Ionel Bauman

SĂ PĂ TURILE ARHEOLOGICE
DE LA BRAN - VAMĂ
ŞI VALORIFICAREA LOR
DIN PUNCT DE VEDERE MUZEISTIC·
În perioadele cupri nse între 30 septembrie
29 noiembrie 1 99 1 , 14
septembrie - 16 octombrie 1 992 şi 1 -30 septembrie 1 994 s-au efectuat cercetări
arheologice în perimetrul Muzeului Bran, respectiv în sectoru l Vama " . Scopul
"
acestor cercetări 1-a constituit necesitatea de a cunoaşte cât mai exact, din punct
de vedere arheologic, zona vămii medievale. De asemenea, s-a avut în vedere
intenţia Muzeului B ran de a restau ra sau, de a conserva i n situ " , monumentele
"
din perimetrul său, precu m şi posibilitatea ca , în afara construcţi ilor vizibile
astăzi, să mai existe şi altele, d ispărute de-a l ungul vremurilor.
În prima fază a cerecetărilor, săpăturile arheologice au avut ca obiectiv zona
din imediata vecinătate (intra şi extra muros) a sectorului de zid din incintă
cuprins între actuala şosea Braşov-Câmpu lung (respectiv, drumul medieval) şi
promontori u! pe care este amplasat castelul.
-

Descrierea zid u l u i şi a săpături lor
Zidul medieval , care constituie limita primei linii defensiva d inspre sud,
este format din două tronsoane dispuse simetric, pe malurile pârâului Turcu şi
traversate perpendicular de acstea. Tronsonul în d iscuţie are lungimea de 24,20
m şi grosimea , la bază , de 1 ,30 m, şi este construit astfel:
-0 asiză care pătru nde în solul viu până la adâncimea de 1 ,43 m ; grosimea
acesteia depăşeşte cu câte 40 cm lăţimea zidului.
-Asiza este construită din piatră de râu , piatră de carieră şi cărămidă, precum
şi câteva fragmente de ţiglă, toate legate cu mortar cald .
-De la partea superioară a asizei se înalţă zidu l de apărare, care a fost făcut
din aceleaşi materiale şi lucrat în aceeaşi tehnică, singura deosebire faţă de
asiză constând în cantitatea mai mare de cărămizi şi ţigle în amestec cu piatra.
-La înălţimea de 2 , 95 m faţă de partea superioară a asizei grosimea zidului se
reduce cu 0 ,40 m , conti n u a rea sa pe verticală făcându-se pe o lăţime de 0,90 m.
Diferenţa de cotă (0,40 m ) reprezintă pragul suport a l platformei de lemn folosită
de străjeri şi lu ptători .
-Partea superioară a zidului nu se păstrează , ceea ce n u permite măsurarea
exactă a înălţimii l u i .
-Ambele niveluri a l e zidului 1'1 U practicate g u ri d e tragere pentru Lun u ri şi arme
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uşoare (muschete).
-Spre actualul d rum moderniza t zidul are la partea i nferioară elemente
constructive care demonstrează că de aici spre pârâul Turcu începe poarta mare
de acces. Dimensiun ile şi forma exactă a acesteia sunt greu de reconstituit .
-La distanţa de 6,80 m, spre deal, se află o uşă cu înălţimea de 1 ,90 m şi
lătimea de 1 m. Atât pragul uşii cât şi treptele (în număr de 4 ), la care se adaugă
arcul de la partea superioară, sunt descendente spre exterior. Treptele pragului
sunt realizate din piatră fasonată iar arcul boltit din cărămidă roşie, foarte bine
arsă şi rezistentă .
-Nivelul de călcare extra muros" este mai coborât cu 0,65 m faţă de cel intra
"
"
muros " .
-Segmentul de zid dintre portiţă şi deal este lung de 1 7,40 m (Pl. 1 )
În continuare vom descrie cele cinci secţiuni direcţionate pe zidul descris mai
sus.

