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Ne place să călătorim în timpul nostru liber și să descoperim alte locuri, să le aflăm istoria și să 
întâlnim oamenii care locuiesc acolo, pentru a le afla poveștile. Întorcându-ne acasă ne simțim 

îmbogățiți, dar ne dăm seama și cât de special e orașul sau satul nostru natal, pentru că este diferit 
de celelalte, este unic în felul său. De fapt, nici nu trebuie să mergem foarte departe pentru a afla că 
suntem altfel decât ceilalți. Putem merge și în satul vecin, iar acolo, la doi pași, vom afla lucruri noi 
care ne vor mira și care ne vor atrage atenția nu doar că vecinii noștri sunt altfel, dar și că noi suntem 
speciali. Știi vorba aceea, „Câte bordeie, atâtea obiceie”! Nici că se poate spune mai bine. 

Așadar, ceea ce ne face atât de speciali este moștenirea culturală de la care ne revendicăm, transmisă 
de generații și specifică unui loc, cel în care noi trăim, o moștenire care este decisivă în definirea 
identității noastre, adică în definirea noastră ca persoane ce aparțin unei comunități. Dar cum putem 
să numim cu un singur cuvânt ceea ce am moștenit de la părinți și bunici, de la strămoși, și ceea ce și 
noi, la rândul nostru, vom lăsa moștenire copiilor și nepoților noștri? Cuvântul pe care îl căutăm este 
PATRIMONIU, care poate fi atașat moștenirii personale, a familiei noastre, dar și a comunității în 
care trăim. Acesta din urmă ar fi un patrimoniu colectiv, iar dacă îl extindem întregii țări, se numește 
patrimoniu național. Mai există și o moștenire culturală comună întregii umanități, care conține 
valori universale, cum ar fi monumentele încadrate în patrimoniul UNESCO.

Patrimoniul cultural este, așadar, suma tuturor moștenirilor transmise de-a lungul generațiilor, ce 
reprezintă o mărturie și o expresie a valorilor, credințelor și tradițiilor vii din comunitatea noastră. 
Patrimoniul cultural ne ajută să ne cunoaștem rădăcinile, să cunoaștem mai bine cum au trăit 
înaintașii noștri și să ne cunoaștem, astfel, pe noi înșine.

We like to travel and explore new places in our spare time, we like to learn about their history 
and meet the people living there, so that we can hear their stories. On our way back home, 

we feel enriched by what we have found. But, in the same time, we realise how special our home 
town or village really is, because it’s different and unique in its own way. In fact, we don’t even have 
to travel too far in order to discover that we are different from others. We can visit the neighbouring 
village and there, within a stone’s throw, we’ll unravel new things, the kind of things that will amaze 
us but also make us aware that our neighbours are different from us and that we too are special. You 
know what they say: „So many houses, so many customs”! There’s no better way to put it.

Therefore, the thing that makes us so special is the cultural inheritance that we claim, the same 
inheritance that has been passed on through generations.  And that is specific to a certain place, the 
place where we live. This inheritance is decisive in defining our identity, that is to say in defining 
us as members of a community. But how can we describe what we inherited from our fathers and 
forefathers, and what we, in our turn, leave behind for the coming generations? The word we’re 
looking for is HERITAGE, and this can be our personal inheritance and that of our family, but it 
can also be the inheritance of the community that we live in.  The latter could be called a collective 
heritage, and if we were to refer to an entire country we could call it national heritage. There is 
another cultural inheritance that belongs to the entire human race and that includes universal 
values: the UNESCO monuments.

The cultural heritage is, therefore, the sum of all the inheritance passed on through generations that 
represents a testimony and an expression of our community’s living values, beliefs and traditions. 
The cultural heritage helps us discover our roots, our ancestor’s way of living and, by doing so, to 
discover ourselves.

IDENTITATEA CULTURALĂ A UNUI TERITORIU. ȚINUTUL BUZĂULUI
GHIDUL MOȘTENIRII CULTURALE

THE CULTURAL IDENTITY OF A TERRITORY. BUZĂU LAND
THE CULTURAL HERITAGE GUIDE
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The word “heritage” has been used for the first time in France, in 1921 at a meeting of the 
International Commission for Intellectual Cooperation. This Commission was the predecessor 
of the institution that would later become UNESCO (The United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization). The term has been developed over the following years and has gained 
significant importance. Since 1972 UNESCO has elaborated a “Convention for the protection of the 
global cultural and natural heritage” that establishes a few rules which apply to all the countries in 
the world with the aim of preventing the destruction of the heritage.

