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Vernacular architecture   

Text written by Kengo KUMA for CSAV Journal, October 2017

I  consider that “vernacular architecture” is about architecture where the relationship between people and materials is happily 
connected. I say so because buildings are made of materials and the materials had to been found and obtained near the site 
where the building would stand. Under such restriction, human beings and materials used to keep their conversations, which 
resulted in the architecture. 

In the 20th century however, humans and materials were separated. Materials became available everywhere, and buildings 
all over the world began to be built with concrete and steel, which led to an ending of the good relation between people and 
matters. 

Books on vernacular architecture had been written already in the 20th Century, but the arguments there were mostly about 
forms or styles, and discussions about materials were totally absent. 

I would say that the most important “forgotten” material is wood. Wooden materials are born and rooted to the place. 
Furthermore, wood is so easy to work on that human beings have made their nests – the architecture – with wood since ancient 
times. 

Professor Yoshichika Uchida, my most honored teacher from university, is the key figure who contributed to revive wooden 
buildings in Japan. Professor Uchida used to say habitually that as for the wooden structure, Romania and Japan would build the 
best ones. His theory is based on the existence of Carpathian Mountains and the Black Sea in Romania, and the Pacific Ocean 
in Japan. According to Professor Uchida, these topographical features functioned as barriers protected their culture of wood, 
and Romania and Japan have been able to nurture technology to produce unique wooden constructions in their closed fields.

Since I heard Professor Uchida’s theory, I’ve always dreamt of the beauty and uniqueness of Romanian wood architecture. 
Now, the mission assigned to both of us is that, having been born in the countries of wood, we truly revive our wooden buildings 
and create a modern version of vernacular architecture, which is tailored to the speed and density of our time.
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Arhitectura vernaculară
                                                                                                                                                                                                                                          text scris de Kengo KUMA pentru CSAV Journal, Octombrie 2017 

Consider că „arhitectura vernaculară” reprezintă arhitectura în care relația între oameni și materialitate este una fericită. 
Spun asta deoarece clădirile sunt făcute din materiale de construcții, iar materialele trebuiau căutate și extrase din apropierea 
șantierului. Sub asemenea constrângeri, oamenii și materialitatea dialogau, ceea ce a generat arhitectura.

Cu toate acestea, în secolul al XX-lea, oamenii și materialitatea sunt separate. Materiale de construcții sunt disponibile 
oriunde, iar clădirile din toată lumea au început să fie construite din beton și oțel, ceea ce a condus la un final al bunei relații între 
oameni și materialitate. 

Cărți pe tema arhitecturii vernaculare au fost scrise deja în secolul al XX-lea, dar argumentele acolo au fost în mare parte 
despre forme sau stiluri, și discuțiile despre materiale erau total absente. 
Aș spune că cel mai important material „uitat” este lemnul. Materialele cu lemn / din lemn sunt născute și înrădăcinate la fața 
locului. Mai departe, lemnul este atât de ușor de prelucrat, încât oamenii și-au făcut cuiburile – arhitectura – cu lemn din timpuri 
antice. 

Profesorul Yoshichika Uchida, mentorul meu cel mai onorat din universitate, este figura cheie care contribuia la revigorarea 
clădirilor din lemn în Japonia. Profesorul Uchida obișnuia să spună că în ceea ce privește structura din lemn, România și Japonia 
le-ar construi pe cele mai bune. Teoria sa se bazează pe existența Munților Carpați și pe Marea Neagră în România și Oceanul 
Pacific. Conform celor spuse de profesorul Uchida, aceste caracteristici topografice care funcționau ca bariere își protejau 
cultura lemnului, iar România și japonia au putut astfel să-și „îngrijească” tehnologia de a produce construcții unice în arealul 
lor închis. 

De când am auzit teoria profesorului Uchida, întotdeauna am visat la frumusețea și unicitatea arhitecturii din lemn din 
România. Acum, misiunea acordată amândorura (arhitecți japonezi și arhitecți români), năascuți fiind în țări ale lemnului, să 
revigorăm cu adevărat clădirile noastre din lemn și să creem o versiune modernă a arhitecturii vernaculare, adaptată / pliată / 
adecvată vitezei și densității timpurilor noastre. 
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Patrimoniu tehnic vernacular                                                                                                                                                                                                                                          

coș de îngroșat
coș de tras de păr
fântână cu cai
jug pentru potcovit și stănoagă
piuă pentru lână (stofă)
moară de vânt
moară de apă
teasc de stors ceara
teasc pentru ulei
teasc pentru must
teasc pentru vin
teascul Meschendorf
oloiniță
șteamp aurifer
vâltoare

                                                                                                                                                                                                                                                    ”De Re Metallica”, Georgius Agricola, 1555

Ideea acestui număr al CSAV Journal a apărut în timpul workshop-ului internațional VVITA Erasmus + 2018, odată cu vizita într-un 
vechi sat de pescari din Peninsula Lofoten, Norvegia. (v. pag. 305).  

Este vorba despre un sit de patrimoniu vernacular de secol XIX, încă locuit, în care se poate observa o tipologie arhitecturală reprezentată 
de locuințe și ateliere de pescari sau de bărci din lemn, construcții parțial așezate deasupra malului stâncos al mării, pe stâlpi din lemn. Un 
loc aparte între aceste construcții îl ocupa un teasc de ulei de pește, cu toate mecanismele din metal și lemn încă funcționale. Se poate 
observa nu doar o tehnologie răspândită pe întreg teritoriul Europei și mai departe, dar și modul prin care patrimoniul tehnic rămâne 
un „reper mental” pentru mai multe comunități învecinate, loc de întâlnire și sistem ecologic, adaptat și noilor provocări climatice.  

Pe teritoriul României, astfel de sisteme paleotehnice rurale din perioada medievală sau de secol XIX sunt expuse în muzee ale satului 
sau au rămas in situ . Poate acest patrimoniu tehnic rămas in situ să devină un răspuns post-industrial la revitalizarea satelor României ?

Ediția CSAV Journal 2018 acoperă gama completă de lucrări academice care explorează situl rural și arhitectura vernaculară, între 
teorie și practică. Este vorba așadar despre o selecție de proiecte de atelier, școli de vară, lucrări de disertație, diplomă și cercetări 
doctorale pe subiectul arhitecturii vernaculare din anii universitari 2017 și 2018, realizate în Universitatea de Arhitectură și Urbanism 
„Ion Mincu”, București, alături de articole semnate de specialiști și cercetători internaționali.

Ioana ZACHARIAS VULTUR, coordonator
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Vernacular technic heritage

The idea of this CSAV Journal edition appeared during the international workshop of VVITA Erasmus + 2018, while visiting an old 
fishermen village from the Lofoten Peninsula, Norway. (see page 305). 

It is a 19th century vernacular heritage site, still inhabited, where one can observe an architectural typology represented by wooden housing 
and fishermen or boat workshops, buildings partially arranged upon the cliffy seashore, on wooden piers. A special place among these 
dwellings is the fish oil press, with all the metal and wood mechanisms still working. One can observe not only a technology spread all over 
the territory of Europe and beyond, but also the way in which the technical heritage remains a ”mental landmark” for many neighbouring 
communities, a place for gathering and an ecological system, adapted also to the new climate challenges.  

