Centrul de Ecologie Montană (CEM), în parteneriat cu Primăria Comunei Fundata, implementează, în perioada
martie 2015 - aprilie 2016, proiectul “Conservarea peisajului agro-pastoral și a biodiversității în zona Fundata
-Moieciu de Sus”, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în Romania, componenta
Dezvoltare Durabilă, cu o finanțare nerambursabilă în valoare de 143,695.30 EUR.
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Conservarea peisajului agro-pastoral și a biodiversității în zona
Fundata -Moieciu de Sus
Prin acest proiect, iniţiatorii își propun să
creeze premisele unei dezvoltări durabile a
zonei prin ecoturism, ca factor esențial în
conservarea peisajului agro-pastoral.
Acest proiect a apărut din dorința noastră
de a păstra cadrul natural și tradiţional
de la Poalele Munților Bucegi și Leaota,
fără a aduce schimbări majore locurilor și
oamenilor, schimbări care ar putea provoca un
dezechilibru uriaș, atât mediului înconjurător
dar și familiilor și locuitorilor.

în cadrul Uniunii Europene. Biodiversitatea
extrem de ridicată a fâneţelor se manifestă
prin existenţa a nu mai puţin de 13 specii de
orhidee şi peste 42 de specii de fluturi.

Arhitectura tradițională din zonă trebuie
descoperită, păstrată și recondiționată. Vei
fi surprins de farmecul odăilor, de casele cu
prispă, case pe un nivel sau două niveluri, cu
decorațiuni în lemn, acoperișuri din șiță în
două sau patru ape, cu anexe ale gospodăriilor
în funcție de îndeletnicirile oamenilor și
animalele pe care le cresc. Un adevărat Muzeu
Zona agro-pastorală Fundata – Moieciu de Sus de-a lungul acestor poteci, credem noi.
beneficiază de o biodiversitate rar întâlnită
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1. FUNDAMENTAREA NECESITĂȚII DE CONSERVARE

1. IMPORTANȚA MENȚINERII PEISAJULUI AGRO-PASTORAL
Cercetările efectuate în satele care fac obiectul
proiectului „Conservarea peisajului Agro-Pastoral și a biodiversității în zona Fundata Moieciu de Sus” au confirmat că menținerea
peisajului agro-pastoral este o condiție fundamentală pentru existența și menținerea satului
de munte cu specificul său.

3. Proprietate funciară individuală și proprietate devălmașă, destinată păstoritului local-zonal, tipic acestor sate.

2. Tipul gospodăriei, cu curte deschisă amplasată în mijlocul terenului proprietate individuală, cu fânețe și grădini, având în componență
casa de locuit și construcții economice destinate creșterii animalelor, aceasta fiind ocupația de bază a locuitorilor și principala sursă
de alimente necesare vieții oamenilor și activităților turistice, care depind de resursele naturale existente;

6. Folosirea materialelor locale: lemnul și piatra
(inclusiv varul din piatra existentă în zonă) la
construcția caselor și a anexelor gospodărești,
adaptate factorilor climatici;

4. Practicarea ocupațiilor tradiționale:
creșterea animalelor în gospodăria individuală
și în forme asociative, la munte pe perioada
văratului și a culesului din natură a alimentelor
Satele de munte de la poalele Pietrei Craiului din flora spontană; păstrarea tehnicilor
tradiționale de prelucrare a laptelui în vase de
și munților Bucegi sunt caracterizate prin:
lemn lucrate de către dogarii satului;
1. Tipul de sat particular și căile de acces și de
legătură între gospodării, poteci și ulițe care nu 5. Asigurarea materiilor prime: lâna, blana oilor
și lemnul, necesare practicării meșteșugurilor
afectează mediul natural;
casnice (țesutul și cojocăritul), care asigură
- Sat răsfirat: satele Șirnea, Fundata și Fundăți- piesele de îmbrăcăminte adaptate climei
și practicării ocupațiilor specifice, precum
ca, cu concentrare de gospodării în cătune;
- Moieciu de Sus, sat de vale cu o zonă a adăpos- și a meșteșugurilor specializate legate de
turilor pastorale împrăștiate pe hotarul satului; prelucrarea lemnului (dulgherit, dogărit);

7. Specificul caselor: case pe un singur nivel
și pe două niveluri, cu acoperișul păstrând
raportul de ½, cu panta înaltă pentru a asigura
scurgerea apelor pluviale;
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8. Forme de organizare a obștei sătești, având
la bază dreptul obișnuielnic românesc care
reglementează raporturile dintre membrii
comunității sătești cu privire la proprietate,
norme de conduită etc.