Where can we find the specific characteristics of a community? Where can we see this heritage that 
brings together countless values: from buildings and objects, to beliefs, customs and crafts?
Well, a first place to look is our own home! We can find stories and objects inherited from our 
grandparents or ancestors that are specific to the place where we live. An example are the different 
patterns or ornaments that are made only in our village and that could also carry the memory of 
our family and loved ones. Cultural heritage can also be found throughout our village, for example 
the old buildings that have become monuments. In order to make us aware of them, they have been 
marked with a special sign. Therefore, every time you see this sign keep in mind that these buildings 
have their own special story to tell. Even today, we can learn a lot from these stories.

But how many types of cultural heritage are there?

„Patrimoniu” este un cuvânt care a fost folosit prima dată în Franța, la o întâlnire din 1921 a Comisiei 
Internaționale de Cooperare Intelectuală. Această comisie este un strămoș al instituției care, mai 
apoi, s-a numit UNESCO (Organizația Educațională, Științifică și Culturală a Națiunilor Unite). 
Termenul a fost mai apoi dezvoltat și a devenit din ce în ce mai important, astfel că încă din 1972, 
UNESCO elaborează la Paris (Franța) o „Convenție pentru protecția patrimoniului mondial, cultural 
și natural”, prin care sunt stabilite câteva reguli aplicabile tuturor țărilor pentru a apăra patrimoniul 
de distrugere.

Unde putem să găsim specificul unei comunități, unde putem să vedem acest patrimoniu, care adună 
la un loc numeroase valori, de la clădiri și obiecte, la cunoștințe, credințe, obiceiuri, meșteșuguri?
Ei bine, putem să vedem patrimoniul nostru în primul rând acasă la noi! E vorba de poveștile, dar 
și de obiectele moștenite de la bunicii ori străbunicii noștri, și care sunt specifice locului, cum ar fi 
modele și ornamente care se fac doar în sat, și care mai poartă cu sine și amintirea celor dragi din 
familia noastră. Mai putem găsi patrimoniul și pe străzile satului nostru, exemple fiind clădirile 
vechi care sunt considerate monumente. Pentru marcarea acestora se folosește un semn special. De 
fiecare dată când îl vezi, nu uita că aceste clădiri sunt speciale prin istoria pe care o spun și din care 
noi putem azi să învățăm mult.

Dar de câte feluri sunt bunurile de patrimoniu cultural?

Monument   Istoric

Historical   Monument
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1. PATRIMONIU IMOBIL

Considerate multă vreme a fi cea mai valoroasă componentă a patrimoniului sunt clădirile 
monument, cu valoare istorică. Aici sunt incluse: biserici vechi, mănăstiri, clădiri vechi, palate, 

cetăți, dar și case vechi, case memoriale, așezări vechi, monumente funerare, ori situri arheologice. 
Toate acestea sunt denumite cu termenul de PATRIMONIU IMOBIL, pentru că nu pot fi mișcate 
de pe locul unde sunt amplasate. Acest tip de patrimoniu este considerat a fi cea mai valoroasă 
componentă a patrimoniului cultural național.

Clădirile de patrimoniu imobil care au fost identificate deja ca fiind importante poartă semnul pe 
care l-am amintit mai sus, acela de „Monument istoric”. La tine în sat există clădiri care poartă acest 
semn? L-ai văzut deja? Dacă nu, gândește-te la un monument pe care l-ai văzut în călătoriile tale, 
unde ai întâlnit și acest semn. Te-a impresionat în vreun fel clădirea respectivă? Ce ți-a plăcut cel 
mai mult? 

Știai că și în Ținutul Buzăului sunt multe 
monumente care sunt considerate obiective 
de patrimoniu imobil? Astfel ar fi Biserica cu 
hramul „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” din 
Berca, un monument ce datează din 1694. 
Sau biserica de lemn cu hramul „Nașterea 
Maicii Domnului” din Bozioru, care ar data 
din sec. XVIII; ori biserica de lemn cu hramul 
„Adormirea Maicii Domnului” din Ivănețu, ce 
datează de la începutul sec. XIX. Un alt exemplu 
este ansamblul rupestru de la Aluniș, ori toate 
așezările rupestre de pe teritoriul comunei 
Bozioru, care datează încă din Antichitatea 
Târzie! Le-ai vizitat? Nu-i așa că te gândești 
cum a fost posibil să fie construite? Cum s-au 
descurcat strămoșii tăi să le facă? Mai apoi 
te gândești cât de importante sunt pentru că 
sunt mărturia vie a priceperii și îndemânării 
strămoșilor tăi, care au lăsat aceste construcții 
în urma lor.

