de 
comunitate, stabilindu-se în zone locuite de români, însă 
Bakó Géza vine cu o observație ce nu poate fi ignorată, și 
anume aceea că secuii nu erau niciodată numiți maghiari 
(sau altfel), ci doar secui, în timp ce ceangăii apar în acte 
cu numele de maghiari.14 

Pentru consecvență, acceptăm formal această din urmă 
analiză, mai ales că se află în concordanță cu opiniile 
tuturor ceangăilor intervievați din satele săcelene: „Am 
fost maghiari catolici, suntem maghiari de confesiune 
luterană evanghelică, adoptând prin presiune Reforma, 
vorbim limba maghiară literară, nu stricată, precum cei 
din Moldova, de care ne diferențiem în port popular și 
religie, am trăit și trăim în deplină înțelegere cu românii 
din aceste locuri.” Acest din urmă aspect rămâne 
aproape peremptoriu și poate cel mai important în 
contextul cercetării noastre, dezvăluind o conviețuire 
pașnică, lipsită de antagonisme naționaliste, generate  
de viciile falsului patriotism. Iată câteva dintre declara-
țiile ceangăilor săceleni: „Relațiile ceangăilor cu ceilalți 
locuitori ai zonei au fost bune, în vremurile noastre se 
cunosc multe căsătorii mixte, deși în trecut suntem 
cunoscuți ca o comunitate închistată”15; „Ceangăii au o 
comunitate strânsă, se ajută între ei, se vizitează între 
ei, nu sunt foarte apropiați de cei din afara colectivității, 
dar colaborează cu aceștia, deseori făcând comerț cu 
românii”16; „Relațiile ceangăilor au fost dintotdeauna 
bune cu ceilalți locuitori ai Săcelelui, indiferent de 
etnie”17; „Ceangăii sunt oameni extrem de vrednici și 
sociabili, dar neîncrezători în cei din afara comunității. Ca 
român, am câștigat cu greu încrederea unei cunoștințe 
din comunitatea ceangăiască. Am aflat că s-a întâmplat 
acest lucru în momentul în care mi-au fost prezentate 
bijuteriile de familie de către doamna respectivă, inițial 
crezând că este vorba de un gest de fală. Am înțeles 
curând că era de fapt un semn că devenisem o persoană 
de încredere căreia i se poate arăta totul, în fața căreia 
i se poate deschide în totalitate fără teamă. Era un 

13 Wichmann, Wörterbuch des ungarischen Moldauer Nordcsángó 
- und des Hétfaluer Csángódialektes nebst grammatikalischen 
Aufzeichnungen und Texten aus dem Nordcsángódialekt, publicat 
de Bálint Csűry și Artturi Kannisto, „Lexica Societatis Finno-
Ugricae”, IV, Suomalais-Ugrilainen Seura Helsinki, 1936.

14 Bakó Géza, „Contribuții la problema originii ceangăilor”, Studii și 
articole de istorie 4 (1962).

15 Barko Etelka, pensionară, 81 de ani, sat Baciu; Veres Emese, 
etnograf muzeul din Budapesta, 51 de ani, sat Baciu, 21.09.2017.

16 Czimbor Izabella, 51 de ani, sat Baciu, data intervievării 20.09.2017.
17 Kovacs Lehel, profesor universitar, Satulung; Aceleași opinii 

le aflăm și de la alți ceangăi, ca de pildă Sipos Istvan, meșter în 
podoabe, Satulung; Daneș Cornelia, data intervievării 22.09.2017.

gest de prietenie, sinceritate și siguranță.”18 Printre 
puținele momente tensionate dintre ceangăii și românii 
din Săcele se află consemnat cel din timpul revoluției 
pașoptiste, când, atrași în vâltoarea revendicărilor 
naționaliste ale mișcării revoluționare, s-au împărțit în 
tabere adverse. Episodul a fost uitat la scurtă vreme, iar 
relațiile dintre cele două populații au redevenit pașnice. 

Rezumăm, astfel, originea ceangăilor din Săcele și a 
simbiozei lor interetnice și interconfesionale la ceea ce 
preoții lor definesc tranșant: suntem maghiari și abia 
apoi ceangăi, am conviețuit în mod echilibrat cu vecinii 
noștri și dorim să o facem și în viitor, încercând să ne 
păstrăm identitatea culturală.

Catolici în momentul așezării lor în Țara Bârsei, 
ceangăii au adoptat la scurt timp de la Reformă religia 
protestantă. Reforma s-a răspândit rapid, influențând 
credința a numeroși creștini din Europa. 

În anul 1542, când moare episcopul romano-catolic de 
Alba-Iulia Ioan Statilco, care păstorea și peste bisericile 
sașilor, Johannes Honterus nu pierde ocazia de a 
răspândi luteranismului atât printre sași, cât și printre 
maghiarii din Transilvania. Honterus cere îndreptarea 
unei măsuri discriminatorii, care menținea în ignoranță 
o mare masă de creștini, insistând asupra însemnătății 
predicii și cultului divin în limba națională a credincio-
șilor, combătând astfel abuzurile preoților catolici în 
momentul desfășurării ritualului catolic.19 Anul 1542 
poate fi numit „anul luteranismului” în Transilvania. 
Este anul în care Honterus devine paroh al Brașovului, 
anul în care o mare adunare a clerului din Țara Bârsei 
se reunește la Brașov pentru a pune bazele organizării 
noii biserici a sașilor și anul în care are loc prima slujbă 
evanghelică din Transilvania, ținută în Biserica Neagră. 
Trei ani mai târziu, luteranismul pătrunsese în sânul 
tuturor comunităților săsești, acestea declarându-și, la 
Mediaș, unitatea lor religioasă.20 Spre deosebire de sași, 
care erau adepți ai ideilor lui Luther, maghiarii în marea 
lor majoritate au devenit adepți ai lui Jean Calvin. Nu și 
ceangăii din Săcele, care au adoptat luteranismul sub 
presiunea săsească, aceștia din urmă constituind pătura 
superioară a zonei. Convertirea ceangăilor trebuie însă 
văzută mai mult în influența preoților sași care predicau 
în biserici, nu una neapărat impusă de privilegii 
economice ori sociale. Era practic o confirmare sau o 
conformare la principiul cuius regio eius religio. Biserica 

18 Pantea Dorottya, sat Baciu.
19 Dragoescu Constantin, op.cit., p. 511.
20 Vezi și Somesan Maria, Începuturile Bisericii Romane Unite cu 

Roma,  București, 1999.
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luterană s-a implicat în mod pozitiv asupra ceangăilor, 
încercând să-i ajute să se regăsească, să-și caute originile, 
să-și găsească scopul în viitor și să-și păstreze omogenă 
comunitatea, ne spune preotul Koradi Levente.21

Ceangăii din Săcele au câte o biserică în fiecare 
dintre cele patru sate: Biserica evanghelică-luterană 
din Satulung, începută în vara anului 1895 și sfințită 
patru ani mai târziu; Biserica evanghelică luterană 
din satul Turcheș, data în folosință în anul 1885; 
Biserica evanghelică din satul Baciu, a cărei temelie a 
fost pusă în anul 1811; Biserica evanghelică luterană 
din satul Cernatu. Sunt lăcașe de cult care se remarcă 
prin turnurile înalte, clopotele grele, simplitatea 
iconostaselor și frumusețea orgilor pentru care 
credincioșii ceangăi au făcut mari sacrificii economice.

Ocupații

Agricultura și creșterea animalelor au fost principalele 
ocupații ale ceangăilor săceleni, mărturisesc atât 
membrii minorității de limbă maghiară, cât și românii 
din această zonă. În timp ce mocanii se îndeletniceau cu 
păstoritul, fiind plecați în transhumanță două treimi din 
an, ceangăii cultivau terenurile din hotarul brașovean 
situat spre Săcele, numit Bleschdörfer Feld (câmpul 
românilor, ceea ce indică prezența timpurie a elemen-
tului românesc în zonă), contribuind la o conviețuire 
reciproc avantajoasă. De la mocani, ceangăii obțineau 
atât lână sau produse prelucrate din lână, cât și produse 
alimentare specifice oieritului, iar femeile mocanilor 
care rămâneau acasă și îngrijeau de gospodărie, cât 
timp soții lor erau plecați în transhumanță, cumpărau 
produse agricole de la ceangăi. 21

Meșteșugurile au fost, inițial, monopolul sașilor, ceangăii 
lucrând doar pământul, iar obiectele meșteșugărești 
cumpărându-le de la sașii din Brașov. Mai târziu însă au 
devenit buni meșteșugari, învățând tainele olăritului, 
țesutului, prelucrării lemnului, vărăritului, rotăritului 
și tăbăcăritului.22 În sezonul rece, când se încheiau 
lucrările agricole, ceangăii își lucrau coșuri din nuiele, pe 
care le foloseau în gospodărie. Aproape orice materie 
primă care necesita depozitare își avea ca suport un 
coș din nuiele „croit”, ca dimensiune și formă, după 
funcționalitatea sa. Astfel, în gospodăria ceangăiască se 
găseau coșuri pentru lemne, coșuri pentru rufe, pentru 
pomeni, pentru pâine, pentru fructe, grâne sau stupi 

21 Koradi Levente, preot la biserica evanghelică din satul Baciu, data 
intervievării 24.09.2017.

22 Barko Etelko, pensionară, 81 de ani, sat Baciu; Veres Emese, 
etnograf muzeul Budapesta, sat Baciu.

de albine. Acestea erau confecționate din nuiele de 
carpen, ratan sau răchită. Se foloseau nuiele necojite, 
mai rezistente, pentru obiectele mari și nuiele cojite prin 
fierbere pentru obiectele mai fine. O foarfecă pentru 
nuiele și un cosor sunt uneltele cu care gospodarul își 
făurea obiectele pentru uzul gospodăresc, ne spune 
meșterul Csaby Istvan.  

În strânsă legătură cu lucrul la pădure și cu rotăritul, 
în secolul al XIX-lea ceangăii au început să se ocupe 
intens cu cărăușitul. Aceștia transportau lemne de 
la pădure pentru membrii comunității, dar, mai ales, 
pentru comanditarii aflați la distanțe mari, la Brașov, 
București și chiar până la Viena. Carele ceangăilor erau 
foarte mari și făcute să reziste pe orice drum, putând 
transporta încărcături ce cântăreau până la cinci tone.23 
Istoricul Balasz Orban consemnează, pentru sfârșitul 
secolului al XIX-lea, că mai bine de o treime din cărăușii 
din Țara Bârsei proveneau dintre ceangăii satelor 
săcelene, care transportau lemn și alte produse, „de-a 
lungul și de-a latul țării, în căruțe mari, trase de opt 
sau zece cai”24. Aceeași sursă vorbește despre ceangăi 
din Săcele, numiții Szorny Andras, Martis Koroly, Szos 
Ianos și Martis Istvan, care au ajuns cu carele lor până 
în Germania, la Lipsca (este vorba de Leipzig), pentru 
ca frații Istvan și Ianos Köpe din Satulung să ajungă 
să facă transporturi de alimente și muniție pentru 
armata română în timpul războiului de independență. 
Se pare că ceangăii câștigau foarte bine din această 
îndeletnicire, pentru prosperitatea afacerii conduse de 
frații Köpe stând mărturie donația generoasă pe care 
23 Kovacs Lehel, profesor universitar, Satulung.
24 Vezi Albumul Săcele, 2014, p. 32.

Figura 4. În timpul slujbei religioase în biserica 
evanghelică luterană din Turcheș
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aceștia au făcut-o bisericii evanghelice din Satulung, 
un ceas în valoare de 1.600 de coroane.25 Agricultura a 
rămas însă principala ocupație a minorității maghiare 
din aceste locuri, mulți dintre aceia care se ocupau cu 
cărăușitul cumpărând pământ cu banii câștigați. 

Primii birjari din București, din a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea, au fost ceangăii din satele 
săcelene, care au venit să lucreze în marele oraș 
muntean.26 Suntem informați că ceangăii din Săcele 
au fost renumiți și pentru meseria de zidar. După ce 
exploatările forestiere au fost limitate de orașul Brașov, 
ceangăii au fost nevoiți să se reprofileze, învățând 
zidărie și dulgherie. Cei mai buni zidari care au lucrat 
în București, la ridicarea construcțiilor din cărămidă, 
provin din rândurile ceangăilor săceleni. Astăzi, puțini 
dintre ceangăii care au rămas în localitatea brașoveană 
se mai ocupă de agricultură sau de meșteșuguri, restul 
fiind angajați în serviciile publice.27

Arhitectura
25 26 27

Arhitectura vernaculară săceleană este oarecum 
tributară tipologiei arealului Bârsan, cu gospodării în a 
căror structură se observă influența săsească. Casele și 
anexele sunt organizate în spații cu o deschidere relativ 
îngustă, acest tip de parcele determinând dispunerea 
locuințelor perpendicular pe axul drumului, iar dacă 
lungimea terenului nu permitea rânduirea anexei în 
prelungirea casei, aceasta era construită paralel cu 
strada, delimitând curtea de grădină. 

Gospodăria cu specific ceangăiesc nu se diferențiază în 
mod semnificativ de acest etalon zonal, păstrând însă 
anumite particularități, pe care le vom face cunoscute 
în următoarele rânduri. Casele vechi au fost construite 
din lemn, cu pereții din bârne lungi îmbinate la capete 
în cheutori nemțești (coadă de rândunică), lipiți cu lut și 
văruiți în culori deschise (alb sau bleumarin). Acoperișul 
era în două ape, învelit cu șindrilă. Acest tip de locuință 
s-a păstrat până spre sfârșitul secolului al XIX-lea, chiar 
dacă, prin decret imperial, încă din anul 1850 guberniul 
impusese construirea caselor din piatră și cărămidă. 
Hotărârea împăratului Franz Josef I a fost luată în urma 
incendiilor devastatoare care au izbucnit din cauza 
luptelor din zonă, din timpul revoluției pașoptiste. Deși 
trebuia să se refacă arhitectura caselor, în anii imediat 
următori legiferării hotărârii imperiale, lucrurile nu s-au 
schimbat atât de repede. Dna Barko Etelka, ceangău din 

25 Ibidem.
26 Veres Emese, etnograf muzeul Budapesta, sat Baciu.
27 Album Săcele, 2014, p. 34.

satul Turcheș (Săcele), ne spune că, din lipsa banilor, 
atât ceangăii, cât și mocanii (românii), în primă fază, au 
„mascat” neputința reconstruirii casei cu materiale mai 
puțin inflamabile, prin lețuirea și tencuirea pereților din 
lemn.28

Casele vechi aveau doar două camere, o singură 
fereastră pe frontonul dinspre stradă, patul din 
camera de la drum fiind dispus în afara ferestrei, 
pentru a feri gazda atât de curentul care s-ar fi creat 
de la geam, cât și de lumina prea puternică pe timpul 
zilei. În plus, din acest unghi putea fi observată 
poarta și, deci, calea de acces în gospodărie. Dacă 
acest aspect, relatat de Kovacs Lehel, ceangău din 
Săcele, poartă un sâmbure de adevăr, putem înțelege 
că, în perioada de care vorbim (secolele XVII-XVIII), 
proprietarii ceangăi nu conferise camerei de la 
drum rolul de cameră curată, pe care l-a căpătat și 
perpetuat din secolul al XIX-lea. A urmat casa cu trei 
încăperi și cu două ferestre pe fronton, tot din lemn, 
apoi cea din cărămidă (din 1850), cu două ferestre, 
aerisitoare la pod și simboluri stucate pe frontispiciul 
laturii înguste dinspre spațiul public, iar pe la 1890 
apare casa cu trei ferestre pe peretele de la drum, cea 
dinspre curte mai îngustă, fiind de fapt o fereastră a 
pridvorului, element arhitectural ce apare din acest 
moment. Față de casele sașilor, locuințele ceangăilor 
(dar și cele mocănești) aveau pereții extrem de groși. 
Casa lui Duța Ștefan, din Satulung, construită în anul 
28 Barko Etelka, pensionară, 81 de ani, sat Baciu.

Figura 5. Dna Pasztori Anna lucrând căițe
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1862 de bunicul său, are ziduri groase de circa 70 cm. 
Fundația este alcătuită din piatră cioplită, iar pereții 
din bucăți de piatră spartă în amestec cu bucăți de 
cărămidă. Partea superioară a tavanului, alcătuit din 
bârne groase de lemn, era podită cu scânduri peste 
care se punea un strat de circa 10 cm de pământ.29

Șarpantele construcțiilor din satele săcelene nu au 
suferit prea multe în ceea ce privește forma, păstrând 
cele două ape, materialul folosit la învelitoare 
evoluând de la paie puse în jipi (la casele cele mai 
vechi), la șindrilă și, în cele din urmă, la țiglă. Tipul 
de țiglă folosit în fază inițială a fost cel ascuțit (cu 
vârf de săgeată), apoi s-a trecut la țigla rotunjită 
la unul dintre capete (în solzi de pește), pentru ca 
odată cu funcționarea fabricii de țiglă din Târlungeni 
să se folosească țigla dreaptă produsă aici.30 În 
construcția acoperișului se remarcă o extindere a 
suprafeței trapezoidale de sub pinion, făcută inițial 
din scânduri, apoi din cărămidă. Este spațiul în care 
întâlnim în cele mai dese rânduri ornamentica care 
aduce un plus de frumusețe arhitecturii casei. În 
timp ce pe frontispiciul caselor românești, din cele 
patru sate săcelene, apar ca simboluri cvasigenerale 
icoana cu un sfânt protector și crucea creștină, la 
casele ceangăilor frontoanele redau cel mai des 
rodia (simbol al bogăției și fertilității) și fierul de plug 
(oglindire a vechilor ocupații ale acestora). 

29 Duța Ștefan, Satulung, data intervievării 23.09.2017.
30 Sipos Istvan, meșter în podoabe, Satulung.

Urbanizarea zonei a schimbat radical interiorul 
casei ceangăiești, o imagine a spațiului de locuit, 
amenajat tradițional, putându-se contura doar pe 
baza informațiilor primite. Din punct de vedere 
planimetric, locuința ceangăiască includea trei 
încăperi: camera curată, tinda și cămara. În camera 
curată (tiszta szaba), aflată, probabil, de la sfârșitul 
secolul al XVIII-lea, la drum, întâlnim lucrurile cele 
mai de preț și mobilierul cel mai frumos. Podită cu 
scânduri din lemn de rășinoase, camera de la drum 
ilustrează gustul pentru frumos și bunăstarea familiei 
respective. Patul înalt atrăgea privirea imediat ce 
pătrundeai în camera curată, numeroasele perne 
„stivuite” pe acesta și alte țesături care nu mai 
încăpeau în ladă amintind de vechea tradiție a 
expunerii zestrei fetei încă necăsătorite. Mobilierul 
era completat cu o laviță (rareori două) dispusă de-a 
lungul peretelui sau sub fereastră, lada de zestre 
aflată în continuarea patului, „stinghia” cu cancee, 
„păreschiul” („armăroi” – la sași; „firida” – la mocani), 
masa cu scaune și, mai târziu, dulapul (comoda) cu 
sertare. Acest spațiu era atât de rar folosit de către 
gazde, încât ceangăii au ajuns să spună că aici se intră 
„doar când te laudă popa”. 

Tinda mediană constituia spațiul în care se desfășura 
întreaga activitate casnică, fiind totodată bucătărie și 
cameră de locuit. Două treimi din suprafața acesteia 
era acoperită de paturile sau laițele pentru odihnă și 
de vatra cu horn (din secolul XX, soba din cărămidă 

Figura 6. Șură din cadrul 
gospodăriei ceangăiești  
(sat Turcheș, Săcele)
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sau teracotă). Aici, restul mobilierului era simplu și 
funcțional, pentru a permite desfășurarea activităților 
cotidiene, pereții fiind înfrumusețați cu diverse țesături 
(ștergare, păretare). Tot din tindă se intră în pivniță. Față 
de pivnițele sașilor, care aveau în cele mai multe cazuri 
intrarea de afară, beciurile ceangăilor erau cu intrare din 
casă, vremurile tulburi făcându-le și bune ascunzători.31 
Pivnițele sunt de mari dimensiuni, specifice acestui 
tip de locuință, cu tavane multiboltite (cu bolțișoare) 
din cărămidă. Aici erau păstrate alimentele la care nu 
se umbla în fiecare zi, alimentele de uz cotidian fiind 
păstrate în cămară, spațiu care forma a treia încăpere 
a casei.

În ceea ce privește gustul pentru frumos, o cromatică 
mai bogată întâlnim pe mobilierul din casele ceangăilor, 
țesăturile ilustrând o oarecare austeritate în această 
privință. Roșul maroniu, galben spre ocru, albastru 
și verde sunt culorile întâlnite pe piesele de mobilier 
pictat din casele ceangăilor, în special pe lada de zestre, 
folosite pentru redarea motivelor florale și avimorfe 
care predomină pe aceste piese, dar și pentru realizarea 
fondului pe care acestea sunt aplicate. Alesăturile cel mai 
frumos ornamentate sunt fețele de pernă și păretarele, 
apoi fețele de masă și țesăturile pentru acoperit patul. 
Născută în familie de ceangăi, în satul Baciu, Czimbor 
Izabella lucrează la război diverse țesături și piese de 
port, predând, în mod dezinteresat, acest meșteșug 
și copiilor din clasele primare, pentru a nu se pierde 
tradiția. Spune că țesutul începe întotdeauna cu desenul 

31  Pasztori Anna, Duta Stefan.

și abia apoi cu lucrul propriu-zis, făcându-ne cunoscute 
și câteva dintre cele mai des folosite motive decorative 
specifice acestor țesături: steaua cu 8 până la 12 colțuri, 
spicul de grâu, laleaua (în formă stilizată), frunza de dafin 
și creasta cocoșului.32 Pe ștergarele de perete, alături 
de motivele amintite, apăreau uneori și texte precum: 
„joacă-te și muncește”, „femeia care își iubește soțul 
gătește” etc.33 Fără a stabili și o tradiție în acest sens, 
în casele ceangăilor se găseau broderii, ornamentele 
acestora redând mielul, păunul, pomul vieții.34 Broderia 
nu a prins însă la gustul ceangăilor pentru împodobirea 
interiorului locuinței, oglindind-o mai ales la decorarea 
pieselor de port (mai rar a ștergarelor sau a fețelor de 
masă).

Gospodăria tipică a ceangăilor includea în cadrul său 
casa, grajdul animalelor, șoprul pentru lemne și unelte, 
șura și bucătăria de vară. Spre deosebire de sași, 
ceangăii nu își construiesc grajdul animalelor sub același 
acoperiș cu șura. Grajdul era dispus în prelungirea casei, 
tot în prelungirea casei aflându-se și șoprul. Paralel cu 
axul drumului, în fundul curții, se ridica șura, o anexă 
de dimensiuni cu adevărat impunătoare, cu acoperiș 
tip „cort”, unde se depozitau pleava, fânul, grânele 
și unde se adăpostea carul. Ridicarea ei la înălțimi 
apreciabile își are justificarea practică în necesitatea 
obținerii unui spațiu suficient de larg pentru a permite 
intrarea batozei de treierat.35 Șura era împărțită în 

32  Czimbor Izabella, sat Baciu.
33  Pasztori Anna, sat Turcheș.
34  Dombi Eniko, meșter macrameuri, data intervievării, 23.09.2017.
35  Pasztori Anna, sat Turcheș.

Figura 7. Pivniță casă de ceangăi (sat Turcheș, Săcele) Figura 8. Portiță din Satulung, Săcele
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două, pe centru intrând batoza. Într-o parte se afla și 
groapa pentru pleavă (coaja grâului, bogată în vitamine, 
extrem de sănătoasă în alimentația animalelor). Seara, 
într-un ciubăr mare se punea pleavă și apă fierbinte, iar 
dimineața se dădea la animale. În cealaltă parte a șurei 
erau aruncate paiele tocate din batoza în care se băga în 
prealabil grâul legat în snopi. 

Bucătăria de vară, de dimensiuni reduse, era dispusă 
vizavi de casă, aceasta adăpostind cuptorul de pâine și 
câteva obiecte de uz casnic. Ceangăii spun că, în trecut, 
nu era gospodărie în care să nu se găsească un nuc, 
plantat, de regulă, în apropierea șurei.36

Porțile ceangăilor, asemănătoare cu ale sașilor în ceea 
ce privește structura din zidărie, erau frumos lucrate, cu 

stâlpi din lemn masiv de esență tare, cu două rânduri de 
șarpantă, tip „pagodă”, acoperite cu șindrilă, și portiță 
din scânduri groase, forma acesteia imitând arhitectura 
bisericilor ortodoxe din răsăritul Europei. Stâlpii sunt 
elementele pe care se desfășoară mai multe registre 
decorative crestate și sculptate, cel mai adesea fiind 
prezente simboluri solare (rozeta – izvor de lumină 
și căldură), funia (spirala care indică aspirația către 
înălțimi, legătura dintre cer și pământ) și pomul vieții 
(simbolul rodniciei nesfârșite). Tot pe cei doi stâlpi ai 
porții este crestat, în cele mai multe cazuri, anul în care a 
fost construită, cifrele fiind dispuse în perechi, pe ambii 
stâlpi. De asemenea, elementele de feronerie aplicate 
pentru broaște și clanțe dau o notă distinctă acestui 
ansamblu arhitectural. Porțile ceangăilor semănau 
cu cele ale mocanilor, ambele părți atribuindu-și rolul 
de promotor al acestui tip arhitectural. Istoriografia 
consemnează acest tip de poartă în spațiul etnocultural 
mocănesc, ceangăii susținând că ei au făcut aceste porți 
pe care le-au lucrat, ulterior, și pentru români. 

Sursa tradițională de apă lipsește din cadrul 
gospodăriei ceangăiești și nu numai. Aflăm că, din 
anul 1890, locuitorii celor șapte sate săcelene au 
beneficiat de apă curentă, inițiativa aparținând 
unui ceangău care s-a îmbogățit în București și 
care, la întoarcerea sa în Săcele, a finanțat lucrările 
de implementare a rețelei de apă curentă, astfel 
că atât fântânile din cadrul gospodăriei, cât și cele 
comunitare lipsesc din cadrul edilitar săcelean.

Port popular

Portul popular este elementul cel mai definitoriu 
în cadrul tradițiilor unui popor și, totodată, cel mai 
complex în prezervarea autenticității sale, în contextul 
tendințelor către modern și al influențelor unei 
societăți multiculturale sau, mai nou, cvasigeneralizate. 
Nici portul popular ceangăiesc nu și-a putut păstra 
particularitățile străvechi, influența săsească făcându-
se simțită și în acest sector. 36

Cămășile fetelor erau lucrate din pânză albă, plisată, 
brodate cu roșu sau galben, în funcție de vârstă și 
statut. Broderia roșie se afla pe cămășile purtate de 
fetele nemăritate, iar cea galbenă de fetele tinere, 
căsătorite. Femeile bătrâne purtau întotdeauna 
îmbrăcăminte de culoare neagră. Printre cele mai 

36 Kovacs Lehel, Csaby Istvan ș.a.

Figura 9. Ladă de zestre

Figura 10. Ceapsa și colacul pentru coc 
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vechi și originale piese de port popular ceangăiesc se 
afla rochia obținută dintr-o bucată supradimensionată 
de material – hámosrokolya – încrețită foarte mult, 
adunat în trase pe umeri. Sub ea se purta o cămașă 
de pânză albă, ornamentată la mâneci cu broderie 
lucrată în cruciulițe, în tehnica „drumul pierdut”. La 
hainele de sărbătoare se adăugau un șorț de pânză 
din in cu dantelă, un batic, o batistă prinsă de brâu 
și o traistă din piele sau pânză de in sau bumbac 
cusute în cruciulițe. Peste cămașă se punea o rochie 
albă – hámosrokolya. După ce fetele erau confirmate 
(dădeau dovada cunoașterii religiei luterane în care 
au fost botezate și erau primite în rândurile adulților 
cu drepturi depline – cca 16 ani, iar băieții la 18 
ani), primeau o panglică roșie de la nașa de botez. 
Femeia măritată purta din prima noapte de căsătorie 
un „csepesz” sau „ceapsă” (tichie) care se punea pe 
cap peste părul împletit aranjat în coc. Când se măritau, 

Figura 11. Pafta – Barko Etelko

Figura 12. Paftale și brâuri realizate  
de meșterul ceangău Sipos Istvan

Figura 13. Ceangăi în port de sărbătoare

Figura 14. Bunica din partea mamei (stânga) și bunica din 
partea tatălui (dreapta) dnei Pasztori Anna, Săcele
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fetele primeau o panglică de catifea neagră brodată cu 
flori, de la mire, iar dacă părinții fetei erau bogați fata 
primea paftaua („kösöntyű”) și brâul („bogláros öv”), 
piese de podoabă foarte scumpe, pe care ceangăii le 
cumpărau de la sașii din Brașov. Aceste podoabe costau 
cumpărătorul, care își permitea o zestre bogată pentru 
fiica sa, prețul unei perechi de boi, ne spune dna Etelka 
Barkó.37 Tot de la distinsa doamnă aflăm că fetele mai 
sărace, care nu își permiteau o asemenea podoabă, 
își puneau în locul paftalei o fundă din material textil, 

37 Etelka Barko, 81 de ani, sat Baciu.

simțind nevoia de a se asocia modei, obicei în cele Trei 
Sate. Anna Pásztori susține afirmația coetnicei sale, 
etalându-și paftaua care poartă aceeași poveste a 
moștenirii: „Tatăl meu a renunțat din moștenire la 60 de 
ari (un iugăr) de pământ pentru această bijuterie.”

Fata își croșeta și broda „căița” de pus pe cap în noaptea 
nunții, folosind motive și culori care ar simboliza cele 
patru elemente ale naturii (focul, apa, aerul, pământul). 
Atât panglica din catifea neagră brodată și panglicile 
multicolore, cât și voalul de borangic prins în ace frumos 
ornamentate oglindesc o altă influență săsească. Căița 
era fixată cu o panglică roșie, deasupra panglica neagră 
ce simboliza grijile care încep din momentul căsătoriei. 
În picioare, doamnele purtau ghete cu șireturi. Rochia de 
mireasă era albă din pânză cu dantelă, cămașă cu mâneca 
din tul, peste care se punea un șorț din tul și un laibăr.38 

Costumul popular bărbătesc era alcătuit din cămașă 
albă cu broderie galbenă la mâneci și la gât, ciucuri 
roșii la cămașă dacă băiatul era necăsătorit, ciucuri 
galbeni dacă era căsătorit și ciucuri albi pentru cămășile 
bărbaților în vârstă. Pantalonii (cioareci de culoare albă) 
erau croiți dintr-o singură bucată, iar cămașa ceangăilor, 
purtată peste pantaloni, este mai scurtă, mult deasupra 
genunchilor, în timp ce la mocani era mai lungă, până 
la genunchi.39 Peste cămașă se purta o vestă de culoare 
neagră, brâu maro (dészű) cu aplicații de piele, pălărie 
de aceeași culoare și cizme lungi.40

Din studiile etnografului Lajos Kolumbán aflăm că 
obiceiurile și îmbrăcămintea au fost influențate 
reciproc de sașii din Țara Bârsei, mocani și ceangăii 
săceleni în urma conviețuirii îndelungate. Credem că, 
dacă în ceea ce privește obiceiurile (vezi Borița, dans 
38 Pasztori Anna, pensionară, sat Turcheș.
39 Geczi Gellert, sat Turcheș.
40 Sipos Istvan, pensionar, Satulung.

Figura 15. Port popular ceangăiesc Figura 16. Barko Etelka îmbrăcată în port popular

Figura 17. Sora dnei Pasztori Anna în costum popular
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fecioresc, de pildă) se pot vedea anumite asemănări cu 
călușarul românesc și alte dansuri balcanice, când vorbim 
de portul ceangăilor luterani putem stabili mai multe 
similitudini cu costumul popular al sașilor, sub a căror 
înrâurire politică și religioasă s-au aflat multă vreme. 

Majoritatea pieselor de port popular ceangăiesc 
originale s-au pierdut pentru totdeauna, pentru că 
exista obiceiul ca morții să fie îngropați în costume 
populare.

Obiceiuri

Printre puținele obiceiuri pe care ceangăii de 
astăzi și le mai amintesc, dansul „Borița” sau jocul 
„borițașilor”, jucat la sfârșitul lunii decembrie, este 
cel mai cunoscut. Îmbrăcați cu cămașă albă, două 
brâie din piele, împodobite cu nasturi și așezate cruciș 
pe umeri, pantaloni negri, vestă neagră, încălțați cu 
cizme lungi (în trecut cu opinci) și clopoței la pulpele 
picioarelor, cu capetele acoperite de căciuli din blană 
de oaie cu panglici multicolore, dansatorii „boriței” 
recreau ritualul renașterii anotimpului în care se reia 
ciclul vieții. Aceștia purtau în mâna dreaptă borițele 
(brad, în limba slavă), care ar reprezenta pomul vieții, 
simbolul rodniciei nesfârșite, timp în care cei patru 
„nunți” (sau „kuka”) joacă numai prin pantomimă, 
cel mai slab dintre ei fiind sacrificat și apoi readus la 
viață, așa cum renasc anotimpul, vegetația și viața. 
Kovacs Lehel spune că acest obicei are rădăcini 
foarte vechi, până în Asia Centrală. Din punctul de 
vedere al lui Romulus Vuia, influența românească se 
face remarcată mai ales în costumație, costumul și 
jocul în sine reprezentând o variantă a călușarilor.41

Un alt obicei al ceangăilor este „împușcatul cocoșului”; 
în fiecare duminică de Paști este împușcat simbolic 

41 Vezi în Studii de etnografie și folclor, București, 1975.

un cocoș din tablă. În trecut, ritualul era mai crud, 
împușcându-se un cocoș viu, dar după intervenția 
bisericii se folosește un cocoș confecționat din tablă.42 
Tot de Paști, își amintește Sipos Istvan, bărbații mergeau 
cu copiii la „stropit”. Copiii, însoțiți de părinții lor (în 
special de tată), merg la cunoștințe și rude, unde copilul 
spunea o poezie cu iepurașul, apoi stropește femeile din 
casă cu parfum, căpătând în schimb bani, ciocolată ori 

42 Barko Etelka, pensionară, 81 de ani, sat Baciu.

Figura 18. Familia Sipos în straie de sărbătoare, în fața 
bisericii evanghelice luterane din Turcheș

Figura 19. Ceangăi în port popular așteptând preotul în 
fața bisericii, pentru începerea slujbei religioase

Figura 20. Dansul „Borița” – mai vechi
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prăjituri, iar tatăl un pahar de rachiu sau de vin.43 Sfântul 
Mihail este ziua în care ceangăii sărbătoresc ctitorirea 
primei biserici cu acest hram, ridicată de aceștia în satul 
Cernatu. Localitatea la vremea respectivă se numea 
Sfântul Mihai (Villa Sancti Michaelis), prima atestare 
documentară bisericească provenind din anul 1427. 
Îmbrăcați în costume populare și în haine de sărbătoare, 
ceangăii defilează pe străzile orașului Săcele, merg la 
slujbă, dansează în piața centrală și se întrec în gătitul 
prăjiturilor din fructe.

*

Dincolo de controversele istorice, de inegalitățile sociale 
și de diferențele de etnie sau religie, care au zugrăvit 
trecutul istoric al locuitorilor Țării Bârsei, ceangăii din 
satele Săcelene ni se înfățișează în zilele noastre ca 
niște oameni frumoși, preocupați de grijile cotidiene, 
de reînchegarea comunității lor, de conservarea 
valorilor lor culturale și spirituale, buni vecini pentru 
românii cu care conviețuiesc, lipsiți de prejudecățile 
unei societăți frământate de false naționalisme. Cu un 
procent de 20,16%, înregistrat în anul 2011, din care 
12,55% este de confesiune Reformată44, minoritatea 
maghiară din Săcele încearcă să se facă observată 
din punct de vedere social și cultural. Asociația 
Ceangăilor din Bârsa, înființată în anul 1990, sprijină 
acest obiectiv, promovând învățământul maghiar și 
susținând păstrarea tradițiilor și a obiceiurilor din viața 
ceangăilor din această regiune, chiar dacă resursele 
financiare necesare susținerii acestui deziderat, de 
cele mai multe ori insuficiente, au pus la încercare 
obiectivele fundației.

43 Sipos Istvan, meșter podoabe, Satulung.
44 Institutul Național de Statistică din România, iulie, 2013.
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Czimbor Izabella, 51 de ani, sat Baciu.
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Dombi Eniko, meșter macrameuri, sat Cernatu.
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Godri Anna, meșter ouă încondeiate, sat Cernatu.
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Pasztori Anna, pensionară, sat Turcheș.
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Szasz Agnes, pensionar, sat Turcheș.
Veres Emese, 51 ani, sat Baciu.
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Figura 21. Dansul „Borița” – mai nou 
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COMunItăȚIle DIn VAleA JIuluI:  
StrAtegII, nArAȚIunI șI Muzee IDentItAre

ABSTRACT

The rapid increase in population of Valea Jiului after 1840 has caused tense 
relations between the natives (the Romanian peasants) and the new-comers 
(the foreign miners). The city dwellers were called “barabe” or “venituri” by the 
shepherds, and the shepherds were called “momârlani” by the city inhabitants. 
In order to preserve their identity properly, the groups have organized 
themselves in relatively closed communities, having their own culture, but this 
did not stop them from sharing a common history and culture. The strategies 
that the shepherd communities use to affirm their identity include enhancing 
the value of the cultural heritage (architecture, costume, customs, lifestyle, 
traditions), while the city dwellers enhance the value of the mining history and 
the prosperity that this has brought to the area.
The Mineriads from the `90 have affected Valea Jiului’s image at a national 
level. Currently, the mines are closing one by one, increasing poverty and 
depopulation and turning an area rich in natural and cultural resources into a 
marginal one.
Maybe this is why the social actors from Valea Jiului, no matter the community 
they belong to, are now acting free-willingly, but constantly and on multiple 
ways (mass-media, internet, by enhancing the local cultural heritage) to build 
a positive identity for Valea Jiului. One important type of action is the use of 
narrative constitution of identity. Another way is the organization of local 
ethnographic museums.

Key-words: identity narratives, local ethnographic museum, the narrative 
constitution of identity, cultural heritage, museum of society

Figura 1. Petroșani – Carte poștală 1898  
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Contextul preliminar al cercetării 

Despre depresiunea Valea Jiului, înconjurată de 
munții Șureanu, Parâng, Vâlcan și Retezat, cu aproxi-
mativ 120.000 de locuitori în prezent, majoritatea 
românilor știu că este o frumoasă regiune turistică, o 
zonă minieră a cărei importanță economică s-a redus 
considerabil în ultimii ani și leagănul mineriadelor care 
au umbrit istoria anilor ’90. Dar Valea Jiului este mai 
mult decât atât: regiunea este populată de comunități 
de țărani cu o cultură tradițională bine păstrată, care 
au evoluat în paralel cu comunitățile multietnice și 
multiculturale de mineri, și, raportându-se unele 
la altele, și-au definit mai bine propria identitate, în 
contextul a mai bine de 160 de ani de istorie comună.

Condițiile grele de trai au făcut ca Valea Jiului să fie 
slab populată până în secolul al XIX-lea. Descoperirile 
arheologice (tezaure de monede dace și romane târzii, 
din vremea împăraților Hadrian, Constantin cel Mare, 
Constanțiu și Iulian, o lance de fier din secolele VII-VIII1 
atestă continuitatea locuirii și după Retragerea Aureliană 
din 276 d.Hr. 

Odată cu cnezatele transilvănene, a fost inclusă și Valea 
Jiului în Regatul Ungar, între secolele XI și XII. După 1691 
și până în 1918, Transilvania a aparținut părții maghiare a 
Imperiului Austro-Ungar.

În secolul al XV-lea, avea moșii în Valea Jiului familia 
Cândea, devenită ulterior Kendeffy, din moment ce în 
1438 donațiile le sunt reîntărite printr-o diplomă de 
către regele Sigismund.2 Într-un alt act, din 1493, se 
pomenește un „impozit românesc” (oláh adó), pe care 
îl plăteau păstorii români din Valea Jiului stăpânitorilor 
pământului.3  

Familiile nobiliare din Țara Hațegului au trimis, la moșiile 
din Valea Jiului, iobagi din satele hațegane Livadia, Valea 
Lupului, Paros, Râu Bărbat, Petros, Uric, Hobița. Aceștia 
au întemeiat aici localități: Livezeni, Lupeni, Paroșeni, 
Bărbăteni, Petroșeni (Petroșani), Uricani și respectiv 
Hobiceni.4 Iobagii au primit loc de casă, arătură și fâneață, 
dând o parte din recolte și animale proprietarilor. 
Colonizarea s-a produs lent, abia în secolul al XVIII-lea 
apărând în documente denumirile localităților. Ei s-au 
adăugat fără conflicte populației locale de păstori, redusă 
numeric, tot de origine românească.

1 Stanca (1996), 14.
2 Ibid., 31.
3 Ibid., 34.
4 Ibid., 41.

După desființarea iobăgiei din 1848, foștii iobagi 
ajung stăpâni pe pământul răscumpărat de la 
moșierii hațegani. Majoritatea terenurilor rămân 
însă în stăpânirea nobililor din Țara Hațegului, care le 
dau în arendă sau în parte foștilor coloniști.5 

După 1840, situația economică și etnică a Văii 
Jiului se schimbă radical. Cărbunele din ținut intră 
în atenția nobililor din Imperiul Austro-Ungar cu 
interese în minerit. Începe, cu greu, exploatarea 
huilei la suprafață, simultan la Petroșani, Petrila și 
Vulcan. Începând cu 1845, apar primele migrații mari 
de mineri străini, cu familiile lor, din toate părțile 
Imperiului (polonezi, maghiari, slovaci, germani, 
austrieci, croați, români). În 1857, comuna Petroșani 
avea deja în jur de 850 de locuitori. Se construiește 
calea ferată Petroșani–Simeria (între 1867 și 1870) și 
exploatarea minieră crește vertiginos. Dacă în 1868 
Societatea Brașoveană avea doar 65 de muncitori, în 
1870 are 300 de muncitori, sosiți în zonă cu familiile 
lor. Comuna Petroșani devine centrul zonei miniere 
(aprox. 1890).6 (Fig. 1)

Imigrația minerilor a determinat apariția unor relații 
încordate între localnici și nou-veniți. Diferențele 
etnice, de mod de viață, de cultură și civilizație și de 
limbă, au făcut ca primele generații de străini să fie 
cu greu acceptate de localnici. Abuzurile făcute de 
societățile miniere în privința exproprierilor pentru 
dezvoltarea minelor au agravat distanța dintre 
comunități. 

Polarizarea spațială a favorizat de la început formarea 
unor comunități distincte, care au ales să trăiască 
separat: țăranii locuiau în sate risipite pe munți, unde 
își creșteau animalele; din punct de vedere etnic, au 
constituit un grup omogen de români. Societățile 
miniere au îngrămădit casele minerilor în vale, în 
colonii. Distanța dintre comunități s-a exprimat relativ 
repede prin găsirea unor denumiri ironice. Localnicii 
i-au numit pe mineri „barabe” sau „vinituri”, în timp 
ce muncitorii i-au numit pe păstori „momârlani”. 

Barabele au fost, încă de la început, cei mai mulți, 
mineri, de etnii foarte variate, la care s-au adăugat: 
constructori și muncitori forestieri, negustori, învățători, 
funcționari, medici etc. Chiar dacă în interiorul masei 
de barabe au existat și există în continuare grupuri mai 

5 Ibid., 48.
6 Ibid., 55.
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mici, constituite pe criteriul originii (maghiari, polonezi, 
cehi, evrei, dar și moldoveni, olteni, maramureșeni etc.), 
momârlanii s-au raportat constant la ei ca la un grup 
omogen. Nici repartizarea localnicilor în sate și orașe 
nu a intervenit în construcția identitară: momârlanii și 
barabele rămân momârlani și barabe indiferent de satul 
sau orașul în care locuiesc. De aceea, îi vom privi ca două 
comunități distincte, fără a lua în calcul segmentarea în 
comunități mai mici.

Dar condițiile istorice, sociale și economice i-au 
obligat, cu încetul, să interacționeze, să împărtășească 
o istorie comună. Momârlanii și barabele au intrat 
în relații complexe, care au influențat procesul de 

construcție a propriei identități, până la a genera 
strategii și răspunsuri culturale care au ecouri 
până în prezent. De exemplu, momârlanii, trăind în 
comunități relativ închise până în ultimii 30 de ani, 
și-au afirmat categoric dragostea pentru cultura 
tradițională moștenită, făcând din ea o marcă 
identitară. Ca o consecință relativ recentă, în Valea 
Jiului au apărut „muzee” particulare, de fapt, colecții 
de obiecte etnografice aparținând momârlanilor și 
reflectând cultura locală din ultima sută de ani. 

Modul în care au evoluat raporturile dintre 
momârlani și barabe și consecințele culturale ale 
acestora constituie scopul prezentării de față. 

Precizări teoretice 

Grupurile se definesc prin raportare la sine și prin 
raportarea la celălalt. Relațiile intercomunitare reflectă 
construcțiile identitare proprii și modul în care fiecare 
comunitate le vede pe celelalte. La rândul lor, aceste 
relații intercomunitare se reflectă în narațiunile prin 
care se actualizează construcțiile identitare, ocupând 
un loc semnificativ în tematica acestora.

Pentru a analiza modul de formare a identităților colective 
din Valea Jiului, vom analiza o serie de narațiuni identitare 
ale comunităților implicate din perspectiva unei abordări 
relaționale, propusă de Margaret R. Somers. 

Redefinind conceptul de narativitate în contextul 
sociologiei, Margaret R. Somers afirmă că „prin 
narativitate ajungem să cunoaștem, să înțelegem și să 
dăm sens lumii sociale și prin narațiuni și narativitate 
construim identitățile noastre sociale”7. Ea afirmă că 
„viața socială este ea însăși povestită și că narațiunea 
este o condiție ontologică a vieții sociale. Cercetările 
lor (ale sociologilor – n.n.) ne arată că poveștile 
conduc acțiunea; că oamenii își construiesc identitățile 
(adesea multiple și în schimbare) localizându-se ei 
înșiși sau fiind localizați în interiorul unor povești; că 
«experiența» lor e constituită din povești; că oamenii 
dau sens la ce s-a întâmplat și la ce se întâmplă cu ei 
încercând să asambleze întâmplările într-una sau mai 
multe narațiuni; și că oamenii sunt ghidați să acționeze 
în anumite feluri și nu în altele pe baza proiecțiilor, a 
așteptărilor, a amintirilor derivate dintr-un numeros, 
dar, în fond, limitat repertoriu de narațiuni sociale, 
publice, culturale.”8

7 Somers (1994), 606.
8 Ibid., 614.

Cercetătoarea americană diferențiază patru tipuri 
de narațiuni, dintre care două intervin în formarea 
identității: narațiunile ontologice și narațiunile publice.

Narațiunile ontologice sunt cele pe care actorii sociali 
le folosesc pentru a da sens – și, deci, a acționa – în 
viețile lor. Ele definesc ceea ce suntem. Oamenii 
acționează sau nu parțial în funcție de cum își înțeleg 
locul într-un număr de narațiuni date – chiar dacă 
acestea sunt fragmentate, contradictorii sau parțiale. 
Narațiunile ontologice sunt sociale și nu pot exista decât 
interpersonal, în timpul interacțiunilor sociale. Pentru 
a fi convingători, actorii sociali potrivesc narațiunea la 
identitatea lor și realitatea la narațiune.9

Narațiunile publice sunt acele narațiuni atașate la 
structurile instituționale și culturale mai mari decât 
individul singur. Ele pot fi istorii familiale, cele de la locul 
de muncă, cele construite în jurul Bisericii etc.10 

Narațiunile sunt mediate de instituțiile și practicile 
sociale ce alcătuiesc lumea noastră socială. De pildă, 
narațiunile referitoare la locul de muncă sunt legate 
de matricea relațiilor care modelează viața angajaților: 
regiunea în care lucrează, sistemul juridic, modelele 
familiale și narațiunile personale (legate de gen, 
comunitate, etnie etc.) folosite pentru a justifica 
evenimentele trăite. De aceea, autoarea propune 
înlocuirea termenului societate cu cadru relațional: „Un 
cadru relațional este un tipar [pattern] de relații între 
instituții, narațiuni publice și practici sociale. Ca atare, 
este o matrice relațională, o rețea socială. Formarea 
identității se conturează în interiorul acestui cadru de 
9 Ibid., 618
10 Ibid., 619.
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relații contestate, dar modelate după anumite tipare, 
între oameni, narațiuni și instituții.”11 

Dar actorii sociali nu sunt liberi să inventeze narațiuni: 
fiecare grup uman deține un repertoriu redus de 
narațiuni și reprezentări. De aici reiese importanța 
construirii unor narațiuni și reprezentări noi, care 
nu continuă tradiția. A scrie contranarațiuni este o 
strategie crucială când identitatea unei persoane 
(sau a unui grup) nu este exprimată liber, ci înăbușită 
de narațiunile identității grupului dominant. Nu e 
surprinzător faptul că aceste contranarațiuni, ale 

„vocilor excluse”, revelează „valori alternative”, căci se 
referă la realități sociale necunoscute privilegiaților.12

Existența acestei strategii se poate proba în cazul 
momârlanilor, care au pus în circulație sau vehiculează 
numeroase narațiuni identitare prin care încearcă 
să explice numele de „momârlani” și de „barabe”. 
Momârlanii au fost minoritari și dominați de grupul 
numeros al minerilor încă de la formarea primelor 
colonii (minerii fiind sprijiniți de societățile miniere și 
de politica statului). 