Sectiu nea 1 A
,

Are dimensiunile: l ungimea de 9 m , lăţimea de 2 m şi adâncimea de 1 ,60 m .
A fost trasată la distanţa de 4 , 1 O m de capătul dinspre pârâul Turcu al zidului d e
incintă ş i perpendicular p e acesta.
Inventarul arheologic descoperit în această secţiune nu este prea bogat. La
2,20 m depărtare de zid şi la adâncimea de 0,80 m s-a descoperit un pavaj cu
lăţimea de 0,80 m. A fost făcut d i n lespezi de gresie, cu dimensiunea maximă de
0,40 m, grosimea lor nedepăşind 5 cm . Pavajul era delimitat de alte lespezi, tot
din gresie, dispuse vertical în sol . Este sigur că acest pavaj pornea din faţa uşii
descrise anterior şi aju ngea la vechiul d rum de care.
Fragmentele ceramice descoperite până la adâncime de 0,30 m datează
din epoca modernă. Între 0,40 m 0 , 80 m adâncime solul este nisipos şi are
în amestec fragmente ceramice, destul de puţine, în mod sigur mai vechi decât
cele din stratul superior. În acelaşi strat au mai fost descoperite resturi de
cărbune, mortar şi ceramică.
În acest stadiu al cercetării am presupus:
a) Zidul de incintă este contemporan cu castelul.
b) Zidul de incintă este contemporan cu castelul, dar a fost modificat în altă
perioadă.
c) Zidul a fost construit mai târziu decât castelul.
Dintre cele trei i poteze, cea de-a treia mi se pare cea mai plauzibilă
deoarece:
a) Ceramica descoperită aparţine secolelor XIV-XV. (Pl. 4/1 -4 )
b) Cărămida din asiză şi cea din zid nu aparţine secolelor amintite.
c) Modul de dispunere şi de construcţie a gurilor de tragere este specifc
secolelor XVI - XVI I .
-
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De la adâncimea de 0,80 m până la 1 ,60 m (adâncimea maximă a secţiunii)
nu au mai fost descoperite decât sporadic fragmente ceramice şi bolovan i de
râu , toate aflate în poziţie secundară. Faptul că lentilele de mortar cuprinse în
profilul secţiunii urmează o linie descendentă pornind de la zid , constituie o
dovadă că la data acestuia, suprafaţa terenul u i .,extra muros" era mai înclinată
în comparaţie cu cea actuală. În acelaşi timp, această secţiune a dovedit că
zidu l nu era precedat de un şanţ de apărare. Acest tronson de zid este identic cu
cel din stânga pârâului Turcu , ceea ce dovedeşte că ele sunt contemporane şi
făceau parte din acelaşi sistem defensiv.
Având în vedere cele de mai sus am apreciat că Secţiunea 1 A n u a fost
relevantă decât într-o mică măsură, motiv pentru care am considerat utilă
prelungirea ei .. intra muros " pe care am denumit-o Secţiu nea 1 B .