For a long time now, buildings bearing historical value have been considered the most valuable 
component of cultural heritage. Here we can include: old churches, monasteries, old buildings, 

fortresses, but also old houses, memorial houses, old settlements, funeral monuments, or 
archaeological sites.  All of them are defined as IMMOVABLE HERITAGE because they cannot be 
moved from their location. This type of heritage is considered to be the most important component 
of the national cultural heritage. 

Buildings belonging to the immovable heritage whose importance has already been established are 
marked using the sign we mentioned above. Are there buildings in your village bearing this sign? 
Have you already seen them? If not, think of a monument marked with this sign that you’ve seen 
during your travels.  Did that building impress you in any way? What did you like most?

Did you know that in Buzău Land there are a lot of monuments that belong to the immovable 
heritage? Such an example would be the wooden Church of „Archangels Michael and Gabriel” in 
Berca, a monument dating from 1694. Another example is the wooden Church of „The Nativity of 
the Virgin Mary” from Bozioru, built in the 18th century, or the wooden Church of „The Assumption 
of the Virgin Mary” from Ivănețu, that has been built at the beginning of the 19th century.
We can also mention the rock-hewn settlement from Aluniș or the rupestral settlements located on 
the territory of the Bozioru commune, dating back to Late Antiquity! Have you been there? I’ll bet 
you’re thinking: how were they built? How did your ancestors manage to make them? And then you 
start thinking about how important these monuments are, because they are the tangible testimony 
of the skills and ability of your ancestors.

I’ve got another question for you: are there any buildings in your village worthy of this sign, even if 
they haven’t been marked yet? We are surrounded by countless hidden treasures…

Mai am o întrebare pentru tine: există oare 
în satul tău clădiri care ar trebui să poarte 
acest semn, chiar dacă semnul nu le-a fost 
momentan atribuit? Peste tot în jurul nostru, 
sunt o mulțime de comori neștiute…

1. IMMOVABLE HERITAGE
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2. MOVABLE HERITAGE

Another important heritage category is defined by objects (or cultural assets) that possess a 
special historical value, like: paintings, religious icons, sculptures, ceramic bowls, glass items, 

wooden or metal objects, fabrics, traditional garments, books, manuscripts, even photographs. Many 
of them are stored in museums, collections or archives, but also in some corners of your own house! 
All these objects are defined as a part of the MOVABLE HERITAGE because you can move them or 
carry them from one place to another.

How about you think of an object from your village, or better yet from your house, that could be 
considered a part of the movable heritage. What would you choose? A carpet? A ceramic bowl? 
Don’t forget that an object defined as movable heritage has to be special and to possess a unique 
historical value. This value could be given for example by its ornamentation and material choice but 
above all else, the object must have been conceived and made within your community. It has to be 
something specific only to your village, or to the area you’re living in.

In Buzău Land, a lot of objects identified as movable heritage can be found in The Time of Man 
Museum from Mînzălești. Have you been there? What did you like the most? You should know 
that this museum has been created thanks to several passionate people. Over the years two village 
teachers, together with their students, have collected old items that are representative for their 
village. After some time, the collaboration between the Buzău Land Geopark and the local community 
resulted in the creation of this museum. An important role was played by The National Museum of 
the Romanian Peasant, which gave a helping hand.

The Time of Man museum tells the story of the village, of the connection between man and earth, 
but above all else the story of the people who lived here. What do you think? How would a small 
museum look in your village? Which object shouldn’t be excluded from this exhibition?

2. PATRIMONIU MOBIL

O altă categorie importantă a patrimoniului este reprezentată de obiecte (sau bunuri culturale) 
care au o valoare istorică deosebită, cum sunt: tablouri, icoane, sculpturi, vase de ceramică, 

obiecte din sticlă, obiecte din lemn ori din metal, țesături, piese de port popular, cărți, manuscrise, 
chiar și fotografii. Multe dintre acestea sunt depozitate în muzee ori colecții, în arhive, dar și în 
diferite cotloane ale casei în care locuiești! Toate aceste obiecte sunt denumite cu termenul de 
PATRIMONIU MOBIL, pentru că pot fi duse dintr-un loc într-altul, pot fi mișcate. 

Gândește-te și tu la un obiect din satul tău, ba chiar de la tine din casă, care ar putea fi considerat 
patrimoniu mobil! Ce ai alege? Un ștergar? Un covor? Un vas de ceramică? Nu uita că, pentru ca un 
obiect să aibă valoarea patrimoniului mobil trebuie să fie special și să aibă o valoare istorică aparte, 
regăsită poate în ornamentația și materialul folosit, dar mai ales trebuie să fi fost creat și conceput 
în comunitatea ta. Trebuie să fie o creație specifică doar satului, sau zonei în care locuiești.