Metodologie 

Procesul de formare a identităților din Valea Jiului a 
început acum mai bine de 160 de ani și continuă și azi. 
Pentru a înțelege condițiile politice, istorice, economice 
și sociale în care s-au format comunitățile locale și au 
apărut denumirile de „momârlani” și „barabe”, am 
cercetat reportaje, mărturii, acte, scrieri memorialistice, 
interviuri, din fericire, republicate de curând.13 Numărul 
mare de istorici, ziariști, sociologi, profesori din zonă 
implicați, în ultimii ani, în redescoperirea istoriei și a 
patrimoniului cultural local sugerează existența unor 
strategii de reconstruire (aplicate conștient sau nu) a 
identității Văii Jiului, grav afectată de mineriadele anilor 
1990 și 1991, în contextul actual al închiderii minelor și 
al deprecierii economice, ceea ce antrenează o stimă de 
sine mai scăzută.

Informațiile obținute din sursele documentare au 
fost comparate și coroborate cu analiza unei serii 
de narațiuni identitare înregistrate prin interviu și 
observație participativă în perioada 2008–2017, în 
contextul proiectelor de cercetare desfășurate la Muzeul 
Național al Țăranului Român. Respondenții au fost 
atât momârlani, cât și barabe. Prima oară, am cules 
narațiuni identitare de la momârlani, poate și pentru că 
în comunitățile lor s-au desfășurat primele proiecte. Pe 
măsură ce cercetările avansau, am ajuns la concluzia că 
narațiunile identitare pe care le-am înregistrat personal 
sunt cunoscute deopotrivă de momârlani și de barabe și, 
deși, cu siguranță, nu sunt singurele, probabil sunt cele 
mai vehiculate.

Primele conflicte
11 12 13

Având o puternică conștiință de proprietari, transmisă 
din tată în fiu, localnicii nu au apreciat dezvoltarea 
rapidă a orașelor și pe minerii ce se stabileau aici, 
pe care i-au numit „venetici”, adică „cei veniți”, în 
contrast cu „oamenii de vatră” (cum le place să se 
autodefinească).14 Viteza cu care se măreau orașele, 
populația pestriță, modul de viață diferit, toate au 
contribuit ca de la început oierii să se țină deoparte, 
intrând în contact minim cu străinii. 
11 Ibid., 626.
12 Ibid., 631.
13 A se vedea mai ales documentele, reportajele, actele, informații extrase 

din arhive și din periodicele vremii  republicate în mai multe volume de 
către Marian Boboc, ziarist din Petroșani, începând cu 2006, și site-ul 
http://valeajiului.blogspot.ro, unde istoricul Dumitru-Ioan Pușcaș și Florin 
Mugurel încarcă documente, imagini, interviuri, amintiri, date istorice 
mai ales despre minerit, mai puțin despre momârlani. În ce privește 
momârlanii, au apărut în ultimii ani mai multe cărți de etnografie locală, 
cel mai productiv autor fiind Dumitru Gălățanu-Jieț, care are avantajul de 
a cunoaște din interior obiceiurile pe care le descrie. 

14 Gălățanu-Jieț (2005), 14.

Dar foarte repede distanța s-a transformat în conflict. 
A apărut mai întâi un conflict economic cu societățile 
care exploatau cărbunele și apoi cu autoritățile 
maghiare. Primele societăți miniere, care aparțineau 
unor familii nobiliare imperiale și erau conduse în 
special de maghiari și ingineri germani, au cumpărat 
pământ pentru exploatări de la nobilii care dețineau 
moșii aici, dar și de la țăranii liberi. Scrierile vremii 
afirmă că țăranilor li s-a cumpărat pământ cu prețuri de 
nimic, li s-au luat pășunile cu amenințări, cu jandarmii și 
agenții financiari. Li s-au luat pădurile țăranilor pentru 
materialul lemnos necesar minelor și, cu încetul, i-au 
deposedat de pământurile de pe munți. În zece ani, 
țăranii s-au trezit strâmtorați în îngrăditurile din jurul 
caselor, durate pe coastele dealurilor.15 Pe măsură 
ce minele s-au dezvoltat, statul maghiar a dat o lege 
ce prevedea exproprierea pământurilor necesare, în 

15 Stanca (1996), 56.
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schimbul unei sume insuficiente. Astfel, în 1868, statul, 
începând să exploateze și el cărbune în Valea Jiului, 
având nevoie de loc pentru coloniile de muncitori, face 
o ofertă de cumpărare a pământului unor proprietari 
țărani din Petroșani. Aceștia refuză. Statul aprobă 
exproprierea forțată și Societatea Minelor se instalează 
abuziv pe teren. Atunci, țăranii sunt nevoiți să accepte și 
să vândă pământul cu prețul stabilit de stat.16

Țăranii momârlani dețineau fânețe și păduri, dar numai 
cât să-și acopere nevoile gospodăriei. Din această 
cauză, exproprierile i-au sărăcit. În 1928, un momârlan 
intervievat de un ziarist anonim17, badea Pătru Vasilie 
din B., în vârstă de 70 de ani, denunță abuzurile: 
directorii expropriau adesea fânațe ale momârlanilor pe 
seama minei, dar le păstrau pentru ei și vindeau fânul 
tot țăranilor, cărora, din cauză că li se luau terenurile, nu 
le mai ajungea fânul pentru animale.

Totodată, badea Petru acuză conducerea minelor că 
aduce străini și nu îi angajează pe autohtoni la mină, 
angajare pe care o vede ca pe o compensație reală 
pentru expropriere. El pune aceasta pe seama identității 
etnice: „Dacă-i directorul străin, el are să-și ajute pe ai 
lui. Și când n-o mai găsi de-ai lui prin Ardeal, are să-i 
aducă cu pașaport de peste graniță, din Ungaria sau din 
Nemția, ca să ne prindă nouă pâinea de la gură.”18

Momârlanii își comparau situația materială grea cu cea 
a minerilor, care li se părea înfloritoare. Minerii primeau 
case și alimente cu preț scăzut, în timp ce lor li se luau 
pământurile cu care își asigurau traiul. Același badea 
Pătru Vasilie afirmă: „Căci, să vezi dumneata, lucru la 
Werk nu căpătam noi, românii, fiindcă stăpânirea avea 
grijă să aducă la lucru vercesc numai săcui din partea 
cealaltă a Ardealului, pe care-i așeza frumos în case de 
zid și pe care-i îndestula cu slănină și pită ieftină [...]. 
Iar noi, stăpânii după dreptate ai locului acestuia, [...] 
trebuia să ne mișcăm într-un chip ca să putem duce 
viața de la o zi la alta. Lucram, mai pe nimic, orice și 
oricât.”19

Nu e de mirare că această situație, considerată de 
localnici o sumă de nedreptăți și abuzuri, a trezit o ură 
neîmpăcată în sufletul lor contra barabelor. Urme ale 
acestor nedreptăți se perpetuează și azi. În prezent, 
încă sunt momârlani care afirmă că minerii le-au luat 
pământurile: „Ura asta și astăzi există. Și astăzi există 

16 Ibid., 60.
17 „De vorbă cu un țăran de pe Valea Jiului”, Avântul (1928), apud 

Boboc (2017), 179-195.
18 Ibid., 184.
19 Ibid., 181.

momârlani bătrâni: «Da, da, că mina ne-a luat nouă 
pământul.» Deci ei n-o uită nici astăzi.”20

Pe fondul acestei situații tensionate, se dezvoltă și un 
conflict etnic, inevitabil, localnicii fiind români, iar cei 
veniți, în majoritate, străini. Țăranii și minerii vorbeau 
limbi diferite și multe decenii nu s-au putut înțelege. În 
general, momârlanii nu au învățat altă limbă, nici măcar 
maghiara, care a fost limba administrației până la 1918. 
Ca și în alte părți ale Imperiului Austro-Ungar, aceasta nu 
a fost o dovadă de lipsă de inteligență sau de opacitate 
la civilizație, ci o strategie de supraviețuire și de păstrare 
a propriei identități într-un climat nefavorabil.

Și conflictul religios arată cât de încordată era relația 
dintre țărani și mineri. Momârlanii au fost multă vreme 
ortodocși. Presiunile făcute de administrația imperială 
în secolul al XVIII-lea și la începutul secolului al XIX-lea 
au determinat trecerea momârlanilor de pe Jiul de Vest 
la Biserica Greco-Catolică. Comunitățile de pe Jiul de 
Est au rămas în credința ortodoxă, sprijiniți, se pare, de 
călugării de la Mănăstirea „Lainici”, aflată pe defileul 
Jiului. Dintre barabe, minerii români erau, în majoritate, 
ortodocși, iar celelalte etnii aveau alte religii: catolici, 
reformați, evanghelici, unitarieni etc. Niciun cult nu 
a avut biserică de zid multă vreme, pentru că statul 
maghiar nu a încurajat construcția de biserici. Capelele 
în care se rugau erau improvizate în case particulare sau 
în clădiri administrative.

Societățile miniere au donat bani și, în Petroșani, bisericile 
s-au ridicat după 1860: biserica cultului luteran, în 1892; 
biserica romano-catolică e finalizată în 1887; în 1888, 
se termină construcția bisericii reformate; unitarienii 
se organizează mai târziu, fiind mai puțini, și termină 
construcția bisericii în 1909. Biserica Greco-Catolică se 
organizează în Petroșani în 1871, având la început ca 
enoriași românii mineri veniți din alte părți. Toți muncitorii 
români uniți se vor aduna în jurul preotului unit, dat 
fiind conflictul etnic cu ceilalți muncitori. Cu ajutor de la 
Societatea Minelor, termină biserica unită în 1888. 

Ortodocșii din Petroșani rămân fără preot tocmai în 
1870. Abia în 1876, preotul Avram Stanca reușește să-i 
organizeze pe ortodocși și, cu mari eforturi, fără ajutorul 
statului sau al Societății Minelor, reușește să ridice o 
biserică nouă în 1900.21 

La construcția bisericilor, a izbucnit conflictul, dar nu între 
religii, ci între momârlani și barabe. Când momârlanii 

20 Interviu cu I. A., barabă, Câmpu lui Neag, 2017.
21 Ibid., 67-68.
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construiau biserica ortodoxă din Petroșani, minerii 
români ortodocși au venit să-i ajute și momârlanii i-au 
refuzat violent. Ca urmare, a rămas în funcție și biserica 
veche, de lemn, pentru barabe. La Lupeni s-a întâmplat 
același lucru la ridicarea bisericii greco-catolice. Se 
pare că atunci a intervenit episcopul unit Vasile Hossu 
și i-a îndemnat pe localnicii uniți să primească ajutorul 
minerilor de aceeași religie. Întâmplarea este relatată de 
către preotul greco-catolic N. Brânzeu.22 

Primarul orașului Lupeni afirmă, în 1929, într-un 
interviu pe care îl acordă ziaristului I. T. Munteanu, 
că românii, neștiind bine diferențele de cult, apelau 
la cel mai apropiat preot, indiferent dacă era ortodox 
sau greco-catolic; condiția era să fie român.23

După 1918, administrația românească a dus o politică 
de aplanare a conflictelor. A lăsat în funcție directorii și 
funcționarii unguri sau germani, chiar dacă mulți mineri 
români au fost nemulțumiți. Motivele erau practice – 
lipseau specialiștii români –, dar și politice: era nevoie 
de pace, pentru reconstrucția țării, după război și după 
unirea Transilvaniei cu România.24 Un efect pozitiv 
al conducerii administrației române a fost creșterea 
numărului de momârlani la mină. La început, momârlanii 
au fost angajați mai mult la lucrări auxiliare, la lucrările 

de construcție din colonie, la cărăușie, având căruțe și 
animale de tracțiune. Bineînțeles, erau mai prost plătiți 
decât minerii, dar aveau mai multă libertate și avantajul 
alimentelor cu preț redus. Vara, ei părăseau mina, 
pentru a lucra în gospodărie: la adunat fânul, la păscut 
animalele la munte, la lucrări forestiere. Momârlanii 
nu au renunțat niciodată să crească animale și să-și 
îngrijească pământurile. Lucrul la mină era o ocupație 
secundară, un venit în plus. Momârlancele completau și 
ele venitul familiei vânzând produse lactate, carne, ouă 
și fructe de pădure barabelor, direct sau în piață, obicei 
perpetuat și azi, când mulți orășeni „au abonament la o 
momârlancă”.

În preajma celui de-Al Doilea Război Mondial, cu încetul, 
momârlanii vor deveni și ei mineri. În orașul Uricani, 
mina s-a deschis în 1947. Printre alții, a fost chemat 
de la mina Lupeni un miner cu experiență, capabil să-i 
învețe și pe ceilalți: momârlanul Alexandru Zăpadă. El 
a devenit un simbol pentru mulți din Uricani: primul 
miner momârlan din Uricani. Acest simbol marchează 
schimbarea mentalității momârlanilor: după această 
dată, momârlanii vor căuta să aibă în familie măcar câte 
un miner (tată, fiu), pentru un câștig sigur, restul familiei 
continuând să crească oi și vite, ducându-și viața mai 
departe în mod tradițional. 

Punctul de vedere al comunităților de mineri

Viața minerilor nu era ușoară: muncă grea, sub 
pământ, pericolul accidentelor, foarte numeroase în 
primele decenii, lefurile mici, conflictele de muncă cu 
conducerea, șomajul. Prin urmare, minerii au făcut 
greve, dintre care cea de la Lupeni, din 6 august 1929, a 
fost reprimată sângeros. 22 23 24

În aceste condiții și mai ales în fața primejdiei morții, ca o 
strategie de supraviețuire, minerii, deși de origini etnice 
diferite, cu moduri de viață, cultură și limbi diferite, au 
devenit foarte apropiați, mai ales cei din aceeași echipă. 
Se ajutau între ei și adesea își petreceau împreună zilele 
libere, ieșind cu familiile la iarbă verde, obicei păstrat 
până înainte de Revoluție: „Țin minte pe tata cum juca 

22 N. Brânzeu, Povestea Văii Jiului de dr. Nicolae Brânzeu, prepozit 
capitular apare prima oară în Gazeta Jiului în 1926, în serial, apoi 
în Avântul, număr omagial, 1938, apud Boboc (2017), p. 69-95.

23 Ziaristul I. T. Munteanu face o investigație în Valea Jiului în urma 
unui incident: un grup de mineri a ucis, la 5 ianuarie 1929, un 
jandarm. Rezultatele investigației le publică în serial, sub numele 
În ținutul diamantului negru, în ziarul Ultima oră în ianuarie 1929. 
Textul este retipărit în Boboc (2017), 70-102.

24 „De vorbă cu un țăran de pe Valea Jiului” (1928), apud Boboc 
(2017), 185.

cărți în casă cu ortacii lui, era altceva. Ortacii erau absolut 
de toate: români, unguri, olteni, moldoveni și nemți... 
Munca era așa de grea, încât diferențele astea, de... 
faptul că tu ești aia, tu ești ailaltă, se estompau. Deci, 
jos trebuia să fii un tot unitar, că altfel zburau toți. Așa 
am prins și eu. Indiferent că ne mai certam afară și ne 
mai înjuram, în mină trebuia să meargă șnur. Și faptul că 
socializau se resimțea și în relațiile de lucru. Că una e când 
stai cu cineva, ieși duminică de duminică, se formează 
o legătură cu persoanele respective.”25 Din majoritatea 
interviurilor reiese că diferențele etnice contau foarte 
puțin pentru orășeni. Căsătoriile mixte erau frecvente. 

Nici minerii nu i-au privit cu ochi buni pe țărani, pe 
care i-au considerat „primitivi”, „inadaptabili la ceea ce 
aduceau ei, o industrie importantă”.26

Minerii aveau și avantajul unui trai civilizat. Chiar dacă 
dădeau salarii mici, societățile miniere oferiseră facilități: 
le vindeau alimente cu preț redus, le construiseră case 

25 Interviu cu G. N., barabă, Petrila, 2017.
26 Interviu cu P. U., barabă, Uricani, 2017.
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de cărămidă în colonii, „cazinouri” cu teatru, bibliotecă 
și sală de spectacole, băi publice, școli, locașuri de cult. 
Aceasta explică, parțial, reticența față de țăranii oieri, 

care, în portul lor arhaic și aspru, adaptat condițiilor 
climatice de munte, li se păreau primitivi. Acest mod de 
a-i privi pe momârlani s-a perpetuat până azi.

Narațiuni identitare

Numele „barabă” apare prima oară în presa scrisă în 
1927, iar cuvântul „momârlan”, în 1933, deși descrieri 
ale celor două comunități sunt mai vechi. 

Denumirile de „momârlan” și „barabă” sunt considerate 
de către toți locuitorii Văii Jiului a fi expresia disprețului 
reciproc dintre comunități. 

Cuvântul apare ca regionalism din Transilvania: 

„Țopârlan, om prost; epitet pe care-l dau cei de pe Jii 
celor din părțile de sus ale Țării Hațegului.”27

Sensul nu mai apare în Dicționarul explicativ al limbii 
române (DEX), care precizează:

Momârlan1 (pl. momârlane): 1. moviliță de pământ 
făcută de râme; 2. mănunchi de paie sau zdrențe care se 
pune ca semn la hotare.

Momârlan2 (momârlani): 1. om prost, necioplit, bădăran; 
2. Numele unui dans popular. 28

Or, se pare că locuitorii Văii Jiului au remarcat lipsa din 
DEX a numelui lor identitar, ceea ce sugerează un anume 
interes pentru căutarea originii numelor lor. 

În Dicționarul de arhaisme și regionalisme apare ca 
regionalism cu sensul de „muntean, țăran de la munte”, 
fără a se preciza zona în care circulă.29

Se pare că ciobanii momârlani au ridicat, în vechime, un 
fel de movilițe din pietre pe munte, care să deosebească 
hotarele proprietăților sau care să-i ajute să se orienteze 
pe munte, numite „momâi” sau „momârle”. Există 
asemenea movilițe pe Parâng. Astăzi, obiceiul s-a 
pierdut. Totuși, este greu de crezut că minerii, proaspăt 
sosiți în zonă, ar fi știut ceva despre semnele de hotare 
ale localnicilor.

Cuvântul „barabă” nu există în DEX, nici în dicționarul 
lui I. A. Candrea, nici în Dicționarul de arhaisme și 
regionalisme citat. 

Orice comunitate își alcătuiește o serie de narațiuni 
identitare care să îi reprezinte în fața celorlalți și să le 

27 Candrea (1931), 797.
28 DEX, 647.
29 Bulgăr, Constantinescu-Dobridor (2000), 198.

satisfacă nevoia de stimă de sine. Lipsa unor informații 
clare despre originea acestor cuvinte, curiozitatea, dar și 
nemulțumirea față de sărăcia surselor documentare i-au 
făcut pe localnici să pună în circulație o serie numeroasă 
de narațiuni identitare, în care fac diferite presupuneri 
despre originea acestor denumiri, mai mult sau mai puțin 
credibile, folosind toate sursele de informație disponibile, 
inclusiv dicționarele. Nu corectitudinea explicației sau 
credibilitatea informațiilor ne interesează, ci însăși 
existența acestor narațiuni, care sunt cunoscute de toți 
locuitorii Văii Jiului. Este de subliniat faptul că nu se poate 
stabili exact cine le-a pus în circulație: istoricii, etnologii, 
alți oameni de știință din Valea Jiului sau localnicii. Cert 
este că, în prezent, indiferent cine le-a inventat, aceste 
narațiuni identitare sunt asumate de toți localnicii, 
care le repetă adesea, mai ales când vin în contact cu 
outsideri, dar sunt promovate și prin presă și internet, 
prin monografii locale, în lucrări istorice. Este o „enigmă” 
a Văii Jiului care revine adesea în atenția publicului. Iar 
faptul că, în majoritatea narațiunilor, se afirmă că cele 
două denumiri sunt inventate de cealaltă comunitate 
este semnificativ și dovedește cât de puternică a fost 
influența reciprocă asupra construcției identitare. 

Fără a avea pretenția de a epuiza bogatul material local, 
prezentăm doar explicațiile pe care le-am înregistrat 
în cursul cercetărilor proprii: între 2008 și 2017, am 
înregistrat numeroase narațiuni identitare, dintre care 
multe le-am găsit ulterior și în diferite surse scrise: în 
cărți și articole de etnografie locală, în mass-media.

În 1926, deja nu se mai știa de unde provin termenii 
„momârlani” și „barabe”. N. Brânzeu afirmă că „barabă” 
nu vine de la Baraba din Biblie, ci, probabil, de la 
„Bauarbeiter”, „lucrător în construcții”.30 

Se afirmă că localnicii i-au numit pe străini „baraberi” de 
la „bahnarbeiter”: „lucrător la calea ferată”. Nou-veniții 
i-au numit pe localnici „maradványi” („reziduu, rămășiță”, 
interpretat, în cheie romantică, ca „urmași de daci și 
romani”). Pentru că transformarea din „maradványi” 
în „momârlani” nu e credibilă din punct de vedere 
lingvistic, băștinașii i-ar fi auzit pe domni numindu-i așa și 
au adaptat cuvântul la sunetele limbii române. 

30  Brânzeu (1926), apud Boboc (2017), 73-74.
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Se mai afirmă că numele le-a fost dat țăranilor de 
către italienii veniți să lucreze aici pentru că semănau 
cu locuitorii din Marmolada (o regiune de munte din 
Italia): „Maghiari au fost și înainte de 1850, nu vine 
de la «maradvány». De la locuitorii din Marmolada, 
din nordul Italiei: când i-au văzut pe ăștia: «A! Ca 
marmolanii noștri!» Adică de-ăia, cu cojoace de 
oaie, crescători de animale, de munte. Și le-au zis 
«momârlani», «marmolani», și a primit sensul de 
«băștinași». [...] «Jieni» au fost numiți toți locuitorii 
Văii Jiului, în schimb, «momârlani» au fost numiți 
doar băștinașii. Toți locuitorii Văii Jiului erau «jieni», 
spre Târgu Jiu, tot «jieni» li se zice. Inclusiv cei din 
josul Jiului.”31

Alții consideră că străinii i-au asemănat cu sperietorile 
de ciori: „Momârla e un fel de sperietoare. Pusă să nu 
vină ciorile, mai multe animaleturi d-eștea, sălbatice. 
Momârlane, da. Și de-aia la mulți [momârlani] li-i 
ciudă [că li se spune așa].”32 

Se mai crede că „barabă” vine de la numele inginerului 
Walter Barabek, silezian de origine, care a proiectat 
și construit calea ferată. 

O altă explicație care circulă este că numele „barabă” 
vine de la „barabule”, regionalism pentru „cartofi”, 
însemnând „mâncători de barabule”, dat, bineînțeles, 
în derâdere. 

În cele mai multe variante, se păstrează ideea că 
aceste denumiri sunt peiorative, ceea ce a dus la 
crearea unui climat tensionat: „Eu cred că tot din 
faptul că erau considerați un pic pe un palier mai 
jos, un pic mai arhaici, să nu zic primitivi, de cei care 
veneau aicea.”33

Numărul mare de narațiuni, modul în care fiecare 
vorbitor afirmă sau neagă anumite explicații 
dovedește nu numai cât de cunoscute sunt, ci și 
interesul accentuat al localnicilor pentru a justifica 
aceste nume, parte din identitatea lor: „Astfel, 
«Bahnarbeiter» este muncitor la calea ferată. Am 
dubii că termenul vine din Valea Jiului. Mitu Gălățan 
din Petrila a discutat cu cineva din Munții Apuseni. Și 
a găsit și acolo termenul de «barabă», cu sensul de 
«oameni din sat plecați la munte, la pădure», plecați 
în «bărăbie». Eu am întâlnit termenul anul trecut, 
când am fost la Năsăud, la Parada Portului Popular, 
am discutat cu cineva din Liviu Rebreanu, o localitate 
31 Interviu cu P. U., barabă, Uricani, 2017.
32 Interviu cu L. M., momârlancă, Slătinioara, 2014.
33 Interviu cu P. U., barabă, Uricani, 2017.

din Năsăud. Din vorbă în vorbă, zic: «Eu nu sunt 
momârlan, sunt barabă». «A! Barabă, adică lucrezi 
la mină!» «Cunoști termenul?» «Da, zice el, cei care 
au venit și lucrează la mină.» Ăsta era termenul de 
«barabă» cunoscut de ei acolo.”34

Interesul momârlanilor pentru narațiunile identitare 
este ridicat și pentru că practic au fost necunoscuți 
până în ultimii ani și ei sunt conștienți de lipsa lor 
de vizibilitate la nivel național. Valea Jiului a fost 
reprezentată, până la mineriade, numai prin mineri, 
încă de la începuturile exploatării cărbunelui. 
Simțindu-se minoritari de generații, momârlanii 
și-au dezvoltat strategii identitare prin care să 
fie recunoscuți ca un grup bine definit, cu nume 
identitar. Iată cum raportarea la celălalt amplifică 
nevoia de recunoaștere a propriei identități. Ca 
dovadă, în Vale circulă o anecdotă reprezentativă: 
„Cică un momârlan a mers la București cu brânză de 
oaie. Vezi că unul striga: «Hai la brânză de Sibiu! Hai 
la brânză de Sibiu!» Altul striga altfel și tot așa. Ce-o 
zis el: «Hai să strig și eu, să-mi vând marfa.» Și începe: 
«Hai, dom’le, la brânză die momârlan!» Vine un 
domn bine îmbrăcat, în vârstă și-i spune: «Domnule, 
nu te supăra, am umblat în toată lumea asta, dar eu 
de momârlan n-am auzit. Da’ ce animal e ăla, zâce, că 
eu n-am auzât de animalul ăsta!»”35

Narațiunile identitare din Valea Jiului nu cuprind 
numai explicații ale numelor. Ele au o tematică 
mult mai cuprinzătoare. O altă serie pune în 
evidență profundele diferențe culturale care separă 
comunitățile și în prezent, provenind din modul de 
viață complet diferit. Adeseori, diferența devine 
divergență și chiar acuzație.

De pildă, barabele îi acuză pe momârlani că nu 
apreciază cultura urbană și nu o sprijină când sunt 
în funcții de conducere: „Consiliul Local [al orașului 
minier Petrila] este dominat de ei, conducerea 
administrativă, Primăria este plină de ei. Sunt închiși 
și nu poți să-i spargi cumva. Adică deși valorile 
culturale le-au dat barabele, momârlanii sunt cei 
care controlează și decid pentru valorile respective. 
Și-s foarte opaci la cultură! Să le pui o carte în mână, 
mai bine îi curentezi!”36 Momârlanii din Consiliul 
Local al Petrilei sunt acuzați că sprijină numai cultura 
tradițională, invitând, la ocaziile culturale, numai 
ansamblul de dansatori Junii Petrileni.

34 Interviu cu I. A., barabă, Uricani, 2017.
35 Interviu cu P. G., momârlan, Slătinioara, 2008.
36 Interviu cu I. B., barabă, Petrila, 2017.
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Totuși, orășenii îi apreciază pe momârlani în funcție 
de criteriile culturii și ale modului de viață urban, 
nepotrivite pentru cultura tradițională: „Am avut 
colegi la lucru, momârlani, n-au ieșit o dată din Petrila 
în viața lor, toate concediile lor le-au făcut la coasă, 
la cabana de sus, de la munte, unde au crescut vaci 
și nu știu ce. Deci o dată s-a dus unul la mare și când 
s-a dus a zis: «Mamă, ce mai baltă!» Am căzut toți 
pe spate când am auzit! Și mă întreb: cum să nu fii 
închis, dacă n-ai văzut altceva decât lucrul și casa?”37 

Se vede din fragmentul de interviu de mai sus că 
programul de muncă a constituit un alt motiv de 
dezaprobare. Minerii și, în general, orășenii au un stil de 
viață ordonat și ritmat de programul de lucru de 6-8 ore. 
Este firesc să privească cu rezervă modul de viață bazat 
pe creșterea animalelor, în care pauzele și timpul liber, 
weekendurile și vacanțele nu există. Acesta a fost și unul 
dintre motivele pentru care rar se căsătoreau înainte 
momârlani și barabe, fiindcă cel intrat în gospodăria 
tradițională trebuia să accepte modul de viață pastoral: 
„De-abia de-acu’ un timp încoace mai sunt căsătorii 
mixte. Până acum 30 de ani, rar cineva din afară să intre 
între momârlani. Dar trebuie să știi jocurile [dansurile 
tradiționale], mâncarea, totul! Unii îmi zic și mie că sunt 
momârlănci frumoase, de ce nu mă însor. Zic: «Da, c-am 
văzut și eu, zic, dar voi vreți ginere d-ăla, care e la vaci, la 
oi, nu mă pricep la asta!»”38 

Și chiar când este vorba de o căsătorie durabilă și 
fericită, cei pătrunși în comunitatea de momârlani 
prin căsătorie simt o rezervă față de ei, care, cred 
outsiderii, vine din respingerea noului: „Eu i-am 
considerat două entități: entitatea de la oraș și 
entitatea de la sat. [Momârlanii reprezintă] arhaicul, 
care a rămas același, în care se pătrunde cu greu. Eu 
sunt căsătorit de ani de zile cu o momârlancă și am 
simțit întotdeauna [o reticență], deși acuma mai apar 
familii mixte, că nu mai sunt numai căsătoriți ei între 
ei momârlanii, de când cu mineritul. Momârlanii n-au 
intrat în mină tocmai din cauza asta, că respingeau, 
pur și simplu, respingeau noul.”39

Gândirea tradițională, care se sprijină pe valorile moștenite, 
este respinsă de barabe: „Dar ei [momârlanii] se complac 
în aceeași gândire: așa a făcut tânu’, așa fac și eu!”40

În consecință, nu este de mirare că, deși nu apar 
conflicte violente între cele două grupuri, o altă 
37 Interviu cu G. N., barabă, Petrila, 2017.
38 Interviu cu I. A., barabă, Petroșani, 2014.
39 Interviu cu P. U., barabă, Uricani, 2017.
40 Interviu cu G. N., barabă, Petrila, 2017.

temă frecventă în seria narațiunilor identitare este 
animozitatea dintre comunități. De pildă, chiar dacă, 
în general, minerii erau apreciați pentru solidaritate, 
ortacii „momârlani” nu erau acceptați complet în 
grup și, foarte posibil, nici aceștia nu-și doreau. 
Astfel, se afirmă că „întotdeauna a fost așa, un motiv 
de fricțiune între barabe și momârlani. S-o menținut 
și la mină chestia asta.”41 Se relatează că și în mine, în 
perioada comunistă, momârlanii reușeau să rămână 
oarecum separați de ceilalți mineri; nu neapărat din 
motive identitare, cât practice: își aranjau, pe baza 
relațiilor de rudenie și de prietenie, prin „atenții” 
(carne de miel, brânză), locuri de muncă mai ușoare, 
de semnaliști, căci, ieșind din șut, mergeau să lucreze 
în gospodărie. Așa încât, „ei veneau la mină să se 
odihnească”.42 Dar această practică a momârlanilor 
a stârnit o atitudine de dezaprobare din partea 
celorlalți mineri, contribuind la menținerea distanței 
dintre comunități. 

De cealaltă parte, oierii îi acuză pe orășeni, în 
narațiunile lor, că le încalcă proprietatea. Pământurile 
momârlanilor sunt încă întinse și nu sunt întotdeauna 
împrejmuite cu garduri. Fiecare își cunoaște hotarele, 
dar barabele care se plimbă pe munte culeg uneori 
fructe din pomi, fără să bănuiască că încalcă o 
proprietate. Astfel, circulă următoarea anecdotă:

„Zice că, mai demult, momârlanii erea răutăcioși dacă 
le-ncălcai draghinele, dacă le călcai proprietățile, fără 
să ai acceptul și un momârlan iera la coasă șî cosea. 
Șî vini un moldovean cu sânul plin de prune șî l-o pus 
pă jar de tot.
«Bă, ziși cătră el, tu ce-ai acolo?» «Io am perje.» «No, 
bini că n-ai prunie, că-ți luam capul!»
Asta pentru că sunt mulți care intră, iau fructul și 
pleacă, de obicei, barabele. Și nouă, momârlanilor, 
ni-i ciudă, da.”43 

Narațiunea are structură de anecdotă, poanta reieșind 
din faptul că momârlanul nu înțelege regionalismul 
moldovenesc pentru „prună” („perjă”). Dar explicația 
respondentei dovedește funcția identitară a acestei 
narațiuni. 

A contribuit la relațiile reci dintre momârlani și ceilalți 
mineri, în perioada comunistă, și existența informatorilor. 
Momârlanii se temeau să vorbească prea liber chiar și cu 
ortacii lor, căci nu știau cine poate fi informator și adesea 

41 Interviu cu I. B., barabă, Petrila, 2017.
42 Idem.
43 Interviu cu L. M., momârlancă, Slătinioara, 2014.
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aflau prea târziu. Mai ales că ei, cum creșteau animale, 
mai tăiau viței sau miei pe furiș sau știau cine face asta. 
Un miner momârlan a relatat: „Mă duc într-o sară la 
mină șî vinie un om, acolo, era în conducere. [...] Vinie 
la minie, dar așa, între noi doi. Și mama avea un vițăl de 
tăiat. [...] «Mă, n-ai un vițăl de tăiat, că uite, am nevoie, 
așa, așa ...» «Să știi că n-am! Și nici nu-i voie să tai!» Păi 
dacă cădeam în cursa asta... Ăsta era un om al lor, care 
voia să mă facă să scot un vițăl, să mă ducă să mă bată 
înăuntru, pentru că eram unde eram, să mă prindă în 
ofsaid, înțălegi? Și Dumnezeu nu m-o lăsat. Și cum l-am 
descoperit: M-am dus, die Crăciun, să coborâm brazi. 
[...] Și el era ofițer de servici!”44  

Faptul că, în anumite situații, cei din conducere 
s-au obișnuit să primească și chiar să ceară avantaje 
materiale momârlanilor mineri a agravat relațiile 
dintre momârlani și restul minerilor: „Povestea 
cineva de la mină [momârlan – n.n.] că și-a vândut 
oile pentru că cei din conducerea minei aveau mereu 
pretenția să le ducă brânză, miei.”45 

Problemele construcției identitare

Până acum a reieșit, din această prezentare, modul în 
care relațiile dintre momârlani și barabe au influențat 
construcțiile identitare ale celor două comunități. Se 
poate observa că s-a vorbit mai mult de momârlani. 
Pe de o parte, din cercetările făcute în teren, a 
reieșit o preocupare mai evidentă a momârlanilor 
pentru identitatea proprie și pentru relațiile cu 
barabele; pe de altă parte, momârlanii sunt mai 
puțini și organizați în comunități rurale omogene, 
adevărate comunități-memorie, în care: membrii ei 
se cunosc toți (cu poreclele și supranumele de neam, 
ascendenții și descendenții de neam, unde locuiesc); 
fiecare știe că ceilalți știu totul despre el (societate 
transparentă); toți membrii ei sunt în contact vorbit; 
toți membrii ei sunt în contact ritual.46 Relațiile mai 
strânse dintre membrii comunității influențează și 
construcția identitară. În plus, așa cum am precizat 
deja, momârlanii au reprezentat vocile „minoritare” 
din Valea Jiului și acum încearcă să depășească acest 
statut. Bineînțeles, poate fi vorba și de biasul datorat 
modului în care s-a desfășurat ancheta de teren; dar 
numărul de narațiuni identitare înregistrat a fost 
suficient de mare pentru a permite obținerea unor 
concluzii cu caracter general. 

44 Interviu cu P. G., momârlan, Popi, 2017.
45 Interviu cu C. S., barabă, Popi, 2017.
46 S. Golopenția (2001), 36-37.

Dincolo de modul în care cele două comunități 
se văd una pe cealaltă, rămâne întrebarea cum 
se vede fiecare pe sine. Nu putem dezvolta aceste 
reprezentări în cadrul acestui articol, de aceea vom 
vorbi, pe scurt, doar despre momârlani. În 160 de 
ani de istorie comună cu barabele, momârlanii 
au înfruntat presiunile grupându-se în comunități 
destul de închise, valorizându-și cultura tradițională 
și trăind în primul rând din creșterea animalelor, 
singura ocupație constantă pe care le-o permitea 
ținutul muntos și clima rece și care le putea asigura 
traiul. 

Narațiunile din perioada comunistă evidențiază 
același atașament al momârlanilor față de modul lor 
de viață tradițional. Perioada comunistă a însemnat 
schimbări majore pentru momârlani. Comuniștii au 
continuat să exproprieze terenurile momârlanilor, 
deschizând noi mine și obligându-i pe foștii proprietari 
să se mute la bloc. Unii nu au acceptat un apartament 
la bloc și și-au făcut / și-au mutat casa pe bucata de 
proprietate rămasă. 

Impresionează relatarea modului cum, la deschiderea 
minei din Câmpu lui Neag, întregul sat a trebuit să 
fie mutat, inclusiv cimitirul, și oamenii nu au vrut să 
plece din casele lor. „– [Asta s-a întâmplat] după ’80. 
În ’83-’84.

– E adevărat că primarul s-a urcat pe buldozer, că nu 
voiau muncitorii să intre în cimitir?

– Da. Și nu numai, și pe tanc. În case. Nu voiau să-și 
părăsească casele. 

– Le-au luat acoperișul în timp ce oamenii erau în 
case. 

– Oamenii și-au durat căsuțele lor acolo și-i durea 
sufletul, cum să-mi dărâmi casa mie? Nu, ordinul era 
dat de sus și locuitorii trebuiau aduși la blocuri. [...] 
Cimitirul s-a mutat unde e biserica actuală. Fiecare a 
venit și și-a luat [osemintele].”47

De altfel, nici statul nu le oferea o compensație 
adevărată. Mulți au relatat că suma oferită de stat 
era foarte mică, dacă o primeau. O respondentă din 
Câmpu lui Neag relatează cum tatălui ei, momârlan, 
i s-a luat pământul pentru a se deschide exploatarea 
de la Câmpu lui Neag. A fost silit să se mute într-un 
apartament nou, fără uși și ferestre, fără instalații 
sanitare și termice. Atunci și-a montat uși și ferestre, 
și-a depozitat o parte din mobilier și bagaje și s-a mutat 
47 Interviu cu I. A. și P. U., barabe, Uricani, 2017.
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în coliba de pe pământul lui, din afara localității, unde 
putea crește animale. Acolo, mai târziu, și-a construit 
o casă, cu multă greutate.48 Alții nu au fost la fel de 
norocoși și s-au mutat la bloc. Dar, după Revoluție, 
unii dintre ei și-au recuperat terenurile cu greutate 
și s-au reîntors în casa veche. Deși sunt conștienți că 
sub pământ sunt galerii și e pericol de prăbușire, ei 
vor să-și continue viața pe pământul lor, crescând 
animale. 

Creșterea animalelor nu înseamnă, pentru 
momârlani, numai o modalitate de a câștiga bani, 
mai ales că este o muncă grea, oile având nevoie de 
multă îngrijire. Nu e nici numai presiunea tradiției, 
de a trăi ca strămoșii. Se adaugă plăcerea de a trăi 
astfel și satisfacția muncii și a datoriei împlinite. Un 
momârlan care a fost miner mărturisește: „O fost 
destul de greu [să fiu și miner, și oier]. [Întrebare: De 
ce creșteați animale, doar aveați și leafă de miner?] 
Da, aveam, dar... cum să spun... felul ăsta de a trăi 
era foarte frumos! Să vezi animalele în curte, când 
aveam oi, aveam grădina plină de miei și copiii pe-
acolo, printre ei, lucruri frumoase, pe care nu le mai 
gustă nimeni! [...] Mai iubesc modul ăsta de viață? 
[...] Eu i-am spus și la al meu copil: «Mă! Dacă dai 
die lucru la copil, dacă-i dai die lucru, dă-i și răsplata 
muncii!» Că atunci urăște tot, să știți! Bucuria muncii 
dacă i-o răpești, urăște vacă, urăște oi, urăște tot ce 
vrei! Nu mai vrea să le mai vadă! Și le spun: «Mă, ca 
să legi copilul, tre’ să simtă dragoste, să aibă bucuria 
muncii!» Păi eu îi știu pe unchii mei, părinții mei, păi 
ei numai fluierând umblau! Mă miram și eu: «Ce au 
de-s așa veseli?» Era o lume veselă, erau cu oile, la 
ora șase, iarna, în grădină, dădea la oi, pe teren, să se 
pună acolo, le dădea fânul. Și fluiera acolo, oameni 
bucuroși, veseli [...].”49

Identitățile se construiesc treptat și sunt fluide, în 
permanentă transformare, sub influența condițiilor 
sociale, economice și politice. Chiar dacă anumite 
fapte, întâmplări, stereotipuri, reacții psihologice, 
reprezentări etc. rămân o perioadă mai lungă de 
timp în memoria colectivă, modelând construcția 
identitară, altele se schimbă, ca răspuns la presiuni 
exterioare noi, și întregul proces poate fi îndelungat 
și dureros. 

În ultimii ani, recesiunea economică din Valea Jiului 
i-a afectat și pe momârlani. În primul rând, populația 
a îmbătrânit, iar creșterea animalelor nu mai aduce 

48 Interviu cu V. M., momârlancă, Câmpu lui Neag, 2017.
49 Interviu cu P. G., momârlan, Popi, 2017.

venituri suficiente. Momârlanii cresc din ce în ce mai 
puține animale, mai mult pentru nevoile gospodăriei 
proprii, căci, din cauza închiderii minelor, scade 
puterea de cumpărare a minerilor și nu-și mai pot 
vinde produsele în orașe. Prosperitatea orășenilor 
are o influență directă și asupra prosperității lor. 
Nu există centre de colectare a laptelui, a brânzei, a 
pieilor sau a lânii. Mai vin câteva firme care exportă 
asemenea produse, dar le oferă sume derizorii, 
descurajatoare. Îi mai ajută doar subvențiile primite 
de la stat și pensiile foștilor mineri.

Din această cauză, modul de viață păstoresc e în 
pericol și astfel se pierde și know-how-ul implicat 
de această ocupație străveche. Dacă părinții din 
generațiile anterioare asigurau continuitatea 
ocupației tradiționale ținând un copil pe lângă ei să se 
ocupe de gospodărie și de creșterea animalelor, acum 
tinerii refuză să rămână să mai crească animale.50 

Dar, pentru mulți momârlani, nu numai noile condiții 
socioeconomice sunt vinovate de starea actuală. 
Sunt oieri care consideră că mina, deși i-a ajutat 
să prospere, le-a făcut și un mare rău, oferindu-le 
un mod de a câștiga bani mai ușor decât creșterea 
animalelor. Totodată, munca în mină a reprezentat 
o atracție pentru majoritatea populației active; prin 
urmare, prea puțini și-au ales alte meserii și așa s-au 
pierdut meșteșugurile tradiționale și alte meserii 
care s-ar fi putut dovedi utile în prezent: 

„Nu mai sunt meșteșuguri, au dispărut meseriașii, 
pentru că s-a dezvoltat mineritul și toată lumea s-a 
dus la minerit. A câștigat banul ușor și a lăsat toate 
astea tradiționale. E greu să le reiei, nu mai ai oameni 
să te inițieze.[...] Momârlanii sunt oieri din tată în fiu. 
Dar am câștigat bani mai buni și mai ușor din minerit. 
Pe noi a venit industrializarea asta. Industrializarea 
ne-a oprit. Ce să mai stau pe vârful muntelui cu bâta 
la oi, când mă duc, lucrez opt ore și m-am culcat? Pe 
noi ne-a rupt, a făcut ruptura asta între noi.”51  

Și totuși, momârlanii care au peste 60 de ani încă 
speră că lucrurile se vor îndrepta. Se vede aceasta 
din dârzenia cu care încă cresc animale și din faptul 
că nu vând pământ, deși mulți au copiii stabiliți în 
orașe, plecați departe de ei: „Cine vinde pământ nu 
prea are mintea limpede. [...] Se poate întâmpla la 
orice oră să fie probleme în lume. Nu știe nime’ ce 
se poate întâmpla și dacă n-ai undie să te duci, ce 

50 Interviu cu P. U., barabă, Uricani, 2017.
51 Interviu cu V. C., momârlan, Petroșani, 2014.
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faci? [...] Și am cunoscut un om de la Cimpa. Avea 
ăla pământ, de nu știai de capătul lui. Păi 12 clăi de 
fân numa’ într-o grădină! Și un cap die deal tot al lui. 
Și-o zis un om cătră el: «Auzi! Nu-mi vinzi și mie niște 
pământ? Că vreau...». «Auzi! Ieu n-am pământ die 
vândut, mă, ieu vreau să cumpăr!»”52

Ca urmare a schimbărilor începute în perioada 
comunistă, când creșterea animalelor a rămas în 
grija maturilor, tinerii momârlani s-au apropiat de 
celelalte grupuri din zonă: și-au făcut prieteni, s-au 
căsătorit. Nu mai există presiunea de a se căsători 
cu cineva priceput la creșterea animalelor. Mulți 
momârlani locuiesc la bloc; există căsătorii între 
momârlani și orășeni, români, unguri sau de alte 
etnii; tinerii pleacă să lucreze în străinătate și o 
momârlancă cu patru fii era mândră că tuspatru 
„s-au realizat în Anglia, au servicii bune, case, sunt 
foarte bine.”53 Până și numele de „momârlan” și de 
„barabă” în prezent și le aruncă mai mult în glumă 
și și-au pierdut mult conotația jignitoare, păstrând-o 
mai mult pe cea identitară. Ceea ce nu înseamnă că, 
în cazul unor conflicte, nu poate reapărea.

Cum influențează aceste schimbări identitatea 
grupului? Momârlanul nu mai este doar cel ce 
locuiește la sat și crește animale. Dar modul în care 
evoluează identitatea colectivă a momârlanilor se va 
vedea mai bine peste câțiva ani. Acum se observă doar 
cum momârlanii din generația celor de 50-60 de ani 

52 Interviu cu P. G., momârlan, Popi, 2017.
53 Interviu cu R. D., momârlancă, Petroşani, 2017.

(dar și oameni mai tineri) încearcă 
să încetinească ritmul schimbării 
printr-o promovare a obiceiurilor 
tradiționale momârlănești și 
printr-o stimă de sine accentuată. 
Au reapărut nedeile pe Jiul de 
Est, care dispăruseră în ultimii 
ani dinainte de Revoluție, s-au 
înmulțit trupele de Crai (obicei 
de Crăciun). Au apărut muzee 
etnografice particulare. Se cos 
costume tradiționale chiar și 
copiilor, chiar dacă sunt scumpe, și 
se poartă la sărbători. Din păcate, 
anumite obiceiuri reinventate 
(șezători, măsuratul laptelui) 
suferă oarecum de influența 

festivismului oferit ca model de Cântarea României 
celor din generația trecută.

În 2015, am participat la nedeia din satul Jieț. Nedeia 
este un obicei tradițional al momârlanilor: o pomană 
pentru morți făcută în zilele Sfintelor Paști, cu bucate 
specifice, muzică și dansuri populare locale – pe Jiul 
de Est. Pe Jiul de Vest, obiceiul se desfășura doar ca o 
petrecere a satului, cu muzică și dans, dar a dispărut în 
ultimii ani. Am fost avertizată să nu folosesc cuvântul 
„momârlan”, căci localnicii se supără, deoarece îl 
consideră o batjocură. 

La nedeie participă și barabe, căci ospitalitatea este 
lege. Momârlanii și barabele pot fi diferențiați ușor, 
căci se îmbracă diferit. Momârlanii vin în costum 
tradițional sau poartă asupra lor măcar o piesă de 
port locală: femeile – o ie sau o desagă țesută în casă; 
bărbații, pălării și bâte ciobănești. Orășenii sunt în 
haine elegante. Portul local este o marcă identitară 
și momârlanii consideră că cine se îmbracă în port 
iubește cultura momârlănească. (Fig. 2)

În ultima vreme, răspunzând indicațiilor politicilor 
culturale ale Uniunii Europene, primăriile au preluat 
obiceiurile momârlanilor, transformându-le în 
festivități ale localităților respective: nedei, zile ale 
orașului etc., ceea ce poate fi bine, dar și rău, căci 
orășenii nu se simt încă reprezentați prin cultura de 
tip tradițional a momârlanilor și această nemulțumire 
poate reactiva vechile conflicte. Și nici momârlanii 
nu sunt de acord ca primăriile să preia controlul 
obiceiurilor lor...

Figura 2. Momârlani și barabe la Nedeia Sânpetrului 
(Slătinioara, 2014)
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Muzee identitare 

În aceste condiții, promovarea culturii tradiționale 
a momârlanilor care are loc în prezent în Valea Jiului 
poate fi interpretată în mai multe feluri: a. ca o strategie 
a comunităților de momârlani de punere în valoare 
a identității proprii pe fondul conflictelor identitare 
menționate mai sus și ca urmare a faptului că vocea 
lor nu a fost suficient de vizibilă la nivel național; 
b. ca o reacție a iubitorilor de tradiții, indiferent 
de comunitatea căreia îi aparțin, la globalizarea 
accentuată din prezent, în condițiile în care generațiile 
se schimbă, bătrânii mor, iar tinerii nu sunt interesați 
să preia și să transmită patrimoniul mai departe; c. ca 
o resursă pentru dezvoltarea turismului.

În Valea Jiului, există în prezent mai multe „muzee” 
particulare, de fapt, colecții de obiecte etnografice 
momârlănești: Muzeul Momârlanului (în satul 
Slătinioara din Petroșani), Complexul Bisericesc și 
Etnografic „Sfânta Varvara”, de la Parohia „Livezeni 
1” din Petroșani, Muzeul Școlar de Etnografie și 
Istorie Locală „Mesajul Străbunilor” (în Uricani), 
Muzeul Satului Momârlănesc în Câmpu lui Neag, în 
incinta pensiunii „Retezat”. După cum se vede, sunt 
destule muzee particulare pentru o zonă relativ mică, 
toate având drept scop prezentarea modului de 
viață tradițional al țăranilor din Valea Jiului. Toate au 
apărut după anul 2000, deși colecționarea obiectelor 
a început, în unele cazuri, mult mai devreme.  