1990, intră în acţiune unii factori de natură
economică care contribuie la disoluţia modului de viaţă tradiţional în toate formele. În
ordinea intensităţii cu care acţioneză, aceşti
factori sunt:

În urma cercetărilor de teren, folosind ca
metodă de cercetare observația directă și
discuțiile cu oamenii din sat, cunoscători ai
modului de viață tradițional, au fost conturate
anumite concluzii privind situația actuală a
satelor amintite, cu scopul de a propune soluții
viabile pentru menținerea peisajului agropastoral și conservarea patrimoniului cultural
istoric și etnografic.

• exploatarea pădurii în scopuri industriale şi
mai ales pentru export;
• turismul de grup care iese din sfera conceptului de agroturism;
• moda;
• factorul politico-administrativ.

Acestor factori le-am putea adăuga uşurinţa
cu care comunitatea sătească a renunţat
la valorile culturii moştenite şi asumate a
Satele Fundata, Șirnea și Moieciu de Sus au tradiţiei păstrate, şi transmise din generaţie în
urmat aceeaşi linie de evoluţie tipică satului generaţie cu credinţa că toate trebuie rânduite
românesc de la forma arhaică de sat risipit “aşa cum am pomenit din moşi-strămoşi”.
până la forma de aglomerări de gospodării,
acolo unde posibilităţiile de exploatare pasto- Ca urmare a acţiunii factorilor amintiţi, satele
ral-agricolă a terenului interferează cu cele de au suferit transformări în plan morfologicocomunicare pe spaţii tot mai largi.
structural şi al funcţionalităţilor economicosociale, o parte din gospodării şi chiar
Atâta timp cât evoluţia lor a fost influenţată adăposturi temporare destinate creşterii
în primul rând de economia pastoral-agricolă vitelor fiind părăsite.
şi forestieră în formele tradiţionale, adaptate
reliefului şi resurselor naturale, satele brănene În satul Moieciu de Sus gospodăriile se
au păstrat aspectul unor aşezări cu gospodării concentrează în vale, într-o dispunere în teren
risipite pe culmi, pe versanţi domoli şi pe tera- care nu mai ţine seama de poziţia faţă de drum
sa superioară a văilor, având proprietatea în ju- şi de punctele cardinale, şi chiar faţă de apă;
rul gospodăriei, cu terenul armonios distribuit în ultimii ani au fost construite vile şi hoteluri
în categorii de folosinţă raportate la nevoile cu destinaţie turistică pe terasa inferioară
economice.
a râurilor, unde pericolul de inundaţie este
La sfârşitul secolului al XX lea şi mai intens după foarte mare.
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Vatra satului s-a extins chiar şi în zona cu
vegetaţie forestieră. Dacă dezvoltarea turismului ar trebui să contribuie la creşterea
numărului populaţiei, în special a celei active,
cercetările au relevat o scădere dramatică
a populaţiei ocupate în zonă, mai cu seamă
a celei care practică ocupaţiile tradiţionale,
odată cu îmbătrânirea celei rămase. În satul
Şirnea, unde în anul 1942 erau 1186 locuitori,
acum se înregistrează în jur de 500 locuitori.
Cam în aceiaşi proporţie a scăzut şi populaţia
satului Fundata.

cămară), dispus de obicei pe două niveluri.

