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INTRODUCERE
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Detalii cercetare
• Perioada cercetării: 22-29 iulie 2016
• Colaborare Școala Națională de Studii Politice și
Administrative (SNSPA) cu Asociația “Șona noastră”.
Cercetarea de teren a fost făcută de două echipe de
masteranzi ai Masterului de Antropologie anul I (Ioana
Avădani, Eugenia Corneaciu, Sergiu Crăciun, Andrei
Roșianu, Paula Antonia Tudor Cămârzan), sub
coordonarea lui Bogdan Iancu și a Monicăi Stroe, lectori
în antropologie (Departamentul de Sociologie al FSPSNSPA).
• Metodologie: interviuri față în față, în gospodăriile
interlocutorilor; walking interviews (in locurile de interes
din proximitatea satului); observație directă, nonparticipativă; documentare vizuală (fotografie).
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Detalii cercetare
• În urma interviurilor de gospodărie au fost completate fișe de
gospodărie, care detaliau următoarele dimensiuni:
– Istoricul locuinţei (construcție, modificări, elemente conservate,
intenții de modificări ulterioare)
– Locuire și stil de viață: ocupaţiile locatarilor prezenţi, mobilitate
geografică, coabitări temporare, schimburi / „întrajutorări” etc.
– Locuinţa – situaţia actuală: încăperi și destinația spațiilor, mobilier şi
amenajare, dotări, materiale folosite, ornamentații, structura
gospodăriei, anexe, deschideri
– Inventar agricol: istoria terenurilor (socialism, postsocialism, prezent)
și a culturilor, proprietate, utilizare, amplasare și destinație, animale,
subvenții etc.
– Reprezentări ale patrimoniului sătesc: locuri/case reper, elemente
definitorii ale arhitecturii locale; aprecierea patrimoniului construit,
oportunități turistice locale identificate; artizanat și produse
alimentare locale, percepția activității Asociației

• Au fost vizitate și fișate 26 locuințe. Au fost vizitate și cele două
biserici din sat și cimitirul, zona grădinilor, terenuri agricole,
guruieții, diverse repere de-a lungul Oltului.
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Vedere satelitară a satului, cu gospodăriile cercetate marcate cu roșu și cu cele care
7
ne-au găzduit marcate cu verde.

ȘONA - PRIVIRE GENERALĂ
INFRASTRUCTURĂ ȘI COMUNITATE
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Privire generală
Gradul de ocupare a caselor
• În localitate sunt 302 numere de case din care (cf. lui
Ioan Cazan, fost viceprimar, fost director CAP):
– 130 sunt ocupate, din care 110 sunt locuite de familie soțsoție (cel puțin), restul au doar un locuitor;
– 80 au devenit loc viran;
– 70-80 sunt nelocuite și în stare bună.

• Este evidentă îmbătrânirea accentuată a populației.
• Numărul locuitorilor din sat a început să scadă lent
după ce au apărut cele două obiective industriale din
Făgăraș, la vremea aceea (anii `70) aproape tot satul
lucrând ori la Combinat ori la UPRUC.
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Privire generală
Utilități și servicii
• TRANSPORT. Problema principală a localității o constituie drumul
de legătură cu orașul Făgăraș. Cu toate că pe hartă se află la
aproximativ 15 km, drumul nu a fost niciodată asfaltat, aflându-se
într-o stare accentuată de degradare. Drumul principal al localității
este asfaltat, într-o stare foarte bună. Nu există cursă regulată către
Făgăraș (deplasarea se face prin mijloace proprii) .
• SERVICII
• SERVICII MEDICALE. Cu toate că există scriptic un cabinet medical
deservit de medic primar, locuitorii sunt nevoiți să se deplaseze la
Făgăraș sau la Mândra (localitatea învecinată unde se află și
administrația comunei).
• UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT. Ca urmare a sporului demografic negativ
și a mediei foarte ridicate de vârstă școala din Șona funcționează în
regim I-IV, clasele fiind comasate.
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Privire generală
Utilități și servicii
• UTILITATI: Șona este racordată la rețeaua de electricitate, de gaz metan și
are rețea de cablu și Internet. Nu are racordare la apă curentă și
canalizare.
• CURENT ELECTRIC. Toate casele vizitate erau branșate.
• GAZE. Rețeaua de gaze a fost instalată în anul 1995 (aproximativ). Unii
proprietari au renunțat la încălzirea „pe gaze” din cauza costurilor mari și
eficienței reduse ("te încălzești mai bine cu lemne"), alții, de teama de
instalațiile defecte care pot cauza explozii. Încălzirea se realizează prin mai
multe soluții: sobă cu lemne, sobă cu gaze naturale, sobe mixte (conform
relatărilor), centrale murale (agent termic și apă caldă menajeră).
• APA. Nu există rețea de apa-canal. Gospodăriile vizitate au fântână proprie
și/sau puț forat la adâncimi de peste 30 de m. Din cauza particularităților
pânzei freatice (înălțimea ei, aparent variabilă) și a calității
nesatisfăcătoare a apei, există gospodarii cu trei fântâni.
• CANALIZARE. Fosă septică (nu s-au cerut informații privind construcția:
betonată/sau nu, compartimentare, adâncime, proximitatea surselor de
apă). Din relatări, vidanjarea foselor se face la cerere.
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Accesul la apă potabilă
•

Pentru apă, șonerii dispun de puțuri proprii, dar cantitatea și calitatea apei din
acestea variază. În general, apa este dură ("dacă te speli cu săpun, face frecăței").
– Casele "dinspre Olt" au fântâni mai puțin adânci și nivelul pânzei freatice variază cu nivelul
Oltului. Vara, fântânile aproape seacă.
– Casele "dinspre deal", se spune, ar avea apă mai constant și "parcă mai bună".

•
•

•
•

Apa de la fântâni este folosită pentru gătit, spălat, pentru animale și pentru udatul
grădinilor.
Pentru băut, șonerii aduc apă de la Făgăraș, de la Dridif, de la Codlea sau cumpără
apă îmbuteliată.