On Romanian territory, such rural paleotechnical systems dating back from the Medieval Age or 19th Century are exhibited in village 
museums or are still ”in site”. Can this ”in site” technical heritage become a post-industrial answer to the revitalisation of Romanian villages ? 

The 2018 CSAV Journal edition covers the entire range of academic papers exploring the rural site and vernacular architecture, between 
theory and practice. Therefore it is about a selection of the 2017-2018 studio projects, summer schools, dissertation papers, diploma and 
doctoral research on the topic of vernacular architecture, created in or in the frame of the ”Ion Mincu” University of Architecture and 
Urbanism,  accompanied by articles signed by specialists or international researchers. 
 

Ioana ZACHARIAS VULTUR, coordinator
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BETWEEN BORDERS
Influențe din sudul și nordul Carpaților în arhitectura Branului 
de Sus
Influences from the Southern and Northern side of the 
Carpathians in the architecture of Upper Bran
stud. arch. Ana JANTEA - dissertation paper extract, July 2017
coordinated by Associate Professor Ștefan BÂLICI, UAUIM, INP
„Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism, Bucharest
ana.jantea@gmail.com

For almost 150 years the Upper Bran area found 
itself between the boundaries of Valahia and 
Habsburg Empire. The urbarial rules, introduced 
together with the integration of Transylvania into 
the Empire (1691) divide the villages from Bran 
area into two subunits: underneath the customs 
(Sohodol, Predeal and Poarta) and from upside 
the customs (Moieciu Inferior, Moieciu Superior, 
Șimon, Șirnea and Peștera). This division is a 
consequence of the border guarding on a lower 
alignment, with customs point at Bran, and not 
on the official line, fixed on the watershed of the 
Carpathians. Hence, the Upper Bran freedom 
in relation with the authority led to influences 
in architecture, customs and traditions from the 
Habsburg Empire as well as from the Valachian 
part. 

The villages of Bran area are bordered by 
pastoral-silvanian economy, with a spread 
vatra all over the border of the village and 

 
Pentru aproape 150 de ani zona Branului de 
Sus s-a aflat între hotarele Țării Românești și 
ale Imperiului Habsburgic. Reglementările 
urbariale, introduse odată cu înglobarea 
Transilvaniei în imperiu (1691) împart 
satele brănene în două subunități: de din 
jos de vamă (Sohodol, Predeal și Poarta) 
și de din sus de vamă (Moieciu Inferior, 
Moieciu Superior, Șimon, Șirnea și 
Peștera). Această împărțire este o urmare 
a păzirii graniței pe un aliniament mai 
coborât, cu punctul vamal la Bran, și nu 
pe linia oficială, fixată pe cumpăna de ape 
a Carpaților. Astfel, libertatea Branului de 
Sus față de autoritate a condus la influențe 
în arhitectura, obiceiuri și tradiții atât din 
partea Imperiului Habsburgic, cât și din 
partea Țării Românești.

Satele brănene sunt încadrate în categoria 
satelor cu economie pastoral-forestieră, cu 

Keywords: borders, mountains, colibași, transhumant pastoralism, migration, trading
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vatra răspândită pe întregul hotar al satului și cu zonele 
economice specializate (pădurea și muntele) amplasate 
în afara acestuia. Astfel țăranii din Branul de Sus se aflau 
între două rânduri de hotare: hotarul satului și hotarul 
zonei aflate între granițe. Pentru ei, spațiul sigur viețuirii, 
cosmosul, se mărește de la vatra satului la întreaga arie a 
satelor de din sus de Bran, zona relativ restrânsă dintre 
cele două hotare, fiind perceptibilă la scară umană. Lipsa 
conștiinței de apartenență la un stat a intensificat astfel 
legătura străveche cu natura, cu munții.

Zona Branului de Sus poate fi considerată un tip de 
heterotopie, fiind un spațiu real, parte a Imperiului 
Habsburgic, dar situat în afara granițelor. „Heterotopiile 
presupun întotdeauna un sistem de deschidere și 
închidere care în același timp le izolează și le face 
penetrabile.[...] Într-o heterotopie nu poți să pătrunzi 
decât cu o anumită permisiune și numai o dată ce ai 
săvârșit un anumit număr de gesturi.”

N.B.:

* Pentru acuratețea terminologiei specifice, cu arhaisme 
și expresii speciale intraductibile, textul extrasului din 
disertație este redat doar în limba română. 

with economic specialized areas (the forest and the 
mountain) placed outside. Hence the peasants of Upper 
Bran found themselves between two rows of borders: the 
village boundary and the boundary of the area within 
the borders / boundaries. For them, the secure space of 
living, the cosmos, enlarges from the vatra / core of the 
village to the entire area of the upper Bran villages, the 
area relatively narrow between the two boundaries, being 
perceptible at human scale level. The lack of a belonging 
to a village conscience (identity) intensified hereby the 
ancient connection with nature, with the mountains. 

The Upper Bran area can be envisaged as a type of 
heterotopy, being a real space, part of the Habsburg 
Empire, but situated outside the borders / boundaries. 
``Heterotopias always suppose a system of opening 
and closing that isolates at the same time as it makes 
them penetrable […]. In a heterotopia one cannot enter 
without certain permission and only once you have 
accomplished a series of gestures / rituals.``

N.B.:

* For the accuracy of the specific terminology, with 
archaism and untranslatable special expressions, 
the text of the disseration extras is presentd only in 
Romanian. 
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01. Istoria hotarului dintre Transilvania și Țara Românească

Ungurii au pătruns în Transilvania în momentul în care apăreau mici formațiuni politice românești în arcul carpatic 
și dincolo de munți. O astfel de formațiune a fost și Țara Bârsei, donată în 1211 cavalerilor teutoni pentru a apăra 
hotarele, a asigura expansiunea peste Carpați și a converti populația păgână la catolicism. Depășind sfera privilegiile 
acordate, încercând să-și creeze în Țara Bârsei teritorii independente față de Regatul Ungariei, cavalerii teutoni sunt 
alungați în 1225. 

Ca urmare a politicii de expansiune pentru a prelua fostele teritorii ale cavalerilor teutoni de la sudul Carpaților, a 
consolidarii statelor românești și a pericolului turcesc, Ludovic de Anjou este determinat să ridice cetăți la hotarele 
regatului. Astfel, în 1376 va fi construită o cetate în Pasul Bran, cetatea Törzburg, cu sprijinul brașovenilor interesați 
de aceasta datorită comerțului intens cu zonele de la sudul Carpaților.

Cetatea Branului, preluată de către orașul Brașov în urma unui gaj acordat regelui Vladislav al II-lea în 1498, avea, 
asemenea satelor, un hotar, format din teritoriul satelor brănene, folosit pentru fâneață și aprovizionare cu material 
lemnos. Prima atestare a unei locuiri temporare în domeniul Branului de Sus este legată de defrișarea terenulului pentru 
a fi utilizat drept livadă pentru fâneață1, în 1657, într-un document administrativ care prezintă arendarea suprafețelor 
La Fundate și La Schirne.2 Așadar, pădurile întinse au devenit insule de pășune, unde cel mai probabil erau construite 
hodăi și stâne cu o locuire semipermanentă.

