ARHITECTURA TRADIȚIONALĂ
Acest proiect a apărut din dorința de a păstra cadrul
natural și tradiţional de la Poalele Munților Bucegi
și Leaota, fără a aduce schimbări majore locurilor și
oamenilor.
Având în vedere că în ultimul deceniu s-a constatat o
schimbarea structurală a ocupației comunității locale
din zona Fundata - Moieciu de Sus și o orientare a
acesteia către turism, prin intermediul acestui proiect
dorim să oferim posibilitatea localnicilor şi turiştilor
să conştientizeze că dezvoltarea satelor de munte
prin diferite activități, dar mai ales prin turism, nu
trebuie să afecteze cadrul natural, cultural-tradițional
și biodiversitatea zonei.
Descoperă arhitectura tradițională din zonă, vei fi
surprins de farmecul odăilor, de casele cu prispă, case
pe un nivel sau cu două niveluri, decorațiunile în lemn,
acoperișuri în două sau patru ape, acoperiș din șiță,
sau de anexele gospodăriilor în funcție de îndeletniciri
și animalele pe care le cresc localnicii. Un adevarat
Muzeu de-a lungul acestor poteci, credem noi.
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Arhitectura tradițională trebuie păstrată, recondiționată și pusă în valoare prin amenajarea unor
gospodării muzeu, prin revigorarea meșteșugurilor
tradiționale și amenajarea unor gospodării meșteșugărești, organizarea unor ateliere, șezători, marcarea obiectivelor pe hartă și în teren.
“Siturile istorice și arhitectura tradițională constituie
valori cultural-identitare ale satelor și ale întregii zone
etnografice Bran, dar și obiective care pot fi valorificate
în activitatea cultural-turistică.
Conservarea acestora trebuie să fie o prioritate a
oricărui proiect de dezvoltare durabilă a zonei. Din
cercetările efectuate, am constatat că menținerea
peisajului agro-pastoral este o condiție fundamentală
pentru existența satului de munte.”
Dr. Ioan Prahoveanu – Etnograf

CASA ȚEPOSU
Casă tradițională din Satul Şirnea, comuna Fundata,
judeţul Braşov.
Casa se află la drum, paralelă cu acesta. Este o casă
pe două niveluri, cu sală traforată și grajd în spate. A
fost construită în anii 1925-1930 de către Meșterul
Nan Teodor.
Casa este dispusă pe două niveluri: la primul nivel
o pivniţă, căşerie şi bucătărie, iar la al doilea nivel
cameră de locuit, tindă pe mijloc, casă mare (living).
Temelia este din piatră şi liant de var cu nisip. Pereţii la
primul nivel sunt din zid de piatră cu mortar de var şi
nisip, apoi tencuiţi şi văruiţi.
La al doilea nivel, pereții sunt din bârne de brad cioplite
pe patru muchii cu încheietura în “cheie nemţească”.
Tencuială din var şi nisip pe şipci în interior şi exterior,
decor în stucatură la ferestre şi frontoane. În faţă se
află o sală cu balustradă traforată.
Acoperişul este în două ape cu fronton teşit, decor în
stucatură şi trafor la balustradă, învelitoare din ţiglă
“Schmidt”.
Această casă își păstrează autenticitatea și nu a avut
mari modificări în timp. Funcţiile iniţiale sunt păstrate:
pivniţă, căşerie, băcănie, casă de locuit, casă mare,
tindă, grajd în spate.

TURISMRURAL.RO
CEM.RO

3

CASĂ CU CURTE, CU
CROSNIE ÎN SATUL FUNDATA
Casa se află în sat, în locul numit pe Muchie. Este
datată din a doua jumătate a sec.al XIX-lea.
Casă cu curte alcătuită din casă de locuit, grajd, suşop
(şopron), căşerie, în continuarea lor se află polatra, alt
suşop pentru adăpostit căruţa şi unelte gospodăreşti.
Întreaga gospodărie este construită din bârne de brad
cioplite pe două muchii încheiate în “cheotoare”,
apoi lipită cu lut pe bârne, după care s-a aplicat o
tencuială de lut cu nisip şi apoi văruită, atât în interior
cât şi în exterior. Acoperiş în patru ape cu învelitoare
din şindrilă. Tavane înfundate la camera de locuit şi
căşerie (fierbătoare) şi cu scândură şi grinzi aparente
în camera curată. Nu are elemente decorative.