Pe de altă parte, în Petroșani a fost deschis, din 2016, 
Muzeul Instalatorului Român, conceput și realizat de 
către graficianul Ion Barbu. Tot Ion Barbu s-a îngrijit 
de Casa Memorială „I. D. Sârbu” din Petrila; în același 
oraș a mai deschis un muzeu, Muzeul Mamei, și a 
reușit să recupereze pentru cultură o clădire istorică 
în primejdie de a fi distrusă, stația de pompare a 
minei Petrila, unde a organizat Centrul „Pompadou”. 
Toate fac parte dintr-o serie de acțiuni culturale de 
mare originalitate, dar ele depășesc scopul studiului 
de față: chiar dacă Ion Barbu urmărește, printre 
obiectivele sale, ridicarea petrilenilor prin cultură, 
nu o face neapărat printr-un demers identitar. 
Or, muzeele de etnografie amintite mai sus pot fi 
considerate rezultatul unei strategii de promovare 
identitară, chiar dacă acesta nu e singurul lor scop. 

Pentru a încerca să definim aceste muzee, trebuie 
să amintim că în Franța, după Al Doilea Război 
Mondial, au apărut mai multe tipuri de muzee a căror 
activitate implica acceptul comunitar: ecomuzee, 

muzee de etnologie și artă populară, muzee tehnice 
și industriale, muzeele parcurilor naturale, muzee 
regionale, muzee memoriale de istorie, de sit sau 
în aer liber, muzee maritime. Ele au fost numite 
„muzee de societate”. Între acestea și muzeele de 
artă și de istorie, conduse după principiile unei 
muzeografii clasice, au existat permanente tensiuni. 
Primele se diferențiază de muzeele clasice prin faptul 
că sunt atașate de un teritoriu căruia îi valorizează 
ansamblul de expresii culturale. Muzeografia lor 
cunoaște, dincolo de expoziția clasică de obiecte 
și de documente, recursul la diverse mijloace de 
informare în masă și apelul la o participare mai largă 
a locuitorilor comunității patrimoniale. Unele muzee 
de societate ilustrează și mediul natural, compunând 
un tablou în care se revelează un teritoriu și peisajul 
său, o comunitate și modurile sale de viață. Astfel, 
ele evocă comunitățile rurale sau semirurale ale 
epocii preindustriale, care respectau mediul natural 
și promovau valorile umane. Muzeologia pusă în 
operă are patru dimensiuni: căutarea autenticității (a 
„adevărului”), în dimensiunea sa umană și materială; 
pasiunea particularului, incluzând curiosul și rarul; 
cultul patinei istorice; atenția acordată detaliului, 
care funcționează ca un revelator al societății 
dispărute sau mascate de modernitate.54 

Aceste muzee sunt create sau reinventate în jurul 
noțiunii de identitate locală și au o deosebită 
importanță pentru cultura locală, reușind să pună 
în evidență un mod de viață, obiceiuri, practici 
culturale, cunoștințe și relația oamenilor cu locul, 
care cu greu pot fi cunoscute de către outsideri. 
Dincolo de aceasta, ele constituie o miză pentru 
turismul cultural, o formă de turism alternativă, mai 
puțin invazivă și totodată garantând un contact mai 
bun, „autentic”, cu cultura locală. 

Muzeele etnografice din Valea Jiului, ca și altele 
din țară (la Institutul Național al Patrimoniului sunt 
înregistrate deja zeci de asemenea muzee), se înscriu 
în definiția propusă pentru muzeul de societate. 

Primul și cel mai mare dintre ele este Muzeul 
Momârlanului, situat în satul Slătinioara, suburbie a 
orașului Petroșani, chiar pe poteca turistică ce duce la 
cabana Rusu, situată pe Parâng. Muzeul Momârlanului 
este creația soților Lucreția Mălinesc și Petru Gălățan, 

54 Poulot (2009), 178.
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amândoi momârlani. Observând ritmul rapid în care 
momârlanii se schimbă, îndurerați de dispariția obiectelor 
care reprezentau lumea părinților și a copilăriei lor, 
aruncate pur și simplu sau distruse, au simțit nevoia să 
le adune și să le păstreze. Pentru ei, obiectele acestea 
reprezintă trecutul, cu toate semnificațiile și valorile sale. 

În 2005, au moștenit o casă veche, de lemn, cu 
arhitectură tradițională, situată în aceeași curte cu 
casa lor. Bătrâna mătușă își dorea mult să nu-i fie 
dărâmată casa după moartea ei și cei doi i-au promis 
că o vor face muzeu: „Asta-i de la mătușa și o zâs: 
«Las’ că, zâce, mor eu și voi o strâcați!» [...] «Nu, zâc, 
să știi c-o să-ți fac muzeu!» Ș-o zâs că ce-i el, ce dracu’ 
e muzeu’ ăla? No, și... i-am explicat eu ce e ăsta și: 
«No, păi atuncea îmi place, să știi!» Da’ ea o râs, știi... 
«Păi, zice, dacă faci așa, nu vin să vă deranjez, altfel, 
să știi, din mormânt vin!» Ea o glumit, în glumă o 
zâs!” (Lucreția Mălinesc)

Și s-au ținut de cuvânt. Casa, alcătuită din două 
camere și tindă, adăpostește acum o colecție variată 
de obiecte țărănești, dar există și obiecte fabricate 
industrial, căci Lucreția Mălinesc a păstrat toate 
obiectele bătrânei, icoanele și fotografiile, mobilierul, 
ba chiar și radioul, pick-upul și vechile discuri, pe care 
le ținea lângă pat. Lucreția Mălinesc a răscolit podul 
casei părintești și, în căutare de obiecte, a bătut toate 
satele din zonă, cumpărând tot ce a găsit: piese de 
port și țesături, ceramică, furci, unelte gospodărești 
din fier. A adunat și bancnote și monede vechi, 
fotografii, acte și cărți. 

Criteriile după care cei doi și-au alcătuit colecția au 
fost puține și simple: obiectele să aparțină obligatoriu 
culturii locale și să fie cât mai vechi. Nucleul colecției 
și componenta ei cea mai prețioasă sunt piesele de 
costum, adunate cu multă greutate. 

Momârlanilor le plac obiceiurile comunitare, cărora 
le dau o deosebită amploare. Înmormântarea, nunta, 
nedeia sunt sărbători cu sute de participanți. De 
aceea, Lucreția Mălinesc a ales ca temă a expunerii 
sale „nunta”: a așezat în centru costume de mire și de 
mireasă; alături, nașii, cuscrii, chemătorii; urmează 
costumele bătrânești de sărbătoare, căci bătrânii vin 
la rând, ca importanță, în cadrul ceremoniei nupțiale. 
Dintre costumele celor mari, la nivelul solului, se 
ițesc păpuși îmbrăcate în port, căci și copiii participau 
la nunți. Plosca împodobită cu care sunt invitați 
la nuntă, instantanee de la diferite nunți, patul 
împodobit și lada de zestre plină de obiecte textile: 
lepedeie cu ciptă, căpătâie, șterguri, pricoițe, țeprag, 
pătureică, plocad și desagi frumos țesuți, sugerând 
zestrea miresei, completează expunerea.

Încăperea a doua este consacrată muncii. Războiul de 
țesut, furca de tors, cămașa de cânepă și podișoarele 
cu vase de bucătărie reprezintă ocupațiile feminine. 
O sarică de cioban și obiectele care se găsesc la 
stână sugerează păstoritul, ocupația principală a 
momârlanilor. 

Cei doi soți și-ar dori ca pe viitor să-și transforme 
muzeul într-un veritabil ecomuzeu, care să închipuie, 
în mic, lumea satului de momârlani. „Ce vreau eu este 
exact ca și cum ar fi la Muzeul Satului, la București, 
deci să aibă multe gospodării și cu tot ce există în 
zonă. Toate tradițiile astea, că-s multe, deci începând 
de la botez, […] de la naștere până la-nmormântare.” 
(Lucreția Mălinesc) (Fig. 3, Fig. 4)

Alături de casa nouă, în care locuiesc, colecționarii au 
ridicat câteva căsuțe de lemn, pentru a găzdui turiștii, 
să poată vedea colecția pe îndelete și să guste din 
bucatele cu specific local pregătite anume pentru 
ei. Astfel, patrimoniul cultural al momârlanilor este 

Figura 3. Muzeul Momârlanului: nunta Figura 4. Muzeul Momârlanului: munca
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expus, povestit, gustat, oferit turiștilor, pentru a 
deveni vizibil la nivel mai larg. Căci proprietarii sunt 
mândri de cultura lor tradițională, pe care o consideră 
insuficient cunoscută și apreciată. 

Nevoia de spații dedicate culturii locale este reală 
la Petroșani și se pare că ideea de muzeu particular 
plutește în aer. Părintele Nicolae-Octavian Pătrașcu 
de la Parohia „Livezeni 1” a înființat și el Complexul 
Bisericesc și Etnografic „Sfânta Varvara”, cu sprijinul 
Primăriei, aducând o casă tradițională în curtea 
bisericii, construind alături și o stână. 

Parohia „Livezeni 1”, situată într-un cartier modest 
al orașului Petroșani, numit, în glumă, „Șerpărie”, 
pentru că a fost ridicat într-o zonă mocirloasă, 
contrazice parcă toate discursurile „separatiste” 
dintre momârlani și barabe. Parohia cuprinde și casele 

de momârlani din satul Livezeni, inclus administrativ 
în orașul Petroșani în urmă cu câțiva ani. Este un 
loc binecuvântat: în preajma bisericii ortodoxe, cu 
hramul Sfintei Varvara, patroana minerilor, barabele și 
momârlanii trăiesc în bună înțelegere, iar obiceiurile 
și modul de viață tradițional nu sunt neînțelese, ci 
tratate cu considerație și încurajate prin organizarea 
nedeilor și printr-un mic muzeu etnografic. 

În urmă cu nu foarte mulți ani, părintele paroh Nicolae-
Octavian Pătrașcu a construit, cu sacrificii mari din 
partea oamenilor, săraci și disponibilizați, biserica 
de lemn, după unul dintre ultimele proiecte ale lui 
Nicolae Goga, mare arhitect constructor de biserici 
maramureșene de lemn. În 2001 a fost sfințită de către 
Preafericitul Teoctist. Părintele Pătrașcu, de loc din 
Merișor, la granița cu Țara Hațegului, s-a hotărât să facă 
în jurul bisericii un centru spiritual care să răspundă 
nevoilor credincioșilor. A înființat Asociația Umanitară 
și Etnografică „Sfânta Varvara”, prin care a asigurat 
hrană pentru sute de oameni necăjiți săptămânal, a 
adus o casă veche, de lemn, transformând-o în casă-
muzeu, a făcut nedeie aproape în fiecare an, după tipic. 
În ultimii ani, tinerii din ansamblul „Jienii Petroșanilor”, 
înființat de Nela Mihalache, o moldoveancă plină de 
dragoste pentru tradițiile localnicilor, curaj și hotărâre, 
și de o momârlancă, Rafila Drăgănesc, vin la nedeie, 
joacă și cântă, încurajând participanții să intre în horă 
ca odinioară. Și oamenii vin (s-au dat și 700 de porții 
la nedeie), din sate și orașele din Vale, din ce în ce mai 
mulți fiind îmbrăcați în port. 

Preoții s-au implicat și în recuperarea obiectelor vechi: 
crucile pe care oamenii le aruncă. Ba îi și încurajează 
să facă cruci noi, după modelul vechi local, cu brațul 
vertical din lespede de piatră și braț orizontal din lemn, 
așa cum erau crucile în fotografiile de pe la 1900. Au 
adus o magazie tradițională și au amenajat în ea un 
mic spațiu administrativ. Au construit un cuptor de 
pâine în care coc prescurile, lipit de magazia-birou, 
după modelul vechilor gospodării cu ocol întărit, din 
care mai există doar două, în Câmpu lui Neag. (Fig. 5)

Proiectele culturale sunt multe și, chiar dacă părintele 
Pătrașcu nu mai e, ceilalți preoți slujitori, în frunte cu 
părintele paroh actual, Nicolae Tănase, le duc mai 
departe: de pildă, au un atelier de tâmplărie, unde fac 
mobilier și obiecte după modele locale. Aici lucrează 
cu mineri pensionari, voluntari; vor să facă un atelier 
de țesut lână după modele tradiționale, căci e păcat 
de lână, care se aruncă. Organizează seri duhovnicești 
pentru tineri și copii, asigură o atmosferă prietenoasă, 

Figura 5. Cruce tradițională cu braț vertical de piatră și 
braț orizontal de lemn (Biserica „Sfânta Varvara”)
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care i-a strâns pe enoriași în jurul lor. Faptul că aceștia 
sunt încântați se vede din sprijinul pe care îl aduc la 
nevoie. Donează și obiecte vechi, pentru muzeu, și se 
bucură că acolo capătă valoare. (Fig. 6, Fig. 7)

Părintele Pătrașcu a conceput proiectul cultural pe 
termen lung. A gândit muzeul etnografic pariind pe 
dezvoltarea turistică, căci la Straja există pârtii de schi. A 
vrut să ofere o posibilitate turiștilor de a descoperi ceva 
din cultura tradițională locală. Punctul muzeal etnografic 
a fost conceput ca o parte dintr-un proiect cultural mai 
larg, implicând dezvoltarea durabilă a zonei prin turism 
și utilizarea judicioasă a resurselor. Are mai degrabă un 
rol simbolic, reprezintă cultura tradițională locală. Poate 
de aceea nu s-a făcut un efort de a organiza o expunere 
etnografică modernă. Nu s-a mizat pe creativitate, 
ci pe reprezentativitate și casa-muzeu și anexele sale 
tradiționale sunt realizate după o concepție muzeografică 
clasică, prezentând un interior momârlănesc și păstoritul. 
Mai importante și cu efect mai amplu asupra comunității 
parohiale sunt acțiunile de promovare și de păstrare a 
tradițiilor și a obiceiurilor locale.

Confruntați cu schimbările de mentalitate ale generației 
tinere, învățătorii și profesorii din Vale au simțit, la rândul 
lor, nevoia să contracareze efectele globalizării prin 
focalizarea atenției tinerilor asupra propriilor rădăcini 
culturale. Titlul muzeului școlar din Uricani, Muzeul Școlar 
de Etnografie și de Istorie Locală „Mesajul Străbunilor”, 
este revelator. Dar organizatorii acestor muzee s-au 
apropiat de patrimoniul cultural al momârlanilor dinspre 
învățământ, astfel încât colecțiile lor etnografice răspund, 
în primul rând, unor necesități didactice. 

Astfel, învățătorul și sociologul Petre Udrea, oltean 
de origine, și profesoara Violeta Udrea, soția sa, 
momârlancă, au înființat un punct muzeal la școala din 
Uricani. Ideea le-a venit încă din 1978, când au început 

și colectarea obiectelor cu ajutorul elevilor, cărora li 
s-a explicat necesitatea și importanța unui asemenea 
muzeu. Au adunat, „cu sufletul”, obiecte numai din zona 
orașului Uricani, „autentice”, lucrate de meșteri locali, 
dar colecția este reprezentativă pentru toată zona Jiului 
de Vest. Ea cuprinde: țesături, costume, războiul de 
țesut și toate piesele lui, o vatră cu căloni, inventarul de 
obiecte dintr-o colibă de la munte („căsoni”), obiecte 
de fier, de lemn, fotografii, reproduceri de documente, 
foale din piele de oaie pentru transportul lichidelor la 
stână, fotografia lui Alexandru Zăpadă, „primul miner 
momârlan”, etc. Au reparat și recondiționat obiectele 
degradate, le-au curățat și, în 2002, le-au expus într-o 
sală de clasă din școală, după un concept expozițional 
personal. Intenția lor a fost „de a le prezenta copiilor 
arhaicul, istoria locului, umbra – umbra e ceva ce nu 
putem evita, ceva ce vine după noi.” (Petre Udrea)

Profesorii și învățătorii îi aduc pe elevi și fac lecții cu 
ei în expoziție. Le explică întâi costumul popular, le 
arată vatra, vorbindu-le de arhitectura tradițională, 
apoi industria casnică, fierăritul, le vorbesc de păstorit 
și de modul cum această ocupație esențială pentru 
momârlani le ritma timpul, sărbătorile, nunțile, încheind 
prezentarea teoretică și, totodată, practică cu istoria și 
cu personalitățile locale. 

Și nu numai copiii au învățat ceva despre momârlani, 
ci și Violeta și Petre Udrea, care, pentru a putea da 
explicații corecte, au cercetat arhivele, istoria locală, 
etnografia, dar și memoria bătrânilor, ajungând să 
cunoască profund zona Uricanilor. (Fig. 8, Fig. 9)

Muzeul Satului Momârlănesc a fost inițial tot o 
colecție școlară. Inaugurat la Lupeni în 2010, a fost 
mutat din 2016 în curtea largă a pensiunii „Retezat” 
din Buta, lângă Câmpu lui Neag. Realizatorii lui sunt 
doi învățători de la Școala Generală Nr. 2 din Lupeni, 

Figura 6. Casa-muzeu de la Biserica „Sfânta Varvara” 
(interior)

Figura 7. Casa-muzeu de la Biserica „Sfânta Varvara”  
(steag de pițărăi)
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Viorica și Ioan Holobuț, acum pensionari. Nu sunt 
din zonă, amândoi s-au născut în Geamăna (județul 
Alba), dar au venit aici ca învățători și aici au rămas.

Din propriile mărturisiri, reiese că ideea de a face un 
muzeu etnografic local i-a venit lui Ioan Holobuț în 
1980, când au vizitat, în comuna natală, Lupșa, muzeul 
învățătorului Albu Pamfil. Înțelegând necesitatea de a le 
arăta copiilor cum trăiau strămoșii lor, reîntorși în Lupeni, 
au hotărât să facă și aici un asemenea punct muzeal.

Au adunat și recondiționat sute de obiecte, pe care le-au 
expus, între 2010 și 2014, într-o sală din incinta școlii la 
care au lucrat până la pensionare. Nu au muncit singuri: 
i-au ajutat elevii, părinții și colegii. Expoziția etnografică 
s-a bucurat de succes, căci toți copiii din Lupeni i-au trecut 
pragul. Iar învățătorul Ioan Holobuț explică neobosit 
și pasionat, cântă din fluierul dublu adus din satul său 
natal, povestește și descrie la ce folosesc obiectele într-o 
gospodărie tradițională momârlănească. 

În 2016, cu ajutorul lui Emil Părău, un om de afaceri 
local care sprijină de mulți ani cultura și sportul din 
Vale, au mutat colecția în cadrul unei case noi, făcute 
în stil tradițional, în curtea unei pensiuni turistice. 

În două camere și în târnaț, au expus obiecte de uz casnic 
(război de țesut, mobilier, urzoi, vârtelnițe, sucale, furci 
și fuse), inventarul de la stână, fotografii, numismatică, 
timbre, cărți despre zonă, țesături și costume, unelte 
de toate felurile. Patul, scaunele, masa și vatra din colț 
sunt confecționate după modelul vechi. Pe pereți sunt 
costume și țesături: nu numai locale, ci și din alte zone 
etnografice, din satul natal mai ales, căci și ele sunt 
frumoase și vorbesc despre tradiție. Amenajările nu s-au 
terminat, urmează să se ridice o stână și anexele unei 
gospodării locale. 

Mutat în noua locație, Muzeul Satului Momârlănesc 
și-a diversificat funcțiile. În prezent, face parte dintr-un 
proiect elaborat de atracții turistice, grupate în jurul 
pensiunii „Retezat”, care cuprind: centru de călărie, 
piscină, perete de cățărare, pistă de tubing, plimbări 
cu trăsura, loc de joacă pentru copii, teren de tenis și 
multe altele. Pensiunea „Retezat” merge pe o cărare 
bătătorită în ce privește turismul, dar atrăgătoare și de 
succes. (Fig. 10, Fig. 11)

Figura 8. Muzeul Școlar de Etnografie și Istorie Locală 
„Mesajul Străbunilor”

Figura 9. Muzeul Școlar de Etnografie și Istorie Locală 
„Mesajul Străbunilor”

Figura 10. Muzeul Satului Momârlănesc: prima încăpere

Figura 11. Muzeul Satului Momârlănesc: a doua încăpere
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Concluzii 

Se poate trage concluzia că momârlanii și barabele, 
deși au optat la începuturi pentru a trăi în paralel, 
în 160 de ani de istorie au dezvoltat un mod de 
a trăi împreună. Marile evenimente ale istoriei 
(războaiele, comunismul) i-au afectat pe toți, ca și 
evenimentele recente, ca și schimbările economice. 
Dar, privind în urmă, se poate spune că confruntările 
dintre comunități au fost, mai degrabă, benefice. 
Numai raportându-se la barabe momârlanii au găsit 
puterea de a-și afirma cu tărie propria identitate; 
și, confruntați cu cultura momârlanilor, barabele 
au învățat să aprecieze dragostea pentru valorile 
moștenite, specifică societăților tradiționale, și 
obstinația cu care momârlanii își apără dreptul de a 
fi ei înșiși.
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IDentItăȚI nAȚIOnAle ArhIteCturAle în Muzeul  
unIVerSItăȚII De ArhIteCtură șI urBAnISM  
„IOn MInCu” DIn BuCureștI

National architectural identities in the The Museum of  
“Ion Mincu” University Architecture and Urbanism in Bucharest

ABSTRACT

National identity was developed, in the medieval Romanian states, by means of 
architecture. The succession of various architectural styles gives us an image of 
continuity and of cultural imports that have satisfied certain needs: the religious 
identity was expressed through a (neo)Byzantine style, the modern Romanian 
identity was expressed through (neo)classic and eclectic buildings and the 
identity of the United Romania was expressed by means of the neo-Romanian 
style. Thus the national architectural identity was re-created through a mix of 
old and new, of local and foreign traditions. Identity is not static, but it evolves 
in order to satisfy the ever changing needs of both culture and society. In the 
time of the Great Union the neo-Romanian style became an instrument of the 
State and this led to a misreading of the work of Ion Mincu, one of the founders 
of this style.

Key-words: national identity, national style, Ion Mincu, The Museum of the “Ion 
Mincu” University of Architecture and Urban Planning in Bucharest
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Identitatea este, ca și memoria, regândită în funcție 
de necesități.3 Din punct de vedere arhitectural (dar 
și cultural), bizantinismul a fost foarte important în  
perioada dominației otomane, clasicismul a fost 
foarte important pentru modernizarea statului român, 
neoromânescul a fost foarte important pentru afirmarea 
identității României Mari. La ora actuală, prinsă  
într-un angrenaj geopolitic, cultura română manifestă  
un puternic clivaj între modernizare și tradiționalism, 
păstrat din perioada pașoptistă și corespunzător, în linii 
mari, unei schimbări a generațiilor. 1 2 3

Punerea sub semnul întrebării a fundamentelor identității 
naționale românești și a subiectivității colective4 este, 
încă, un subiect evitat cu grijă de muzeografi. Identitatea 
națională poate face obiectul unor controverse, adevărate 
războaie culturale.5 Contestarea aceasta este, de fapt, 
o tatonare a identității naționale contemporane, în plin 
proces de redefinire. Dacă portretul făcut de Cărtărescu 
lui Eminescu6 a stârnit un val de indignare, este ușor să 
ne imaginăm ce s-ar întâmpla în lumea muzeelor, în mare 
parte instituții dependente de stat, care trebuie să propună 
o perspectivă „corectă” asupra identității naționale. 

Muzeele locale răspund, ca și cele naționale, la o criză de 
identitate7 și la un interes crescând pentru reprezentări 
1 ***. Aniversarea a 25 de ani de la înființarea Școalei Superioare de 

Arhitectură din București. Arhitectura, 1924, p. 34.
2 ***. Jubileul de 25 de ani al Școalei Superioare de Arhitectură din 

București. Arhitectura, 1925, p. 18.
3 M. Berza, de exemplu, prezintă trei perspective istorice succesive 

asupra Episcopiei Curtea de Argeș. (Mihai Berza. Pentru o istorie a 
vechii culturi românești. Eminescu: București, 1985, p. 41.)

4 „De când a devenit discutabil [...], Eminescu a căpătat, pentru mine, 
din ce în ce mai multă viață. Dintr-o abstracțiune a devenit un om.” 
Cezar-Paul Bădescu. Dilema nr. 265, 27 febr. - 5 mart. 1998.

5 Timothy W. Luke. Museum politics: power plays at the exhibition. 
Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002, p. 2.

6 Dilema nr. 265, 27 febr. - 5 mart. 1998.
7 În lipsa unor ritualuri colective semnificative (altele decât fotbalul 

și politica), identitatea devine un construct la fel de efemer ca cele 
publicitare.

(vizuale, în special) ale culturii naționale. Muzeul 
U.A.U.I.M. expune desene și detalii de arhitectură 
legate de identitatea națională și, prin clădirea care-l 
găzduiește, face referire la stilul național. 

Amintirea lui Eminescu nu este întâmplătoare. Ce a 
reprezentat el pentru literatura română a constituit Ion 
Mincu pentru arhitectura română. Cei doi au fost punți 
de legătură între cultura română veche și cea modernă. 
Mincu a fost părintele spiritual al unei școli care, astăzi, 
îi poartă numele. 

Numărul din Dilema dedicat lui Eminescu făcea parte 
dintr-o discuție mai largă despre canonul literar. În mod 
similar, imaginea lui Mincu este parte a unei discuții 
mai ample despre identitatea națională în arhitectură.  
Muzeul U.A.U.I.M. nu abordează această problemă 
direct, dar, prin amenajarea unei zone centrale dedicate 
lui Mincu, gândită ca inima muzeului, celebrează 
cultul arhitecturii naționale creat în jurul lui Mincu 
după moartea acestuia. Acest cult a marcat Școala de 
Arhitectură și clădirea acesteia, a cărei construcție a fost 
începută în anul morții lui Mincu, 1912. Proiectul inițial 
al clădirii a fost modificat la nivelul acoperișului central, 
pentru a fi cât mai fidel curentului neoromânesc. S-a 
optat pentru materiale și tehnici tradiționale pentru 
fațada monumentală dinspre strada Biserica Enei. Sala 
Frescelor, decorată cu picturi în stilul național de Olga 
Greceanu, a fost consacrată ca spațiu simbolic central. La 
început, gliptoteca (anii ’60) și apoi muzeul (anii ’80) au 
fost gândite ca altare ale tradiției arhitecturale autohtone. 
Gliptoteca constituie o galerie de modele arhitecturale 
(mulaje și machete) cu caracter de exemplu (arhitectură 
clasică și arhitectură tradițională românească). Muzeul 
conține schițe și relevee ale operelor de arhitectură 
tradițională, puse în legătură atât cu stilul neoromânesc, 
cât și cu preocupările teoretice ale școlii (istoria 
arhitecturii, restaurarea monumentelor, publicații etc.).

Figura 1a. Detaliu din Medalia jubiliară din 1922 (stânga)1, b. perspectiva Școlii publicată în nr. din 1925  
al revistei Arhitectura2
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Vechiul muzeu al I.A.I.M. favoriza o perspectivă unitară, 
liniară asupra identității naționale arhitecturale. Actualul 
muzeu al U.A.U.I.M. legitimează, prin obiecte, dar mai ales 
prin context8, mai multe variante ale identității naționale. 
Identitatea arhitecturală reflectă principiul 80/20 și lipsa 
de echilibru din natură9, tendința ca relativ puține clădiri 
(sau exponate) să fie mai influente (reprezentative) 
decât cele mai răspândite (cele aparținând tradiției 
beaux-arts sau blocurile comuniste, de exemplu). Există 
variante dominante ale identității naționale, cum este 
stilul național, dar există și variante complementare 
(arhitectura tradițională populară sau cultă, arhitectura 
beaux-arts-istă, modernismul, regionalismul etc.). 

Existența muzeului Școlii de Arhitectură este 
consemnată prima dată în revista Arhitectura din 
1916: „Un stâlp și o cosoroabă de la o veche casă 
vâlceană se păstrează în muzeul Școalei Superioare 
de Arhitectură.”10 Schița făcută după aceste lemne 
(care se găsesc și astăzi în muzeu) ilustrează un articol 
despre stilul românesc.11  12

Merită observat aici că, deși la suprafață Bufetul de 
la Șosea al lui Mincu este influențat de arhitectura 
populară vâlceană, el este influențat în profunzime 
de arhitectura tradițională cultă (casă de târgoveț)13, 
de care aparțin și aceste lemne. 

Mincu reinterpretează, pe un alt nivel de măiestrie, 
combinația arhitecturală între clasicism și arhitectura 

8 Muzeificarea este opusul ritualului, scoate obiectele din context, 
astfel că, pentru problema identității, contextul este esențial. 

9 Richard Koch. The 80/20 Principle and 92 Other Power Laws of 
Nature. London, Boston: Nicholas Brealey Publishing, 2013.

10 ***. Stilul românesc. Arhitectura, 1916, nr. 2, p. 33.
11 Nicolae Lascu. Școala de arhitectură și „Stilul Românesc” 1900-

1915. Arhitectura, nr. 5, 1985, p. 37.
12 ***. Stilul românesc. În: Arhitectura, 1916, nr. 2, p. 33.
13 Ruxandra Nemțeanu. Vila în stil neoromânesc: expresia căutărilor 

unui model autohton în locuința individuală urbană. București: 
Simetria, 2014, p. 23 și Horia Dinulescu. Tradiție și referință în 
neoromânesc. Argument, nr. 1, 2009, p. 33.

tradițională cultă apărută în perioada post-brânco-
venească (caracterizată de juxtapunerea de elemente 
tradiționale – bizantine, populare, orientale – și clasiciste 
sau de transpunerea modenaturii clasice în lemn).14 

Elementele arhitecturale de import (bizantine, 
orientale, balcanice, venețiene, maure etc.) care creau, 
la Mincu, atmosfera românească au fost criticate de 
elita Școlii de Arhitectură și de exponenții de frunte ai 
curentului neoromânesc. Aceștia valorizau mai ales 
elemente din arhitectura populară și cea bisericească, 
care se pretau la expresii monumentale. Discuția pe o 
temă similară, între valoros și nevaloros, pur și impur, 
avusese deja loc între Mincu și Țzigara-Samurcaș în jurul 
restaurării bisericii Stavropoleos.15

Trebuie să recunoaștem, alături de directorul 
M.N.A.C., că artele vizuale și arhitectura sunt situate 
la periferia culturii române, la fel ca pe vremea lui 
Mincu: „Identitatea culturală modernă a acestei țări a 
fost construită cu literatură și muzică, iar arta vizuală 
încă are un rol marginal în societatea Românească.”16 

Unitatea lingvistică, o unitate în diversitate, o 
unitate desăvârșită abia în perioada comunistă, 
prin alfabetizarea masivă a societății, este cea 
care a oferit baza unității naționale. În mod 
similar, apariția unui limbaj arhitectural cu specific 
național a fost însoțită de tentația de a răspândi 

14 Mihai Ispir. Clasicismul în arta românească. București: Meridiane, 
1984, pp. 50-57.

15 Ion Mincu. Cronica artistică – Stavropoleos. Răspuns d-lui Țzigara-
Samurcaș. Epoca, 25 martie 1904, nr. 83, p. 1: „Cît pentru alterarea 
stilului «bizantin pur», constatată ca un defect de către dl. Țzigara, ea 
constituie pentru noi o adevărată calitate.” Mincu dorea o restaurare 
a stării actuale a bisericii și o reconstrucție a stării inițiale a bisericii, 
această viziune multiplă fiind diferită de restaurările gândite de 
Lecomte de Nouy și de alții care încercau să elimine adaosurile și erau 
constrânși să „inventeze” un aspect inițial al clădirilor.

16 Facem artă, nu politică. Interviu Călin Dan – Karolina Plinta. Disponibil 
online la adresa: http://revistaarta.ro/ro/facem-arta-nu-politica/.

Figura 1c. Fotografie din  
Albumul Școlii de Arhitectură

Figura 2. Schiță de cosoroabă din revista Arhitectura, anul 191612
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clădiri oficiale (și religioase) în tot teritoriul, 
ca mijloc de exprimare unitară și centralizată a 
identității. Începând cu Expoziția din 1906, clădirile 
în stil național au contribuit la construcția unui 
sentiment al apartenenței naționale, un sentiment 
care s-a erodat prin succesiunea comunismului și 
consumismului. 

Imaginea Mânăstirii Argeșului, răspândită la începutul 
secolului al XX-lea17, umplea un gol identitar vizual 
și istoric resimțit la nivelul elitei românești, dar 
marca și o stare cronică de autosuficiență. Imaginile 
consolatoare ale trecutului medieval, reanimate în 
cadrul unei variante târzii a stilului național (după 
1906), ofereau o distanțare confortabilă față de orice 
imixtiuni alogene (orientale, venețiene sau chiar 
moderniste). O astfel de imagine oferă și clădirea 
monumentală a Școlii de Arhitectură.18 Această 
distanțare se face simțită și în perioada comunistă. 
Fațada modificată a Teatrului Național sau demolările 
apărau identitatea fragilă a „omului nou” de orice 
contaminare cu „exteriorul”.

În perioada comunistă, istoria națională a fost învățată 
prin imagini nostalgice ale trecutului (copii după 
tablourile lui Grigorescu erau răspândite prin camerele 
de hotel, vitrinele caselor erau decorate cu bibelouri19, 

17 Biserica Mânăstirii Argeșului este sursa de inspirație pentru 
pavilioanele României în cadrul Expozițiilor Universale din 1867, 
1889 și 1900. Carmen Popescu, Ioana Teodorescu. Genius Loci. 
National et regional en architecture: entre histoire et pratique. 
București: Simetria, 2002, pp. 68-77.

18 De observat că proiectul inițial al Școlii era altul, așa cum apare în 
medalia jubiliară din 1922, iar varianta realizată ascunde caracterul 
său eclectic și subliniază unitatea clădirii, caracterul său „național”. 
***. Aniversarea a 25 de ani de la înființarea Școalei Superioare de 
Arhitectură din București. Arhitectura, 1924, p. 34.

19 Panoplie de pseudo-obiecte specifică pentru o epocă de mare 
mobilitate socială: alfabetizarea și urbanizarea petrecute pe 
parcursul unei singure generații. Jean Baudrillard. Societatea 

filmele lui Sergiu Nicolaescu sau 
seria cu Mărgelatu aveau un rol de 
evadare). Se crea, astfel, un sentiment 
al nostalgiei, care completa identitatea 
personală, dar pe care o lăsa, în mod 
fatal, incompletă.20 Aspirația difuză 
după „cultura, formele, moravurile și 
semnele clasei superioare”21, marcată de 
bibelouri, s-a putut împlini pe deplin abia 
după Revoluție și a dus la reaprecierea 
arhitecturii nobiliare și neoromânești, 
asociate cu respectiva clasă superioară. 

Muzeul U.A.U.I.M. propune o altă legătură cu trecutul 
decât cea nostalgică, complicitatea cu acesta. 
Pentru vizitatorii străini îndeosebi, muzeul devine un 
instrument pentru înțelegerea arhitecturii naționale. 
Pentru vizitatorii autohtoni, el derulează o panoramă 
de identități naționale (unele mai puternice, cum 
sunt Școala Centrală de Fete sau Biserica Mânăstirii 
Văcărești, și altele mai slabe, cum sunt primele 
proiecte ale studenților Școlii de Arhitectură). Prin 
înglobarea unor elemente salvate din demolările 
comuniste (și a unei colecții de mulaje) muzeul 
U.A.U.I.M. reușește să redea contextul eclectic al 
stilului național românesc, precum și să sugereze 
vechiul aspect al Micului Paris. Fundația solidă pe care 
era așezată Școala Națională de Arhitectură nu era 
oferită numai de arhitectura tradițională românească, 
ci, mai ales, de arhitectura neoclasică beaux-arts-istă 
(care-i conferea aerul european, civilizat).

Arhitectura este un cadou pentru generațiile viitoare 
prin intermediul căruia se celebrează identitatea 
națională. Acest cadou vine fără nicio obligație 
(pentru a nu se transforma într-unul otrăvit), fără nicio 
interpretare prescriptivă. Aceasta a fost premisa după 
care a fost reamenajat muzeul U.A.U.I.M. Obiectele 
au fost lăsate să vorbească ele însele, dar mai ales 
între ele. Obiectele originale au un aport mai mare 
decât copiile, așa cum era de așteptat. Iar specificul 
obiectelor originale este legat de specificul muzeului 
și de tradiția Școlii pe care o reprezintă – tradiție care, 
pe alocuri, se confundă cu căutarea unei identități 
naționale prin arhitectură.22 

de consum: mituri și structuri. trad.: Alexandru Matei. Ed. a 2-a. 
București: Comunicare.ro, 2008, pp. 139-140.

20 Peter Stupples. Visual Culture, Synthetic Memory and the 
Construction of National Identity. Third Text. Vol. 17, Nr. 2, 2003, 
pp. 127-139.

21  Jean Baudrillard. Op. cit., p. 141.
22 Datorită caracterului său peren, arhitectura este un mijloc 

important de exprimare a identității naționale. 

Figura 3. Bufetul de la Șosea, desen în peniță din arhiva 
STUFO / Muzeului
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În loc de concluzii

Arhitectura catedralelor, construite de-a lungul a 
generații și chiar în stiluri succesive, este o bună 
metaforă a identității naționale. În spațiul românesc, 
arhitectura modernă cu valențe identitare a fost 
obținută prin hibridare și păstrează, până la apogeul 
stilului neoromânesc, o legătură cu Evul Mediu.23 
Identitatea națională a fost creată de multe ori prin 
folosirea de surse de inspirație exterioare spațiului 
românesc. Neagoe Basarab avea un văr turc, 
Brâncoveanu avea puternice legături cu Veneția și cu 
comunitatea bizantină de acolo, Ion Mincu era format 
la Ecole des Beaux-Arts și era influențat de arhitectura 
italiană, în general, și de cea venețiană, în special. Acești 
ctitori și acest arhitect au fructificat trecutul într-o cheie 
nouă și au deschis noi posibilități pentru urmași. Mincu 
a arătat că se poate combina inspirația clasică, beaux-
arts-istă, cu elemente autohtone; așadar, asta vor face 
și generațiile de arhitecți care vor urma.

Identitatea națională modernă este o experiență fluidă 
(un „laborator”24 mai degrabă decât un „muzeu”), care 
se modifică încontinuu, în funcție de nevoi. Nu există 
o identitate statică, chiar dacă politica, muzeificarea și 
scoaterea din context asta sugerează. Identitatea este o 
mișcare continuă, ca o partitură muzicală în care unele 
teme dispar, pentru a fi reluate apoi, sub alte forme. 
Articularea legăturilor dintre exponatele de muzeu poate 
crea o experiență mai fluidă a identității și poate oferi 
un set suficient de variat de imagini, astfel încât fiecare 
vizitator să poată păstra câteva, după propriile nevoi. 
Am încercat să evidențiez caracterul fluid al identității 
naționale arhitecturale, prin punctarea legăturilor dintre 
câteva exponate ale muzeului U.A.U.I.M., cu mențiunea 
că punerea lor în context este capitală.
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ProieCtul Cultural ,,trenurile Centenarului”

ABSTRACT

The cultural project „Centennial Trains” is a cultural activity which aims to 
present for the public several old railway vehicles that circulated during the 
First World War. It also wants the visitors to be introduced in the atmosphere of 
those 100 years latter times. The opportunity to organize this cultural event is 
the most important holiday of the Romanian people, namely the celebration of 
100 years of the Great Union when modern Romania was created by unification 
of Transylvania with Romania. This event will be organized in Alba Iulia and also 
can be presented to the public and in terms of railway transport. Perhaps not all 
Romanians are familiar with the railway from that time and the importance role 
of railways during the First World War, thus this old rail vehicles exhibition will be 
presented. The project provides restoration of old steam locomotives, royal train 
and public presentation of a famous locomotive at that time, 231.000 „Pacific 
locomotive”. There will be the first public presentation of Alba Iulia military 
armored train that was captured by Roman troops.

Key-words: Centennial, Cultural Project, Alba Iulia, Railway Exhibition, Trains of 
the Centennial, Steam Locomotives, Royal Train

Figura 1. Locomotiva cu abur ,,Pacific” 231.050
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Preambul

Acest proiect cultural are menirea de a prezenta 
publicului larg, cu ocazia sărbătorii a 100 de ani de la 
Marea Unire din 1918, o parte din atmosfera acelor 
vremuri când se înfăptuia proiectul României moderne. 

Calea ferată, atât înainte de Primul Război 
Mondial, cât și în perioada interbelică, a constituit 
principalul mijloc de transport al țării, fără de care 
nu se putea trece de la feudalism la o Românie 
modernă, în pas cu celelalte civilizații europene. 
Necesară și de importanță națională în vreme 
de război, dar și de neînlocuit în timp de pace 
pentru dezvoltarea economiei, calea ferată a 
avut un rol important în dezvoltarea acestei țări. 
Deloc neglijată, și în prezent, calea ferată este 

considerată un proiect de viitor pentru mai toate 
națiunile Uniunii Europene.

Proiectul cultural dorește să prezinte o imagine a căii 
ferate din anul 1918 așa cum au călătorit bunicii sau 
poate străbunicii noștri la Alba Iulia, în prima zi a lunii 
decembrie. Expoziția de material rulant dorește să 
readucă în prim-plan trenurile și activitatea feroviară 
din trecut, dorindu-se a fi o „nouă înfățișare a 
timpului trecut”. Pentru realizarea acestui proiect se 
propune aducerea, în ziua sărbătoririi Centenarului 
Marii Uniri în stația CFR Alba Iulia, a locomotivelor și 
vagoanelor existente, de o incontestabilă importanță 
istorică, reprezentative pentru epoca Primului Război 
Mondial, vehicule care au circulat în acea perioadă.

Publicul țintă

Publicul țintă căruia i se adresează acest proiect 
cultural este publicul larg: localnici sau locuitori ai altor 
regiuni, sosiți la fața locului pentru marea sărbătoare. 
După încheierea manifestărilor legate de Centenarul 
Marii Uniri, aceste vehicule se pot constitui într-o 
expoziție itinerantă cu scopul de a prezenta istoria 
feroviară în fiecare regiune istorică a țării. 

Publicul prezent la manifestări poate fi interesat de 
această expoziție feroviară indiferent de vârsta sa. 
Copiii și cei mai tineri vizitatori vor fi impresionați 
de locomotivele cu abur, vagoanele vechi, artileria 
pe șine, trenul regal al României și o locomotivă din 
celebra serie „Pacific”. Ce copil nu a visat vreodată să 
urce în cabina unei locomotive cu abur sau să admire 
o adevărată „artilerie pe șine”? Aceste vehicule le 
cunosc, poate, numai din cărți sau din emisiunile TV. 
Dar până în prezent, cei mai mulți nu au avut ocazia să 
le vadă la scara 1:1. Persoanelor mai în vârstă, aceste 

trenuri sau numai o parte dintre acestea le trezesc 
amintiri. Fie că au fost feroviari în activitate și pot 
depăna povești de la serviciu ce le-au marcat viața, 
fie că au fost simpli călători, trenurile de odinioară 
au însemnat revederi, despărțiri, bucurii și tristeți, 
vacanța cea mult așteptată sau primul tren ce-i 
ducea în armată. Indiferent de toate aceste ipostaze, 
cu toții ne vor spune povești și amintiri ce le-au fost 
stârnite de aceste trenuri.

Deși aceste exponate s-au păstrat de-a lungul tim-
pului, publicul a avut acces mai puțin facil la acestea. 
Până în prezent, în regiunea din jurul orașului Alba 
Iulia nu a fost organizată nicio expoziție de vehicule 
feroviare în mărime naturală de mai multe zeci de 
ani. Așadar, interesul publicului și curiozitatea pot fi 
însemnate pentru acest tip de manifestări mai ales 
pentru că locomotivele și vagoanele ce existau în 
anul 1918 nu au fost prezentate publicului.

Resursele de realizare a proiectului cultural

Pentru realizarea acestui proiect sunt necesare, ca 
resurse materiale, vehicule feroviare care există și mai 
ales care au existat în perioada Primului Război Mondial. 
Plecând de la această idee, tema acestui proiect a 
fost să cuprindă vehicule de importanță istorică ce au 
circulat în acea perioadă sau similare acestora. În acest 
sens, propunerea este să fie folosite în cadrul expoziției 
următoarele: locomotiva cu abur „Pacific” 231.065, 

garnitura trenului regal formată din vagoanele 51 53 
89-10 011-3, 51 53 89-10 015-4, 51 53 89-10 001-4, 51 
53 89-10 010-5, 51 53 89-10 055-0 precum și dintr-un 
vagon pentru transport auto al acestui tren, garnitura 
de cinci vagoane „Moldovița”, locomotivele cu abur 
CFR 7311, 620, 1493, 077 și patru vagoane blindate – 
vagon port țeavă, vagon port afet și două vagoane tun 
din prima conflagrație mondială.
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De asemenea, este necesară asigurarea resurselor 
financiare pentru repararea acestor exponate, dar și 
pentru transportul acestora în și de la stația CFR Alba 
Iulia în vederea expunerii ca exponate statice și ca 
exponate în stare de funcționare.

Ca surse de finanțare ale acestui proiect, se dorea 
finanțarea de la bugetul de stat prin Departamentul 
Centenar care, la vremea demarării proiectului, era 

în subordinea Guvernului României, acesta având 
buget propriu pentru organizarea acestor tipuri de 
manifestări. Au fost prezentate propunerile noastre 
acestui organism având acordul de principiu al 
acestuia. Propunerea noastră este încheierea unui 
parteneriat între entitățile care participă la acest 
proiect. Este necesar ca finanțarea să fie acordată 
prin bugetele ministerelor partenere.

Partenerii participanți la acest proiect

Partenerii ce pot participa la acest proiect sunt 
societățile feroviare și instituțiile publice ce 
administrează aceste exponate sub patronajul 
Ministerului Transporturilor, al Ministerului Apărării 
Naționale și al Ministerului Culturii și Identității 
Naționale. Acești parteneri sunt:

• Ministerul Transporturilor, ca partener principal, 
organizator și administrator al acestor vehicule 
feroviare de importanță istorică;

• Ministerul Apărării Naționale, prin Muzeul 
Militar Național „Regele Ferdinand I”, ca 
administrator al trenului obuzier Skoda din 
perioada Primului Război Mondial;

• Ministerul Culturii și Identității Naționale, sub 
a cărui coordonare se vor desfășura activitățile 

de restaurare a vehiculelor feroviare ce vor fi 
expuse;

• Centrul Național de Calificare și Instruire 
Feroviară – CENAFER, prin Muzeul Căilor Ferate 
din subordine, ca organizator și administrator 
al locomotivelor cu abur CFR 7311, 620, 1493, 
077;

• Societatea Feroviară de Turism SC „SFT CFR-
SA”, ca administrator al locomotivei cu abur 
„Pacific” 231.065, al garniturii trenului regal al 
României și al garniturii de tren „Moldovița”;

• SNTFC „CFR-Călători” SA pentru deplasarea 
acestor vehicule de la locul unde sunt 
depozitate până la uzina reparatoare și la locul 
de expunere, precum și readucerea acestor 
vehicule la locul de depozitare.

Importanța acestor vehicule

Ca motivație pentru alegerea acestor vehicule a fost 
în primul rând încadrarea acestora în acea epocă 
istorică, dar și faptul că aceste vehicule sunt clasate 
în categoria „Tezaur” prin ordine ale Ministrului 
Culturii, în cea mai mare parte a lor. 

Locomotiva cu abur „Pacific” 231.065 

Locomotiva „Pacific” 231.065 este o locomotivă 
reprezentativă pentru Căile Ferate Române. În primul 
deceniu al secolului XX, parcul locomotivelor CFR de 
viteză se rezuma la tipul 1B1-n2 „Orleans”, nr. 20 – 
27 și 455 – 499, introduse în serviciu în anul 1886, 
respectiv în perioada 1892–1893. Aceste locomotive, 
care aveau deja peste 20 de ani de serviciu și o forță 
de tracțiune redusă, nu mai puteau satisface nevoile 
sporite de trafic, astfel încât Administrația CFR a 
hotărât să comande locomotive tip 2C1 „Pacific” 
(denumirea de „Pacific” a fost adoptată pentru prima 
dată de către fabrica nord-americană ALCO pentru o 

serie de locomotive tip 2C1 construite de atelierele 
sale din Brooks pentru rețeaua de căi ferate Missouri 
Pacific, în anul 1902).

Caietul de Sarcini pentru primele locomotive PACIFIC 
ale rețelei CFR a fost întocmit de inginerii Theodor 
Dragu (1848–1925), subdirector general CFR, 
de George C. Cosmovici (1854–1920), directorul 
Serviciului Ateliere și Tracțiune, și de tânărul Theodor 
Balș, șeful Biroului de studii CFR, care au contribuit 
ulterior și la definitivarea proiectului.

A fost aleasă oferta fabricii J. A. Maffei din Műnchen, 
al cărei proiect se baza pe modelul locomotivei 
bavareze S 3/6, tip 2C1-h4v (ulterior seria DR 18), 
aflat în fabricație încă din anul 1908.

