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CASA VÃMII DE LA BRAN ÎN PERIOADA INTERBELICÃ

Casa Vãmii, monument istoric æi de artã situat la poalele castelului, în partea de sud, lângã
drumul Braæov – Câmpulung, este o
construcåie realizatã în mai multe etape, din
zidãrie de piatrã, cãrãmidã æi paiantã, cu
bolåi de cãrãmidã æi planæee de lemn
mascate cu tencuialã, cu æarpantã de lemn
acoperitã cu åiglã-solzi ascuåitã. Casa Vãmii
este un complex arhitectural compus din
mai multe clãdiri: un pavilion central cu
subsol paråial, parter æi etaj (format din douã
corpuri unite printr-o pasarelã) æi trei corpuri 
anexe unite cu ziduri de piatrã æi cãrãmidã. 

Construcåia, la început de mai
micã amploare, dateazã de la sfâræitul secolului al XIV-lea, fiind ridicatã în aceeaæi perioadã cu
construirea cetãåii, când vama de la Rucãr se mutã la Bran.

1

La începutul secolului al XV-lea, cetatea æi punctul vamal se aflau în posesia domnilor
munteni, iar vama perceputã pe seama vistieriei regale a fost mutatã la Braæov, pânã în jurul anului
1424.

2
 De la sfâræitul secolului al XV-lea, vama este arendatã oraæului Braæov, interesat în

dezvoltarea comeråului cu târgurile din Åara Româneascã.
Reconstrucåia oficiului tricesimal din Bran este menåionatã în a doua jumãtate a secolului al

XVIII-lea.
3
 Conform situaåiei de plan a Pasului Bran din 1819, clãdirile vamale, situate între zidurile

care închideau trecãtoarea, cuprindeau: locuinåa tricesimatorului, clãdirea pentru controlori, biserica
veche, iar peste drum, clãdirea curierilor cãlare cu grajdurile pentru adãpostirea cailor. Clãdirea
pentru cântarul vamal era situatã în apropierea postului de pazã de lângã linia cordonului contumaciei 
(oficiul de carantinã)

4
 înfiinåate în secolul al XVIII-lea, în condiåiile stãpânirii austriece asupra

Transilvaniei, în apropierea oficiului vamal, la vest de Valea Grajdului, servind drept stavilã
împotriva epidemiilor endemice de ciumã din sud-estul Europei.

Punctul de vamã rãmâne în aceastã clãdire pânã în anul 1836, când vama se mutã pe vârful
Carpaåilor la „Pajura“

5
, în apropierea satului Fundata.

La sfâræitul secolului al XIX-lea, clãdirile vãmii æi cetatea trec în administraåia Ocolului
Silvic pânã la data de 1 decembrie 1920, când, o datã cu dãruirea castelului de autoritãåile oraæului
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Braæov, clãdirile vãmii intrã în proprietatea Reginei Maria
6
, mãrindu-se cu unele anexe æi cu un nou

nivel. Din informaåiile d-lui Constantin Soare, „castelan“ al familiei regale, care a locuit cu familia în
pavilionul central al casei, în camerele de la mansardã, aflãm cã, înainte de venirea Reginei Maria,
clãdirea vãmii avea doar parter prevãzut cu „un pod cum au æurile“, fiind locuitã de pãdurari care
aveau „diferite lucruri æi seminåe de pomi“, printre ei numãrându-se æi „un inginer Albrich de la
Braæov“

7
, care „a lucrat în mai multe rânduri pentru Majestatea Sa Regina, la aranjarea pãdurilor de la 

Castelul Bran“
8
.

Lucrãrile de restaurare æi amenajare au fost conduse de acelaæi arhitect-æef al Casei
Regale, Karel Liman, care a lucrat la restaurarea castelului, modificãrile fiind fãcute în manierã
asemãnãtoare celor din castel, utilizându-se tehnica de construcåie „fachwerk“, în care lemnul este
element de construcåie, dar æi element decorativ. Imaginile de epocã confirmã modificãrile arhitecturale 
prin mansardarea podului, cu apariåia unor elemente de arhitecturã în stil neobaroc. Dupã 1929, col.
Eugen Zwiedinek, aghiotantul Reginei Maria, a fost „însãrcinat cu direcåia lucrãrilor din Bran“

9
, prilej

cu care considerã necesarã suma de 250.000 lei pentru cheltuielile pe anul 1929 privind continuarea
lucrãrilor de la „Casa Suitei – o casã completã cu 6 camere“