Sectu nea 1 8 (Pl. 1 )
Noua secţiune are lungimea de 1 5 m iar în profilul ei sud-estic a apărut partea
superioară a fundaţiei unui zid construit din pietre legate cu mortar de var şi
nisip. Pornind de la zidul de incintă acesta continuă până în dreptul metrului 8
unde, perpendicular pe acesta şi organic legat de el, porneşte spre vest u n alt
zid care se continua spre actuala şosea Bran-Braşov. Ambele zidu ri au lăţimea
de 0,50 m , iar sub poarta lui superioară se afla cu 0,32 m sub actualul n ivel de
călcare.
La îmbinarea celor două ziduri , în i nterior, la circa 0 , 30 m adâncime s-a
conturat un patrulater format din cărămizi prinse cu mortar în patru straturi
suprapuse. În această fază a cercetării nu am putut preciza destinaţia acestei
mici construcţii, presupunând doar că poate fi vorba de partea i nferioară a unui
cuptor sau a unei sobe. Dimensiunile în plan ale acestei .,construcţii " sunt de
0,98X0,86 m.
Între metrul 4 ,25 şi 5,45 se află o construcţie similară şi are aceleaşi
d imensiun i . Pe mijocul ei, perpendiculară pe zidu l lung, s-a găsit o fondaţie de
piatră a cărei cotă superioară este cu 0,50 m sub actuala suparafaţă a zidului
(planşa 1 ). Presupu nem că este vorba de u n perete median al unei sobe
(cu ptor?) care împarte suprafaţa acesteia în două spaţi i aproximativ egale.
Între metrul 1 ,70-2,50, perpendicular pe zidul lung de 8 m, s-a găsit u n altu l ,
gros de circa O , 8 0 m , legat constructiv d e primul (plan ş a 1 ). În spaţiul delimitat
de acesta şi cărămizile amintite mai sus s-au găsit o mare cantitate de cenuşă ,
cărbune şi cuie forjate.
în porţiu nea dintre zidul de i ncintă şi cel mai apropiat zid paralel cu el (spre
vale) se aflau o cantitate apreciabilă de cărbune de lemn, cenuşă şi cuie
forjate, ceea ce poate duce la concluzia că respectiva porţiune coincide cu
lăţimea platformei de lemn folosită de personalul de pază şi de soldaţi, care la
u n moment dat a fost i ncendiată . Afirmaţia poate fi susţinută şi de constatarea
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conform căreia, zidul lung de 8 m are la d istanţa de 1 ,50 m de zidul de incintă un
prag sensibil mai coborât, la a cărui cotă se afla şi stratul de arsură menţiona t.
Acesta poate marca suprafaţa pe care circulau apărători i de la nivelul inferior al
forificati ei
Co �cluzia asupra celor descoperi te în această secţiune este că avem
elemente dintr-o constructie care urma să fie mai bine conturată prin extinderea
cercetării , scop în care a fost trasată secţiunea 1 1 .

Sectiunea 1 1 (Pl. 1 )

Este paralelă c u secţiunea precedentă ( S . 1 B ) şi despărţită de aceasta
printr-un martor" lat de 0,40 m. Au fost descoperite alte trei segmente de zid,
"
perpend iculare pe secţiune, care reprezintă continuări spre pârâul Turcu ale
celor din Secţiunea 1 B. Modul lor de dispunere i ndică faptu l că toate fac parte
din aceeaşi construcţie. În porţiunea cuprinsă între aceste ziduri , la adâncimea
de 0,70 m a fost descoperită o suprafaţă de lut ars , compactă, care pare a
indica podeaua unei încăperi . În spaţi ul descris s-au găsit fragmente de cahle
nesmălţuite (planşa 5/1 ,2) ornamentate cu un bogat decor fitomorf.
Presupunem că toate provin de la o sobă care a funcţionat la sfârşitul
secolului al-XVI-lea sau prima parte a secolului următor.

Sectiunea I I I ( P l . 1 )
Şi aceasta are aceleaşi d imensiuni ca S. 1 B şi este despărţită de ea printr
un .. martor" lat de 0,40 m , precizare din care se poate deduce că era amplasată
spre deal de aceasta.
Scopul trasării ei în această zonă a fost acela de a vedea dacă amintitele
ziduri descrise mai sus se continuau şi în această parte a căii de acces dinspre
sud . Faptul nu s-a confirmat, în schimb, în perimetrul ei au fost găsite o serie de
vestigii a căror importanţă se cuvine a fi menţionată. Astfel, în profilul estic, la
adâncimea de 0 , 1 5 m, a apărut partea superioară a unui zid construit numai din
cărămidă, perfect vertical şi legat cu mortar de var şi nisip. Porneşte de la zidul
fortificaţiei şi are o lungime de 2,00 m; baza sa a fost surprinsă la adâncimea de
1 , 1 O m . Cu toate că el nu se continuă de-a lungul acestei secţiuni (pentru a se
integra, eventual, construcţiei din secţiunile 1 8 şi 1 1 ) prin forma de L pe care o are
poate fi pus în relaţie cu un pandant rămas necercetat chiar în martoru l " care
"
desparte S . l l de S . I B , ambele putând forma partea inferioară a unei mici încăperi
legate, probabil, de serviciul militar care se exercită aici.
Şi, pentru că tot ne aflăm în această porţiune a săpăturii, să consemnăm că
la adâncimea de 0,70 m s-au constatat urmele unui foc puternic peste un şir de
bolovani de calcar până la cota de -2 ,00 m . Este clar că groapa în d iscuţie a fost
săpată pentru prod ucerea varului (prin arderea bolovanilor de calcar) necesar
la construcţia zidului de apărare . De la adâncimea de 0,20 m au început să
117
http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