Față de proiectul german, locomotiva construită 
pentru CFR avea câteva diferențe notabile: 4 cilindri 
gemeni (soluția compound nu a fost niciodată 
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agreată la CFR) care acționau asupra primei osii 
motoare, distribuție Heusinger cu câte un sertar 
cilindric pentru doi cilindri alăturați, diametrul roților 
cuplare de 1.855 mm față de 2.000 mm la locomotiva 
germană, fremul construit din bare (soluție utilizată 
pentru prima dată la CFR) și ardere mixtă – cărbuni și 
păcură. Cazanul avea timbrul de 13 atm., o suprafață 
a grătarului de 4 m2 și o suprafață totală de încălzire 
de 315,2 m2, cea mai mare pentru locomotivele 
Pacific europene la acea dată. Porțiunea cazanului 
care învăluia cutia de foc avea un diametru mai mare 
decât cazanul orizontal, cu care se racorda printr-o 
porțiune conică. Cilindrii erau înclinați pentru a 
permite jocul lateral al osiilor boghiului alergător. De 
asemenea, această dispunere permitea reducerea 
ampatamentului osiilor cuplare, obținându-se spațiul 
necesar pentru o cutie de foc voluminoasă. Fiecare 
pereche de cilindri era turnată dintr-un singur bloc 
de metal, împreună cu sertarul cilindric aferent. Se 
obținea astfel o reducere a greutății locomotivei, 
precum și simplificarea mecanismului de distribuție 
(soluție patentată de uzinele Maffei). Locomotivele 
erau dotate cu două arzătoare de păcură tip Dragu. 
Un preîncălzitor de păcură era prevăzut în marchiză.

Osia purtătoare era de tip „Adams Webb”, conjugată cu 
ultima osie cuplară printr-un balansier, similar cu soluția 
aplicată la primele două osii cuplare. Locomotivele 
erau echipate cu frână automată cu acțiune rapidă 
Westinghouse, regulator de presiune Forster, o 
pompă de uns Wakefield (cu 10 debite, identică cu cea 
montată pe locomotivele Pacific ale Căilor Ferate ale 
Statului Baden) și una Friedmann, instalație de nisipare 
tip Brüggemann, vitezometru Hausshälter și două 
injectoare de apă tip Friedmann. Tenderul cu șasiu rigid, 
pe 4 osii, putea prelua 21 m3 de apă, 6 m3 de păcură și 4 
t de cărbuni. În palier, locomotivele puteau remorca un 
tren de 290 tf cu viteza de 90 km/h, având și „iuțeala” 
maximă de 126 km/h, ceea ce constituia o veritabilă 
performanță pentru acea perioadă.

Locomotivele Pacific CFR au fost construite în mai 
multe loturi, începând cu anul 1913, astfel:

• 2201 – 2220, Maffei 3365/1913 – 3384/1913  
 (20 de bucăți)

• 2221 – 2225, Maffei 3462/1914 – 3466/1914  
 (5 bucăți)

• 2226 – 2231, Maffei 3467/1915 – 3472/1915  
 (6 bucăți)

• 2232 – 2240, Maffei 3473/1916 – 3481/1916  
 (9 bucăți)

• 231.041 – 231.060, Maffei 5426/1922 – 5445/1922  
 (20 de bucăți)

• 231.061 – 231.090, Henschel 18995/1922 – 19024/1922  
 (30 de bucăți)

Din fabrică, 231.065 a fost repartizată depoului CFR 
București Călători și a fost utilizată la remorcarea 
trenurilor de călători până la sfârșitul anilor ´70, când 
tracțiunea trenurilor cu locomotive cu abur încetase 
aproape definitiv. A fost retrasă din circulație în anul 
1970 la depoul Buzău. Din data de 23.02.1979 a fost 
transferată Muzeului CFR, iar în prezent se află în 
administrarea Societății Feroviare de Turism SC „SFT 
CFR-SA”.

Această locomotivă, 231.065, este una dintre 
ultimele două locomotive de acest tip care s-au mai 
păstrat până în zilele noastre. În prezent există numai 
231.065 și 231.050. Dintre aceste două locomotive, 
locomotiva 231.065 este într-o stare tehnică bună și 
poate fi repusă în stare de funcționare în urma unor 
lucrări de revizii și reparații la aceasta. 

Trenul regal al României

Acesta este trenul cu importanța istorică cea mai 
însemnată dintre toate garniturile existente. 

Deși el nu s-a mai păstrat în totalitate până în prezent, 
această garnitură a fost comandată la Uzinele „Ernesto 
Breda” din Milano, Italia, în anul 1928. Aceste cinci 
vagoane existente în prezent au fost folosite de 
membrii Casei Regale a României la călătoriile interne, 
la deplasarea pe distanța București–Sinaia, dar și la 
vizitele în afara României. Deși a mai suferit unele 
transformări ale interiorului în perioada comunistă, 
vagoanele și-au păstrat autenticitatea și originalitatea 
acelor vremuri. Și în prezent, membrii Casei Regale a 
României participă la diferite călătorii aniversare în țară 
cu acest tren, precum și la sărbătorirea Zilei Naționale a 
României. Aceste proiecte culturale au fost organizate 
de către CENAFER prin Muzeul Căilor Ferate, având 
scopul de a populariza în diferite zone ale țării acest 
tren și istoria feroviară a României. În afara celor cinci 
vagoane de călători existente în prezent în această 
garnitură, exista și vagonul pentru transport auto. 
Acest vagon, ce a făcut parte integrantă din această 
garnitură, a fost folosit în trecut pentru transportul 
automobilelor ce deserveau familia regală. În prezent, 
acest vagon există în Remiza Mogoșoaia și starea lui 
tehnică permite repararea sa și completarea Trenului 
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Regal al României. Acest vagon poate fi folosit pentru 
organizarea unor expoziții itinerante ce însoțesc trenul 
regal în deplasările sale.

Garnitura „Moldovița” 

Această garnitură a fost reconstruită în anii ´90 și 
este alcătuită din cinci vagoane vechi pe câte două 
osii fiecare. 

Garnitura se află într-o stare tehnică excelentă și, 
după revizia și verificările necesare efectuate de către 
Autoritatea Feroviară Română – AFER, aceasta poate fi 
pusă în circulație pentru diferite evenimente cu caracter 
istoric. Important este și faptul că aceste vagoane din 
compunerea acestei garnituri au existat și înainte de 
momentul istoric 1 Decembrie 1918 și ar putea face 
parte cu succes dintr-o expoziție organizată cu ocazia 
sărbătoririi Marii Uniri. Corespunzătoare din punct de 
vedere istoric pentru momentul 1 Decembrie, aceste 
vagoane, prin compunerea, amenajarea și reconstrucția 
lor, introduc perfect publicul în atmosfera unei călătorii 
feroviare din perioada Primului Război Mondial.

Locomotiva cu abur CFR 7311 

Prima locomotivă-tender din seria pr. T 93, tip 1Ct-n2, 
a fost livrată în anul 1900 de firma germană Union 
Gieβerei, Königsberg. Locomotivele-tender prusace T 
93 aveau următoarele caracteristici tehnice: diametrul 
cilindrilor 450 mm, cursa pistonului 630 mm, timbrul 
cazanului 12 kgf/cm2, suprafața grătarului 1,53 m2, 

suprafața totală de încălzire 107,30 m2, diametrul roților 
motoare și cuplare 1.350 mm, ampatamentul total 
6000 mm, lungimea totală peste tampoane 10.700 mm, 
greutatea locomotivei nealimentate 46,50 tf, greutatea 
locomotivei în serviciu 59,90 tf, greutatea aderentă 
45,00 tf și viteza maximă de circulație de 65 km/h. Erau 
echipate cu distribuție Heusinger și puteau prelua 2 t de 
cărbune și 7 m3 de apă. În perioada 1900-1914, fabricile 
germane au livrat 2211 locomotive-tender tip 1Ct-n2 
seria pr. T 93, dintre care 2055 de unități pentru Căile 
Ferate Prusace de Stat, 133 unități pentru căile ferate 
din Alsacia și Lorena și 23 de unități pentru diverse alte 
căi ferate germane. Locomotivele prusace T 93 au fost 
înseriate, ulterior, ca DR Gt. 34.15 (DRG 913-18). 

Dintre aceste locomotive, 24 de unități provenite 
de la fosta MED 9 (Direcția de Căi Ferate Militare 
germane din România nr. 9) au fost preluate, după 
1919, de către CFR. Cele mai vechi datau din anul 
1902 (KPEV KAT 7311/CFR 7311b – Jung 574/1902 și 
KPEV KBG 7264/CFR 7264 – Union 1205/1902).

Deși de construcție veche, datorită construcției simple 
și bine gândite, locomotivele CFR de tip T 93 au fost 
retrase din serviciu abia la începutul anilor ´80.

Printre acestea se numără și singurul exemplar 
păstrat în România – locomotiva CFF 7311a, Hen 
7680/1906, retrasă din serviciu la 2 octombrie 1981, 
după ce fusese utilizată la manevră în depozitele de 
cherestea de la Filiași și Preajba, lângă Târgu Jiu. 

Figura 2. Trenul regal al României
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Locomotiva a fost repartizată depourilor București 
Mărfuri (1926–1941), București Triaj (1941–1944), 
Buzău (1944–1946), din nou București Triaj (1946–
1950), Atelierele CFR Palas Constanța (1950–1959). În 
anul 1959, a fost transferată Ministerului Economiei 
Forestiere și repartizată Remizei CFF Brezoi. Din anul 
1960, a fost repartizată remizei CFF Târgu Jiu, pentru 
manevră în stația Preajba.

La 17 august 1989, a fost preluată prin transfer 
de Muzeul CFR, la inițiativa și prin eforturile unor 
pasionați ai istoriei CFR. În prezent, aceasta se află 
în administrarea CENAFER – Muzeul Căilor Ferate și 
poate fi expusă ca exponat static în cadrul expoziției 
de material rulant organizate în cinstea Centenarului 
1 Decembrie 1918.

Locomotiva cu abur CFR 077 

Locomotiva CFR 077 face parte din prima serie de 
bază a locomotivelor-tender CFR, formată din 40 de 
unități construite de fabrica germană Hannoversche 
Maschinenbau A.G., Hannover Linden (Hanomag) 
între anii 1911 și 1915: 

• nr. 046–065: 20 buc. anii 1911–1912
• nr. 069–088: 20 buc. anii 1914–1915

De tip Ct-n2, locomotivele erau destinate tracțiunii 
trenurilor pe căile ferate secundare, iar după anul 
1950 au fost utilizate la manevră în stațiile și triajele 
CFR sau pe liniile diverselor unități industriale. 
Singurul exemplar păstrat este locomotiva 077, care a 
fost în serviciu până la sfârșitul anilor ́ 60 la depourile 
Ploiești și București Triaj. Din anul 1971, la inițiativa 
dlui inginer Octavian Udriște, pe atunci șef al depoului 
București Călători, a fost expusă în această unitate și 

transferată în patrimoniul Muzeului CFR București. 
După anul 1994, a fost mutată la depoul Sibiu și, în 
prezent, se află în administrarea CENAFER – Muzeul 
Căilor Ferate și poate fi expusă ca exponat static în 
cadrul expoziției de material rulant organizate în 
cinstea Centenarului 1 Decembrie 1918.

Locomotiva cu abur CFR 620 

Începând cu anul 1890, datorită sporirii traficului și 
lungimii căilor ferate în exploatare, CFR a introdus în 
exploatare locomotive noi, seria 597 – 680, tip C-n2 (84 
de bucăți), destinate în special remorcării trenurilor 
de marfă. Locomotivele au fost comandate în baza 
condițiilor tehnice stabilite și întocmite de Biroul de 
studii A II al Serviciului Central de Ateliere și Material 
Rulant (Serviciul A). Fabricația a fost încredințată 
unor fabrici de locomotive renumite la acea vreme: 
Henschel (Hen), Société Franco-Belge (SFB), Breda 
(Bre), Hanomag (Han) și Graffenstaden (SACMG). 

Figura 3. Garnitura ,,Moldovița” Figura 4. Locomotiva cu abur CFR 7311

Figura 5. Locomotiva cu abur CFR 077
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Locomotivele tip C-n2 au fost introduse pe liniile cu 
profil ușor, aveau diametrul roților motoare și cuplate 
de 1330 mm și puteau atinge o viteză maximă de 55 
km/h. Aceste locomotive erau construite cu cadru 
(lonjeroni interiori) și doi cilindri dispuși de o parte 
și alta a acestuia. Roțile erau din fier, confecționate 
dintr-o singură bucată după sistemul Arbel și aveau o 
rezistență de 32 kg/mm2. Diametrul roților era de 1324 
mm (inclusiv bandajul din oțel), iar bandajele aveau 
un diametru interior de 1200 mm, o lățime de 140 
mm și erau fixate pe roți cu inele din oțel – un sistem 
inovator pentru acel timp. Cadrul era construit din două 
lonjeroane, consolidate între ele prin trei traverse care 
serveau și ca suport al cazanului. Arcurile de suspensie 
de la osia motoare erau conjugate, prin balansieri, cu 
cele ale osiei cuplare dinainte și erau dispuse deasupra 
osiilor. La osia cuplară din spate, din cauza focarului, 
arcurile erau dispuse sub acesta și erau conjugate între 
ele printr-un balansier fixat de o consolidare transversală 
a cadrului, la un capăt, iar la celălalt capăt erau legate 
de lonjeroane cu un cârlig. Focarul era confecționat 
din table de aramă cu grosimea de 16–26 mm și avea 
o suprafață totală de încălzire de 8,16 m2. Cazanul era 
constituit din trei virole nituite între ele, confecționate 
din tablă cu grosimea de 10 mm, și avea un diametru 
interior de 1400 mm, iar diametrul domului de abur era 
de 650 mm. În interiorul cazanului se aflau 182 de țevi 
fierbătoare, cu un diametru interior de 45 mm. Distanța 
între plăcile tubulare era de 4450 mm. Cutia de fum era 
înzestrată cu parascântei, așezat la baza coșului. Coșul 
era tronconic, cu o lungime de 1156 mm și un diametru 
la partea superioară de 450 mm. Alimentarea cu apă 
a cazanului se efectua cu ajutorul a două injectoare 
Friedmann așezate pe fiecare parte a locomotivei, sub 
platforma marchizei. Cazanul avea o suprafață totală 
de încălzire de 122,66 m2, un timbru de 10 at. și era 
echipat cu două supape de siguranță cu diametrul de 

72 mm. Distribuția era sistem Allan, cu sertare plane, un 
unghi de înaintare de 300, o rază de excentricitate de 64 
mm și o lungime a barelor de 1320 mm. Locomotivele 
erau cuplate cu tendere pe 3 osii, cu roți de 1200 mm 
diametru și puteau prelua 10 m3 de apă și 8,5 tone de 
combustibil. Greutatea tenderului în stare de serviciu 
era de 32,4 t.

Din lotul 597–680, a fost păstrată o singură 
locomotivă CFR 620 MURGENI, construită în 1890 de 
Société Franco-Belge de Matériel de Chemins de Fer, 
La Croyère – Raismes. Cel care a salvat-o de la casare 
și a inclus-o în patrimoniul Muzeului CFR București a 
fost regretatul Demetru Urmă, una dintre cele mai 
puternice personalități ale istoriografiei feroviare 
românești, care a avut o contribuție decisivă la 
organizarea muzeului și a bibliotecii tehnice CFR. 

După ce a fost expusă încă din anul 1972 în incinta 
depoului București Călători, după anul 1994 a fost mutată 
la depoul Sibiu și în prezent se află în administrarea 
CENAFER – Muzeul Căilor Ferate. Locomotiva 620 poate 
fi expusă ca exponat static în cadrul expoziției de material 
rulant organizate în cinstea Centenarului 1 Decembrie 
1918, fiind reprezentativă pentru acea epocă.

Locomotiva cu abur CFR 1493 

Printre noile tipuri de locomotive destinate rețelei CFR 
în ultimii ani ai secolului al XIX-lea, a figurat și tipul C-n2 
în varianta destinată remorcării trenurilor mixte. A fost 
studiat în anul 1893 de inginerul român G. Cosmovici 
și era destinat remorcării, pe liniile secundare, atât a 
trenurilor de călători, cât și a trenurilor de marfă. Primele 
20 de unități, CFR 1480–1499, au fost livrate în 1894 de 
firma germană Henschel & Sohn, Kassel. Aveau 3 osii 
cuplate, distribuție Allan cu bare încrucișate, diametrul 
roților motoare și cuplate de 1462 mm și atingeau în 
exploatare o viteză maximă de 73 km/h. Lonjeroanele 
fremului erau confecționate din table de 23 mm grosi-
me, iar arcurile de suspensie ale osiei motoare și cele ale 
ultimei osii cuplare erau conjugate prin balansieri. Erau 
dotate cu frână cu aer comprimat Westinghouse care 
acționa doar asupra roților tenderului, nisipar sistem 
Gresham care acționa asupra osiei motoare și cuplate. 
Tenderul locomotivei, pe 2 osii, putea prelua 9,5 m3 de 
apă, 3 m3 combustibil solid și 2 m3 combustibil lichid 
(păcură). Se utiliza arderea mixtă, locomotivele fiind 
înzestrate cu pulverizatoare de păcură sistem Holden.

Câteva locomotive din seria 1480–1499 au fost menținute 
în serviciu, pentru manevră, până în anul 1967. Una 

Figura 6. Locomotiva cu abur CFR 620
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dintre acestea, 1493 (Hen 3824/1894), cuplată cu 
tenderul 1497, din inițiativa dlui inginer Octavian Udriște, 
pe atunci șef al depoului București Călători, a fost expusă 
în această unitate și transferată în patrimoniul Muzeului 
CFR București la data de 24 iunie 1971. Locomotiva a fost 
repartizată inițial depoului Craiova, unde figura încă în 
parc în anul 1901, iar în ultimii ani de serviciu a aparținut 
depoului București Călători și fost utilizată la manevră în 
stația București Basarab. 

Cu ocazia aniversării CFR din anul 1994, locomotiva a 
fost restaurată în același an și este expusă în depoul 
Sibiu. În prezent, aceasta se află în administrarea 
CENAFER – Muzeul Căilor Ferate. Locomotiva 1493 
poate fi expusă ca exponat static în cadrul expoziției 
de material rulant organizate în cinstea Centenarului 
1 Decembrie 1918, fiind reprezentativă pentru acea 
epocă, alături de celelalte vehicule de interes istoric.

Trenul militar blindat

Acest tren este alcătuit din patru vagoane blindate – 
vagon port țeavă, vagon port afet și două vagoane tun 
(aflate în patrimoniul Muzeului Militar Național „Regele 
Ferdinand I”) și datează din perioada primei conflagrații 
mondiale. Acest tren a fost folosit în timpul bătăliilor de 

către Imperiul Austro-Ungar și este de producție Skoda. 
Acest tren a fost capturat și folosit de trupele române 
pentru obținerea victoriei, dar și pentru realizarea 
visului de o viață al poporului român, acela de a fi 
realizată Marea Unire în care toți românii din toate 
părțile munților să fie uniți într-un singur stat unitar și 
modern. Trenul este alcătuit din patru vagoane, fiecare 
pe câte două boghiuri a două osii și era alimentat cu 
curent electric, încă din acea perioadă, de la un vagon 
generator. Generatorul alimenta motoarele electrice 
de tracțiune ale vagoanelor și, pe lângă faptul că putea 
trage obuze, se putea astfel autodeplasa și retrage 
pe calea ferată independent, fără a avea nevoie de o 
locomotivă cu abur pentru manevrare. Ca o noutate a 
vremii, acest tren avea roțile demontabile și puteau fi 
folosite de către militari atât roțile profilate pentru șinele 
de cale ferată, cât și roți cu cauciucuri pentru deplasarea 
cu mijloace auto, pe drumuri. În prezent, acest tren 
se află într-o stare bună, fiind expus printre alte piese 
de rezistență ale tehnicii militare aflate în patrimoniul 
Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”.

Considerăm că este de prisos să precizăm importanța 
acestui tren militar blindat pentru expoziția feroviară 
ce se va putea organiza cu ocazia sărbătoriri 
Centenarului Marii Uniri.

Situația actuală

În prezent, vehiculele feroviare prezentate mai sus, cu 
excepția trenului militar blindat, se află în administrarea 
Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară – 
CENAFER –  Muzeul Căilor Ferate și a Societății Feroviare 
de Turism SC „SFT CFR-SA”, aflate în subordinea 
Ministerului Transporturilor. Vehiculele enumerate 

mai sus, datorită importanței lor, au fost clasate în 
categoria „Tezaur” prin ordine ale Ministrului Culturii. 
Locomotivele cu abur CFR 7311, 077, 620, 1493 
și locomotiva cu abur 231.065 au fost clasate prin 
Ordinul Ministrului Culturii Nr. 2686/31.07.2000.

Figura 8. Vagonul port-afet SkodaFigura 7. Locomotiva cu abur CFR 1493
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Trenul regal al României (format din vagoanele 51 53 
89-10 011-3, 51 53 89-10 015-4, 51 53 89-10 001-
4, 51 53 89-10 010-5, 51 53 89-10 055-0) și trenul 
„Moldovița” au fost clasate în categoria „Tezaur” prin 
Ordinul Ministrului Culturii Nr. 2883/ 31.12.2015.

Astfel, aceste vehicule intră sub incidența Legii 
Patrimoniului Nr. 182/2000. Aceste vehicule, datorită 
trecerii timpului și exploatării lor în trecut, au nevoie 
de reparații, revizii, înlocuiri de piese și intervenții 
asupra lor atât pentru a putea fi prezentate publicului 
în condiții demne de importanța evenimentului din 1 
Decembrie 2018, dar mai ales pentru faptul că aceste 

vehicule, fiind din categoria tezaur, trebuie să fie 
într-o stare tehnică corespunzătoare în permanență. 
Deși timpul efectuării unor astfel de reparații este 
relativ scurt până la momentul 1 Decembrie 2018 și 
importanța efectuării acestor lucrări la vehicule este 
majoră, aceste reparații nu pot fi efectuate numai cu 
mijloacele și personalul propriu al CENAFER – Muzeul 
Căilor Ferate sau al Societății Feroviare de Turism. 
Aceste lucrări se pot efectua cel mai bine în unități 
reparatoare ce au dotarea tehnică corespunzătoare, 
uzine specializate în reparații de locomotive și reparații 
de vagoane, așa cum s-au efectuat și până acum, de 
peste un secol de existență al acestor vehicule și uzine.

Etapizarea proiectului

Realizarea acestui proiect presupune mai mute etape. 
În primul rând, este necesară încheierea parteneriatului 
între toate entitățile participante. În cadrul acestuia, 
se vor specifica în mod clar toate atribuțiile care revin 
fiecărui partener.

O a doua etapă o constituie confirmarea bugetului 
fiecărui partener de către ordonatorul principal de 
credite (de regulă, ministerul în a cărei coordonare se 
află instituția). 

A treia etapă o constituie încheierea contractelor de 
reparații cu uzina reparatoare de material rulant (în 
acest caz, uzina specializată în efectuarea reparațiilor la 
locomotive) pentru vehiculele ce urmează a fi reparate 
și readuse în starea corespunzătoare de exponat static. 
În cadrul acestui contract se va specifica, ținând seama 
de prevederile legale, ce intervenții se vor face la 
fiecare locomotivă și cum se vor desfășura acestea sub 
îndrumarea unui restaurator / conservator precizat de 
Ministerul Culturii și Identității Naționale.

După încheierea contractelor, se vor deplasa 
locomotivele-exponat până la uzina care va efectua 
reparațiile, de la depoul Sibiu și Târgu Mureș în stare 
rece remorcate, în garnitură cu vagoane încărcate 
pentru respectarea procentului de masă frânată, 
conform instrucțiilor în vigoare, cu asigurarea conductei 
de trecere pentru continuitatea instalației de frână. De 
asemenea, garniturile trenului regal și „Moldovița” de la 
Remiza Mogoșoaia (lângă Buftea) se vor deplasa la o altă 
uzină reparatoare pentru efectuarea reviziilor și a altor 
lucrări (pentru care este uzina autorizată) în vederea 
certificării reparațiilor de tip RP pentru introducerea 
acestor vagoane în circulație.

După efectuarea reparațiilor la locomotivele cu abur, 
acestea se vor păstra în custodia uzinei reparatoare 
până în preajma evenimentului de 1 Decembrie 2018, 
când acestea vor fi trimise în convoi special de la uzina 
reparatoare la locul de expunere. După finalizarea 
evenimentului, aceste locomotive vor fi trimise în stare 
rece remorcată de la locul desfășurării evenimentului la 
locul de depozitare al muzeului sau al Societății Feroviare 
de Turism în condițiile de transport în care acestea au 
fost aduse la eveniment. Dacă se dorește deplasarea 
acestei expoziții în alte locuri din țară, se vor alcătui 
convoaiele de transport și locomotivele se vor deplasa 
la locul stabilit pentru expunere.

După efectuarea reparațiilor de tip RP la garniturile 
trenului regal și „Moldovița”, acestea se vor deplasa la 
Remiza Mogoșoaia și de aici vor fi îndrumate la locul 
desfășurării evenimentelor. Garnitura trenului regal se 
va deplasa cu oficialități de la București la Alba Iulia 
și cu ocazia începerii manifestărilor de 1 Decembrie 
2018 și se va întoarce la București cu oficialitățile, 
după care se va deplasa la Remiza Mogoșoaia unde 
se păstrează în conservare. Pe durata transportului, 
această garnitură formată din cinci vagoane va fi 
remorcată cu o locomotivă electrică până la stația 
Vințu de Jos. Aici, locomotiva electrică se va decupla 
de la tren și va fi înlocuită cu locomotiva cu abur 
231.065 „Pacific”, în presiune, care va remorca trenul 
regal cu oficialități până la stația Alba Iulia. Locomotiva 
cu abur 231.065 „Pacific” se va păstra sub presiune 
pe durata evenimentului, urmând apoi a se răci de 
către personalul de locomotivă și transporta în stare 
rece la locul care va fi indicat de proprietar în vederea 
păstrării și conservării acesteia. 
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Garnitura „Moldovița” se va îndruma remorcată 
cu câteva zile înainte de eveniment de la Remiza 
Mogoșoaia la Alba Iulia în vederea participării la 
eveniment. Acest tren se va remorca în trasă specială 
destinată numai acestui tren, ținându-se seama că 
acest tren este autorizat să se deplaseze cu viteza 
maximă de 30 km/h. Garnitura va staționa în stația 
Alba Iulia pe toată durata evenimentului. După 
finalizarea evenimentului, garnitura se va întoarce la 
București, de unde se va deplasa la Remiza Mogoșoaia 
unde se păstrează în conservare. Dacă se dorește 
deplasarea acestei expoziții în alte locuri din țară, se 
va asigura locomotivă de remorcare pentru transport 

și garnitura „Moldovița” se va deplasa la locul stabilit 
pentru expunere.

Trenul militar blindat va fi deplasat cu mijloace auto 
ale MApN de la Muzeul Militar Național „Regele 
Ferdinand I” până în stația Alba Iulia și înapoi la 
muzeu. Încărcarea și descărcarea acestor patru 
vagoane exponat la Muzeul Militar Național și în 
stația Alba Iulia vor fi asigurate cu mijloace ale MApN. 

Manevrarea tuturor exponatelor în stația Alba Iulia se va 
face cu o locomotivă diesel hidraulică pusă la dispoziție 
de către operatorul de transport feroviar care a asigurat 
și transportul vehiculelor feroviare-exponat. 

Desfășurarea evenimentelor

Evenimentele se vor desfășura începând din incinta 
stației CFR Alba Iulia în ziua de 1 decembrie 2018. 

Personalitățile prezente la eveniment sau la toate 
manifestările prilejuite de sărbătorirea Centenarului 
Marii Uniri pot sosi în stația CFR Alba Iulia în trenul regal 
special pregătit pentru acest eveniment. Celebrul tren 
va sosi remorcat de nu mai puțin celebra locomotiva 
231.065 „Pacific” care va fi în presiune circulând prin 
forțe proprii. Trenul special va opri în fața covorului roșu 

pe care vor coborî personalitățile prezente la eveniment. 
O fanfară militară va intona imnul de stat. Apoi se va 
vizita expoziția de material rulant contemporan cu 
prima conflagrație mondială, urmând ca oficialitățile 
să continue seria manifestărilor în orașul-cetate în 
care se va celebra importantul eveniment. Expoziția de 
vehicule statice și trenul regal remorcat de locomotiva 
cu abur 231.065 „Pacific” vor putea fi deschise vizitei 
publicului câteva zile.

Concluzii

Organizarea acestei expoziții are un rol foarte 
important. Pe lângă restaurarea binemeritată a 
vehiculelor menționate și prezentarea istoriei 
feroviare așa cum a fost aceasta, această manifestare 
vine să susțină o idee deloc de neglijat, și anume 
păstrarea „memoriei patrimoniului tehnic industrial”. 

Evenimentele propuse sunt realizabile din punct 
de vedere tehnic, istoric și material și pot constitui 
o binemeritată prezentare a căilor ferate în fața 
publicului, așa cum acesta, principalul beneficiar al 
acestor manifestări, o merită. Așa cum s-a prezentat 
mai sus, aceste vehicule nu sunt cu nimic mai prejos 
decât cele din alte țări, sunt reale – nu replici ale celor 
reale – și merită o atenție deosebită. Așa cum ne 
stimăm persoanele în vârstă, tot astfel trebuie să ne 
respectăm și trecutul, istoria și identitatea națională 
pentru că, aidoma bunicilor, și vehiculele feroviare 
ne spun povestea lor. Trebuie însă să ne facem puțin 
timp să le ascultăm. 
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Din cauza unui complex de factori, constatăm că au mai rămas încă multe de făcut 
în privința valorificării patrimoniului cultural al Capitalei, a cărui identitate rezidă 
nu doar în elementele sale mobile și imobile intrate în circuitul cultural comun, 
dar și în cele care așteaptă încă să fie tezaurizate. De aceea, educația pentru 
patrimoniu devine, pe lângă un demers necesar de informare și conștientizare 
asupra importanței sociale a domeniului patrimoniului cultural, și unul de asigurare 
a implicării civice într-un cât se poate de necesar proces de patrimonializare. Astfel, 
faptul că anul 2018 va fi marcat de evenimente dedicate atât Centenarului Marii 
Uniri, cât și Anului European al Patrimoniului Cultural, poate constitui un factor 
potențator pentru facilitarea accesului fiecăruia dintre noi la valorile naționale, 
desigur, într-un mod corespunzător cerințelor lumii contemporane. Totodată, având 
ca reper recentul proiect „București – traseu cultural”, inițiat de Primăria Capitalei 
și Ministerul Culturii și Identității Naționale, care se înscrie în sfera acțiunilor 
dedicate, în egală măsură, celor două evenimente menționate, vom încerca să 
identificăm corespondențele acestui proiect în sfera responsabilităților tuturor 
părților interesate, de asumarea cărora depinde reușita valorificării patrimoniului 
cultural, în proximitatea căruia conviețuim.

un trASeu Al reSpOnSABIlItăȚII fAȚă De pAtrIMOnIu

ABSTRACT

Due to a complex of factors, we find that much remains to be done in capitalizing 
the cultural heritage of Bucharest, whose identity resides not only in its mobile 
and immobile elements, already part of the common cultural circuit, but also in 
those that still await to be treasured. Therefore, heritage education, besides a 
necessary information and awareness action on the importance of cultural and 
social heritage, is also an action of providing civic involvement in a very necessary 
process of heritagization. Thus, the fact that 2018 will be marked by events 
dedicated both to Great Union Centennial and European Year of Cultural Heritage, 
can be an enhancement factor for facilitating each of us access to national values, 
of course, in a manner consistent with requirements of contemporary world. 
Moreover, taking as reference the recent project „Bucharest - cultural route” 
initiated by City Hall and the Ministry of Culture and National Identity, which 
falls within the scope of actions dedicated equally to the two events mentioned, 
we try to identify project`s correspondences in the responsibilities sphere of all 
stakeholders, on the assumption of which depends the success of cultural heritage 
valorisation, in the vicinity of which we live together.

Key-words: Responsibility to protect cultural heritage, Heritage Education, 
Bucharest cultural itinerary, Museum Route, Heritagization, European Year of 
Cultural Heritage 2018, Great Union Centennial.
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Proiectul „Autobuzul cultural”

Primarul General al Capitalei, secondat de ministrul 
Culturii și directorul Muzeului Municipiului București, 
a inaugurat, la începutul lunii noiembrie 2017, un 
nou traseu de autobuz RATB (Linia 362, în lungime 
de 29,3 km) care își propune să faciliteze accesul la 
30 dintre cele mai semnificative muzee din București. 
Având un cost modic pentru Primărie, se așteaptă 
ca beneficiile culturale ale acestui proiect să fie 
resimțite atât de turiștii străini, cât și de cei români, 
al căror interes pentru muzeele Capitalei și edificiile 
importante de pe traseu este așteptat să crească. În 
acest sens, „autobuzul cultural” pune la dispoziția 
călătorilor (care vor plăti doar prețul unui bilet 
obișnuit) o prezentare audio (și în limba engleză) a 
tuturor obiectivelor muzeale de pe traseu, precum 
și un pliant cu harta obiectivelor muzeale a căror 
vizitare devine astfel mai facilă (vezi Anexa).

Având în vedere succesul unor astfel de linii de 
autobuz, care funcționează în multe alte orașe de 
interes turistic din străinătate, este absolut normal 
să ne așteptăm la același rezultat și pentru București, 
mai ales că s-au primit deja foarte multe solicitări de 
la școli, licee, facultăți, organizații și fundații și chiar 
simpli cetățeni de a beneficia de acest mijloc de 
transport public urban destinat culturii.1

Conform celor afirmate de ministrul Culturii, ideea 
acestui traseu cultural a venit din partea fostului 
director general al Muzeului Național de Artă, Călin 
Stegerean, care, la un moment dat, a spus: „Există 
muzee, există obiective turistice din București foarte 
greu accesibile pe traseele actuale. Cum ar fi să avem 
o linie culturală?” Odată transpusă în practică, nu mai 
rămâne decât să se constate creșterea interesului 
turiștilor și al bucureștenilor, evident, pentru această 
ofertă culturală, care deschide de fapt seria unor 
evenimente culturale pregătite de Primăria Capitalei 
pentru a marca, în special, Centenarul Marii Uniri. 
Totodată, prin inaugurarea acestui traseu se dorește 
atât încurajarea mijloacelor de transport în comun, 
cu precădere, în centrul Bucureștiului, cât și (re)
descoperirea ofertei muzeistice a Capitalei dintr-o 
perspectivă dinamică, care beneficiază pe deasupra 
și de o prezentare adecvată.2

1 http://www.mediafax.ro/social/o-noua-linie-ratb-in-capitala-pe-
traseul-muzeelor-costul-lunar-suportat-de-primaria-capitalei-va-
fi-de-30-000-de-euro-16806438 (15 nov. 2017).

2 https://www.libertatea.ro/stiri/autobuz-special-al-ratb-pentru-
muzee-traseu-cultural-2027290 (15 nov. 2017).

Relevanța proiectului pentru Anul 
European al Patrimoniului

Prin Anul European al Patrimoniului Cultural 
2018 – acesta fiind primul an dedicat de Uniunea 
Europeană diversității și bogăției patrimoniului – 
cetățenii europeni sunt chemați să privească, mai de 
aproape și cu mai multă atenție, valorile pe care se 
bazează societățile lor, pentru a-și consolida astfel 
sentimentul identității europene, în aceeași măsură 
cu cel al identității naționale. Desigur, la diversitatea 
și bogăția acestui patrimoniu cultural contribuim și 
noi, românii, însă dovezile palpabile în acest sens 
mai așteaptă pe alocuri o prezentare pe măsura 
importanței sale.

Totodată, acest proiect asumat de municipalitate (pe 
care îl vom numi în continuare, mai simplu: „Traseul 
muzeelor”) are ca obiective promovarea dialogului 
intercultural și a coeziunii sociale, dezvoltarea 
locală și regională, precum și sublinierea necesității 
evidențierii corespunzătoare a importanței protejării 
patrimoniului nostru cultural comun.3

Privit din această perspectivă, „Traseul muzeelor” 
din București dă ocazia celor care îl parcurg să 
privească nu doar așezămintele de cultură asupra 
cărora vor dori să se oprească pentru a le vizita, dar 
și clădirile semnificative ale Capitalei de pe această 
rută. Această perspectivă „din mers” aduce o 
înțelegere suplimentară a responsabilității fiecăruia 
pentru păstrarea patrimoniului, nu doar pentru noi 
și generațiile viitoare, dar și pentru păstrarea vie a 
spiritualității europene.

Evidențiată într-o serie de documente programatice 
ale UE și foarte bine sintetizat în documentul 
intitulat „Spre o abordare integrată a patrimoniului 
cultural european”, importanța gestionării durabile a 
patrimoniului cultural reprezintă o opțiune strategică 
pentru secolul XXI datorită, în special, potențialului 
acestuia de a crea valoare și locuri de muncă și de a 
da o nouă calitate vieții culturale a orașului.4

De asemenea, pentru că proiectul „Traseul cultural” 
bucureștean corespunde unei abordări participative, 
care caracterizează în prezent valorificarea patri-
moniului, acesta poate contribui la o înțelegere 
globală a patrimoniului, în acest caz particular, a 

3 https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_
en (16 nov. 2017).

4  Parlamentul European (2014), p. 10.
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celui muzeal – înțelegere integrată contextului social 
al Capitalei și orientată spre dezvoltarea durabilă a 
turismului său cultural.

Având în vedere faptul că Anul European al Patrimoniului 
Cultural își propune totodată, în mod firesc, să crească 
gradul de sensibilizare a publicului în privința rolului său 
în diseminarea de informații privind bunele practici, 
o abordare a patrimoniului cultural într-un mod care 
implică colaborarea, în cazul proiectului nostru – între 
muzeele din București – nu poate decât să corespundă 
foarte bine obiectivelor generale ale acestui an, încadrat 
de multiple fațete ale culturii.

Aparent un eveniment de anvergură locală, „Traseul 
muzeelor” este cu mult mai mult decât atât, pentru 
că reprezintă o inițiativă care are capacitatea să pună 
într-o nouă lumină valoarea patrimoniului cultural pe 
care îl întâlnim în Capitală, precum și să impulsioneze 
dorința de implicare a publicului în selectarea surselor 
de informații despre acesta, pe care apoi să le transmită, 
cu precădere, desigur, prin intermediul rețelelor de 
socializare care au transformat deja orice simplu 
cetățean într-un jurnalist (inclusiv cultural) ad-hoc.5

Un exemplu de bună practică în cadrul educației 
pentru patrimoniu

În cadrul temelor pe care le regăsim în Educația pentru 
patrimoniu, educația muzeală joacă un rol distinct, 
deoarece muzeul devine tot mai mult o resursă 
educativă, căreia i se descoperă tot mai numeroase 
valențe comunicaționale, nebănuite în trecut.

În cazul proiectului „Traseul muzeelor”, avem de-a face 
cu o educație muzeală non-formală, care începe în 
autobuz și se continuă pe întreg parcursul său – odată 
cu derularea clădirilor istorice de pe traseu – ca apoi 
cunoștințele dobândite să fie consolidate la fiecare 
muzeu vizitat în parte. Acest întreg parcurs permite 
ca ecourile acestei „călătorii inițiatice” să nu se stingă 
odată cu părăsirea pragului muzeului. Aceasta deoarece 
muzeul, prin parcursul care îl valorifică integrat, devine 
o expresia firească a unui creuzet de cultură, asupra 
căruia am avut deja privirea de ansamblu. Corespunzând 
primului nivel de inițiere în plan educativ, „Traseul 
muzeelor” așteaptă să-și dovedească capacitatea de a 
deschide orizontul unei culturalizări suplimentare, prin 
noi și noi conexiuni ideatice pe care suntem invitați să 
le facem.

5  Parlamentul și Consiliul European (2017), p. 18.

Totodată, pentru că „educația muzeală este structurată, 
în primul rând, prin intermediul unui discurs construit 
cu ajutorul dispozitivului de prezentare muzeală, sunt 
necesare metode noi de a comunica acest discurs, 
care să creeze un mediu vizual favorabil învățării”6, 
proiectul la care ne referim reușește să pună foarte 
bine în valoare un spațiu dinamic, conceput astfel încât 
să ofere o perspectivă integrativă, mai „umanizată” și 
„contemporaneizată” asupra muzeelor din Capitală.

Astfel, resursele pedagogice ale muzeului sunt extinse 
până la întâlnirea cu zona integrării sale în spațiul real 
al orașului, unde au loc nu doar corelări cu caracter 
interdisciplinar, dar și conexiuni individuale, bazate 
inclusiv pe sentimente personale, care pot declanșa 
interesul și motivația atât pentru învățare, cât și pentru 
transmiterea mai departe a experienței culturale trăite.

Faptul că „Traseul cultural” are darul să deschidă 
muzeele Capitalei spre o formulă educativă de 
autoinstruire, desigur, neinstituționalizată, reprezintă o 
oportunitate inedită și eficientă de culturalizare, într-un 
oraș căruia nu-i lipsește nicidecum alonja culturală, ci 
doar o infuzie de prospețime și inventivitate în modul 
de a gândi valorificarea rețelei locale de muzee, care să 
le deschidă anvergura către public, în sfârșit, și într-un 
mod mai puțin pasiv și convențional.7

Desigur, realizarea obiectivelor educației pentru 
patrimoniu depinde atât de caracteristicile patrimoniului 
cultural prezentat, cât și de caracteristicile psihosociale 
și culturale ale populației căreia îi este destinată o astfel 
de educație. La rândul lor, aceste valori care urmează a 
fi împărtășite au nevoie, în egală măsură, de o raportare 
pozitivă la moștenirea culturală și de o evoluție a 
mentalității spre cerințele vieții contemporane, în care 
educația să capete tot mai mult un conținut, pe de o 
parte, vocațional și voluntar și, pe de altă parte, plasat 
în sfera diversității.8

Latura participativă a educației pentru patrimoniu, pe 
care o putem considera ca fiind stimulată prin proiectul 
nostru, poate juca un rol important în reașezarea 
modului în care înțelegem și interpretăm acumularea 
experiențelor legate de transferul semnificațiilor 
culturale între generații. Faptul că „Traseul muzeelor” 
ne dă posibilitatea să ne pregătim pentru o vizită la 
muzeu în mediul brut al orașului, înainte de a ajunge 
la experiența muzeală propriu-zisă, are consecințe 

6  Hooper-Greenhill E., (2001), p. 41.
7  Cucoș C. (2013). pp. 29-33.
8  Bunescu G. (2001), pp. 9-22.
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pozitive atât în planul descoperirii mediului organic în 
care funcționează actualmente un muzeu, cât și în cel al 
descoperirii aspectelor sale istorice, prin prisma a ceva 
asimilat ca fiind deja familiar.

În plus, educația pentru patrimoniu, la care contribuie 
din plin acest proiect, le aduce participanților o nouă 
competență socială – cea a perspectivei de ansamblu 
– pe baza căreia aceștia își pot dezvolta propria opinie 
față de contribuția influențelor externe în constituirea 
patrimoniului cultural autentic și, în același timp, comun 
cu toți cetățenii Europei.

În esență, este vorba despre o abordare activă, de 
implicare în mod responsabil din partea publicului 
în descoperirea, aprecierea și, desigur, conservarea 
patrimoniului la nivel local, cu implicații pozitive în 
deschiderea spre alte orizonturi privind necesitatea 
colaborării și a multiplicării unor astfel de exemple de 
bune practici în domeniul educației pentru patrimoniu.9

Un impuls pentru conștientizarea implicării în 
procesul de patrimonializare

Prin exemplul oferit de proiectul prezentat, ne găsim 
în fața unei interpretări a patrimoniului în mod direct 
și într-o dinamică impusă de schimbările sociale 
contemporane, care nu recurge la alte explicații 
științifice decât cele obligatorii scopului popularizării 
sale. Cu toate acestea, este evident faptul că avem 
de-a face cu o abordare holistică, care are ca obiectiv 
refamiliarizarea cu înțelegerea, în mod responsabil și 
orientat către viitor, a modului în care patrimoniul își 
îndeplinește funcția sa socială – punându-se totodată, 
fără rezerve, la dispoziția noastră.

„Traseul muzeelor” devine astfel și o posibilă platformă 
de dezbatere, în care oamenii își pot împărtăși 
experiențele personale legate de patrimoniul cunoscut 
– în mod direct sau mediat. Din acest schimb de idei se 
pot naște reinterpretări ale rolurilor prezenței muzeelor, 
dar și a monumentelor descoperite pe parcurs, în cadrul 
raportărilor la trecut și la viitor, pe baza experiențelor 
individuale. În acest mod, apare o imagine colectivă 
a raportării colective la patrimoniu, care poate fi 
considerată nu doar cea mai autentică interpretare a sa, ci 
și o expresie vie a interesului publicului pentru mediul său 
natural și cultural, în concordanță cu nevoia de coeziune 
socială și cu cea de cunoaștere activă a mediului social.10

9  De Troyer V., Vermeersch J. (2006), pp. 18-22.
10  ICOMOS (2008), p. 104.

De aici rezultă și conștientizarea faptului că 
atunci când vorbim despre punerea în valoare a 
patrimoniului ne referim de fapt la un întreg proces, 
legat, pe de o parte, de ambalarea sa pentru public 
și, pe de altă parte, de mult mai multe elemente care 
țin de rolul și funcționalitatea patrimoniului avut în 
vedere în cadrul tuturor aspectelor legate de viața 
unei comunități.

În această situație, absolut dezirabilă, se poate observa 
mai bine adevărata miză a conservării și valorificării 
patrimoniului, indiferent de momentul istoric la 
care se realizează aceasta și indiferent de nivelul de 
importanță a acestui patrimoniu. Acest proces constă 
în punerea sa în valoare prin redescoperiri permanente 
și prin extragerea caracterului său universal din orice 
contextualizare la care avem acces.

De asemenea, acest demers corespunde procesului 
de patrimonializare și permite atât producerea patri-
moniului aferent unei comunități, cât și revalorifi-
carea acestuia dintr-o perspectivă globală, care este 
în concordanță cu cerințele contemporaneității. 
Aceasta transpare, cel mai bine, în privința educării 
în spiritul armonizării dimensiunii culturale cu cea a 
responsabilității față de necesitățile integrării culturii 
locale într-o dimensiune multiculturală.

Desigur, proiectul „Traseul muzeelor” este cu atât mai 
important și în planul multiculturalității, cu cât acesta 
pune la dispoziția publicului o variantă de interpretare a 
patrimoniului muzeal în mișcare și, mai mult decât atât, 
o posibilitate de apreciere a sa într-un context social real.

Recunoscând importanța promovării și interpretării 
patrimoniului cultural prin afirmarea identității locale 
și a inițiativelor care dau posibilitatea deschiderii 
publicului spre conștientizarea faptului că patrimoniul 
este un bun comun care trebuie descoperit, prețuit și 
protejat pentru generațiile viitoare, patrimonializarea 
creează premisele pentru consolidarea sentimentului 
de apartenență la o comunitate culturală și, prin aceasta, 
de apartenență la comunitatea spirituală extinsă la nivel 
(cel puțin) european.

Mai mult, ținând cont de faptul că din frecventarea 
„Traseului muzeelor” apar noi oportunități de activități 
culturale, avem conturat un adevărat flux de beneficii 
care poate folosi nu doar perspectivei individuale de 
valorizare a patrimoniului cultural pentru societate, ci 
și interesului comun în desco-perirea de noi rezerve de 
patrimoniu, pentru întărirea unei identității culturale 
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naționale care să se întâlnească, în mod fericit, cu o 
identitate supranațională valorizantă.

Din păcate, în așteptarea roadelor unei astfel de 
conjuncturi favorabile patrimonializării, trebuie să 
menționăm faptul că inclusiv pe „Traseul muzeelor” 
Capitalei întâlnim mult prea multe expresii ale 
patrimoniului ei cultural (de exemplu, clădiri istorice) 
în paragină, care dovedesc un dezinteres regretabil 
pentru buna gestionare a acestui patrimoniu, caz în 
care putem vorbi de contrariul patrimonializării, adică 
despre un adevărat fenomen de non-patrimonializare.

Invocarea (și) în acest caz a lipsei resurselor financiare 
nu se poate susține, pentru că atunci când o comunitate 
civilizată se confruntă cu problema obligației transmiterii 
patrimoniului cultural din generație în generație, 

cauza patrimoniului trebuie să primeze în fața altor 
comandamente. De asemenea, lipsa resurselor atrase 
pentru recuperarea patrimoniului nu poate fi invocată 
nici atunci când vizitatorii patrimoniului sunt privați 
de acele mijloace de informare modernă, care i-au 
transformat deja pe vizitatorii muzeelor occidentale în 
agenți activi de interacțiune cu formele de patrimoniu 
care le atrag, în mod voluntar sau involuntar, atenția.

Totodată, din perspectivă multiculturală, patrimo-
nializarea a rezolvat problema interpretării patrimoniului 
în nota specifică exigențelor de protejare și promovare 
a patrimoniului care să stimuleze atât implicarea civică, 
cât și atitudinea de respect și responsabilitate față de 
valorile identitare ale patrimoniului local, desigur, în 
proiecția lor universală.11

Evaluarea proiectului prin prisma coordonatelor responsabilității pentru patrimoniu

Promovarea oricăror proiecte inovatoare de schimbare 
a perspectivei participative în privința gestionării 
patrimoniului cultural trebuie să implice toate părțile 
interesate, plecând de la autorități publice, sectorul 
patrimoniului cultural, actori privați și până la organizații 
ale societății civile și donatori privați.11

Astfel, un proiect ca cel al „Traseului cultural”, care 
pleacă de la colaborarea, în primă fază, dintre Primăria 
Capitalei, Ministerul Culturii și Identității Naționale și 
RATB, are toate datele necesare pentru a se constitui într-
un exemplu de bună practică a asumării responsabilității 
în privința derulării activităților culturale care implică, 
pe de o parte, imaginea Capitalei și, pe de altă parte, 
necesitatea integrării patrimoniului cultural local într-un 
circuit mai amplu, în care se regăsește nucleul valorilor 
europene.