FÂNTÂNI COMUNALE
Există zece fântâni comunale, la stradă. Se știe că au fost construite de sași și că ar
avea 300 de ani vechime. Unele sunt mai îngrijite, altele mai puțin. Și asupra
acestora există litigii deschise - unii proprietari ai caselor în dreptul cărora sunt
construite fântânile pretind drept exclusiv de folosință. Un element inedit este
fântâna dintre casele de la numerele 80 și 81. Fântâna se află în șopronul caselor și
cei doi proprietari o folosesc împreună. Cei de la nr. 80 și-au instalat un hidrofor,
dar nu au instalație de apă curentă în casă (pe care o folosesc mai mult ca
reședință de vară). Apa adusă de hidrofor debușează într-un furtun agățat de gard.
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Foto: Fântâna Gabrielei și a lui Ion Câlția (stânga), fântâna de la poarta familiei lui Ionel
Vasile (dreapta)
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Tipuri de rezidență
• REZIDENȚĂ PERMANENTĂ
• Din cele 302 case, mai puțin de jumătate sunt locuite permament.
Cel puțin unul dintre soți este din Șona, remarcându-se în același
timp o incidentă destul de mare a cazurilor în care bărbatul este
„venit pe curte”, nu invers. Casele au fost dobândite în mare
majoritate prin moștenire, existând insă și câteva cazuri de
proprietari veniți din afara Șonei (ex. cazul familiei de apicultori
venită din Brașov). Cei care au serviciu în Făgăraș fac naveta, în rest
deplasările sunt destinate vizitelor sau cumpărăturilor.
• REZIDENȚĂ SPORADICĂ
• Satul are și locuitori temporari – cei care vin la sfârșit de săptămână,
sau își petrec vară ori chiar mai mult timp în Șona, gospodăriile
acestora fiind de fapt case de vacanță. Șona e „bucătăria de vară a
Făgărașului”.
Majoritatea locuitorilor susțin că populația s-ar înmulți dacă drumul
de acces în sat ar fi asfaltat.
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Categorii de locuitori
• Am identificat două tipuri de "cetățenie șoneră", fiecare cu
caracteristicile sale:
• ȘONERII DIN NAȘTERE (PĂMÂNTENII) - cei născuți și crescuți în
Șona, care își pot trasa genealogia până cu cel puțin încă două
generații în urmă (părinți, bunici). Populație îmbătrânită. În rândul
acestora putem întâlni și familii care au plecat de mici din sat și au
muncit în alte orașe, iar la pensie se reîntorc periodic pentru
perioade mai lungi în Sona, în casa „de vacanță”.
• ȘONERII "VENETICI" - cei veniți din afara satului. În această grupă
am identificat alte posibile subgrupe:
– cei stabiliți prin căsătorie cu un șoner de baștină ("ÎMPĂMÂNTENIȚI");
– cei care au decis să se stabilească la Șona în urma unui proces
deliberativ (i-am numit convențional "imigranții"); cei care au ajuns la
Șona în urma unui complex de împrejurări asupra cărora nu au avut
foarte mare control ("DE OPORTUNITATE");
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Stabilirea la Șona
• "ÎMPĂMÂNTENIȚII" sunt
în egală măsură femei și
bărbați, "gineritul pe
curte" fiind destul de
frecvent. În general,
cuplurile tinere s-au
stabilit în gospodării
existente, pe care le-au
preluat ca moștenire de
familie.
• Femeile
"împământenite" vin
– fie "de peste Olt",
– fie din Maramureș,
– fie din Moldova.
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Stabilirea la Șona
• MIGRAȚIA MARAMUREȘEANĂ pare a fi singura sistematică,
restul ținând de "istoria personală". Dintre femeile „venite pe
curte” o parte semnificativă sunt originare din zona
Maramureșului care au migrat căutând munca sezonieră
(îndeosebi la câmp).
• Migrația maramureșeană ne-a fost explicată de Maria (nr. 44):
"Veneam cu echipa de la CAP, la muncile câmpului. La cosit, la
strâns porumbul.Când am plecat, Mihai a venit cu noi până la
Brașov, cu trenul. Patru ani și jumătate a venit după mine, în
Maramureș."
• Gabriela, soția lui Ion Câlția Ciobanul (nr. 96) a venit de la Bacău.
Râde cu subînțeles amar când întrebăm cum a ajuns la Șona: "Nici
în viața vieților mele nu mi-am imaginat că o să ajung la Făgăraș, că
nici nu se vede pe hartă. Ce vreți, doamnă, dacă mi-a plăcut
brânza...”
• Elena (Leana) Radbea, soția lui Ion (nr. 245) și-a urmat și ea soțul,
stabilindu-se în sat.
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Stabilirea la Șona
•

MIGRAȚIA "DE OPORTUNITATE", diversă și ea, este ilustrată de părintele Dorin Grigorie
(nr. 230), Ion Mălele (nr. 86) și Maria cu ouăle (nr. 81).

•

Părintele Grigorie a venit la Șona în 1988 și locuiește de atunci în casa parohială. Copiii
săi (mici la momentul mutării) consideră Șona "acasă". Călin, fiul preotului, a fost unul
dintre actorii importanți ai activităților tradiționale din sat (colinde, ceată, sărbătoarea
de Rusalii) și se declară gata să se întoarcă în sat, dacă ar avea de lucru (a absolvit
Teologia, predă religie la Axinte Sever, lângă Sibiu). Deși părintele a dezvoltat o
gospodărie robustă în cei 30 de ani de locuire și i-a adus modificări, casa parohială nu îi
parține, este doar "locuință de serviciu" care va fi eliberată odată cu ieșirea la pensie.

•

Ion Mălele stă cu chirie în anexele (bucătăria de vară) casei de la nr. 86, ca să poată avea
grijă de bivoli, după ce căsătoria de-a doua a eșuat și a fost silit să părăsească locuința
soției.Mălele are proprietate într-o comună nu departe de Șona, dar, în cei 17 ani trăiți
aici, gospodărila lui s-a deteriorat și , susține el, nu mai merită să fie reconstruită.

•

"Maria cu ouăle“ (nr. 81) face house-sitting pentru un profesor "plecat în Spania", a
venit la Șona doar pentru "serviciu".

•

Motivații pentru stabilirea în Șona:
•
•

Pentru "liniștea" și siguranța oferită de sat
Pentru potențialul de viitor al locului
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Specificul ocupațional al localității
• Majoritatea celor cu care am vorbit au sau au avut o
altă meserie prin care își câștigă existența, activitățile
gospodărești sau agricultura fiind forme de
completare. Mulți dintre localnici lucrează sau au lucrat
la Făgăraș, copiii lor sunt plecați la muncă fie în țară, fie
în străinătate (predominant Italia). Răspund acestui
tipar chiar și cei care au activități agricole extinse și
"flote agricole" formate din tractoare și alte utilaje de
productivitate mare. Băiatul cel mare al lui Ion Radbea
a lucrat la Brașov și a venit acasă după ce "s-au stricat
fabricile" (expresia mamei sale). Mihai Dragomir (nr.
105) este angajat civil în armată.
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Specificul ocupațional al localității
• Majoritatea celor cu care am vorbit au teren
agricol, pe care îl lucrează sau l-au dat în arendă.
Culturile predominante sunt grâul (de consum
sau furajer), porumbul, lucerna și fânețele. Mulți
informatori afirmă că nu au certificate de
proprietate pe terenurile lor. Au grădini proprii, în
care cultivă cartofi, varză, roșii, fasole, doveci și
"frunze" (ierburi aromatice). Majoritatea au mici
livezi pe lângă casă (meri, peri, pruni, corcoduși).
Livada și grădinile satului nu par a fi de interes
pentru informatorii noștri, care știu de existența
lor, dar nu pare să existe interes pentru îngrijirea
lor.
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Specificul ocupațional al localității
•

Toate gospodăriile vizitate au păsări (găini, gâște, bibilici), majoritatea au oi (date la
cioban, dar au păstrat mieii în ogradă, pentru că erau prea mici pentru a fi dați la
turmă) și porci. Ion Radbea și Ion Mălele au cai și căruțe, iar Ion Mălele are o
bivoliță cu lapte (Marike) și o vițică. Toate gospodăriile au avut vite. Desființarea
ICIL, în 2006, a costituit un an de ruptură în creșterea animalelor în Șona. Rămași
fără posibilitatea de a valorifica laptele, sătenii au renunțat treptat la vite. Dacă
înainte de acest moment ciurda satului număra peste 300 de capete (vaci și bivoli),
în prezent mai sunt doar circa 15. Din cauza particularităților comportamentale s-a
redus dramatic efectivul de bivoli, momentan fiind mai puțin de 10 capete (după
unele relatări).

•

Acest moment de ruptură a afectat și alte practici agricole ("Am teren, dar nu
cosesc, că n-am ce face cu fânul", spune Aurel Tămaș), dar și utilizarea și geometria
unor gospodării (șurile sunt dărâmate, mutate sau reconvertite spe alte utilizări).