În Ținutul Buzăului multe obiecte de patrimoniu mobil se regăsesc la Muzeul Timpul Omului de 
la Mînzălești. Ai fost acolo? Ce ți-a plăcut cel mai mult? Trebuie să știi că acest muzeu este rodul 
muncii unor oameni pasionați, doi profesori din sat care, împreună cu elevii lor au strâns de-a lungul 
timpului obiecte vechi, reprezentative pentru sat. Mai apoi a fost creat acest muzeu în colaborare 
cu Geoparcul Ținutul Buzăului, un rol important avându-l Muzeul Național al Țăranului Român din 
București, care a dat o mână de ajutor.

Expoziția spune povestea satului, povestea legăturii dintre om și pământ, dar mai ales povestea 
oamenilor care au trăit aici. Ce zici? Cum crezi că ar arăta un mic muzeu în satul tău? Care ar fi 
obiectul care nu ar trebui să lipsească din expoziție?
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Nu doar obiectele sau monumentele intră în categoria patrimoniului cultural, ci și toate aspectele 
culturale ale vieții, care definesc modul de viață al unei comunități. Acestea sunt practicile, 

expresiile, cunoștințele, abilitățile sau reprezentările culturale moștenite de-a lungul generațiilor. 
Ele reprezintă ceea ce numim PATRIMONIU IMATERIAL. Acesta cuprinde: tradiții orale și expresii 
culturale, inclusiv limba, cu regionalismele sale; muzică, dans și teatru; practici sociale și rituale, 
cum sunt obiceiurile și evenimentele festive, adică modul oamenilor de a-și exprima bucuria, ori 
întristarea. Patrimoniul imaterial mai cuprinde și legende, povești, ori rețete de feluri de mâncare, 
dar și cunoștințele și practicile referitoare la natură, cuprinse în cunoștințele tradiționale specifice 
fiecărei comunități sau regiuni. Mai cuprinde totodată și cunoștințele, ori tehnicile legate de 
meșteșugurile tradiționale.

În Ținutul Buzăului, acest tip de patrimoniu este foarte bogat. Fiecare sat are propriile lui povești și 
legende și mai are și oameni pricepuți, care continuă vechi meșteșuguri. Te-ai gândit că poveștile pe 
care le-ai auzit de la bunici sunt importante pentru că vorbesc despre întâmplări care s-au petrecut 
demult, în locurile în care te-ai născut? De exemplu, în Colți, denumirea unei cruci amintește de 
o practică de înlăturare a epidemiei! Astfel, la Crucea Ciumaților se spune că erau mai demult 
îngropați sau abandonați oamenii bolnavi de ciumă, departe de sat, ca să nu se îmbolnăvească și 
ceilalți. Oamenii din comunitate știu și care locuri sunt bune, dar și care locuri sunt rele, locuri unde 
apar spaime (stafii) și pe unde nu e bine să treci în pragul serii. La „Malul cu sare” din apropiere de 
Mînzălești se spune că poate să apară o mireasă cu tot alaiul său! Cel mai bine e să nu treci seara 
pe acolo. Întâmplările povestite, uneori trăite de povestitor, sunt cele mai convingătoare pentru că 
fac parte din experiența comună a satului, fac parte din memoria colectivă, care s-a transmis de 
generații și care e în continuare vie, pentru că se regăsește în memoria fiecărui individ al comunității.

Ce zici? Tu știi câteva povești sau legende 
interesante despre diversele locuri din sat? Știi, 
oare, povestea stâncilor sub formă de ciuperci 
din Bozioru? Cele care cresc singure și care, 
aduse acasă asigură prosperitatea? De ce satul 
Mînzălești se numește astfel… Ai auzit de 
Mînzală? Dar de voinicul Arbănaș, cel care a 
înfrânt balaurul? Ce ar fi să întrebi și tu de ce 
se numesc dealurile din jurul satului așa cum se 
numesc? S-ar putea să ai surprize plăcute și să 
afli multe din secretele locurilor.

Cultural heritage doesn’t only include objects or monuments, but also the cultural aspects of the 
day-to-day life that define a community’s lifestyle. These aspects are the practices, expressions, 

knowledge, abilities, or cultural representations passed down through generations. They represent 
what we call INTANGIBLE HERITAGE. This consists of: oral traditions and cultural expressions, 
including the language with its regionalisms; music, dance and theatre; social and ritual practices like 
customs or festive events, in other words the way in which people express their joy or sadness.  The 
intangible heritage can also include legends, stories or food recipes, but also knowledge or practices 
related to nature, which are all a part of the traditional knowledge specific to each community or 
region. It also refers to the knowledge or techniques related to traditional crafts.

