
INVENTARUL
naţional al elementelor vii de patrimoniu cultural imaterial

(National Inventory of Active Intangible Cultural Heritage Elements)
- excerpt -

I. Domeniul:
 ■Tradiţii şi expresii orale, incluzând limba ca vector al patrimoniului cultural 
imaterial
 ■Practici sociale, ritualuri şi evenimente festive
 ■Cunoştinţe şi practici referitoare la natură şi univers
 
II. Elementul de patrimoniu cultural imaterial:
Pelerinajul de la Şumuleu Ciuc – The Withsunday Pilgrimage from 
Şumuleu Ciuc

Termen standard:  Pelerinaj (de Rusalii)

Denumiri locale/regionale: Pelerinajul din sâmbăta Rusaliilor; Hramul de la 
Şumuleu Ciuc

Areal de manifestare: 
Pelerinajul de la Şumuleu Ciuc (în maghiară Csiksomlyo) este un eveniment 
confesional (romano-catolic) de anvergură care se desfăşoară în localitatea cu 
acelaşi nume, astăzi cartier al oraşului Miercurea Ciuc din judeţul Harghita. 
La Mânăstirea Franciscană din Şumuleu Ciuc şi pe traseul marcat de capelele de 
cult din  vecinătatea mânăstirii se adună, în primul rând, membrii comunităţilor 
romano-catolice din Transilvania şi Moldova, dar şi credincioşi catolici de peste 

hotare  şi  persoane de alte confe-
siuni. 
Gupurile de pelerini din România 
provin din localităţile rurale şi ur-
bane ale zonelor: Ciuc, Odorhei, 
Ghiorgheni, Mureş, Alba, Valea 
Târnavelor, Caşin, Valea Taslăului, 
Valea Trotuşului şi a Siretului, pre-
cum şi din oraşele Cluj-Napoca, Iaşi, 
Oradea, Deva, Botoşani, Bucureşti, 
Craiova. Pelerinii din străinătate sunt 
grupaţi în funcţie de ţara de origine – 



Ungaria, Slovacia, Germania, Brazilia, Australia – având ca element de coeziune 
socio-umană confesiunea catolică, cât şi scopuri extra-religioase (turismul cul-
tural şi religios).

Descriere sumară:
Pelerinajul de la Şumuleu Ciuc este în primul rând un eveniment confesional, 
desfăşurat timp de mai multe zile la Rusaliile catolice, fiind totodată şi o mani-
festare ritualică, care îmbină elemente specifice religiei romano-catolice  cu 

cele aparţinând religiozităţii populare. 
Pelerinajul are o istorie îndelungată fiind ates-
tat în documente ecleziastice din anul 1442 
(Privilegiul pelerinajului la sanctuar). Conform 
scrisorii pontificale a Papei Eugen al IV-lea şi  
tradiţiei orale, pelerinajul de la Şumuleu Ciuc 
are o vechime anterioară  consemnării sale docu-
mentare deoarece exista, în zona aşezământului 
franciscan de la Şumuleu Ciuc, obiceiul ,,din 
vechime” ca poporul evlavios să se adune  la 
sanctuarul dedicat Fecioarei.
Fundamentul teologic al pelerinajului de la 
Şumuleu Ciuc îl constituie cultul Fecioarei 
Maria. Persoanele care vin la Şumuleu Ciuc îşi 
exprimă recunoştinţa faţă de Fecioara Maria 
pentru ajutorul acordat, prin donaţii şi plăcuţe 

comemorative, rugându-o totodată să-i ocrotească de primejdiile vieţii 
(Maria advocata, Maria mediatrix). Mesajul spiritualităţii creştine cuprins 
în cultul Fecioarei Maria se concretizează prin venerarea Maicii lui Dumnezeu, 
întruchipată de statuia Fecioarei Maria din biserica franciscană de la Şumuleu 
Ciuc. Această statuie, realizată în ju-
rul anilor 1510-1515, are o valoare 
deosebită atât din punct de vedere 
artistic, cât şi religios (este cea mai 
mare statuie de lemn a Fecioarei 
Maria, lucrată în stil gotic, din 
Europa). De-a lungul secolelor sta-
tuii i-au fost atribuite puteri miracu-
loase fiind considerată făcătoare de 
minuni; de ea se leagă de asemenea, 
diverse credinţe şi comportamente 
specifice religiozităţii populare 