De asemenea, pentru că vorbim despre integrarea 
patrimoniului cultural, trebuie să avem în vedere că 
prima treaptă de integrare a unui astfel de proiect este 
cea a mediului, reprezentat de reperele arhitectonice 
și de urbanism de pe parcurs. Astfel, „Traseul cultural”, 
care are muzeele ca puncte de reper, scoate în 
evidență necesitatea aplicării unei strategii integrate 
de regenerare urbană, care să aibă în prim-plan 
valorificarea potențialului neexploatat al patrimoniului 
cultural al Capitalei. Aceasta ar reprezenta un prim pas 
obligatoriu în promovarea unui turism modern, inventiv 
și durabil la nivelul întregului București.

11 Constantinescu A., Platon V. (2014), pp. 2-7.

Pentru a pune în practică o astfel de strategie, orientată 
spre transferul optim de cunoștințe și competențe 
în domeniul promovării patrimoniului cultural, este 
necesară asumarea responsabilității la nivelul fiecărei 
atribuții, partajată sau nu între instituțiile și persoanele 
angrenate în evidențierea aspectelor legate de 
valorificarea unui patrimoniu cultural, mai ales a unuia 
cu un potențial remarcabil din toate punctele de vedere, 
așa cum este cel al Capitalei.

În această privință nu se poate spune cărei părți 
interesate îi revine o responsabilitate mai mică sau mai 
mare, căci pentru încurajarea și dezvoltarea proiectelor 
care pun în valoare patrimoniul cultural, măsurarea 
și evaluarea rezultatelor unui proiect sunt singurele 
aspecte în măsură să arate dacă drumul de la intenții 
la realizări a fost parcurs de către toată lumea și în 
parametrii proiectați. Astfel, în cazul proiectului de față, 
trebuie să așteptăm rezultatele unei cercetări aplicate 
publicului larg, care este singurul în măsură să spună în ce 
măsură s-a simțit încurajat, prin „Traseul cultural”, să se 
apropie de bunurile culturale ale Capitalei, considerate 
a fi de patrimoniu – care așteaptă să fie cunoscute și 
prețuite ca atare, în special de publicul tânăr.

Totodată, prin asumarea responsabilității tuturor 
părților interesate pentru valorificarea patrimoniului 
cultural, se poate atinge și obiectivul comunicării rolului 
crucial pe care acesta îl are în asigurarea acelei coeziuni 
sociale (minime), care să facă posibilă dezvoltarea 
socială și culturală a unei comunități, păstrând o 
legătură vie cu tradițiile sale.
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Asumarea și manifestarea acestei responsabilități, 
la toate nivelurile de competență, atrage după sine 
interesul societății în a dovedi respect pentru valorile 
sale culturale, pentru moștenirea comună și, evident, 
pentru modul inteligent de ambalare a produselor 
culturale, de exemplu prin turism cultural modern, cum 
a fost cazul proiectului prezentat aici.

De aceea, considerăm că „Traseul cultural” din București 
este în măsură să ofere o experiență, mult lărgită față 
de cea convențională, în privința surprinderii unor 
caracteristici ale patrimoniului cultural al Capitalei, 
evident, sub rezerva că o astfel de valorificare integrată 
a ofertei muzeale trebuie să fie susținută printr-un 
demers responsabil la nivelul fiecărei gazde din muzeele 
ce vor fi vizitate.

În cele din urmă, fiind o oportunitate inspirată pentru 
conștientizarea faptului că, totuși, patrimoniul cultural al 
Capitalei este departe de a reprezenta ceea ce acesta ar 
trebui să reprezinte, anume motorul dezvoltării sociale 
a metropolei din perspectivă istorică și chiar economică, 
proiectul „Traseul cultural” are toate șansele, prin 
accesibilitatea sa pentru publicul larg, să devină un 

facilitator pentru reconsiderarea acestui patrimoniu 
cultural, în sensul acordării atenției și prețuirii care i se 
cuvin din partea tuturor părților interesate.

Pe de altă parte, astfel de programe de promovare a 
patrimoniului cultural ar trebui să creeze noi orizonturi 
de așteptare pentru beneficiari, care să-și dorească, 
la rândul lor, să devină capabili să-i determine și pe 
semenii lor să-și asume în mod responsabil datoria de 
onoare de a promova valorile patrimoniului aparținând 
comunității din care fac parte.

În sumă, pe planul responsabilității și al responsabilizării 
tuturor factorilor interesați de patrimoniul cultural al 
Capitalei, programe precum „Traseul cultural” oferă 
participanților o gamă largă de beneficii, cel puțin în 
planul experienței personale sau / și profesionale și a 
inter-relaționării pe baze culturale, care vor conduce, 
în mod evident, la încurajarea vizitatorilor muzeelor să 
experimenteze caracteristici ale patrimoniului cultural 
într-un mod integrat, care să asigure prosperitatea 
prezentării sale și, mai ales, dorința de perpetuare a 
culturii autentice.12

Concluzii

Plecând de la consemnarea tendinței actuale care 
determină patrimoniul cultural să-și lărgească sfera 
semnificațiilor, considerăm că prezentarea implicațiilor 
proiectului „Traseul cultural” pe mai multe planuri, în 
special pe cel al responsabilității celor chemați să asigure 
facilitarea accesului la cultura autentică a Capitalei, 
poate aduce un plus în argumentarea nevoii de 
implicare în cunoașterea și promovarea patrimoniului 
cultural (public). 12

Mai mult, am vizat necesitatea multiplicării unor astfel 
de proiecte pentru că, în măsura în care vor fi finanțate 
corespunzător și vor ține cont de normele legislative, 
acestea vor putea duce la creșterea audienței și 
a implicării părților interesate și, prin aceasta, la 
evidențierea patrimoniului cultural.13

De ce a fost nevoie de acest periplu (puțin cam 
întortocheat) pentru a ajunge la concluzia simplă că 
patrimoniul cultural este, cel mai adesea, atât de aproape 
de noi încât riscăm să nu-l mai băgăm în seamă – fapt 
care face ca promovarea oricărui proiect care ajută la 
refacerea viziunii de ansamblu să devină unul necesar?
12 ICMOS (1999), pp. 14-36.
13  Gottlieb H. (2007), p. 18.

Pentru că, pe de o parte, mijloacele noastre de 
conservare și de promovare sunt, de regulă, 
insuficiente și, astfel, fără o responsabilizare în acest 
sens, riscăm să pierdem valori care ne-ar ajuta să 
punem viitorul nostru pe un făgaș durabil și, pe de altă 
parte, responsabilitatea în privința păstrării identității 
naționale este o chestiune de interes general.14

De asemenea, punctând câteva elemente ale 
patrimonializării, considerată un dispozitiv care 
contribuie decisiv la redarea valorilor culturale ale 
societății aparținând celui mai concret prezent, 
am încercat să arătăm că potențialul patrimoniului 
cultural al Capitalei, care adună inclusiv valori 
sociale, istorice, estetice, spirituale, economice etc., 
așteaptă doar să fie pus în valoare în mod eficient, 
adică bazat pe profesionalism, spirit democratic și 
responsabilitate.

Din punctul nostru de vedere, „Traseul cultural” este 
un proiect care conține elementele necesare pentru 
a fi considerat un exemplu de bună practică, atât în 
ceea ce privește oferirea posibilității de conlucrare 

14  Cuno J. (2016), pp. 97-109.
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responsabilă între toate părțile interesate, cât și în 
privința punerii în valoare – în mod integrat și durabil 
– a unui patrimoniu cultural care resimte din plin 
nevoia îmbunătățirii accesului la componentele sale 
esențiale.

Ne referim aici, în primul rând, la modul în care 
percepem felul în care suntem astăzi așa cum 
suntem, lipsit, uneori, de acele referințe obligatorii 
la cum am fost ieri. În acest sens, dovezile aduse de 
patrimoniul cultural sunt indispensabile, ca să putem 
privi trecutul în mod sincer și nepărtinitor.
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DA’DeCe (nU) îMI IUBeSC ȚARA, un ProieCt aSuMat

ABSTRACT

The article analises the context, the nuances and the results of a cultural project 
of education coordinated by I Wonder Why association (Asociația Da’DeCe), a 
non governmental organisation specialised in cultural education. The theme of 
the project is a priority for the national policies in Romania nowadays: the Great 
Union, a national historical event that is celebrated these years. The theme is 
translated in a more personal way by the organisers and it is transformed into 
a feeling rather than in a historical theme. The article describes the context of 
perceiving patriotism as a way to express themselves for the children. It also shows 
the way artists could interact with the audience in order to better understand 
themselves and to use art as a way of express this feeling linked with the country. 
The conclusion stipulates the need for this kind of project, but furthermore the 
need to make this kind of initiative a constant and more detailed approach on a 
larger scale.

Key-words: patriotism, contemporary arts for children, civic engagement in the 
context of heritage-based education

Figura 1. Aspecte din timpul atelierelor de la MNAC
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Introducere

Articolul își propune să analizeze premisele și demersul 
conceptual al unui proiect care s-a desfășurat pe 
parcursul anului 2017 și care a vizat prioritatea 
momentului referitoare la Marea Unire. Autoarele 
descriu identificarea nevoii, contextul cultural și educativ 
în care s-a desfășurat, cadrul concret de evoluție, precum 
și o analiza impactului acestui proiect. Concluzia indică o 
nevoie privind astfel de proiecte în domeniul educației 
culturale, dar și necesitatea unui demers repetitiv, de 
nuanță, în afara unor proiecte punctuale care au limite 
datorate timpului de desfășurare. O asumare creativă și 
îndepărtată de clișeele media sau ale mediului familial 
constituie o premisă potrivită acestui demers, în viziunea 
autoarelor.

Marea Unire nu este numai un eveniment important 
pentru istoria și evoluția statului român, ci este și 
un punct de reper cultural și național care a marcat 
generații. Acest eveniment a fost ales ca simbol al ideii 
de „românesc”, determinând desemnarea zilei de 1 
decembrie ca zi națională a României. Prin urmare 
este încărcat de un sentiment național puternic, de un 

atașament pentru țară. Este un simbol al patriotismului 
(al atașamentului față de România).

În contextul societății actuale, se pune problema unui 
balans între sentimentele de apartenență locală/etnică 
și apartenență europeană, se promovează cooperarea 
interculturală și interetnică, deschiderea societății spre 
„celălalt” – indiferent cine este acesta. Prin urmare, 
conceptul de național și cel de patriotism, precum și 
conceptul de apartenență locală nu mai sunt în mod 
necesar corelate cu atașamentul etnic și respingerea 
„celuilalt”, cum se întâmpla în urmă cu 100 de ani, când 
s-a realizat Marea Unire. Patriotismul este o măsură a 
atașamentului unei persoane, a identificării la nivel de 
idealuri și valori, a loialității față de o comunitate/ o țară1. 
Conceptul este însă volatil, putând chiar fi destul de 
controversat. El poate deveni și o sursă de conflict, atunci 
când conotațiile etnice sunt foarte puternic și exclusivist 
asumate. El poate fi conectat și cu angajamentul civic al 
cetățenilor.

În societatea contemporană, se pune accentul 
pe angajamentul civic al cetățenilor unei țări, pe 
nevoia dezvoltării acestuia în beneficiul comunității. 
Angajamentul civic este stimulat la adulți de patrimo-
niul material – fie că este vorba de monumente, 
vestigii de natură istorică sau interpretări artistice 
ale unor evenimente istorice. Patrimoniul este loc 
de întâlnire cu trecutul, cu elementele definitorii/ 
formatorii ale unei comunități; pot fi locuri de 
conștiință și dialog.2 De asemenea, la adulți, angaja-
mentul civic este conectat cu identitatea etnică/ 
națională percepută și raportarea la aceasta. Ce se 
întâmplă însă în cazul copiilor? Răspunsul la această 
întrebare este dificil de găsit, mai ales că ne aflăm 
într-o formă de societate unde identitățile sunt 
asumate poate mai subiectiv decât în deceniile 
precedente. David Hollinger atrage atenția că, în 
societatea contemporană, afilierile (etnice) sunt 
voluntare, societatea „apreciază identități multiple, 
împinge către comunități cu un scop larg, recunoaște 
caracterul construit al grupurilor etno-rasiale și 
acceptă formarea de noi grupuri ca parte a vieții 
normale a unei societăți democratice”3. 

În acest context, proiectul asociației Da’DeCe care este 
analizat în prezentul articol Da’DeCe (nu) îmi iubesc 

1 Sardoc, 2017.
2 Little, Shackel, 2014.
3 Hollinger, 1996, p. 116.

Figura 2. Afișul proiectului Da’DeCe (nu) îmi iubesc țara, 
(design Gheorghe Iosif)
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țara – este unul care și-a asumat mai multe provocări. 
În primul rând, îi determină pe copii să reflecteze 
asupra unui concept și unui sentiment foarte dificil de 
perceput, chiar și dintr-o perspectivă academică, care 
însă uneori acționează în mod controversat în societatea 
românească contemporană. Discuțiile și schimbul de 

idei sunt facilitate prin mijloace artistice variate, cu 
care majoritatea copiilor participanți la proiect nu sunt 
familiarizați. Al treilea element provocator, care însă 
poate prezenta și un avantaj, este faptul că în unele 
cazuri grupurile de copii sunt multietnice.

Despre Asociația Da’DeCe – scurt istoric al misiunii

Asociația Da’DeCe a fost înființată acum șase ani cu 
misiunea de a dezvolta proiecte din zona educației 
culturale pentru copii și tineri, și în mod special a 
educației muzeale, pentru școli și familii cu copii. Iată 
misiunea așa cum a fost ea formulată în anul 2011: 
„Proiectele Asociației se bazează pe o educație a reușitei 
și a emancipării culturale care implică în aceeași măsură 
formarea artistică, umană și socială. Prin programele sale, 
asociația promovează încrederea în sine și dezvoltarea 
personală a copilului și transformarea muzeelor (sau 
alte instituții culturale) în spații vii, pline de obiecte care 
vorbesc. Asociația își propune dezvoltarea creativității și 
încurajarea curiozității naturale a copilului în raport cu 
obiecte semnificative pentru cultură și civilizație prin 
diverse activități de improvizație artistică. În acest scop, 
se folosesc metode moderne și inedite de interpretare 
a patrimoniului: teatrul muzeal, improvizația dramatică, 
storytelling (dramatizarea poveștilor) și se ține cont de 
tendințele moderne în psihologia copilului și a tinerilor.” 

Am pus accent așadar pe transformarea personală a 
beneficiarului implicat în actul cultural, pe dezvoltarea 
lui ca un actor sigur pe sine în raport cu activitățile 
culturale la care participă. Ne bazam pe îmbunătățirea 
experienței copiilor în muzeu, în expoziții clasice, dar 
interpretate educativ prin programe de educație 
muzeală. La baza acestor programe au stat principii 
de psihologia copilului, obiecte educaționale adaptate 
vârstei și testarea conceptelor educaționale înainte de 
definitivarea programelor și oferirea lor către publicul 
larg. 

Anul acesta, asociația și-a redefinit misiunea care 
poziționează toate direcțiile către activități de tipul 
celor dezvoltate de muzeul copilului ca principiu, 
aceasta însemnând activități de tipul „free choice 
learning”, interactivitate în expunere, folosirea tuturor 
simțurilor și o imersie accentuată în actul de vizitare a 
expoziției de către copii, dar și o mutare a accentului 
de la activități care completează expunerea la produse 
culturale integrate care propun atât crearea spațiului 
(prin instalații sau expoziții) cât și interpretare educativă. 

Încorporarea acestei noi direcții a dus la necesitatea 
redefinirii misiunii, pentru ca aceasta să poată fi un punct 
de reper pentru strategiile viitoare, să ajute la focalizarea 
activității și la comunicare coerentă. Iată noua misiune: 
„Asociația Da’DeCe reinventează și adaptează conceptul 
de Muzeul 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 contextul 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. Valorile culturale clasice sau contemporane 
devin prin joacă dovada creativității și inspirației copiilor 
și adolescenților folosind mijloace digitale, naturale, 
de co-creație, poveste, implicare, contact direct cu 
patrimoniul și întâlnirea cu artiștii.” 

Accentul se echilibrează astfel de la patrimoniu către 
artele contemporane, de la o abordare de accesibilizare 
a culturii către o asumare comunitară și interiorizare 
a valorilor culturale clasice și contemporane. Această 
nouă direcție începută de anul trecut a însemnat 
depășirea programelor educative din muzee clasice 
prin dezvoltarea unor expoziții interactive de tip muzeul 
copilului, cu un accent important pe implicarea copiilor 
atât la nivel conceptual, cât și faptic, lucrările realizate 
de copii în timpul proiectelor fiind parte din expozițiile 
finale.

Mii de copii au participat la programe care au 
declanșat aceste procese de conștientizare, valorizare 
și interiorizare a unor noțiuni, abilități și competențe 
culturale în diferite instituții culturale sau în spațiile de 
educație formală. Dezvoltarea unei noi misiuni a apărut 
ca o necesitate evidentă în care publicul s-a schimbat și 
are alte nevoi, dar și în care mediul cultural comunică 
diferit și propune forme artistice diferite.Pe parcursul 
proiectului au apărut și alte provocări, care vor fi 
analizate pe parcursul acestui articol.
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Proiectul Da’DeCe (nu) îmi iubesc țara – nevoile și contextul

Unele dintre cele mai importante surse de finanțare 
ale ONG-urilor culturale din București sunt cele cu 
finanțare publică, respectiv Administrația Fondului 
Cultural Național și ARCUB. În anul 2016 apelul de 
proiecte al primului finanțator anunța o temă care 
va deveni recurentă în următorii doi ani: aniversarea 
Centenarului Marii Uniri. Devotați misiunii asociației 
care dezvoltă proiecte organice, necesare și care au 
mare legătură cu preferințele, nevoile și așteptările 
publicului, am început să investigăm tema din mai 
multe perspective. Dat fiind faptul că proiectele se 
adresează copiilor, iar studiile despre acest public 
țintă lipsesc cu desăvârșire sau se referă numai la 
aspecte strict sociale, am început să identificăm cum 
putem traduce această prioritate la o problematică 
care să facă referire reală la interesele copiilor. 

Istoria ca domeniu este greu să fie considerată o 
preferință pentru copii. Așa cum este predată în 
școli, pe baza unei curricule școlare stufoase și prea 
teoretic abordată, ea nu are șansa creării unei pasiuni 
decât în prezența unui profesor cu har, și asta având 
impact numai asupra unui număr mic de copii.

Pentru a aduce tema în sfera de interes a copiilor, 
am adaptat-o printr-o abordare personală, imediată, 
apropiată, care să aibă legătură în primul rând cu 
nivelul afectiv al copilului, cu cel social și abia apoi cu 
cel cognitiv. Am translatat astfel întreaga tematică a 
Centenarului Unirii către sentimentul de patriotism. 
Această congruență relativă a fost asumată pentru ca 
publicul contemporan puțin cunoscut de instituțiile 

culturale să aibă șansa de a se lăsa convins de 
mesaje, dileme, jocuri artistice și alte inițiative de 
educație culturală. Unul dintre principiile de bază ale 
asociației Da’DeCe este principiul constructivismului 
teoretizat de George E. Hein, care stipulează că 
învățarea începe întotdeauna prin recunoașterea, 
conștientizarea și activarea cunoștințelor și opiniilor 
noastre prealabile asupra unui subiect.4 Translatarea 
unui fapt istoric în psihologia actuală și principul 
constructivist au constituit cele două premise 
importante ale proiectului.

Am început apoi să analizăm studiile sociologice 
disponibile despre patriotism, astfel încât să identificăm 
mediul în care trăiesc copiii cu care ne vom întâlni în 
timpul proiectului, ce cred și ce simt părinții și bunicii lor, 
ce clișee există și cum se raportează adultul român de 
astăzi față de țară, totul, pentru a identifica adevărată 
nevoie a copiilor și a justifica contextul în care desfășurăm 
activitățile de educație culturală asociate patriotismului.

Una dintre cele mai dificile misiuni ale unui proiect 
este aceea de a descoperi o nevoie reală a publicului 
atunci când este vorba de educație culturală. Numărul 
mic de studii, lipsa de studii transversale care să 
urmărească un fenomen de-a lungul timpului și gradul 
mare de generalitate a studiilor existente, face din 
această inițiativă un proces creator mai degrabă decât 
investigativ.

Studiile sociologice realizate în ultimii ani indică o alterare 
a sentimentului de patriotism la nivelul populației 
României. Cauzele probabil pornesc de la faptul că de-a 
lungul ultimelor două decenii, imaginea României în 
Europa a fost mai degrabă negativă decât pozitivă.5 În 
Italia și în Spania, principalele destinații ale emigrării 
temporare în perioada 2001−2006, studii recente 
despre imaginea României și a migranților români au 
pus în evidență deficitul de imagine pe care românii îl au 
în relația cu partenerii europeni6.

Și în interiorul României imaginea cetățenilor despre 
ei înșiși și despre țară conține elemente negative. Într-
un recent sondaj de opinie care încearcă să ia  pulsul 
națiunii pe problematica intrării României în Spațiul 
Schengen – temă larg dezbătută la nivelul discursului 
public recent –, 80% dintre respondenți considerau că 

4 Hein, 2001.
5 Nicolescu, 2006.
6 Sandu, 2010.

Figura 3. Fotografie de la vernisajul expoziției deschisă la 
Muzeul de Artă din Cluj Napoca
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vina pentru posibila neacceptare a României îi aparține 
României însăși, față de doar 14% dintre respondenți 
care spuneau că vina ar aparține Uniunii Europene. 
De asemenea, 78% era procentul celor ce credeau că 
România se îndreaptă într-o direcție greșită, 58% dintre 
respondenți considerând că și Uniunea Europeană face 
același lucru. Datele furnizate de Eurobarometrul din 
toamna anului 2010 pun în evidență un grad ridicat 
de pesimism al românilor comparativ cu alți cetățeni 
europeni: România ocupă penultimul loc în ceea ce 
privește nivelul satisfacției față de viață (45% dintre 
români se declară satisfăcuți de viața lor, față de 78% 
– media europeană) și se situează în grupul celor mai 
pesimiste țări în aprecierea evoluției situației economice 
interne. 

Un studiu al Institutului Român pentru Evaluare 
și Strategie din anul 2011 și-a propus să măsoare 
amplitudinea maximă a acestei emoții patriotice așa 
încât a realizat studiul cu participanții la sărbătoarea 
națională care s-a desfășurat în mod public în două 
orașe semnificative ale țării: Alba-Iulia și Iași. Chiar și pe 
un fond de activare datorată proximității sărbătorii, doar 
65% dintre români se mai autoidentifică într-o măsură 
mai mare cu calificativul de „patriot”. În cadrul populației 
de alte etnii această identificare este mai slabă: 29% 
pentru maghiari, 28% pentru rromi și 38% pentru alte 
etnii. „Dacă ne uităm la structura pe vârste, observăm 
o adevărată prăpastie între generații: generația tânără, 
18-35 de ani, acceptă această autoidentificare maximală 
doar în proporție de 40,9%, iar majoritatea tinerilor sub 
35 de ani, adică 45%, se consideră patrioți într-o mai 
mică măsură. Dacă facem o comparație între cifrele 
lor cu cele ale vârstnicilor care ating 73,3%, vedem că 
diferența între catetele de scală generațională este 
imensă”.7 Iată care este concluzia lui Vasile Dâncu față 
7 Dâncu, 2012, p. 3.

de aceste cifre: „Probabil, perioada de socializare 
primară și modelul educațional diferit se află la originile 
acestor diferențe foarte mari. Dacă am studia mult mai 
în adâncime acestă problematică am putea să ajungem 
la concluzia unei crize a modelului educațional pe 
care societatea îl propune în ceea ce privește educația 
patriotică, în confruntarea cu modelul cosmopolitic și 
ideologiile globalizării care sunt tot mai prezente astăzi 
în mass-media și în spațiul public, în general”.8

La întrebarea care indică valorizarea condiției de român 
lucrurile arată destul de bine, cu o excepție: pentru 
tineri (și maghiari) este foarte important faptul că sunt 
români doar într-o proporție de 23%, față de 57%,  
la vârstnici și o medie de 45% pe întreg eșantionul. 
Și mândria de a fi român este puternic prezentă ca 
stereotip de identificare. „În ceea ce privește motivele 
pentru mândrie, primele două argumente sunt de 
factură fatalistă (aici m-am născut sau aici este țara 
mea), însumate 51%, 18% nu știu sau nu răspund”.9

8 Dâncu, 2012, p. 3.
9 Dâncu, 2012, p.3.

Figura 4. Imagini cu lucrări realizate de copiii participanți 
la atelierele din Muzeul de Artă din Constanța

Figura 5. Aspect din timpul programelor pentru  
familii din MNAC

Figura 6. Aspect din timpul atelierelor de la  
Muzeul de Artă din Cluj-Napoca
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Într-un alt studiu realizat de Centrul de Studii și Cercetări 
Infopolitic în anul 2015 se relevă faptul că naționalismul 
economic este mai evident, 89% dintre respondenți 
preferând să cumpere produse alimentare românești, 
76% asociază protecția mediului cu patriotismul, 
iar 56% cred că românii erau mai patrioți în vremea 
comunismului.10 

În acest context puțin favorabil dezvoltării patriotis-
mului autentic, am considerat faptul că, pornind de 
la centenarul Unirii și de la acest sentiment prezent 
acum 100 de ani la nivelul elitei politice, dar și la nivelul 
populației, ajungem la investigarea modului de a gândi 
și simți acest concept și sentiment de către copiii de 
azi, proiectul respectiv contribuind la o problematizare 
reală și creativă a unor gânduri, sentimente și stări 
asociate țării. Prin proiect s-a propus astfel un tip de 
educație care ocolește clișeele și îndeamnă la o gândire 
de tip euristic, util copiilor pe atât termen scurt, cât mai 
ales pe termen lung.

O altă componentă care ne-a ajutat să analizăm 
nevoia în proiectul despre patriotism l-a constituit 
arta contemporană și percepția ei de către public în 
România. Arta contemporană în România are un public 
foarte îngust, de nișă, numărul și dinamica acestuia fiind 
foarte scăzute. Practic, acest tip de artă nu are un public 
analizabil din punct de vedere sociologic, iar motivele 
sunt diverse. În primul rând, galeriile, muzeele și alte 
spații alternative nu oferă programe sau expoziții gândite 
pentru publicului larg, ci doar specialiștilor în artă sau 
colecționarilor, intenția acestora fiind în primul rând să 
impună un discurs artistic în literatura de specialitate. 
Această observație este bazată pe faptul că toate 
textele de expoziție (în cazul în care acestea există și nu 
se presupune a priori că vizitatorul știe deja conceptul 
artistic, fără să mai aibă nevoie de texte adiacente), 
cronicile sau textele de prezentare a evenimentelor de 
artă contemporană abordează un stil greoi, cu minim 
interes pentru publicul larg căruia acest tip de text nu 
îi este accesibil. În căutările noastre despre modul de 
percepție a artei contemporane românești de către 
public, ne-am lovit de lipsa textelor critice care să facă 
referire, chiar și în mică măsură, la acest aspect.

O motivație a anumitor galerii de artă contemporană 
este aceea de a oferi lucrări de artă pe care să le 
comercializeze unui public format din colecționari sau 
alte persoane dispuse să investească în artă sau pur și 
simplu să expună lucrări în propria locuință. Obiectivele 
de educare pe care arta contemporană și le asumă la 
10  CSCI, 2015. 

nivel mondial lipsesc aproape cu desăvârșire în peisajul 
românesc.11

Dovada celor declarate mai sus stă în rezultatele ultimelor 
Barometre de consum cultural în care muzeele de artă 
ocupă un modest loc 4 (după cele de istorie, arheologie 
și științele naturii), cu 54% din numărul total de vizitatori 
de muzee din București.12 E important de notat faptul 
că acest procentaj cuprinde și artele clasice, anterioare 
perioadei moderne și contemporane. Consumul de artă 
în cadrul muzeelor este așadar extrem de scăzut. Dat 
fiind numărul foarte mic de galerii de artă, nu au fost 
realizate studii pe acest tip de public. Strategia culturală 
națională evidențiază, de asemenea, lipsa unui public 
format pentru artele vizuale, direcțiile strategice 
mutându-se astfel de la „creator și producător (inclusiv 
instituții culturale, în sens de infrastructură culturală) 
la public/ consumator și la modul de relaționare dintre 
artist și destinatarul creațiilor sale.”13

Din analizele realizate de asociația Da’DeCe, se 
evidențiază faptul că din baza de date cu familii 
bucureștene care participă la programe de educație 
culturală, numai 5% sunt acelea care sunt interesate 
de programe de artă contemporană, cel mai mic 
procentaj din toate tipurile de programe inițiate și 
dezvoltate de asociație. 

În urma analizei studiilor am formulat următoarea 
nevoie a proiectului: În contextul unui mediu în 
care adulții tineri, părinții copiilor din publicul țintă, 
vădesc vagi sentimente de patriotism sau excese 
patriotarde, în care copiii sunt expuși unei media 
haotice și populiste, iar școala prezintă istoria scoasă 
din context și searbădă, copiii fie preiau ca atare 
informații și senzații patriotice, fie se simt foarte 
îndepărtați de tematică și o ignoră cu desăvârșire. 
Proiectul își propune așadar să declanșeze reacții 
sincere, imediate, nemediate de terți, de la copii, în 
ceea ce privește sentimentele lor față de patrie, fără 
a oferi răspunsuri, ci mai degrabă a genera întrebări, 
curiozități, reflecții, de data aceasta cu ajutorul 
artiștilor și într-un muzeu de artă care oferă pretexte 
vizuale asociate evenimentului istoric sărbătorit.

11 Nasui, 2012.
12 Croitoru & Becuț, 2014, p. 154.
13 Mucică, 2014, p. 350.
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Educația prin patrimoniu și artă contemporană –  
între dezvoltare culturală și angajament civic 

Proiectul a fost rezultat al unui efort introspectiv de 
identificare a modalității prin care puteam să „traducem” 
evenimentul istoric în ceva digerabil pentru copii. 
Astfel am sfârșit prin a-l transforma în sentimentul 
patriotismului. Ne-am documentat și ne-am dat seama 
că  acest sentiment e neclar și pentru adulți, iar copiii sunt 
expuși la clișee din media, școală sau din familie, care nu-i 
ajută deloc să fie sinceri sau analitici cu adevărat. Odată 
fixată ținta și definit cadrul conceptual de operare, a fost 
mai ușor să identificăm pârghiile de acțiune. Am ales să 
colaborăm cu artiști care să dea viață ideii de patriotism, 
să ajute la formularea întrebărilor și la identificarea 
răspunsurilor pe marginea acestuia. Considerăm că 
întâlnirea cu artiștii îi ajută pe copii să-și pună întrebări, 
să fie interogativi, să găsească singuri răspunsurile și să 
schimbe sau să-și asume paradigma patriotismului.

În momentul în care am scris textul dosarului de 
finanțare, pe lângă demersul conceptual legat de cadrul 
proiectului și nevoia identificată, a avut loc un moment 
important în care am identificat partenerii instituționali 
și artiștii pe care urma să îi implicăm pe parcursul 
proiectului. Premisa a pornit și în această zonă de la 
expertiza asociației Da’DeCe care se referă la educația 
muzeală și în mod special cea asociată artei. Astfel, prima 
categorie de parteneri a fost constituită din trei muzee 
de artă din trei orașe mari ale țării, respectiv Muzeul 
Național de Artă Contemporană din București, Muzeul 
de Artă Cluj-Napoca și Muzeul de Artă Constanța. 
Criteriul de selecție a fost faptul că tema Unirii și a 
patriotismului este ilustrată în colecția muzeelor și, 
mai mult decât atât, în expunerile disponibile în timpul 
proiectului, fiecare dintre muzee având lucrări explicit 
asociate evenimentului istoric sau acestui sentiment. 

A urmat apoi identificarea unor artiști cu care asociația 
dorea să colaboreze. A fost evident faptul că artiștii 
vizuali sunt primii vizați, dar, pentru o valoare adăugată, 
au fost contactați și artiști din zona artelor performative. 
La fiecare dintre aceștia tematica patriotismului fusese 
abordată într-un fel sau altul în propriul demers artistic, 
astfel încât procesul analitic să fie continuat prin proiect 
și, eventual, dus într-o direcție punctuală. În plus, 
experiența întâlnirii artiștilor cu copiii în diferite contexte 
educative a constituit o condiție. Următorii artiști au 
desfășurat ateliere pe parcursul proiectului: din zona 
artelor vizuale – Ana Bănică, Cuzina, Cristina David, 
Elena Ilash, din zona artelor performative – Paul Dunca 

(dansator, performer), Katia Pascariu (actriță), Nicodim 
Ungureanu (actor), Ana Tecar (dansatoare, performer). 
Conceptul a asociat câte doi artiști din zone diferite 
ale artei, astfel încât experiența copiilor să fie diversă, 
dar și interacțiunea dintre artiști să fie inspiratoare. În 
plus, Iulia Iordan, educator muzeal, a fost cea care la 
atelierele din București a asigurat întâlnirile inițiale ale 
copiilor cu muzeul, astfel încât experiențele ulterioare 
să fie cât mai bine primite.

O altă categorie de public au constituit-o școlile care, 
pentru a asigura o altă prioritate a programului de 
finanțare care se referea la Promovarea diversității și a 
toleranței, au fost alese dintre acelea în care populația 
școlară este din categorii diferite din punct de vedere 
social, cu o preponderență a celor dezavantajați. Am 
colaborat astfel cu: Școala Sf. Silvestru din București, 
Școala nr. 38 din Constanța, Școala Gimnazială nr. 
11 Dr. C-tin Angelescu din Cluj-Napoca. Au existat, de 
asemenea și o serie de parteneri media: Ghidul pozneț, 
Radio Itsy Bitsy, Fabulafia și Asociația Culturală Replika.

Din punct de vedere conceptual au avut loc mai 
multe întâlniri în care intențiile proiectului au fost 
comunicate artiștilor și s-au discutat teme asociate 
percepției patriotismului, studiilor amintite mai sus și 
au fost comunicate intențiile proiectului în care nu ne 
propunem ca cei implicați să devină mai patrioți, ci 
investigăm acest sentiment. Astfel, obiectivul general 
al proiectului a fost formulat după cum urmează: 
„Investigarea sentimentului de patriotism prin acțiuni 
de educație artistică desfășurate de artiști provenind 
din diferite zone ale artei.” Obiectivul specific a fost 
formulat astfel: „Exersarea abilităților artistice ale 
copiilor și artiștilor prin experiențe comune de creație 
care pornesc de la experiențele personale și se îndreaptă 
către cele artistice, în sensul descoperirii sentimentelor 
și gândurilor legate de patriotism”.14

Proiectul a generat 22 de ateliere de arte contemporane 
(dintre care 18 ateliere pentru 6 clase de elevi și 4 
pentru familii cu copii), 3 expoziții realizate cu lucrările 
copiilor și o campanie online de patriotism.

Conținutul atelierelor desfășurate de câte doi artiști 
au investigat de o manieră creativă sentimentul 
patriotismului prin diferite mijloace. Cristina Davis și 

14 Evităm aici confuzia din formularul de finanțare care solicită scopul, 
obiectivul general și obiectivele specifice.
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Paul Dunca, de exemplu, au generat un quiz în care, 
pornind de la clișeele pe care le asociem țării, au 
proiectat câteva imagini din diferite țări, copiii fiind 
puși să indice din ce țară cred că este acea imagine. Au 
aflat la finalul jocului că pe de o parte, peisaje idilice 
cu căpițe de fân întinse pe dealuri frumos luminate 
de soare există și în alte țări, iar pe de altă parte că un 
boxer de culoare poate să fie instructor în București. 
Disonanța cognitivă odată provocată, constituie un pas 
înainte pentru asumarea patriotismului ca sentiment 
obiectivat. Un alt tip de exercițiu artistic a fost acela al 
Cuzinei, care a propus tema cusăturilor populare pentru 
o instalație realizată din bureți colorați în cele trei culori 
ale steagului. Pornind de la simbolurile naționale, Paul 
Dunca a mixat imnul împreună cu copiii, iar aceștia 

au propus alt tip de steag în schiță și apoi în mărime 
naturală, ca un colaj textil.

Artiștii și-au asumat viziunea artistică proprie astfel 
încât au ieșit la iveală nevoi sociale de bază ale copiilor 
când s-au angajat în investigarea sentimentului de 
patriotism.15

Expozițiile deschise în cadrul proiectului au folosit mare 
parte din lucrările realizate de copii, selecția ținând cont 
de finisarea procesului artistic al acestora, aspectul 
general al lucrării, mesajul transmis, serialitatea 
lucrărilor, dar și operele unice care nu respectă tematica 
generală. Nu a existat un proces curatorial selectiv, ci 
mai degrabă o prioritizare a punerii în valoare a tuturor 
copiilor care au participat la proiect.

Cum se raportează copiii la „românesc”?

În cadrul proiectului s-a realizat un studiu care a urmărit 
identificarea modului în care copiii se raportează la 
România, la ideea de „românesc”. S-a dorit o evaluare 
generală a „patriotismului” participanților la program. 
Studiul este unul exploratoriu, fără reprezentativitate 

ținând cont de numărul restrâns de participanți și de 
modul de selectare a claselor de copii participante în 
proiect. Totuși, pe baza acestui studiu se pot construi 
ipoteze de cercetare care ar putea fi validate în cadrul 
unor cercetări sociologice ulterioare. 

Metodologie

Metodologia aplicată a avut mai multe etape. În cadrul 
primelor întâlniri din proiect copiii au completat un 
chestionar care urmărește identificarea modului de 
conștientizare a patriotismului, a modului în care ei 
se raportează la România, la a fi român. S-a aplicat un 
chestionar conținând un număr restrâns de întrebări 
pentru a facilita completarea sa. Chestionarul cuprinde, 
pe lângă întrebările de identificare a respondenților, un 
set de 10 scale Likert sondând raportarea la „românesc”, 
precum și 7 scurte întrebări deschise: Ce semnificație 
are ziua națională a României?; Cine este cel mai bun 
român?; Care este cel mai mare artist român?; precum 
și 4 întrebări prin care copiii asociază pe român, ungur, 
german și american cu câte un animal. 

La începutul workshop-urilor pentru școli din cadrul 
proiectului, au fost completate aproape 100 de 
chestionare, deci nu putem vorbi de o reprezentativitate 

a rezultatelor obținute. În total au răspuns aproape 100 
de copii cu vârsta medie de 11 ani. Aproape jumătate 
dintre respondenți provin din Cluj, restul fiind în număr 
aproape egal din București și Constanța. În cadrul unei 
clase sunt și asemănări foarte mari în ceea ce privește 
răspunsurile date la întrebările deschise, ceea ce arată o 
destul de mare omogenitate și/ sau asumarea de către 
unii copii a opiniilor celorlalți. O altă slăbiciune a acestui 
chestionar este legată de dificultatea interpretării 
asocierilor pe care copiii le fac între etnii și animale. 

În etapa a doua a investigației s-au realizat mai multe 
interviuri cu artiștii care au lucrat direct cu copii, 
reușind astfel să îi înțeleagă, să le cunoască gândurile 
și sentimentele asociate tematicii proiectului. Astfel se 
pot înțelege mai bine răspunsurile copiilor, dar și modul 
în care ei se raportează la ideea de românesc. 

15

15 Iată filmele realizate în cadrul atelierelor din cele trei orașe: filmul din Cluj 
Napoca – https://www.youtube.com/watch?v=FY4qcqrxOL8&feature 
=youtu.be; filmul din Constanța – https://www.youtube.com/watch?v 
=yRgrjvJckGY&feature=youtu.be; filmul din București – https://www.
youtube.com/watch?v=qyrJOYjXJLE&feature=youtu.be.
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Rezultate și discuții

Rezultatele obținute arată că respondenții sunt patrioți 
și în general sunt atașați ideii de „românesc”. Copiii 
sunt mândri că sunt născuți în România, în special 
cei din Constanța, dar diferențele între localități sunt 
nesemnificative din punct de vedere statistic. De 
asemenea, fetele tind să fie puțin mai critice cu privire la 
România, dar le place și cunosc într-o măsură puțin mai 
mare imnul României. Simbolurile naționale (steagul și 
imnul) sunt apreciate într-o mare măsură, în special de 
copiii din Cluj-Napoca, mai ales de către fetele din acest 
oraș. Copiii declară că știu imnul României destul de bine 
– în mai mare grad cei din Cluj-Napoca. În București, 
cunoașterea imnului – la nivel declarativ – este mai mică 
comparativ cu copiii din celelalte orașe, deși imnul le 
place în aceeași măsură. Menționăm că diferențele pot fi 
legate și de dezirabilitatea de conformism social – copiii  
 

din București, dorind poate să se conformeze într-o mai 
mică măsură, răspund mai sincer la această întrebare. 

Într-un grad destul de mare copiii se bucură că trăiesc în 
România, dar nu exclud posibilitatea de a pleca în altă 
țară, mai ales fetele și copiii din Cluj-Napoca. 

Pe ansamblu, copiii nu sunt interesați în mod special de 
a lega prietenii în afara etniei. Constănțenii sunt ceva mai 
mândri de arta și cultura română comparativ cu ceilalți. 
De altfel, ei au și indicat o varietate mai mare de artiști 
români. În general vorbind, băieții par să aprecieze mai 
mult România și simbolurile sale, dar nu sunt totuși 
diferențe semnificative statistic față de fete. Nu sunt 
diferențe semnificative în funcție de vârstă. Se observă 
numai o influență nesemnificativă a vârstei asupra 
gradului de cunoaștere a imnului.

Câteva corelații semnificative din punct de vedere 
statistic identificate în urma analizei sunt între 
următoarele variabile:

1. Corelație moderată între următorii indicatori: 
a. mândria de a fi român și bucuria de a trăi 

în România (0,64)
b. bucuria de a trăi în România și dorința de 

a trăi în altă țară (-0,51)
2. Corelație slabă între următorii indicatori: 

a. bucuria de a trăi în România și aprecierea 
imnului național (0,39)

b. frumusețea țării și frumusețea artei 
(0,39)

c. mândria de a fi român și dorința de trăi în 
altă țară (-0,38)

d. bucuria de a trăi în România și aprecierea 
frumuseții țării (0,37)

e. frumusețea țării și dorința de a trăi în altă 
țară (-0,36) 

Analiza răspunsurilor arată că cel mai influent factor 
este bucuria de a trăi în România. Acesta influențează 
într-o măsură puțin mai mare aprecierea respondenților 
a ceea ce este românesc decât mândria de a fi român. 
Facem aici o paranteză pentru a evidenția că bucuria 
de a trăi în România nu este un aspect corelat atât de 
mult cu țara în sine, cât cu mediul social cu care copilul 
interacționează direct: familie, școală etc.  

Dintre cele trei grupe de copii, cei din București au 
asociat cel mai mult ziua României cu „marea unire”. 
Totuși semnificația acestei zile este destul de confuză 
în rândul unor copii. Aproape jumătate dintre copii au 
menționat unirea, dar unii au specificat că este vorba de 
unirea principatelor române, sau a celor „trei popoare”. 
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Câțiva au vorbit de ziua de naștere a României fără a fi 
specifici. Alți copii au spus simplu că este vorba de „ziua 
României”.  Sesizăm o conștientizare destul de scăzută 
a semnificației istorice a acestei zile și/ sau o capacitate 
scăzută a respondenților de exprimare clară. De exemplu, 
iată câteva comentarii ale copiilor: „Înseamnă că e țara 
mea și este patria mea”; „1 decembrie înseamnă mult, 
foarte mult”; „Înseamnă că îmi respect țara”. Au fost 
date și destul de multe răspunsuri de natură subiectivă 
la Cluj: 6 copii au specificat că este o zi a bucuriei; alți 7 
au asociat ziua respectivă cu dragostea și respectul față 
de țară, iar 4 au spus că „nu înseamnă nimic”.  

Faptul că participanții sunt destul de atașați de România 
este dovedit de răspunsurile date la întrebarea „Care 
este cel mai bun român?” – 19 au spus că ei sunt sau 
membrii ai familiei (mama/ tata), iar 7 copii au dat 
ca răspuns la această întrebare „toți”. Doi copii au 
desemnat un coleg/ prieten în această postură, iar 4 
au spus că „doamna profesoară/ învățătoare” este cel 
mai bun român. Personalitățile specificate ca fiind cel 
mai bun român sunt următoarele: Mihai Eminescu 
(17 răspunsuri), Ion Creangă (6), Mihai Viteazu (6), 
Klaus Iohannis/ președintele (6), Ștefan cel Mare (4), 
Constantin Brâncuși (4), Nicolae Ceaușescu (2), Vlad 
Țepeș (1), Aurel Vlaicu (1), Traian Băsescu (1), Liviu 
Dragnea (1), Andrei Mureșanu (1), Bianca Adam (1). 
Persoane definite ca „cei mai buni român” sunt și actorii 
sau cei care își iubesc țara. Bucureștenii au indicat în mai 
mare măsură personalități istorice și culturale.  

Mihai Eminescu este prima opțiune pentru copii (peste 
o treime) și la întrebarea „Cine este cel mai mare 
artist român?”, fiind menționat de 30 dintre copii. Alte 
nume menționate au fost: Constantin Brâncuși (13), 
Ion Creangă (4), Andra (2), Nicolae Toniza (1), Stela 
Popescu (1), Killa Fonic (1), Carla’s Dreams (1), Florin 
Piersic (1), George Topârceanu (1), Ciprian Porumbescu 
(1). Jumătate dintre copiii din București l-au indicat pe 
C.Brâncuși. De remarcat că s-au înregistrat confuzii 
în a defini cine este artist român – în listă apar Mihai 
Viteazu, Aurel Vlaicu, van Gogh, Liviu Dragnea sau 
Leonardo da Vinci. Menționăm și faptul că de destul de 
multe ori numele au fost scrise greșit. De asemenea, 
s-au înregistrat greșeli de ortografie și în alte secțiuni ale 
chestionarului, deși copiii erau în clasele 3-6. 

Deși nu s-a realizat un studiu calitativ, iar chestionarul a 
fost aplicat unui număr mic de copii care au participat 
la acest proiect, răspunsurile primite sugerează o 
superficialitate în ceea ce privește cunoașterea istoriei 
României și a culturii române. De asemenea, ele arată un 
atașament destul de mare față de țară și de comunitatea 
din care fac parte. Cauzele acestui atașament par destul 
de difuze în mintea copiilor.  
Participanților li s-a solicitat să asocieze americanul, 
germanul, românul și ungurul cu un animal. Rezultatele 
obținute sunt următoarele: 

Viziunea copiilor, separat pe orașe, cu privire la diverse 
etnii:

American German

Român Ungur
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Observăm că printre cele mai des menționate animale 
sunt câinele, leul, pisica, ursul, tigrul, maimuța și  
vulturul, în toate cazurile. Dacă pentru majoritatea 
acestor animale putem să avem în vedere evaluări 
pozitive, cu privire la asemănarea cu un câine este 
greu de specificat dacă conotația acordată de copii 
este pozitivă sau negativă. Unii copii pot face referire 
la un personaj negativ și agresiv sau la un personaj 
pozitiv dacă avem în vedere faptul că acest animal 

este îndrăgit de mulți copii și îl preferă ca animal de 
companie. Credem că în multe cazuri conotația este 
pozitivă, fiind cel mai menționat animal, extrem de 
des specificat inclusiv în cazul românului – față de care 
respectivii respondenți au declarat deja o evaluare 
pozitivă. 

Viziunea copiilor, separat pe orașe, cu privire la diverse 
etnii:

BUCUREȘTI CLUJ-NAPOCA CONSTANȚA
American American American

German German German

Român Român Român

Ungur Ungur Ungur

Observăm că imaginea celor patru etnii este foarte 
diversă, oscilând în toate cazurile între animale mari/ 
puternice și animale mici, animale cu caracter masculin 
și animale cu caracter feminin, animale domestice și 
animale sălbatice. Am putea spune că imaginile de care 
se bucură respectivele etnii sunt destul de difuze și par 
nuanțate. Este nevoie însă de studii calitative pentru a 
contura mai bine imaginea. 

Studiul sugerează existența unui sentiment patriotic 
destul de puternic în rândul copiilor, un atașament pentru 
țară și simbolurile sale, conectat cu bucuria pe care o 
resimt trăind în România. Comunitatea în care trăiesc 

copiii determină mici variații regionale. Cei mai atașați 
de ceea ce este românesc sunt constănțenii. Influența 
comunității etnice este destul de puternică, astfel încât 
dorința de a întâlni membrii unei alte comunități, în 
general, nu este mare. Este de remarcat faptul că cel mai 
mic interes pentru membrii altei etnii este în Cluj-Napoca, 
orașul cel mai intercultural dintre cele trei. 

Școala este un factor important de impunere a valorilor 
naționale și a cunoștințelor despre istoria și cultura 
României. Studiul indică însă faptul că copiii participanți 
la programe au dificultăți în identificarea unor artiști, în 
a se exprima și chiar în a scrie corect. Acest rezultat se 
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coroborează cu concluziile altor studii realizate anterior 
de către Asociația Da’DeCe în cadrul altor proiecte de 
educare artistică și dezvoltare a creativității.

 A doua parte a studiului a constat în intervievarea 
artiștilor cu care s-a colaborat. Li s-au solicitat detalii 
despre cum i-ar caracteriza pe copii din punctul de 
vedere al interacțiunii cu arta, al cunoștințelor despre 
artă și arta contemporană, cum au reacționat, ce 
opinii au exprimat, ce le-a plăcut și ce nu, ce curiozități 
au avut etc. De asemenea, o parte a interviului a 
urmărit să afle cum cred artiștii că se raportează 
copiii la patrie și patriotism, precum și dacă cred 
că proiectul a produs o schimbare în conexiune cu 
aceste concepte. 

