Casa tradiţională din Şimon, judeţul Braşov. Un nou monument
de arhitectură populară în Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului
Marius-Florin STREZA *

The house /rom Şimon, Braşov County it's one of the !atest reconstruction at The ASTRA
Museum ofTraditional Folk Civilisation Sibiu (Open Air Museum). This house was one ofthefew old
houses remaining in the village. Jt dates /rom the begginnig ofthe XX'hCentury (1909 - 191 O) and it has
an urban influence, baroque.
The house is adaptaed to the climate ofthis mountain area and alsa to the ocupational profile of
the people - growing a large number ofanimals (sheps, cows and horses). The interior ofthe house it 's a
big one, with different pieces of coloured textiles, old furniture, pictures, pottery, tools and wooden
barrels, in the basement. In the future we intend to developa complete homestead around the house.
The house was brought to the museum in 2008 and rebuilt in 2011-2012. The opening for
visitors took place in the 18'h of May 2013 having the owners from Şimon and a few members of the
village.
Cuvinte cheie: Şimon, Bran, recons trucţie , casă, arhitectură
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Regiunea cu aspect de platformă în suprafaţă de 193 km cunoscută în literatura geografică sub
numele de „trecătoarea Branului" sau „culoarul Rucăr-Bran". Este o depresiune mărginită de masivul
1
Bucegi (Est) şi de masivul Piatra Craiului (Vest). Este o prelungire a Ţării Bârsei •
Aşezările sunt situate la altitudini cuprinse între 700 m şi 1200 m, aici se află numai sate
româneşti risipite pe ambii versanţi ai Carpaţilor. În zona alpină a Bucegilor se întâlnesc o serie de
specii rare din flora şi fauna protejată •
Prima consemnare într-un document scris a Branului este la 1367. Celelalte sate brănene sunt
menţionate documentar la 1729: Sohodol, Poarta, Predeal, Şimon, Moeciu de Jos, Valea Lungă,
Moeciu de Sus, Zbârci oara, Coacăza, Şimea, iar Fundata la 173i3.
Toponimia satului Şimon vine de la generalul Seimen sau de la SimonAurifaber (fost castelan
al Branului)4.
La Şimon, populaţia roieşte din vechea vatră de sat de pe platforma Balabanului într-o primă
fază pe Valea Tisei. Vatra actuală a satului cuprinde terasele Văii Şimonului spre izvor şi aval, până la
confluenţa cu Valea Moeciului. O veche vatră de sat era Muchia Scorţii , care s-a menţinut destul de
densă până la jumătatea secolului XX, când treptat vechile gospodării se transformă în adăposturi
5
temporare •
Pe Valea Şimonului, gospodăriile preferă aglomerarea pe terasele bine conturate, cu expunere
spre răsărit. În ultima fază asistăm la dublarea şirurilor de case de-a lungul uliţelor. Satul de vale capătă .
o structură alungită cu îngrămădiri de case.
2
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· muzeograf, Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu ; e-mail: zamarflo@yahoo.co.uk
' Praoveanu, I, Aşezările brănene. Satul, gospodăria, locuinţa, Editura Transilvania Expres, Braşov, 1998, p. 1O.
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Bleahu, M. , Ariile protejate din judeţul Braşo v, în „ Ţara Bârsei", nr. 1/2002, p 177.
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Condiţiile