In Buzău Land there is a rich intangible heritage. Each village has its own stories and legends and 
skilled people that carry on old crafts. Did you ever consider that the stories you heard from your 
grandparents are important because they tell about events that happened a long time ago, in your 
birthplace? For example, in Colți there is a cross whose name recalls a practice used for extinguishing 
plague outbreaks! Thus, it is said that the „Cross of the plague-stricken” marks the place where 
the plagued would be buried and where those infected would be exiled to keep the outbreak from 
spreading. The local people know which places are good, but also which places are evil. The latter 
are haunted places in which you shouldn’t venture after nightfall. In Mînzălești they say the “Salt 
Cliff” should be avoided at dusk because there is a chance that you could come across a ghostly bride 
along with all her otherworldly wedding procession. The most convincing events are those shared 
by a story-teller, or sometimes even experienced by him, because they become part of the common
experience of the village. They are part of the collective memory, which was passed down through 
generations and which is still alive, because it is recalled by each member of the community.

How about it? Do you know a few stories or legends about some places in your home village that are 
worth mentioning? Do you happen to know the story of the mushroom-shaped rocks from Bozioru? 
The ones that grow all by themselves and which, if brought home, bring prosperity to the household? 
Or do you know how the village of Mînzălești came to have this name? Have you heard of Mînzală? 
Do you know about the brave Arbănaș, the dragon slayer? What if you ask around about how the 
hills surrounding your village got their names? You might be pleasantly surprised by the answers you 
get, and you will discover many local secrets.

3. PATRIMONIU IMATERIAL 3. INTANGIBLE HERITAGE
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The knowledge about the so-called good places, those where we can find cures for different illnesses is 
also part of the intangible heritage. The silt of the mud volcanoes is a good remedy for those suffering 
from rheumatism; the water from the salt springs is used for cooking, or for preserving pickles; while 
the water from the sulphurous springs, also known as the „water of life”, is a good remedy for many 
illnesses. But what about the plants? Do you know if they are somehow useful? Maybe you can ask 
your grandparents what the tutsan tea is good for, or maybe the yarrow tea; there is even a good use 
for dill tea! They will also tell you about other remedy plants, for sure. Or maybe you’re curious to 
find out how people used plants to dye wool? What colour do you think the thoroughly boiled walnut 
leaf produces? But what about the colour produced by the quinces? Even this kind of knowledge that 
may seem trivial is part of a community’s intangible heritage. In Buzău Land this knowledge is still 
preserved, and this makes the place very special. In fact, even the food recipes are special here. When 
I think about doughnuts with locust-tree jam or elderflower jam… Delicious! Or try thinking about 
the carefully prepared Easter Bread with sweet cheese filling. By the way, what is your favourite food 
or dessert? What delicacy would you want your grandchildren to have around so they can also enjoy 
it? Can you write down some recipes from your mother or grandmother? And keep in mind! They are 
important too! Not to mention, very tasty!

I have a few more questions for you, and some of them are related to customs that are specific to your 
village. Did you know that customs make each area different from others? In Buzău Land there are 
many customs that are still being kept. How do people celebrate Christmas, New Year or Easter in 
your village? What about Whitsunday, St. Demeter or the Fall Forefathers? Have you ever attended 
a traditional celebration in your village? Which one is your favorite? And, most importantly, what is 
the most significant celebration in your village, the one that brings family and friends together?

Tot din patrimoniul imaterial fac parte și cunoștințele despre locurile bune, locuri de unde putem să 
facem rost de leacuri pentru diverse boli. Astfel, nămolul vulcanilor noroioși e bun pentru cei care 
suferă de reumatism; izvoarele cu apă sărată sunt folosite la gătit, ori la pus murături peste iarnă; 
sau izvoarele cu „apă vie”, sulfuroasă, bună de leac. Dar ce spui de plante? Știi dacă sunt folositoare 
la ceva? Poate întrebi bunicii la ce e bun ceaiul de sunătoare, ori cel de coada șoricelului; chiar și 
ceaiul de mărar e bun la ceva! Sigur îți vor spune, mai apoi, și alte plante bune de leac. Sau poate 
ești curios să afli cum se vopsea mai demult lâna, folosind plante? Ce culoare crezi că iese din frunza 
de nuc fiartă ore în șir? Dar din gutui? Chiar și aceste cunoștințe care poate că par neînsemnate fac 
parte din patrimoniul imaterial al unei comunități. Iar în Ținutul Buzăului încă se mai cunosc toate 
acestea, ceea ce e neobișnuit și face ca acest loc să fie special. Ei bine, chiar și rețetele de mâncare 
sunt speciale aici. Numai când mă gândesc la gogoșii cu flori de salcâm, ori la dulceața din fructe 
de soc… Delicioase! Ori la păscuțele pregătite cu grijă de Paști. Care e mâncarea ta preferată, ori 
desertul tău preferat? Ce ai vrea să nu se piardă în timp, astfel încât și strănepoții tăi să poată mânca 
aceleași delicatese? Poți să notezi câteva rețete de la mama sau de la bunica ta. Nu uita! Sunt și 
acestea importante! Și mai ales, gustoase!