Ionel Bauman Săpăturile arheologice de la Bran - Vamă
•

apară numeroas e fragmente de cahle (majoritatea acoperite cu smalţ verde),
ceramică, de asemenea smălţuită, de regulă, în interior. Existenta numeroas elor
fragmente de cahle pe o suprafaţă relativ restrânsă trebuie usă în legătură
cu o sobă existentă pe acest loc. În sprijinul acestei afirmatii mai aducem ca
argument şi descoperire a unui mare n umăr de oase de animale provenind de la
ovidee şi bovidee.
Dintre celelalte obiecte mai deosebite aminti m :
- Două monede din argint datate 1 696 şi, respectiv, 1 697, c u valoarea de
3 groşi. Una din ele, cea datată 1 696, prezintă o perforaţie la margine, făcând
parte d intr-o salbă.
- Un număr mare de pipe fragmentare, făcute din pastă neagră , roşcată,
gălbuie sau albă. Decorul lor geometric este foarte bogat (planşa 6/7-8/1 -4 ) ; de
remarcat în acest sens şi mărcile de meşter şanţate pe unele dinte aceste pipe:
SLI, S, El, FI (planşa 7,8/1 -4)
- N umeroşi nasturi de diferite forme şi d imensiuni, inclusiv fragmentele de
oase din care au fost decupaţi prin ştanţare. Tot la acest capitil se adaugă un zar
confecţionat, de asemenea, din os.
- Un sigiliu din plumb, care trebiue pus în legătură cu activităţile vamale care
se desfăşurau în acea zonă
- Un număr destul de mare de fragmente de sticlă provenind de la recipiente
de dimensiuni mici.
- Numeroase cuie din fier forjat, ceea ce arată că această clădire a fost
acoperită, iniţial, cu şindrilă.