•

În urma reconstituirii dreptului de proprietate cei intervievați au obținut între 5 și
10 ha (există și retrocedări ale unor suprafețe mai mici). Posibilitatea de
valorificare a produselor agricole (grâu, porumb, fructe) este foarte mică și șonerii
nu sunt preocupați de vânzarea lor la târg, menținând producția la nivel de
subzistență sau arendând terenurile. Livada de meri este o proprietate obștească.
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Relații comunitare
• O remarcă recurentă în rândul sătenilor este aceea că șonerii sunt
dezbinați, că există mai multe grupulețe care nu ajung la un consens
în privința problemelor pregnante (drumul, apa, primarul etc.).
• Este recurentă percepția că autoritățile publice locale își definesc
prioritățile de investiții în infrastructură în dezacord cu nevoile
locuitorilor: borduri și trotuare în loc de drum.
• De remarcat că femeile venite din alte zone geografice par a nu se fi
integrat total în comunitatea șoneră, ele folosind frecvent
comparațiile cu "la noi". De regulă, din aceste comparații Șona iese
în dezavantaj, fiind percepută ca „un fund de lume”, cu populație
îmbătrânită și dezbinată.
• Din cauza migrației tinerilor către oraș, anumite obiceiuri, precum
Colinda de Rusalii și Sânzienele, nu se mai țin.
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Relații comunitare
• ÎNTRAJUTORAREA
• Întrajutorarea la construirea locuinței a dispărut treptat
până la sfârșitul anilor `70. Motivele, conform relatărilor, au
fost plecarea tinerilor la oraș și scăderea dramatică a
numărului atelajelor în sat. Locuințele erau construite de la
zero cu ajutorul familiei și al vecinilor: mână de lucru și
materiale, în principal piatră „adusă din deal”.Pe durata
construcției„...stăteai în pivnița vecinului până se găta casa,
sau măcar o cameră”.
• Localnicii se ajutau și la muncile câmpului, însă mulți susțin
că în prezent oamenii nu se mai ajută, poate doar pe bani.
Din această cauză unii aleg să aducă meseriași din alte
localități, care locuiesc pe o perioadă scurtă de timp în
Sona și execută astfel lucrările mai rapid.
23

Fotografii cu scene din viața satului
24

Fotografii cu scene din viața satului

25

Fotografii cu scene din viața satului
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Relații familiale
• Casele sunt locuite, în majoritatea lor, de o familie nucleară
(părinți + copii necăsătoriți), dar sunt și cazuri în care copiii
adulți se întorc la casa părintească și preiau conducerea
gospodăriei (fiul lui Ion Radbea, Geta Pătulea de la 296, Dan
Tămaș de la 232) conlocuind cu părinții.

• Relațiile dintre părinți și copii sunt, de regulă, active și
continue, copiii vizitându-și periodic părinții chiar și atunci
când sunt plecați peste hotare. De exemplu, fiica Doinei
Șerban vine din Italia, cu familia ei, în fiecare an de Crăciun
și de ziua de naștere a Doinei. Copiii Mariei Bucur (nr. 50)
vin cu regularitate și nepoții își petrec vara la Șona. Fiica lui
Sorin Marin (nr. 83) își lasă câinele peste vară la Șona.
27

GOSPODĂRIA ȘONERĂ – ARHITECTURĂ
ȘI CULTURĂ MATERIALĂ
28

Privire generală
Structura gospodăriilor
• DIMENSIUNILE GOSPODĂRIEI
• Cea mai mică gospodărie vizitată are o
suprafața de 750 m2. În medie sunt des
întâlnite suprafețe (curte + grădină + livadă)
de 3000 m2. Ca observație generală
proprietățile sunt dispuse în „curea”, cu
deschiderea la stradă redusă (în medie 15 m).
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Privire generală
Structura gospodăriilor
• Multe dintre casele vizitate au fost construite în anii 19301940, de regulă pe locul de casă sau pe structura unor case
cu mult mai vechi, despre care proprietarii nu știu foarte
multe ("e cumpărată de bunicii mei, Dumnezeu știe când e
construită").

• Casele construite în anii '40 sunt combinații de piatră cu
cărămidă și au o structură relativ tipizată, care respectă
structura casei vechi: cerdac înălțat (cu acces pe o parte sau
pe două), care dă într-o sală care separă alte două încăperi:
una spre stradă, una spre curte. Casele sunt de tip vagon. În
spatele acestei construcții (sau, uneori, peste curte de ea)
sunt "căsuțele" (apud Maria Dan), încăperi mai mici, de
regulă câte două, care adăposteau bucătăria de vară și
cuptorul de pâine. Suprafețele de piatră sau cărămidă sunt
30
tencuite și văruite.

Foto: Cerdac exterior (nr.32)
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Foto: Familia Ioana și Mihai Frățilă (nr. 177): cerdacul închis
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Privire generală
Structura gospodăriilor
• Conform relatărilor sursei Mihai Frățilă „Iță”, ultima
casă construită în sistemul „vechi” adică exclusiv din
piatră, lemn si acoperită cu țiglă, datează din 1947.
Casa, acum părăsită și cu acoperișul aproape inexistent,
se află pe ultimul rând de case de la Olt și a aparținut
ultimului fierar al satului.
• Casele construite înainte de 1950 sunt prevăzute la
stradă cu o cornișă îngustă (protejată cu unul-trei
rânduri de țiglă).
• Casele construite ulterior sunt mai mici, cu o
arhitectură schimbată: podul este mai jos și fără
fronton, deci fără cornișă.
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Privire generală
Structura gospodăriilor
• PORȚILE
• Accesul în gospodărie se face pe două porți (din lemn
fără spații; foarte rar metalice). Poarta mică destinată
ocupanților gospodăriei și vizitatorilor și poarta mare
(cu o singură pereche de balamale) pentru atelaj,
mașină etc.
• Poarta mare are doi stâlpi din zidărie a căror înălțime o
depășește pe cea porții. Cel mai des stâlpii sunt uniți
printr-un arc de cerc (o „bolta”). Uneori poarta mare și
poarta mică sunt între aceiași doi stâlpi.
• Nu există gard la stradă. Delimitarea se realizează cu
fațada casei aflată în același plan cu porțile.
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Foto: Poartă și ușă (Floarea Stoia, , nr. 247)
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Privire generală
Structura gospodăriilor
• ZIDURILE
• Pereții sunt tencuiți
și văruiți. Fațada are
două
ferestre
corespunzând
camerei de la stradă
și una/două ferestre
pe fronton pentru
iluminatul/aerisitul
podului. Elementele
decorative exterioare
se păstrează într-o
oarecare măsură însă
nu reprezentativ.
• Spre
curte,
camerelor
le
corespunde câte o
fereastră.
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Privire generală
Structura gospodăriilor
• ACOPERIȘUL
• În două „ape”, acoperit cu țiglă („rotundă” sau
„dreaptă”/nouă). La fațadă se remarcă varierea
arhitecturii săsești unde frontonul este prevăzut
cu o a treia „apă”, redusă ca dimensiuni, ca o
„pleoapă” deasupra ferestrelor frontonului. Ca
observație, nu întotdeauna casele (și nici anexele)
sunt prevăzute cu jgheaburi și burlane pe ambele
„ape”.
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Foto: Acoperișuri
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Privire generală
Structura gospodăriilor
• CURTEA
• Din punct de vedere al amenajării spațiilor libere,
suprafața curții (curtea fiind considerată zonă de
gospodărie cuprinsă între poartă și șură) este:
– betonată parțial de-a lungul casei mari și casei mici și
în rest cu pietre-pietriș mare neregulat
– betonată parțial de-a lungul casei mari și casei mici și
în rest înierbată
– curtea găinilor/animalelor (în fața șurii, la limita
șoprului/casei mici și delimitată printr-un gard ușor de
plasă) este de pământ.
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Foto: curte beton și balastru (nr. 25). Curte cu iarbă (Alin și Olga Tămaș nr. 302). Curte de
pământ (Mihai și Ioana Frățilă, nr. 177).
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Foto: Poartă între curte și grădină (Alin și Olga Tămaș nr. 302).
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Privire generală
Structura gospodăriilor
• BECIUL