Mai am câteva întrebări pentru tine, iar unele 
dintre ele se referă la obiceiurile care sunt doar 
în satul tău. Știi că fiecare zonă se diferențiază 
de altele prin obiceiurile pe care le au oamenii? 
Iar în Ținutul Buzăului încă s-au păstrat câteva 
obiceiuri speciale. La tine în sat ce se întâmplă 
de Crăciun, de Anul Nou, ori de Paști? De 
Rusalii sau de Sfântul Dumitru, când sunt 
Moșii de toamnă? Tu ai participat la obiceiurile 
din sat? Care e sărbătoarea ta preferată? Și 
mai ales, care crezi că e cea mai importantă 
sărbătoare pentru satul în care trăiești, când se 
adună toți cei dragi împreună?

14 15



And since we mentioned Easter, you know that this is when people dye eggs in red, but they also 
decorate them with mysterious motifs. Is there someone in your family that still decorates the red-
dyed eggs? This is not a well-known practice, but everyone appreciates it because it tells an old story 
and represents a testimony of the skills that the local people have. There are still some egg painters 
in Vintilă Vodă, Mînzălești and Bisoca. Mînzălești is also the place where you can find some of the 
last potters in Buzău Land. You can find some of their pots on display at the Time of Man Museum. 
In a few villages people are still wearing traditional costumes, and in some villages there are still 
women who can weave traditional blouses or headkerchiefs! The craft has become less practiced but 
it has been kept alive by skilled women. In Colți you can find craftsmen that can shape the amber, 
also known as the „sun stone”. It is said that if you look at the sun through an amber lens you can 
get a glimpse of the future. In Bozioru there is an old blacksmith who can make anything you can 
think of, from a nail to a whole waggon, using only fire, iron and a hammer! 

Buzău Land is also the home of two other special craftsmen that have been appointed by the 
Romanian Ministry of Culture with the title of „Living Heritage”. This is the way their merits 
are nationally recognised. One of them is Mircea Micu from Sărulești, a famous bagpiper that has 
dedicated years of his life to teaching the village children how to make and play a bagpipe. There’s 
no other place where you can find such a gifted musician that can also craft his own instruments! 
The other person we mentioned is Amelia Papazissu from Beceni. She knows how to weave goat 
wool carpets and she’s not doing it alone, she’s passing the secrets of weaving on to the children of 
her village, making sure that this craft is not lost.  Do you have people that are still mastering an old 
craft in your village? Pay them a visit and ask them who was it that taught them, or what made them 
choose to keep the craft alive. You will meet generous and open-minded people. And who knows? 
Maybe in the end you will become their apprentice and carry on the craft!

Și pentru că am vorbit de Paști, știi că atunci se pregătesc ouă roșii, dar și ouă încondeiate cu 
motive misterioase. Mai încondeiază cineva la tine în familie ouăle roșii? Nu toată lumea mai știe 
cum se fac aceste ouă speciale, dar toată lumea le apreciază, pentru că spun o poveste veche și dau 
mărturie asupra îndemânării oamenilor din satul tău. Mai sunt câțiva meșteri care mai încondeiază 
ouă în Vintilă Vodă, dar și la Bisoca, ori la Mînzălești. Tot la Mînzălești sunt și ultimii olari din 
Ținutul Buzăului care încă modelează oale din lut. Poti vedea câteva dintre operele lor la Muzeul 
Timpul Omului. În câteva sate încă se poartă costumul popular, iar în unele chiar sunt femei care 
încă mai știu să facă o ie, ori o maramă! E adevărat, meșteșugul se practică din ce în ce mai puțin, 
dar încă mai sunt astfel de femei pricepute. La Colți sunt câțiva meșteri care mai știu să dea formă 
chihlimbarului, adică „pietrei soarelui”, cea prin care, dacă te uiți, se spune că poți ghici viitorul. Iar 
în Bozioru este un bătrân fierar, care doar cu focul, fierul și ciocanul poate să dea formă oricărui 
lucru pe care îl imaginezi, de la un simplu cui până la o căruță întreagă!