Toți artiștii au apreciat că au colaborat foarte bine cu 
copiii. Aceștia din urmă au fost caracterizați ca fiind 
creativi, naivi, inteligenți, sinceri, cu simțul umorului 
și talentați. În ceea ce privește cunoștințele despre 
artă și istorie, artiștii au identificat carențe. Artiștii 
consideră că arta (contemporană) îi stimulează pe 
copii: „Copiii au reacționat cu entuziasm. Cei de 
la școală. Cei veniți cu părinții parcă n-au avut așa 
vlagă în ei, parcă părinții le sugeau nițel din energia 
creativă și de chef de joacă. Parcă cu părinții de față 
le-a fost mai greu să se joace de-a arta. Pentru că 
asta am făcut.” (Cristina David)

Pe de altă parte, unii artiști au apreciat că în cazul 
familiilor s-a lucrat mai ușor cu copiii, care erau deja 
familiarizați cu arta contemporană. Se validează 
astfel necesitatea adaptării modului de abordare a 
copiilor în funcție de backgroundul lor. 

Toți artiștii au evaluat ca precare cunoștințele de 
artă (contemporană), cu câteva excepții în rândul 
copiilor care păreau să mai fi fost cu părinții la MNAC. 

„Interesul adolescenților față de artă și cultură, în 
general, mi s-a părut a fi destul de slab conturat. 
Oamenii de cultură / artiștii pe care copiii i-au invocat 
și față de care au un interes fac parte, majoritatea, 
din categoria «vedetelor» de televiziune. Proiectul 
cred că a funcționat drept un «declic» pentru o 
introducere a adolescenților în cunoașterea artei 
(contemporane), în modalitățile după care «ar 
trebui» să privim arta, mai ales în... utilitatea de a 
privi arta.” (Ana Tecar)

În ceea ce privește raportarea la ideea de patriotism, 
artiștii consideră că nu se poate vorbi de o reflectare 
a unor opinii/ atitudini personale. Copiii sunt mai 
mult o oglindă a familiei, a anturajului adult. „Mi s-au 
părut prea mici pentru a duce tema la discuții serioase, 
dar tocmai buni pentru a vedea exact ce aud și văd 
acasă și la școală. Despre artă și patriotism am văzut, 
din păcate, la nivel general vorbind, o înșiruire de 
prejudecăți și preconcepții.” (Katia Pascariu). La nivel 
de conținut, artiștii au remarcat că opiniile oscilau între 
extreme – mândrie sau rușine de a fi din România. 

Artiștii vorbesc de idei preconcepute și sunt sceptici că 
în cadrul atelierelor – limitate ca timp și interacțiune 
– modul de raportare al copiilor la România a putut 
să se contureze mai bine, să se nuanțeze și cizeleze. 

La capitolul impact pozitiv al proiectului, identificat 
prin intermediul interviurilor cu artiștii, specificăm 
și crearea unor oportunități noi de manifestare și 
exprimare a artiștilor. Unii dintre ei nu avuseseră 
până în acest moment ocazia să interacționeze în 
context artistic cu copiii. Experiența a fost plină de 
bucurii pentru toți participanții. De asemenea, ei au 
apreciat faptul că în cadrul proiectului au putut să 
colaboreze cu alți artiști și au putut experimenta, au 
învățat unii de la alții. 

Concluzii

Proiectul a testat un tip de interacțiune între artiști-
copii și muzee de o manieră asumată și gândită în 
afara sferei de educație directă, de tipul „trebuie 
să devenim patrioți, trebuie să ne cinstim trecutul”, 
ci mai degrabă un mod realist de interogare a 
sentimentului patriotismului la copii. Demersul, 
pentru a fi de real impact, ar fi fost necesar să fie pe o 
durată mai lungă, printr-o expunere mai îndelungată 
la lucrările de patrimoniu din muzeu și prin mai multe 
întâlniri cu artiștii. Astfel, s-au deschis doar niște 

semne de întrebare, s-au zguduit câteva preconcepții, 
fără să ajungă la formularea altor răspunsuri de către 
copii. Chiar și așa, miza proiectului considerăm că a 
fost atinsă pentru că, așa cum stipulează și numele 
asociației, întrebările sunt mai importante decât 
răspunsurile. 

Totuși, precaritatea tipului de proiect cultural de 
scurtă durată și cu resurse limitate stă exact în 
limitarea în timp care nu permite dezvoltarea unor 
demersuri largi de educație. În plus, proiectul a adus 
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multe tipuri de activități de tip experiment care, odată 
testate, pot fi continuate în alte inițiative viitoare: 
colaborarea între un artist vizual și unul din artele 
spectacolului, întâlnirea acestora într-un spațiu de 
muzeu, abordarea patriotismului dintr-o perspectivă 
a întrebărilor și nu a răspunsurilor etc.

Poate contribui un program de educație derulat 
în muzeu la educația civică? Da, dar cu repetarea 

demersului, cu crearea unor mecanisme de follow-up. 
Proiectul Da’DeCe (nu) îmi iubesc țara poate aduce 
în atenția copiilor și a familiilor subiectul patriotism, 
poate genera discuții în clasă și la școală, discuțiile 
acestea poate că nu ar fi avut loc fără acest proiect. 
Totuși, schimbarea atitudinilor și a credințelor este 
un proces mai profund, care nu este pus în mișcare 
de punerea reflectoarelor pe un concept și care e 
necesar să fie abordat la nivel de politici publice.
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PatriMoniul natural VerSuS PatriMoniul Cultural

ABSTRACT

The starting point for this paper was represented by the current national 
legislation in the field of heritage protection, especially the way in which some 
of the assets that are part of the natural heritage are transformed in cultural 
assets when they become part of a museum’s collection. 
Another aspect discussed in the paper is represented by the difficulty that occurs 
for museums that have a natural science specific when applying the criteria for 
classifying assets in the legal categories of the national mobile cultural heritage.
We try to highlight the importance of introducing some changes in the 
legislation, modifications that would allow a proper classification of all the 
assets belonging to the national heritage and that would allow natural assets 
to keep their natural specific even if they are part of a museum’s collection.

Key-words: culture, nature, natural heritage, cultural heritage, classification 
criteria, assets of natural heritage.

anul european al patriMoniului Cultural

Cultura și natura 

Cultura

Termenul cultura vine de la cuvântul latin colere, ce se traduce prin „a cultiva, a 
onora” și se referă în general la activitatea umană.

Există un număr foarte mare de definiții date culturii, în special prin prisma 
antropologiei. Antropologul Edward Tylor este cel care a oferit definiția clasică a 
culturii, și anume aceea că „reprezintă acel complex întreg care include cunoașterea, 
credințele, arta, morala, legile, obiceiurile și orice fel de capacități și deprinderi 
achiziționate de om ca membru al societății”. 
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Definiția dată de UNESCO consideră cultura „ca 
o serie de caracteristici distincte a unei societăți 
sau grupă socială în termeni spirituali, materiali, 
intelectuali sau emoționali”. 

În momentul de față, se consideră că există peste 
2.000 de definiții ale culturii, toate referindu-se 
în esență la cultură ca fiind neseparată de om, 
simbolizând tot ce reprezintă un produs al omului sau 
este utilizat de om, precum și modurile de gândire și 
de comportament care se transmit de la o generație 
la alta prin orice alt mod decât cel genetic. 

Natura

Noțiunea de natură provine din latinescul „natura” 
și are un înțeles foarte general, cuprinzând toate 
formele de viață din univers, fenomenele lumii 
înconjurătoare, practic tot ce nu este creat de om sau 
realizat printr-o acțiune a omului. 

În OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, 
la art. 1, punctul 41, mediul este definit ca fiind 

„ansamblul de condiții și elemente naturale ale Terrei: 
aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice 
ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate 
materiile organice și anorganice, precum și ființele 
vii, sistemele naturale în interacțiune, cuprinzând 
elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori 
materiale și spirituale, calitatea vieții și condițiile 
care pot influența bunăstarea și sănătatea omului”.

În Ordonanța de Urgență nr. 57 din 20 iunie 
2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei 
sălbatice, mediul natural este definit ca fiind 
„ansamblul componentelor, structurilor și proceselor 
fizico-geografice, biologice și biocenotice naturale, 
terestre și acvatice, având calitatea de păstrător al 
vieții și generator de resurse necesare acesteia”.

Prin urmare, termenul de natură sau mediu natural 
se referă la toate elementele pământene (terestre și 
acvatice), dar și la procesele generatoare, care sunt 
de origine naturală, non-antropică. 

Patrimoniul natural versus patrimoniul cultural

Convenția UNESCO privind Protecția Patrimoniului 
Mondial, Cultural și Natural a fost adoptată în anul 
1972 în cadrul Conferinței Generale a UNESCO și a 
fost adoptată în legislația românească prin Decretul 
nr. 187 din 30 martie 1990.

În spiritul acestei convenții, sunt considerate drept 
patrimoniu cultural următoarele:

• „monumentele: opere de arhitectură, de 
sculptură sau de pictură monumentală, 
elemente sau structuri cu caracter arheologic, 
inscripții, grote și grupuri de elemente care au 
o valoare universală excepțională din punct de 
vedere istoric, artistic sau științific;

• ansamblurile: grupuri de construcții izolate sau 
grupate, care, datorită arhitecturii lor, unității 
și integrării lor în peisaj, au o valoare universală 
excepțională din punct de vedere istoric, artistic 
sau științific;

• siturile: lucrări ale omului sau opere rezultate 
din acțiunile conjugate ale omului și ale naturii, 
precum și zonele incluzând terenurile arheologice 
care au o valoare universală excepțională din 
punct de vedere istoric, estetic, etnologic sau 
antropologic.”

În spiritul acestei convenții, sunt considerate drept 
patrimoniu natural următoarele:

• „monumentele naturale constituite de 
formațiuni fizice și biologice sau de grupări 
de asemenea formațiuni care au o valoare 
universală excepțională din punct de vedere 
estetic sau științific; 

• formațiunile geologice și fiziografice și zonele 
strict delimitate constituind habitatul speciilor 
animale și vegetale amenințate, care au o 
valoare universală excepțională din punctul de 
vedere al științei sau al conservării;

• siturile naturale sau zonele naturale strict 
delimitate, care au o valoare universală 
excepțională din punct de vedere științific, al 
conservării sau al frumuseții naturale.”

Legislația românească definește patrimoniul cultural 
național prin intermediul Legii 182 din 25 octombrie 
2000 (republicată în 2014). Potrivit acestui act 
normativ, patrimoniul cultural național reprezintă 
„ansamblul resurselor moștenite, identificate ca 
atare, indiferent de regimul de proprietate asupra 
acestora, și care reprezintă o mărturie și o expresie a 
valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor aflate 
în continuă evoluție; patrimoniul cultural național 
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cuprinde toate elementele rezultate din interacțiunea 
dintre factorii umani și naturali, de-a lungul timpului”.

Tot prin acest act normativ se definește patrimoniul 
cultural național mobil ca fiind alcătuit din „bunuri 
cu valoare istorică, arheologică, documentară, 
etnografică, artistică, științifică și tehnică, literară, 
cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, 
bibliofilă, cartografică și epigrafică, reprezentând 
mărturii materiale ale evoluției mediului natural 
și ale relațiilor omului cu acesta, ale potențialului 
creator uman și ale contribuției românești, precum 
și a minorităților naționale la civilizația universală”.

Se observă o inconsecvență în definirea celor două 
categorii de patrimoniu, în sensul că patrimoniul 
cultural național poate cuprinde doar acele 
elemente naturale care, în timp, au fost modelate 
sau prelucrate de factorul uman, prin urmare includ 
o amprentă antropică, în timp ce patrimoniul cultural 
național mobil poate include și componente care 
sunt în totalitate produse ale proceselor naturale, ca 
o mărturie a evoluției acestora.

Pentru definirea patrimoniului natural, în legislația 
românească se folosește OUG nr. 57 din 20 iunie 
2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei 
sălbatice, care definește patrimoniul natural ca 
fiind „ansamblul componentelor și structurilor 

fizico-geografice, floristice, faunistice și biocenotice 
ale mediului natural a căror importanță și valoare 
ecologică, economică, științifică, biogenă, sanogenă, 
peisagistică, recreativă și cultural istorică au o 
semnificație relevantă sub aspectul conservării 
diversității biologice floristice și faunistice, al 
integrității funcționale a ecosistemelor, conservării 
patrimoniului genetic, vegetal și animal, precum și 
pentru satisfacerea cerințelor de viață, bunăstare, 
cultură și civilizație ale generațiilor prezente și 
viitoare”. 

Constatăm că nici în această definiție, nici în cea 
prezentată anterior (preluată din Convenția UNESCO), 
nu se face nicio referire specifică la mobilitatea 
componentelor patrimoniului, deducându-se din 
context că se referă la localizarea acestora în cadrul 
natural în care s-au format. Trebuie de asemenea 
să menționăm că în OUG 57/2007 este acceptat și 
definit termenul de „conservare in-situ” ca „protecția 
și conservarea bunurilor patrimoniului natural în 
mediul lor natural de geneză, existență și evoluție”, 
dar din păcate nu se face nicio referire la calitatea 
bunului natural atunci când este relocat și nu se mai 
află în mediul său natural.

În figurile următoare sunt prezentate o serie de 
bunuri culturale și naturale și modul în care acestea 
sunt încadrate în categoriile patrimoniale amintite 
anterior.

Patrimoniul CULTURAL mobilPatrimoniul CULTURAL imobil

Brățări dacice de aur provenind de la Sarmisegetusa  
- piesele fac parte din colecția Muzeului Național de Istorie a 

României- (Foto: Bereș Ioan) 
Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului 

cultural național mobil, republicată în 2008

Sarmisegetusa Regia  
(foto: BogdanBrylynskei,  

Sursa: Administrația Sarmisegetusa Regia) 
Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea 

monumentelor istorice

Figura 1. Patrimoniul cultural imobil de importanță arheologică in-situ devine patrimoniul cultural mobil în muzeu
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Patrimoniul CULTURALPatrimoniul NATURAL

Leontopodium Alpinum (floare de colț) – clasat în 
categoria de fond a Patrimoniului Cultural Mobil 
– Complexul Muzeal Bucovina, Secția de Științele 

Naturii, Suceava – nr. inventar 1766  
Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului 

cultural național mobil

Leontopodium Alpinum (floare de colț – specie 
protejată) în Parcul Național Munții Maramureșului 

(foto: Gabriel Motica) 
OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate

Figura 2. Patrimoniu natural in-situ (specie floristică protejată) devine patrimoniu cultural mobil de importanță științifică 
în muzeu

Patrimoniul CULTURALPatrimoniul NATURAL

Vitrină cu impresiuni foliare din Rezervația 
Chiuzbaia la Muzeul de Mineralogie  

(Foto: Bereș Ioan) 
Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului 

cultural național mobil

Afloriment din Rezervația Fosiliferă Chiuzbaia  
(foto: Bereș Ioan) 

OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate

Figura 3. Patrimoniul natural in-situ (rezervație fosiliferă) devine patrimoniu cultural mobil de importanță științifică în 
muzeu

Din figurile prezentate anterior se poate observa 
modul inconsecvent de încadrare a bunurilor 
patrimoniale în cele două categorii, respectiv 
patrimoniul cultural și patrimoniul natural.

În cazul bunurilor încadrate de la început ca 
patrimoniu cultural, precum am prezentat în figura 
1, bunul cultural in-situ (respectiv ruinele orașului 
Ulpia Traiana Sarmisegetusa) este încadrat ca bun 
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al patrimoniului cultural imobil și face obiectul 
Legii nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea 
monumentelor istorice. Bunul cultural provenit dintr-
un astfel de monument istoric (brățara dacică din 
aur) și care în prezent se află într-un muzeu devine 
bun cultural aparținând patrimoniului cultural mobil 
și se află sub incidența Legii nr. 182/2000 privind 
protejarea patrimoniului cultural național mobil, 
republicată în 2008. Un alt exemplu elocvent pentru 
această încadrare, pe care o considerăm întru totul 
corectă, este reprezentat de operele lui Constantin 
Brâncuși; spre exemplu, „Poarta Sărutului” de la 
Târgu-Jiu este element de patrimoniu cultural imobil 
și se află sub incidența Legii nr. 422 privind protejarea 
monumentelor istorice, iar alte sculpturi realizate 

de Brâncuși, cum ar fi „Cumințenia Pământului”, 
reprezintă elemente de patrimoniu cultural mobil și 
fac obiectul Legii nr. 182.

În celelalte două exemple oferite prin figurile 2 
și 3 putem observa cum bunuri aparținând inițial 
patrimoniului natural și aflate sub incidența OUG nr. 
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, în 
momentul în care sunt luate din mediul lor natural 
și devin piese de muzeu, nu numai că schimbă actul 
normativ care le guvernează, trecând sub incidența 
Legii nr. 182, ci trec într-o cu totul altă categorie a 
patrimoniului, devenind bunuri ale patrimoniului 
cultural mobil, proveniența lor din patrimoniul 
natural nemaifiind menționată. 

Criteriile de clasare a bunurilor culturale mobile

Clasificarea bunurilor care alcătuiesc patrimoniul 
cultural național mobil

Conform Legii nr. 182/2000 privind protejarea 
patrimoniului cultural național mobil, bunurile care 
alcătuiesc patrimoniul cultural național mobil sunt 
clasificate astfel:

1. Bunuri arheologice și istorico-documentare 
(cuprinde 12 subcategorii);

2. Bunuri cu semnificație artistică (cuprinde 6 
subcategorii);

3. Bunuri cu semnificație etnografică (cuprinde 9 
subcategorii);

4. Bunuri de importanță științifică, precum:
a. specimene rare și colecții de zoologie, 

botanică, mineralogie și anatomie;
b. trofee de vânat;

5. Bunuri de importanță tehnică (cuprinde 6 
subcategorii).

Considerăm că această clasificare a bunurilor 
aparținând patrimoniului cultural național mobil 
cuprinde o serie de neajunsuri, referitoare la 
inconsecvența aplicării criteriilor de clasificare. În 
primul rând, una dintre cele cinci categorii este 
definită ca fiind formată din bunuri de importanță 
științifică – poate insinua faptul că celelalte categorii 
nu au importanță științifică, lucru deloc adevărat. 
Iar în al doilea rând, prin faptul că nicăieri în această 
clasificare nu este menționată calitatea sau originea 
de bun natural, considerăm că unele bunuri, în 
general cele încadrate ca bunuri de importanță 
științifică, sunt private de această însușire.

Credem că ar fi utile alte criterii de clasare a bunurilor 
care alcătuiesc patrimoniul național mobil, criterii 
care să nu priveze bunurile de importanță științifică 
de calitatea lor de bunuri naturale și care în același 
timp să nu conteste importanța științifică a bunurilor 
culturale încadrate în celelalte categorii.

Criteriile generale de clasare a bunurilor culturale 
mobile

Clasarea bunurilor culturale mobile, respectiv 
procedura de stabilire a bunurilor culturale mobile 
care fac parte din categoriile juridice ale patrimoniului 
cultural național mobil, fond și tezaur, se realizează 
potrivit dispozițiilor Legii nr. 182/2000 și a Normelor 
de clasare a bunurilor culturale mobile, aprobate 
prin HG nr. 886/2008.

Conform normelor amintite anterior, procedura de 
clasare a unui bun cultural mobil presupune aplicarea 
unor serii de criterii, care sunt standarde calitative și 
cantitative pe baza cărora se evaluează semnificația 
sau importanța culturală a bunurilor mobile, și se 
determină categoria juridică a patrimoniului cultural 
național din care fac parte aceste bunuri. 

Criteriile generale de clasare, primele aplicate, au 
scopul de a determina dacă un bun este susceptibil 
de a fi clasat. Acestea sunt: vechimea, frecvența și 
starea de conservare.

Considerăm că aceste criterii sunt lacunare și mult mai 
ușor de aplicat pentru bunurile cu semnificație artistică, 
istorică și etnografică decât pentru cele de importanță 
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științifică, respectiv naturale. Încă o dată, faptul că 
nu se recunoaște caracterul de bun natural al unora 
dintre bunurile aparținând patrimoniului cultural mobil 
le dăunează acestora, inclusiv în procesul de clasare. 
Pentru un bun cultural de importanță științifică, cum 
este de exemplu un eșantion mineral, aplicarea acestor 
criterii generale se dovedește în marea majoritate 
improprie. 

Primul criteriu, respectiv vechimea, analizează dacă 
bunul cultural a fost realizat cu cel puțin 50 de ani 
înainte de data efectuării expertizei. Pe lângă faptul că 
legislația stipulează că bunul cultural a fost realizat, deci 
presupune automat intervenția omului, acest prag de 
50 de ani este depreciativ, în sensul că eșantioanele 
minerale pot avea vârste de zeci, sute sau chiar milioane 
de ani vechime, acest prag neavând nicio relevanță 
pentru produsele proceselor geologice.

Al doilea criteriu general, respectiv frecvența, 
presupune încă o dată intervenția obligatorie a omului, 
prin recompensarea cu punctaj a bunurilor aparținând 
unor „serii” și în funcție de prezența acestor bunuri pe 
teritoriul românesc. Considerăm că acest criteriu general 
s-ar putea preta și la bunurile de origine naturală dacă 
ar apărea în definirea criteriului și raritatea în mediul 
natural a bunului respectiv.

Cel de-al treilea criteriu – starea de conservare – este 
singurul care se poate aplica în mod consecvent și 
unitar atât bunurilor culturale, cât și celor naturale.

După stabilirea faptului că un bun cultural este 
susceptibil de a fi clasat, prin obținerea unui punctaj 
egal sau mai mare de 150 de puncte la criteriile 
generale, se trece la determinarea categoriei juridice 
patrimoniale de fond sau de tezaur, etapă în care se 
utilizează criteriile specifice de clasare.

Criteriile specifice de clasare a bunurilor culturale 
mobile sunt: valoarea artistică și documentară; 
valoarea memorială; autenticitatea; autorul, 
atelierul sau școala și calitatea formală. Acestea, în 
continuare insistă pe implicarea nemijlocită a omului 
în realizarea, obținerea sau atestarea respectivului 
bun cultural.

Aceste criterii specifice nu se pot aplica pentru 
evaluarea bunurilor naturale și apreciem ca fiind 
imperios necesar un proces de revizuire și de 
redefinire a acestora. Poate soluția mai potrivită ar 
fi realizarea mai multor seturi de astfel de criterii 
specifice, care să vizeze fiecare categorie de bunuri 
în parte și care să permită ca aceste bunuri să fie 
evaluate și judecate prin prisma unor caracteristici 
pe care acestea le dețin.

Concluzii și propuneri

Concluzia principală a acestei abordări este că elementele 
patrimoniului natural, așa cum sunt ele definite în 
legislația internațională și națională, în momentul în 
care sunt extrase din cadrul natural (in-situ) devin parte 
a patrimoniului cultural mobil, pierzându-se astfel 
identitatea de bun natural al acestora. Pentru elementele 
patrimoniului care sunt de origine naturală și asupra 
cărora nu au loc intervenții ale omului, considerăm că ar 
fi potrivit să fie introdusă o altă categorie patrimonială 
care să trateze aceste bunuri naturale ex-situ fără ca 
acestea să își piardă calitatea de bun natural.

În consecință, credem că este utilă o delimitare cât 
mai tranșantă între termenii „patrimoniu cultural” 
și „patrimoniu natural”. Considerăm, de asemenea, 
necesară introducerea conceptului de „patrimoniu 
natural ex-situ” sau „patrimoniu natural mobil”, 
similar cu clasificarea patrimoniul cultural în 
categoriile imobil și mobil, pentru a putea încadra 
elementele patrimoniului natural care sunt conținute 
în muzee sau colecții.

Considerăm imperios necesară, în mod minimal, la 
clasificarea bunurilor care alcătuiesc patrimoniul 
cultural național mobil, introducerea unei categorii 
care să cuprindă bunurile de origine naturală și care 
să fie denumită „bunuri naturale” sau „bunuri de 
importanță naturală”.

Există o neconcordanță între definiția patrimoniului 
cultural național și a patrimoniului cultural național 
mobil, în sensul că cea de-a doua este mai largă. 
Considerăm că patrimoniul cultural național trebuie 
să aibă o singură definiție, iar separarea între bunurile 
imobile și cele mobile să se facă exclusiv pe criteriul 
mobilității.  

În ceea ce privește criteriile de clasare generale și 
specifice, pentru ca bunurile să devină componente 
ale patrimoniului național, considerăm că cele 
actuale pot fi utilizate cu succes pentru evaluarea 
bunurilor culturale, dar sunt greu sau, unele, 
imposibil de aplicat în cazul bunurilor naturale. Prin 
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urmare, pentru o abordare echitabilă în ceea ce 
privește procesul de clasare a bunurilor aparținând 
patrimoniului național, pledăm pentru introducerea 
unor criterii generale ajustate și a unor criterii specifice 
total diferite, personalizate, pentru elementele 
reprezentând bunuri naturale (eșantioane minerale, 
de roci, minereuri sau fosile), prin intermediul 
cărora procesul de clasare a bunurilor naturale ce 
fac parte din patrimoniul național să poată fi realizat 
corespunzător și în funcție de atributele reale ale 
acestor bunuri. 
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fenOMenul tururIlOr ghIDAte pIetOnAle  
pentru lOCAlnICI în BuCureștI – reVelAreA  
neCeSItăȚII DISeMInărII unOr nArAtIVe lOCAle

ABSTRACT

Once the privilege of foreigners, of the English speaking city visitors willing to 
pay significant sums for an authentic Romanian – Bucharestian experience, 
acquaintance with the city of Bucharest is now available to the its inhabitants. 
In the past few years, several invitations to guided tours with various themes 
have begun to appear in social media, and most of them for free. These events 
register a significant audience participation in some cases. An example in this 
case would be the thousands of participants (on different rounds of course) at 
the „La pas prin București” guided tours, organized by the ARCEN  association 
ever since 2010, who are an important presence in the city’s cultural landscape 
with various projects that promote heritage education among young people, 
and also among the general population. This article presents the guided tour 
phenomenon as a mark of an inhomogeneous movement of urban discovery or 
rediscovery by associating narratives to certain locations, riddled with history, 
associated with diverse personalities, practices and communities, that is also 
progressively contouring itself as a public policy, although it’s at an incipient 
stage (see the guided tours directed at neighbourhood discovery as events that 
were integrated in the proposal of Bucharest as the European Cultural Capital 
of 20212).

Key-words: : guided tour, Bucharest, Bucharest 2021, local heritage, NGO

1 2

1 ARCEN – Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate (online) http://www.arcen.info/
portofoliu/

2 București 2021 (online) http://www.bucuresti2021.ro/

Ce sunt tururile pietonale ghidate și cine le organizează?

Tururile pietonale ghidate sunt evenimente în care participanții sunt plimbați de către 
un ghid la diverse obiective ale orașului, aflate la distanțe mici sau ușor de luat la 
pas între ele, acesta oferindu-le informații generalizate sau specializate în funcție de 
tematica turului – care poate fi axat pe personalități asociate locațiilor, un anumit tip de 
arhitectură etc.

La o privire mai atentă, putem observa că inițiatorii acestor plimbări-eveniment 
din București vin din sectorul non-guvernamental. În fapt, nu există un istoric de 
evenimente direcționate către întreaga populație a Bucureștiului de către o instituție 
a statului. Desigur, aceasta nu înseamnă că instituțiile nu practică tururile ghidate, însă 
o fac într-un cadru restrâns, pentru cei pe care îi deservesc. Spre exemplu, facultățile 
organizează tururi ghidate ale Bucureștiului pentru noii studenți admiși sau pentru 
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cei străini veniți în schimburi de experiență, dar chiar 
și atunci evenimentele sunt, în general, gestionate și 
susținute de membrii asociațiilor studențești și foarte 
puțin de personalul facultăților. Cât despre instituțiile 
culturale consacrate, cum ar fi muzeele, știm că acestea 
organizează tururi ghidate în incintă, nu în exteriorul 
lor, deși un ghidaj tematic al Bucureștiului realizat de 
experți muzeali ar complementa de minune o expoziție 
temporară sau permanentă.

Astfel, asociațiile non-guvernamentale sunt cele care 
organizează în mod primar, pentru bucureșteni și nu 
numai, astfel de evenimente, fiecare adoptând o tema-
tică pe măsura obiectivului activității lor. Spre exemplu, 
avem Asociația Istoria Artei3, care are ca scop promovarea 
culturii, a arhitecturii și a memorialisticii locale și care 
organizează periodic tururi ghidate contra cost care au ca 
tematică patrimoniul arhitectural secționat pe arhitecți, 
cum ar fi plimbarea „Traseu urban Edmond Van Saanen-
Algi” sau „Traseu urban Albert Galeron”.

Un alt exemplu ar fi Fundația Calea Victoriei4, care are 
un obiectiv similar și oferă, pe lângă cursuri din domenii 
variate ale culturii, și tururi ghidate contra cost pe Calea 
Victoriei, în Centrul Vechi sau la Cimitirul Bellu.5 Desigur, 
în funcție de sponsorizare sau afiliere la alte evenimente 
care oferă finanțare, tururile ghidate oferite de aceste 
asociații pot fi complet gratuite.

Conținutul unui tur pietonal local  
în București

Tururile ghidate se construiesc pe anumite obiective 
(case, străzi, parcuri) care se pot subsuma unor tematici 
specializate sau ample. Este o diferență mare între un 
tur pietonal al Bucureștiului care va aborda, desigur, 
obiectivele renumite ale orașului și presupune lipsa totală 
a unor cunoștințe anterioare despre oraș, și unul despre 
istoria Căii Victoriei care propune o incursiune istorică 
profund specializată. În fapt, evenimentele de tipul 
acestora din urmă predomină în oferta pentru localnici 
pentru că se construiesc pe ideea unui istoric local de 
bază cunoscut și asumat de public, pe când celelalte sunt 
mai rare și se îndreaptă mai degrabă către vizitatorii din 
afara Bucureștiului, vorbitori de română. De asemenea, 
tururile ghidate cu tematică generală în limba engleză 

3 Asociația Istoria Artei (online): http://asociatiaistoriaartei.blogspot.
ro/2017/10/tururi-noiembrie.html

4 Fundația Calea Victoriei (online): https://www.fundatiacaleavictoriei.
ro/luna-bucurestilor-editia-a-vi-a-2016/

5  Ibidem. https://www.fundatiacaleavictoriei.ro/descopera-la-pas-
povestea-cimitirului-bellu/

sunt o ofertă rezervată aproape exclusiv străinilor care 
vizitează orașul.

Sunt foarte multe articole online în engleză (și datând 
din anii ’80-’90), care oferă indicații concrete și clare 
despre cum se poate organiza optim un tur ghidat pentru 
promovarea patrimoniului local, cum trebuie gândite 
obiectivele și distanța, cum se face documentare și se 
selectează informații care ar putea fi de interes pentru 
toți cei care vor participa la ele etc. Un exemplu în acest 
sens ar fi articolul lui John A. Veverka numit „Planning 
interpretative walking tours for communities and related 
historic districts”6. Îl menționez și în speranța că va inspira 
cititorii să creeze o astfel de experiență proprie, croită 
după interesele lor.

Publicul și economia experienței

Întrucât nu există date oficiale ale participării localnicilor 
la aceste tururi ghidate mai ales din partea celor care 
le organizează, pentru a descoperi un profil al turistului 
în orașul lui, ne limităm la câteva deducții rezultate 
din metodele alese pentru promovarea lor, în care 
primează utilizarea rețelelor de social media. Pentru 
omul mai puțin activ în zona social media poate că e 
greu de aflat despre acestea, cu excepția cazului în care 
beneficiază de expunere în mass-media, cum este cazul 
ARCEN – Asociația Română pentru Cultură, Educație și 
Normalitate, astfel că putem mai mult decât presupune 
că acest tip de opțiune de loisir este apanajul utilizatorului 
de social media, care iată că dovedește un interes real 
pentru astfel de activități.

În anii ’90, Joseph Pine și James Gilmore7 preconizau 
venirea unui alt tip de economie, a experienței, după 
cea a serviciilor, în care consumatorii vor asocia achiziția 
de bunuri cu experiențe. Aceasta va marca un dezinteres 
al oamenilor față de achiziția de bunuri, în opoziție 
cu percepția că acest lucru oferă statut și fericire, 
și orientarea către experiențe precum călătoriile, 
voluntariatul etc. ca mijloc de împlinire. Se vor îndrepta 
către ele, întrucât acestea sunt asociate cu amintiri, iar 
modul în care își amintesc oamenii un eveniment oferă 
mult mai multă satisfacție decât a deține pur și simplu 
un lucru (chiar dacă acesta e simbolul unui status social) 
pe care îl poți upgrada oricând.

6  Veverka J.A. Planning interpretative walking tours for communities 
and related historic districts (online): https://portal.uni-freiburg.
de/interpreteurope/service/publications/recommended-
publications/veverka_planning-interpretive-walkingtours.pdf

7 Pine J., Gilmore J. (1998) Welcome to the Experience Economy. 
Harvard Business Review (online): https://hbr.org/1998/07/
welcome-to-the-experience-economy
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În zilele noastre se vorbește despre intrarea progresivă 
în acest tip de economie după studii realizate pe tipare 
de consum la nivel internațional, cum ar fi cel făcut de 
Barclaycard8 pe consumatorii englezi care arată că, în 
anul 2016, oamenii au cheltuit mai mult pe experiențe 
de tipul mersului la restaurant, bar, film și teatru decât 
în anul precedent și mai puțin pe electronice, mașini 
și alte bunuri similare decât în anul anterior, lucru care 
ar putea explica interesul crescând al publicului local 
pentru experiențe de tipul descoperire a patrimoniului 
într-un sens mai general, mondial.

În același timp, economia experienței este încurajată de 
social media.9 Pozele postate pe conturi care înfățișează 
o persoană la un festival sau pe o plajă primesc mai 
multe like-uri decât o fotografie cu un obiect deținut, 
fie el și aparținând unui brand de renume, fapt care 
motivează utilizatorii să iasă în lume și să experimenteze, 
în efortul susținut de a-și construi și menține un anumit 
tip de prezență și imagine. Este incontestabil că, pe 
lângă faptul că tururile oferă ocazii bune de imortalizare 
a experiențelor în poze, sunt și tururi anume dedicate 
fotografierii.

Grand Tour-ul European și fenomenul 
Free tours în Europa

Practica turului ghidat este veche și își are originea 
în tradiția Grand Tour-ului10 din secolul XIX, practicat 
de tinerii europeni înstăriți ca parte din maturizarea 
și devenirea lor, iar ghidul lor era un tutore având 
cunoștințele necesare. Grand Tour-ul cuprindea situri 
din Anglia, Franța, Elveția, Italia, Malta și Grecia, iar 
scopul vădit al acestei activități era să inițieze tânărul 
în trecutul civilizației greco-romane și renascentiste 
europene, cunoștințe fără de care nu putea fi considerat 
pe deplin un adult în cercurile sale de socializare.

În timpuri contemporane, tururile pietonale locale au ca 
inspirație directă tururile pietonale gratuite, dar pe bază 
de donație din orașele majore din lume (acestea datând 
din anul 2004), direcționate către turiștii străini, care se 
bucură de un imens succes și continuitate, dacă ne luăm 
după ratingurile TripAdvisor.11 După cum știm, practicile 

8 The Guardian. Just do it: the experience economy and how we 
turned our backs on ‘stuff’. Online: https://www.theguardian.com/
business/2017/may/13/just-do-it-the-experience-economy-and-
how-we-turned-our-backs-on-stuff

9  Ibidem.
10 Towner, J. THE GRAND TOUR A Key Phase in the History of 

Tourism. Annals of Tourism Research. Vol. 12 (online) http://www.
sciencedirect.com/science/journal/01607383/12/3?sdc=1

11  Tripadvisor este un site cu informații despre țări bine cotat la nivel 

se diseminează și se adoptă mai ușor în contextul actual, 
al circulației libere în țările Europei, astfel că o practică 
anume regăsită într-o altă țară poate fi rapid adoptată 
de ONG-urile române, cu mult înainte să penetreze 
politicile naționale.

Ca atare, și la noi există Asociația Cultour12 care oferă 
tururi după acest tipar – Walkabout Free Tour.13 Totuși, 
aceștia mai organizează și plimbări tematice gratuite 
pentru localnici cu ocazia diverselor eveniment culturale, 
cum ar fi Tururile George Enescu sub egida Festivalului 
George Enescu sau turul ghidat în vechea mahala 
armenească la Festivalul Strada Armenească.

Fenomenul internațional al tururilor gratuite (free tours), 
dar cu donații, poate părea ușor contradictoriu, însă el 
se bazează pe economia experienței, în care aceasta 
primează ca generator de valoare și profit a posteriori – 
în care se optează pentru un anumit tip de prestație a 
ghidului, lăsând la o parte informațiile istorice prezentate. 
Unele merg mai departe și pun în scenă adevărate mici 
piese de teatru pe parcursul itinerariului, împletindu-
se cumva cu teatrul de promenadă. În România, spre 
exemplu, pentru că tematica tururilor organizate de 
ARCEN este una aproape exclusiv interbelică, ghizii 
poartă jobene care amintesc de parfumul epocii.

Tururile internaționale pe bază de donație mizează, în 
general, pe documentare asiduă – care devine evidentă 
când ceri clarificări suplimentare –, elemente de tip 
picanterie, o expunere jovială și umoristică și am putea 
chiar spune că și pe carisma ghidului. Iar plata se face pe 
măsura experienței, cât consideră vizitatorul că merită 
ghidul respectiv pentru efort, iar aici se poate ca aceștia 
să primească sau să nu primească bani.

Dacă ar fi să ne luăm doar după prezența participanților 
la tururile ARCEN – singurele tururi mediatizate în 
presă14 – putem spune că asociația a speculat corect 
nevoile localnicilor, raportând practici din alte țări la 
publicul autohton și implementând astfel o „formă fără 
fond” care s-a dovedit a fi un succes.

Chiar și așa, revenind la numărul participanților 
înregistrați la tururile asociației, am putea crede 
că e o practică uzuală în București, dar acest lucru 

internațional.
12  Asociația Cultour (online) https://www.asociatia-cultour.ro/
13 Walkabout Free Tour (online) https://bucharest.walkaboutfreetours.

com/
14  Știrile PRO TV. Un traseu pietonal inedit a reușit să atragă oameni 

de toate vârstele: „Prin Bucureștii lui Eliade” (online) http://
stirileprotv.ro/stiri/travel/un-traseu-pietonal-inedit-a-reusit-sa-
atraga-oameni-de-toate-varstele-prin-bucurestii-lui-eliade.html
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nu e adevărat. De la simplul fapt că activitățile de 
acest tip al altor asociații nu sunt abordate în presa 
locală până la absența la nivel vizual a acestor tururi 
din spațiul public, în orice moment, toate par să 
sugereze contrariul. Oricine a călătorit prin capitalele 
occidentale sigur că a observat grupuri de turiști 
adunați în jurul unui ghid, ori în București nu vezi 
lucrul acesta niciodată (nici măcar pe cele străine), 
de unde am putea presupune și că se organizează 
destul de puține. 

Și totuși, în București au fost organizate evenimente 
care duceau narativa unui tur ghidat la un alt nivel: fie 
trăgeau din tradiția performance-ului printr-o imersiune 
senzorială în casele vechi care au aparținut unei 

personalități, facilitată de un ghid performator în cadrul 
Hărții Senzoriale a Bucureștiului15, fie prin popularizarea 
unui cartier sau comunitate al căror istoric ar putea 
prezenta interes numai pentru locuitorii comunității 
respective, precum turul cartierului Pantelimon cu 
Asociația Make a Point16 sau Enter the Red Dragon 
Detour – o plimbare prin Complexul comercial Dragonul 
Roșu – din cadrul evenimentelor Bucharest Disaster 
Detour17 (București 2021).

Practic, nu există o limită anume în ceea ce privește 
dorința de explorare urbană a locuitorilor, aceasta fiind 
impusă doar de resursele documentare și inspirația 
agentului inițiator.

Concluzie

Articolul încearcă să evidențieze și o nevoie importantă, 
dar neglijată a locuitorilor din București de a descoperi 
narative ale orașului, vechi sau contemporane, de a 
asocia un anumit loc urban cu o anumită poveste și, 
prin extensie, de a crea o experiență sau de a adăuga la 
o experiență (dacă aceștia au interacționat anterior cu 
locurile vizitate), în ideea că această realizare va genera 
și anumite măsuri sau inițiative la nivel de autorități 
locale. 

Activitățile programate de ARCUB (Centrul Cultural al 
Orașului București) în numele Municipiului București, 
sub denumirea de Orașul In-Vizibil, cu ocazia propunerii 
Bucureștiului drept Capitală Culturală în 2021, care 
cuprindeau atât tururi, cât și conferințe sau ateliere 
cu scopul conștientizării istoriilor și situațiilor locale 
propuse de ONG-uri culturale, au fost un început 
bun, însă a pierit odată cu selectarea Timișoarei drept 
Capitală Culturală.

Nu sunt în favoarea ideii ca aceste tururi ghidate să fie 
tratate într-un sens elitist și să rămână avantajul unui 
anumit grup din societate, mai precis al utilizatorului de 
social media, ci ca acestea să ajungă și la alte grupuri din 
societate care ar beneficia la fel de mult, sau poate chiar 
mai mult, de tururile gratuite sau cu plată.

Totodată, aceste experiențe întăresc legăturile pe care 
localnicii le au cu orașul lor de origine sau de adopție, 
asociază locuri mai puțin observabile într-o promenadă 
normală cu un romantism pe care numai poveștile pot 
să-l ofere și, nu în cele din urmă, impune publicului un 
anumit respect pentru cultura proprie prin prezentarea 
ei, o dată, și în al doilea rând, prin prezența la față locului 

într-un context de descoperire și apreciere. Adaugă 
un aspect al apropierii față de lucrurile înconjurătoare 
și facilitează înțelegerea evoluției și a evenimentelor 
petrecute acolo de-a lungul vremii, precum și felul 
în care participanții sunt afectați de ele. Sunt practici 
ce dovedesc importanța dezvoltării unui turism al 
patrimoniului pentru locuitori.

O altă dimensiune a acestui fenomen care sugerează 
un interes public real pentru patrimoniu și evenimente 
relaționate de prezentare, promovare și chiar 
performare a acestuia este faptul că revelează nevoia 
unei politici clare de educație în spiritul de conștientizare 
a patrimoniului local de către bucureșteni, dar și de către 
locuitorii oricărui oraș românesc în general. 

15  16  17

 Dana Nicolae 
nicolae_dana_f@yahoo.com

15 Harta Senzorială a Bucureștiului (online) http://hartasenzoriala.
com/

16  Make a point: Trasee de redescoperire a Pantelimonului (online) 
https://www.bucuresti2021.ro/portfolio_page/duminica-28-iunie-
1000-1230-explorare-prin-plimbare-make-a-point-trasee-de-
redescoperire-a-pantelimonului/

17 Bucharest Disaster Detour (online) http://bucharestdisasterdetour.
com/
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StAtutul SpeCIAlIștIlOr DIn Muzee –  
între fOrMAre șI regleMentAre

ABSTRACT

Having as starting point the ethics and the ethic codes in museum professions, 
the paper presents current inconsistencies in the Romanian legislation on 
museums and movable cultural heritage, with regard to the regulation of the 
accredited specialists’ practice, including their rights and obligations and the 
nature of their legal relation with museum organisations. The article suggests 
that new legal provisions are needed in order to improve the selection and 
accreditation procedure for movable heritage experts, to clarify their legal 
status with both rights and obligations and to unify the financial retribution, 
at national level, for the freelance museology practitioners. Also, the paper 
emphasizes the need for a strong professional training nation system in the 
field of museums for staff at entry level and through their career.

Key-words: museum, ethics, professional code, museum professions, museum 
legislation

Coduri etiCe profesionale și etiCa muzeală 

Problematica eticii profesionale în domeniul muzeal nu poate fi abordată decât 
pornind de la Codul etic al Consiliului Internațional al Muzeelor, drept pentru 
care vom aminti în continuare coordonatele principale ale acestui document 
de referință pentru orice specialist din sistemul muzeal: muzeul păstrează, 
interpretează și promovează patrimoniul natural și cultural al umanității, muzeul 
protejează colecțiile pe care le deține în beneficiul întregii societăți și în scopul 
progresului acesteia, muzeul este deținător și promotor de cunoaștere, muzeul 
oferă oportunități pentru aprecierea, înțelegerea și gestionarea patrimoniului 
natural și cultural, muzeul își desfășoară activitatea în colaborare cu comunitățile 
cărora patrimoniul le servește și în care patrimoniul își regăsește originile, muzeul 
operează în respectul legii și al profesionalismului.1

1 ICOM Code of Ethics for Museums – http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/ICOM-code-
En-web.pdf. (Accesat: 9 noiembrie 2017).
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Codul etic ICOM a fost larg adoptat la nivel 
internațional, unele state și asociații muzeale sau 
profesii asociate muzeelor concepându-și propriile 
reguli și statute.

Ne vom referi în continuare la situația existentă acum 
în țara noastră, din punctul de vedere al statutului 
specialiștilor din sistemul muzeal și, mai larg, al 
patrimoniului cultural mobil.

În afara Codului etic elaborat de ICOM, care 
nu dispune de forță juridică, ci doar de măsura 
sancționatorie a excluderii membrilor ce încalcă 
principiile și recomandările Codului, singurele măsuri 
de control al modului de exercitare a profesiilor 
muzeale rămân cele din Codul de conduită al 
personalului contractual din instituțiile publice și 
normele de acreditare a experților, conservatorilor 
și restauratorilor.

În primul caz, cel al Codului de conduită pentru 
personalul instituțiilor publice2, măsurile de sancționare 
(disciplinară, patrimonială și, în coroborare cu alte 
acte normative, penală) a abaterilor profesionale sunt 
aplicabile doar specialiștilor din sistemul public, nu și 
celor din sistemul privat sau celor care își desfășoară 
activitatea în mod independent. Principiile statuate 
de Codul de conduită, pe lângă cele corespunzătoare 
relațiilor administrației publice cu cetățenii, includ 
profesionalismul – principiu conform căruia personalul 
contractual are obligația de a îndeplini atribuțiile de 
serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, 
corectitudine și conștiinciozitate3 – și integritatea 
morală – principiu conform căruia personalului 
contractual îi este interzis să solicite sau să accepte, 
direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun 
avantaj ori beneficiu moral sau material4, ambele cu 
maximă relevanță pentru profesiile muzeale, însă nu 
ușor de decelat în ceea ce privește competența, în 
absența unor standarde de definire și cuantificare a 
acesteia.

Normele de acreditare a experților, conservatorilor și 
restauratorilor se aplică doar acelor specialiști care 
desfășoară activități ce implică bunuri din patrimoniul 
cultural mobil clasat – după cum se știe, numărul 
bunurilor clasate reprezintă o extrem de mică parte a 
masei patrimoniale din instituțiile publice și private. 

2 Legea nr. 477/8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a 
personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, 
publicată în M.Of. nr. 1105/26 noiembrie 2004.

3 Legea nr. 477/2004, art. 3, lit. c).
4 Legea nr. 477/2004, art. 3, lit. e).

Astfel, numărul total al bunurilor culturale deținute 
de muzeele publice din România era, în anul 2015, 
de 14.973.8075, în prezent numărul bunurilor clasate 
fiind de 52.528.6 Ce se întâmplă cu celelalte bunuri, 
care sunt garanțiile unei protejări concrete adecvate, 
profesioniste? Un răspuns onest este că nu există 
astfel de garanții. Mai mult, nu există o evaluare a 
resurselor umane active în sistemul muzeal și a 
nivelului lor de pregătire inițială și continuă. La fel 
cum nu există un plan național, coordonat, în acest 
sens.

Formarea profesională este limitată la câteva 
forme de programe de învățământ universitar din 
sistemul național, din care muzeologia lipsește ca 
ciclu complet, de sine stătător – licență, masterat, 
doctorat. 

Cursurile destinate muzeografilor, conservatorilor, 
restauratorilor, curatorilor, specialiștilor în educație 
muzeală și gestionarilor-custozi, organizate de 
Institutul Național pentru Cercetare și Formare 
Culturală, depind de disponibilitățile financiare 
ale organizațiilor muzeale și, trebuie spus, de 
disponibilitatea managerilor de a sprijini formarea 
personalului de specialitate – în trecutul nostru 
apropiat, o lungă perioadă de restricții bugetare a 
afectat și acest aspect al sectorului muzeal, alături 
de limitarea concursurilor de ocupare a posturilor 
vacante din instituții.

În afara obligației cu titlu general existente în Codul 
muncii7, ca angajatorul să asigure periodic (la fiecare 
doi sau trei ani, după caz)8 participarea angajaților 
la programe de formare profesională, obligație 
imposibil de îndeplinit în fapt, în absența fondurilor, 
nicio altă normă legală nu asigură buna formare 
inițială și permanentă a personalului muzeal.

Ministerul Culturii are, în acest context, obligația 
etică și calitatea legală de a stabili un cadru normativ 
pentru formarea personalului din muzee, în ceea ce 
privește atât formarea inițială, la momentul angajării 
în instituțiile respective (un ideal nu greu de atins 

5 Institutul Național de Statistică, „Activitatea unităților cultural-
artistice – anul 2015”,  http://www.insse.ro/cms/sites/default/
files/field/publicatii/activitatea_unitatilor_cultural_artistice_in_
anul_2015.pdf (Accesat: 9 noiembrie 2017).

6 Institutul Național al Patrimoniului – baza de date online: http://
clasate.cimec.ro/ (Accesat: 10 noiembrie 2017).

7 Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul muncii, publicată în M.Of. 
nr. 72/5 februarie 2003, republicată în M.Of. nr. 375/18 mai 2011, 
cu modificările și completările ulterioare.

