






Când lumina învinge
        

”Și lumina luminează în întuneric 
 și întunericul nu a cuprins-o” 

                (Ioan 1,5)

Nu există organizare statală funcțională fără un sistem adecvat de valori. Tipul și ierarhizarea aces-
tora au diferit de la o epocă la alta și au stat la baza evoluției societăților și a oamenilor care o 
alcătuiesc. Cunoașterea istoriei și protejarea elementelor pe care aceasta se bazează și care o de-
finesc a devenit nu doar o îndatorire cetățenească ori una eminamente culturală, ci o necesitate 
legată indisolubil de existența și funcționarea entității statale.

Grija pentru ocrotirea valorilor ce aparțin patrimoniului cultural național și universal (care înglobează, 
într-o simbioză uneori greu de disociat, simboluri și realizări de excepție ale spiritualității umanității) 
se manifestă, în mod esențial, și în grija pentru ocrotirea spiritului uman. Trăim într-o lume plină de 
simboluri și o lume de simboluri viețuiește în noi. Căutarea și găsirea semnificațiilor acestora se 
dovedește o sarcină pe cât de provocatoare, pe atât de plină de satisfacții.

Simbolul este un limbaj universal, printre cele mai eficiente instrumente ale înțelegerii între per-
soane, între grupuri, între națiuni, oferindu-i cele mai profunde dimensiuni, fără mijlocirea limbilor 
vorbite ori scrise. Cine pătrunde sensurile simbolurilor unei persoane sau ale unui popor, poate 
cunoaște în profunzime acea persoană ori acel popor.

Iar atunci când este vorba despre simboluri ce aparțin patrimoniului cultural național și uni-
versal, datoria de a le descoperi, înțelege și a ne implica în ocrotirea lor (prin diferite modalități) 
revine fiecăruia dintre noi, atât individual cât și prin intermediul structurilor de aplicare a legii și a 
organizațiilor și organismelor cu interes în protejarea patrimoniului cultural. 





When Light Is the Winner
        
        ” And the light shineth in darkness;      
                                                                                                                        and the darkness comprehended it not.” 
                                                                                                                                                                             (John I,5)

There is no country or state in the absence of an adequate system of values. Their types and hier-
archy have varied throught the time, from one epoch to another and have laid the foundation for 
human and society evolution. Knowledge of history and the protection of its whitnessing facts has 
become not only every citizen’s duty or a cultural duty of everyone, but a binding necessity of a 
state’s existence and functioning.

Care for protecting the values pertaining to the national or international cultural heritage (values 
including, in a symbiosis hard to distinguish through, symbols or exceptional achievements of the 
spirituality of the human kind) also means care for protecting the human spirit. We live in a world 
full of symbols and a world of symbols lives within us. Search for or finding their significances proves 
to be a task as full of satisfactions as challenging.

A symbol is a fact of universal language, one of the most efficient instruments of understanding be-
tween people, groups, nations, offering it most profound dimensions, beyond the means of spoken 
or written language. One who gets the meanings of an individual or a people’s symbols may deeply 
know that individal or that people.

Therefore, as we speak about symbols pertaining to the national or universal cultural heritage, the 
duty to discover or understand it and get involved in its protection goes to each of us, individually or 
through the institutions responsible with the rule of law or the organizations and bodies interested 
in the protection of the cultural heritage.
common beliefs and ideals essential for the achievements of our purposes mutually assumed by our 
representatives.
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