locale.
Drumul pelerinilor poate dura câteva ore sau mai multe zile, în funcţie de locul 
de unde pleacă fiecare grup. Important este să ajungă la Şumuleu Ciuc în vine-
rea Rusaliilor, considerând ca moment important al pelerinajului  întâlnirea cu 
Duhul Sfânt, dătător de putere şi sănătate care ,,potrivit credinţei, se manifestă 
într-un loc şi timp special, în Soarele care răsare”. Pentru a beneficia de aceste 

daruri pelerinii trebuie să respecte 
timpul şi spaţiul sacru în care Sfântul 
Spirit se va  manifesta.
Pe drumul spre Şumuleu Ciuc gru-
purile de pelerini se individualizează 
prin  vestimentaţie (costume tradi-    
ţionale), diverse însemne religioase 
(prapuri şi steaguri bisericeşti), imnurile 
religioase pe care le interpretează 
în grup şi unele cântări apocrife, 
neincluse în practica bisericească. 
În organizarea şi coordonarea pe-
lerinilor un rol de seamă revine 

preoţilor, dar şi unor personalităţi laice, respectate în comunităţi (profesori, 
învăţători, lideri locali). Aceştia se îngrijesc de transmiterea şi însuşirea corectă 
a repertoriului de cântece, a vestimentaţiei, de confecţionarea însemnelor reli-
gioase specifice comunităţilor, de învăţarea comportamentului adecvat, in-
diferent de vârsta şi sexul pelerinilor. Având în vedere prestigiul pelerinajului de 
la Şumuleu Ciuc în conştiinţa fiecărui credincios pregătirile pentru acest eveni-
ment încep cu mult timp înainte de data practicării lui (la Rusalii). 
Ajunşi la complexul monahal din Şumuleu Ciuc pelerinii se încadrează unui sce-
nariu ritual riguros care impune parcurgerea  mai multor secvenţe ceremoniale. 
După întâmpinarea din faţa catedralei pelerinii intră în biserică pentru rugăciuni 
la statuia Fecioarei Maria. Noaptea are loc veghea nocturnă sau dormitul în 
sancuar, ca primă etapă a purificării. În sâmbăta Rusaliilor, dis de dimineaţă, 
credincioşii ies afară pentru a asista la răsăritul Soarelui (credinţe precreştine 
legate de cultul Soarelui) pentru a dobândi putere şi sănătate. Următoarea etapă 
o reprezintă urcuşul spre cele patru capele aflate pe Drumul Crucii sau Urcuşul 
lui Iisus. Majoritatea pelerinilor fac acest drum în condiţii voit dificile - în 
genunchi şi desculţi. Pe traseu se fac popasuri la cele 14 cruci, simboluri ale 
opririlor lui Iisus pe dealul  Golgotei, pentru rugăciuni şi slujbe. După încheierea 
acestui urcuş dificil, pelerinii se adună în jurul altarului amenajat în aer liber, în-
tre munţii Şumuleul Mic şi Şumuleul Mare, unde se va oficia Sfânta Liturghie. 
Este momentul de apogeu al pelerinajului, de maximă concentrare sacră, pe care 



credincioşii îl trăiesc cu emoţie şi evlavie creştină.
După această ultimă etapă pelerinii se odihnesc, mănâncă împreună, îşi 
împărtăşesc reciproc diverse experienţe, deapănă legende şi istorii locale 
despre pelerinaj, leagă noi prietenii şi se bucură că au reuşit să ajungă la Şumuleu 
Ciuc  pentru a mulţumi Sfintei Fecioare. După 1990 pelerinajul de la Şumuleu 
Ciuc a devenit un important eveniment religios confesional, frecventat de zeci 
de mii de pelerini din Europa Centrală şi de Est. Este, de asemenea, un bun 
prilej de dialog înteretnic, interconfesional şi de relevare a multiculturalităţii şi 
diversităţii care caracterizează zona.