Casa face parte dintr-o gospodărie cu ocol,
împrejmuire cu gard din răzlogi.
Nu a survenit nici o modificare în timp.
Funcțiile inițiale erau: locuinţă şi adăpost pentru vite şi
căşerie. Spaţiile de locuit şi gospodăreşti şi-au păstrat
vechile funcţii.
Interioarele au avut elementele tradiţionale. A fost o
vatră liberă cu horn în dreapta la intrarea din tindă în
camera de locuit, înlocuită ulterior cu o sobă din tuci
cu plită.
Astăzi, în mijlocul prorpietății care a fost vândută se
regăsește o nouă casă construită.
căşerie = încăpere pentru prelucrarea laptelui şi
fabricarea brânzei, caşului, urdei; aici se păstrează tot
inventarul casnic aferent acestei îndeletniciri
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CASĂ CU CROSNIE, FĂRĂ PRISPĂSATUL FUNDATA, PE MUCHIE.
Casa a fost construită în prima jumătate a secolului al
XIX-lea. Este o casă cu trei încăperi: tindă pe mijloc,
casă, casă mare.
Temei aşezat pe bolovani, fără pivniţă. Pereţii din
bârne de brad cioplite cu îmbinarea bârnelor “în
cheotoare”; lipitură de lut cu var şi nisip şi văruială.
Acoperiş în patru ape cu învelitoare din şindrilă. Nu
are prispă. Nu sunt și nu are elemente decorative.
Casa se află în mijlocul proprietăţii, cu faţada
principală orientată spre sud-est, paralelă cu uliţa.
Este o gospodărie cu curte deschisă și gard de răzlogi.
Nu au intervenit modificări în decursul anilor.
Funcțiile inițiale ale încăperilor sunt păstrate și azi, ca
locuinţă şi adăpost pentru vite.
Casa este locuită, iar în interior este posibil să mai
regăsești mobilier tradiţional, pat de scânduri, blidar,
cuiere pictate, ţesături tradiţionale.
Stare de conservare a acestei locuințe este bună.
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CASĂ CU CROSNIE, FĂRĂ
PRISPĂ – SATUL FUNDATA
Se află în sat, nu se cunoaște Meșterul acestei case
dar știm ca datează din a doua jumătate a secolului
al XIX-lea.
Casa aparţine planului cu trei încăperi: tinda pe mijloc,
casă şi casă mare, îndeplinind funcţia de locuinţă şi o
crosnie amplasată pe toată lungimea laturii din spate
îndeplinind funcţia de grajd pentru vite. Temelie din
piatră de carieră legată cu lut, amestecat cu nisip,
pivniţă sub tindă. Pereţii din bârne de brad cioplite
pe patru muchii, netencuite, îmbinate “în cheotoare”.
Acoperiş în patru ape, streaşină prinsă în cuie de
lemn, învelitoare din şiţă.
Casa este amplasată în mijlocul proprietăţii, cu faţada
principală orientată spre sud. Face parte dintr-o
gospodărie cu curte deschisă și împrejmuire din gard
de răzlogi.
Nu a suferit modificări, inițial a avut funcția de locuință
și adăpost pentru vite, acum poate mai este folosită
doar ca adăpost temporar. Starea de conservare este
mediocră.
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CASA DIN ROIA DE SUS – SATUL FUNDATA, CASĂ CU CROSNIE ȘI PRISPĂ
Casa este probabil din anul 1920, a fost construită de
Meșterii Voicu Paraschiv și Stoian Zenovie.
Casa este aşezată în pantă, paralelă pe linia uliţei şi
orientată spre vest.

Face parte dintr-o gospodărie, curte deschisă și
care și-a păstrat funcţiile iniţiale ale încăperilor:
cameră de locuit, cameră curată, tindă de trecere,
crosnie, adăpost pentru vite.

Casa aparţine planului dezvoltat de locuinţă cu tindă,
casă, casă mare, celar, crosnie în spate.
Temelie de piatră în pantă, pivniţă sub casa mare, cu
intrare prin sală, iar în casă se intră prin tindă. Pereţii
din bârne de brad, tencuială din var cu nisip pe trestie,
decor în tencuială. Sală pe toată lungimea casei cu
balustradă traforată, acoperiş în două ape din ţiglă
“Schmidt”, cu fronton teşit, înfundat cu scânduri.