8 Legea nr. 53/2003, art. 194.
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ar fi elaborarea unui „pachet introductiv” pentru 
personalul nou, care să fie obligatoriu și disponibil 
gratuit pentru toate organizațiile muzeale și care să 
conțină atât informații teoretice, cât și îndrumări 
pentru activități practice imediate, adaptabile fiecărei 
organizații), cât și pregătirea continuă, racordarea 
permanentă la noile coordonate ale muzeologiei 
mondiale, sub aspect teoretic, dar și ca bune practici.

Este dificil (dar nu imposibil) de realizat un cadru 
de formare universitară stabil, prin colaborarea 
Ministerului Culturii și Identității Naționale cu 
Ministerul Educației Naționale, însă infrastructura, 
resursele și tradiția Institutului Național pentru 
Cercetare și Formare Culturală sunt instrumente 
funcționale prin care Ministerul Culturii ar putea 
duce la îndeplinire această sarcină – de a proteja 
patrimoniul cultural prin asigurarea unui corp 
profesional competent.

Etica profesională începe de la cunoaștere și de 
la aplicarea ei în aprecierea informată a situațiilor 
problematice concrete, imediate, care cer soluții 
prompte și corecte, corect implementate. Ca și în 
cazul altor domenii de activitate ce servesc interesul 
public, și în domeniul muzeal se impune transpu-
nerea principiilor, a concepțiilor fundamentale și a 
bunelor practici în norme legale naționale care să 
asigure formarea și perfecționarea profesională, 
drepturile și obligațiile de bază ale specialiștilor 
din muzee și cadrul organizatoric și procedural 
al activității acestora – inclusiv prin normele de 
funcționare a muzeelor, act normativ încă restant de 
peste un deceniu, care ar fi trebuit emis în aplicarea 
Legii nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice.

Acest ansamblu de măsuri privind formarea 
personalului ar reprezenta fundamentul necesar 
pentru o etapă superioară: codurile profesionale 
sau statutele speciale pentru personalul calificat 
și pentru specialiști de vârf – ceea ce numim astăzi 
„experți acreditați”.

Așa cum am opinat și în procesul de elaborare a Tezelor 
viitorului Cod al Patrimoniului Cultural Național, 
sistemul actual este deficitar, dacă nu eronat, 
conceput, permițând unor persoane fizice (subliniez 
prin această formulare calitatea de persoane fizice, 
particulare, și nu de persoane afiliate unor instituții 
de specialitate), printr-o evaluare a calităților lor 
de specialiști într-un domeniu științific circumscris 
categoriilor de bunuri culturale existente în muzee 

– de exemplu, istorie, artă, etnografie ș.a.m.d. –, 
să desfășoare activități de natură administrativă, 
procedurală și cu consecințe în plan juridic, dincolo 
de conținutul lor științific; aceste activități sunt 
efectuarea de expertize, inclusiv pentru instanțele 
judecătorești, birourile notariale și organele de 
cercetare penală și nu numai și elaborarea de 
rapoarte de expertiză și evaluare, în circumstanțe 
și scopuri diverse. Pentru acest tip de activitate 
nu sunt nici solicitate, drept condiție obligatorie, 
nici verificate competențele și nici nu există un 
program de pregătire pentru acest tip de sarcini – 
pentru că este vorba despre sarcini, obligații legale 
ale persoanelor care obțin astfel de acreditări, ele 
neputând refuza, de exemplu, solicitările autorităților 
publice menționate mai sus.

Care sunt consecințele acestei incongruențe dintre 
criteriile de acreditare și scopurile acreditării? 
Unele îngreunează procedura de clasare, prelungesc 
durata acesteia și sporesc birocrația – rapoartele de 
expertiză aferente dosarelor de clasare, întocmite 
eronat, nu sunt o raritate; în alte cazuri, ele reprezintă 
încălcări ale normelor de drept penal – este cunoscut 
cazul locomotivelor clasate ilegal la începutul anilor 
20009; există și cazuri în care experții nu au răspuns 
corespunzător solicitărilor instanțelor judecătorești, 
atrăgându-și astfel sancțiuni din partea acestora.10

Un alt aspect nereglementat este relația dintre 
persoanele acreditate ca experți, conservatori 
sau restauratori și organizația în cadrul căreia 
acestea activează în baza unui contract individual 
de muncă. Dat fiind faptul că acreditarea este 
acordată persoanei fizice, la cererea acesteia și în 
considerarea calităților profesionale proprii, ea nu 
incumbă în niciun fel obligații ale persoanei față de 
angajatorul său care este, de fapt, un terț în acest 
raport juridic. Se poate aprecia, în consecință, că o 
organizație muzeală nu poate impune angajaților 
proprii, dacă nu au fost contractați sub această 
condiție și dacă nu au trasate astfel de sarcini în fișa 
postului, efectuarea de activități în calitatea lor de 
experți acreditați.

9 Clasarea a 34 de locomotive prin Ordinul ministrului culturii 
și cultelor nr. 2779/3.12.2004, cu avizul Comisiei Naționale a 
Muzeelor și Colecțiilor, în temeiul unor rapoarte de expertiză 
întocmite eronat.

10 De exemplu, în Dosarul nr. 6198/94/2014 pe rol la Judecătoria 
Buftea, având ca obiect infracțiuni la legea privind protejarea 
patrimoniului cultural național mobil – Legea nr. 182/2000. 
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Similar, nici Ministerul Culturii, autoritatea care 
acreditează, nu deține pârghii, altele decât cele ale 
contractelor civile, pentru a angaja activități specifice 
desfășurate de experți, aceștia neavând obligația 
legală de a răspunde solicitării Ministerului Culturii.

Retribuția unitară a experților, prin stabilirea unor 
tarife comune la nivel național, poate fi considerată 
o chestiune nu doar de bună și echitabilă organizare 
a sistemului și a acestei activități specifice, ci 
și o chestiune de etică nu doar profesională. 
Practica încheierii de contracte civile între muzee 
și experți, având ca obiect în special întocmirea 

expertizelor în vederea clasării bunurilor culturale 
mobile, se ghidează, în ceea ce privește retribuția, 
pe disponibilitățile financiare ale muzeelor, pe 
negociere, uneori pe tânăra cutumă stabilită pe 
această tânără piață. La limita eticii și pentru a evita 
aparența unor conflicte de interese, nu de puține 
ori, instituțiile muzeale și-au contractat reciproc 
specialiștii acreditați. O normă care să clarifice 
aceste aspecte și să asigure transparența și eficiența 
financiară în această direcție ar fi bine-venită.

Concluzie

Pe bună dreptate, se poate spune că a afirma 
necesitatea unor noi norme în domeniul protejării 
patrimoniului cultural reprezintă o greutate 
suplimentară pentru un deja existent exces de 
reglementare, cel puțin din punctul de vedere al 
numărului de acte normative (14 acte principale în 
domeniul muzeal și al patrimoniului cultural mobil, 
fără a include și actele de modificare a acestora). 
Cu toate acestea, pe lângă o necesară simplificare 
în sensul asanării și eficientizării prevederilor 

actuale, realitatea imediată arată că sunt necesare 
și completări, iar statutul specialiștilor din domeniul 
muzeal este o completare firesc necesară unei 
funcționări mai bune a sistemului de protejare a 
patrimoniului cultural.

Alis Vasile
contact@alisvasile.ro
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pArtICulArItăȚI Ale etICII MuzeAle DeSChISe

ABSTRACT

Museum`s social value lies today not only in its role as facilitator of dialogue 
between generations and cultures but also in that of promoter for participation 
of various public categories in decisions regarding museum activity within the 
community. Starting from this premise, this article summarizes some landmarks 
in museum ethics evolution in order to highlight, on one hand, its constants in 
cultivating public`s moral and aesthetic sense and, on the other hand, its variables 
in terms of training a pluralist and participatory perception of all visitors.
We will also try to look at the consequences of conjunction and disjunction of 
these ethical factors, which welcome a growing range of social needs. The logical 
and factual outcome of this analysis, which we highlight in this article, is the 
opening of museum ethics, on one hand, to cultivate active listening and, on the 
other, to stimulate direct involvement. To the extent that it meets both demands, 
contemporary museum ethics becomes a bridge between professional ethics – a 
tribute to universalism of the past – and participatory ethics – a reflex of modern 
deontological pluralism.

Key-words: Museum Ethics, Open Ethics, Participatory Museum, Museum With 
No Frontiers, Public Participation, Social Responsibility
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Introducere

Muzeele sunt tot mai preocupate astăzi de atragerea 
neconvențională a vizitatorilor și angajate în dinamica 
socială, prin regândirea modului în care acestea își 
valorifică spațiul fizic de expunere pe care îl dețin și, 
în paralel, spațiul online – rezervat aplicațiilor virtuale, 
la rândul său într-o expansiune stimulativă. Astfel, 
muzeul a început să cunoască prefaceri manageriale 
spectaculoase, atât în planul perfecționării angajaților 
săi, cât și, mai ales, în cel al lărgirii audienței prin 
organizarea de activități inovative. Exemplul cel mai des 
citat în acest sens este muzeul Whitworth, care aparține 
comunității din orașul Manchester, unde programele 
sunt centrate pe dialogul permanent cu publicul, 
orientat spre organizarea de cursuri și seminare, precum 
și spre stimularea participării și a creativității vizitatorilor.

Constatăm că noua misiune și funcțiile extinse ale 
muzeului au devenit deja operaționale, lucru care 
a transformat această instituție într-un adevărat 
incubator de creativitate, pus în slujba schimbării 
sociale. În plus, pentru că funcțiile muzeului au evoluat 
împreună cu nevoia comunităților de a primi servicii 
culturale diversificate, muzeul a reușit să se integreze în 
dinamica schimbării. În ciuda acestei evoluții, muzeul a 
reușit totodată să-și conserve notele fundamentale ale 
rolului său tradițional. Această caracteristică duală a 
transformat muzeul dintr-o instituție insulară într-una 
implicată activ în problemele comunității.1

De asemenea, conform noilor sale obiective, instituția 
muzeală a devenit responsabilă atât pentru educarea 
informală și non-formală, în spiritul conservării 
memoriei, cât și pentru influențarea tematică a agendei 
sociale. La rândul său, personalul muzeelor a înțeles că 
trebuie să se integreze într-o nouă tendință a raportării 
la categorii de public variate, impusă de modificarea 
stilului de comunicare ce caracterizează noua paradigmă 
managerială. Conform acesteia, muzeul este un 
instrument proactiv și implicat nemijlocit în schimbarea 
socială, inclusiv în atât de sensibilul plan al mentalităților. 
În acest context, oare unde mai este locul valorilor și 
principiilor tradiționale care au consacrat vocația etică 
a muzeului? Iar dacă etica muzeală este, la rândul ei, 
în permanentă schimbare, atunci în ce sens mai poate 
ajuta aceasta la progresul social? Sunt întrebări-cheie 
la care prezentul articol încearcă să răspundă, oferind 
totodată câteva repere analitice pentru o nouă temă de 
dezbatere.

1  Niţulescu V. Ş. (2014), p. 8.

Preocuparea muzeelor pentru etică

Ideea de „etică muzeală” a apărut încă din anul 
1902, atunci când ziarul New York Times a publicat 
un articol care lua în discuție practica vânzării de 
bunuri aparținând unor colecții de muzeu. De atunci, 
specialiștii și practicienii sunt invitați să răspundă la 
întrebarea „Care este etica muzeelor?” și, adiacent, la 
interogarea „Care este modalitatea cea mai potrivită 
prin care etica muzeală trebuie pusă în practică în 
acest domeniu profesional?”

Răspunsurile inițiale ale specialiștilor au evidențiat 
că, pe lângă valoarea sa normativă, un cod de etică 
muzeală are și o semnificație deosebită în ceea 
ce privește structurarea unei norme de conduită 
profesională.2 Apoi, prin coagularea preocupărilor 
etice sub forma unor Coduri de etică a muzeelor 
mai ample, a început să prindă contur, din ce în ce 
mai accentuat, ideea de responsabilitate morală a 
muzeelor față de publicul lor.

Totodată, chiar dacă principiile care fac obiectul 
codurilor de etică profesională în cadrul muzeelor 
au intrat în atenția specialiștilor relativ recent, 
etica muzeală a ajuns să fie privită repede atât ca o 
modalitate de acțiune, cât și ca furnizoare de soluții 
corecte pentru rezolvarea problemelor interne ale 
muzeului.

De aceea, etica muzeală poate varia în funcție de 
misiunea unui muzeu, de circumstanțele specifice în 
care apar problemele sale, precum și de persoanele 
implicate, atât din interiorul, cât și din afara muzeului.3

Așadar, pe plan organizatoric, putem vorbi astăzi de 
consolidarea etapei revalorificării spațiului muzeului 
prin integrarea sa în ambianța generală din societatea 
în care acesta își desfășoară activitatea. În ceea ce 
privește cadrul legislativ, așteptările și receptivitatea 
diferitelor categorii de public, limitările de personal 
și de finanțare, implicarea factorilor de decizie etc., 
acestea reprezintă alte elemente cărora muzeul 
trebuie să le vină în întâmpinare printr-o dinamică 
adecvată progresului social.

Pe baza acestei dinamici, care reprezintă un reper 
(alături de inițiative, implicare, stil de comunicare, 
parteneriate cu alte organizații ale societății civile 
etc.), se recurge la actualizarea periodică a codurilor 

2  Pisică G. (2012), pp. 379-382.
3  Yerkovich S. (2016), pp. 44-49.
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de etică muzeală. Această actualizare devine 
esențială pentru punerea bazelor unor noi strategii 
durabile de atragere a vizitatorilor în muzee. Astfel, 
etica muzeală devine, pe de o parte, relevantă pentru 
societate – prin reflexie – și, pe de altă parte, factor 
de inovare socială – prin progresie.

În linii generale, în cadrul unui muzeu, etica poate 
fi definită ca fiind un proces discursiv care vizează 
identificarea valorilor și a principiilor directoare 
pentru activitatea generală a acestui tip de instituție 
și unde principiile etice sunt de regulă statuate în 
mod separat.4

La rândul său, managementul muzeal a conștientizat 
faptul că aplicarea unei etici muzeale robuste, dar în 
același timp flexibile, va fi în măsură să contribuie la 
un impact din ce în ce mai semnificativ al muzeului 
asupra comunității pe care acesta o deservește. Acest 
impact trebuie resimțit nu doar în plan educațional 
(de către tineri și vârstnici deopotrivă), ci și în cel al 
întăririi structurii sociale, muzeul putând deveni un 
loc de întâlnire pentru culturi diferite.5

Studiile de marketing muzeal au relevat faptul că 
trebuie avută în vedere și categoria persoanelor 
care, din perspectiva muzeului, este formată din non-
vizitatori, adică acel public care nu este interesat nici 
măcar indirect de programe cultural-educative sau 
chiar de divertisment. O etică muzeală durabilă (și 
deschisă, evident) trebuie să-i aibă în vedere și pe 
aceștia, pentru că democratizarea actului muzeal 
înseamnă lărgirea ofertei muzeului spre dezvoltarea 
unor programe cultural-educative atractive și pentru 
aceste categorii (denumite puțin cam neinspirat non-
public6).

Este recunoscut faptul că, pentru a-și îndeplini rolul 
/ rolurile sociale, muzeul are nevoie de standarde 
etice. Cu toate acestea, afirmarea faptului că este 
nevoie de luarea în seamă a contextului specific 
și a particularităților fiecărui muzeu atunci când 
se elaborează codul său etic mai face încă obiectul 
unor dezbateri actuale. Adesea, acestea au ca 
temă evoluția normelor sociale și culturale de care 
etica muzeală trebuie să țină seama, deși evoluția 
socială, datorită multiplelor sale variabile, nu poate 
fi anticipată cu suficientă precizie. Conform tuturor 
recomandărilor organismelor implicate în viața 

4  Desvallées A., Mairesse F. (2010), p. 33.
5  NEMO (2014), pp. 5-7.
6  Zbuchea, A., Ivan L. (2008) p. 37.

muzeelor, codurile de etică ale acestora trebuie să 
asigure creșterea încrederii publicului în activitatea 
lor. De asemenea, trebuie să crească și rolul social 
al muzeelor ca agenți ai coeziunii sociale, care să 
servească intereselor diverselor categorii de public în 
mod transparent și fără discriminare.7

În prezent, putem constata că aceste exigențe 
etice apar transpuse până și la nivelul Caietelor de 
obiective manageriale pentru un muzeu și, evident, al 
Planurilor de management muzeal care sunt propuse 
periodic pentru aprobare. În aceste documente se 
afirmă clar că un muzeu trebuie să adopte un cod 
etic pe baza unor principii deontologice ferme în 
acord, pe de o parte, cu codurile etice adoptate în 
Convențiile Internaționale privind acțiunile culturale 
și de patrimoniu cultural și, pe de altă parte, în 
funcție de dinamica schimbării la nivelul societății. 
Desigur, și această schimbare trebuie digerată în mod 
corespunzător și nu aplicată doar de dragul schimbării, 
pentru a nu cădea în capcana transformării muzeului 
într-un templu populist de simplu agrement sau de 
divertisment.8

Coduri etice deja scrise

În acest sens, Codul etic elaborat de Consiliul 
Internațional al Muzeelor (ICOM) este considerat 
cel mai în măsură să reflecte principiile generale, 
acceptate de comunitatea muzeală internațională în 
ceea ce privește liniile directoare pentru standardele 
profesionale minime din practica muzeală.9 Etica 
profesională din instituțiile muzeale este, însă, mai 
mult decât un set de principii și norme de relaționare 
amorf, pentru că se bazează pe noțiunea de 
responsabilitate, împărtășită atât la nivel individual, 
cât și al întregului organizației, precum și la nivelul 
deschiderii muzeului către public.

Pe baza unei astfel de etici profesionale, muzeul poate 
răspunde atât așteptărilor de ordin organizațional, 
cât și celor de ordin social extins – prin receptarea 
semnalelor sociale. Mai mult, pentru a veni în 
întâmpinarea publicului și a răspunde nevoilor 
culturale ale comunității, etica muzeală își dovedește 
capacitatea de a responsabiliza, atât în plan individual, 
cât și societal. Acesta nu este doar un proces de 
valorizare în plan etic a noii misiuni a muzeului în 

7  Van-Praet (2016), p. 67.
8  Bishop C. (2015), p. 5.
9  ICOM (2014, actualizat).
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societate, ci și unul de negociere permanentă între 
nivelul profesional tot mai ridicat al personalului 
muzeal necesar pentru a face față noilor mijloace de 
comunicare și problemele sociale care țin publicul 
departe de muzeu. Aceste probleme, odată preluate 
în programele unui muzeu, capătă o nouă rezonanță 
în domeniul etic, care poate conduce la o mai bună 
înțelegere a lor în plan global.

Totuși, pentru a nu idealiza posibilitățile eticii muzeale, 
trebuie spus că aceasta poate rămâne întrucâtva sterilă 
atunci când nu are în vedere dinamica socială și proiecția 
efectelor așteptate. Unii critici ai eticilor profesionale 
susțin chiar că orice tip de etică aplicabilă pe plan 
instituțional nu este nimic altceva decât o tehnică de 
manipulare introdusă de teoria managementului, 
pentru a fixa o misiune sau mai multe, ocolind totodată 
obligația de a motiva personalul.

De aceea, un cod de etică aplicabil muzeelor, dincolo de 
exprimarea unor principii care afirmă valorile comune 
pentru toate părțile interesate, încearcă să statueze un 
mod de respectare nu doar a culturii majoritare, ci și a 
grupurilor celor mai vulnerabile din societate.

Deși nu există un singur răspuns la întrebarea „De ce 
au nevoie muzeele de un cod de etică?”, instrumentul 
reprezentat de codul etic oferă acestor instituții 
posibilitatea de integrare organică în noile realități 
sociale. De asemenea, acest document reprezintă 
un permanent izvor de bune practici, care ajută 
muzeul să regândească modul în care este (sau nu 
este) capabil să gestioneze interconexiunile sale cu 
societatea. La urma urmei, etica muzeală se referă la 
modul în care tratăm situl nostru, clădirile construite, 
artefactele care dau viață clădirilor și pe toți cei cu 
care intrăm în contact atât timp cât suntem aici.10

Tocmai pentru că au în vedere interacțiunea și iau 
în calcul așteptările publicului, Codurile etice ale 
muzeelor trebuie revizuite, astfel încât publicul să 
se simtă în permanență primul beneficiar nu doar al 
serviciilor oferite de muzeu, dar și al eticii muzeale. 
De asemenea, funcționând într-un circuit deschis, 
aceasta trebuie să fie, pe de o parte, suficient de 
strictă pentru a asigura sustenabilitatea conservării 
patrimoniului și, pe de altă parte, îndeajuns de 
laxă pentru a permite și chiar încuraja participarea 
vizitatorilor la cât mai multe dimensiuni ale lumii 
contemporane.11

10  Museums Associations (2016), pp. 20-22.
11  ICOM (2014, actualizat).

În esență, un Cod de etică muzeală este mai mult 
decât un simplu ghid de bună practică în cadrul 
acestei instituții. Acesta oferă, desigur, orientări 
generale în promovarea unor valori cruciale pentru 
coeziunea socială, dezvoltarea socială, toleranța 
și respectul reciproc, dar și îndrumări în privința 
provocărilor reale ridicate de noile practici muzeale 
implicate social.12

Consecințe în plan etic ale noilor 
concepții muzeale

Sunt de evidențiat aici cel puțin trei contribuții 
teoretice care exercită încă o influență covârșitoare 
în domeniul muzeologiei, atât asupra cercetătorilor, 
cât și asupra practicienilor dedicați. Este vorba 
despre lucrările semnate de Robert R. Janes, Nina 
Simon și Gary Edson.

Robert R. Janes este autorul lucrării „Muzeele fără 
frontiere”, o pledoarie muzeologică care reușește să 
demonstreze că aceste instituții au un rol semnificativ 
în societate, rol care depășește cu mult percepția 
convențională.

Autorul pune accent pe extinderea rolului muzeului, 
plecând de la necesitatea conservării identității unei 
comunități și ajungând până la posibilitatea muzeului 
de a crea viitorul celor care fac parte din respectiva 
comunitate. Desigur, acest lucru este posibil numai 
prin implicarea autentică a muzeului în problemele 
și aspirațiile sociale, implicit, făcând apel la o etică 
care încurajează activismul și responsabilitatea și 
care totodată permite acceptarea unor puncte de 
vedere alternative, chiar și în problemele cele mai 
importante.13

Viziunea lui Janes poate fi caracterizată drept 
una globalistă, în care comunitatea muzeală este 
chemată să-și revizuiască rolul său evolutiv, mai ales 
în contextul provocărilor contemporane de mediu, 
sociale și etice, precum și în automodelarea scopului 
muzeelor în societate.

Pe de altă parte, Nina Simon, în lucrarea „Muzeul 
participativ”, propune soluții pentru stimularea 
participării membrilor comunității și a vizitatorilor 
în a transforma instituția muzeală într-un loc mai 
dinamic și mai relevant, atât pe plan cultural, cât 
și social. Aceste soluții sunt extrem de importante 
12  Pabst K., Johansen E., Ipsen M. (2016), p. 10.
13  Janes R. (2016), p. 216.
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pentru managerii de muzeu care vor să practice 
schimbarea organizațională pe baza unor idei de 
transformare accelerată.

Muzeul participativ este un concept prin care le 
pot fi oferite vizitatorilor o mulțime de oportunități 
creative pentru ca aceștia să capete, în mod real, 
sentimentul participării printr-un schimb de idei 
care să ajute la (re)construirea comunității și, deci, 
a spațiului fizic și spiritual care definesc un muzeu.14

Desigur, există multiple consecințe ale unei implicări 
sociale profunde din partea muzeului, însă aici ne 
interesează aspectele etice ale restaurării misiunii 
sale. Pe baza acesteia, din perspectiva instituției 
muzeale, crearea punților sociale spre implicarea 
publicului devine nu doar o îndatorire printre altele, 
ci o valoare etică. Sub influența acestor puncte de 
vedere, de fiecare dată când prezintă muzeul raportat 
la mediul său (social, cultural, biologic, istoric etc.), 
muzeografia actuală se concentrează pe evidențierea 
aspectelor în care regăsim interacțiuni umane.

În ceea ce-l privește pe Gary Edson, în cartea sa 
„Etica muzeului” și, mai apoi, în „Etica muzeului 
în practică”, acesta abordează problemele etice 
în contextul verificării valorii teoriei expuse, prin 
încercarea de punere a ei în practica muzeală. 
Folosind multiple studii de caz și argumente bazate 
pe exemple, Edson ajunge la concluzia că etica 
consolidează valorile și convingerile fundamentale 
ale tuturor profesiilor practicate – lucru ce poate fi 
demonstrat, cu precădere, într-o instituție muzeală. 
Este evidențiată astfel importanța conduitei etice în 
dezvoltarea personală, precum și în formarea unor 
atitudini responsabile, care pun respectul la baza 
transpunerii în practică a eticii muzeale.

Pentru că sfera muzeului se află într-o permanentă 
schimbare, fiind influențată și, la rândul ei, influențând 
condițiile socio-culturale, economice și politice în 
care se manifestă, această instituție nu își poate 
îndeplini misiunea în orice condiții. Pe lângă suportul 
responsabilității în protejarea patrimoniului, muzeul 
are nevoie și de un standard etic de incluziune și 
sentiment al datoriei împlinite față de fiecare semen 
și față de colectivitate.

14  Simon N. (2010), p. 199.

În timp ce deontologia definește valorile pe care le 
promovează profesia și identifică principiile care 
ghidează comportamentele morale, etica muzeală 
încurajează promovarea celor mai înalte standarde 
de comportament ale celor care lucrează în profesie, 
ajutându-i să ia decizii alături de și pentru public.15 De 
asemenea, etica muzeală ajută la creșterea încrederii 
publicului în profesiile exercitate într-un muzeu, prin 
definirea practicilor acceptabile pentru acestea, într-
un context interactiv de comunicare cu publicul.

Astfel, principiile etice ajung să determine practicile 
și chiar cutumele din cadrul muzeelor. Prin urmare, 
etica rămâne consecventă principiilor sale, însă 
practicarea acestora se schimbă. De aceea, 
aplicarea acestor principii trebuie actualizată, în 
special pentru a răspunde cerințelor permanent în 
schimbare ale muzeului contemporan. Din acest 
motiv, apar ca necesare activitățile de cercetare 
și testare a publicului, de elaborare de proiecte și 
programe culturale în vederea identificării, selectării 
și diversificării modalităților de captare a interesului 
publicului vizitator.16

Așadar, nevoia unui cod de etică clar articulat este o 
parte a agendei profesionale muzeale. Acesta, chiar 
și în contextul actual, nu uită să sprijine educația, 
dar și învățarea socială, susținută atât de instituția 
muzeală, cât și de ansamblul comunității muzeelor, 
pe cât posibil în parteneriat. Deși perspectiva 
responsabilizării muzeului privind rolul său în 
societate este larg acceptată, se ridică întrebări legate 
de modalitățile concrete în care muzeul se poate 
integra într-o comunitate, respectându-și totodată 
obligația de conservare a moștenirii culturale în 
condiții optime.

Răspunzând adecvat la astfel de întrebări, muzeul 
capătă și rolul de avocat al onestității, al obiectivității 
și al responsabilității față de viitor, pentru că acesta 
administrează nu doar obiecte și situri, dar și idei 
asociate unor destine, făcându-se astfel responsabil 
pentru păstrarea patrimoniului tangibil și intangibil 
al omenirii.17

15  Edson G. (2017), p. 135.
16  Popa L-A., (2003), p. 181.
17  Edson G. (2017), pp. 10-21.
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Coduri etice muzeale care așteaptă să fie scrise

În esență, Codul de etică al unui muzeu afirmă respectul 
personalului muzeelor pentru public și răspunderea 
publică a acestei instituții angajate în serviciul publicului. 
De aceea, înaintea căutării performanței financiare, este 
important ca muzeele să permită codurilor lor etice să 
promoveze o cultură a practicilor și a comportamentelor 
etice și a participării. În acest fel, s-a ajuns ca astăzi să se 
afirme că într-un muzeu, alături de primatul legalității, 
trebuie să domine cel al eticii, astfel încât să poată crește 
încrederea publicului în rolul muzeului în societate.18

Am expus mai sus, foarte succint, trei variațiuni pe tema 
extinderii rolului muzeului spre problematicile reale 
ale societății. Coagularea acestor viziuni în plan etic are 
drept consecință necesitatea translatării eticii muzeale 
din zona eticilor non-utilitare (care afirmă primatul 
normativ al valorilor morale universale) în cea a eticilor 
utilitare, care sondează posibilitatea eticii de a influența 
dezvoltarea socială în funcție de gradul de acceptare a 
schimbării.19

Însă acest lucru nu este suficient, pentru că etica 
muzeală durabilă are nevoie și de ancorarea în principii 
morale verificate de-a lungul secolelor. De aceea, 
deschiderea eticii muzeale trebuie să fie orientată și 
către urmele semnificative ale trecutului. Luând în 
calcul toate acestea, noua etică muzeală se va dezvolta, 
în mod echilibrat, pe următoarele trei coordonate: 
responsabilitate socială în angajarea în viața comunității, 
transparență totală și împărțirea răspunderii pentru 
conservarea patrimoniului.

Aceste coordonate etice funcționează deja și orientează 
muzeul spre un model de participare democratică, 
aplicat prin inițiative benefice privind păstrarea și 
transmiterea cunoștințelor care prezintă un interes 
durabil pentru societate.

De asemenea, noua etică muzeală se orientează spre un 
discurs valoric care ține cont de dinamica necesităților 
comunităților în care muzeele devin din ce în ce mai 
prezente și mai utile. Astfel, desprinsă de simplul discurs 
programatic, noua etică muzeală se instituie ca o practică 
socială capabilă nu doar să identifice probleme sociale, 
dar să încerce să le și rezolve.

În plus, dezbaterile din jurul exigențelor etice care 
trebuie să guverneze activitatea muzeistică au depășit 

18  ICOM (2014, actualizat).
19  Frone S., Constantinescu A. (2016), p. 7.

sfera specialiștilor, fiind încredințate acum și categoriilor 
de public care doresc să se implice. Astfel, acestea 
colaborează la crearea unui nou orizont muzeal, care 
poate deveni durabil tocmai pentru că este deschis 
schimbării.20

O astfel de evoluție etică reprezintă un proiect de 
dezvoltare socială care deschide noi orizonturi, inclusiv 
pentru responsabilizarea publicului în privința rolului 
muzeului în societate. Eșecul colectei publice pentru 
achiziționarea „Cumințeniei Pământului”, de exemplu, 
arată că factorii de răspundere pentru instituțiile 
muzeale, cel puțin la noi, mai au multe de făcut în sensul 
susținerii acestui efort.

Concluzii

Chiar dacă muzeul este expresia dezvoltării sociale din 
prezent, faptul că etica muzeală cunoaște o dinamică 
excepțională a transformat această etică dintr-o normă 
rigidă într-o etică deschisă acumulărilor calitative.

Consecința acestei evoluții o reprezintă desprinderea 
de închistările eticilor profesionale și deschiderea 
concomitentă spre pluralismul deontologic care, pe 
baza schimbului de bune practici, va aduce publicul mai 
aproape de valorile muzeului.

Astfel, etica muzeală devine în măsură să refondeze 
comandamentele morale prezente la nivelul întregii 
societăți, deși cadrul muzeal se înscrie întotdeauna 
într-o arie socială dată.

De asemenea, prin impulsul pe care îl dă schimbării 
sociale, etica muzeală are capacitatea inovativă 
necesară promovării progresului social și a schimburilor 
interculturale.

Acest nou tip de etică, având respectul și responsabilitatea 
drept constante invariabile, își permite să cheme 
publicul să parcurgă, cu deplină încredere în stabilitatea 
edificiului moral pe care îl reprezintă muzeul, ecartul 
dintre constantele trecutului și incertitudinile viitorului.

Putem miza pe etica muzeală deschisă, pentru că aceasta 
reprezintă mai mult decât suma aspirațiilor etice ale 
societății din fotografia prezentului. În plus, ea are darul 
de a deschide o perspectivă unică asupra unor resorturi 
sociale intime, la care altfel nu am fi avut acces.

20  Marstine J. (2011), p. 26.
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CoDul DeontologiC al iCoM  
șI AplICABIlItAteA luI în Muzee

ABSTRACT

A code of museum ethics should represent and provide a set of consensual values 
and standards of behaviour that are agreed at a particular time to define a 
relationship of trust between the museum and the communities it serves. For 
example, the ICOM Code of Ethics for Museums provides a set of minimum 
standards, for use on a global basis. The purpose of this paper is to present and 
interpret the principles which are pointed out in the ICOM Code and the social 
responsibility of museums and to contribute to the debate on museum codes of 
ethics and to provide some ideas for future revisions.

Key-words: museum ethics, cultural heritage, social responsibility, transparency, 
ICOM Code of Ethics

Introducere 

Codurile deontologice profesionale, normele și codurile de practici și proceduri au fost 
utilizate în muzeologie încă de la începutul secolului XX, când Asociația Americană a 
Muzeelor (AAM) a publicat primul cod de etică, sub denumirea de Code of Ethics for 
Museum Workers. Lucrarea evidențiază sistemul de valori al angajaților din muzee, 
așa cum s-a dezvoltat de la sfârșitul secolului al XIX-lea, precum și principiile etice ale 
profesiei de muzeograf: „Muzeele, în cel mai larg sens, sunt instituții care păstrează 
în siguranță bunurile pentru omenire și pentru bunăstarea viitoare a speciei umane. 
Valoarea lor este direct proporțională cu serviciul pe care îl oferă vieții intelectuale și 
emoționale a oamenilor. Viața unui angajat din muzee este, în esență, una în serviciul 
celorlalți.”1

Codurile de etică ale muzeelor se referă la punerea în practică a principiilor etice ale 
angajaților în munca lor de zi cu zi, fiind în mod regulat revizuite și reînnoite. Muzeele au 
o influență morală2: ele există într-un dialog continuu cu societatea și reprezintă instituții 
complexe. Codurile lor de etică reflectă valorile instituției, dar și contextele sociale, 
standardele, normele și filosofia ce stă la baza modului de funcționare a muzeelor în 
concordanță cu propriile valori și cu cele ale societății căreia îi aparțin.3

Etica muzeală are în vedere două aspecte ce țin de profesia de muzeograf: în primul 
rând, se adresează afacerilor interne ale comunității muzeelor și intenționează să 
le trezească celor care lucrează în acest domeniu un simț al stimei de sine, reliefând 
unitatea conceptuală a acestei profesii. În al doilea rând, etica muzeală este direcționată 
spre exterior și definește comportamentul admisibil și responsabilitatea celor care 
lucrează în muzee față de societatea pe care o servesc.4

1  Macdonald, R. R. (1991), 178.
2  Marstine, J. (2011), 5.
3  Bounia, A. (2014), 1.
4  Edson, G. (1997), 10.
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Cele 8 principii ale Codului deontologic al ICOM

Unul dintre cele mai cunoscute coduri de etică 
profesională în muzee este Codul deontologic al 
ICOM (International Council of Museums), care a 
fost aprobat în unanimitate în 1986 și publicat anul 
următor. Codul a fost revizuit în 2004, ca urmare a 
impactului schimbărilor organizaționale și sociale 
asupra muzeelor. Aceste influențe includ adaptarea 
prevederilor în ceea ce privește muzeele, precum 
și grija și protejarea moștenirii culturale și naturale 
pe care acestea o asigură. Dacă în mod tradițional 
muzeele erau asociate cu o moștenire culturală în 
mișcare, odată ce conștiința conservării a devenit din 
ce în ce mai acută, acestea au început să cuprindă, pe 
lângă situri istorice și clădiri, și locuințe semnificative 
și aspecte ce țin de moștenirea vie a umanității, 
incluzând moștenirea culturală intangibilă.5

Primul principiu al Codului deontologic al ICOM se 
referă la datoria muzeelor de a conserva, explica 
și promova moștenirea naturală și culturală a 
umanității.6 Fiind instituții cu responsabilități publice 
complexe, muzeele trebuie să urmărească un scop 
bine definit și să-și asume misiunea de a asigura 
resursele necesare îndeplinirii acestuia. Protejarea și 
interpretarea moștenirii culturale plasează muzeele 
într-o poziție specială în ceea ce privește încrederea 
publică. Totuși, în anumite cazuri, finanțarea acestei 
încrederi publice a devenit din ce în ce mai dependentă 
de sectorul privat sau comercial. Sponsorizările 
pe care companiile private le fac pentru a susține 
financiar muzeele sunt procese bidirecționale – în 
esență, constituie un schimb de servicii specifice 
mai degrabă decât un sprijin necondiționat. Așadar, 
chiar dacă muzeele sunt acum instituții ce au 
sarcini complexe și urmăresc mai multe direcții de 
extindere, este important pentru misiunea lor socială 
și modul în care sunt percepute de către public să 
nu-și utilizeze resursele pentru a servi unor scopuri 
financiare externe.

Un alt principiu pe care se fundamentează Codul 
deontologic al ICOM este formulat astfel: „Muzeele 
care au în grija lor colecții trebuie să le păstreze în 
siguranță pentru beneficiul societății și dezvoltării ei.” 
Prin urmare, angajații din muzee au responsabilitatea 
de a acorda o atenție deosebită colecțiilor pe care 
le au în păstrare, pentru ca acestea să ajungă la 
generațiile viitoare în cele mai bune și sigure condiții. 
5  Lewis, G. (2016), 46.
6  Idem.

Un element important în gestionarea riscurilor din 
muzee îl constituie conservarea preventivă, prin care 
se asigură păstrarea colecțiilor într-un mediu protejat, 
indiferent că este vorba de un depozit, vitrina în 
care acestea sunt expuse sau o zonă de tranzit. 
De asemenea, câteodată se poate pune problema 
consolidării unui obiect sau a unei mostre, precum și 
a efectuării unor reparații sau restaurări. Este esențial 
ca, înainte să aibă loc o astfel de conservare, să se 
ceară sfatul specialiștilor din domeniu și apoi să se 
realizeze sub îndrumarea unui restaurator calificat.7

În mod normal, un muzeu activ va adăuga în 
permanență elemente noi în colecțiile sale. Este 
necesar să stabilească istoricul complet al oricărui 
obiect înainte ca achiziția să fie luată în considerare. 
Chiar dacă un donator poate să aibă un „document 
legal” pentru un obiect, acest lucru nu exclude 
o achiziție anterioară ilegală. Pentru acest scop, 
conceptul de due diligence a fost introdus în Codul 
ICOM încă din 2004. Orice afacere cu obiecte sau 
materiale care au o proveniență inadecvată este 
considerată ilegală și, prin urmare, neetică. Muzeele 
trebuie să-și asume poziția de lideri în acest domeniu 
și să contribuie la atenuarea valului de descoperiri 
ilegale în ceea ce privește resursele naturale, 
culturale și biologice ale lumii.

Îngrijirea unei colecții presupune o atenție specială 
atunci când este vorba de rămășițe umane, artefacte 
sau alte materiale de o semnificație sacră. Acestea 
trebuie să fie conservate într-un mod corespunzător 
și cuviincios, fiind de obicei păstrate în arhivele unor 
instituții științifice, cu posibilitatea de a se studia la 
cerere și în scopuri legitime. Utilizarea materialului 
respectiv trebuie să fie compatibilă cu standardele 
profesionale, precum și cu interesele și credințele 
comunității din care provin. Un astfel de exemplu 
îl poate constitui Muzeul Memorial din New York, 
dedicat victimelor atentatelor teroriste din 11 
septembrie 2001, unde sunt găzduite, pe lângă cele 
40.000 de fotografii și 11.000 de artefacte (mărturii 
orale, haine, cărți etc.), și aproximativ 9.000 de 
rămășițe umane neidentificate ale celor care și-au 
pierdut viața atunci. Aceste rămășițe sunt păstrate 
într-un depozit subteran, un spațiu ce nu este 
accesibil publicului, existând totuși posibilitatea de a 
fi vizitat doar de familiile victimelor, în timpul orelor 

7  Lewis, G. (2016), 48.
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în care muzeul este deschis, precum și în afara lor 
(însă numai cu programare). 

Al treilea principiu al Codului deontologic al ICOM 
se referă la responsabilitatea muzeelor de a iniția 
și promova acțiuni prin care să sporească nivelul de 
cunoștințe al publicului vizat. Pentru a atinge acest 
obiectiv, muzeele întreprind cercetări, de exemplu, 
care pot fi legate de colecțiile lor, de domenii 
culturale conexe sau care se pot concretiza în 
activități publicistice (ziare sau reviste ale muzeelor). 
Astfel de cercetări ar trebui să fie în concordanță cu 
misiunea și obiectivele muzeului și să se realizeze la 
cele mai înalte standarde, cu scopul de a publica apoi 
rezultatele și de a le aduce la cunoștința publicului 
larg, dar și a comunității academice.8

De asemenea, muzeele trebuie să creeze oportunități 
pentru aprecierea, înțelegerea și managementul 
moștenirii culturale și naturale.9 Cu alte cuvinte, 
facilitățile pe care le asigură muzeele ar trebui să 
fie accesibile din punct de vedere fizic și intelectual 
în mod regulat și în timpul unor ore rezonabile. A-și 
împărtăși informațiile și expertiza publicului este 
fundamental pentru scopul social al muzeelor, pe 
care ar trebui să-l atingă într-o manieră profesională. 
Interacțiunea cu oamenii care reprezintă comunitatea 
locală poate ajuta un muzeu să-și dezvolte rolul 
educațional și să atragă și audiențe mai largi. Este 
important de precizat că anumite comunități pot să se 
opună și să considere inadecvat ca anumite aspecte 
ale moștenirii lor să fie expuse, cum sunt, de exemplu, 
rămășițele umane sau obiectele sacre, iar aceste 
puncte de vedere trebuie să fie respectate. Acesta 
a fost și cazul Muzeului Memorial dedicat victimelor 
atentatelor din 11 septembrie, ce a stârnit la început 
mai multe controverse, mai ales din partea familiilor 
celor uciși, care respingeau ideea ca cei pe care i-au 
iubit să fie folosiți pentru a servi scopului muzeului 
de a atrage vizitatori plătitori de bilet. După cum 
am menționat anterior, soluția pe care conducerea 
muzeului a găsit-o a fost aceea de a depozita 
rămășițele într-un spațiu privat, independent de cel 
expozițional, la care să nu aibă acces decât familiile 
victimelor, nu și vizitatorii ocazionali ai muzeului.

Implicarea publicului în susținerea muzeului, a 
obiectivelor și activităților lui poate să aducă beneficii 
reciproce. Principalul contact pe care publicul îl 
poate avea cu muzeul se realizează prin intermediul 

8  Lewis, G. (2016), 49.
9  Idem.

expozițiilor permanente și temporare, al tururilor 
cu ghid sau al prezentărilor colecțiilor sau diverselor 
forme de promovare online a resurselor muzeului 
(tururi virtuale, publicații, aplicații pentru telefon și 
tabletă care oferă acces la colecțiile din muzeu etc.). 
Această muncă interpretativă ar trebui să-și păstreze 
standardele de acuratețe, onestitate și obiectivitate 
și să fie întemeiată din punct de vedere academic.

Un alt principiu al Codului deontologic al ICOM este 
formulat astfel: „Muzeele păstrează resurse care 
asigură oportunități și beneficii pentru celelalte 
servicii publice.” Expertiza specialiștilor din muzee 
poate să fie utilizată de alte instituții publice – 
de exemplu, în cazul în care acestea au nevoie 
de informații pentru realizarea unor studii de 
impact asupra dezvoltării sau conservării mediului. 
Implicarea în astfel de proiecte poate să atragă și un 
feedback folositor muzeului, precum și o îmbogățire a 
cunoștințelor angajaților acestuia, dar este important 
ca timpul dedicat acestor activități să nu compromită 
misiunea principală a instituției.

Foarte multe muzee oferă servicii de evaluare sau 
consultanță, de exemplu, în domeniul artelor vizuale, 
în care acestea pot fi solicitate în ceea ce privește 
lucrările de artă deținute de proprietari privați sau de 
organizații comerciale. Informațiile despre astfel de 
materiale ar trebui să fie tratate în mod confidențial, 
însă, în cazul în care contribuie la realizarea unor noi 
descoperiri într-un domeniu, proprietarul ar trebui 
să fie încurajat să aprobe publicarea lor, dacă sunt 
adecvate. Obiectele pot fi evaluate numai de către 
organizații publice recunoscute. În cazul în care 
muzeul poate beneficia cumva din punct de vedere 
financiar sau legal sau poate avea un interes pentru 
un anumit obiect, evaluarea ar trebui să fie realizată 
independent. Obiecte care pot fi achiziționate, 
transferate, importate sau exportate într-un mod 
ilegal sau ilicit ar trebui să nu fie identificate 
sau autentificate. În astfel de cazuri, autoritățile 
competente trebuie să fie notificate.10

De asemenea, muzeele ar trebui să aibă o colaborare 
strânsă cu membrii comunităților din care provin 
colecțiile lor, precum și cu cei în serviciul cărora 
funcționează. Obiectele ce fac parte din moștenirea 
naturală sau culturală a unui popor necesită asocierea 
cu oameni, locuri și evenimente, prin intermediul 
cărora li se oferă o semnificație și o justificare pentru 
locul pe care-l ocupă în colecția muzeului. În acest 
10  Lewis, G. (2016), 50.
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mod, ele se diferențiază de proprietatea comună. 
Cu toate acestea, astfel de asocieri pot să creeze 
și tensiuni. De exemplu, asocierea geografică a 
unui obiect, mai ales într-o zonă în care granițele 
politice s-au schimbat, poate să capete o importanță 
transnațională, națională, regională sau locală și 
astfel poate ridica diverse probleme, precum cea a 
muzeului care ar fi cel mai indicat să-l găzduiască. 
Aceste tensiuni devin și mai complexe atunci când 
obiectul are importanță etnică, politică sau religioasă. 
Astfel de situații ar trebui să asigure oportunități de 
a împărtăși informațiile și expozițiile cu muzeele din 
comunitățile implicate.

Cu privire la colecțiile internaționale, acestea trebuie 
să fie restituite țărilor din care provin sau familiilor 
oamenilor ce le-au deținut. Acest lucru este cu atât 
mai relevant atunci când un obiect a fost exportat 
sau transferat în mod ilicit din țara lui de origine sau 
furat în timpul unei perioade de ocupație. Expunerea 
unor astfel de obiecte dă impresia de acceptare a 
unui asemenea comportament.

Colectarea bunurilor culturale de la comunitățile 
contemporane și interpretarea moștenirii lor solicită 
colaborarea apropiată cu respectivele comunități 
implicate și respectul pentru tradițiile și cultura ei. 
Obiectele de semnificație sacră, precum rămășițele 
umane, trebuie să fie tratate cu sensibilitate și deferență 
pentru cei implicați. Cooperarea cu organizațiile care 
reprezintă comunitățile și moștenirea lor poate să aducă 
beneficii pentru ambele părți, precum și implicarea 
unor asociații de voluntari sau „prieteni” ai muzeelor.11

De asemenea, muzeele sunt obligate să acționeze 
de fiecare dată într-o manieră legală. Ele trebuie 
să se conformeze legilor țării în care își desfășoară 
activitatea, precum și legislației internaționale cu 
aplicabilitate la acest domeniu. Legea care se referă 
la moștenirea culturală și naturală a comunităților 
variază într-un mod considerabil de la o țară la 
alta și uneori Codul deontologic al ICOM poate să 
joace un rol cvasi-legal în asigurarea standardelor 
pentru conduita muzeelor atunci când legislația 
este deficientă sau lipsește. Codul folosește 
legislația internațională ca un ghid al standardelor 
profesionale, iar aceste instrumente legale se aplică 
la practica eticii muzeale, chiar dacă tratatele sau 
convențiile respective au intrat sau nu în vigoare într-
un anumit stat implicat.12

11  Lewis, G. (2016), 51.
12  Idem.

Nu în ultimul rând, muzeele trebuie să opereze 
și într-un mod profesional și să conștientizeze că 
menținerea, conservarea și interpretarea moștenirii 
unor civilizații sau culturi reprezintă o datorie 
publică. Publicul are dreptul să se aștepte ca aceste 
responsabilități să fie îndeplinite într-o manieră 
profesională, prin acceptarea anumitor standarde și 
legi, dar și a altor modalități de siguranță împotriva 
unui comportament ilegal sau neetic. Personalul 
muzeelor care lucrează în departamentele de 
Resurse Umane ar trebui să dezvolte politici, 
proceduri și condiții de angajare compatibile cu 
aceste responsabilități pentru a le permite să le 
implementeze într-o manieră profesională și etică. 
Loialitatea față de cei aflați în funcții de conducere, 
dar și față de colegi constituie un element important 
în etica profesională, la fel și susținerea demnității și 
onoarei pe care le oferă calitatea de angajat într-un 
muzeu în relațiile cu cei din exterior. 

Personalul din muzee trebuie să aibă cunoștințele, 
experiența și contactele prin intermediul cărora 
să beneficieze și de oportunități externe, precum 
oferirea de servicii de consultanță, predare, scriere și 
radiodifuziune, sau să răspundă cererilor personale 
ale celor care au nevoie de opinia unor specialiști sau 
de evaluările pe care aceștia le fac bunurilor culturale, 
științifice și naturale moștenite. Angajații muzeelor ar 
trebui să dezvolte relații și cu alți specialiști, cu piața 
comercială sau cu proprietarii unor colecții private.