de climă au determinat o anumită orientare a locuitorilor către
practicarea păstoritului, creşterii vitelor şi într-o mai mică măsură a agriculturii şi pomiculturii, ca
ocupaţii de bază, cărora li se adaugă: lucrul la pădure, şindrilitul, culesul din natură, precum şi o serie de
meşteşuguri (dulgherit, rotărit, lucrul la dârstă, fierărit ş.a.).
Agricultura s-a practicat la un nivel redus faţă de alte zone ale ţării. Natura solului a favorizat
cultura cartofului, a pomilor fructiferi şi într-o mică măsură a cerealelor (ovăz, secară, orz)6.
S-au preferat culturile în terase şi pâlcuri plasate pe zonele însorite. Se recuperau terenurile prin
desţelenire şi pe rozoare. Fertilizarea solului se făcea prin pârloagă, târlire şi gunoi de grajd. Recoltatul
cerealelor se făcea cu secera (în cea mai mare parte a cazurilor) şi se îmblăteau cu îmblăciul în aria şurii.
Grăunţele se păstrau în hambare şi putini în pod sau celar (mai demult în gropi de pământ). Pe suprafeţe
mici, în grădina de lângă casă se cultivau legume: morcovi, varză, ceapă, usturoi, fasole, mazăre, sfeclă
7
pentru hrana familiei •
Pomicultura nu s-a dezvoltat decât în puţine sate brănene datorită conformaţiei terenului.
Lucrul la pădure a avut o amploare deosebită, alături de păstorit, în satele „Branului de sus". Lemnul era
folosit la construirea caselor, mobilierului, uneltelor, mijloacelor de transport, încălzirea gospodăriei şi
realizarea mangalului pentru atelierele de fierărit. Confecţionarea şiţei şi a şindrilei era considerată o
specialitate a brănenilor •
În zilele noastre, o mare parte a populaţiei este ocupată în activităţile legate de turism, care a
devenit a doua ocupaţie ca importanţă în economia zonei.
Construcţiile ţărăneşti din satele Branului prezintă unele caracteristici şi forme arhitecturale
specifice, dictate de particularităţile modului de viaţă şi de condiţiile de mediu ale zonei. Locuinţele
cele mai vechi erau casele de lemn, cu două sau trei încăperi dispuse în plan dreptunghiular. În număr
mic ele mai sunt prezente şi astăzi în sate. Forma arhitectonică mai des întâlnită este gospodăria cu ocol
întărit, numită local casă cu „curte închisă". Construit în întregime din lemn, de obicei în patru laturi,
ocolul grupează casa de locuit, bucătăria de vară, grajdurile, polatrele şi coteţele.
Schimbarea condiţiilor istorice şi economice în decursul vremii se reflectă şi în evoluţia
aşezărilor din zona Branului, în tendinţa de apropiere treptată a gospodăriilor faţă de drumuri.
Materialul folosit pentru construirea gospodăriei erau bârnele lungi de brad, aşezate pe soclu de
piatră. Pereţii construcţiilor au fost clădiţi din bârne rotunde sau cu muchii drepte îmbinate drept sau în
coadă de rândunică; la construcţiile anexe s-au folosit bârnele rotunde, necioplite, încheiate
geografice

şi

8

„nemţeşte".