Practicanţi:
La pelerinajul de la Şumuleu Ciuc 
participă, în primul rând, mem-
brii comunităţilor romano-catolice 
- femei, bărbaţi şi copii - dar şi 
membri aparţinând altor confesiuni, 
fără discriminare socială, politică, 
confesională sau culturală.  În prezent, 
numărul participanţilor este între 
100 - 150 000  de persoane; datorită 
publicităţii şi mass-media, numărul 
acestora este în creştere. 
Elementul de coeziune al grupurilor 
este credinţa în valorile creştine, în primul rând romano-catolice,  şi în cultul 
Fecioarei Maria. Oamenii cred că drumul spre Şumuleu Ciuc trebuie parcurs pe 
jos întrucât simbolizează via sacra sau drumul anevoios spre viaţa veşnică. În 
mod tradiţional, grupurile de pelerini se constituiau după trei criterii: confesi-
unea, aparteneţa locală la o comunitate şi etnia. Primul criteriu se reflectă în 
cunoaşterea şi respectarea comportamentului specific şi mai ales, în performa-
rea repertoriului tradiţional, transmis din generaţie în generaţie: imnuri şi cân-
turi religioase, rugăciuni vechi, cântări apocrife/populare, reprezentări dramati-
zate. Liderii grupurilor (preoţi, cantori, conducătorii corurilor) veghează asupra 
transmiterii şi păstrării neştirbite a tradiţiei, de la atitudinea pioasă  şi conduita 
adecvată, la intonarea corectă a pieselor muzicale, pe toată durata pelerinajului. 
Acestor elemente din patrimoniul spiritual al comunităţilor li se alătură şi unele 
dramatizări/piese de teatru cu tematică religioasă datând din secolul al XVII-
lea,  cultivate de călugării franciscani cu o ireproşabilă conştiinciozitate. Acest 
bogat şi complex repertoriu dramatic contribuie la educarea tineretului şi la 
conservarea mesajelor simbolice originare ale pelerinajului. 
Apartenenţa etnică şi locală a grupurilor de pelerini este atent monitorizată de 

liderii grupurilor prin impunera  costumelor tradiţionale, arborarea  însemnelor 
locale (drapele, prapuri, steaguri bisericeşti, pancarde inscripţionate) şi purtarea 
unor elemente vegetale cu valoare simbolică.

Categorie de vârstă:
Pelerinajul  se poate practica de orice persoană, fără restricţii de vârstă.

Sexul:
Fără discriminare de apartenenţă sexuală.

Categorie socio-profesională:
Diverse categorii socio-profesionale.

Naţionalitatea: 
În majoritate maghiari, români, dar şi alte naţionalităţi provenind din alte zone 
ale României sau din alte ţări aparţinând Europei Centrale şi de Est.

Starea actuală a elementului:
În ultimele decenii, grupurilor de 
pelerini constituite pe criterii reli-
gioase, li s-au alăturat pelerini din 
alte ţări, practicanţi ai altor culte 
şi numeroşi turişti atraşi de peisa-
jul natural şi valorile patrimoniului 
cultural local. După 1990 media-
tizarea sistematică a pelerinajului 
de la Şumuleu Ciuc şi cercetările 
sistematice ale etnologilor, antro-

pologilor şi folcloriştilor maghiari şi români au sporit prestigiul acestui eveni-
ment, constribuind la promovarea valorii cultural-identitare a pelerinajului de la 
Şumuleu Ciuc, în context naţional şi internaţional.
Autoritatea eclezială superioară a Mânăstirii Franciscane din Şumuleu Ciuc, 
Oficiul provincial al Franciscanilor din Cluj-Napoca (Provincia Franciscană) 
împreună cu instituţiile culturale şi reprezentanţii cultului romano-catolic 
promovează valorile spirituale ale pelerinajului, contribuind la sensibilizarea 
şi educarea credincioşilor faţă de preceptele teologiei şi moralei creştine. Se 
încurajează dialogul şi dezvoltarea armonioasă a relaţiilor socio-umane. 
Pelerinajul contribuie la dezvoltarea conştiinţei identitar-culturale a comunităţilor 
de creştini romano-catolici prin reactivarea ciclică a memoriei confesionale şi 
a istoriei locale. Se încurajează dezvoltarea armonioasă a relaţiilor dintre oameni 



