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Patrimoniul cultural – cum descoperim sufletul locurilor 

În ultimele decenii se poate observa în 
România un fenomen demn de investigat: 

familii de intelectuali părăsesc marile oraşe 
pentru a se stabili în comunităţi mici, în sate 

sau oraşele de provincie, unde îşi fac o 
adevărată misiune din a pleda in comunităţi le 

gazdă pentru valorificarea patrimoniului 
cultural al locului, cel mai adesea trecut cu 

vedere şi dispreţuit. Este şi cazul familiei 
Scripcariu  - Virgi l (sculptor), Adriana (istoric 
de arta) şi copiii lor, care trăiesc de 10 ani în 

satul Piscu, o veche vatră de olari din lunca 
Ialomiţei.  

 
Împreună cu Adriana Scripcariu am aflat 

despre experienţa lor de regăsire a identităţii 
culturale a satului pe care am pus-o în 

legătură şi cu alte istorii ale altor familii, din 
alte locuri.  

“ Dacă ne decidem să contribuim la promovarea valorilor unui loc, este atât de 
important să pornim într-un traseu lung de aflare a istoriei locului prin viu 

grai, prin legende, prin istoria scrisă. Această investigare este foarte 
stimulativă (...) ajută la integrarea noastră în aceste comunități. Oamenii 

locului au nevoie de recunoaștere. Doar atunci devin disponibili.” 

Pornind de la diferite experiențe de readucere în 

conștiința unor comunități a valorilor de 
patrimoniu cultural pe care le dețin, explorând 

ce au acestea în comun, dar punctând și ineditul 
fiecăreia, am încercat să configurăm împreună o 

listă de priorități pentru implicare pro patrimoniu 
cultural. Această listă începe desigur cu copiii, 

segmentul care poate aduce cel mai mult în 
regândirea în perspectivă a unui profi l cultural 
comunitar.  

 
Cum reacționează copiii în această provocare, 

cum sunt capabili să mobilizeze firesc o întreagă 
comunitate făcându-se mesageri ai patrimoniului, 

am descoperit împreună în imagini și relatări.  
 

 

Invita t  

A DRIA NA  SCRIPCA RIU 

Mo de rator 

MIHA I IA COB 

Mai multe informații: 
www.culturaineducatie.ro 

Despre Adriana Scripcariu – istoric de artă 
 

Adriana Scripcariu este istoric de artă, doctor al Facultăţii de 
Istorie Bucureşti. Începând cu anul 2006 se dedică proiectelor 

de educaţie prin patrimoniu iniţiind numeroase acţiuni: 
workshop-uri despre patrimoniul cultural românesc în cadrul 

unor şcoli de vară, tabere de creaţie, excursii şcolare. În anul 
2011 înfiinţează Şcoala Primară Agatonia, loc predilect al 

experienţelor în zona educaţiei prin patrimoniu. Este autor al 
unei serii de volume despre patrimoniul cultural românesc, 

într-un concept „pe înţelesul tuturor”. Două dintre acestea 
sunt gândite pentru a fi manuale şcolare. Locuieşte împreună 

cu familia – soţul, sculptorul Virgil Scripcariu şi copiii -  în satul 
Piscu, jud. I lfov. 

http://www.culturaineducatie.ro/


 

 
 

 
          

          
            

            

            
            

            
       

    

    
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Familia Scripcariu trăiește în satul Piscu din 
Comuna Ciolpani, județul Ilfov de mai bine de 
zece ani. Adriana și Virgi l au reușit să 

descopere valoarea pe care satul o deține prin 
proiectele culturale pe care le-au inițiat și 

desfășurat cu pași mărunți, dar siguri de-a 
lungul timpului pentru copiii ce trăiesc în sat și 

împrejurimile lui.  
Mai întâi, au înfiinţat Asociaţia "Gaşpar, 

Baltazar, Melchior" și și-au propus să se implice 
în viața satului organizând felurite activități de 

educație culturală și, astfel, au găsit o 
modalitate pentru a deveni uti li comunității în 

care s-au așezat.  
 