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CASĂ CU CROSNIE ŞI SALĂ CU
GEAMLÂC - SATUL FUNDĂŢICA
Se află în partea din sat numită Pârâul lui Poţincu.
Casa a fost construită în anul 1950 de către Meșterul
Dudu Ion din Podul Dâmboviţei.
Casa este amplasată pe o terasă în mijlocul
proprietăţii, cu faţada principală orientată spre sud;
grajdul amplasat perpendicular pe lungimea casei, în
aşa fel încât să poată fi supravegheat din casă.
Gospodăria este compusă din: casă cu crosnie, grajd
şi fânar. Casa aparţine planului cu trei încăperi: casă,
tindă, casă mare. Pe toată lungimea faţadei, sală
(prispă) cu geamlâc adăugat prin anii ‘60.
Temelie din piatră cu pivniţă sub casa mare, pereţii din
bârne de lemn, încheiate în “cheie nemţească” peste
care s-a aplicat draniţă, cu rol protector şi decorativ,
acoperiş în două ape cu fronton teşit, învelitoare
din şiţă. La şarpanta faţadei principale sunt două
“fumării” (pentru evacuarea fumului) şi un “balcon”
caracteristic arhitecturii muscelene.
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Casa are crosnie, de dimensiuni mai mari decât
crosnia casei vechi brănene şi serveşte ca bucătărie
şi cămară.
Grajdul, format din două încăperi, este construit
din bârne de lemn, fără crosnie, are acoperişul
supraînălţat, cu un “calcan” în consolă; forma
acoperişului este în două ape cu “cioante” .
Cioantă = fronton teșit.

Fânarul, o construcţie tipică zonei Muscel destinat
depozitării fânului, este o construcţie mai nouă
(1978) - meşter Iosif Râmbu - cu pereţii din bârne
de brad încheiate în “cheie nemţească”, acoperiş
cu “calcan”, învelitoare din şiţă, cu gura podului
amplasată pe latura lungă la care se ajunge printr-o
scară (punte) de lemn.
Păstrează funcţiile pentru care a fost construită:
locuinţă, adăpost pentru animale şi unelte, spaţii
pentru depozitarea fânului, este într-o stare de
conservare bună.
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CASĂ PE DOUĂ NIVELURI CU
SALĂ – FUNDATA
Anul construcției este posibil 1909, meșterii sunt Ioan
Ercuş și Vicenţiu Băşa. Casa este aşezată în mijlocul
proprietăţii, nu departe de uliţă şi perpendiculară pe
linia uliţei, orientată spre est.
Casă pe două niveluri, parter cu zid de piatră, beci,
bucătărie (în pantă), nivelul de sus (casă de locuit,
tindă, celar, casă mare, un grajd în spate în pantă), cu
pereţi din bârne de brad cioplite încheiate în “cheie
nemţească”, tencuială de var cu nisip pe laţi (şipci) şi
pe trestie în interior.
Intrarea se face prin tindă. Podeală din scânduri, tavane
înfundate, acoperiş în două ape cu fronton teşit, cu
“fund” din scândură bătută vertical, învelitoare din
ţiglă “Leul” (Feldioara). Pe două laturi: faţada şi latura
îngustă, casa prezintă o sală cu balustradă traforată,
sprijinită pe podul parterului. Se observă elemente
decorative în tencuială şi traforate la sală.
Nu au fost efectuate modificări esenţiale, păstrează
funcţiile iniţiale ale încăperilor. Casa nu mai este
locuită. Starea de conservare este bună.
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CASĂ PE DOUĂ NIVELURI, CU
GEAMLÂC - FUNDATA
Casa este din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Casa are la primul nivel pivniţă, iar la nivelul superior
tindă cu celar în continuare, casă mare şi casă (cameră
de locuit).
Temelia şi primul nivel sunt din piatră, zidite cu lut şi
spoite, iar nivelul superior din bârne de lemn încheiate
în “coadă de rândunică”.
Pereţii lipiţi cu lut şi spoiţi, acoperiş în patru ape,
învelitoare din şiţă. Pe toată lungimea faţadei
balustrada prezintă un decor traforat. Sala este închisă
cu geamlâc.