Acoperişul capătă uneori forme din cele mai
ciudate, rareori fiind adoptat acoperişul în
două ape care asigură casei echilibrul şi forma
cea mai armonios înscrisă în peisajul montan,
precum şi protejarea tuturor componentelor,
inclusiv a spaţiilor deschise (prispă, terasă etc).
Interiorul locuinţei, cu mobilier tâmplăresc şi
ţesături tradiţionale, organizat pe cele patru
colţuri, a fost şi el înlocuit cu produse industriale. Se constată, în ultimul timp, o încercare
de remodelare a mobilierului tradiţional din
În satul Moieciu de Sus populaţia se menţine lemn de brad, adaptat la forme şi funcţionala nivelul anului 1992. Cu toate că numărul lităţi moderne.
populaţiei pe ansamblul zonei Bran este în
scădere, se constată o creştere a numărului OCUPAȚIILE TRADIȚIONALE
construcţiilor cu destinaţie de hotel, pensiune Păstoritul de pendulare cu stâna la munte şi
şi case de vacanţă, cu tendinţa de aglomerare iernat în sat şi păstoritul de transhumanţă,
de-a lungul râurilor.
agricultura redusă la nevoile gospodăriei şi
adaptată reliefului montan şi submontan şi
ARHITECTURA TRADIŢIONALĂ
lucrul la pădure cunosc o diminuare în economia
Arhitectura tradiţională a fost abandonată, satelor, devenind ocupaţii complementare actiplanul casei tradiţionale cu trei încăperi (casă, vităţilor turistice. Aria de desfăşurare se reduce
casă mare şi tindă), înscris într-un dreptunghi la câteva enclave de păşune din golul alpin,
în care raportul dintre lungime şi lăţime era de datorită restricţiilor impuse prin regimul ariilor
2/3, este părăsit odată cu prispa şi acoperişul protejate şi cele cu privire la transhumanţa pe
în două sau patru ape. Apare planul casei cu timpul iernatului. Cererea de produse pastorale
mai multe încăperi cu funcţionalităţi adaptate (deşi ecologice) a scăzut datorită înlocuirii lor cu
nevoilor de confort (living, baie, dormitor,
produse industrializate.
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Deşi tehnicile de prelucrare a laptelui au rămas 2. SOLUȚII DE CONSERVARE
aceleaşi, instrumentarul pastoral din lemn de
brad, care asigura calitatea produselor lactate, Există într-adevăr soluții de conservare, revigoa fost înlocuit cu vasele din aluminiu sau din rare și valorificare a fiecărui element care commaterial plastic.
pune peisajul agro-pastoral, dar trebuie să ne
dorim cu toții să nu se piardă, să recunoaștem
Ocupaţiile casnice tradiţionale: prelucrarea bogăția acestora și să le punem în valoare prin
fibrelor textile animale şi vegetale şi prelucrarea diferite activități și mai ales prin ecoturism.
alimentelor specifice bucătăriei brănene sunt
şi ele pe cale de dispariţie. Ţesutul, altădată Importanța conservării siturilor istorice și
ocupaţia casnică de bază a brănencelor, se mai
de arhitectură tradițională
practică doar pentru ocazii festive sau pentru
participarea la târgurile meşterilor populari.
Siturile istorice și de arhitectură tradițională
constituie valori cultural-identitare ale satelor
Meşteşugurile tradiţionale legate de prelurespective și ale întregii zone etnografice Funcrarea lemnului (dogăritul şi tâmplăritul) şi
data – Moieciu - Bran, dar și obiective care pot
a pieilor (cojocăritul) au fost abandonate,
fi valorificate în activitatea cultural-turistică. Ca
însă mai sunt cunoscători ai acestor meserii
urmare, conservarea acestora trebuie să fie o
artizanale care ar fi dispuși să reia aceste
prioritate a oricărui proiect de dezvoltare duocupații, chiar și sub formă demonstrativă și
rabilă a zonei.
de promovare turistică.
Portul popular autentic se mai păstrează doar
în lăzile de zestre, multe atacate de molii.
Odată cu moartea lui Nicolae Tătulea a dispărut
şi ultima instalaţie de tehnică populară pentru
îngroşarea postavului din care se confecţiona
îmbrăcămintea.
Singura
ţesătoare
de
fote(piesa definitorie a costumului femeiesc de
Bran) a trecut de vârsta de 80 de ani.

În perimetrul satelor amintite a fost consemnată existența unui sit arheologic la Drumul
Carului; un prim demers privind conservarea
și punerea în valoare a acestui sit arheologic,
constă în marcarea lui pe un panou de informare, în locul numit la Cetate.

Cercetările au fost inițiate de prof. dr. Ioan
Prahoveanu și efectuate de către arheologi
consacrați; obiectele descoperite au fost conDoar meşteşugul încondeierii ouălor cunoaşte
servate și au intrat în patrimoniul secției de
o revigorare datorită inseresului pe care-l
istorie a Muzeului Județean Brașov, iar situl
manifestă turiştii străini pentru arta populară
protejat, înscris în traseul turistic al zonei.
românească.
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În cursul cercetărilor de teren au fost identifi- În satul Fundățica, gospodăria Maria Nilă;
cate un număr de aproximativ 53 de obiective
etnografice, monumente de arhitectură religioasă și monumente de arhitectură populară
(gospodării, case-locuință, adăposturi temporare în hotarul satelor și adăposturi pastorale
temporare (stânele)); pentru fiecare au fost
întocmite fișe de repertoriu, însoțite de planuri
și fotografii și clasificate în diferite grupe morfologico-funcționale:
• Case cu curte închisă - (gospodării cu ocol
întărit) - Exemplu: În Moieciu de Sus, casa familiei Dragoslovean - “casa Inspectorului”

• Case pe două niveluri - Exemplu: În satul
Fundata, casa Gheorghe Brănescu

• Gospodării cu curte deschisă - Exemplu: în
satul Fundata, gospodăria Elvir Ciurea;
În satul Șirnea, casa Nicolae Țeposu
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• Adăposturi temporare (odăi);
• Monumente de arhitectură religioasă.