�

Secti unea IV (Pl. 1 )
Această secţiune a fost trasată pentru a cerceta şi ultima porţiune rămasă
neexplorată , de la baza dealului. Şi în această secţiune cercetată până la solul
viu (-1 ,00 m) s-au descoperit, în linii mari . aceleaşi tipuri de obiecte ca şi în
cele precedente (fragmente ceramice , mai ales cele aparţinând secolelor XVI I
XVI I I , cuie, fragmente de pipe etc.) Am acordat o atenţie deosebită acelei mici
construcţii (2X2 m) de la baza zid u l u i , su rprinsă încă din secţiunea anterioară.
Are forma pătrată şi construită din 2 rânduri de cărămizi prinse cu mortar. După
ce a fost golită , pe fu ndul acesteia (la -1 ,20 m) a fost descoperit un strat de nisip
fin , în care au fost descoperite şapte g loanţe de muschetă (planşa 5/4 ) . Ace stă
descoperire indică faptul că încăperea a fost făcută pentru păstrarea prafu lui de
puşcă şi a gloanţelor utilizate de cei care apărau cetatea.
Având în vedere descoperirile arheologice făcute la Bran - Vamă punem în
discuţie o serie de aspecte legate de construcţia formată din trei încăperi de
lângă zidul de apărare , pe de o parte, iar pe de altă parte cele legate de această
fortificaţie şi rolul ei în istoria castelului (cetăţii ) Bran.
Documentele şi l iteratura de specialitate care se referă la castelul (cetatea)
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Bran1 nu fac nici o referire la vreo fortificaţie care să fi fost făcută în momentul
construirii acestuia ( 1 377-1 382). De altfel , acesta avea propriul său sistem
defensiv, în condiţiile în care la sfârşitul secolului al XIV-lea şi în prima parte a
celui următor nu se util izau armele de foc şi, în principal, tunurile. Cetatea era
apărată în această perioadă de un număr de 7-1 2 trabanţi (arcaşi şi balistari)2 .
După cum este cunoscut, castelul avea o dublă funcţie: militară (pentru a apăra
culoarul Rucăr-Bran de o eventuală invazie) şi economică, pentru a percepe
vama (tricesima), ştiut fi ind intensul trafic comercial care se făcea di nspre şi spre
Transilvania. Acestea constitu ie, de altfel, principalele argumente care conferă
castelului Bran rolu l de important punct strategic.
în anul 1 498 regele U ngariei, Vladislav lagello, zălogea Braşovului castelul
Bran, pe timp de zece ani3, act reînnoit în 1 508 pentru o perioadă de 20 de
ani4, cu obligaţia ca braşovenii să execute o serie de lucrări de fortificaţie.
Cel puţin până la 1 530 ele n-au fost făcute, pentru că, de pildă, un document
datat 27 ianuarie 1 530 precizează că de asemenea la 24 trabanţi (s-a plătit)
"
salariul de florini 29, aspri 40, care au servit la cetatea Bran când Moise domnul
Ţării Româneşti a împresurat acea cetate " 5. Dcă ar fi existat vreo fortificaţie
cu siguranţă că documentul ar fi făcut referire la ea. Pentru problemele puse
în discuţie alte două documente ni se par interesante: unul datat 1 536 şi care
spune că "de asemenea pentru 1 62 bârne pentru construcţie şi pentru laiţă şi
podea, de asemenea când s-au pregătit camerele slujitorilor, florini 4, aspri 43 "6 ,
(castelan la Bran fiind în acea perioadă, Georgius Blesch), iar celălalt datat 1 538
" pentru slujitorul vamal găzduit la cetate în socoteala cheltuielilor făcute în cursul
anului, 12 florini7. Este pentru prima dată când tricesimatorul apare menţionat
într-un docu ment legat de Bran. Un alt document, datat 1 600, menţionează
faptul că N icolae Pătraşcu , fiu l lui Mihai Viteazul, în încercarea de a-i pedepsi pe
braşoveni, care se revoltaseră împotriva domnului muntean, a încercat să intre
- pe la Bran - în Ţara Bârsei. Dar, neputând cuceri fortificaţiile castelului Bran,
au fost nevoiţi să se retragă8. De aici rezultă că zidul dinspre sud a fost construit
într-un intreval cuprins între 1 536-1 600. Chiar dacă acest intreval se măreşte cu
20 de ani, nu putem omite docu mentul d atat 1 620, mai 24: să se ştie că atunci
"
cand s-a clădit camera nouă şi s-a împrejmuit grădina au fost trimise cantităţi
de vin ce s-au dat zidarilor şi dulgherilor, timp de 1 8 săptămâni câte 1 8 optimi "9•
După toate probabi lităţile, zidarii şi dulgheri i (în număr neprecizat) care au lucrat
la B ran în acea perioadă. Proveneau din rândul meşterilor braşoveni, deoarece
construirea unor monumente mai mari (turnuri , zid uri şi cetăţi) pretindea o tehnică
superioară pe care nu o putea avea u n meşter sătesc ce îşi însuşise meseria
în mod empiric10• De altfel nu întâmplător domnii Ţării Româneşti solicitau de
la sibieni , braşoveni şi bistriţeni "zidari buni " 11• Necesitatea ridicării la Bran a
unei astfel de fortificaţii a fost determinată şi de alţi factori . Primul dintre aceştia
se referă la puternica ofensivă otomană din secolul al XVI-lea, coroborată