Casa este în mijlocul proprietăţii pe o “ţâlfă” (moidan),
cu faţada principală orientată spre sud. Face parte
dintr-o gospodărie cu curte deschisă și gard de răzlogi.
Păstrează și astăzi funcţiile iniţiale iar în interior este
posibil să mai găsim mobilier şi ţesături tradiţionale.
Starea de conservare este bună.
Geamlâc = perete format din geamuri pe un schelet de
lemn sau metalic
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CASĂ CU CROSNIE, CU PRISPĂ –
FUNDATA, UN MIC MUZEU
Casa este din anul 1922 (inscripţie în tencuială pe
fronton), este foarte bine conservată și renovată, fiind
un mic muzeu al familiei.
Casa aparţine planului cu tindă, celar pe mijloc, casă,
casă mare, crosnie în spate pe toată lungimea. Temelie
de piatră, înaltă de 1,20 m, pivniţă sub casa mare.
Pereţii sunt din bârne de brad cioplite şi încheiate în
“cheie nemţească” cu tencuială de var cu nisip pe laţi
(şipci), apoi văruiţi. Acoperiş în patru ape din şindrilă;
o parte este din şiţă. Sală pe toată lungimea faţadei
şi pe una din laturile înguste, balustradă din scânduri
verticale. Elemente decorative în stucatură.
Sunt păstrate funcţiile iniţiale ale încăperilor: casă,
casă mare, tindă, celar, crosnie, este locuită temporar.
Interior tradiţional. Acest mic muzeu este un model de
bună practică pus în valoare de familia Stoian.
Recomandarea noastră este ca renovarea caselor
tradiționale să se facă cu șiță și să se păstreze
arhitectura inițială, iar prin găsirea unor activități
conexe să le punem în valoare, fie prin deschiderea
către turiști ca puncte de vizitare sau de cazare.
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CASĂ CU CROSNIE, CU
PRISPĂ - SATUL FUNDĂŢICA
Casa este din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Casa aparţine planului cu trei încăperi (casă, casă
mare şi tindă) cu crosnie (grajd pentru vite).
Temelie din piatră, înălţată pentru corectarea pantei;
pereţi din bârne, tencuială de var cu nisip pe o
structură de laţi, acoperiş în patru ape, scund, tipic
arhitecturii muscelene (în raport de 1/1).
Învelitoare din şindrilă, iniţial, înlocuită ulterior cu
şiţă. Decor în tencuială. Pe toată lungimea faţadei
principale sală cu parapet tencuit, tipic arhitecturii
muscelene.
În planul gospodăriei paralel cu casa se află o casă
nouă, construită în anul 1946, cu geamlâc la sală, cu
acoperiş în două ape.
Nu au fost modificări structurale, se păstrează
arhitectura iniţială și funcţiile iniţiale ale încăperilor.
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CĂSUȚA CU IMAGINI
Casă tradițională cu curte interioară
– Moieciu de Sus, un mic Muzeu al
Fotografiei
Casa este este foarte bine conservată
și renovată. Atelierul bunicului a fost
transformat de către Laurent Jouault întrun mic muzeu al Fotografiei.
Laurent este din Franța, iar dragostea
este cea care l-a oprit în aceste locuri,
fiind într-un schimb cultural în România, a
cunoscut-o pe actuala lui soție, tot atunci
s-a îndrăgostit și de Moieciu.
Poți descoperi această poveste, dar și
multe altele dacă vei vizita micul Muzeu al
Fotografiei din Moieciu de Sus.
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CASĂ CU CURTE INTERIOARĂ –
MOIECIU DE SUS
Locul în care se află casa se numeste Malul Tiscanilor,
după numele familiei care s-a așezat în acele locuri,
familia Tișcă. Casa a fost construită pe la 1870, fiind
propietatea preotului paroh din Moieciu de Sus.
Arhitectura casei a fost aleasă în așa fel încât să asigure
intimitate și securitatea familiei pentru acele vremuri,
dar este o arhitectură tipică pentru Transilvania, casă
cu curte interioara închisă, curtea având patru laturi.
Există o inițiativă a Centrului de Ecologie Montană și
a proprietarilor astfel încât în “Casa Inspectorului” să
înființăm un “Centru Cultural Meșteșugăresc”.