de etnii şi culturi diferite, în interiorul comunităţilor şi în afara acestora. În 
general, grupurile de pelerini se constituie după locurile (satele, comunităţile) 
de origine, dar sunt într-un permanent dialog cu ceilalţi participanţi la pelerinaj.
Ca fenomen socio-uman pelerinajul de la Şumuleu Ciuc creează un context 
propice dialogului intercultural între persoane provenind din areale geografice 
diferite; se  contribuie astfel la promovarea liberului schimb de idei şi a con-
ceptului de cetăţenie europeană. Prin cuvânt, comportament şi limbaj muzical 
se transmit cunoştinţe despre semnificaţia pelerinajului şi funcţiile sale în con-
textual societăţii post-moderne, cultivându-se respectul reciproc şi solidaritatea 
dintre oameni. 
Valorile morale ale creştinismului – smerenia, generozitatea, onestitatea, iubi-
rea aproapelui – dobândesc o nouă dimensiune în sufletele şi mintea copiilor, 
a tinerilor şi bătrânilor, redefinind locul fiecăruia în comunitate. Dimensiunea 
simbolică a actelor teologico-creştine şi a vechilor practici magice populare – 
culesul plantelor miraculoase/de leac, aşteptatul rasăritului de soare – savârşite pe 
toată durata pelerinajului au conferit un profil inconfundabil acestei manifestări 
între evenimentele similare din Europa. Numărul mare de participanţi şi diversi-
tatea formelor de exprimare a trăirii religioase, apropie peleinajul de la Şumuleu 
Ciuc de pelerinajul de la Lourdes-Franţa sau Fatima-Portugalia. În România, 

acesta este cel mai mare pelerinaj 
din ajunul Rusaliilor, cu o conti-
nuitate de sute de ani (din 1442); 
de asemenea, semnificaţia sa locală 
este importantă,  fiind în acelaşi 
timp şi unul dintre cele mai impor-
tante pelerinaje romano-catolice din 
Europa de Est, care concentrează şi 
conservă pe lângă valorile creştine 
universale şi elemente de identitate 
locală, confesională şi culturală.

Măsuri de salvgardare/protejare:
1) Cadru legislativ
Prin Ordinul de Ministru nr. 2436/8.07.2008 se aprobă Programul naţional de 
salvgardare, protejare şi punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial, 
iar prin Ordinul de Ministru nr. 2491/27.11.2009, Regulamentul de acordare a 
titlului de Tezaur Uman Viu.
Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, 
subordonată Ministerului Culturii, a realizat primul volum al Repertoriu-
lui Patrimoniului cultural imaterial din România, publicat în ediţie bilingvă, 