După politica de expansiune a Imperiului Habsburgic s-a pus problema liniei de demarcație între cele două state, în 
1690. Aceasta a fost fixată pe cumpăna de ape a Carpaților, dar granița nu a fost păzită pe linia oficială, ci pe un 
aliniament mai coborât până în 1840 cand cordonul de graniță a fost strămutat pe linia de frontieră și s-a înfiițat un 
punct vamal stabil la Fundata (fig. 1). „Deși graniță naturală spre sud, spre Țara Românească, a fost linia de despărțire a 
apelor pe piscurile dela Strunga până la Giuvala, puncte îndepărtate de la castelul Bran, ca punct central al acestei unități 
geografice, de 15-30 km, totuși vama până la 1836 a fost lângă castel. Dela aceste punct vamal s-au tras șanțuri adânci 
spre Măgura și Bucegi, ale căror urme se văd și azi. Teritoriul de din sus de vamă sau Branul de Sus era un fel de teritoriu 
neutru, scutit de orice vamă.”3

Chiar și după includerea Branului de Sus în Imperiu, legătura cu munții și cu pământul a rămas adânc înrădăcinată 
în mentalitatea locuitorilor. Auguste de Gerando afirma: „colibașii au privit realizarea acestei acțiuni cu o completă 

1. Livada are în zona Branului de Sus sensul de curătură (teren defrișat)
2. Nicolae Pepene, Bogdan Florin Popovici, Comuna Fundata, o istorie în imagini, Primăria comunei Fundata, 2012, p. 27
3. Nicolae Dunăre, Țara Bârsei, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1972-1974, vol. I, p. 40
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indiferență, siguri că munții lor erau în continuare ai lor și ai turmelor lor și abia dacă s-au sinchisit că împăratul și-a luat 
libertatea de a-i numi supușii săi.”4 Astfel, în această zonă caracterul arhaic se păstrează vreme îndelungată prin legătura 
strânsă cu natura.

02. Caracteristicile arhitecturii tradiționale brănene derivate din localizarea în zona montană

În arhitectura carpatică, dar mai ales în zona Branului de Sus predomină două tipuri de evoluție a planului locuinței 
specifice așezărilor străvechi. Prima formă de evoluție se caracterizează prin apariția unui spațiu adăpostit de acoperiș 
și închis pe două laturi care ulterior, va forma cămara, cu intrare separată. Această cămară va deveni încăpere de trecere, 
cu vatră, adăugându-i-se o nouă cameră, opusă odăii locuite. A doua formă se individualizează prin adăugarea laterală a 
unei cămări cu intrare separată. Cu vremea vatra se va muta în cămară, odaia de locuit fiind încălzită prin intermediul 
unei sobe oarbe.5

Unul dintre cele mai interesante ansambluri de arhitectură populară specifice zonei montane românești este gospodăria 
cu ocolnic, în cadrul căreia casa de locuit și anexele sunt grupate în jurul unei curți mici închisă ca o cetate.

Prezența gospodăriei cu curte închisă este strâns legată de îndeletnicirea oieritului (păstoritul carpatic montan 
bipendular, cu creșterea animalelor în afara satului, în zona fânețelor) și de așezările risipite dezvoltate prin roire 
și trebuie pusă în legătură cu necesitatea stringentă de ocrotire a avutului și adăpostire a membrilor familiei. Acest 
tip de locuință se găsește îndeosebi în raza zonelor muntoase și deluroase, mai ales pe versantul nordic al Carpaților 
Meridionali. Gospodăria cu ocolnic se regăsește din vechime în întreaga arie eurpeană, dar la poporul român, slav 
și ungar se constată că această formă de locuire a corespuns necesităților izvorâte din ocupația tradițională specifică 
zonelor muntoase și forestiere.

 Se pot distinge două tipuri ale acestei categorii ce se mai întâlnește doar în zona de răsărit și miazăzi a Transilvaniei. 
O primă categorie este caracterizată de unirea casei de locuit și a șurii sub același acoperiș, prin două portice. Intrarea 
în gospodărie se face printr-una dintre cele două polatre, printr-o poartă cu două foi. Cea de-a doua categorie este 
caracterizată de lipsa simetriei, de poziționarea anexelor pe toate laturile curții interioare, uneori fiind juxtapuse, uneori 

4. Maria Holban, M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Călători străine despre Țările Române, Editura 
Științifică, București, 1971, apud Nicolae Pepene, Bogdan Florin Popovici, Comuna Fundata o istorie în imagini, Primăria 
comunei Fundata, 2012, p.40
5. Henri Stahl, Casa țărănească la români în secolul al XIX-lea, în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, 1963, Cluj, p. 
2-12
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legate prin portice. Aspectul de cetate se menține, dar axa de simetrie lipsește.6

Din punct de vedere al elevației, casele din zona montană se împart în trei grupe: case cu registrul inferior redus (până 
la 1 metru înălțime), cu rol de temelie izolatoare, case cu accesul în pivniță exterior (aproximativ 1,5 m), case cu parter 
dezvoltat (până la 2-2,3 metri), dezvoltarea acestui registru fiind o consecință a adaptării la relieful montan. În toate 
cele trei cazuri, registrul inferior prezintă o individualitate constructivă subliniată mai ales prin materialul utilizat: 
partea superioară a locuințelor este construită din bîrne de lemn, iar partea inferioară din piatră de carieră zidită 
folosind drept liant varul cu nisip.

O altă diferență între elevațiile locuințelor este reprezentată de înălțimea acoperișului, consecință a climei. La câmpie 
unde ploile sunt puține, casa are un acoperiș cu panta lină, la munte însă, panta este puternic înclinată, având de două 
sau trei ori înălțimea pereților pentru a evita infiltrațiile și prăbușirea acoperișului sub greutatea zăpezii.

Din perspectiva materialelor utilizate predomină arhitectura din lemn. Dintre cele două mari sisteme de tehnică a 
lemnului cunoscute în arhitectura europeană, cea a cununilor orizonatale de bârne (Blockbau) și cea a scheletului 
portant (Fachwerk), primul este cel dominant în arhitectura brăneană, consecință a abundenței materialului lemnos.

Astfel zona Branului de Sus se înscrie în arhitectura montană prin planurile specifice, mai ales prin gospodăria cu 
ocolnic, prin prezența tuturor formelor de elevație, adoptate datorită climei și reliefului variat și prin utilizarea lemnului 
ca material de construcție predominant.