3. MUZEU “IN SITU”

O posibilitate de conservare ar fi crearea unui
În satul Moieciu de Sus, biserica cu hramul
sector muzeal - Muzeul siturilor etno-ecologice
Adormirea Maicii Domnului;
brănene, conceput ca secție muzeală organizată
În satul Fundata, biserica cu hramul Adormirea
pe principiul conservării „in situ” şi a valorificării
Maicii Domnului
prin integrarea în structurile socio-economice ale
satelor în parteneriat cu comunitățile locale şi pe
bază de voluntariat şcolar.
6. Adăposturi pastorale sezoniere
În satul Moieciu de Sus: stâna din Clăbucetu
de jos, stâna din Clăbucetu de sus, stâna
din muntele Lac. În satul Fundata, stâna din
Moșoroaie, în satul Șirnea, stâna din muntele
Coja.

În ceea ce privește monumentele de arhitectură
tradițională, cercetarea etno–muzeologică a
identificat două modalități de conservare:
1. Prin transferul din teren în muzeele în aer liber
și în cele pavilionare;
2. „in situ”.

• Adăposturi pastorale sezoniere

În proiectul acesta, și în general, susținem
abordarea celei de-a doua modalități, care poate
În satul Moieciu de Sus: stâna din Clăbucetu
face parte din ceea ce specialiștii de la Muzeul
de Jos, stâna din Clăbucetu de Sus, stâna din
Satului Brănean numesc sectorul de situri etno
Muntele Lac.
– muzeologice, conceput ca secție muzeală
În satul Fundata: stâna din Moșoroaie; în satul
organizată pe principiul conservării pe loc a
Șirnea, stâna din muntele Coja.
patrimoniului cultural şi a valorificării acestuia
prin integrarea în structurile socio – economice
ale așezărilor.
Muzeul siturilor etno-ecologice brănene din
patrimoniul căruia pot face parte monumentele
prezentate mai sus este conceput ca secție
muzeală organizată pe principiul conservării „in
situ”.
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Elementele constitutive ale acestui sector
muzeal pot fi:
• cele mai reprezentative monumente de arhitectură populară, construcții comunitare (vechea şcoală, vechea primărie), case memoriale,
monumente comemorative, instalaţii de tehnică populară şi ateliere meşteşugăreşti;
• situri etnologice de importanţă majoră în
menţinerea echilibrului ecologic al zonei (rezervaţii floristice, pădure naturală care trebuie
ferită de modificări antropice etc).
Organizarea unui sector muzeal cu aria de cuprindere întreaga zonă Bran, pe principiul conservării şi valorificării „in situ” a componentelor
de patrimoniu cu valoare muzeală, se sprijină
atât pe considerente de ordin etnografic cât şi
pe condiţionări şi oportunităţi de ordin ecologic
şi social-economic.
Considerente de ordin etnografic:

• în domeniul păstoritului, ocupaţie de bază în
satele din zonă, se păstrează formele şi tehnicile tradiţionale, reflectate şi în planul structurii
şi funcțiilor gospodăriilor, ca suport economic
de bază în revigorarea satului tradiţional.
Condiţionări şi oportunităţi de ordin ecologic
şi social-economic:
• între elementele antropice şi cele naturale (cele două componente ale ecosistemului) au
loc interacţiuni în funcţie de care se menţine
sau nu echilibrul ecologic, condiţie sine qua non
a vieţii;

• prezentarea într-un raport armonios a
• aşezările din zonă deţin unele monumente elementelor antropice şi a celor naturale se
de arhitectură populară reprezentative pentru poate face prin aplicarea unor metode tipice
activităţii muzeale, conservarea patrimoniului
evoluţia gospodăriei tradiționale;
constituind un atribut esenţial al acestuia;
• în domeniul meşteşugurilor utilitare şi artistice şi al industriei populare tradiţionale se • prezentarea componentelor peisajului rural
mai păstrează ateliere, instalaţii şi instrumen- (naturale şi antropice) „in situ” este benefică
tarul necesar care, cu unele excepții, nu mai atât din punct de vedere muzeal, pentru că
funcționează datorită înlocuirii produselor reali- presupune şi conservarea mediului în care a
zate la aceste utilaje tradiționale cu produse din apărut un anumit element cultural, cât şi din
comerțul de masă; insă am identificat unii meşteri punct de vedere economic, reprezentând o
importantă ofertă pentru activitatea turistică;
cunoscători ai tehnicilor tradiţionale de lucru.
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• valorificarea patrimoniului etno-ecologic pe
principii muzeale ca ofertă culturală pentru
turismul rural, care ar conduce la crearea
unor
structuri
socio-economice
bazate
pe reevaluarea procedeelor tradiţionale,
ecologice, pe valorificarea resurselor materiale
(naturale) şi umane, cu consecinţe în plan
social prin consolidarea gospodăriei, familiei
şi comunităţii săteşti. Va fi absorbită forţa de
muncă disponibilizată prin falimentul industriei
şi a agriculturii în forme asociative de stat şi
cooperatiste care eludau dreptul de proprietate.