10
. Lucrãrile de amenajare au prevãzut Casa

Vãmii cu instalaåie de apã curentã obåinutã prin captarea unor izvoare din masivul Mãgura. Iluminatul
electric s-a introdus în 1932, o datã cu punerea în funcåiune a microcentralei de pe râul Turcu

11
 care

asigura curentul electric pentru Palatul Regal, dar æi pentru o serie de gospodãrii din vecinãtatea
castelului, al cãror numãr se ridica în luna ianuarie 1944 la 96 de abonaåi: din Bran – 34 abonaåi, din
Poarta – 16 abonaåi, din Predeal – 16 abonaåi, din Moieciu de Jos – 12 abonaåi, din Æimon – 18
abonaåi

12
. Încãlzirea Casei Vãmii se fãcea cu lemne în sobe de teracotã sau de fier.

13

Din memoriile Principesei Ileana aflãm cã pe vremea Reginei Maria „toatã clãdirea aceasta
fusese cartierul general pentru cei cu care lucra – aghiotantul, secretarul, ofiåerul de poætã – æi care
veneau cu ea peste tot. De asemenea erau aranjate în ea camere de oaspeåi pentru cei care nu îi erau
prieteni intimi, dar cãrora dorea sã le ofere o vacanåã la munte, în aer proaspãt“

14
. 

Inventarul din 1930 al Castelului Bran prezintã urmãtoarea structurã pentru „Casa Suitei:
Magazie/Camera Doamnelor de Onoare/Apartamentul colonelului Zwiedinek cu dormitor æi birou/Camera
Soare 1/Camera Soare 2/Camera æoferilor/Camera pentru oamenii de serviciu/Apartamentul pentru
Doamnele de Onoare“

15
.

Între 1 ianuarie æi 20 mai 1930 se înregistreazã „lucrãri noi“ la locuinåa castelanului: casa
administraåiei, când se terminã o sobã cu plãci de teracotã vechi, 4 ferestre duble, se pun æipci la
duæumele, se izoleazã pereåii, iar maæina de gãtit se reparã æi se spoieæte

16
, lucrãri executate de cãtre
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Josef Schnell, maistru zidar la Castelul Bran
17

, precum æi lucrãri la legãtura directã a instalaåiei de apã 
cu hidrantul de siguranåã în curtea clãdirilor de administraåie

18
.

În aceeaæi perioadã se înregistreazã o serie de cheltuieli pentru lucrãri de întreåinere,
executate tot de Josef Schnell, la locuinåele Suitei, când se reparã 17 m

2
 duæumele cu scânduri noi, se

scoate pãmântul ud æi se înlocuieæte cu piatrã æi pietriæ uscat, se tencuiesc pereåii cu ciment, se
vopsesc cu alb 51 m

2
 uæi æi ferestre, se vopsesc æi se dau cu cearã 170 m

2 duæumele, se reparã trei
ferestre, se pune geam æi se monteazã trei zãvoare de fier la poråile garajelor

19
, iar în iulie 1930 se

monteazã o uæã la „dl. Colonel“ – intrare la Suitã
20

 æi se modificã postamentul de la „aqvarium“
21

,
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denumire folositã pentru bazinul decorativ, de apã, din curtea castelului
22

, dar æi pentru cel din faåadenumire folositã pentru bazinul decorativ, de apã, din curtea castelului
22

, dar æi pentru cel din faåa
casei de baie din incinta vãmii

23
.

Din anul 1938 castelul æi celelalte clãdiri ale domeniului regal de la Bran au fost lãsate
moætenire Principesei Ileana, ca simbol al „dragostei, delicateåei æi înåelegerii“ dintre mamã æi fiicã

24
,

inventarul din acelaæi an enumerând urmãtoarele spaåii pentru clãdirea vãmii denumitã „Casa pentru
personal“ cu douã corpuri: pentru primul corp de clãdire – jos: biroul domnului colonel, dormitor,
magazie, baia, coridor, sus: odaia 1, odaia 2, odaia 3, odaia 4, odaia 5, odaia 6, bucãtãria, closet; iar
pentru cel de-al doilea corp – sus: odaia 1, odaia 2, odaia 3, odaia 4, bucãtãria, coridor, bucãtãria
(etajul I mijloc), closet, odaia Virgil, baia (jos în curte), closet, Apartamentul de musafiri (spre
stradã): salon, dormitor; curtea, garaje

25
.