6. Grigore Ionescu, Arhitectura populară românească, Editura Tehnică, București, 1957, p. 82



CSAV Journal  2 0 1 8     
  140

Fig.1. Hotarul 
I m p e r i u l u i 
Habsburgic și al 
Țării Românești, 
Harta Iozefină,  
http://cem.ro



CSAV Journal  2 0 1 8
             141 

Fig. 2. Planul casei Stoian Gheorghe, casă cu două accese, Fundățica, Brașov. Ioan 
Prahoveanu, Așezările brănene, Editura Transilvania Expres,Brașov, 1998

Fig. 3. Casa Stoian Gheorghe, casă cu două 
accese, Fundățica, Brașov. Ibidem
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03. Influențe din sudul Carpaților în arhitectura Branului de Sus

Identitatea sau asemănarea elementelor de cultură dintre două zone învecinate poate să aibă la bază ori un substrat 
inițial comun, ori o influență din partea uneia dintre zone. Cele mai interesante procese de acest fel s-au petrecut între 
zonele Argeș și Muscel și sudul Transilvaniei.

Planul locuinței
Planul cu două încăperi și două accese
În ceea ce privește planul se observă că una dintre formele întânite în Argeș (în proporție de 44,4%)7 este întâlnită și 
în Branul de sus, deși sporadic. Aceasta se dezvoltă trecând de la casa cu o încăpere și o intrare, la casa cu o cămară și o 
cameră de locuit, fiecare cu propriul acces (al doilea tip de evoluție al planului locuinței specific satului arhaic). Forma 
următoare, datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea și este caracterizată de înlocuirea cămării cu o odaie curată. În 
fața ambelor camere se întinde prispa, mijloc de legătură între acestea, întrucât sunt lipsite de comunicație interioară. 
(fig. 2,3)

Elevație
Casa cu două niveluri
La începutul secolului XX, în cartea Branul și Cetatea Branului, Ioan Moșoiu identifică două tipuri de gospodării: 
casa cu ocolnic, închisă ca o cetate, și casa fără curte, deschisă. Cel de-al doilea tip este preponderent în satele din văi, 
unde în urma schimbării mediului, se schimbă și locuința.8 Această schimbare se referă la implicațiile pe care le impune 
tranziția spre satul adunat tipurilor de locuință. Astfel datorită creșterii nivelului de siguranță și dezvoltarii industriei 
textile și de prelucrarea a lemnului populația și vatra satului coboară de pe înălțimi în văi. În satele Branului de Sus, 
însă, unde populația roiește tot pe înălțimi, casa cu curte deschisă apare ca o influență din satele de jos sau din sudul 
Carpaților.

Influența din sudul Carpaților este caracterizată de elevație, fiind o casa înaltă, cu două niveluri, ce s-a dezvoltat mai ales 
în regiunea dealurilor din Oltenia și Muntenia, nivelul de jos servind la depozitarea produselor rezultate din practicarea 
pomiculturii și viticulturii. Accesul la etaj, la casele vechi, se face printr-o scară ce poate fi înzidită sau plasată în exterior, 
de obicei situată pe una dintre fațadele înguste și apărată de ploaie de prelungirea acoperișului. Planul culelor care a 
inspirat casa țărănească cu două niveluri, includea elemente de fortificație care să nu permită accesul străinilor și să 
ofere spații sigure de adăpost pentru oameni și avutul lor: zidul puternic al parterului care închidea ușa de acces la etaj 

7. Rezultat al înregistrării din 1952, publicată în Florea Bobu Florescu, Paul Stahl, Paul Petrescu, Arta populară din zonele Argeș și 
Muscel, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1967
8. Ion Moșoiu, Branul și Cetatea Branului, București, Editura Asociației Turing, 1930, p. 24
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și apăra scara, pivnița prevăzută cu goluri mici. Țăranii au păstrat aceste caracteristici, dar au micșorat dimensiunile 
planului. Necesitatea apărării, impusă de viața nesigură din orânduirea feudală fost înlocuită cu cea de depozitare a 
rezervelor de hrană și a uneltelor.
 
În satele brănene acest tip de elevație cunoaște două faze de dezvoltare în plan și funcțiuni. Într-o primă fază la locuințele 
construite în pantă întâlnim o supraînălțare a zidului care adaptează locuința la formă terenului. Următoarea fază se 
dezvoltă în condițiile intensificării schimburilor economice pe drumul Branului și sub influența arhitecturii muscelene. 
Atragerea gospodăriei brănene spre economia de schimb în cea de-a doua jumatate a secolului al XIX-lea, corelată cu 
posibilitatea asigurării pășunatului în hotarul satului pe timpul văratului pentru vacile cu lapte mai ales în satele Șirnea 
și Fundata, au condus la profilarea unor gospodării spre o activitate economică mai eficientă, axată pe prelucrarea 
laptelui în gospodărie în așa-numitele cășării. Astfel la începutul secolului al XX-lea, în satele Branului de sus apare 
casa pe două niveluri, cu funcții multiple, încăperile de la primul nivel îndeplinind de cele mai multe ori funcțiuni 
economice, iar cele de la nivelul superior funcția de locuință.

Asimilarea casei cu etaj nu s-a făcut printr-o simplă imitație, ci printr-o adaptare ce s-a supus legilor casei țărănești și 
a dat naștere în cele din urmă unei forme statornice. Necesitatea economică puternică determinată de pomicultură 
și viticultură a dus la adoptarea planului casei cu două caturi, în zona sudică a Carpaților, iar la nord de Carpați de 
ocupațiile cu caracter pastoral, spațiul parterului fiind utilizat ca depozitare și cășărie. (fig. 4,5)

Elemente complementare
Foișorul
O altă influență sudică prezentă în arhitectura Branului de Sus este foișorul. Foișorul vechi era amplasat în dreapta 
casei, conform planurilor compuse dintr-o cameră și tindă, dar odată cu dezvoltarea planurilor și cu tendința lor de 
simetrie se deplasează spre axul casei, iar intrarea se face prin fațada principală. Cu timpul, foișorul se micșoreză și 
păstrează doar funcția de apărare a casei de ploi, vânt sau zăpadă. La casele vechi acesta era în primul rând un spațiu 
unde se desfășurau activitățile familiei atunci când vremea era favorabilă. De aceea în foișoarele vechi se întâlnesc 
adesea lavițe pentru dormit, grinzi special găurite ca să se fixeze urzoiul, un spațiu mai mare pentru instalarea războiului 
de țesut. În arhitectura brăneană foișorului apare numai la casele construite după începutul secolului XX, combinat cu 
prispa și numai amplasat în față intrării, cu scopul de a o proteja.