Obiective:
• conservarea elementelor cultural-tradiționale,
reprezentative pentru zonă, aparținând sistemului
antropizat (gospodării, locuinţe, ocupaţii,
meşteşuguri) şi a elementelor ecosistemului
natural;

Etapele demersului
Etapa I - Inventarierea în teren a patrimoniului
etnologic şi ecologic
În cursul cercetărilor de teren au fost identificate
în zona Bran un număr de 204 obiective de
patrimoniu cultural de valoare etnografică:
gospodării cu curte închisă şi cu curte deschisă,
locuinţe, adăposturi temporare, gospodării
pastorale sezoniere situate în spaţiul pastoral
alpin, pive şi maşini de lână cu acţionare
hidraulică, joagăr, moară, ateliere de fierărie şi
rotărit, atelier de dogărit.
Obiectivele au fost cercetate, repertoriate şi
publicate în volumul „Monumente de arhitectură
şi tehnică tradiţională din satele brănene”, autori
Gheorghe Dinuţă şi Ioan Praoveanu.

Au fost consemnate sărbătorile şi obiceiurile
• valorificarea siturilor etno-ecologice în plan de peste an care pot fi valorificate în activităţile
cultural-turistice (Nedeia de la Fundata, Răvăşitul
muzeal;
oilor, Focul lui Sumedru, obiceiurile din ciclul
• valorificarea siturilor etno-ecologice în plan sărbătorilor de iarnă etc.).
turistic, printr-o ofertă culturală care să-i confere
Instituţiile specializate în protejarea mediului au
atributele de turism rural, cultural şi ecologic;
identificat siturile ecologice (sectoare de păduri
• valorificarea potenţialului material şi uman naturale, rezervaţii floristice etc.) existente în
printr-o ofertă culturală - ca alternativă viabilă la Parcul Natural Bucegi şi Parcul Naţional Piatra
Craiului, care vor fi înscrise în acest proiect.
actuala structură ocupaţională.
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Etapa II - Stabilirea modalităţilor de salvare, • organizarea unor ateliere şcoală pe lângă
protejare şi conservare a patrimoniului
creatorii populari consacraţi şi a unor şcoli
săteşti de artă populară; introducerea studiuÎn urma discuţiilor cu proprietarii şi de comun lui meşteşugurilor tradiţionale în şcoli (vezi
acord cu aceştia şi autorităţile publice am articolul: „Etnografia-disciplină de studiu în înidentificat următoarele măsuri:
văţământul preuniversitar, publicat în „Revista
de istorie a Muscelului”, 2012, autor Ioan
• acordarea unor facilităţi proprietarilor în Prahoveanu- anexa 4);
procurarea materialelor pentru restaurare;
• organizarea de târguri de promovare a cre• scutirea de impozite şi acordarea unor credite atorilor populari;
cu dobândă mică;
• realizarea unor publicaţii (ghiduri, pliante,
• conservarea şi restaurarea monumentelor, repertorii) care să facă cunoscut specificul
făcând apel şi la legislația care reglementează ac- etno-folcloric al zonei, ca ofertă pentru turiscesarea fondurilor europene;
mul rural.
• asigurarea funcţionalităţii monumentului (gospodărie, locuinţă, atelier);
Etapa IV - Identificarea resurselor umane, ma• constituirea unor rezervaţii ecologice.
teriale şi financiare
Etapa III. Stabilirea modalităților de valorifi- Referitor la resursele umane, în cadrul
care a siturilor etno-ecologice în plan muzeal, proiectului au fost întocmite fişe ale creatorilor
cu finalitate în plan cultural-turistic
populari din zonă (din nefericire au rămas
foarte puţini şi aceştia sunt în vârstă). Pentru
• amenajarea unor gospodării muzeu repre- promovarea acestora şi valorificarea activității
zentative pentru fiecare sat din zonă, în cadrul lor meșteșugărești, singura soluţie identificată
unei/unor gospodării agro-turistice;
- menţionată mai sus – ar fi organizarea unor
• orientarea gospodăriei tradiţionale spre ac- ateliere şcoală în cadrul unor şcoli săteşti/
tivităţi turistice cu păstrarea structurii, stilului șezători de artă populară.
arhitecturii şi funcţiilor economice specifice,
dar cu unele modernizări interioare necesare Materiale pentru practicarea ocupaţiilor şi
meşteşugurilor tradiţionale - lâna şi lemnulcreşterii gradului de confort;
• amenajarea muzeală a unor ateliere meşte- sunt din abundență, însă nu mai sunt folosite
şugăreşti şi instalaţii de tehnică populară cu în acest scop. Resursele financiare atrase ar
posibilitatea asigurării unor activităţi demon- putea veni pe baza unor proiecte culturale şi
strative şi înscrierea acestora în circuitul de de conservare a patrimoniului tradiţional.
vizitare;
• revigorarea meşteşugurilor tradiţionale în Realizarea proiectului tematic, completat cu
domeniul prelucrării fibrelor textile şi a prelu- tematica detaliată a fiecărei componente, conturează un Eco-Muzeu al zonei, având ca princrării lemnului, adaptate la nevoile actuale;
• organizarea de expoziţii cu vânzare a pro- cipale obiective salvarea şi protejarea patrimoniului cultural.
duselor creatorilor populari;
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4. Museum Vivum