română-franceză, în 2009, reeditat în 2012 şi cuprinzând referiri la Pelerinajele 
religioase (vezi cap. Sărbători, obiceiuri şi ritualuri).
Pelerinajul de la Şumuleu Ciuc este înscris în  Inventarul Naţional al elemente-
lor vii de patrimoniu cultural imaterial (National Inventory of Active Intangible 
Cultural Heritage Elements) postat  pe site-ul: www.centrul-cultura-traditionala.
ro, accesându-se rubrica Inventarul naţional al elementelor vii de patrimoniu 
cultural imaterial. 
2. Contribuţia instituţiilor
Conservarea şi protejarea autenticităţii valorilor religioase şi culturale ale 
Pelerinajului de la Şumuleu Ciuc  este un obiectiv comun, urmărit sistematic, de 
Autoritatea eclezială superioară a Mânăstirii Franciscane din Şumuleu Ciuc, 
Oficiul Provincial al Franciscanilor din Cluj-Napoca (Provincia Franciscană 
Sfântul Petru), de instituţiile culturale locale şi naţionale, de cercetători et-
nografi şi etnologi, de autorităţile administrative şi de unităţile de învăţământ 
superior. Aceste foruri realizează şi susţin diverse proiecte de cercetare şi pro-
movare a elementului, punând accent pe cunoaşterea şi mediatizarea adevăratelor 
valori religioase şi culturale, specifice pelerinajului de la Şumuleu Ciuc. În 
cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca studenţii Facultăţii de 
etnologie, coordonaţi de reputaţi 
profesori universitari, au desfăşurat 
cercetări pe teren pentru observarea 
pe viu a fenomenului şi realizarea 
unor valoroase documentări foto-
video. O altă direcţie semnificativă 
pentru promovarea Pelerinajului 
de la Şumuleu Ciuc sunt studiile 
de antropologie creştină şi reuniu-
nile ştiinţifice dedicate acestei 
problematici organizate sub aus-
piciile bisericii romano-catolice, a 
centrelor culturale, universităţilor.
3. Contribuţia comunităţilor şi a indivizilor
Transmiterea cunoştinţelor referitoare la acest element de patrimoniu cultural 
imaterial are la bază cadrele tradiţionale ale învăţării informale, în familie şi 
comunitate, dar şi cursurile organizate de autorităţile religioase locale pentru 
însuşirea repertoriilor de imnuri şi cântece religioase specifice pelerinajului.
4.Contribuţia organizaţiilor nonguvernamentale
Membrii acestor organizaţii colaborează cu experţii în cadrul cercetărilor de 
teren, facilitând culegerea, notarea şi înregistrarea informaţiei.
De asemenea, ei participă la reuniunile organizate de autorităţile culturale  zonale, 



cu scopul de a identifica principalele probleme cu care se confruntă viabilitatea 
elementului.
Promovarea şi consolidarea elementului este asigurată pe plan local sau regional, 
de organizarea diverselor reuniuni cu locuitorii din zonele învecinate, prin dez-
baterea unor teme de interes general şi participarea la culegerea de informaţii. 

Colectarea datelor, implicarea comunităţilor şi consimţământul:
La pregătirea nominalizării, specialiştii (conf.univ.dr. Paulina Popoiu, dr. Doina 
Işfănoni) Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, repezentanţii  Ministerului 
Culturii (Csilla Heghedus ) şi ai Comisiei naţionale pentru salvgardarea patri-
moniului cultural imaterial au colaborat cu reprezentanţii Autorităţii ecleziale 
superioare a Mânăstirii Franciscane din Şumuleu Ciuc, Oficiul Provincial al 
Franciscanilor din Cluj-Napoca, cu  profesori de la Universitatea Babeş-Bolyai 
din Cluj-Napoca, experţi şi operatori culturali de la Centrul Judeţean Harghita, 
Primăria municipiului Miercurea Ciuc şi Consiliul Judeţean Harghita, de la 
primăriile şi parohiile comunităţilor romano-catolice implicate în practica-
rea pelerinajului şi de la Asociaţia etnografică Kriza Janos din Cluj-Napoca. 
Informaţiile, materiale şi documentele auxiliare necesare pregătirii nominalizării 
(fotografii, înregistrări video) furnizate de aceste foruri au fost de un real ajutor. 
Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, 
structură care în prezent funcţionează în cadrul Institutului Naţional al Patri-
moniului, a furnizat spaţiu pe web pentru postarea pelerinajului de la Şumuleu 
Ciuc în Inventarul naţional al elementelor vii de patrimoniu cultural imaterial. 
Reprezentanţii comunităţilor au susţinut nominalizarea, sprijinind documenta-
rea elementului.
Autorităţile publice, primăriile, parohiile localităţilor implicate în pelerinaj şi 
asociaţiile, au fost de acord cu nominalizarea elementului şi  au semnat acor-
durile oficiale.

Observaţii: 

Dosarul de candidatură pentru Lista reprezentativă a elementelor de patrimoniu 
cultural imaterial al umanităţii, Pelerinajul de la Şumuleu Ciuc, este înscris de 
România la UNESCO pentru sesiunea 2015.
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