Foișorul nu apare la casa veche brăneană în forma clasică întâlnită la locuințele din zona de deal, pentru că nu putea 
îndeplini funcția de spațiu suplimentar al locuinței datorită climei mai reci. Foișorul a fost adoptat de arhitectura 
brăneană abia în faza în care este amplsat simetric și acoperit în două ape.
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Fig. 4. Casă cu două niveluri, Tisa, Vâlcea Ceaușescu, Anca, Casa țărănească înaltă din nordul Olteniei, în Anuarul Institutului de Cercetări



CSAV Journal  2 0 1 8
             145 

Fig. 5. Casa Nicolae Țeposu, casă cu două niveluri, Șirnea, Brașov. Arhiva personală
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Prispa 
Lipsa prispei constituie o caracteristică fundamentală a arhitecturii Bârsei de Sus.9 Această ipoteză este susținută de 
lipsa prispei absolută a prispei în grupa caselor parte din foste gospodării cu curte inventariate de Ioan Prahoveanu între 
anii 1992-2000, tipologia gospodăriei cu ocolnic reprezentând cea mai veche formă de locuire din spațiul brănean. 
Astfel se poate afirma că acest element este prezent în arhitectura zonei studiată numai datorită influenței sudice.10

Geamlâcul 
Geamlâcul este cea mai avansată formă a sălii, o sală în care spațiul dintre parapet și streașină este închis cu ferestre mari 
prinse în rame de lemn. În zona Argeșului și a Muscelului geamlâcul apare exclusiv la casele cu două caturi, în timp ce 
în arhitectura Branului de Sus acesta a fost generalizat, adoptat la o scara mai mare datorită nevoii de protecție a prispei, 
condiționate de clima mai rece.11 (fig.5)

Arhitectura interiorului
Sistemul de încălzire și preparare a hranei
În ceea ce privește sistemul de încălzire și preparare a hranei întâlnim ca formă generalizată asocierea vetrei libere cu 
soba oarbă, sistem de origine balcanică care pătrunde în zona Branului pe calea deselor contacte cu câmpia, facilitate 
de transhumanța pastorală. 

Țesăturile din interiorul locuinței 
Interiorul locuinței brănene se află la interferența a două arii culturale, reprezentând o îmbinare a interiorului transilvănean 
cu cel muntenesc, prin contopirea a două sisteme decorative: unul specific Țării Făgărașului, cu registre suprapuse, bine 
conturate și cu cromatica redusă, celălalt tipic zonei Muscel, caracterizat prin abundența țesăturilor colorate, de lână, 
groase.12 

9. Jan Hülsemann, Casa țărănească săsească din Transilvania, Editura Simetria, Sibiu, 2014
10. Florea Bobu Florescu, Paul Stahl, Paul Petrescu, Arta populară din zonele Argeș și Muscel, Editura Academiei Republicii So-
cialiste România, București, 1967, p.38
11. Ibidem, p. 39
12. Florea Bobu Florescu, Paul Stahl, Paul Petrescu, Arta populară din zonele Argeș și Muscel, Editura Academiei Republicii So-
cialiste România, București, 1967, p.90
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Decorația 
Arcadele din paiantă ale foișorului 
În ceea ce privește influențele estetice, capitelurile ce decorează stâlpii prispei sunt elemente specifice locuințelor din 
Muscel. Capitelurile sunt costruite din șipci de lemn care așezate în două rânduri paralele formează un început de 
arcadă între stâlpi. Localnicii numesc cele două bucăți de paiantă lipite de stâlp: coltuc. Aceste capiteluri din paiantă 
acoperite cu tencuială sunt considerate a fi o influență balcanică.13 (fig. 8, 7)

Dranița 
La casele construite după anul 1950, la început în satele de la contactul cu Muscelul, apare dranița. Aceasta este un tip 
de șiță fasonată cu cuțitoaia în anumite forme geometrice, bătută pe intreaga suprafață a peretelui, mod de decorare 
dar și de protecție întâlnit și în zona Buzaie și mai ales pe versantul de răsărit al Carpaților Orientali, în Moldova.14

Materiale și tehnici
Șița
Pe la jumătatea secolului trecut apare șita din lemn de brad, folosită mai întâi în satele Șirnea și Fundata, situate la 
contactul cu Muscelul. Aceasta capătă o răspândire foarte mare datorită rezistenței la intemperii.15 Odată cu adoptarea 
șiței pentru învelitul caselor, pătrunde din zona Muscel și Dâmbovița o caracteristică a construcțiilor destinate 
depozitării fânului, numite fânar în sud și hodăi în nordul Carpaților. Hodăile asociază spațiile folosite pentru 
adăpostirea animalelor cu spațiul destinat locuinței temporare, iar podul hodăii servește la depozitarea fânului. Fânarul 
se remarcă prin supraînălțarea acoperișului și ieșirea în consolă față de linia pereților, caracteristici ce vor fi adoptate și 
în construcția hodăiței.16

13. Ioan Prahoveanu, Așezările brănene, Editura Transilvania Expres, Brașov, 1998, p. 136
14. Nicolae Dunăre, Contribuții la studiul gospodăriei cu curte închisă și întărită la români, în „Cumidava”, II, Brașov, 1969,                      
p.508
15. Ioan Prahoveanu, Așezările brănene, Editura Transilvania Expres, Brașov, 1998,p. 156
16. Ibidem, p. 122
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Fig. 6. Casa cu foișor amplasat central, Schiulești, Prahova, http://muntenialapas.ro
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Fig. 7. Casa Giurgiu Ioan, casă cu foișor, Peștera, Brașov. Ioan Prahoveanu, Așezările brănene, Editura Transilvania Expres,Brașov, 1998
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Fig. 8. Casă cu arcade din paiantă, Lunca Gârții, Argeș. Arhiva personală
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Fig. 9. Casa Ciurea Elvir, casă cu arcade din paiantă, Moieciu de Sus, Brașov. Arhiva personală
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Fig. 10. Planul gospodăriei Inspectorului Tișcă, gospodărie cu ocolnic neregulat, Moieciu de Sus, Brașov. Releveu realizat de Radu Angheluș, 
Ana Jantea, Beatrice Mareș, Ioana Velescu, 2016
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Fig. 11. Planul gospodăriei Ilarie Gonțea, gospodărie cu ocolnic patrulater, Moieciu de Jos, Brașov. Ioan Prahoveanu, 
Așezările brănene, Editura Transilvania Expres,Brașov, 1998
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04. Influențe din nordul Carpaților în arhitectura Branului de Sus

Influențele din nordul Carpaților sunt în general de origine săsească și într-un număr mult mai mic față de cele sudice 
datorită reliefului, materiilor prime (la care se adaugă și aspectul ecomonic) și culturii diferite. Sașii au colonizat, 
începând cu secolele XIII-XIV, mai ales zonele din preajma trecătorilor: Bistrița, Brașovul și Sibiul, fiind cei mai vechi 
coloniști-grăniceri de pe pământul românesc.

Planul locuinței 
Planul patrulater al gospodăriei cu ocolnic 
În arhitectura populară românească, spre deosebire de cea a sașilor și a ceangăilor din Transilvania, acest tip de 
gospodărie a pornit de la așezări temporare17, situate în afara satului, în zona fânețelor și pășunilor montane, curtea 
închisă și întărită soluționând nevoile de adăpost și apărare (datorate păstoritului cu pendulare dublă și incursiunilor 
turcești care constituiau o amenințare continuă pentru așezările situate de-a lungul trecătorilor). Arhitectura populară 
a civilizațiilor nordice a fost construită exclusiv în cadrul așezărilor permanente, iar edificarea acestora este strâns legată 
de stradă și de casa vecină. O altă deosebire între locuințele cu ocolnic ale celor două culturi este numărul laturilor: 
gospodăria este exclusiv patrulateră la sași și la ceangăi18, în timp ce în arhitectura populară românească numărul 
laturilor ajunge până la 11-12.19 După jumătatea secolului XX însă, chiar și gospodăria cu ocolnic românească adoptă 
forma regulată specifică tipului săsesc. (fig. 10, 11, 12, 13)