Va fi reconstituită funcţional bucătăria
tradiţională, care va oferi turistului mâncăruri
specifice bucătăriei locale, potrivit ciclului calO altă soluție de conservare pe care o propuendaristic (post – dulce), copturi ceremoniale
nem este organizarea unei gospodării agroprilejuite de sărbătorile de peste an.
turistice, potrivit exigențelor actuale ale
turismului rural, în satul Fundata, având ca
Prin amplasarea unui atelier în incinta gospodăriei
nucleu o gospodărie tradițională în care să
se vor promova meșteșugurile tradiționale. Se
fie practicate toate tipurile de ocupații și
va lucra exclusiv în tehnici tradiţionale şi se vor
meșteșuguri specific-locale, dar să aibă și
produce ţesături pentru îmbrăcăminte şi textile
componenta turistică; mai concret să pride interior, la războiul de ţesut.
mească turiști care pot astfel, în timpul unui
sejur, să cunoască viața satului de altădată,
Cântecul şi dansul popular, şezătorile, ceremoreconstituită.
nialul de nuntă şi diferite obiceiuri din ciclul
sărbătorilor de peste an pot fi prezentate aici şi
Gospodăria poate fi valorificată potrivit
înscrise într-un calendar cultural – turistic. Toate
conceptului „museum vivum” în plan turistic.
acestea îl vor introduce pe turist în atmosfera
Astfel gospodăria poate fi reconstituită, prin
satului de altădată.
tehnici muzeale, la faza în care mai îndeplinea
funcţia de gospodărie pastorală şi poate fi
Vom urmări ca obiective generale:
vizitată, sugerând turistului modul de viaţă al
unei familii din zonă, care a practicat ocupaţiile
• evaluarea resurselor naturale, a potențialului
specifice şi a dezvoltat păstoritul până la cea
de alimente şi plante de leac;
mai evoluată formă, care a fost transhumanţa
• punerea în valoare a alimentelor provenite din
pastorală.
practicarea ocupaţiilor tradiționale principale şi
secundare (culesul din natură) şi a plantelor de
Terenul din faţa gospodăriei poate fi amenajat
leac pentru promovarea agroturismului local;
ca bătătură pentru hora satului, spaţiu în
• protejarea, revigorarea şi punerea în valoare a
care va putea fi promovat folclorul muzical
ocupațiilor, obiceiurilor şi sărbătorilor îndătinate,
şi coregrafic specific zonei Bran şi zonelor
relevante pentru specificul cultural local, ceea ce
adiacente.
va contribui la dezvoltarea turismului rural;
• cunoașterea şi punerea în valoare a jocurilor de
Alimentele necesare asigurării unei alimentații
altădată ale copiilor;
tradiţionale a turiştilor pot fi asigurate atât din
• conturarea unui model de gospodărie cu actipropria gospodărie, dar şi de la gospodăriile
vitate agro-turistică, care să îmbine tradiționalul
vecine, care practică toate tipurile de ocupaţii
cu modernul, premisă a unui nou model cultural;
tradiţionale.
• stimularea meșteșugurilor legate de prelucrarea
resurselor locale – lână, piei, lemn;
Astfel reamenajată, gospodăria va fi înscrisă
• folosirea eficientă a resurselor locale, a proteca obiectiv muzeal aparţinând sectorului situri
jării acestora şi a mediului înconjurător;
etno – ecologice şi va intra în circuitul turistic
• antrenarea factorilor locali de decizie şi a
ca model de gospodărie agroturistică – muzeu.
resurselor umane locale.
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Vom urmari ca obiective specifice