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cu instabilitatea politică din Ţara Românească. Al doilea factor îl constituie
utilizarea şi perfecţionarea continuă a armelor de foc, îndeosebi a tunurilor, în
strategia militară. J udecând din acest punct de vedere, ridicarea unui zid " scut" 1 2 ,
care să ţină - indeosebi - artileria la distanţă este j ustificabilă. Fortificatia în
.
d iscuţie era prevăzută cu un etaj . La partea inferioară erau amplasate piese le de
artilerie, iar la partea superioară, prevăzută cu o podină de lemn lată de 1 - 1 ,50
m, existau guri de tragere dispuse într-un anumit unghi, pentru armamentul
individual. Într-un inventar d atat 1 549 apar menţionate la castelul Bran sâneţe
"
de Praga, puşti de fier cu furcă (22), două chintale de plumb, 1 1 tone de praf de
puşcă, 2 mortiere" 13. Aceste arme proveneau - după toate probabilităţile - din
Braşov, cunoscut fiind faptul că acest oraş ocupa în secolul al XVI-lea locul 1 în
Transilvania în privinţa producerii armelor (puşti , tunuri, ghiulele, praf de puşcă).
În acest sens, descoperirea acelei încăperi pentru depozitarea prafului de puşcă
şi a muniţiei este cu atât mai interesantă . Un alt element asupra căruia ne vom
opri atenţia îl constituie modu l în care sunt orientate deschiderile practicate în
zid , cele de la partea su perioară, pentru armamentul individual. Ele nu sunt
drepte, ci oblice , pentru ca unghiul format de traiectoria proiectilului tras din
partea stângă a zidu l u i cu cel tras din partea dreaptă să fie cuprins între 45-60
de grade. În felul acesta eventualii atacatori puteau fi ţinuţi mai uşor la distanţă ,
fiind prinşi în foc încrucişat.
În ceea de priveşte construcţia, ale cărei fundaţii au fost descoperite cu
ocazia săpăturilor arheologice efectuate în perioada 1 99 1 - 1 994 , ea îndeplinea
- după toate probabilităţile - un dublu rol : pe de o parte sediul oficiu lui vamal
pentru o perioadă de aproape două secole (sec. XVI-XV I I I ) , iar pe de altă parte
sediul gărzii care apăra această fortificaţie. Dacă anul în care a fost ridicată
construcţia, aşa cum s-a văzut, nu este cunoscut cu exactitate, în schimb ştim
când îşi încetează activitatea . Astfel, în 1 758, oraşul Braşov a fost obligat să
refacă din temelii clăd i rea oficiului vamal, dar nu pe acelaşi loc, ci pe locul u nde
se află astăzi clădirile legate de fosta vamă14. Noul oficiu vamal va funcţiona
până în 1 836, când graniţa Transilvaniei va fi mutată, iar odată cu ea şi vama15.
În ceea ce priveşte valorificarea muzeistică a cercetărilor de la Bran - Vamă,
aceasta se poate face în două etape: o primă etapă, în care să fie l uate în
considerare principalele rezultate obţinute pe baza cercetărilor făcute până în
prezent şi, o a doua etapă, care ar urma să se bazeze pe nişte cercetări viitoare
efectuate pe platou l din stânga pârâului Turcu.
Referitor la prima etapă se pot amenaja, cu investiţii relativ reduse două
obiective:
Primul I-ar putea constitui zidu l prevăzut cu galeria de lemn, pentru strajă ,
reconstituită şi, evident, protejată c u o copertină; p e guri le de tragere ar urma să
fie amplasate arme specifice secolelor XVI I-XVI I I (pl. 1 9)
Al doilea obiectiv, de tip pavilionar, I-ar putea constitui porţiunea care
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păstrează fundaţiile vechii vămi, cu atât mai mult cu cât, în momentul încheierii
cercetărilor le-am protejat acoperindu-le cu carton asfaltat şi folii de pol ietilenă.
Tot aici ar u rma să fie expuse obiectele rezultate în u rma săpături lor arheologice
efectuate în această zonă.

NOTE
* Cercetările au fost efectuate împreună cu colegii FI. Costea şi St. Coşuleţ,
cărora le mulţumesc pentru încredinţarea întregului material spre publicare.
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Summary

The excavations were performed i n B ran - Vama between 1 99 1 - 1 994
1 21
http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

Ionel Bauman Săpăturile arheologice de la Bran - Vamă
•

followed up a better knowledge of the historical realities from this area. The
scientific researches established about right the moment when to the South
of the Castle, the walls girdle were built. With this occasion , the archaelogical
materials were d iscovered (ceramics, coins, store tiles, pipes) and reavealed us
the fact that the walls were built at the end of the XVth century and the turn of
the XVIth century.
In this context were d iscovered also the found ations of one construction
which had a double function : guard room's headquarters for defence the castle
and the custom house (until 1 758).
Rezumatul în limba engleză, Dinu Crăciun
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Planşa 4
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