Elemente complementare
Crosnia
Un element brănean care trece în arhitectura de la sudul Carpaților este crosnia, în zona Branului de Sus, sau polata (mai 
rar crosnie), în Muscel și Argeș, care își păstrează caracteristicile pe ambele versante, dar prezintă o funcționalitate diferită în 
funcție de zonă. Polata, în zona Argeșului și a Muscelului, este o construcție de lemn, paiantă sau cărămidă care se alipește de 
unul dintre pereții casei prin prelungirea uneia dintre plasele acoperișului. Este un element care are în vedere în primul rând 
economia de material și servește drept magazie pentru diferite unelte sau obiecte casnice, la casele vechi, fără pivniță fiind 
utilizat ca depozit pentru butoaiele cu țuică.20 În zona Branului de Sus, crosnia, componentă specifică înlocuită cu șura în 
Branul de Jos, este folosită ca adăpost pentru oi, fiind situată exclusiv pe latura nordică a casei, pentru un plus de protecție în 
timpul anotimpului rece, în timp ce în sudul munților, crosnia se află în 64% din cazuri de-a lungul peretelui din spate.21

17. Nicolae Dunăre, Contribuții la studiul gospodăriei cu curte închisă și întărită la români, în „Cumidava”, II, Brașov, 1969, p.506
18. Ioan Prahoveanu, Așezările brănene, Editura Transilvania Expres, Brașov, 1998, p. 86
19. Prahoveanu, Așezările brănene, Editura Transilvania Expres, Brașov, 1998, p. 510
20. Florea Bobu Florescu, Paul Stahl, Paul Petrescu, Arta populară din zonele Argeș și Muscel, Editura Academiei Republicii 
Socialiste România, București, 1967, p.38
21  Ibidem, p. 40
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Arhitectura interiorului 
Scaunul pat 
Scaunul pat, piesă de mobilier extensibilă, care servește ziua pentru ședere, iar noaptea pentru dormit a fost adus 
în această zonă de către meșterii sași. Piesa este construită din două părți distincte așezate una peste alta, legate cu 
balamele. Partea de jos are rol de susținere și servește drept picioare, iar partea de sus formează spătarul și platforma de 
ședere. Partea superioară se rotește în jurul unui ax format de balamale și se sprijină pe spătar, convertindu-se la nevoie 
într-un pat suplimentar.22

Policromia 
Policromia, ca tehnică de ornamentare a mobilierului tradițional este o influență ce iradiază din Germania de sud, de 
unde tehnica a trecut în Imperiul Habsburgic unde s-a generalizat în regiunile cu populație germană printre care și 
Țara Bârsei. La început mobilierul policrom a fost vândut la târgurile de țară de către meșteri sași de unde asemănarea 
mobilierului policrom întâlnit în locuințele românilor cu cel săsesc. Motivul vasului cu flori întâlnit în Branul de Sus 
este o variantă a motivului pomului vieții venită pe cale săsească.23

Decorația 
Decorul în tencuială 
Decorul în tencuială întâlnit în Branul de Sus se concentrează pe fațada îngustă dinspre drum, sub forma unor 
ancadramente în jurul ferestrelor, a unor profile de tencuială la colțurile casei, reprezentând motivul crucii, motive 
geometrice și flori stilizate sau inscripții (anul, numele proprietarului).24 Astfel, se poate stabili că decorul în tencuială 
este de influență săsească prin motivele utilizate și prin amplasarea decorației pe fațada îngustă dinspre drum (formă de 
așezare a casei tipică arhitecturii săsești). (fig. 7)

Materiale și tehnici de construcție 
Îmbinarea în coadă de rândunică 
Un sistem nou de îmbinare a bârnelor la capete este cel în coadă de rândunică , apărut în zona Branului începând cu 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea sub influența arhitecturii din Țara Bârsei. Trecerea de la îmbinarea în cheie 
bătrânească la cea în coadă de rândunică, numită în satele Branului și cheie nemțească marchează trecerea de la peretele 
din bârne rotunde, cioplite pe două fețe, la peretele din bârne cioplite pe patru fețe.25

22. Nicolae Dunăre, Țara Bârsei, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1972-1974, p.
23. Ibidem, p. 192
24. Ioan Prahoveanu, Așezările brănene, Editura Transilvania Expres, Brașov, p. 132
25. Ibidem, p. 144
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Fig. 12. Gospodăria Inspectorului Tișcă. Arhiva personală
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Fig. 13. Gospodăria Ilarie Gonțea. Arhiva personală
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Acoperișul în două ape 
Cea mai răspândită trăsătură a arhitecturii săseaști în zona brăneană este acoperișul format din două ape mari, un 
fronton triughiular în spatele casei și un fronton triunghiular teșit în fața casei. Acesta se compune dintr-un element 
trapezoidal numit fruntar în care sunt practicate două mici ferestre numite ursoici și dintr-o suprafață triunghiulară 
în plan oblic, în continuarea fruntarului, numită căluș. Fruntarul este mai retras față de linia fațadei, fiind despărțit de 
aceasta printr-o mică streașină, numită barcan. 
În anul 1856, când în satul Moeciu de Jos este construită prima casă de zid din zonă, apare și acoperișul în două ape, 
cu frontonul teșit, caracteristic arhitecturii săsești. Această formă de acoperiș o găsim și în arhitectura cu structură de 
lemn, doi ani mai târziu, în satul Șimon, unde casa preotului Bucur Enescu (1858) are frontonul dinspre uliță tencuit 
și prevăzut cu două ferestre de mici dimensiuni, tipice arhitecturii săsești.26

Cărămida 
Apariția primei casei de zid odată cu frontonul teșit conduce spre concluzia conform căreia acest material de construcție 
nou satului brănean provine din zona săsească. Începutul arhitecturii de zid a locuinței săsești este plasat spre sfârșitul 
secolului XVII ca o măsură timpurie pentru prevenirea incendiilor. Datorită situației economice mai precare și a 
întinselor păduri deținute de obștile sătești tradiționale ale românilor, construcțiile de lemn s-au păstrat mai mult timp 
în satele românești, decalajul înlcouirii lemnului cu piatra și cărămida fiind de circa 100 de ani.27

Țigla 
Un alt material de construcție care apare odată cu acoperișul în două ape este țigla. Acest tip de învelitoare din ceramică, 
pătrunde în satele Branului (mai cu seamă în satele de vale) încă din primele două decenii ale secolului al XX-lea sub 
impulsul arhitecturii orășenesti.28

05. Influențe care au trecut hotarele în statul vecin

Influențele care au trecut de pe o parte pe cealalta a Carpatilor sunt de obicei cele care au putut fi adaptate reliefului 
și implicit ocupațiilor tradiționale zonei, spațiile specifice pomiculturii si viticulturii din sud au fost ajustate pentru a 
deservi creșterii animalelor din nord (ocupația și gospodăria fiind subsisteme complementare), cele care s-au dovedit 
utile pentru clima mai rece (foișorul care apara intrarea, geamlâcul care a închis prispa) sau cele care au rezonat cu 
spiritul creator al țăranului brănean.