La 1 aprilie 1941 personalul „Administraåiei Bunurilor A.S.I. Arhiducesa Ileana“ înregistra
pe dl. general Zwiedinek, mandatar, æi alte trei persoane pentru administraåie, o listã cu alåi 14 oameni 
„în serviciu activ“ la Moæia Poeni, iar pentru Castelul Bran urmãtoarele 7 persoane: Soare
Constantin, castelan, Schabel Gheorghe, administrator, Toanci A., vizitiu, Reit Veta, femeie în casã,
Mocan Nicolae, grãdinar, Iorgu Veta, lucrãtoare, Nan Maria, lucrãtoare

26
, unii dintre ei locuind în

Casa Vãmii. Din 1942 administrator al Castelului Bran este Carol Gutmann, prilej cu care au loc o
serie de lucrãri noi, pentru amenajarea locuinåei administratorului, probabil în Casa Vãmii, când se
monteazã 2 sobe de teracotã de cãtre Ætefan Petcu din Braæov, se fac diferite lucrãri de zidãrie æi
tencuieli de cãtre zidarul Dinu Boldu, unele reparaåii la geamuri, uæi, duæumele, fãcute de Runcianu
din Bran, æi se spoiesc camerele de cãtre Veta Iorgu. Una din sobele de teracotã æi 200 de cãrãmizi au
fost cumpãrate de la fraåii Schmidt, uæa æi grãtarul pentru sobã de la firma Scheeser din Braæov, cele
12 bucãåi geamuri de la J. Stanciu din Bran, duæumeaua pentru antreu de la „Kocsis fiii“ din Braæov,
celelalte articole: cuie, burlane, ipsos de la J. Munteanu din Bran.

27
 

Din 1944, clãdirea vãmii urma sã devinã casa familiei Principesei Ileana, pentru urmãtorii
patru ani, „cu excepåia unor scurte perioade în timpul verii“, când îæi puteau permite sã locuiascã la
castel.

28
 Din 1948, familia princiarã a fost nevoitã sã plece în exil, proprietatea urmând sã intre în

patrimoniul statului.
În luna aprilie 1944 s-au înregistrat o serie de „cheltuieli fãcute cu aranjarea apartamentelor

de jos [Casa Vãmii] ca locuinåã pentru Casa Domniåei Ileana“, în valoare de 419.500 lei, fiind
executate lucrãri de tâmplãrie æi vopsitorie de cãtre M. Rucãreanu, lucrãri la instalaåia electricã care
au fost fãcute de Ion Fânaru, cele de la instalaåia de apã la baie æi canal de firma Fabricius din Braæov.
Cu acest prilej s-a montat æi o sobã de teracotã Schmidt æi s-au curãåat alte trei de cãtre Gheorghe
Ætefan. Materialele erau procurate de la diveræi particulari: de la Nicolae Reit s-au cumpãrat 7
stânjeni de lemne, de la Ion Tãtulea  5 stânjeni de lemne, diferite articole de la Nicolae Popoviciu, 100 
kg de var stins de la Leonte Rãæina, scândurile pentru duæumeaua de la baie de la Ion Cotinghi,
grinzile pentru duæumeaua de la baie de la P. Bãncilã, sau diverse firme: materialul electric a fost
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cumpãrat de la firma Elima din Braæov, 250 kg ciment de la firma Hessheimer din Braæov, material
pentru curãåenie de la firma Wallitsch din Braæov æi alte materiale de la firma Lukas din Braæov.

29
 În

luna iunie se înregistreazã o facturã de la firma Grohmann-Fabricius pentru lucrãrile executate la
apartamentul de jos (instalaåia de la baie - jos), în valoare de 189.696 lei

30
, iar în luna august acelaæi

an se face o uæã de ciment la coæul din casa telefoanelor de cãtre I. Tãtaru din Æimon
31 æi se pun

geamuri duble la toate ferestrele de la apartamentele de jos, lucrare executatã de Miron Rucãreanu
32

. 