• Pereții beciului se înalță deasupra solului (la aceeași grosime) cu
pereții casei și sunt construiți fie din două rânduri de piatră cioplită
consolidată cu lut și având miez de pământ compactat, fie de la
nivelul (aprox) 1 metru sunt din cărămidă arsă (fabricată local).
Liantul cărămizilor este varul amestecat cu nisip.
• Tavanul beciului – foarte rar boltit din cărămidă cu profile metalice cel mai des este drept, cu grinzi aparente de stejar de (aprox) 30x20
cm în secțiune, foarte dese, simplu-sprijinite pe zidăria portantă.
Beciul este compartimentat (datorită nevoilor de rezistență –
preluarea încărcărilor construcției) iar compartimentele au
destinație diferită: cele opuse ușii de acces sunt pentru depozitare
(produse ale gospodăriei care permit/impun o temperatură mai
scăzută de păstrare) iar cele din apropierea intrării sunt afectate
bucătăriei (sezon rece). Destinația de bucătărie încă se păstrează
însă nu la toate casele vizitate.
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Privire generală
Structura gospodăriilor
• PODUL
• Este înalt, prevăzut cu fereastră/ferestre la stradă.
Majoritatea au beci pornind de la nivelul solului
coborând până la minus 1 metru, cu suprafață
variabilă: toată amprenta casei (cu intrare din fața
scărilor cerdacului sau din casă) sau doar sub
cerdac/prispă (cu intrarea prevăzută sub cerdac/prispă.
Astfel de camere de depozitare sunt de obicei la nivelul
sau cu puțin sub nivelul solului și aveau inițial și funcția
de coteț de păsări).
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Structura gospodăriei
Acareturile din preajma casei
• Gospodăria șoneră este completată
de o serie de acareturi, fiecare cu
funcționalitatea ei. Alături de casă
există – în stadii diferite de
întreținere
–
cuptorul,
afumătoarea,
magazia
"de
alimente", grajdul, șura, șoprul de
unelte/lemne, la care se adaugă
groapa de gunoi și latrina.
• Acareturile sunt așezate fie linear,
în două șiruri paralele de-a lungul
ogrăzii, fie în formă de H, cu șura
marcând linia de demaracție dintre
curte și grădină/livadă. Din acest
punct de vedere, ograda familiei
Radbea este una dintre cele mai
bine păstrate, cu majoritatea
acareturilor funcționale.

Foto: Ograda familiei Radbea (nr. 245)
În multe dintre gospodării, aceste unități și-au
pierdut utilitatea inițială și, ca atare, au fost fie
44
demolate, fie au primit alte întrebuințări

Structura gospodăriei
Acareturile din preajma casei
• Printre
primele
"victime“
ale
proiectelor
de
modernizare au fost
cuptoarele
și
afumătorile.
• O serie de alte
instalații au apărut
însă
în
curțile
șonerilor: grătare,
leagăne
pentru
copii,
șoproane
pentru mașini.

Foto: Piscină gonflabilă (Alin și Olga Tămaș nr. 302
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Foto: Familia Neagoie (nr.
36): anexă renovată (sus);
anexă veche folosită acum
drept garaj (jos).
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Foto: Familia Cazan (nr. 113): curtea anexelor
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Structura gospodăriei
Acareturile din preajma casei
• ȘURA
• Șura este (încă) un element central al peisajului cultural
local și – acolo unde a fost păstrată pare unul dintre cele
mai bine conservate elemente.
• Este cea mai mare construcție din curte (aparent nu are
fundație). Stâlpii sunt simplu-sprijiniți pe pietre de stâlp
(îngropate). Piatra de stâlp este o piatră (diferită
compozițional, mult mai dură, față de piatra folosită la
construirea caselor) de obicei nefasonată cu locaș scobit
căruia îi corespunde amprenta stâlpului. Șura este
construită în special din lemn și piatră (ponderea lor diferă
în funcție de dimensiunile șurii și nevoile de
compartimentare.
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Foto: Șura lui Zaharia (nr. 32): vedere
lateral dreapta și vedere din grădină
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Foto: Șura familiei Cazan (nr. 113)
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Structura gospodăriei
Acareturile din preajma casei
• ȘURA
• Șurile și-au pierdut funcția inițială atunci când oamenii au
renunțat la vite. Cei care mai au oi păstrează însă șurile, în
care depozitează fânul pentru acestea, dar le folosesc și în
alte scopuri (ca garaj sau șopron de scule).
• Sunt proprietari care iau în calcul dărâmarea șurii și
postutilizarea materialelor pentru construirea altor anexe,
consolidarea/extinderea celor existente sau vânzare. Ca
observație generală șura „închide” curtea pe latura dinspre
grădină, având și un rol secundar de protecție împotriva
vântului. Accesul în grădină se face prin șură, pe lângă
aceasta sau combinat.
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Structura gospodăriei
Acareturile din preajma casei
• GRADINA, LIVADA
• Grădinile sunt împărțite din punct de vedere a localizării, astfel:
grădină din gospodărie (aflată în spatele șurii și se continuă cu o
grădina de pomi fructiferi, sau „livada”) și grădină de la Olt. Nu toți
locuitorii satului au și grădină la Olt. Din cele observate nu există o
cauzalitate între poziția gospodăriei și dreptul de proprietate asupra
unei parcele pe malul Oltului.
• Grădina, cea din spatele șurii, este de mici dimensiuni. În general se
cultivă roșii, ceapă, castraveți, rădăcinoase, într-o oarecare măsură
cartofi. La Olt se cultivă în special porumb și păioase, mai rar
legume.
• Livada: dispusă în prelungirea grădinii, în special în cazul
proprietăților de sub deal. Ca notă generală, toate proprietățile
vizitate au și pomi fructiferi (meri, peri de toamnă, pruni).
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LOCUIREA CASEI – PRACTICI DE LOCUIRE,
MODERNIZARE ȘI CONSERVARE
53

Practici de locuire
• Centrul vieții cotidiene este o încăpere cu rol
mixt, de bucătărie, loc de primire, birou și,
uneori, dormitor. Lucrul acesta se deduce
observând mobilarea complexă a unei astfel
de camere; aragaz, frigider, colțar sau scaune
și banchete, masă, televizor, uneori calculator
și pat. Are ieșire directă în curte sau spre
cerdac. Nu am identificat o denumire anume
pentru acest tip de încăpere.
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Istoricul modificărilor
•

În casele vizitate am putut identifica două valuri de modificări:

•

UN PRIM VAL, ÎN PERIOADA ANILOR '70, care a vizat construirea unei noi camere
"la stradă", eventual înălțarea casei, refacerea fațadei (tencuieli în calcio vecchio,
brâuri de plăci de beton sau gresie la temelia casei, cu rol decorativ, dar și de
hidroizolare)și a ferestrelor (înlocuirea ferestrelor mici de lemn, cu obloane de
lemn cu ferestre mai mari, dotate cu storuri rulante, de lemn pe cadre metalice) și
reamenajarea anexelor (bucătăriile de vară reconvertite pentru traiul zilnic).
Adăugirile la casă din această perioadă s-au făcut cu cărămidă (cumpărată sau
făcută de romii din Galați) sau BCA. Grinzile de stejar au fost înlocuite uneori cu
grinzi de metal (profile I) sau cu plafoane de beton.

•

UN AL DOILEA VAL, ÎN PERIOADA ANILOR 2000, care a vizat introducerea băilor și
toaletelor cu apă curentă (de la hidrofor), finisaje "moderne" (gresie, faianță,
termopane, tâmplărie de plastic sau de lemn ieftin, tip supermarket) sau
amenajarea unor spații pe gustul copiilor ajunși adulți (tavane false, spoturi
luminoase, balcoane, tocărie de lemn ieftin, inclusiv mobiler). În unele gospodării,
acest val de modificări continuă (există încăperi construite la roșu), construcția
urmând ritmul acumulării banilor necesari lucrărilor.