Tot aici, în Ținutul Buzăului, mai sunt și două persoane speciale, doi meșteri deosebiți care au fost 
numiți de către Ministerul Culturii „tezaure umane vii”. Este modul prin care meritele lor sunt 
recunoscute la nivel național. E vorba de Mircea Micu din Sărulești, un vestit meșter cimpoier, care 
a dedicat ani de zile să învețe copiii din sat să facă un cimpoi și să cânte la el. Nu mai găsești în alt 
loc un om care să cânte mai bine din cimpoi ori din fluier, și care pe deasupra să își și prelucreze 
instrumentul de unul singur! Și mai este vorba și de Amelia Papazissu din Beceni, care țese covoare 
din lână de capră, dar nu face acest lucru singură, ci îi învață meseria țesutului și pe copiii din sat, 
asigurându-i continuarea. La tine în sat sunt meșteri care practică un vechi meșteșug? Du-te pe 
la ei în vizită și întreabă-i de la cine au învățat, sau cum de au ales să continue meșteșugul. Ai să 
întâlnești oameni generoși și deschiși. Cine știe, poate tu vei fi cel care va învăța meșteșugul, și îl va 
purta mai departe!
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4. NATURAL HERITAGE4. PATRIMONIU NATURAL

Let’s continue our journey in discovering the heritage of Buzău Land. It’s time you found out that 
the place where you live is special because it’s a witness of time. There are some remarkable 

places here in Buzău Land: the mud volcanoes, where people say a dragon hid out of fear of being 
slain by the brave Arbănaș; the sandstone-concretions or “mushroom rocks” that never stop growing; 
the mysterious eternal flames; amber also known as the “sun stone”; the rock formation known 
as the “wall of the giants”; the salt mountains that provide such a good salt for pickles, or the 
“waters of life” and the petroleum-bearing “waters of death”. It’s because of their special natural 
characteristics and because of the stories woven around them over the years, that these places or 
elements can easily be included in the region‘s NATURAL HERITAGE. In this type of heritage we 
include cultural landscapes, which are important because they are a part of people’s day-to-day 
lives. Cultural landscapes are places imbued with cultural values and traditional practices, in other 
words places rich in intangible heritage, which contribute to defining the local identity. Why don’t 
you find out about the stories and legends surrounding your village? 

You will discover that every place has its own significance. This is why these places, together with 
their stories are so important for the cultural continuity that stretches across generations.

Dar să continuăm excursia noastră în descoperirea patrimoniului Ținutului Buzăului. E momentul 
să îți spunem că locurile unde trăiești tu sunt speciale prin faptul că sunt martorii trecerii 

timpului. Aici sunt câteva locuri cu totul aparte: vulcanii noroioși, unde balaurul s-a refugiat de 
teama lui Arbănaș, după cum am aflat din poveștile spuse de oamenii locului; trovanții, sau pietrele-
ciuperci care cresc; focurile vii, misterioase; piatra soarelui, sau chihlimbarul; zidul uriașilor; malurile 
cu sare, atât de bună pentru murături; apele vii și apele moarte, cu păcură. Ei bine, prin faptul că 
sunt atât de speciale din punct de vedere al științelor naturale, dar și pentru că sunt încărcate 
de informații culturale prin poveștile pe care oamenii le-au țesut în jurul lor, pot fi ușor incluse 
în PATRIMONIUL NATURAL al regiunii. În acest tip de patrimoniu intră peisajele culturale, care 
sunt importante în primul rând pentru că sunt folosite de oameni și pentru că aici se regăsesc 
valori culturale și practici tradiționale, adică un patrimoniu imaterial care contribuie la afirmarea 
identității locale, adică la definirea spiritului locului. Află și tu poveștile sau legendele care se spun 
despre locurile din împrejurul satului tău și îți vei da seama că toate locurile au o semnificație.

Tocmai de aceea, aceste locuri și poveștile lor sunt importante pentru continuitatea culturală care se 
întinde de-a lungul generațiilor.
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Now it’s time to talk about the last category of heritage, the so-called small heritage, a new 
concept born out of people’s appreciation for the beauty that can be found in everyday objects, 

and not only in those related to rituals or festivities. This type of heritage, called THE VERNACULAR 
HERITAGE can be mostly found in rural areas, because in the cities the households have already 
been conquered by mass-produced objects.