Conceptul “Centrul Cultural Meșteșugăresc” ține
cont de criteriile dezvoltării durabile și urmărește
implicarea a cât mai multor păstrători de îndeletniciri,
meșteri și artiști populari din satul Moieciu de Sus, nu
numai pentru conservarea cunoștințelor populare,
dar și pentru dezvoltarea obiectivelor și activităților
eco-turistice din zonă și păstrarea și renovarea
arhitecturii tradiționale.
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CÂND SOARELE SE UITĂ ÎNAPOI, LA FUNDATA ŞI MOIECIU DE SUS.
text și fotografii: Roxana Farca, Alexandru Farca - LumeaMare.ro - blog de călătorii responsabile
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M-am trezit tremurând. Îmi e frig de la temelie până la
ultima șiță de pe acoperiș. Răceala nopţii a pătruns printre
crăpăturile din tencuială și nici măcar camerele închise
nu reușesc să mă încălzească. Iarba e albă, a înghețat
peste noapte, iar dimineața își poartă indiferentă pâcla,
nelăsând nicio rază de soare să pătrundă prin geamuri, să
îmi încălzească şi mie sufletul. Na că și picură! Acum chiar
nu mai am nicio speranță să mă dezmorțesc. Măcar de nu
m-aş trezi cu musafiri azi, m-am săturat de toți puștii din
vale care au senzația că, dacă sunt o casă singură, n-am
ochi să văd și urechi să aud gogoșile pe care le șoptesc
fetelor îmbujorate de emoție și de urcușul până la mine.

- Da, da, las’ că te cunosc eu. Ce să fac, uite că m-am trezit
și azi. În fiecare seară adorm întrebându-mă dacă prind și
ziua de mâine. În rest sunt bine, mulțumesc.
- Tu chiar ai dormit cu fața la pământ. Normal că mă
cunoști, suntem vecine de atâţia ani și nu te-am vorbit
niciodată de rău. Mai ții minte când ne mândream că ne
ținem bine, chiar dacă aveam o vârstă venerabilă? Ne
spuneam că suntem trainic clădite, că nu ne va dovedi
pe noi timpul. Și uite în ce hal am ajuns, să ne deschidă
doar vijelia ușile... Scârțâim la fel, dragă, nu are rost să
ne certăm.
- Poate tu mai ai o șansă, dar eu...

De la mine, de aici de sus, se văd tare frumos valea și
dealurile abrupte din jur, tăiate în felii bine delimitate
de garduri sau de șiruri disciplinate de copaci. Măcar e
liniște, nu mă deranjează de dimineața până noaptea
târziu vreun petrecăreț cu burtă și arsenalul lui pe care
fumegă mici și cârnați. Mulți se opresc acolo în vale, la
pensiunile tinere frumos spoite. Mă rog, depinde de
fiecare ce înțelege prin frumos. Pe vremea mea nu ne
luam la întrecere cu natura și nu încercam să fim care
mai de care mai strălucitoare sau mai mare. Dar vezi tu,
ele o duc bine și eu îngheț aici, în vârf de deal, uitată de
aproape toată lumea. Brrr, da frig e. O fi deja noiembrie?
Dacă acum tremur așa, la iarnă ce mă fac? Dacă mai prind
iarna. Nu știu cât mă mai ține acoperișul.

Of, săraca, are tot dreptul să fie furioasă. Ei mi-au promis
că mă vor renova, că voi fi din nou atrăgătoare într-o zi. Că
vor veni copiii să învețe să lucreze la război sau să încerce
alte meșteșuguri frumoase. Pe când vecina pare uitată
de tot. De-aș trece numai de lunile astea. Iernile n-au
fost niciodată blânde pe aici. În vale mai vin tractoare
să curețe zăpada. Pe aici nu ajung, e prea greu. Dar ei
sunt oameni buni, știu asta, poate nu mă vor abandona. Îi
cunosc de când erau tineri și vorbeau între ei limba aceea
ciudată, pe care nu o înțelegeam. Dar se iubeau și cineva
cu experiență ca mine știe să audă dincolo de cuvinte. Ea
venea dintr-o țară în care apa curgea numai la robinet.
Ha, ha, ce se mai distrau când trebuia adusă de la izvor! Și
eu eram mai tânără, mai veselă şi mai primitoare atunci.