•

UN AL TREILEA VAL (INCIPIENT) DE RECUPERARE a "moștenirii" culturale
(amenajarea în stil "rustic" a unor încăperi).
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Tendințe și atitudini pro-modernizare
• Modificările aduse caselor au avut drept scop extinderea și
creșterea CONFORTULUI, precum și dorința (mărturisită sau nu) de
A ADUCE UN AER DE URBANITATE CASEI. Deși majoritatea
interlocutorilor au menționat, pe ton de scuză, că gospodăria lor e
"ca la țară", dorința de a aduce confortul și aspectul urban este
evidentă. "Vechi, vechi! Ce tot vechi? Bârne de lemn! Am crescut cu
bârne de lemn, m-am săturat de ele. Vreau și eu să am casă
modernă". (Maria Capătă, nr. 44) Lucrul este ușor de înțeles ținând
cont de faptul că toți locuitorii au avut contact cu mediul urban fie
prin locul de muncă, fie, în unele cazuri, prin apartamentele pe care
le-au avut sau încă le mai au la oraș.
• O altă presiune spre "modernitate" vine din partea copiilor adulți
care se întorc în sat sau a tinerilor care fac naveta zilnic la Făgăraș și
au alte așteptări de locuire.
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Modernizări
• Una dintre cele mai vizibile remodelări recente le-a
suferit casa familiei Radbea (nr. 245), al cărei pod a fost
înălțat și transformat în camere mansardate (4 încăperi
și un hol mic, la care se ajunge pe o scară de lemn
lăcuit), pentru a adăposti familiile celor trei copii (din
care doar unul locuiește în prezent cu părinții).
Totodată, gospodăria Radbea este una dintre cele mai
bine conservate, având funcționale multe dintre
anexele și acareturile inițiale.
• Un fenomen similar se regăsește în Maramureș și se
manifestă prin construirea de case noi în fața casei
bătrânești sau supraetajarea casei bătrânești.
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Foto: Casa lui Ion și a Elenei Radbea (nr.245): transformarea podului în spațiu de locuit
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Foto: Casa lui Mihai Frățilă
(nr.91). Sus: cele două
extensii ale casei vechi. Jos:
fereastra păstrată din casa
veche
(în
mansarda
59
extensiei)

Foto: Familia Vasile (nr. 115): fațada construcției noi
(stânga); prima intrare în casă (dreapta).
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Modernizări
• O altă casă modificată radical este cea a familiei Dragomir (nr. 105):
supraetajată, cu beciul transformat în garaj, în care se intră printr-o
ușă dublă, spartă în peretele casei, aflată la capătul unei rampe care
coboară de la nivelul străzii. Familia Dragomir a cumpărat și casa de
alături, pe care demolat-o, transformând locul de casă într-o ogradă
funcțională. Au păstrat șura celei de-a doua case, dar au mutat-o,
formând un fel de careu de acareturi. Accesul în această curte se
face printr-o poarta metalică care se deschide prin glisare laterală,
pe un ghidaj cu role.
• Curtea "de utilități" este separată printr-un gard metalic de curtea
casei, mult mai mică și amenjataă cu flori și mici obiecte decorative
(pietre vopsite ca grărgărițele) de către fetele familiei (15 și 16 ani).
• Spațiul verde dintre curte și drum este, la rândul său demarcat de
un gard (cca 50 cm înălțime) din bară metalică maronie, dotat cu o
"poartă" (un segment al barei e prins in balamale). Spațiul "privat"
astfel creat este decorat cu pietre (o "piatră de stâlp de șură", pe
care se vede indentația săpată pentru a sprijini stâlpul, trovanți).
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Modernizări

62

Modernizări
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Inițiative private de conservare
•

În unele gospodării se întrevede și un posibil al treilea val de amenajări, unele
vizând recuperarea "moștenirii" culturale (amenajarea în mod "rustic" a unor
încăperi).

•

Doina Șerban (nr. 37) are un plan stabilit de amenaja casa veche (în prezent
nelocuită), cu un eventual (dar nu foarte bine creionat) scop turistic. În cazul
Doinei Șerban, acareturile s-au păstrat pentru că proprietara dinainte era prea
bătrână sau bolnavă pentru a mai amenaja ograda, chiar dacă nu mai avea
animale. Această neglijare a gospodăriei a rezultat, de fapt, într-o conservare, fie și
minimală, a gosodăriei și a unui impresionant inventar casnic (de la lavițe pictate și
instrumente de tors până la caruță și sanie de lemn).

•

Maria Dan (nr. 80) regretă modernizarea "căsuțelor" (fostele anexe, dotate acum
cu tavane false, spoturi luminoase îngropate și pereți vopsiți cu vopsea lavabilă de
culoare somon), considerând că nu se potrivește acest stil adăpostirii micului său
muzeu de obiecte populare. De asemenea, casa lui Aurel Tămaș suferă o renovare
lentă, dar atentă, făcută în ideea păstrării specificului local și a arhitecturii inițiale:
"Mi-ar fi foarte ușor să o fac la drept. Aș termina-o într-o lună. Dar vreau să o fac
cum trebuie", spune Dan Tămaș. Atât Aurel, cât și Dan au experiență în construcții
și realizează reparațiile în regie proprie.
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Foto: Gospodăria Doinei Șerban
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Foto: Fațada casei lui Bucur Folea
(în renovare)
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Foto: Casa veche (Alin și Olga Tămaș nr. 302)
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Meșteri, specialiști
•

Unele dintre modificări sunt făcute în regie proprie, pentru altele s-a apelat la
"meșteri". De regulă, meșterii nu sunt localnici, șonerii considerând că nu există
expertiza necesară în satul lor.

•

Maria și Mihai Capătă și-au renovat casa cu meșteri lemnari veniți din
Maramureșul natal al soției Maria. Aceștia au secționat stâlpii acoperișului, l-au
înălțat cu un cric (mai întâi o jumătate, apoi alta), apoi au zidit supraînălțarea.
Operațiunea a fost reiterată de câteva ori, până la obținerea înălțimii dorite. În
felul acesta, explică Mihai Capătă, casa și-a păstrat acoperișul pe toată durata
cosntrucției. "Nici o țiglă nu mi-au spart, așa meșteri buni au fost", afirmă el. Tot
pe casa lor (nr. 44) se poate vedea cum s-au înlocuit ferestrele mici, cu obloane de
lemn, specifice caselor de piatră, cu unele mai mari. Pentru a face loc ferestrelor,
trebuie dărâmată zidăria de piatră, în formă de V, până la atingerea dimensiunilor
dorite. Golul se umple apoi cu cărămidă.

•

Doina Șerban (nr. 37) a lucrat cu "meșteri de la Făgăraș" la refacerea structurii de
susținere a acoperișului șurii. Materialele folosite sunt vizibil de slabă calitate, iar
îmbinările realizate au cedat deja, existând rosturi de 20 cm între elementele de
îmbinare. "De abia la sfârșit mi-au spus că e pentru prima oară când făceau așa
lucrare", afirmă Doina Șerban.
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Foto: Șura Doinei Șerban, renovată cu meșteri de la Făgăraș
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PATRIMONIUL DOMESTIC

70

Patrimoniu construit
• La nr. 96 există probabil una dintre cele mai vechi case
din Șona încă neatinsă de modificări. Sunt vizibile
bârnele de stejar - cu inscripția 1811 - data probabilă a
construirii casei. Casa este șubredă și este considerată
de proprietarii ei (Ion Câlția ciobanul și Gabriela) ca
fiind nesigură și nelocuibilă din cauza pericolului de
prăbușire. "Dar din când în când, când nu e bărbatumeu acasă, mă mai duc și dorm acolo", zice Gabriela.
Casa se scufundă din cauza infiltrațiilor de apă din sol.
Intrarea în beci nu mai este practicabilă, deschizătura
ușii mai are doar mai puțin de 1 metru înălțime.
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Foto 1: Inscripția în grindă
Foto 2: Intrarea colmatată în beci
Foto 3: Camera din spate a casei de la nr.96. Grinzile, zidăria și podelele sunt
nemodificate.
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Elemente de patrimoniu
Camera din față / Camera bună
• Casele au păstrat arhitectural "camera din față", dar
scopul ei nu mai este ceremonial. În anumte case,
camera din față ("de la stradă") este folosită ca
dormitor, în altele este păstrată "de bună", mobilată ca
pentru primirea de oaspeți, dar cu rol mai degrabă de
depozit (haine puse la uscat sau în așteptarea
călcatului, plante puse la uscat etc.)
• Uneori proprietarii transferă casei mari funcția camerei
bune: nu locuiesc/nu au locuit în casa mare, iar
destinația este de primire rude/musafiri și „camera
bună”, iar pentru unii și ca loc pentru priveghi „...aici or
să mă pună pe masă când ‘oi muri”.
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Foto: camera bună a Mariei Capătă
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Elemente de patrimoniu
Facilități de preparare a alimentelor
tradiționale
• Printre primele "victime" au fost cuptoarele și afumătorile.
Părintele Grigorie explică: "Doamnă, sunteți femeie! V-ați
mai apuca acum să faceți pâine?" În afară de truda
frământatului și coptului, există și sarcina întreținerea
cuptorului, care presupune curățare, desinsectizare
(cuptorul nefolosit este adeseori "colonizat' de furnici) și
"lipire" (refacerea crăpăturilor cu lut proaspăt în fiecare
an).
• Cu toate acestea, Geta Pătulea povestește cu mândrie că în
cuptorul ei "încap 14 pâini deodată, așa mare e". Cuptorul a
fost păstrat când bucătăria de vară a fost dărâmată, iar noul
corp de clădire (datând de la sfârșitul anilor '70) a fost
construit în jurul lui. Alături de cuptor s-au păstrat lada de
lemne și canapeiul (o bancă de lemn). Geta face pâine
pentru consumul familiei, "dar vara nu, că e prea cald".
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Foto: Mihaela Frățilă (nr. 194): camera cuptorului