Acoperişul

tuturor construcţiilor ce alcătuiesc gospodăria s-a realizat timp de secole din
şindrilă, folosirea ţiglei fiind de dată recentă, începutul secolului al XX-lea.
Gospodăria cu ocol întărit este din ce în ce mai rară datorită schimbărilor petrecute în modul de
viaţă al brănenilor. Acestea au fost construite, uneori într-o formă oarecum simplificată, în afara vetrei
satului, pe plaiurile munţilor. Schimbarea locului a avut ca rezultat o schimbare în structura
9
construcţiilor. Spaţiul rezervat locuirii s-a redus la o mică încăpere denumită „hodăiţă" •
Caracteristică zonei Branului este locuinţa dezvoltată pe orizontală, cu un singur nivel. Tipul
cel mai vechi de casă cuprinde camera de locuit şi tinda. Casele vechi, de la începutul secolului al XIXlea prezintă puţine preocupări artistice. Apariţia şi extinderea decorului coincide cu începutul secolului
al XX-lea, fiind determinate de schimbarea condiţiilor social-economice şi istorice care au urmat unirii
Transilvaniei cu Vechiul Regat.
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Stoica, G.; Moraru, O., Zona etnografică Bran, Editura Sport- Turism, Bucureşti, 1981, p. 30.
Informaţii Mitrea Maria, 77 ani, pensionară, Şimon nr. 326.
Stoica, G.; Moraru, O„ op. cit„ p. 33.
Stoica, G.; Moraru O„ op. cit., p. 51.
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Interiorul locuinţei brănene a evoluat prin extinderea spaţiului de locuit, prin diversificarea şi
modernizarea sistemelor de încălzit, prin organizarea diferitelor elemente decorative (ţesături,
ceramică, icoane pictate pe sticlă, păretare din pânză pictate, obiecte de uz gospodăresc) toate acestea
având un aspect unitar.
În aşezările adunate gardurile împrejmuiesc curţile, iar în satele risipite delimitează proprietăţile,
separându-le de cele învecinate şi de căile de acces.
Casa tradiţională din Şimon, judeţul Braşov a fost achiziţionată în anul 2008 de către
Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu. Reconstrucţia (foto 1 şi foto 2) s-a întins pe parcursul a 2
ani (2011-2012), iar vernisajul a avut loc la data de 18 mai 2013, în prezenţa proprietarilor. Se
încadrează tematic în sectorul Procese şi procedee pentru obţinerea şi prelucrarea produselor animale
şi vegetale, în scop alimentar, la grupa Creşterea animalelor. Alături de Gospodăria cu ocol întărit din
10
Măgura, judeţul Braşov reprezintă zona etnografică a Branului • Cele două ansambluri arhitectonice
prezintă moduri de locuire adaptate zonei înalte, satelor risipite (Gospodăria din Măgura) , respectiv
satelor adunate, cu roire pe văi (Casa din Şimon). La acestea se va adăuga grajdul cu fânar pentru vite
din zona de platou înalt (cuprins între cele două masive muntoase ce domină peisajul: Bucegi şi Piatra
Craiului) achiziţionat şi transferat în Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA din Sibiu în
anul 2012. Acesta reprezintă un fenomen specific zonei: creşterea unui număr mare de vite în hotarul
satului, pe păşunile înalte.
Monumentele de arhitectură populară din zona Branului nu se limitează doar la economia
pastorală şi de creştere a vitelor. Trebuie să amintim aici anvergura pe care au atins-o instalaţiile de
industrii populare (pive, dârste, vâltori). Astfel, amintim doar Dârsta din Moeciu de Sus ,judeţul Braşov
şi Dârsta de la Rucăr, judeţul Argeş (cunoscută în muzeul sibian sub numele de Complexul de industrii
textile din Rucăr). Acestea au deservit satele aflate pe culoarul Rucăr-Bran, până în 1990. Textilele de
pat şi de rudă ale Casei din Şimon sunt finisate la dârsta din Rucăr, element autentic şi original pentru
realizarea interiorului. O notă în plus este dată de includerea în inventarul casei a numeroase piese de
mobilier, textile de interior şi de port ce au aparţinut primilor proprietari ai casei.
Modul de organizare al camerei de locuit indică faptul că ţinutul Branului se află la răscruce de
drumuri între Transilvania şi Ţara Românească. Sistemul de încălzit, mobilierul - cu patul de-a lungul
peretelui din spatele casei, laviţele cu masa înaltă în faţă, instalate în colţul opus intrării, ruda fixată
11
deasupra patului, cu treizeci de centimetri mai jos de tavan sunt specifice Transilvaniei • Centrul
încăperii rămâne întotdeauna liber în toate interioarele tradiţionale.
În structura interiorului, câteva elemente cu caracter fix sunt esenţiale : sistemul de încălzire,
12
patul, laviţele, culmea; în funcţie de acestea sunt aşezate celelalte obiecte din încăpere •
Începând cu jumătatea secolului al XIX-lea laviţele simple sunt înlocuite prin bănci lungi cu
spătar sau cu ladă dedesubt, iar laviţele cu spătar sunt vopsite într-o culoare sau decorate cu motive
vegetale pictate. De cele mai multe ori acestea sunt vopsite de către amatori (proprietari) ceea ce face ca
ornamentele să fie naive.
Mobilier mai cuprinde: patul, masa tron sau dulap, scaune cu spătar înalt, poliţe, blidare,
podişoare, colţare.
Până

aşezată

la sfărşitul secolului al XIX-lea
la unul din capetele patului sau pe

funcţia

laviţă.