I-auzi ce sunete jalnice scoate şi bătrâna de alături.
- Te-ai trezit, mamaie? Ce ai de scârțâi așa?
- Ha! Asta-i bună, auzi la tine, scârțâi. Nu-mi spune că tu
cânți Traviata pe vremea asta. Nu vezi, mi s-a spart și un
geam, acum mi-e frig peste tot. Mai bine vezi-ți de ariile
tale și nu te mai băga în viața noastră, a celor care nu
suntem de nasul tău.
- Doamne ferește, dar ce-ai de ești așa țâfnoasă? Am vrut
și eu să văd ce faci, dacă ești bine, și te-ai cășunat pe mine
de parcă ți-aș fi spart eu geamul.

I-auzi, că vorbeam de lup. Parcă le aud vocile. Vai de
mine, dar nu sunt singuri. Se aud pași undeva pe cărarea
care vine dinspre Fundata. Pe vremuri așa se vizitau
oamenii, treceau dealul și hop, Vasile se întâlnea cu
Marian în Fundata, să îi dea o mână de ajutor la cosit. Iar
Dorica venea mereu la Maria din Moieciu, aducând cu ea
un miros proaspăt de flori de câmp.
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Măcar asta a rămas: parfumul florilor de câmp. Sunt atât
de multe pe aici, pe pășuni, încât le-am pierdut numărul.
Acum i se spune biodiversitate. Pe vremuri erau hrană
sănătoasă pentru vaci și coronițe frumoase pentru fete.
Şi mai sunt fluturii, ah fluturii! Pe aceştia am reuşit să-i
număr, sunt cel puţin patruzeci de specii. În zilele cu soare
îmi trec pe la ferestre și îmi imaginez cum ar fi să pot zbura,
iar asta mă face fericită. Omizile se transformă în fluturi,
oare de ce locuințele nu se pot transforma în avioane,
măcar atunci când nu mai are nimeni nevoie de ele?
Vocile se apropie. Puțini săteni mai merg pe cărări, noroc
cu bătrânii care mai au grijă de odăițe sau se duc la greblat,
dar mult mai puțini ca altădată. Copiii nu mai aleargă pe
dealuri vara, nici nu mai merg la școală pe schiuri, iarna.
Toţi și-au luat case din acelea mici și înghesuite, de se
mută dintr-un loc în altul pe șosea și mă obligă să respir
mai degrabă gaze decât parfumul florilor. Și ah, câte flori
și plante sunt! Câte ziceam că sunt? Ei, nu mă mai ajută
memoria. Țin minte doar că erau terisprezece specii de
orhidee, preferatele mele. Dar adevărul e că nu am fost
niciodată bună la botanică. Îmi place să le văd și să le
miros, așa, de la distanță. Mă tem să nu-mi crească uneori
iarbă din podea, asta nu ar fi semn bun. Și așa s-a pus
un mușchi pe perete care nu miroase deloc a flori, îi zice
mucegai, deloc nu mă pot obișnui cu el. Îmi ține așa rece
și umed la încheieturi, de au început să mă doară și când
e vreme bună.
Mă bucur că-i voi revedea pe ei. Dar mă neliniștește că nu
sunt singuri. Nu sunt deloc pregătită de oaspeți, uite în cel
hal sunt geamurile, n-am nici măcar un scaun ca lumea pe
care să-i primesc. Poate nu vor intra în ocol, totuși. Pfoai,
dar chiar sunt mulți și e mai rău decât îmi puteam imagina.
Au și aparate foto. Or să mă pozeze și or să mă facă de râs.
- Vecino, te-ai ramolit de tot, vorbești singură, zici că
oamenii aceia or să te facă de râs. Nu poți fi serioasă.
- Aoleu, vorbeam tare? Iartă-mă, dar vezi că au aparate
foto cu ei, din alea moderne de fac nu o poză, ci o sută
o dată.

- Da, au și o cameră de filmat. Și? Cu ce să ne facă de râs?
Poate ne fac de plâns, că de râs nu cred că-i vine nimănui a
râde. Sau ai ceva indecent prin casă, de la puștii care se mai
strecoară în ocol pe la apus?
- Taci, tu, nu fi nesimțită.
- Bine tac, dar vezi că vin.