Foto: Cuptorul Getei Pătulea
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Foto: Cuptorul familiei Cazan (nr. 113). Nu a
mai fost folosit de 20 de ani.
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Elemente de patrimoniu
Mobilier
Locuințele
vizitate
păstrau foarte puține
piese de mobilier
vechi
(anterior
colectivizării).
Mobilierul vechi a
fost
vândut
sau
distrus (intenționat
sau
din
cauza
umezelii
–
„s-a
copt”).
Foto „Canapeiul ”Getei Pătulea
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Foto: Ornamente de fațadă
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PERCEPȚII DESPRE ASOCIAȚIA ȘONA
NOASTRĂ
81

• Activitatea Asociației ‘Șona noastră’ este percepută în
principal prin eforturile lui Matei și mai puțin la nivel
organizațional. Unii dintre informatori (Lenuța Drăghici,
Maria Dan) o susțin entuziast. Dan Tămaș are, de
asemenea, o atitudine pozitivă față de asociație și
consideră că există potențial de creștere a portofoliului
de membri. Dispariția Mihaelei, secretara asociației,
reprezintă o vulnerabilitate pentru asociație.
• Există resurse slabe de optimism în rândul
respondenților cu privire la potențialul pentru acțiune
colectivă al șonerilor (șonerii acționează în „grupurigrupulețe”, „sunt dezbinați”).
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REPREZENTĂRI ALE PATRIMONIULUI
SĂTESC ȘI RECOMANDĂRI
83

Considerații generale
Reprezentări ale patrimoniului sătesc
• În mod evident, nu mulți șoneri au făcut exercițiul analizării
satului lor, pentru a-i găsi punctele tari. Și, deloc paradoxal,
"veneticii" au furnizat răspunsuri mai articulate la acest set
de întrebări, dovadă a unei oricât de sumare analize de
argumente pro și contra stabilirii la Șona.
• Aceștia au identificat, pe lângă „Guruiețe” – văzute ca
element reprezentativ al patrimoniului local și alte
componente precum: dealurile, malul Oltului cu sălciile,
„..la Pandelă” (loc sus pe deal de unde se poate admira Țara
Făgărașului) sau centrul satului („...de la pod până la
cooperativă”).
• Alte elemente identificate drept valoroase: cuptorul, piatra
ca element de construcție, acoperișurile din țiglă, ferestrele
de lemn.
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Considerații generale
Captarea memoriei satului
• Mulți dintre locuitorii intervievați sunt slab familiarizați cu
istoria locului. Consolidarea identității locale depinde (și) de
cunoașterea istoriei. Sugerăm un proiect de documentare
(sub forma unei broșuri și a unor panouri) a câtorva
elemente istorice
–
–
–
–
–
–

Povestea fântânilor
Povestea migrației în America
Istoricul săsesc al localității
Istoria pescuitului
Exploatarea pietrei
Folclorul și obiceiurile locale

• În documentarea istoriei orale ar putea fi cooptați copiii din
sat (care ar putea face interviuri și povești de viață
înregistrate cu bătrânii din sat).
85

Considerații generale
Accesul în sat și vecinătățile
• Chestiunea refacerii drumului este crucială. Discuția despre
asfaltare/reparare ca un eventual pericol la păstrarea identității
culturale a Șonei este o falsă dilemă. Lipsa drumului împiedică
accesul șonerilor la servicii minimale (școală, medic, autorități,
biserică de alt rit). Niciun apel la valoarea tradiției nu va reuși să
bată nevoile de bază ale comunității. Drumul trebuie făcut pentru
oamenii din Șona, cei de azi, cu problemele lor, nu este doar un
eventual atu (sau o amenințare) pentru o dezvoltare turistică
iluzorie.
• Orice dezvoltare a Șonei este, însă, legată, de asigurarea drumului
de legătură cu Făgărașul. Fără acest drum, ne-au spus informatorii,
nu se poate face nimic. Aproape toți au menționat o poveste despre
"străini" care au venit, au căutat case de cumpărat sau de închiriat
și au plecat la auzul informației că Șona este capăt de drum și că nu
se poae ieși cu mașina "pe partea ailaltă".
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Considerații generale
Accesul în sat și vecinătățile
• Vecinătatea comunității rome de la Galați este
percepută drept periculoasă și există un puternic
sentiment anti-rom. Romii sunt acuzați că ar fura
fânul de pe câmp și din gospodării și că înșeală
oamenii și le iau obiectele de patrimoniu (de
exemplu, icoanele) pe mai nimic.
• Un eventual proiect de reactivare a relației cu
cărămidarii din Galați ar mai putea estompa din
aceste percepții.
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Considerații generale
Cooptarea localnicilor în proiecte
turistice neconvenționale
• Șonerii nu își imaginează viitorul satului lor decât raportându-se la
repere care le sunt cunoscute (camping, amenajarea lacului de
acumulare ca bază nautică). Ar avea nevoie, poate, de modele
inovative de succes în dezvoltare rurală sustenabilă. Important este
ca aceste modele, deși inovative, să se înscrie în matricea lor de
gândire, să li se pară coerente cu cultura locului.
• O posibilă oportunitate este propunerea guvernamentală care care
ar
obliga
toate
județele
să
realizeze
ciclo-trasee
(http://www.news.ro/economic/ministerul-economiei-propuneamenajarea-de-trasee-pentru-biciclete-in-toata-tara-ca-sa-creascanumarul-de-turisti-consiliile-judetene-vor-fi-amendate-daca-nuorganizeaza-comisii-pentru-ciclotrasee1922400003002016080915538299_). Materializarea unei astfel de
propuneri poate fi o oportunitate de dezvoltare pentru Șona.
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Considerații generale
Potențialul economic al dezvoltării ca
destinație turistică

• Șonerii nu văd un potențial beneficiu economic pentru ei într-o eventuală
dezvoltare a turismului. Interlocutorii noștri nu au manifestat interes pentru a
dezvolta activități de ospitalitate (cazare, masă). Cu toate acestea, consideră că ar
exista "locuri" în case care s-ar preta la închirieri în regim de pensiune ("Au loc
destul, dar nu vor" - a declarat Maria Dan). Prețul posibil pentru o zi de pensiune
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(cu mâncare inclusă) a fost estimat la 60 RON de persoană.

Patrimoniu natural / peisaje culturale
Guruieții

• În mod evident, punctul central de atracție - și primul menționat - al Șonei
sunt guruieții (numiți și gruieți sau guruiețe). Este primul răspuns pe care lam primit când am întrebat ce este frumos sau interesant în Șona. În
multe cazuri, a fost și ultimul.
• O eventuală dezvoltare turistică a Șonei este văzută strict în legătură cu
guruieții și "amenajarea" lor. Sub o formă sau alta, șonerii își imaginează
un camping construit în zonă sau, în cel mai rău caz, un bufet, cu ceva de
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mâncare.

Patrimoniu natural / peisaje culturale
Oltul

• Revalorificarea Oltului ca spațiu de loisir
• Un eventual atu al Șonei ar fi construirea, într-un viitor nespecificat,
a unui baraj pe Olt, care ar forma un lac de acumulare. Lacul91 ar
putea fi folosit pentru divertisment nautic și ca zonă de relaxare.