An de an, cu sprijinul Administrației Fondului 
Cultural Național, promovează patrimoniul 

țării, iar după zece ani de activitate constantă 
în acest sens au atins un bun echilibru din 

punct de vedere funcțional. Fie că organizează 
ateliere în satul Piscu, fie că lansează o carte 

sau participă la dezbateri, Familia Scripacriu 
promovează patrimoniul cu aceeași pasiune și 

dorință ca la început.  
 

O mare realizare a lor este aceea că au reușit 
să câștige timp pentru patrimoniu, activitățile 

alimentându-se reciproc și intrând într-un cerc 
de transmitere a convingerilor despre 

patrimoniu către cei din jur.  
 
Lupta pentru ”câștigarea” satului poate fi 

anevoioasă, întrucât noi, cei de la oraș, 
căutam ceea ce ei au din belșug, dar nu 

aprecieză conștient cât de valoroși sunt. De 
aceea, satul are o reacție inițială de respingere 

a noului venit, cu atât mai mult cu cât acesta 
vine din mediul urban. Cumva, în sinea lor pot 

considera că motivul pentru care ai ales să 
părăsești orașul pentru a sta la țară este unul 

negativ. Dacă îți împlinești toate nevoi le 
sociale de afirmare în oraș, trecerea de la 

urban la rural vine în mod natural și organic. 
Însă, ei nu pot cuprinde de la început nevoia 

noastră de a pleca de la oraș.  
 

Credem că satele sunt părăsite sau că acestea 
sunt locuite doar bătrâni. Însă această impresie 

este eronată. În sate trăiesc încă mulți tineri 
cărora le putem veni în ajutor implicându-i, 

spre exemplu, în activități culturale.  
Ceea ce te poate împinge mult în inima satului 

este implicarea copiilor locului în aceste 
activități culturale și este necesar să le putem 

oferi în mod gratuit.  
 

cu Adriana Scripcariu 

La activitățile familiei Scripcariu participă 

copii nu doar din sat, ci din întreaga 
comună. Deși bunicii acestor copii au fost 

olari, acești nu puseseră mâna pe lut până 
atunci. Participând la ateliere și școli de 

vară derulate de familia Scripcariu și-au 
cunoscut rădăcinile și au fost stimulați să 

descopere istoria satului lor prin resursele 
propriei familii.   

Multe dintre activități îmbină și seminarii de 
istoria artei care deschid orizonturi noi 

despre meștesugul ceramicii în general, dar 
și specific, abordând tot felul de subiecte 

care în relație directă cu ceramica care pot 
fi povestite pe înțelesul lor. Mai târziu, unii 
dintre copii pot deveni colaboratori în 

proiectele organizate oferindu-le în acest 
fel un venit periodic.  

 
Este nevoie de un dialog cu copiii. Nu îi poți 

pretinde unui copil sau adolescent să stea în 
sat și să trăiască cum trăiau strămoșii lui. 

Acestea sunt niște dileme etice. Sădirea 
conștiinței valorilor locale poate să 

conviețuiască foarte bine și cu un alt stil de 
viață. În final, este vorba despre a ne prețui 

istoria.  
 

Copiii satului este un alt program inițiat de 
Asociația "Gaşpar, Baltazar, Melchior" cu 

scopul de a deschide porți le pentru copiii de 
la oraș și din împrejurimi care își doresc să 

descopere satul Piscu într-o excursie cu 
caracter cultural.  Există mult interes 

pentru această activitate pentru că îmbină 
înțelegerea unor informații teoretice cu 

practica unui meșteșug. Credința este că 
după vizita la Piscu copiii vor rămâne mult 

timp de aici în colo cu o lecție învățată și cu 
drag pentru acest meșteșug – olăritul - care 

să rodească în viitor, care să se răsfrângă 
asupra vieții meșterilor care, prin dragostea 

celor care se simt apropiați de acest 
meșteșug, să poată în continuare să lucreze 
și să îți vândă munca.  