Ia să ascult ce zic ei, poate mai aflu ceva nou. Hm,
povestesc despre poteci marcate între Fundata și Moieciu
de Sus. Aha, despre Centrul de Ecologie Montană** am
mai auzit, îi ştie toată lumea, s-a dus vorba din odăiță în
odăiță, până sus pe dealuri.
- Ne dorim să păstrăm cadrul natural și tradiţional de la
Poalele Munților Bucegi și Leaota, fără a aduce schimbări
majore locurilor și oamenilor, schimbări care ar putea
provoca un dezechilibru uriaș, atât în mediul înconjurător,
cât și în viața familiilor și locuitorilor. Vrem să încurajăm
și să păstrăm familia și îndeletnicirile tradiționale și să
promovăm ecoturismul atât către călători, cât și către
localnicii care oferă servicii în zonă.
Ce frumos vorbește Mihai Orleanu, uite vezi, pe el să-l dea
la TV, nu pe mine! Oameni inimoși, ce să zic, s-au gândit să
păstreze peisajele astea pastorale, așa cum vechii noștri
stăpâni le-au creat.
- Fâneţele nu pot rezista mai multe sezoane fără să sufere
degradări ale compoziţiei floristice, eroziunea solului şi
reapariţia lăstarilor de pădure, dacă nu beneficiază de
îngrijirea localnicilor, a muncilor tradiţionale, cum ar fi
împrăştierea gunoiului de grajd în primavără, curăţirea
fâneţelor de pietre, cositul, uscatul şi strânsul fânului, și
așa mai departe.
Ehe, câte dreptate are. Pe vremuri țăranul își îngrijea
păşunea ca pe propria casă, că de asta depindeau
animalele şi traiul familiei. Era o ruşine să nu le aibă frumos
cosite. Acum e nevoie de fonduri din alea, europene,
norvegiene, cine le mai ştie numele, ca să nu se transforme
peisajul într-o bălărie de nepătruns.
Dacă vor fi poteci marcate, lumea o să vină la plimbare și
poate așa o să mai vedem și noi picior de drumeţ pe aici
pe sus, poate o să mai aud râset de copil și poate o să mă
mai distrez și eu și o să fiu gata de oaspeți într-o bună zi.
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Au deschis poarta și au intrat. Uite-i și pe Nata, Cornelia,
Silvia, Adi și, ce surpriză, un pui mic și drăgălaș de om!
Tiii, s-au înmulţit, mânca-i-ar mama pe ei de frumoşi!
Tare mi-e drag să-i aud cum povestesc despre mine, de
parcă aș fi încă tânără. Staţi, nu intrați și înăuntru, vă rog,
respectați demnitatea unei bătrâne singure. N-ai cu cine
să te înțelegi, au intrat, au deschis ușa de la cerdac şi de
la geamlâc, se uită curioşi în jur, de parcă n-au mai văzut
case dezbrăcate de onoare. Știam eu că așa voi păți. Parcă
văd că ajung şi în gazetă. Respiră, inspiră, respiră, inspiră...
Minune, uite că a intrat o rază de soare prin geamul meu
prăfuit, poate îmi mai încălzește oasele bătrâne. Par să
aibă gând bun totuşi, tinerii aceștia, oricine ar fi ei. Au
făcut poze și au închis apoi cu atenție ușile și poarta,
înainte de a continua pe poteca marcată cu un omuleț
colorat, cu rucsac. Știu că așa e, mi-a spus mamaie, e unul
chiar la ea în fața porții, pe un gard.
E din nou liniște. Din vale se aude o muzică sau o drujbă,
nici nu mai pot să le deosebesc uneori. S-au ridicat prea
multe case, pe aici prin Moieciu de Sus. Pe vremuri ne
știam toate între noi, acum abia dacă ne mai dăm bună
ziua. Și nici nu se mai respectă tradiția, uite, acoperișul
meu de șiță încă ține de ploaie. Am aflat că jos în sat, Nea
Nelu mai știe să facă șiță. A furat meserie și ar da-o mai
departe cu bucurie celor tineri, dar tinerii vor la oraș, să
trăiască în cutii pătrate de beton și să mănânce din cutii
de plastic de la supermarket.
Ia, parcă bombăne iar mamaie. Ai zis ceva? Eram pe
gânduri, nu te-am auzit.