When we see these objects we think about how gifted our ancestors were, how they could make an 
everyday object look beautiful, and give it its own personality through decoration. This category 
includes: furniture, ovens, various tools, large items, ritual objects like roadside crosses, and also 
old houses, haystacks, household annexes or wells. All of these items remind us of our ancestors 
and their values. I’m sure that items belonging to the vernacular heritage can also be found in your 
village. For example, think about the roadside crosses or the memorial crosses. Isn’t it true that you 
can see them everywhere and when you do, they remind you of the respect people have for their 
ancestors?  Do you know of such a cross located close to you? If you are curious, you can find out its 
story. The story is often written on the cross itself, but you can also ask your neighbours. They will 
tell you about their forefathers. 

Acum e timpul să vorbim de ultima categorie de patrimoniu, așa zisul „patrimoniu mic”, un 
concept nou, care s-a născut pentru că oamenii sunt întotdeauna dornici să aprecieze frumosul, 

regăsit chiar și în obiecte care țin de viața cotidiană, nu doar de ritual, ori de festiv. PATRIMONIUL 
VERNACULAR, căci așa se numește acest tip de patrimoniu, se regăsește mai ales în mediul rural, 
pentru că la oraș, deja, obiectele industriale au cucerit spațiul caselor noastre.

Văzând obiectele care se încadrează în această categorie ne gândim la măiestria strămoșilor 
noștri, care știau să înfrumusețeze orice obiect folosit zi de zi, să îl decoreze din plin, pentru a-i da 
personalitate. Iată ce fel de obiecte intră în această categorie: piese de mobilier, cuptoare, diverse 
unelte, veselă, dar și obiecte mai mari, chiar obiecte ritualice, cum sunt troițele, ori crucile de hotar, 
precum și locuințe vechi, șuri, anexe gospodărești, fântâni. Toate acestea amintesc de viața și valorile 
pe care le aveau strămoșii noștri. Cu siguranță că și la tine în sat sunt multe obiecte de patrimoniu 
vernacular. În primul rând, să ne gândim la troițe, ori la crucile de pomenire a celor decedați. Nu-i 
așa că le vezi la tot pasul și te gândești de fiecare dată la respectul oamenilor pentru strămoșii lor? 
La tine în vecini se află undeva o veche cruce de pomenire? Dacă ești curios, poți să îi afli povestea. 
De multe ori e scrisă pe cruce, dar poți să o afli și întrebând vecinii tăi. Îți vor vorbi de strămoșii lor.

5. VERNACULAR HERITAGE5. PATRIMONIU VERNACULAR
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Everything mentioned above is a part of the cultural heritage that still exists in Buzău Land. If 
you have managed to answer all the questions, then you should know that your village is very 

rich and its wealth is kept within the memory of each member of the community.  And in order 
to keep this memory alive, it’s your turn to find out its secrets and never forget what your parents 
and grandparents have taught you. By discovering the history of the land you are living in, through 
the objects that have been kept by generations, through unravelling its legends and ways of using 
its resources, or by participating in the important traditional practices of your community, you 
can learn a great deal about who your ancestors were and about who you are. And remember, the 
heritage needs you! Because you too play an important part in preserving and promoting heritage. 
You too can tell stories or create beautiful objects, just like your ancestors used to.  This is the only 
way for you to discover, and most importantly, to keep your identity.

Toate acestea de care am amintit mai sus fac parte din patrimoniul cultural care încă mai este 
actual în Ținutul Buzăului. Dacă ai reușit să răspunzi la toate întrebările puse până acum, să 

știi că satul tău este unul bogat, cu o bogăție specială, păstrată în memoria fiecărui membru al 
comunității. Iar pentru ca această memorie să fie în continuare vie, află-i și tu secretele și să nu uiți 
niciodată ce ai aflat de la bunici și părinți. Descoperind istoria ținutului unde trăiești, prin obiectele 
păstrate de generații, ori aflând legendele locurilor natale, sau cum poți folosi resursele naturale din 
jur, chiar participând la obiceiurile importante din viața comunității, poți învăța multe despre cine 
au fost strămoșii tăi și cine ești tu. Și nu uita, patrimoniul are nevoie de tine! Pentru că și tu ești un 
actor important în păstrarea și promovarea patrimoniului. Și tu poți spune, mai departe, legende, 
ori poți face obiecte frumoase, așa cum făceau strămoșii tăi. Doar astfel poți să îți descoperi și mai 
ales, să îți păstrezi identitatea.
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