Unele modificãri ale camerei de la centrala telefoanelor se fac în luna decembrie 1939
33

, iar în luna
octombrie 1944 se cumpãrã de la Gica Mateescu „o sobã de tuciu pentru casa telefoanelor“

34
. Tot în

aceastã lunã se executã, de cãtre Miron Rucãreanu, „diferite lucrãri de tâmplãrie æi reparaåie la
apartamentul de jos“

35
. Planul de situaåie din 1948 al imobilelor Principesei Ileana poziåioneazã

pentru corpul al doilea al pavilionului central, pe lângã garaje, æi o spãlãtorie, instalatã, posibil, în
iulie 1944 de cãtre firma Fabricius din Braæov, când se face plata cheltuielilor legate de instalarea
spãlãtoriei de vase, în valoare de 52.515 lei

36
. Reparaåii s-au fãcut æi la grajd, în luna octombrie

cumpãrându-se 6 kg de cuie pentru „podit la grajd“
37

, iar în luna noiembrie 1944 au fost cumpãrate
scânduri de la dl. Bãncilã pentru „grajdul de la castel“

38
.  Acelaæi corp de clãdire adãpostea æi

remiza
39

, Principesa Ileana deåinea în 1943, la Bran, douã trãsuri æi douã hamuri, moætenite de la
Regina Maria, una dintre ele urmând sã fie transferatã la reæedinåa de la Sonnberg

40
, de lângã Viena.

În 1940 exista la Castelul Bran o pereche de cai.
41

 
O descriere a clãdirii vãmii o întâlnim tot în memoriile Prinåesei Ileana: „În primãvara

anului 1944, pentru cã vremea era încã rece, i-am dus pe copiii mai mici într-o clãdire plãcutã, la
picioarele dealului pe care se înãlåa castelul. Aceastã clãdire adãpostise la vremea ei vama, pentru cã
Branul se gãsea pe fosta frontierã dintre România æi Transilvania. Erau de fapt douã case cu etaj, unite 
printr-o pasarelã largã, pe care noi o foloseam ca sufragerie. Pereåii erau groæi, tavanul jos, iar
podelele erau fãcute din scânduri late æi închise la culoare. Tot interiorul era vopsit în alb, ca mai în
toate casele româneæti. La ferestre erau ghivece cu condurul doamnei æi în general era un loc foarte
agreabil pentru ceea ce credeam noi atunci cã va fi o locuinåã temporarã. La fiecare capãt, aceastã
casã cu douã corpuri se continua cu ziduri înalte. La un capãt acestea formau o curte ca de fermã, în
care åineam niæte pui, gâæte æi animalele copiilor – iepuri, inclusiv un iepure alb de Angora æi un pui
de cerb orfan. La celãlalt capãt, între zidurile înalte, erau adãpostite un garaj æi camera de gardã, cãci,
cum se obiænuieæte la orice reæedinåã regalã, aveam o micã gardã cu noi întotdeauna æi câte o santinelã 
la fiecare poartã“

42
. 
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Inventarul din 1948 al obiectelor predate Ministerului Artelor din „Casa Administraåiei æi
Locuinåa de Iarnã“, întocmit dupã plecarea Principesei Ileana, menåionezã câteva încãperi ale acestei
clãdiri care adãpostea, pe lângã camerele personalului de serviciu, æi camere ale membrilor familiei
princiare, amenajate începând cu anul 1944. Existau camere pentru Arhiducele Anton, Arhiducesa
Ileana, camera lui Ætefan æi a secretarului, sufrageria, un dormitor pentru copii, camera îngrijitoarei,
camera de toaletã, camera de lucru, camera de alimente, magazia (debara).

43

Interioarele cuprindeau piese de provenienåã diferitã, cele mai multe obiecte dispãrând dupã 
1948 æi doar o micã parte pãstrându-se în colecåia muzeului. De la dl. Constantin Soare aflãm cã
mobilierul „rococo“ se afla la vamã în „prima camerã“

44
, iar conform inventarului din 1938 piesele

neorococo erau menåionate în odaia 1 (magazie), la parterul pavilionului central, unde existau: biroul, 
vitrina, masa cu blatul în formã de inimã, noptiera, cele trei canapele, paravanul, bancheta, douã
fotolii, douã scaune æi litiera, iar comoda, cele douã mese cu blatul rotund æi masa cu placã de cristal
completau dormitorul dl. col. Zwiedinek, tot la parterul clãdirii

45
. În 1948, cele mai multe piese ale

acestei garnituri se gãseau depozitate în Casa Mare (Colonia A.C.F.)
46

, în Casa Vãmii rãmânând
comoda æi masa cu placã de cristal, mutatã în camera de toaletã

47
. În biroul domnului colonel

Zwiedinek se gãsea æi o garniturã neorenaætere, incrustatã cu os, din care se mai pãstreazã cele douã
canapele, un scaun æi un fotoliu.