dulapului a fost îndeplinită de lada de zestre,
Tot în această perioadă apare lada denumită
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Bucur, C. (coord.), Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale "A STRA " (Dumbra va Sibiului), Catalog, Editura „ ASTRA
Museum", Sibiu, 2007, p 84.
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Stoica, G.; Moraru, O„ op. cit., p. 56.
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Ibidem, p. 58.
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„de Braşov" sau „braşovenească" confecţionată în tehnica tâmplărească, cu scânduri îmbinate la colţuri
13
în coadă de rândunică şi încleiate, decorată cu motive florale pictate policrom •
Mediul geografic a avut o influenţă importantă în alegerea locului pentru casă, a poziţiei
acesteia faţă de fenomenele naturale (direcţia vântului, a soarelui etc.) şi faţă de punctele cardinale,
precum şi în utilizarea materialelor de construcţie.
În ceea ce priveşte casa brăneană, trecerea la casa cu trei încăperi s-a făcut prin adăugarea unei
încăperi de partea cealaltă a tindei, înscrisă în planul dreptunghiular al casei, încăpere care la început a
îndeplinit funcţia de cămară, iar mai târziu a fost transformată în cameră curată, cunoscută sub
denumirea de „casa mare".
Planul locuinţei cu trei încăperi, cu tinda pe mijloc, obişnuit caselor boiereşti , a fost cel mai
frecvent în arhitectura populară românească şi va fi dominant în satele Branului, încă de la jumătatea
secolului al XIX-lea. Se observă o supraînălţare a acoperişului în raport cu planul casei. Decorul crestat
pe grinzi şi stâlpi de prispă este prezent, dar sărac, în general. Frontonul casei este trapezoidal după
modelul caselor orăşeneşti, exponente ale barocului austriac, dominant în oraşele transilvane la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi în prima jumătate a secolului XX.
Împărţirea funcţională a locuinţei se face pe colţuri:
a. colţul cu sistemul de încălzit şi de preparare a hranei;
b. colţul cu patul;
c. colţul cu masa;
14
d. colţul uşii cu blidarul de vase •
Cel mai vechi sistem de încălzit şi pentru prepararea hranei este vatra liberă fără mijloc de
captare, cujba din lemn, după care apare cuptorul cu vatră şi horn. La casa brăneană, din anii 30, vatra a
fost înlocuită cu „ploatănul' ', o sobă cu plită de tuci cumpărată din târg. La casele după 1960 apar sobele
15
de teracotă pentru încălzitul în dormitor • O formă comună este soba cizmă de teracotă cu plită de fontă
amplasată în bucătărie.
Evoluţia sistemului de încălzit şi preparare a hranei, cât şi amplasarea lor, se află în strânsă
legătură cu evoluţia interiorului locuinţei (marcată de pătrunderea mobilierul de târg la începutul
secolului XX), a planului casei, cu structura gospodăriei şi mai ales, cu creşterea gradului de confort.
Cu toate că în zona Branului ţesăturile nu sunt nici atât de numeroase, nici atât de bogat
ornamentate ca în alte regiuni ale ţării , ele sunt cele care dau culoare interiorului.
Portul popular din zona Branului, înrudit cu cel al zonelor învecinate: Muscel şi Dâmboviţa relevă unele trăsături specifice, explicabile pe de-o parte prin natura ocupaţiilor, iar pe de altă parte
asimilarea şi redarea, în forme locale, a unor elemente de fond transilvănean. Diferenţierile portului pe
bază de vârstă, sex, anotimp, condiţii sociale au dus la o creaţie populară deosebit de interesantă prin
16
varietatea pieselor componente ale costumului, bogăţia coloristică şi ornamentală •
Casa datează din 1909-1910 (foto 3). Primii proprietari au fost Cojocaru Neculaie (născut în
Moeciu de Jos) şi Maria (născută în 1872 la Şimon) . Povestea casei începe la 1900 cu decesul copilului
mic al Mariei Cojocaru. După tragicul eveniment aceasta ia drumul Bucureştilor unde lucrează ca doică
şi alăptează copii de procuror şi de avocat timp de patru ani. În 1903, revine pe meleagurile natale unde,
cu banii strânşi, cumpără pământul şi lemnul pentru construcţia casei. Meşterii constructori sunt din sat
Scorţea Ion şi un anumit Ivănoiu. În 1906, se naşte băiatul familiei Cojocaru, cel care avea să fie cizmar
(maşina de cizmărie face parte din inventarul casei). În timpul celui de-Al Ii-lea Război Mondial, casa a
13

