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ROLUL TURISMULUI RURAL ÎN VALORIZAREA PEISAJULUI 
CULTURAL DIN COMUNA BUCEȘ 

ILEANA-CRISTINA VASILIȚĂ-CRĂCIUN1, CAMELIA-INA GAVRA2, GABRIEL NICULA3

Zusammenfassung: - Die Rolle des ländlichen Tourismus bei der Kapitalisierung der 
Kulturlandschaft in der Gemeinde Buceș. Die Kulturlandschaft, als perfekte Ergänzung eines Ganzen 
zusammengesetzt aus natürlichen und anthropischen Elementen hebt die historische und kulturelle 
Entwicklung einer Gesellschaft hervor, das gegenwärtige materielle Bild auf einem reichen spirituellen 
Substrat basierend, das materielle und immaterielle sich eindeutig entwickelnd. Dessen Studie kann 
seine Stärken, verletzlichen Elemente, aber auch die optimalen Kapitalisierungsmethoden ans Licht 
bringen, um seine Bewahrung und Aufrechterhaltung zu gewährleisten. Die Analyse der ländlichen 
Kulturlandschaft der Gemeinde Buceș zeigt, dass sie im Laufe der Zeit eine positive Dynamik durch 
sukzessive Hinzufügung von Elementen der Entwicklung der sozialen Bedürfnisse entsprechend verfolgt 
hat. Gegenwärtig kann man eine einheitliche Struktur beobachten, zusammengesetzt aus materiellen 
kulturellen Elementen die sich hauptsächlich auf Wohnen und ausgeübten Aktivitäten beziehen und sich 
harmonisch in enger Übereinstimmung mit den spirituellen Elementen entwickeln, wobei die gesamte 
Zusammensetzung von den Elementen der natürlichen Umgebung umrahmt wird, die für das Berggebiet 
spezifisch sind. Angesichts zunehmenden Tendenz verwässernder Identität der Oberflächen, die durch 
das Phänomen der Einheitlichkeit durch Globalisierung verursacht wird, ist die Beibehaltung der 
unverfälschten, ländlichen Lebensweise, Traditionen und Bräuche, der ursprünglichen Kultur notwendig, 
durch Hinzufügen der touristischen Funktion. Diese Art der Kapitalisierung durch den Tourismus sichert 
die nachhaltige Entwicklung der lokalen Gesellschaft und Wirtschaft unter Wahrung der Identität. 
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1. Introducere
Potrivit accepțiunii generale “peisajul 

cultural este o suprafață fizică cu trăsături natu-
rale și elemente modificate prin activitatea 
umană, rezidând în tipare dispuse stratificat în 
peisaj, care-i oferă locului caracterul particular 
reflectând relațiile omului cu peisajul și atașa-
mentul de acesta” (Lennon J., Mathews S, 
1996, p. 3). Peisajele de acest tip oglindesc 
dinamica generală istorică a societății globale 
în general și a celei locale în particular, aceasta 
din urmă evoluând ca parte integrantă a 
primeia. De asemenea, din acest punct de ve-
dere, ele includ „asociaţii emoţionale pentru 
comunităţile istorice care le-au creat, ca re-
zultat acumulativ a nenumărate generaţii care 
ocupă un anumit spaţiu” (Aalen Frederich H., 
2004, p. 1). Dinamica presupune evoluția per-
manentă și adaptarea la tendințele prezente, 
uneori funcția de bază a componentelor peisa-
jului fiind necesar a se converti în una potrivită 
contextului socio-economic actual. Ascensiu-

nea recentă fulminantă a sectorului economic 
terțiar, ca urmare a dezvoltării globale econo-
mice, oferă posibilitatea alocării unei noi func-
ții peisajului, cea turistică. Peisajul cultural în 
sine, ca întreg sau elementele sale, în particu-
lar, putând constitui obiective turistice care se 
pot valorifica economic, cu scopul de a crește 
bunăstarea societății implicate.  