 
Bătrânii sunt și ei o resursă valoroasă în 

descoperirea istoriei unui loc. Stând de 
vorbă cu ei, poți descoperi cele mai 

minunate povești.  Este foarte important ca 
cei care se hotărăsc să contribuie la 

promovarea valorilor unui loc să facă 
documentare la fața locului și să afle istoria 

locului prin viu grai, prin legende, prin 
istoria scrisă. 

 
 

 
 

 

 

Patrimoniul cultural – cum descoperim sufletul locurilor 

Mai multe informații: 
www.culturaineducatie.ro 

http://www.culturaineducatie.ro/


 

 
 

 
 

 
 

            

  

Patrimoniul cultural – cum descoperim sufletul locurilor cu Adriana Scripcariu 

Această investigare este foarte stimulativă. 

Oamenii bătrâni sunt foarte încântați să 
povestească despre ce au făcut ei și parcă 

povestindu-ți olăritul crește în ochii lor. E 
important ca ei să simtă că pe tine te 

interesează istoria lor și că o prețiuești. Asta 
ajută la integrarea noastră în aceste 

comunități.  Au nevoie de recunoaștere, de a 
li se spune că este ceva valoros acolo si atunci 

devin mai disponibili. 
 

Totodată, realizezi faptul că, deși drum de 
întoarcere nu mai există, noile contexte 

moderne – precum este turismul - pot aduce 
foarte mult unui sat care are ce să ofere din 
punct de vedere cultural și istoric.  

 
În tot acest proces de documentare, este bine 

să înțelegem că încă ne confruntăm cu o 
perioadă post-comunistă. Satul Piscu este un 

loc în care acest sistem se resimte foarte 
puternic. Vorbim de o ruptură produsă față de 

generații le care erau foarte bine ancorate 
într-o tradiție și o credință, într-un sens al 

vieții. Pe ei această ruptură  i-a făcut fragili și 
este difici l pentru să vadă acum ceea ce au ei 

prețios.  
 

Meșteșugarii sunt oameni care muncesc foarte 
mult, dar pentru a continua trebuie să vândă 

ceea ce lucrează, altfel se opresc. Au existat 
în timp multe piedici care li s-au pus. 

Colectivizarea, spre exemplu, a fost o cădere 
mare pentru meșteșug deoarece prin sine erau 

independenți, videau mult și erau obișnuiți cu 
un trai îmbelșugat. În momentul în care li s-au 

luat carul și căruța și li s-a interzis accesul la 
lut a fost foarte greu de suportat și numărul 

meșterilor s-a înjumătățit subit, mulți 
începând să găsească alte moduri de a-și 

câștiga existența.  
 

În Piscu meșteșugul aproape a murit, în 
momentul de față existând doar doi olari care 
lucrează din când în când. Din păcate, într-un 

timp atât de scurt s-a produs o ruptură atât de 
mare. De aceea, pare aproape imposibil să 

întorci acești oameni la un mod de viață 
trecut. Ceea ce putem reuși este să îi ajutăm 

să înțeleagă faptul că satul lor deține o 
valoarea care trebuie să rămână vie și care să 

creeze diferența între satul lor și alte sate.  
 

Cu toate acestea, este important să arătăm 
satului faptul că există un mare interes din 

exterior pentru ceea ce el deține, că dispune 
de niște resurse ce nu trebuie uitate și care 

trebuie conștientizate.  
 

 
 

 

Nu este o noutate faptul că mulți străini își 

petrec vacanțele în satele din România. Ei 
consideră aceste sate unele dintre cele mai 

frumoase locuri pe care le-au vizitat. 
Pentru ei este minunat că pot trăi o 
perioadă fără semnal la mobil, fără 

internet, fără laptop sau fără televizor.  
 