26. Ibidem, p. 142
27. Georgeta Stoica, Petrescu Paul, Dicționar de artă populară, Editura Enciclopedica, București, 1997, p. 74
28. Ioan Prahoveanu, Așezările brănene, Editura Transilvania Expres, Brașov, p. 129
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În ceea ce privește influențele care au trecut hotarele Branului de Sus în aria de înrăurire opusă se observă un fenomen 
invers în ponderea caracteristicilor adoptate. Deși zona brăneană își însușeste o serie cuprinzătoare de elemente 
muntenești și balcanice, doar unul ajunge să fie implementat în arhitectura săsească. Este vorba de prispa care a fost 
adoptată în arhitectura săsească, abia în secolul al XIX-lea odată cu dezvoltarea unor noi tipuri de case. Aceasta este 
o consecință a stadiului de evoluție al locuinței celor două civilizații, economiei, culturii și caracteristicilor neamului 
deja închegate la vremea colonizării. 

În sens invers însă, caracteristicile arhitecturii nordice sunt adoptate într-o măsură mai mare, pe de o parte datorită 
tehnicilor mai avansate (îmbinarea în cheotoare nemțească) și a materialelor mai rezistente și mai durabile, pe de alta din 
motive practice (prin adoptarea frontonului la acoperirea grajdului, volumul de depozitare al fânului dezvoltându-se 
considerabil față de cel indus de acoperirea în patru plase).

Au fost înregistrate și influențe adoptate pe baza criteriilor estetice cum ar fi mobilierul pictat care nu s-a oprit la granițele 
României. „Cel mai verosimil este faptul că lăzile zugrăvite policrom din Albania s-au răspândit încet din Transilvania spre 
interiorul Peninsulei Balcanice. Brașovul este, din timpurile vechi, cel mai important centru pentru produsele de mobilier 
al Peninsulei Balcanice”29. Decorația în tencuială este un alt element care a trecut în arhitectura musceleană, stucatura 
fiind întâlnită la 31,3% din casele înregistrate în studiul arhitecturii tradiționale din zona Argeșului și a Muscelului, cea 
mai veche fiind albă și plasată mai ales pe latura dinspre stradă a casei, încadrând ferestrele.30

06. Căi de pătrundere a influențelor în arhitectura Branului de Sus

Pentru a susține traversarea hotarelor de către aceste influențe vor fi analizate căile de pătrundere: negoțul, datorat 
trecătorii principale din zonă, artera de legătură dintre sud-estul Transilvaniei și Țara Românească, păstoritul 
transhumant, caracterizat prin văratul turmelor în munte şi iernatul în câmpie și migrația românilor de pe cele două 
versante.

29. Arthur Haberlandt, Volkskunst der Balkanländer (Kunstverlag Anton Schroll & Co., Viena, 1917, pag. 94-95), Apud                     
Petru Râmneanțu, Problema iradierii românilor din Transilvania în Principatele române, Editura Cartea Românească,   
 Cluj, 1946, p. 136
30. Florea Bobu Florescu, Paul Stahl, Paul Petrescu, Arta populară din zonele Argeș și Muscel, Editura Academiei Republicii                     
Socialiste România, București, 1967, p. 59
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Activitatea negustorească

Țara Bârsei este așezată la răscrucea celor trei țări românești, la intersecția celor mai importante drumuri comerciale 
transcarpatice. Brașovenii au primit dreptul de a neguțători peste hotare: în Țara Românească începând din 1358, iar 
în Moldova cu primii ani ai secolului XV. Pentru Transilvania, Principatele aveau o deosebită importanță în plasarea 
produselor mărfurilor efectuate în ateliere și manufacturi, iar acestea la rîndul lor găseau în Transilvania un debușeu 
apropiat pentru vânzarea vitelor și desfacerea cerealelor. Activitatea comercială dintre cele trei țări a crescut, economia 
lor completîndu-se.

Magistratul orașului Brașov a reglementat circulația pe întreaga rețea de drumuri din colțul sud-estic al Transilvaniei, 
desemnând trasee obligatorii pentru schimburile comerciale, unde se percepea vamă. Pe lîngâ drumurile oficiale, pe 
care erau situate punctele vamale, se foloseau, în vederea sustragerii de la plata vămilor, cărări ascunse, pomenite adesea 
în documente, cunoscute în popor sau menționate în documente sub denumirele generice de «cărări ascunse».31 Spre 
a împiedica circulația pe aceste poteci, ca și pentru a asigura paza granițelor și a carantinelor de pe ambele versante ale 
Carpaților s-a instituit organizația autohtonă a plăieșiei. Termenul tehnic pentru a indica folosirea potecilor interzise 
era «spartul plaiului» sau «umblatul plaiului», iar mai târziu cel de «vama cucului». 

Așadar, comerțul Brașovului cu Țara Românească și Moldova se desfășura pe două căi: un negoț legal, carcterizat 
prin circulația pe drumurile obișnuite, respectarea privilegiului de etapă și de depozit al Brașovului prin depunerea și 
vinderea mărfurilor la Brașov și înregistrarea mărfurilor la vamă, și un negoț de contrabandă, caracterizat prin circulația 
pe cărări ascunse, contravenția privilegiilor Brașovului, ocolirea vămilor și neplata taxelor. Prin desfășurarea sa, volumul 
și valoarea negoțului de contrabandă nu pot fi stabilite, dar cazurile întâlnite frecvent și repetate măsuri de stăvilire 
dovedesc amploarea și caracterul său permanent.32 Acesta era semnalat preponderent în regiunea Branului de Sus. 

Nedeile, târguri și sărbători anuale între țări, ținute pe culmile munților, pot fi considerante cele mai vechi și mai 
importante fenomene de geografie umană a Carpaților. Cele mai vechi târguri de schimb, de origine agro-pastorală, se 
țineau în masivele înalte, la circa 1500m altitudine, în zona pășunilor întinse, fiind atestate pentru prima oară în 1373. 
Nedeile nu au avut însă doar un rol pastoral, ci și de stabilire a unor legături între locuitorii de pe ambele versante ale 
Carpaților, prin caracterul lor economic și social.33

31. Nicolae Dunăre, Țara Bârsei, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1972-1974, p. 90
32. Ibidem, p. 94
33. C. Constantinesc-Mircești, Păstoritul transhumant și implicațiile lui în Transilvania și Țara Românească în secolele XVIII-XIX, 
Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1976, p. 32
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Pentru locuitorii satului Moeciu din regiunea Branului, ce obișnuiau din vechime să meargă la târgul Câmpulungului 
cu răvașe eliberate de birăul satului, ofițerul străjuitor al schelei Dragoslavele întreabă Vornicia în august 1935 dacă 
poate recunoaște asemenea bileturi drept legiute pașapoarte. „Vornicia din Lăuntru răspunde ofițerului străjuitor să lase 
liberă trecerea acestora, fără alte forme decât ale răvașului pe care îl prezintă, din cauză că acel sat este dincoace de granița 
austriei și de aceea din vechime au venit la târgul Cîmpulungului cu astfel de bileturi. căci satul Moeciu fiind în afara 
cordonului austriac de pază, locuitorii săi nu mai erau supuși formalităților cerute celorlalți călători.”34

Astfel, ca urmare a absenței unor reguli stricte în ceea ce privește traversarea graniței de către brăneni, aceștia au 
schimbat prin negoț nu numai produse, dar și obiecte încărcate de tradiție, obiceiuri și tehnici, mult mai ușor.