Cu toate acestea, astfel de asocieri pot să ducă și 
la conflicte de interese, ceea ce impune o evaluare 
principială și calculată. Relațiile profesionale trebuie 
să se ridice la cele mai înalte standarde, prin 
respectarea confidențialității și evitarea oricăror 
situații care presupun acceptarea unor cadouri 
sau favoruri ce ar putea compromite normele 
angajaților din muzee. De exemplu, colecțiile private 
ale angajaților nu trebuie să interfereze cu cele ale 
instituției în cadrul căreia lucrează. Aceștia nu au voie 
să beneficieze nici din vânzarea sau din cumpărarea 
unui bun care are legătură cu moștenirea culturală 
și naturală a unei comunități. De fiecare dată când 
un conflict de interese apare sau este anticipat, 
problema trebuie să fie împărtășită cu autoritatea 
competentă, iar situația clarificată sau rectificată cât 
mai curând posibil.13

13  Lewis, G. (2016), 51-52.
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Concluzii

Așadar, rolul muzeelor în societate este unul activ 
și multiplu. Există, totuși, în această diversitate de 
prevederi, un scop comun: acela de a păstra amintirile 
colective ale societății, exprimate într-un mod tangibil 
sau intangibil prin intermediul moștenirii culturale și 
naturale. Această grijă nu ar avea niciun sens dacă 
nu ar fi asociată cu liberul acces al publicului și cu 
oferirea de explicații necesare pentru ca aceasta să-
și înțeleagă mai bine trecutul. Prin urmare, muzeele 
trebuie să asigure nu doar prezentarea moștenirii 
culturale a unui popor, ci și facilitarea înțelegerii 
de către acesta a ceea ce semnifică, de fapt, 
respectivul patrimoniu. Prin intermediul unor coduri 
de etică precum ICOM, sunt asigurate standardele 
minime care reflectă așteptările opiniei publice și 
pe baza cărora specialiștii din muzee își pot evalua 
performanțele. 

Așadar, codul deontologic al ICOM nu constituie doar 
o bază a standardelor minime din etica muzeală, ci 
reprezintă și o modalitate de a promova punctele 
comune ale membrilor unei comunități diverse, însă 
cu scopuri strategice generale. Chiar dacă domeniile 
în cadrul cărora muzeele își desfășoară activitatea 
pot fi extrem de variate (de la artă, istorie, arheologie 
sau geologie la știință, tehnologie, agricultură etc.), 
iar personalul lor provine din medii academice și 
operative diferite, muzeele împărtășesc unele cu 
celelalte responsabilitatea pe care o au față de 
societate, și anume aceea de a păstra în siguranță 
moștenirea ei culturală și naturală și de a o expune și 
explica astfel încât publicul să-i înțeleagă importanța 
și să-i asigure continuitatea.

În ceea ce privește revizuirile codurilor naționale 
sau internaționale de etică muzeală, acestea ar 
trebui să aibă în vedere responsabilitățile pe care 
cercetările specialiștilor din muzee le au față de 
societate (de exemplu, respectul pentru toate 
comunitățile indiferent de rasă, etnie, religie sau 
cultură; respingerea marginalizării sau excluderii; 
respectul pentru diferențele de gen etc.), adoptarea 
unor instrumente și standarde adecvate pentru a 
satisface nevoile și cerințele diverselor categorii 
de muzee (alegerea unor metode de cercetare 
adecvate; evitarea unor pierderi sau câștiguri 
materiale nejustificate; reflecții asupra consecințelor 
pe care angajamentul presupus de cercetare le poate 
avea asupra participanților) și responsabilitatea față 

de toți participanții la cercetare (respectul pentru 
participarea voluntară; asigurarea confidențialității și 
a caracterului anonim al datelor; protecția împotriva 
oricăror imixtiuni, pagube sau dezastre).14

Astfel, codul de etică muzeală trebuie să fie o sursă 
de inspirație pentru noile generații de specialiști și să 
le inspire gândirea etică, prin încurajarea onestității, 
a corectitudinii, a respectului și a responsabilității. 
Mai mult de atât, un cod de etică muzeală trebuie 
să recunoască evoluția muzeelor și a personalului 
din astfel de instituții și să asigure noi modalități prin 
care angajații să-și aprecieze munca, dar și prin care 
societatea să le prețuiască și să le perceapă activitatea 
și rolul în cadrul comunității. Efortul continuu pe 
care trebuie să-l depună și muzeele, și indivizii este, 
așadar, esențial pentru scopul de a revizui codurile 
de etică muzeală și de a susține o perspectivă înnoită 
asupra profesiei și instituției în sine.
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unele ProBleMe etiCe  
Ale MAnAgeMentuluI MuzeAl rOMâneSC

În acest articol vom descrie componența managementului muzeal românesc 
și, succint, documentul programatic al Consiliului Internațional al Muzeelor (în 
continuare ICOM) cu privire la standarde etice muzeale, respectiv unele probleme 
de etică întrevăzute de noi în ceea ce privește activitatea managementului muzeal 
românesc, ca sursă primară atât a stagnării din profesiunea noastră, cât și a 
conflictelor acutizate după anii 2005-2017 din sistem. Pentru că breasla profesională 
a managerilor culturali este încă una tânără, primul pas spre profesionalizarea 
acesteia este recunoașterea și asumarea problemelor reale.

Managementul muzeal

De multe ori, există tendința de a reduce managementul în general, și cel muzeal 
în particular, la persoana managerului sau a directorului, după caz. Trebuie 
să accentuăm de la bun început că această noțiune, de management muzeal, 
reprezintă pentru noi o ecuație cu mai multe (ne)cunoscute, care însă contribuie 
în comun, nu și în solidar, la gestionarea intereselor muzeelor noastre. 

Managementul muzeal este format, în realitate, din mai multe componente:

• autoritatea locală sau centrală, respectiv proprietarul de drept public sau 
privat a patrimoniului cultural, natural sau material al muzeelor;

• decidentul politic prezent la nivel guvernamental, regional, județean sau local;
• mandatarul contractului de management – în continuare manager – sau 

director numit;
• organele colegiale de conducere: consiliu științific, consiliu de administrație;
• persoanele cu funcție de conducere din cadrul organizațiilor muzeale, altele decât 

managerul sau directorul: directori adjuncți, șefi de serviciu, șefi de departamente, 
șefi de direcții, șefi de secție, șefi de birou – sau middle management. 

Aplicarea sau, dimpotrivă, absența principiilor etice, scrise sau nescrise, la toți 
acești factori implicați în managementul muzeal duce la conflictele și dilemele 
etice pe care le vom descrie în a doua parte a comunicării noastre.

Pentru corectitudine, trebuie să menționăm că o parte dintre principiile etice ale 
bunei guvernări sunt stipulate în legislația națională aplicabilă de Agenția Națională 
de Integritate, care este însă orientată spre transparentizarea surselor de venituri 
personale ale personalului cu funcție de conducere (declarații de avere), respectiv spre 
eliminarea micii și marii corupții sau evitarea conflictului de interese în procedurile de 
achiziții publice.1

1 Legea nr. 184/2016 din 17 octombrie 2016 – privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de 
interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică; Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 
– privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum 
și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; Legea 
nr. 144 din 21 mai 2007, republicată – privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale 
de Integritate, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 115 din 16 octombrie 1996 – pentru 
declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de 
control și a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
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Aceste legi nu reglementează norme de bună 
guvernanță în domeniul specific de activitate, al 
protejării și valorificării patrimoniului cultural, 
pentru care singurul instrument aflat la îndemână 
este Codul Etic ICOM. Poate este de menționat aici și 

constatarea că legea patrimoniului (182/2000), legea 
muzeelor (311/2003) sau legea managementului 
instituțiilor publice de cultură (189/2008) nu folosesc 
cuvântul „etic” în cuprinsul lor.

Codul Etic ICOM și unele probleme ale managementului muzeal românesc

Sistemul mondial recunoscut prin care se structurează 
și reglementează activitatea publică în domeniul 
culturii este reprezentat de Organizația Națiunilor 
Unite pentru Educație, Știință și Cultură – UNESCO. În 
cadrul UNESCO funcționează Consiliul Internațional 
al Muzeelor – ICOM. Această organizație este singura 
care ne oferă în acest moment un indiciu cu privire la 
regulile de bună guvernare în domeniul protejării și 
valorificării patrimoniului cultural, cu accent exclusiv 
pe problemele specifice de activitate.

Documentul internațional care stabilește limitele 
morale și etice ale activității muzeale este Codul etic 
ICOM. Codul eticii profesionale ICOM a fost adoptat 
în unanimitate de a 15-a Adunare Generală ICOM 
de la Buenos Aires din 4 noiembrie 1986. Acesta a 
fost amendat de către a 20-a Adunare Generală de 
la Barcelona din 6 iulie 2001, când a fost redenumit 
în Codul Etic pentru Muzee ICOM, și revizuit de către 
a 21-a Adunare Generală din Seoul, din 8 octombrie 
2004.2

După cum se arată și în document, Codul ICOM 
reprezintă un standard minim pentru muzee. Este 
prezentat „ca o serie de principii, bazate pe modele, 
pentru o practică profesională de dorit”. 

Cuprinsul Codului ICOM constă în mai multe capitole: 

1. Muzeul conservă, interpretează și promovează 
moștenirea naturală și culturală a umanității;

2. Muzeele care mențin colecțiile, le păstrează 
în custodie pentru beneficiul societății și al 
dezvoltării acesteia; 

3. Muzeele păstrează mărturii de bază pentru 
stabilirea și viitorul cunoașterii; 

4. Muzeele oferă oportunități pentru aprecierea, 
înțelegerea și managementul moștenirii 
naturale și culturale; 

5. Muzeele dețin resurse care oferă oportunități 
pentru alte servicii publice și beneficii; 

2 http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/code_
ethics2013_eng.pdf

6. Muzeele lucrează în colaborare strânsă cu 
comunitățile care originează colecțiile, precum 
și cu cele pe care le servesc; 

7. Muzeele activează într-o manieră legală; 
8. Muzeele activează într-o manieră profesională; 
9. Glosar.

În continuare vom trece în revistă unele probleme de 
etică identificate de noi la o parte a managementului 
muzeal românesc, așa cum rezultă ele prin raportare 
la elemente din Codul Etic ICOM, constând în 
diferențe notabile în practica curentă națională.

La capitolul 1 „Muzeele conservă, interpretează 
și promovează moștenirea naturală și culturală a 
umanității”, la punctul 1.12 „Numirea directorului 
sau conducătorului” se stipulează: „Directorul sau 
conducătorul muzeului este un post cheie și atunci 
când se face o numire, corpul guvernamental trebuie 
să aibă în vedere cunoștințele și abilitățile necesare 
ocupării acestui post. Aceste calități trebuie să includă 
abilități intelectuale și cunoștințe profesionale, 
completate de o conduită etică la standard înalt.”

Prima deficiență națională majoră o identificăm la 
nivelul numirii directorului sau a managerului de 
către autoritatea publică. Această problemă este 
una care aparține atât autorității, cât și managerilor 
care acceptă să fie numiți în aceste poziții, fie prin 
formula păcătoasă a conducerii interimare, fie prin 
intermediul concursurilor formale, cu condiții de 
participare croite după fișa biografică a singurului 
candidat. Dacă la acestea mai adăugăm și absența 
abilităților intelectuale sau a cunoștințelor 
profesionale specifice instituției unde se exercită 
managementul, avem un prim caz de problemă 
etică a sistemului, care de multe ori este și motivul 
primordial al deprofesionalizării muzeale românești.

Capitolul 2, „Muzeele care administrează colecții le au 
în custodie pentru beneficiul societății și al dezvoltării 
acesteia”, recomandă următoarele: „2.3. Atenția la 
proveniența și sarcinile (patrimoniului). Trebuie depuse 
toate eforturile înainte de achiziție pentru a se asigura 
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că orice obiect sau exemplar oferit pentru achiziție, 
donație, împrumut sau schimb nu a fost obținut ilegal, 
sau expostat din țara de origine, sau țară intermediară 
în care e posibil să fi fost obținut legal (inclusiv din țara 
în care se află muzeul). Eforturile în această chestiune 
trebuie să stabilească istoria completă a obiectului de 
la descoperire sau producere.”

O problemă care s-a agravat în ultimii ani este 
dată de atenția, sau mai precis de absența ei, la 
proveniența și sarcinile patrimoniului. Unele muzee, 
prin managementul lor, au deschis cutia Pandorei în 
achiziția de bunuri culturale mobile fără proveniență 
certă, să spunem rezultate în urma „detectării” 
lor cu aparate sofisticate pe „marginea drumului” 
sau la „marginea pădurii X”. Eforturile de stabilire 
a istoriei complete „a obiectului de la descoperire 
sau producere” sunt calamitate de obsesia unor 
manageri de a avea cât mai multe bunuri culturale 
susceptibile de a fi clasate în categoria „Tezaur”. 

Ba mai mult, la punctul 2.4 „Obiecte sau specimene 
din descoperiri neautorizate sau neștiințifice” se 
arată explicit că „muzeele nu trebuie să achiziționeze 
obiecte despre care există motive rezonabile să 
credem că descoperirea lor implică cercetare 
neautorizată sau neștiințifică, sau distrugerea ori 
deteriorarea intenționată de monumente, situri 
arheologice sau naturale, ori de specii și habitate 
naturale. În același fel, achiziția nu trebuie să aibă 
loc dacă descoperirea nu a fost adusă la cunoștința 
proprietarului sau ocupantului terenului, sau către 
autoritățile guvernamentale sau legale potrivite.” 
Asupra acestui aspect se revine și la punctul 4.5 
„Expunerea de materiale fără proveniență”, prin 
sublinierea faptului că „muzeele trebuie să evite 
expunerea sau folosirea în alt fel a materialelor cu 
origine disputată sau necunoscută. Ele trebuie să 
fie conștiente de faptul că asemenea expuneri sau 
folosiri pot fi interpretate ca motiv sau contribuție la 
traficul ilicit de proprietăți culturale.” 

Practica națională a ultimilor ani a dus la dezvoltarea 
patrimoniului muzeal prin „descoperiri neautorizate 
sau neștiințifice”, dar importante pentru că sunt din 
aur lucitor. Să mai vorbim și de „contribuția la traficul 
ilicit de proprietăți culturale”? Putem numai intui 
că explozia de „detectări” de tezaure din metale 
prețioase este vârful icebergului, numărul șocant 
de „detectoare” autorizate sau scoase la vânzare 
fiind o dovadă certă a acestei realități imposibil de 
cuantificat.

La articolul 2.10 „Achiziții oferite de membrii corpului 
guvernamental sau de către personalul muzeului” se 
arată că e nevoie de „atenție specială în considerarea 
oricărui bun, indiferent că este oferit spre vânzare 
sau ca donație, sau pentru reducere de taxe, de către 
membrii instituțiilor guvernamentale, personalului 
muzeelor, ori a familiilor sau asociaților apropiați ai 
acestor persoane.”

Credem că o atenție sporită ar fi trebuit să acorde 
managementul muzeal românesc la oferta de donație 
pentru înființarea unui muzeu de către un… prim-
ministru în funcție. Ce să mai spunem de faptul că 
ulterior s-a dovedit în justiție că respectivul „donator” 
avea dificultăți reale în a-și explica proveniența averii, 
bănuită doar ca fiind fabuloasă. Urmarea în realitate 
este că mai avem încă un muzeu național, de origine 
necontrolată.

La capitolul 3 „Muzeele păstrează mărturii de bază 
pentru stabilirea și viitorul cunoașterii”, la punctul 
3.2 „Disponibilitatea colecțiilor” se arată că „muzeele 
au o responsabilitate specială pentru punerea la 
dispoziție a colecțiilor și a informațiilor relevante 
pe cât posibil liber, având grijă doar la chestiuni de 
confidențialitate sau securitate”. 

În ceea ce privește „punerea la dispoziție a colecțiilor 
și a informațiilor relevante pe cât posibil liber”, cred 
că nu există cercetător în România care să nu se fi lovit 
cel puțin o dată de limitarea accesului la patrimoniul 
care făcea obiectul cercetării sale pe motiv că un 
manager sau gestionar de colecție intenționa și el să 
cerceteze / publice exact aceleași bunuri culturale, 
de regulă in illo tempore.

În ceea ce privește „Prelevarea și cercetarea 
muzeelor” la punctul 3.3 „Prelevarea de teren” se 
stipulează: „Muzeele care prelevă bunuri culturale 
din teren trebuie să dezvolte politici consistente 
cu standarde academice și legi aplicabile național 
și internațional, respectiv obligații din tratate. 
Cercetarea de teren trebuie realizată cu respect 
și considerație pentru perspectiva comunităților 
locale, resursele lor de mediu și practicile culturale, 
precum și cu eforturi pentru consolidarea moștenirii 
culturale și naturale.”

Dacă e să ne raportăm mai apoi și la cercetarea de 
teren, de multe ori aceasta se sfârșește în România 
prin devalizarea completă a satului sau a sitului 
arheologic de orice material relevant pentru viitorul 
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comunității locale, cu distrugerea iremediabilă 
a moștenirii culturale respective. Plasarea fără 
discernământ a bunurilor culturale în depozite, doar 
pentru a le „salva”, a dus și duce de cele mai multe 
ori la stoparea oricărei inițiative menite să integreze 
patrimoniul în dezvoltarea sustenabilă a locului. 
Cazul Roșia Montană este unul de tristă aducere 
aminte pentru breasla celor care vor să protejeze 
patrimoniul.

Capitolul 4 „Muzeele oferă oportunități pentru 
aprecierea, înțelegerea și managementul moștenirii 
naturale și culturale” statuează, printre altele, 
la punctul 4.1. „Expuneri, expoziții și activități 
speciale”: „Expunerile și expozițiile temporare, fizice 
sau electronice, trebuie să fie în concordanță cu 
misiunea asumată, politicile și scopurile muzeului. 
Acestea nu trebuie să compromită nici calitatea, nici 
grija corectă sau conservarea colecțiilor.”  

Dacă e să ne raportăm la concordanța între „misiunea 
asumată, politicile și scopurile muzeului” (asta numai 
în condițiile în care acestea sunt făcute publice în cadrul 
respectivelor instituții) și expozițiile sau activitățile 
muzeului, intrăm într-o zonă gri a meseriei noastre. 
Din păcate, sub presiunea constantă a angajatorului 
obsedat să crească veniturile, compromisurile din 
muzee au început să se îndesească îngrijorător în 
anii din urmă. Expozițiile care „atrag”, indiferent de 
subiectul abordat sau tehnicile folosite, fac abstracție 
din ce în ce mai des de locul în care sunt amplasate. 
Important este să avem „vizitatori”! Dacă ei au sau 
nu dileme cu privire la locul în care au nimerit nu mai 
contează, dacă au plătit biletul de intrare. Mai grav 
este că acest fenomen este unul izolat în economia 
managementului patrimoniului cultural național, 
ceilalți deținători de bunuri culturale (arhive, biblio-
teci, culte) nu sunt atât de obsedați de creșterea 
constantă a veniturilor, poate și pentru că sunt 
subvenționați total de către stat. Asta nu îi împiedică 
să producă venituri, doar că ele nu sunt un scop în 
sine. Și nu în ultimul rând, introducerea de expoziții 
sau activități care nu au legătură cu specificul muzeului 
reprezintă escapism de la obligațiile profesionale, 
imaginația și creativitatea fiind trecute între paranteze, 
pentru că întotdeauna se pot găsi soluții „la cheie”, la 
îndemână, pentru care nu trebuie să muncești, fiind 
suficient doar să fii o bună gazdă.

La capitolul 5 „Muzeele dețin resurse care oferă 
oportunități pentru alte servicii și beneficii publice”, 
punctul 5.2 „Autentificare și evaluare”, se arată că 

„Evaluările pot fi făcute pentru nevoi de asigurare 
a colecțiilor muzeului. Opiniile despre valoarea 
monetară a obiectelor trebuie făcută doar la 
solicitarea unui alt muzeu sau a unei autorități legale, 
guvernamentale sau publice. Totuși, atunci când 
muzeul însuși ar putea fi beneficiarul (evaluării), 
evaluarea unui obiect sau specimen trebuie realizată 
independent.”

Acesta este un alt subiect fierbinte în ultimul deceniu, 
mai ales din perspectiva legislației de specialitate, 
respectiv a instituțiilor de control care auditează 
activitatea managementului muzeal, și anume cel 
al evaluării patrimoniului. Nu doar că am ajuns în 
situația de a nu ne recuza la evaluarea propriului 
patrimoniu, solicităm și sume astronomice, inclusiv 
de la propriii noștri colegi din alte instituții, în caz 
că au ghinionul să aibă în gestiune bunuri culturale 
pentru care nu au experți sau evaluatori în propria 
organizație. Poate va veni totuși și vremea în care, 
din pură curtoazie profesională, vom efectua evaluări 
interinstituționale gratuite ale patrimoniului cultural, 
doar pentru că este o onoare și o bucurie să fim parte 
a managementului moștenirii culturale a comunității 
naționale.

Poate cel mai sensibil capitol este 8 „Muzeele 
operează într-o manieră profesională”. Punctul 
8.13 „Angajarea în afara (muzeelor) și interesele 
de afaceri” menționează printre altele că „membrii 
profesiei muzeale, deși sunt îndreptățiți într-o măsură 
la independență personală, trebuie să realizeze că 
nicio afacere privată sau interes profesional nu pot 
fi complet separate de instituția angajatoare. Ei nu 
ar trebui să accepte alte angajamente plătite ori 
comisioane în afara locului de muncă care sunt în 
conflict, sau ar putea fi percepute ca fiind în conflict, 
cu interesele muzeului.” La punctul 8.14 „Comerțul 
cu patrimoniu natural și cultural” se arată: „Membrii 
profesiei muzeale nu ar trebui să participe, direct sau 
indirect, în comerțul (vânzare sau cumpărare pentru 
profit) cu patrimoniu natural sau cultural.” Codul etic 
ICOM mai subliniază la punctul 8.16 „Colecționarea 
privată”: „Membrii profesiei muzeale nu ar trebui 
să concureze cu propria instituție nici în achiziția de 
obiecte, nici în alte activități de colectare personală. O 
înțelegere între profesioniștii muzeelor și organismul 
guvernamental privitor la colectarea privată trebuie 
formulată și respectată scrupulos.” 

În încheierea analizei Codului Etic ICOM din 
perspectivă românească, vom atinge și acest 
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subiect delicat, influențat negativ de starea 
generală a societății în care activăm și de starea 
particulară a comunității profesionale muzeale. 
Salarizarea acordată personalului implicat în 
managementul muzeal (aici ne referim în sens mai 
larg și la muzeografii, cercetătorii, conservatorii 
sau restauratorii din sistem) și menținerea acestuia 
în categoria „personalului contractual” (care este 
evident o castă inferioară celei a funcționarilor 
publici) ne aduc în imposibilitatea evitării implicării în 
afaceri private, angajamente sau comisioane în afara 
muzeului, dar care pot fi în conflict, sau percepute 
ca fiind în conflict, cu interesele muzeului. Cu toate 
acestea, participarea la activități realizate uneori 
în detrimentul propriului muzeu sunt din ce în ce 
mai numeroase. Fie că sunt săpături de descărcare 
arheologică pentru un alt muzeu sau pentru o 

societate comercială, fie că ajungi chiar să lucrezi 
în echipele proiectelor unor altor muzee, e greu să 
pretinzi cu conștiința împăcată că ele sunt „complet 
separate de instituția angajatoare”. 

„Participarea la comerțul cu patrimoniu natural sau 
cultural” nu mai constituie de mult o zonă interzisă 
pentru managementul muzeal, atâta timp cât avem 
printre noi colegi care au, sau au avut, profit din acest 
negoț. Poate nu este întâmplător, de aceea, că tot 
ei, sau alții, unii dintre ei chiar manageri de muzee 
naționale, declară colecții private de artă decorativă 
sau religioasă, cu valoare declarată de multe zeci 
de mii de euro (probabil că dacă ne-ar da valorile 
declarate în lei românești ar arăta și mai dramatic). 
Poate că e timpul ca această „colectare privată” să 
fie definită și clarificată prin lege, pentru a îndepărta 
orice suspiciune din activitatea noastră.

Post scriptum 

În loc de încheiere, am mai adăuga trei elemente pe 
care le considerăm generatoare de dileme etice sau 
morale, care la rândul lor provoacă conflicte, percepute 
uneori greșit ca fiind conflicte între generații. Statul 
român este unul traumatizat de regimul comunist, 
regim caracterizat prin monopolizarea conducerii 
pe termen indefinit, conducerea statului la nivel 
executiv de către o persoană care depășise de mult 
vârsta pensionării, respectiv de apartenența liderului 
la Partidul Comunist Român. 

Revenind la subiectul propus analizei de față, faptul 
că managementul muzeal românesc nu se poate 
debarasa decât pe cale naturală, prin deces, de 

„lideri” care au pierdut numărul anilor de când sunt 
directori, au împlinit la locul de muncă anii vârstei de 
pensionare, respectiv au fost membri ai Partidului 
Comunist Român, ar trebui să constituie o dilemă 
etică pentru câțiva dintre formatorii de opinie ai 
anului 2017. 

Valer Rus
Manager

Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov
rus.valer@gmail.com
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DeSaCCeSionarea Bunurilor Culturale Din MuZee

O provocare deontologică pentru lumea muzeală

ABSTRACT

Defined as the process by which a work of art or other object is permanently 
removed from a museum’s collection, deaccessioning is still a controversial 
procedure. For this reason, many professional museum associations drafted 
codes of ethics governing the practice of deaccessioning, or included chapters in 
the existing Codes of Ethics for museum practice, such as: The Dutch Guideline for 
Deaccessioning Museum Objects, The Disposal Toolkit- Guidelines for Museums 
in UK, The AMD Policy on Deaccessioning in the United States or the chapters 
regarding deaccessioning in: A Legal Primer on Managing Museum Collections 
in USA or those included in the ICOM Code of Ethics for Museums. They all agree 
upon some ethical aspects, such as: it is within the framework of a clearly defined 
collections development policy, it is done with the intention that wherever possible 
items remain within the public domain, it is unlikely to damage public trust in 
museums and it is likely to increase the public benefit derived. In our country, 
deaccessioning is almost impossible. According to Romanian legislation the 
classified movable cultural goods and all those representing public assets of the 
State or of the territorial-administrative entities are inalienable, imprescriptible 
and exempt from seizure.

Key-words: deaccessioning, disposal, code of ethics, museum item, cultural 
mobile good, public asset

Deseori, când ajungem să lucrăm într-un muzeu și, mai ales, când suntem puși în 
postura de a găsi cele mai bune soluții pentru gestionarea în mod cât mai adecvat 
scopului și misiunii acestuia, raportat, pe de o parte, la o anumită viziune și, pe 
de altă parte, la cerințele impuse de normele de conservare a patrimoniului 
muzeal, ne putem afla în fața unei provocări deontologice importante. Nu puține 
sunt cazurile când în colecțiile muzeale, de-a lungul anilor, s-au adunat foarte 
multe piese muzeale și foarte diferite din punctul de vedere al valorii artistice, 
istorice, memoriale, etnografice, după caz, care ajung să excedeze posibilitățile de 
depozitare sau expunere ale muzeului și care nu mai coincid cu viziunea și misiunea 
muzeului. Cauzele pot fi multiple. De-a lungul anilor, programul de achiziții, mai 
generos sau mai parcimonios, și capacitatea de selecție a celor care făceau aceste 
achiziții au generat ca într-o colecție muzeală să existe un număr mare de piese 
similare (de exemplu, în cazul pieselor etnografice) în detrimentul altora mai rare, 
dar care poate ar fi mai valoroase sau reprezentative. Donațiile și legatele au cuprins 
de multe ori colecția în totalitatea sa, cu piese diferite atât din punct de vedere 
tipologic, cât și al valorii culturale. Un caz aparte, dar destul de frecvent, a fost 
introducerea în inventarul bunurilor culturale a muzeului a unor obiecte care, în 
mod normal, nu ar fi avut acest statut (machete, copii ale unor fotografii de epocă 
care au fost expuse în diverse expoziții, tăieturi din ziare, notițe ale unor celebrități, 
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dar lipsite de o reală valoare memorială, istorică 
sau artistică, de fapt, obiecte banale). În contextul 
capacității limitate de depozitare și expunere din 
muzee, toate aceste situații au generat dorința 
identificării unei modalități practice și constructive 
de a îndepărta aceste obiecte din colecțiile muzeului, 
în scopul unei mai bune prezervări pe termen lung a 
pieselor relevante și a mai bunei adecvări la misiunea 
muzeului și așteptările comunității.

Așa s-a ajuns ca în lumea muzeală contemporană 
să se vorbească tot mai des despre desaccesionare 
(Deaccessioning – voi utiliza acest termen preluat 
direct, deoarece nu am identificat în limba română 
un alt termen care să cuprindă toate elementele 
acestei proceduri), definită ca procesul prin care 
o lucrare cu valoare artistică sau culturală, în 
general, este scoasă în mod legal din colecțiile unui 
muzeu, pentru ca apoi să poată fi vândută, oferită 
în cadrul unui schimb cultural sau chiar distrusă. Un 
asemenea procedeu nu putea să nu trezească discuții 
și controverse de natură etică și deontologică chiar și 
în țările cu o legislație mai permisivă în acest sens. 
Chiar Codul etic ICOM cuprinde dispoziții ce privesc 
cu prudență desaccesionarea. Acesta prevede că, în 
situația în care există cadrul și competențele legale 
care permit dislocări sau muzeul a achiziționat 
obiecte ce permit condițiile de eliminare, se impune 
respectarea pe deplin a cerințelor și a procedurilor 
legale. În situația în care achiziția inițială a fost 
supusă unor obligații sau restricții, aceste condiții 
trebuie respectate, cu excepția cazului în care 
se poate demonstra în mod clar că respectarea 
acestor restricții este imposibilă sau în detrimentul 
instituției. Îndepărtarea unui bun cultural dintr-
un muzeu poate fi realizată doar după înțelegerea 
deplină a semnificației și caracterului său (indiferent 
dacă acesta poate fi înlocuit sau nu), statutul său 
juridic și orice potențială alterare a încrederii publice. 
Decizia ar trebui să fie responsabilitatea organului de 
conducere care acționează împreună cu directorul 
muzeului și cu curatorul colecției respective. Fiecare 
muzeu, acolo unde legislația permite, trebuie să aibă 
o politică fermă în privința metodelor autorizate 
pentru desaccesionarea colecțiilor prin donare, 
transfer, schimb, vânzare, repatriere sau distrugere, 
cu o evidență completă a tuturor deciziilor de 
eliminare a obiectelor. De asemenea, se prezumă că 
prima dată piesele desaccesionate vor fi oferite altui 
muzeu. Veniturile provenite din vânzarea pieselor 
scoase prin desaccesionare dintr-o colecție muzeală 

ar trebui utilizate exclusiv în beneficiul unor noi 
achiziții pentru aceeași colecție. Tot Codul ICOM 
prevede interzicerea achiziționării acestor bunuri 
culturale de către salariații muzeului, reprezentanții 
instituțiilor care le finanțează sau coordonează și 
rudele acestora.1

Chiar dacă pentru noi pare un topic nou și oricum 
inaplicabil, în alte țări problema desaccesionării și, 
mai ales, controversele legate de aspectele etice ale 
procedurii sunt mult mai vechi. De exemplu, Codul 
etic din 1991 al Alianței Americane a Muzeelor (AAM) 
susținea limitarea folosirii veniturilor din vânzarea de 
piese muzeale pentru achiziționarea de noi colecții, 
susținând că responsabilitățile unui muzeu de a îngriji 
și de a-și păstra colecțiile erau la fel de importante 
ca obligațiile sale de a-și îmbogăți colecțiile, mai ales 
că acest lucru nu s-ar fi justificat atâta vreme cât 
muzeul respectiv nu se putea îngriji în mod adecvat 
de ceea ce avea deja. De la intrarea în vigoare a 
Codului etic din 1994, muzeele din Statele Unite au 
desaccesionat piese muzeale și au folosit veniturile 
pentru a achiziționa articole noi, considerate mai 
reprezentative sau valoroase pentru colecțiile lor, 
precum și pentru prezervarea și punerea în valoare a 
colecțiilor existente. Desaccesionarea sau eliminarea 
artefactelor din colecțiile muzeale este o practică 
acceptată de gestionare a colecțiilor în muzeele din 
SUA, guvernată de politica de administrare a colecțiilor 
a instituției și de codul de etică. Cu toate acestea, 
chiar două decenii mai târziu de la adoptarea Codului, 
mai există controverse asupra moralității acestei 
proceduri. Tensiunile din domeniu și controversele 
publice privind vânzarea obiectelor din colecțiile 
muzeelor   se află în concordanță cu poziția muzeelor   
în societate ca instituții publice. Chiar dacă piesele 
acumulate în exces într-o colecție muzeală ar putea 
genera venituri semnificative, dacă ar fi oferite spre 
vânzare pe piață, cea mai mare valoare a acestora 
este ca parte a patrimoniului artistic, istoric, cultural 
sau natural. În acest sens, ele sunt neprețuite. O 
parte a datoriei muzeului în îngrijirea colecțiilor sale 
constă în asigurarea faptului că aceste obiecte rămân 
în domeniul public, unde oamenii pot beneficia de 
ele ca sursă de educație și de inspirație acum și în 
viitor.2 Chiar dacă pentru specialiștii din muzee acest 
lucru este evident, pot apărea și situații grave când 
există tentația de a vinde bunurile culturale din 
colecții pentru a stinge o datorie sau pentru a rezolva 

1 ICOM Code of Ethics for Museums (2004), 12-13.
2 Yerkovich (2015), passim.
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alte probleme financiare, cum a fost în cazul colecției 
Institutului de Artă din Detroit. Acest demers a fost 
criticat chiar de către judecătorul Steve Rhodes, 
care considera că „un muzeu reprezintă... un far de 
neprețuit de cultură, educație atât pentru copii, cât 
și pentru adulți, călătorie personală, ieșire creativă, 
experiență de familie, atracție vizitator la nivel 
mondial, mândrie civică și energie, coeziune comună 
și vecinătate, cooperare regională, dezvoltare […]. 
Vânzarea artei Institutului de Artă din Detroit ar 
putea doar să aprofundeze problemele fiscale, 
economice și sociale ale Detroitului și ar duce la 
pierderea viitorului lui.”3

În ciuda controverselor de ordin deontologic, în 
Statele Unite, desaccesionarea își are susținătorii săi. 
Dana Carlisle Kletchka4 consideră că desaccesionarea 
este, de obicei, greșit înțeleasă de publicul larg, fiind 
privită doar ca o vânzare de opere de artă pentru bani, 
deși este cunoscut faptul că acest lucru se întâmplă 
în cazuri rare, iar muzeele   sunt foarte de riguroase 
în ceea ce privește procesul de vânzare a operelor 
de artă care nu mai corespund misiunii instituției și 
fac acest lucru doar pentru a procura fonduri pentru 
a achiziționa noi opere de artă care vor îmbunătăți 
colecția sau vor fi investiți tot în folosul dezvoltării 
muzeului. The New York Times publica un articol 
care explica și susținea motivația procesului de 
desaccesionare cu exemple din principalele muzee 
din SUA. Potrivit acestuia, în 2011 la Sotheby’s din 
New York, Muzeul de Artă din Cleveland scotea la 
licitație 32 de picturi vechi de maeștri, iar Muzeul J. 
Paul Getty oferea 15 lucrări. În același timp, Muzeul 
de Arte Frumoase din Pennsylvania și Muzeul de 
Artă Carnegie vindeau câte cinci picturi fiecare, iar 
Institutul de Artă din Chicago vindea două lucrări 
de Picasso, un Matisse și un Braque la Christie’s din 
Londra, iar Societatea Istorică New Jersey a vândut 
17 piese la Christie’s din New York, inclusiv un 
serviciu de servire a mesei de 120 de piese, folosit 
de președintele Martin Van Buren, pentru suma de 
17.000 de dolari. Chiar și în Statele Unite, practicarea 
desaccesionării nu este unanim acceptată. Încă din 
anul 1972, după o investigație a vânzării de către 
Muzeul Metropolitan a unor piese din colecția de artă 
modernă pentru a finanța achiziționarea lui „Juan de 
Pareja” a lui Velázquez, procurorul general a impus 
anumite reguli, prin care muzeul era obligat să înscrie 
în raportul său anual veniturile totale provenite din 

3 Idem.
4 Kletchka (2011), 2.

vânzările bunurilor culturale mobile desaccesionate, 
evaluate la peste 50.000 de dolari fiecare.5 Unul 
dintre litigiile de notorietate a fost cel înaintat de 
către conducerea Muzeului de Artă din Universitatea 
Brandeis Rose împotriva Universității Brandeis, al 
cărei Consiliu de administrație a decis să închidă 
muzeul și să scoată la vânzare colecțiile acestuia, 
evaluate între 350 și 400 milioane de dolari și care 
dețineau, printre altele, lucrări de Andy Warhol și Roy 
Lichtenstein. În această speță, reclamanții încearcă 
să mențină colecția Rose, afirmând că decizia 
Universității de a o închide și de a-și vinde picturile 
ar încălca codurile etice ale muzeului. De asemenea, 
că decizia Universității încalcă angajamentul față de 
familia Rose pentru menținerea muzeului doar ca 
muzeu public.6

Urmare a numeroaselor controverse, în Statele 
Unite, la cererea Comisiei de acreditare, consiliul 
de administrație al Alianței Americane a Muzeelor 
(AAM), în cadrul reuniunii din mai 2014, a aprobat 
înființarea unui Grup transdisciplinar cu următoarele 
atribuții: colectarea de date pentru a afla cum 
definesc și gestionează diferitele tipuri de muzee 
această problemă, elaborarea unei liste de utilizări 
general acceptate a veniturilor rezultate, împărtășite 
de toate categoriile de muzee și cele specifice 
fiecărei categorii de bunuri culturale sau discipline, 
evaluarea eticii care stă la baza standardelor și 
practicilor actuale și avansarea gândirii pe această 
temă și elaborarea unei cărți albe cu concluziile 
și recomandările grupului de lucru, aprobate de 
organizațiile-cheie specifice disciplinei.7

Oricum, în Statele Unite ale Americii, „abecedarul” 
utilizat pentru adoptarea soluțiilor juridice adecvate, 
inclusiv în ceea ce privește desaccesionarea, rămâne 
„Manualul juridic privind gestionarea muzeelor” (A 
Legal Primer on Managing Museum Collection), ai 
cărui autori Marie C. Malaro și Ildiko Pogany DeAngelis 
consideră: „Codurile profesionale de etică stabilesc 
standarde care sunt considerate importante pentru a 
menține integritatea profesiei. Scopul acestor coduri 
este de a încuraja comportamentul care să garanteze 
încrederea publicului.”8

În Europa, desaccesionarea pieselor muzeale a fost, 
în mod tradițional, considerată o încălcare a misiunii 

5  Pogrebin (2011), 1.
6  Schnapp (2009), 2.
7  Yerkovich (2015), ibidem.
8  Malaro, Pogany de Angelis (2012) passim.
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muzeului de conservare și punere în valoare prin 
expunere a patrimoniului deținut, dar în mai multe 
țări au fost avansate argumente pentru a evidenția 
contribuția sa la durabilitate, eficiență și chiar 
bunăstarea vizitatorilor, treptat câștigând credibi-
litate în mediul academic și profesional. Cu toate 
acestea, politicile de eliminare excesiv de liberale pot 
determina dispersia patrimoniului cultural, precum 
și abaterile manageriale din punctul de vedere al 
eticii profesionale. Abordând situația actuală a 
desaccesionării în Europa, se poate afirma că, în 
timp ce principiul subsidiarității împiedică Uniunea 
Europeană să se pronunțe în materie de patrimoniu 
național, în multe țări din spațiul european în mediile 
academice și de profesioniști subiectul prezintă 
interes, ceea ce se reflectă prin creșterea numărului 
de ghiduri de bună practică la nivelul asociațiilor 
profesionale naționale, cu multe similitudini între ele 
și codurile de etică internaționale.9

Una dintre țările europene care a acceptat 
desaccesionarea este Olanda, care, de altfel, a 
elaborat un ghid foarte complex privind metodologia 
desaccesionării pieselor muzeale. Această publicație, 
cunoscută sub acronimul olandez LAMO, descrie 
metodologia, liniile directoare, acceptate pe scară 
largă ca standard profesional pentru selectarea și 
desaccesionarea obiectelor din colecțiile muzeale. În 
Olanda, LAMO este considerată o extensie practică a 
Codului de etică elaborat de Consiliul Internațional 
al Muzeelor (ICOM). Potrivit principiilor enunțate 
în acest „manual”, în gestionarea colecției sale, 
muzeul ca instituție de utilitate publică servește un 
scop social mai larg și, în această calitate, poartă 
responsabilitatea de a proteja colecția pentru 
generațiile viitoare. Atunci când se ia în considerare 
desaccesionarea ca opțiune, muzeul ar trebui să fie 
absolut sigur că păstrarea unui artefact în domeniul 
public nu mai este posibilă sau de dorit.10 Dieuwertje 
Wijsmuller11, specialistă în domeniu și susținătoare a 
desaccesionării, consideră că fiecare muzeu merită 
o colecție frumoasă și potrivită, care se poate realiza 
printr-o bună gestionare a colecțiilor, care include 
și desaccesionarea. În opinia sa, un rol important îl 
are construirea profilului colecției, deoarece oferă o 
imagine clară a ceea ce aparține colecției și ce nu. 

9  Vecco, Piazzai (2015), 221-227.
10  Bergevoet, Kok, Wit (2006), 1-7.
11 Wijsmuller, Creative Culture Consultancy, Collectiestrategie 

|Collectiewaardering | Herbestemming, Raad voor Cultuur, 
Reinwardt Academy, Amsterdam Area, Olanda.

În Marea Britanie, pe lângă Codul Etic al Muzeelor12 
(Code of Ethics for Museums – Ethical principles for all 
who work for or govern museums in the UK), elaborat 
de Asociația Muzeelor, care conturează principii etice 
pentru toate muzeele din Marea Britanie și reprezintă 
consensul general al sectorului asupra standardelor 
etice, în ceea ce privește desaccesionarea a fost 
elaborat un Ghid pentru muzee – Set de instrumente 
pentru desaccesionare.13 

Codul etic al Asociației Muzeelor din Marea Britanie 
(MA) susține eliminarea obiectelor din colecțiile 
muzeale atâta timp cât sunt îndeplinite toate 
cerințele legale. Desaccesionarea este considerată a 
fi etică atunci când: se încadrează într-un cadru clar 
definit în raport cu politica de dezvoltare a colecțiilor, 
se face în urma unei decizii comune a personalului 
de specialitate (nu a unei decizii individuale) și este 
convenită de către organul de conducere, se face 
cu intenția ca în măsura posibilităților, piesele să 
rămână în domeniul public, este puțin probabil să 
distrugă încrederea publică în muzee și este probabil 
să crească beneficiul public derivat.14

Înainte de a efectua eliminarea oricărui bun muzeal, 
rezultatul dorit al procesului ar trebui să fie luat în 
considerare și articulat. Dacă rezultatul dorit nu se 
poate realiza, este recomandabil ca decizia să fie 
revizuită. Deciziile trebuie: să fie făcute în contextul 
unui acord aprobat raportat la politica de dezvoltare 
a colecțiilor, să se bazeze pe intențiile clar exprimate, 
rezultatele să demonstreze beneficii pe termen 
lung pentru: colecția muzeului, utilizarea publică și 
implicarea în muzee. Este considerată inacceptabilă 
desaccesionarea unui element: din motive financiare 
(cu excepția situațiilor excepționale), ad-hoc (adică 
altfel decât ca parte din politica de dezvoltare a 
colecțiilor aprobată), fără a lua în considerare 
sfaturile de la cineva cu cunoștințe de specialitate în 
acest domeniu.

Observăm că problema desaccesionării a devenit 
un subiect serios de dezbatere pentru din ce în ce 
mai multe țări, desigur cu argumente pro și contra, 
pentru identificarea celor mai bune soluții legale și 
administrative în beneficiul muzeelor și al societății.  
La noi, practic nu se poate vorbi de desaccesionare. 
Nu doar că este un subiect sensibil și controversat 
din punct de vedere etic, ci, potrivit cadrului legislativ 

12  Code of Ethics for Museums (2008), 20.
13  Disposal Toolkit- Guidelines for Museums (2014).
14  Idem, 7.
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de la noi, practic inaplicabil. În România, majoritatea 
muzeelor sunt proprietate publică, indiferent dacă 
se află în administrarea autorității publice centrale, 
respectiv Ministerul Culturii și Identității Naționale, 
sau în a unei unități administrative teritoriale de nivel 
județean sau local. La fel, marea majoritate a bunurilor 
muzeale din muzeele noastre se află în proprietate 
publică și au caracterele dreptului de proprietate 
publică, adică sunt inalienabile, imprescriptibile și 
insesizabile. În condițiile legii, acestea pot fi doar 
date în administrare sau în folosință, concesionate 
ori închiriate.15 Regula inalienabilității bunurilor din 
domeniul public nu este infirmată de posibilitatea 
constituirii unor drepturi reale specifice asupra 
acestor bunuri, cum sunt dreptul de administrare, 
dreptul de concesiune sau dreptul real de folosință, și 
nici de posibilitatea închirierii acestor bunuri. În acest 
caz nu este vorba de înstrăinarea sau dobândirea 
bunurilor din domeniul public, ci de modalități 
specifice de exercitare a dreptului de proprietate 
publică, în regim de drept public.16

Luând în considerare caracterul de bunuri de 
proprietate publică a pieselor din colecțiile muzeelor 
de la noi, desaccesionarea, în sensul său propriu, 
este impracticabilă. Desigur, din acest motiv principal 
nici nu a fost un subiect prea mult discutat, chiar 
termenul de desaccesionare fiind preluat direct, 
fără a avea un echivalent în limba română care să 
descrie exact această procedură. De aici se pot 
naște unele confuzii prin încercarea de a găsi un 
echivalent cu declasarea17, casarea sau dezafectarea. 
De fapt, niciuna dintre acestea nu sunt similare 
desaccesionării. 

Prin declasare se înțelege procedura de scoatere din 
categoriile juridice ale patrimoniului cultural național 
a unui bun cultural mobil clasat și de radiere a acestuia 
din inventarul fondului sau, după caz, al tezaurului 
patrimoniului cultural național. Declasarea bunurilor 
culturale mobile are loc la cererea titularilor dreptului 
de proprietate sau din oficiu, în următoarele cazuri: 
invalidarea expertizei, distrugere sau deteriorare 
gravă care nu poate fi remediată prin operațiuni de 
restaurare.18 În urma procedurii de declasare, bunul 

15  Noul Cod Civil (Legea 287/2009), Art. 861, alin. (1),(3).

16  Stoica V., voi. I, nr. 188, p. 428 https://legeaz.net/noul-cod-civil/
art-861-caracterele-dreptului-de-proprietate-publica-dispozitii-
generale.

17  HG nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor 
culturale mobile, Art. 23, alin. (1).

18  Legea nr. 182/2000, Art. 19 coroborat cu HG nr. 886/2008, Art. 24, 
alin. (1).

cultural în cauză își modifică statutul juridic, fiind 
radiat din inventarul patrimoniului cultural național, 
dar nu își schimbă proprietarul sau deținătorul altor 
drepturi reale asupra sa și nici nu este îndepărtat din 
colecția muzeală.

În ceea ce privește casarea, termenul nu este 
adecvat bunurilor culturale mobile din patrimoniul 
cultural național sau muzeal, chiar dacă este 
utilizat în limbajul curent. Pentru aceste categorii 
de piese putem vorbi de scoaterea din gestiune a 
bunurilor culturale mobile. Pentru piesele clasate în 
patrimoniul cultural național din colecțiile muzeale, 
scoaterea din gestiune se poate face doar în cazul 
celor distruse sau dispărute. Astfel, aprobarea 
scoaterii din gestiune a bunurilor culturale mobile 
clasate în categoria juridică Tezaur se face prin ordin 
al ministrului Culturii și Identității Naționale, pe baza 
avizului Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, 
iar pentru cele din categoria Fond, cu aprobarea 
departamentului de resort din cadrul Ministerului 
Culturii și Identității Naționale. Consiliul de 
administrație al instituțiilor publice deținătoare de 
bunuri culturale mobile poate aproba scoaterea din 
inventar a unor obiecte din categoria Fond în vederea 
unor schimburi de obiecte cu alte instituții similare. 
În cazul bunurilor culturale revendicate și retrocedate 
foștilor proprietari, scoaterea din gestiune se face 
numai în baza hotărârii judecătorești de retrocedare, 
rămasă definitivă și irevocabilă.19

Dacă ar fi să utilizăm termenul de dezafectare, sensul 
principal este acela de schimbare a destinației, cu 
referire la bunurile imobile sau de scoatere din uz a 
unor categorii de bunuri mobile. În cazul bunurilor 
aparținând domeniului public, dezafectarea se 
poate face doar după trecerea în domeniul privat, în 
condițiile prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publică, cu modificările și 
completările ulterioare, dar această prevedere se 
referă la bunurile imobile.20

Având în vedere cadrul legal privind caracterele 
dreptului de proprietate publică, desaccesionarea, în 
sensul său propriu, este impracticabilă în muzeele din 
țara noastră. Și, în opinia mea, este bine ca lucrurile 
să rămână așa cum sunt. Oricât ar fi de tentant sub 
aspectul obținerii de fonduri sau al decongestionării 
colecțiilor muzeale de piesele inadecvate în raport cu 
restul colecțiilor muzeului sau cu o nouă viziune sau 

19  OMC nr. 2035/ 2000 , Art. 6-9.
20  Legea nr. 213/1998, Art. 10.
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misiune a acestuia, consider că, în contextul actual de 
la noi, a milita pentru relaxarea cadrului legislativ în 
acest sens este foarte riscant sub aspectul dispersării 
colecțiilor și al scoaterii din circuitul public a unor 
bunuri culturale mobile valoroase.  
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