Peisajul cultural din mediul rural, dato-
rită diverșilor factori care i-au impus o dinami-
că mai lentă, păstrează încă elemente culturale 
tradiționale cu rol identitar ce pot fi conservate 
și puse în valoare prin exploatare turistică, be-
neficiind pe termen lung de asigurarea perpetu-
ării nealterate a acestuia. Prin urmare există „o 
serie de motive (sociale, culturale, economice) 
care recomandă dezvoltarea inițiativelor turis-
tice într-un spațiu rural (precum arealul studiat) 
ca și modalitate de a intra în circuitul cunoaște-
rii componentelor care compun peisajul cultu-
ral, dar și ca stimulator al economiei rurale” 
(Zaharco, Silvia, 2016, p. 109). 
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      Fig. 1. Peisajul cultural-Bază de resurse turistice 

Potrivit celor expuse mai sus exemplul 
așezărilor rurale care alcătuiesc împreună co-
muna Buceș vine să întărească, prin argumente 
concrete, abordarea practică a peisajului cultu-
ral,  care prin „specificul și nota lui particulară 
se poate constitui în produs turistic rural, fiind 
pregătit în același timp să satisfacă o paletă 
largă de motivații ale turismului” (I. Condra-
tov, p. 49).  

2. Comuna Buceș. Încadrare și carac-
teristici fizico-geografice

Hărțile topografice pun în evidență lo-
calizarea comunei Buceș în nord-estul județu-
lui Hunedoara. Satele componente, Buceș, Bu-
ceș-Vulcan, Mihăileni, Dupăpiatră, Stănija, 
Grohoțele și  Tarnița, ocupând suprafețe cu 
aspect montan, care culminează cu altitudinea 
de 1266 m a vârfului Vâlcan (încadrat ca mo-

nument al naturii), fragmentate de tributarii 
(văile Vulcanului, Brădișorului, Săritorii, Tar-
nița, Custurii etc.) râului Crișul Alb, lunca 
acestuia din urmă situată aproximativ la altitu-
dinea de 250 m, contrastând cu proeminențele 
scoarței terestre evidențiate în peisaj. Prezența 
apelor freatice este indicată de existența fântâ-
nilor, ca elemente de peisaj cultural, prezente 
în fiecare gospodărie.  

De asemenea analiza teritorială pune în 
valoare alte elemente naturale precum: solurile 
aluvionare de luncă, cu caracteristici favorabile 
cultivării  agricole și a vegetației specifice hi-
drofile, a suprafețelor cu pantă potrivite cultu-
rilor permanente de pomi fructiferi, pășunilor 
și fânețelor, etajele superioare remarcându-se 
prin păduri de foioase și conifere. 

CADRU NATURAL
COMPONENTA 

CULTURALĂ

Componenta materială Componenta spirituală

relief sate obiceiuri și tradiții
climă case tradiționale folclor
hidrografie biserici port popular
soluri ocupații tradiționale
vegetație meșteșuguri
faună

PEISAJ CULTURAL

TURISM RURAL

MOTIVE

sociale              culturale            economice
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Fig. 2. Harta comunei Buceș 

3. Peisajul cultural al comunei Buceș
Caracterul particular al peisajului cultu-

ral evidențiat pe suprafața arealului adus în 
discuție este o rezultantă omogenă a introduce-
rii permanente de elemente culturale noi, con-
comitent cu păstrarea structurilor vechi. Cele 
mai vechi urme de locuire provin „din neolitic 
și antichitate, descoperite la Mihăileni și în 
zona Dealul Ungurului, la Cheia-Dupăpiatră și 
în alte zone ale comunei” (Ștefan Mărioara-
Viorica, 2010,  p.23). Procesul vizibil de tran-
sformare a peisajului cultural s-a manifestat în 
timpul evului mediu, „satele ce alcătuiesc as-
tăzi comuna Buceș făcând parte din Comitatul 
Zarandului, aparținător Transilvaniei (Gura-
honț, Blăjeni, Dupăpiatră)” (Ștefan Mărioara-
Viorica, 2010,  p. 22), cu o intensificare deose-
bită în perioada modernă și contemporană. 