Patrimoniu natural / peisaje culturale
Oltul

• Există mențiuni despre bureții de salcie: culegerea lor se face în mai,
de-a lungul drumului spre Făgăraș. Ar putea face obiectul unei
posibile patrimonializări alimentare și ar putea prilejui expediții de
grup.
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Patrimoniu natural / peisaje culturale
Oltul

• Existența unui tip local de barcă (cinul) este o
oportunitate de calibrul celei valorificate de Rowmania
in Delta Dunării (trecerea lotcii tradiționale lipovenești în
sfera designului contemporan și apariția canotcii).
• Câteva amănunte despre istoria fabricării și utilizării
cinurilor în Șona se pot afla de la domnul Stoia (ande
Podiman), care deține o astfel de barcă, cu care iese la
pescuit.
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Patrimoniu natural / peisaje culturale
Flora
• Punerea
în
valoare
a
patrimoniului
vegetal al locului
(soiuri de plante
din
flora
spontană
–
fânețe
și
cultivate
grădini)
94

Patrimoniu natural / peisaje culturale
Conștientizare și experimentare
• Copiii din sat (și cei veniți în
vacanță la bunici) ar putea
fi cooptați într-o mini școală
de vară care să includă și o
familiarizare cu opera lui
Ștefan Câlția (cu ajutorul
unui specialist) și expediții
de căutare și fotografiere a
elementelor
de
peisaj
cultural local prezente în
opera pictorului: tipuri de
flori și arbori, troițe, repere
din peisaj, culori, lumini
etc.).
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Agricultură sustenabilă
Creșterea animalelor

• Revitalizarea efectivului de animale al satului (vite și
bivolițe) și valorificarea producției. Un grup de acțiune
locală ar putea pune bazele unui punct de colectare a
laptelui sau a unui laborator autorizat de procesare.
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Agricultură sustenabilă
Activarea bunurilor comune
• O zonă interesantă pe care ar putea-o acoperi zilele
Șonei anii viitori ar fi grădinile de legume și livezile (ar
putea fi aduse legume și fructe pentru degustări).
Câteva dintre acestea – grădini-mozaic – sunt rezultatul
unor eforturi de bricolaj foarte reușite. Grădina este un
element-cheie al gospodăriei tradiționale pretabilă,
pentru că este parte vizibilă a peisajului local, la
patrimonializare în aceeași măsură ca patrimoniul
construit.

• Livada comunală ar putea deveni locul unei întâlniri cu
caracter comunitar anuale (picnic sau serbare
câmpenească la livada de meri).
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Patrimoniu construit
• Arhitectura satului și
casele vechi nu li s-au
părut sătenilor a fi un
motiv
anume
de
mândrie. Au declinat, de
asemenea, îndemnul de
a indica o casă sau un
loc anume din sat care
ar fi frumos sau demn
de atenție.
• Sunt
considerate
frumoase „casele mai
micuțe și mai simple. Nu
de-alea cu două-trei
camere
la
stradă.”
(Zaharia, nr. 32).
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Patrimoniu construit
Amenințări și riscuri pentru conservare
• Îmbătrânirea ocupanților (sau absența lor), posibilitățile
financiare reduse, soluțiile constructive, calitatea
materialelor de construcție și problema umezelii (provenită
mai ales din inundații și gestionarea inadecvată a apei
pluviale) conduc la degradarea accelerată a caselor. Piatra
folosită la construirea caselor și anexelor este foarte
friabilă. Utilizarea cărămizii împreună cu piatră a condus la
un comportament impredictibil al construcției (manifestat
prin crăpături evidente în pereți). Remarca se întemeiază
pe observarea (sumară) a modului diferit în care
reacționează la încărcările specifice cele două materiale de
construcție, a posibilei subdimensionari a buiandrugilor, a
lipsei stâlpilor, la care se adaugă greutatea acoperișului și
instabilitatea solului.
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Patrimoniu construit
Șurile
• Șura ca este este un element-central al
peisajului local și pare sa fie unul dintre cele
mai bine conservate. Trebuie pusă în valoare și
în context patrimonial și turistic.
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Patrimoniu construit
Meșteri
• A fost ridicată frecvent problema lipsei de
meșteri și de mână de lucru calificată în
localitate. Un repertoriu de meșteri, cu
portofoliu și recomandări ar fi binevenit
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Patrimoniu construit
Materiale de construcție tradiționale
• Proiectarea unui depozit de materiale de construcție
recilabile care să se bazeze pe contribuții voluntare ale
localnicilor care iau decizia să refacă parțial sau integral
parcele din casă sau anexele acesteia. În loc să le ardă sau să
le disperseze pe pământul ulițelor sau drumurilor secundare
spre campurile agricole ar putea să aducă (sau ar putea fi
ajutați să facă asta) aceste materiale (cărămida, țigla, microgresie, ferestre, piatră, feronerie, bucăți de lemn) în depozit
spre a fi folosite de cei care vor să reabiliteze în stil tradițional
case sau anexe. Ar putea fi elaborat un regulament de
utilizare a acestor materiale care să precizeze că în spațiile
reabilitate vor fi inscripționate pe o plăcuță numele
donatorilor.
• Documentarea prin RLV și fotografii a tuturor caselor și
anexelor cu potențial de patrimoniu local înainte ca acestea
să fie demolate.
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Patrimoniu construit
Materiale de construcție tradiționale

• Cei mai mulți localnici consideră piatra că fiind elementul
arhitectural specific caselor din Șona.
• Interlocutorii noștri au manifestat o atitudine ambivalentă față de
piatră, ca material de construcții. Deși recunosc valoarea de
patrimoniu a caselor vechi și povestesc cu o oarecare nostalgie
despre vremurile în care oamenii coborau din deal care întregi de
piatră pentru a construi, pe clacă, casele, actualii proprietari sau
locuitori recurg cu ușurință la materiale accesibile în rețeaua
comericală.
• Cariera (" gaura de piatră) din care se scoate piatra ("piatră de
deal") pare a fi un loc mitic, pe care mulți dintre informatori nu-l
cunosc și îl consideră "pierdut". În realitate, piatra de deal este o
argilă solidificată extrasă din cariere de pe dealurile din
împrejurimile Șonei (așa cum s-a exploatat frecvent pe teritoriul
Transilvaniei). Ne-exploatate, în timp, carierele au fost acoperite de
vegetație și nu mai sunt ușor vizibile.
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Foto: Ziduri
de piatră
din diverse
gospodării

105

Patrimoniu construit
Materiale de construcție tradiționale
• Piatra e acceptată ca patrimoniu local de către șoneri și
aduce o contribuție decisivă peisajului cultural local. Pentru
punerea în valoare a acestui patrimoniu, ar trebui
identificate și promovate:
– compoziția minerală care îi dă tonurile calde particulare (are
tonuri calde, de la galben-auriu la cărămiziu)
– carierele de unde a fost colectată
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Elemente de patrimoniu vernacular
Preluarea din soluțiile de reutilizare / recuperare creativă ale localnicilor
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• Trovanți

• Pietrele de stâlp de șură,
pe care se vede identația
săpată pentru a sprijini
stâlpul.
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Patrimoniul „trivial”
• Punerea
în
valoare
/
vizibilizarea
„micului”
patrimoniu:
broaște de ușă,
cromatica
specifică,
băncile din fața
porții, lăzile de
zestre,
fântânile,
curțile, grădinile
• Memoria
cromatică
a
satului (culorile
utilizate local
(în construcții,
mobilier etc.)