Ibidem, p. 61 .
Praoveanu, I., op. cit., p. 242.
lnformaţii Dumbravă Carmenica, 57 ani, educatoare, Şimon nr. 326.
16
Haşdeu, T. N ., Branul, poartă în Carpaţi, EdituraAlbatros, Bucureşti, 1979, p. 67; Praoveanu I., Aşezările brănene. Portul
popular şi ţesăturile tradiţionale, Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 2008, p. 3-20.
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adăpostit refugiaţi

din Basarabia, iar ulterior a stat în chirie un profesor din Galaţi care preda la şcoala
din sat. Nu de puţine ori proprietara casei ducea găini la domniţa de la Castelul Bran şi la piaţa/târgul
11
Branului. Maria Cojocaru a murit în 1957, la 85 de ani •
Casa are planimetria extinsă 12. lOm x 8.13m şi prezintă o compartimentare complexă (foto 4).
Cele două camere: camera de zi (dreapta faţă), camera bună (stânga faţă) şi tinda mediană sunt foarte
generoase ca spaţiu. Intrarea în celar (stânga spate) se realizează prin partea din spate a tindei, dar şi
direct din camera bună (în primii ani după construcţie, casa avea doar o cameră, tinda şi celarul). Ultima
încăpere este cămara (dreapta spate); aici accesul se realizează din tindă şi de pe uşa din spatele casei,
situată pe latura mică. Aceasta din urmă a îndeplinit mai multe funcţii de-a lungul timpului, de la cea de
grajd până la cea de adăpost pentru lemnele de foc. Pe locul unde s-a aflat casa - în situ - acum se
găseşte o pensiune agroturistică modernă, în ton cu evoluţia zonei spre un nou profil ocupaţional
dominant - turismul.
Evoluţia satelor brănene în ultima jumătate de veac a fost, în mare parte, determinată de
dezvoltarea economică a centrelor urbane din Ţara Bârsei (Braşov, Râşnov, Zărneşti), astfel mulţi
localnici au făcut naveta la fabrici, iar unii s-au mutat la oraş. După închiderea fabricilor şi creşterea
şomajului în mediul urban, în ultimii ani, tot mai mulţi brăneni au revenit la stilul de viaţă rural.
Cea mai mare parte a elementelor tradiţionale din viaţa satului brănean au cunoscut schimbări
majore în ultimii 25-30 de ani. Nu puţine elemente de arhitectură, meşteşuguri şi obiceiuri au dispărut.
Centrul de greutate în economia zonei s-a deplasat dinspre creşterea animalelor spre turism, ceea ce
arată o capacitate de adaptare a oamenilor la cerinţele actuale, dictate de economia de piaţă. Dacă în
interiorul celor mai multe dintre sate se găsesc case relativ noi, de inspiraţie orăşenească, arhitectura
tradiţională rămâne aproape intactă în ceea ce priveşte construcţiile din hotarul satului.
Rămâne ca, în viitor, Casa din Şimon să se afle în centrul unei Gospodării de crescător de vite
mari din zona Branului, în spiritul Proiectului tematic ce a stat la baza Muzeului Tehnicii Populare, iar
mai apoi a Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA din Dumbrava Sibiului.

Llll.l.l.Uo.!.lc
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Aspecte din timpul reconstrucţiei
Images during the reconstruction

Informaţii Mitrea Maria, 77 ani, pensionară, Şimon nr. 326.
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Casa din Şimon reconstruită în muzeu
The housefrom Şimon rebuilt in the museum
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Informatori:
Mitrea Maria - Şimon, nr. 326, pensionară, 77 ani;
Dumbravă Carmenica - Şimon, nr. 326, educatoare, 57 ani (fiica lui Mitrea Maria);
Dumbravă Corneliu - Şimon, nr. 326, pensionar, 70 ani (soţul lui Dumbravă Carmenica);
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