Totuși, deși promovarea patrimoniului local 
și proiectele de educație culturală ajută 

mult, ceea ce ar ajuta și mai mult ar fi o 
echipă specializată în managementul 

vânzării. Asociația "Gaşpar, Baltazar, 
Melchior" au reușit să vândă la Street 

Delivery vase făcute de meșterii din Piscu. 
Acesta a fost un semn bun, pentru că deși 

ceramica din Piscu nu e spectaculoasă, este 
frumoasă și simplă. Din păcate, chiar și ei, 

foștii olari, preferă vesela din China în locul 
vaselor de lut.  

 
Promovarea unor astfel de sate și a 

valorilor locale trebuie să fie prezentă și  în 
spațiul virtual. Nu trebuie să ne facem 

dușman tehnologia sau să o ignorăm.  
 

De asemenea, unde se poate accesa o 
legatură cu muzeele, aceasta poate fi de 

folos în construirea unei punți. Asociația a 
implicat meșteri în diferite proiecte 

organizate în colaborare cu Muzeul 
Țăranului Român. Ulterior muzeul a 
solicitat acei meșteri în proiecte 

independente de asociație, fapt care a 
crescut stima lor de sine și i-a făcut să 

înțeleagă faptul că au niște cunoștințe 
prețioase pentru comunitate.  

 
Există multe familii, asociații sau persoane 

care au o activitate similară cu cea a 
familiei Scripcariu. Sunt oameni care și-au 

găsit locul în noi comunități și care au 
reușit în timp să nască o preocupare pentru 

valori le locurilor care i-au adoptat:  
 

Comuna Șinca Nouă, jud. Braşov - o familie 
de arhitecți desfășoară proiecte despre 

icoanele pe sticlă și au participat la 
restaurarea unui monument local, 

reușint astfel să își câștige rostul în 
comunitate și să o învioreze. 

Comuna Țibănești, jud. Iaşi – Asociația 
Maria a creat un loc de învățare și 

creație dedicat meșteșugurilor, în 
special fierăritului. Activitățile implică 

și membrii comunității locale pentru a-i 
forma ca meșteri și pentru a-i ajuta să 

își câștige existența.  
 
 

 
 

Mai multe informații: 
www.culturaineducatie.ro 

http://www.culturaineducatie.ro/


 

 
 

 
 

 
 

 

Patrimoniul cultural – cum descoperim sufletul locurilor  

Familia Scripcariu își dorește ca pe viitor să 

deschidă  un muzeu al ceramicii de Pisc. În cei 
zece ani de când s-au stabilit la Piscu, s-a 

adunat o colecție de oale foarte frumoasă. 
Oalele sunt fie găsite abandonate, fie aduse 

de diversi localnici care au înțeles că este rost 
de a scăpa de ele. Ceramica de Pisc pare 

comună, aproape banală, dar totuși, punând 
laolaltă aceste obiecte într-un muzeu, ele au 

o forță care aparține acestui sat ce a produs 
timp de sute de ani milioane de oale din care 

au mancat alte milioane de oameni. Familia 
Scripcariu își propune să ducă la îndeplinire 

această dorință și are speranța că acest 
muzeu ar stabiliza identitatea Piscului și ar 

crea poteci către sat.  
 

Este atât important rolul artiști lor și 
organizațiilor culturale în promovarea 
patrimoniului cultural în rândul copii lor și 

tineri lor precum sunt necesare implicarea și 
deschiderea profesorilor în integrarea și 

susținerea participării elevilor la activități 
extra-școlare.  