Păstoritul transhumant

Documentar, trecerea oierilor transilvăneni în Țara Românească este atestată în anul 1418, de Mihail, fiul lui Mircea 
cel Bătrân, care confirmă privilegiul pe care părintele său îl dăduse comunei Cisnădie ca românii de acolo să-și poată 
paște turmele în munții Țării Românești.35

La traversarea munților, oierii transilvăneni foloseau atât drumurile oficiale, cât și potecile ascunse, mai ales pentru a 
eluda dijma mieilor, plătită de cei care iernau cu oile în hotarul Branului (care se afla în afara graniței imperiului) sau 
în Țara Românească. 

În timpul iernii, contactul dintre oierii transilvăneni și populația locală era stabilit pe târguieli vechi, târla, așezată 
pe moșiile boierești, în marginea satelor de cămpie, sau chiar în cadrul unei gospodării locale, nefiind întotdeauna o 
așezare sezonieră. Oierii țineau târla în același loc mulți ani și nu sunt puține cazurile în care ei însuși declară că vin la 
aceeași moșie de 30-40 de ani, adică din tată în fiu.36 La coborârea din munte majoritatea oierilor se grupau după satele 
de unde veneau și formau convoaie de turme care mergeau la iernat în același loc. Oierii brăneni își duceau turmele la 
Gura Ialomiței, ceea ce însemna că vor ierna în Bălțile Dunării, sau vor trece în Dobrogea; din 81 de turme venite din 
regiunea Branului, înregistrate la coborârea din plaiul Ialomiței în 1834, peste 50 se îndreaptă spre Bălțile Dunării.37

34. Romulus Vulcănescu, Paul Simionescu, Drumuri și popasuri străvechi, Editura Albastros, București, 1974, p. 97
35. Ștefan Meteș, Păstori ardeleni în Principatele române, Editura Librăriei Diecezane, Arad, 1925, p. 46
36. C. Constantinesc-Mircești, Păstoritul transhumant și implicațiile lui în Transilvania și Țara Românească în secolele    
XVIII-XIX, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1976, p. 23
37. Ștefan Meteș, Păstori ardeleni în Principatele române , Editura Librăriei Diecezane, Arad, 1925, p. 82
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Migrația

Cele mai importante curente de migrație, s-au înregistrat dinspre Transilvania în teritoriile de la est și sud de Carpați, 
fenomen foarte vechi, consemnat pentru prima dată în Diploma Ioaniților (1247). Aceste deplasări ale transilvănenilor 
s-au amplificat pe măsura accentuării asupririi lor sociale, naționale și confesionale.38 Aceștia erau îndrumați de oierii 
transhumanți, cunoscători de trecători spre Țara Românească. 

Sporadic emigrau tineri care mergeau la învățătură sau practicanți în prăvălii, asemenea lui Iosif Pușcariu, care odată cu 
trecerea graniței în 1848 a rămas vreme de mulți ani în Țara Românească.»Cu negustoria am dus’o cât se poate de bine. 
Șeful meu avea lângă prăvălia de marfă și birt, ținea băuturi bune și cu deosebire avea pivnițele pline de vin de Drăgășani, 
pelin și țuică de Pitești. El mai era tovarăș la aceasta întreprindere cu un tânăr de pe la țara Oltului, un așa numit Petrache, 
care fugise și el în România, ca să nu devie și el cătană, că și el era fiu de grănicer.»39

În Culoarul Rucăr-Bran s-au înregistrat emigrări de pe ambele versante ale Culmii Giuvala, împrumuturile reciproce 
de populație explicând în parte asemănarea izbitoare dintre cele două zone (Bran și Muscel). O mărturie a migrației 
este scrisoarea lui Constantin Brâncoveanu către judele Brașovului în 1696 cu rugămintea de a-i restitui refugiații care 
au fugit din Rucăr și Dragoslavele în hotarul Branului. Curentul de imigrare pornit din Tara Românească a fost mai 
puternic în epoca fanariotă, iar după înlăturarea mișcării și uciderea lui Tudor Vladimirescu, o parte a răsculaților s-a 
refugiat în satele Branului, găsindu-și adăpost în locuințele colibașilor încât puține case sunt fără străini.40

În aria culturală carpatică Branul a fost un element polarizator, pentru că este legat organic de munte, unde trebuie 
căutate cele mai vechi așezări românești și unul dinamizator, pentru că economia pastorală a antrenat întregul spațiu.

Spre deosebire de stepe și de mări care prin accesibilitate prezintă o receptivitate mai mare a influențelor provenite din 
alte culturi, munții au un caracter conservator, păstrând fragmente etnice ale vechilor civilizații. În imediata vecinătate 
a munților, poporul românesc e mai compact, mai omogen, în timp ce spre limite, unde curentele demografice sunt mai 
frecvente și legătura cu târgurile mai strânsă, crește elementul străin. 

Satele brănene au păstrat astfel caracteristicile de bază ale arhitecturii tradiționale românești, dar datorită culoarelor 
intramontane intens circulate și a situării în afara granițelor, într-un spațiu de interferență a elementelor culturale 
central-europene cu cele sudice, balcanice, au asimilat și adaptat și caracteristici specifice arhitecturii învecinate. 
Influențele se resimt în zonele de contact și se manifestă în toate aspectele care privesc arhitectura populară, atât  timp 
cât evoluţia lor a fost influenţată de economia pastoral-forestieră în forme tradiţionale, adaptate reliefului şi resurselor 
naturale.

38. Claudiu Giurcăneanu, Populația și așezările din Carpații românești, Editura Științifică și enciclopedică, București, 1988
39. Iosif Pușcariu, Povestiri de ale lui Moș Barbă Albă, Editura Mureșean, Brașov, 1909, p. 23
40. Arhivele Statului Brașov, Actele Magistratului, anul 1821, nr. 876
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Fig. 8. Casă cu arcade din paiantă, Lunca Gârții, Argeș
             Arhiva personală
Fig. 9. Casa Ciurea Elvir, casă cu arcade din paiantă, Moieciu de Sus, Brașov
             Arhiva personală
Fig. 10. Planul gospodăriei Inspectorului Tișcă, gospodărie cu ocolnic neregulat, Moieciu de Sus, Brașov
               Releveu realizat de Radu Angheluș, Ana Jantea, Beatrice Mareș, Ioana Velescu, 2016
Fig. 11. Planul gospodăriei Ilarie Gonțea, gospodărie cu ocolnic patrulater, Moieciu de Jos, Brașov
               Ioan Prahoveanu, Așezările brănene, Editura Transilvania Expres,Brașov, 1998
Fig. 12. Gospodăria Inspectorului Tișcă
 Arhiva personală
Fig. 13. Gospodăria Ilarie Gonțea
 Arhiva personală
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