
� patrimoniul pentru copii

În vara anului 2009, la invita]ia Asocia]iei Maria, Asocia]ia Gaspar, 

Baltasar & Melchior a realizat la Bran o tab`r` de crea]ie. Ne-am 

întrebat atunci care este adev`rata identitate a locului, pe care s` 

o putem ar`ta copiilor, în încercarea de a-i sustrage bruiajului vam-

piresc. Specificul [i istoria locului le-am g`sit al`turate în Muzeul 

Satului Br`nean [i la Castelul medieval.      

Luându-l îndrum`tor pe istoricul Neagu Djuvara, l-am desconspirat 

pe Dracula, aflând, pe îndelete, istoria real` [i adev`ratele ra]iuni 

ale acestui jalnic mit. B`ie]ii au desenat cu sârg arme de epoc` 

iar fetele au r`sfoit cu ochii mari un album cu fotografii vechi: 

Regina Maria [i Principesa Ileana la Bran. Ei, asta da regin`, asta 

da prin]es`! Încerc`m s` marc`m fantezia copiilor cu repere mereu 

valabile. Din parcul regal schi]`m castelul, iar la Muzeul Vamei 

desen`m iatacurile regilor. În Muzeul satului, descoperim fa]a veche 

a a[ez`rilor br`nene, curat române[ti, cu îndeletniciri pastorale. 

Observ`m [i schi]`m gospod`rii cu ocol [i od`i de vârf de deal, pe 

care le reper`m [i în plimb`rile noastre spre munte, g`sim moara 

ac]ionat` hidraulic, troi]a, stâna. Povestim despre bâte ciob`ne[ti 

[i tipare de ca[, despre baci [i re]ete de brânz`. Lucr`m tr`istu]e 

www.bran-castle.com

www.brancastlemuseum.ro/muzeu.htm

www.asomariatib.wordpress.com

www.lutars.piscu.ro

BRAN: 
OIERIT și CAsTEL
Localitatea Bran a devenit, în ultimele decenii, unul 
dintre locurile foarte căutate de turiștii români și 
străini, se zice, cel mai vizitat loc din România. Acest 
aflux de vizitatori a dus, pe de-o parte, la dezvoltarea 
zonei, dar pe de alta, managementul turistic, considerat 
în multe cazuri doar din perspectivă financiară, a dat o 
mare amploare poveștilor cu Dracula, în care fantezia 
și agrementul facil, agresează profilul unui loc încărcat 
de istorie și spiritualitate. Prima imagine pe care un 
copil și-o formează, odată ajuns la Bran, la intrarea în 
curtea Castelului și încă de pe drum este aceea a hidoa-
selor reclame cu vampiri, casa groazei, măști și colți.

Bran – județul Brașov
obiective 

de patrimoniu*:
Castelul Bran (sec.xiv-xx)
Muzeul Satului Brănean

Muzeul Vama Bran

*Lista obiectivelor de patrimoniu 
prezentate la începutul capitolelor 

nu este una exhaustiv`, având doar o 
valoare orientativ`.
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cu ciucuri, cum vor fi avut vreme 

în urm` copiii locului la colind. 

Construim blazoane [i arbori 

genealogici, desen`m vârtelni]a 

[i mobilierul vechi al casei care 

ne g`zduie[te, casa lui Barbu 

Sl`tineanu, unul dintre primii 

colec]ionari [i studio[i ai ceramicii 

vechi române[ti. Printre toate 

astea, juc`m ]intar cu frunze [i 

pietricele, ne întrecem cu pra[tia 

[i în`l]`m zmee colorate.

Pentru c` ne afl`m în gospod`ria 

unui mare iubitor de ceramic`, 

unde a fost amenajat în ultimii 

ani un mic atelier de ol`rire, am 

propus copiilor [i ateliere de 

lut, specificul nostru de la Piscu. 

Leg`m acest împrumut, totu[i, de 

istoria oamenilor locului, prin per-

sonalitatea lui Barbu Sl`tineanu.

Prin anii ‘40, colonelul Barbu 

Sl`tineanu cump`r` o cas` 

]`r`neasc` la Bran, pe Valea 

Poarta, pentru a g`zdui voluntari 

sanitari ai spitalului „Inima 

reginei”, între care se num`ra [i 

Alexandra, fiica sa. Pasionat [i 

erudit al ceramicii române[ti, va fi 

petrecut [i el mult` vreme la Bran 

[i va fi legat [i aici gânduri despre 

lut. Am trecut în revist` câteva 

idei, pe care le-am experimentat 

la Bran [i pe care ne-am bucura 

s` le încerce [i al]ii. � a.s.