Elementele arhitecturii tradiționale locale a
satelor Fundata, Șirnea și Moieciu de Sus sunt
• organizarea interioarelor, dotate cu piese de adaptate condițiilor climatice, funcționalității
mobilier tradiţional, textile de interior, obiecte construcției și satisfacerii gustului pentru frudin domeniul ocupaţiilor principale, secundare mos și se înscriu armonios în peisaj.
şi casnice;
• revigorarea activităţilor economice tradiţio- Astfel, temelia casei este din piatră cu liant de
var (produs în cuptoarele de var din zonă) și
nale;
• creşterea animalelor, culesul din natură al nisip sau lut, pereții sunt din lemn de brad din
plantelor alimentare şi de leac din flora spon- pădurile satelor, încheiate în „cheie bătrâneastană - urzici, lobodă, ştevie, bureţi, fructe de că” (cheotoare), cu decor în tencuială sau cu
draniță aplicată direct pe bârne, cu acoperișul
pădure etc;
• promovarea bucătăriei;
în două sau în patru ape, cu învelitoarea din
• crearea unui spaţiu pentru activităţi culturale șindrilă (în ultimii ani din șiță).
tradiţionale, şezători, hore pentru punerea
în valoare a folclorului muzical şi coregrafic Specifică arhitecturii tradiționale din satele
Fundata, Șirnea și Moieciu de Sus este prispa,
autentic;
Pensiunea va avea și o componentă modernă, amplasată la fațada principală, sub streașina
cu dotări potrivit exigențelor de confort şi supralărgită, cu balustradă din scândură de
a normelor care reglementează avizarea şi lemn cu decor traforat, sau tencuită la confuncționarea unei pensiuni agro-turistice.
strucțiile aflate la contactul cu Mușcelul.
Prispa este un element arhitectural important
deoarece asigură protecția pereților de intemperii și a interiorului de lumina naturală care
conduce la degradarea culorilor țesăturilor
decorative; totodată, prispa este și spațiul în
care sunt amplasate elementele decorative în
lemn, continuate pe pazia strașinei. Era și locul
Atunci când vorbim de arhitectură tradițională
preferat al gospodinelor pentru torsul lânii, îmlocală facem referire atât la:
pletitul flanelelor etc.

5. Importanța conservării elementelor
de arhitectură locală, tradițională și
valorificarea acestora în arhitectura
contemporană locală

• arhitectura exterioară a construcției, la
elementele care o compun (materialele de
construcție și tehnicile de lucru, la temelie,
pereți, acoperiș, prispă, decor în lemn sau în
structură), proporții, cât și la
• arhitectura interiorului, la planul locuinței,
amplasarea mobilierului și a țesăturilor decorative.

Este de remarcat la arhitectura tradițională
din aceste sate și proporția dintre elementele
spațiale: raportul dintre lățimea și lungimea
casei este de 2/3, iar cel dintre perete și acoperiș de ½, proporții ideale pentru o zonă montană, cu precipitații abundente.
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6. Propuneri de revigorare și valorificare Revigorarea tradițiilor
a tradițiilor și meșteșugurilor locale

O primă direcţie spre care ne-am îndreptat
atenţia o constituie revigorarea acelor tradiţii
care asigură dezvoltarea satului prin realizarea
unui raport armonios între mediul natural şi
mediul antropizat.
Dintre obiectivele prioritare în această direcţie
menţionăm:

Adaptându-ne modalităţilor de proiectare
a dezvolatarii locale si regionale, având ca
temă „dezvoltarea durabilă care să asigure
securitatea economică, alimentară, sanitară
şi culturală a locuitorilor satului”, considerăm
că trebuie să surprindem acele elemente ale
fiecărui fenomen cultural tradiţional care sunt
1. Revigorarea ocupaţiilor tradiţionale şi a
viabile în noul context cultural.
meşteșugurilor locale prin tehnici tradiţionale,
ecologice de folosire şi prelucrare a resurselor
Pot fi conservate cele care datorită progresului
materiale. Valorificarea acestora pe plan local,
tehnic pierd suportul, raţiunea de a exista, care
unde este posibil prin activităţi ecoturistice.
nu-şi găsesc locul potrivit într-o societate în care
organizarea economică şi viaţa socială sunt din
2. Păstrarea acelor elemente ale arhitecturii
temelii altele.
tradiţionale care pe lângă valoarea lor culturalidentitară sunt benefice atât sub raport
Cunoscând valorile culturale ale zonei în
funcţional-utilitar, cât şi sub cel estetic (prispa,
domeniul arhitecturii şi structurii ocupaţionale,
stâlpii, forma acoperişului, materialele de
şi sesizând predispoziţia turistului spre căutarea
construcţie, lemnul şi piatra).
a ceea ce este specific locului, nu poţi să nu
constaţi că trebuie prezervat tot ceea ce este
3. Folosirea obiectelor de uz casnic din lemn
tradiţie perenă şi se poate armoniza funcţional
şi lut, precum şi a uneltelor din materiale
cu elementele de modernitate, conturând ceea
tradiţionale, în acelaşi timp ecologice dar şi
ce este definit ca stil de viaţă. Ca urmare, satele
cele mai adecvate scopului pentru care au fost
trebuie să-şi configureze un nou model cultural
create (păstoritul, lucrul la pădure şi bucătăria
în care elementele de modernitate să fie
tradiţională).
asimilate, dar numai acelea care pot fi integrate
într-un mod de viaţă a cărui temelie trebuie să
rămână tradiţia locală.

16

scopul
revigorării
ocupațiilor
și
4. Organizarea unui ansamblu folcloric zonal În
meșteșugurilor locale, în cursul cercetărilor
care să pună în valoare tradiţiile local-zonale.
de teren ne-am concentrat atenția spre
5. Introducerea disciplinei Etnografie în în- acele meșteșuguri care pot, la rândul lor, să
contribuie la revigorarea principalelor ocupații
vățământul gimnazial, având ca obiective:
tradiționale: creșterea animalelor și lucrul la
pădure. Ca urmare, au fost cercetate cu mare
a. cunoașterea specificului ocupațional;
b. cunoașterea factorilor care au influențat atenție meșteșugurile legate de prelucrarea
lânii (țesutul) și a lemnului (dulgherit, dogărit,
dezvoltarea așezărilor;
tâmplărit).
c. dezvoltarea gospodăriei și a locuinței;
d. cunoașterea obiceiurilor și credințelor pentru ca elevii să înțeleagă originile și evoluția Cu privire la țesut, ca meșteșug casnic, au fost
faptelor de cultură și civilizație, să găsească studiate tehnicile de lucru și de decorare, și
modelul cultural pentru viitor al diverselor tipurile de țesături care pot fi utile și astăzi în
organizarea interiorului. Cu acest prilej au fost
structuri teritorial-etnice.
identificate în fiecare sat femeile cunoscătoare
ale acestui meșteșug, care mai pot lucra și
transmite celor mai tinere tehnicile de țesut
în cadrul propriei gospodării, în atelierul școlar
sau la pensiunea agro-turistică.
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În domeniul prelucrării lemnului am
consemnat meșterii:
În satul Moieciu de Sus
- Ioan Preda dulgher și șițar
- Gheorghe Lupoiu dulgher-șițar
- Adrian Enoiu dulgher-șițar
- Ioan Ducaru-dogar
- Viorel Clinciu (rindeaua fermecată)-tâmplar
În satul Fundata
- Zenofie Stoian tâmplar
În satul Șirnea
- Ioan Buzatu tâmplar
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Meșteșugul țesutului încă mai este practicat:
În satul Moieciu de Sus: Victoria Sumedrea,
Maria Gârbacea (Oara lui Chim Popoiu),
Veronica Enoiu
În satul Șirnea: Elena Călăican, Doina Căciulă
În satul Fundata: Daniela Bășa

Un Peisaj Agro-Pastoral, reprezintă aspectul
propriu pe care îl au aceste teritorii ca rezultat
al combinării factorilor naturali cu cei creați de
om. În aceste locuri este atât de evident că îndeletnicierile agro-pastorale au influențat cadrul
naural într-o măsură semnificativă.

Dacă toate aceste îndeletniciri ar dispărea,
creștera animalelor, cositul tradițional, îngrijirea terenurilor, pășunile s-ar împăduri imediat,
odăițele s-ar distruge și nu ar mai exista această
bogăție și frumusețe care să îți atragă atenția și
să exclami, ce Peisaj minunat!

Bucură-te de natură!
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Text adaptat după documentația din cadrul acestui proiect a
Domnului Etnograf Dr. Ioan Prahoveanu