Familia Giurgiu a preluat albastrulindigo dintr-o piesă veche de
mobilier și l-a utilizat pentru restul
109
lemnăriei

Patrimoniu construit
Biserica
• Biserica veche din Șona are o colecție impresionantă de
icoane pe sticlă (circa 40), expuse chiar în biserică.
Majoritatea au fost colectate de la săteni de către
preoți (în principal, cel anterior). Ni s-a spus că ar fi a
doua mare colecție de icoane pe sticlă din Transilvania.
Dacă informația se verifică, acesta ar putea fi un
eventual "selling point" pentru turismul din zonă, chiar
și pentru cel de scurtă durată (vizită de zi). Credem însă
că un astfel de demers trebuie să meargă în paralel cu
securizarea colecției, în prezent măsurile de siguranță
ale bisericii din jos fiind minimale.
110
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Foto:
Crucile de lemn codificate pe gen drepte pentru bărbați (ca o pălărie) și
ascuțite pentru femei (ca un batic),
sculptate de un fost meșter al satului
(Eftimie Boieru / nea Nie).
Detaliu stâlp din interiorul bisericii.
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Potențial muzeal domestic
Colecții private
• Încurajarea de către Asociație a apariției și menținerii
“camerei bune” / camera-muzeu care are potențialul să
împiedice dispariția din gospodării a diferitelor obiecte
(Asociația ar putea să se implice discret și cu titlu
gratuit – prin dialog – în curatoriatul acestor spații). În
plus, “biografiile” acestor obiecte ar putea fi
documentate și păstrate în interiorul spațiilor de
origine.
• Acest demers poate fi susținut prin cercetarea
biografiei obiectelor vechi din gospodării, pe care o pot
întreprinde copii și adolescenți în perioada vacanțelor.
• Pentru stimularea interesului local ar putea fi
organizată o Zi a Porților Deschise, în care aceste
colecții să poată fi vizitate.
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Potențial muzeal domestic
Colecții private
• Există câteva inițiative de micro-patrimonializare, de creare și
întreținere a unor mici colecții particulare de inventar casnic, port
popular sau documente legate de istoria și tradițiile Șonei.
• Câțiva au mai păstrat obiecte vechi precum, diverse piese provenind
de la războaie de țesut, melițe, feștila (lampă folosită de podar la
traversarea Oltului pe timp de noapte) sau costume populare vechi
de aproape 100 de ani.
• Maria Dan are un astfel de mic muzeu, pe care îl prezintă cu
plăcere. Intenționează să amenajeze o cameră specială pentru el, în
casa mare (în prezent, el este adăpostit de una din încăperile din
fosta bucătărie de vară). În camera pe care o dorește dedicată
muzeului, Maria a comandat construirea unui "șemineu țărănesc",
construit de un meșter din partea Făgărașului, cu materiale noi,
după un model despre care Maria susține că este de prin partea
locului (dar neîntâlnit în Șona). Polița șemineului este realizată din
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niște grinzi de stejar recuperate de la un grajd vechi.

Foto: Colecția Mariei Dan
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Potențial muzeal domestic
Colecții private
• Mărioara Bucur ande Stan (nr. 50) are și ea un mic
muzeu dedicat muncii tatălui ei, în care a adunat
obiecte de port popular, inventar casnic, modele
de cojoace (tatăl era cojocar), documente
fotografice și un arbore genealogic.
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Foto: Colecția Marianei Stoia
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Potențial muzeal domestic
Colecții private
• Ni s-a mai spus că există o casă "care arată ca
un muzeu", neatinsă de modificări, păstrată ca
"pe vremuri", cu lavițe, obiecte de zestre și
ceramică. Accesul la ea este posibil prin dl.
Claudiu ande Romanică, cel care a moștenit
casa de la părinții săi. Acesta este văr cu
Lenuța Drăghici, lucrează la UPRUC Făgăraș și
vine periodic în sat, să aerisească casa (de
regulă, în weekend).
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Patrimoniu imaterial local
Tradiții comunitare
• Tradițiile locale intră, și ele, la "vremuri trecute".
Obiceiurile, precum ceata organizată de tinerii satului
de sărbătorile de iarnă (între Crăciun și Bobotează) și
parada de Rusalii (specifică satului, etnografiată de
Muzeu de Etnografie din Brașov) s-au păstrat până la
începutul anilor 2000 și s-au stins fie din cauza plecării
tinerilor care formau "masa critică" pentru asemenea
procesiuni, fie din cauze economice (Călin Grigorie,
membru în ceată și care păstrează memoria orală a
acelor vremuri, ne-a relatat că formația de muzicanți
care ar trebui să însoțească ceata și să asigure muzica
pentru "baluri" între Crăciun și Bobotează a cerut suma
de 150.000.000 lei vechi).
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Patrimoniu imaterial local
Specific alimentar
• Deși astfel de produse locale (brânză, lapte și lactate, inclusiv
diverse sortimente de miere) sunt disponibile, întrebați ce ar putea
cumpăra un turist în Șona, majoritatea localnicilor nu au avut un
răspuns, cel mai probabil pentru că văd produsele din gospodărie în
afara potențialului de a le transforma în mărfuri.
• În ceea ce privește produsele alimentare, șederea noastră a fost
prea scurtă ca să inventariem oferta locală. Am identificat, însă,
câteva produse care pot constitui atracții locale sau eventuale surse
de venit:
– coniacul de casă, preparat de Sorin Marin și mama sa, doamna Mari
(prin coacerea cojilor de strugure)
– rachiul, care nu lipsește din aproape nicio casă
– siropurile naturale - cel mai "exotic" este cel de porumbe
– brânzeturile: cașul și urda făcute de cioban sunt de o calitate
remarcabilă
– "vegeta de casă" (legume deshidratate și măcinate)
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– mierea (inclusiv miere de mană)

Patrimoniu imaterial local
Specific alimentar
• Mulți interlocutori și-au exprimat regretul că
au dărâmat cuptorul de pâine.
• Pâinea de casă, descrisă astfel de părintele
Grigorie:
– „Îi zice pâine țăran. Se face cu prăsilă (maia), fără
drojdie. Se coace la cuptor și când e scoasă, are o
coajă neagră și tare, care se bate cu dosul secerii,
ca să se crape și să cadă. Cea mai bună bucată
este umflătura care se face pe pâine. Îi zice pup
umflăturii ăleia.”
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Patrimoniu imaterial local
Specific alimentar
• Revitalizarea alimentației tradiționale locale se pretează
unor strategii de valorificare experiențială în context
turistic. Împreună cu produsele alimentare în sine,
pregătirea lor ar putea să constituie un punct de atracție
– ("Să mâncăm o ciorbă cu tarhon și apoi să învățăm să
conservăm tarhonul").
– Ateliere de făcut pâine cu maia (prăsilă)
– Degustare de brânzeturi și asistarea la întoarcerea
ciurdei de vite
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Patrimoniu imaterial local
Specific alimentar
• Transformarea hranei în eveniment. Pe lângă
concursul de prăjituri deja organizat, mai pot fi
inițiate:
– Brunch-uri cu produse locale într-o gospodărie /
șură (vara sau la începutul toamnei), cu preparate
pregătite de locuitori
– O cină convivială cu preparate specifice,
organizată de membrii Slow Food Țara Făgărașului
– Cooptarea unui bucătar (eventual cu vizibilitate
publică) care să gătească cu produse locale.
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Inefabilul
• Elemente precum "frumos" și "liniște" au
apărut frecvent în descrierile șonerilor, chiar și
cei de baștină recunoscând virtuțile curative
alea satului (Maria Marin, nr. 83, Doina
Șerban, Geta Pătulea). La Șona oamenii ar
veni, cel mai probabil, "să se odihnească".
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„Lizibilitatea” satului și spațiul public
• În sat nu există un spațiu care să încurajeze adunările și
experiențele comunitare (centru, bufet etc). Fierăria și
spațiul din jur ar putea deveni un astfel de centru.
• Inițierea unui sistem de marcaje care indică pe porți
gospodăriile care pun în vânzare produse sau manifestă
orice formă de ospitalitate (mese, tururi ghidate,
muzeu domestic etc.)
• Existența unui centru de informare turistică (la
Fierărie).
• Instalarea unor panouri turistice informative în
punctele tranzitate.
• Disponibilitatea unor pliante informative și, pe termen
mediu, a unei aplicații (pentru smartphone) de ghidaj
prin localitate.
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PORTRETE DE ȘONERI
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CONTACT:
Monica Stroe (lector în antropologie, Departamentul de
Sociologie al FSP-SNSPA): monica.stroe@politice.ro
Bogdan Iancu (lector în antropologie, Departamentul de
Sociologie al FSP-SNSPA): bogdan.iancu@politice.ro
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