Ansamblul acestor componente repre-
zintă, în același timp, un produs al societății 
umane, care „exercită o atracție asupra circula-
ției turistice, dar devin importante din punct de 
vedere turistic numai în relație cu caracteristi-
cile naturale și economice. Ele sunt rodul cul-
turii populare atât prin creațiile culturii materi-
ale (case din lemn, biserici din lemn, ocupații 
tradiționale), cât și prin cele ale culturii spiritu-
ale (tradiții și obiceiuri)” (J. Benedek, Ș. Dezsi, 
2006, p. 84). 

3.1. Componenta culturală  
3.1.1. Componentele materiale ale peisajului 
cultural 

Satul „invocă prima formă specifică de 
relaționare, imaginea simbol a spațiului rural” 
analizat (Camelia-Ina Gavra, 2013, p. 90). 
Această legătură se observă însă în primul rând 
cu mediul natural, formele de relief specifice 
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dealurilor înalte și munților impunând în prin-
cipal două tipuri de structuri ale așezărilor rura-
le, în cadrul cărora nu se poate distinge clar 
perimetrul celor două zone principale, vatra, 
respectiv moșia. Astfel, se disting teritorial 
așezările rurale răsfirate de-a lungul văilor sau 
a micilor bazinete depresionare, cu gospodării 
separate de livezi, pășuni sau fânețe, iar la alti-
tudini mai mari așezări rurale risipite, cu gos-
podării aflate la distanțe mari unele de altele 
distinse prin prezența adăposturilor temporare 
destinate persoanelor și animalelor pe timpul 
perioadei calde, în care acestea sunt crescute pe 
pășunile înalte.  

Puținele case tradiționale păstrate rele-
vă construcții ridicate din materiale locale, în 

principal din lemn, îmbinat la capete, pe funda-
ție din piatră cioplită. Dispun, în general, de 
două încăperi, terase din lemn și pivniță. Locu-
ințele aparținând perioadei recente, se disting 
prin arhitectura și materialele moderne de con-
strucție dar și prin păstrarea unor elemente tra-
diționale precum ornamentațiile din lemn sau 
piatră. 

De asemenea, casa credinței, biserica, 
se distinge în cadrul peisajului ca element cul-
tural fundamental pentru existența socială, 
întrucât „credința în biserică, pentru țăran era 
definitorie, o gospodărie mai mică, casa sfântă 
a existenței sale (N. Jianu, M. Lapteș, 2004, p. 
5). 

  Fig. 3. Casă tradițională  din satul Buceș  Fig. 4. Biserică  din satul Stănija    

Cercetarea arealului scoate în evidență „pre-
zența bisericilor vechi, de lemn din satul Stăni-
ja (a cărei piatră de temelie s-a pus în secolul al 
XVI-lea) și din Buceș, păstrând linia arhitectu-
rală a așezămintelor de cult de acest tip din
Transilvania, și a celor construite din piatră și
cărămidă după 1930 din Mihăileni, Buceș-
Vulcan și Grohoțele, în stil bizantin” (Ștefan
Mărioara-Viorica, 2010, p. 71). Biserica „Sfân-
tul Nicolae” din satul Stănija” crea mai veche
din comună, se spune că „a fost adusă în anul
1840 din partea satului numită „Gura Stânjii”.
Strămutarea a fost însoțită de unele modificări
care i-au alterat aspectul originar...”  (I. Crista-
che Panait, citat de N. Jianu, M. Lapteș, 2004,

p. 28), această practică a strămutării bisericilor
fiind una obișnuită în trecut.