- Da, ziceam că au plecat înapoi spre Fundățica, pe poteca
lui George, pe la Colțul lui Pițigoi. Se aud câinii din deal.
Ştiam eu că acolo, în satele de peste deal, e altfel.
- Cum adică altfel? Ce-ți veni?
- I-am auzit și pe doi dintre oamenii ăștia vorbind, spuneau
că nu se compară, că acolo casele sunt încă răsfirate, că nu
e așa înghesuială ca la noi...
Cred, că nu e prima dată când aud. Eu sunt aici la drum,
mai trag urechea la ce spune lumea. Și mai sunt odăițele,
ele știi că nu mint.
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- Și ele spun la fel? Și casele? Cum sunt casele pe acolo?
- Ei, casele vechi nu o duc bine pe nicăieri, totuși sunt
câteva frumoase și bine întreținute. De exemplu, e o
familie acolo, Stoian, care a făcut din casa bătrânească un
muzeu. Mă cam roade invidia, dar bafta ei! Dar și la noi
în Moieciu au mai rămas câteva case frumoase. Apropo,
îl știi pe francez?
- Acela cu pozele? Cu căsuța cu imagini?
- Da, da, acela, Laurent Jouault.
- A fost să facă poze și pe aici. Strașnic personaj.
- Când a venit, la început, nu credeam că va rămâne. Și
uite că nu a mai plecat, ba a învăţat şi româna.
- Am auzit că are un muzeu frumos, cu multe aparate foto
din vremurile noastre bune.
- Așa e.
- Ce-mi plac oamenii aceștia care prețuiesc adevăratele
valori. Dar mai zi-mi, ce ai mai aflat din Fundățica?
- Dar ce ți se puse pata acum pe asta? Doar nu vrei să
îți faci bagajele și să te muți, ha, ha! Nu știu nici eu mai
multe. Cică e frumos. De acolo de sus se văd și Bucegii și
Piatra Craiului. E aer curat și e liniște. Când se lasă seara
poți prinde un apus pe cinste, în timp ce vacile se întorc,
singure, de la păscut. Dar sunt și lucruri ciudate. Din
Fundățica e un traseu către groapa fără fund, un lac fără
fund, doamne ferește, ce o mai fi și asta...
- Hai tu că ești praf. Știu de lacul acela, cred că are o ieșire
într-o peșteră, de aceea nu are fund.
- Eu tot cred că e ceva necurat în asta, dar în fine, tu crezi
ce vrei. Pe vremuri zicea lumea ceva de faptele haiducilor .
- Hai, lasă asta, pe vremuri a fost şi război pe acolo, când
România nu era dintr-o bucată. Mai bine zi-mi despre
Fundata de acum.
- Ce să mai zic? A, despre parcul Tree Adventure Park
Fundăţica ai auzit? Ce mi-ar fi plăcut să avem și noi așa
ceva aici, cu o tiroliană din aceea lungă, lungă. E și o
pensiune alături, Pensiunea Fundățica. Cică acolo se duc
mâine oamenii care au trecut și pe la noi.
- Dorm acolo?
- Nu, nu dorm acolo. Au stat la Pensiunea Meridian. Dar
vezi, dacă aveam și noi un parc de aventură lângă poartă,
poate că alta era soarta noastră.
- Lasă că măcar avem Eco Maraton. Atunci chiar trec mulți
oameni pe lângă noi.
- Mă laşi? Stau ţeapănă aici de nişte sute de ani, crezi că
am chef să vorbesc de o competiţie de alergare care se
ține doar o dată pe an?
Are dreptate. Îmi place mie liniştea, dar parcă e prea
multă linişte, în ultima vreme. Of, a început să se întunece
și se lasă iar frigul. Dar cerul și dealurile au prins o culoare
roz, ca o promisiune de mai bine. Am auzit o vorbă care
spunea că va urma o zi frumoasă, atunci când soarele se
uită înapoi la apus. Poate mâine va ieşi soarele. Poate
visez frumos la noapte.
- Mamaie?
- Da, vecino?
- Știi, mi-ar fi plăcut să pot călători... Şi nu mai scârţi aşa,
că nu pot dormi...
- Pune-ţi dopuri în horn. Noapte bună.
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Text adaptat de Cornelia David după documentația din cadrul
acestui proiect a Domnului Etnograf Dr. Ioan Prahoveanu