48
 Majoritatea camerelor pentru personal, cele din castel, dar æi cele
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din Casa Vãmii, aveau un grad mai mic de confort æi erau
mobilate, de cele mai multe ori, cu paturi de fier,
achiziåionate, în parte, de la firma Gutman Marcus din
Bucureæti, „Fabricã Specialã de Mobile de Fer æi Bronz“,
care livreazã, în luna iulie 1924, 8 paturi englezeæti, 4
dintre ele cu somierã

49
. În apartamentul de musafiri, în

camerele domnului colonel
50

, sau în camerele familiei
princiare, se observã aceeaæi preferinåã, ca æi în castel,
pentru covoarele româneæti, dar æi pentru cuverturile sau
perdelele din creton

51
.  Tablourile preferate, care decorau

aceste interioare, erau îndeosebi cele cu teme marine sau

portretele de familie, unele dintre ele
pãstrându-se æi astãzi în colecåia muzeului:
pictura în ulei „Prinåesa Elisabeta“ de
Lucasievici din dormitorul copiilor; din camera
lui Ætefan douã lucrãri de Dimitrie Ætiubei, cu
subiecte marine („vas cu pânze pe mare

furtunoasã“, „mare agitatã æi pescãruæi
zburând“), o picturã de Lucasievici „Ileana
lângã sobã“ æi o lucrare de C. Constantinescu
reprezentând un „colå de mare cu trei bãrci“; din 
sufragerie „Prinåesa Alexandra“ de Lucasievici, 
lucrare pictatã în anul 1945 æi un peisaj din
Balcic de C. Constantinescu. Pictura „Cãlãreå
cu steag roæu“ semnatã de Rouband (1892) se
afla în camera Principesei Ileana.

52
 În camerele
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domnului colonel erau preferate scenele de rãzboi semnate Stoica.
53

Din anul 1922 pânã la sfâræitul anului 1947, în corpul anexã dinspre sud, cu garaj, atelier æi
telefoane, a funcåionat „Poæta Bran Castel“.

54
 Conform actelor cu încasãrile fãcute de administraåia

Castelului Bran pe anul 1944, Societatea Telefoanelor plãtea chiria de 800 lei/lunã
55

, iar din
septembrie, 2000 lei/lunã

56
. Garajele se aflau în incinta vãmii, fiind menåionate douã maæini pentru

Castelul Bran la data de 29.03.1945, din cele 8 maæini aflate în proprietatea Arhiducesei Ileana, un
Plymouth Livraison, pentru bagaj æi persoane

57
, æi un Farge Camion (camionetã), moætenite de la

Regina Maria
58

. 
Dupã 1948 clãdirea vãmii este atribuitã Ministerului Silviculturii

59
, în corpul principal al

clãdirii funcåionând, la parter, birourile Ocolului Silvic, iar la etaj erau camere de protocol,
personalul având camere tot la etaj, în partea dinspre sud

60
.

În luna decembrie 1957, tema de proiectare pentru lucrãrile de reparaåii, conservare æi
amenajãri la „Complexul Castelului Bran“ propunea, pentru clãdirea fostã vamã, amenajarea unui
muzeu cu prezentarea relaåiilor de comerå, transporturi, vamã, iar pentru clãdirea fost Ocol Silvic,
amenajarea de locuinåe pentru personal, birouri administrative, depozite, precum æi o secåie
documentarã în care sã se prezinte istoricul Castelului Bran.

61
 Reconstituirea muzeisticã a instituåiei

vamale medievale de la Bran s-a realizat abia în 1987, când se amenajeazã expoziåia „Vama Bran“ în
câteva sãli de la parterul pavilionului central.
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54 Informaåie preluatã de la dl. Neicu Mihai, nãscut în anul 1953, în Bran æi a cãrui familie a locuit în Casa Vãmii între anii

1950 æi 1957.
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59 Arhivele Naåionale, Bucureæti, Fond Ministerul Artelor æi Informaåiilor, Direcåia Administrativã, dosar 439/1948, f. 226
60 Informaåie preluatã de la dl. Neicu Mihai.
61 Arhiva Centrului de Proiectare a Patrimoniului Naåional, Bucureæti, Fond Direcåia Monumentelor Istorice, dosar

1224/1953-1967, nenumerotat.