Ocupațiile tradiționale și meșteșugurile 
Ocupațiile tradiționale și meșteșugurile, 

sunt deosebit de diversificate, având strânsă 
legătură cu natura resurselor locale și nevoile 
sociale. Astfel, spațiul montan a favorizat prac-
ticarea creșterii animalelor (porcine, bovine, 
ovine, păsări), în cadrul gospodăriei sau a păs-
toritului, activități reliefate prin elemente cultu-
rale de forma pășunilor, fânețelor, stânelor sau 
a anexelor gospodărești specifice (fânare, graj-
duri etc.). Cultivarea terenurilor arabile se re-
zumă doar la suprafețele relativ reduse de teren 
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favorabil, aflate în văile râurilor care drenează 
arealul comunei și pe cele cu pante reduse. 

Totodată exploatarea resurselor precum 
minereul de aur, calcarul, lemnul, rocile preta-
bile a fi utilizate în construcții etc. au favorizat 
apariția și perpetuarea unor meșteșuguri sau 
activități legate de acestea, materializate în 
teritoriu prin elemente culturale distincte pre-
cum: mine de aur, movile de nisip rezultate din 
exploatarea aurului aluvionar (această îndelet-
nicire tradițională fiind perpetuată în prezent în 
satul Stănija de Ioan Cătălina), mici cariere de 
piatră la Cheia sau de calcar la Piatra Izvorului 
din satul Buceș-Vulcan, cuptoare pentru arde-
rea acestuia din urmă și obținerea varului, ele-
mente legate de exploatarea și prelucrarea lem-
nului etc. 

În ceea ce privește mineritul, “specialiș-
tii în istoria veche, susțin că procedeele și teh-
nica de extragere a aurului în Dacia erau cele 
mai cunoscute și în alte părți ale imperiului 
roman fiind descrise de autorii antici. Ele pot fi 
precizate și pe baza urmelor și a observațiilor 
de pe teren, precum și chiar a unor unelte des-
coperite” (T. Morariu, T. Onișor, 1971, p. 17).    

3.1.2. Componentele spirituale ale peisajului 
cultural 

Spiritul creator uman se face cunoscut 
cu deosebire sub forma amprentei artistice, în 
cazul de față aceasta concretizându-se în ele-
mente culturale legate de folclor (tradiții, obi-
ceiuri, port popular, obiecte de artă și creații 
muzicale specifice). Astfel, „manifestările so-
ciale capătă aproape întotdeauna caracterul 
unor acțiuni de masă, la care participă întreaga 
obște a satului sau majoritatea membrilor săi” 
(I. Vlăduțiu, 1973, pp. 417, 418). Potrivit 
(https://www.buces.ro/potential/traditii) au fost 
perpetuate până în prezent cu precădere mani-
festări legate de activitățile practicate în cursul 
anului și cu semnificație religioasă, sub forma 
obiceiurilor și tradițiilor (unele însoțite și de 
creații folclorice) precum :  

Obiceiurile de iarnă: colindatul şi jocul 
căluşerilor din satul Dupăpiatră; 

Obiceiurile legate de muncile specifice 
anotimpurilor: cununa grâului, este un obicei 
ce se practică vara, după finalizarea secerişului, 

constând în împletirea unei cununi care se păs-
trează în casă.  

Obiceiurile de primăvară: pelerinajul 
de sfințire a țarinei în ziua de Rusalii, la care 
participă comunitățile satelor Mihăileni, Bu-
ceș-Vulcan, Dupăpiatră; Armindeul sărbătorit 
de 1 Mai presupune purtarea unei ramuri în-
verzite de fag, simbolizând tinerețea, perenita-
tea, viața,  etc. 

Obiceiurile de toamnă: nedeile tradițio-
nale din Duminica Tomii, de Sfânta Maria și 
de Cuvioasa Paraschiva.  

Categoria componentelor spirituale este 
întregită prin prezența elementelor principale 
de folclor, cântecele și portul popular, care se 
impun ca elemente caracteristice ale comunită-
ților locale în cadrul unor evenimente specifice 
(manifestări folclorice, sărbători). Componen-
tele spirituale pun în valoare capacitatea creati-
vă, contribuind, în definitiv, la sporirea coeziu-
nii sociale.  