Prin astfel de inițiative, sădim niște semințe 
care vor înflori unele la anul, unele peste doi 

ani sau mâine. Copiii nu își dau seama acum, 
dar cu siguranță își vor aminti. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

cu Adriana Scripcariu 

Satul Șona, jud. Braşov – la inițiativa pictorului 

Ștefan Câlțea se desfășoară anual proiecte 
care au reușit să creeze punți către lumea 

odinioară a satului între copii și bătrâni.  
Satul Curtișoara, jud. Gorj  - Asociația Artis 

Peritia a desfășurat mai multe proiecte 
educaționale, implicând ș i copiii din 

comunitatea locală | www.fb/Artis.Peritia  
Satul Sibiel, jud. Sibiu  - sunt organizate 

tabere pentru copii dedicate icoanelor pe 

sticlă. Acolo există și muzeul icoanelor pe 
sticlă,  cel mai prețios obiectiv al locului.  

Satul Viscri, jud. Braşov - Mihai Eminescu Trust 
a reușit să aducă în conștiința comunității 

locale valorile ei și să facă o educație 
oamenilor pentru conservarea acelor valori 

care sunt patrimoniul UNESCO   
www.mihaieminescutrust.ro 

Comuna Cucuteni, jud. Iaşi - Fundația Ars 
Continua promovează ceramica prin școli 

de vară | www.arscontinua.3x.ro 
Comuna Șurdești, jud. Maramureș - Fundația 

IUGA realizează de douăzeci de ani 
proiecte de descoperire a patrimoniului 

local, publicații de folclor și comunitatea 
este antrenată în fel si fel de proiecte de 

conservare a patrimoniului. www.fundatia-
iuga.ro 

Sat Bunești, jud. Argeș - Școala de la Bunești 
este un concept spre descoperirea 

arhitecturii în varianta ei ecologică și cu 
ancore puternice în trecut. Este un proiect 

viu și frumos  | www.bunesti.ro 
SatCârțișoara, jud. Sibiu și alte locații -  

Fundația DALA a creat un fel de Muzeu al 
satului local la care încă se lucrează | 
www.dala.ro  

Comuna Mândra, jud. Braşov - se desfășoară 
Atelierul de pânză și se fac școli de vară 

anuale. În Mândra s-a creat o mișcare pro-
patrimoniu în mijlocul copii lor. Este 

minunat că ei își doresc aceste activități și 
învață să le pună la cale singuri.  

Oraşul Câmpulung Muscel, jud. Argeş - familia 
arhitecților Anca și Adrian Coșa s-a mutat 

din București de cincisprezece ani și a 
făcut mult pentru educarea generației de 

copii în sensul descoperirii patrimoniului 
cultural foarte bogat al locului.  

Comuna Pătrăuți, jud. Suceava - Părintele 
Herea duce o luptă de a reașeza istoria în 

sufletele oamenilor. 
 

 
 

 
 

 
 

Lecțiile patrimoniului este un 
proiect cultural co-finanţat de 
Administraţia Fondului Cultural 
Naţional. 
 
Proiectul nu reprezintă în mod 
necesar poziţia Administrației 
Fondului Cultural Național. AFCN 

nu este responsabilă de 
conținutul proiectului sau de 
modul în care rezultatele 
proiectului pot fi folosite. 
Acestea sunt în întregime 
responsabilitateabeneficiarului 
finanțării. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lecțiile patrimoniului este un 
proiect care face parte din 
inițiativa Susține cultura în 
educație finanțat prin granturile 
SEE 2009–2014, în cadrul 
Fondului ONG în România în 
perioada  15 octombrie 2014–14 
aprilie 2016. 

 

Mai multe informații: 
www.culturaineducatie.ro 
www.facebook.com/culturaineducatie 

 
Această oper ă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Cr eative Commons Atr ibuir e-Necomer cial-Distr ibuire în Condiţii Identice 4.0 

Inter național . 

 

Toate informațiile provin  din  prezentările invitaților s au s unt sinteze ale informațiilor de pe s ite -urile res urs elor recomandate. Mai 
multe informații: www.culturaineducatie.ro ș i contact@culturaineducatie.ro.  
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