4. Rolul turismului rural în valoriza-
rea peisajului cultural

Elementele culturale rurale cu diverse 
funcții, expuse mai sus, acumulate în timp sub 
amprenta culturii locale, conturează un patri-
moniu pretabil a fi valorificat. Altfel spus aces-
tea dețin „o valoare materială și spirituală, care 
dă un caracter de particularitate civilizației și 
culturii rurale, care este vie și încă conservată, 
prezentând o putere de atracție deosebită, în 
curbă ascendentă, tocmai în contextul bulversă-
rii și suprasolicitărilor vieții urbane” (N. Cian-
gă, 2001, p. 135). 

Potrivit acestei accepțiuni, acest areal, 
care și-a păstrat autenticitatea și expune direct 
sau indirect cultura locală unică reprezintă o 
resursă turistică care poate fi fructificată în 
scopul creșterii bunăstării economice și sociale 
locale „întrucât acesta este o formă de turism 
care poate fi practicată doar într-un spațiu rural 
bine păstrat, cu specificul său rustic” (Zaharco, 
Silvia, 2016, p.108).  

Perceperea ca resursă atrage necesitatea 
conservării elementelor existente în forma lor 
prezentă, asigurând totodată perpetuarea cultu-
rii locale.  

Potrivit (Zaharco, Silvia, 2016, p. 109), 
există în acest sens o serie de rațiuni care re-

https://www.buces.ro/potential/traditii
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comandă dezvoltarea inițiativelor turistice rura-
le ce pot fi grupate în trei categorii distincte, și 
anume sociale, culturale, economice. În cazul 
studiului de față evidențierea lor în acest mod 
este utilă în aprofundarea cunoașterii integrate 
a elementelor care compun peisajul cultural 
rural și în evaluarea potențialului real de valo-
rificare. 

• sociale: criza agriculturii (aban-
donarea terenurilor agricole, 
precum și a sarcinilor cu   speci-
fic rural); creșterea șomajului în 
rândul tinerilor, exodul rural; 

• culturale: creșterea numărului 
de case din spațiul rural care nu 
sunt ocupate sau întreținute; 
dispariția meșteșugurilor și a di-
verselor forme de artă locală; 
pierderea tradițiilor; 

•  economice: veniturile reduse  
care pot fi obținute din practica-
rea agriculturii autarhice; difi-
cultăți în comercializarea produ-
selor agricole furnizate de gos-
podăriile țărănești; evoluția pre-
țurilor; 

Acestea, se înscriu ca tendințe principa-
le care trebuie remediate pentru asigurarea unei 
dinamici pozitive a spațiului rural, valorizarea 
turistică oferind posibilitatea revigorării eco-
nomice a societății locale și implicit stimularea 

remedierii celor trei categorii de deficiențe 
constatate, „întrucât aceasta conturează imagi-
nea unui ansamblu omogen, bine structurat [… 
]. În același timp valorificarea turistică a aces-
tui tezaur cultural local poate stimula păstrarea 
nealterată și perpetuarea acesteia în contextul 
manifestării din ce în ce mai pregnante a globa-
lizării, ca factor de disipare sau chiar dispariție 
e elementelor tradiționale” (Vasiliță-Crăciun 
Ileana-Cristina, Nicula, G., 2020, p. 61). Se 
obține în acest mod stimularea dezvoltării loca-
le, se permite dinamizarea activităților econo-
mice tradiționale și valorificarea particularități-
lor culturale locale oferind în același timp lo-
curi de muncă și stopând exodul rural. „Însă, 
turismul trebuie sa valorizeze aceste elemente 
care compun peisajul cultural, prin exploatare 
rațională, [..] să se armonizeze cu rolul și func-
țiile pe care le îndeplinesc aceste elemente în 
calitate de componente ale peisajului geografic, 
avându-se în vedere capacitatea de suport a 
sistemului teritorial” (L. Nicoară, 2010, p. 10). 
 Concluzionăm în acest sens că întregul 
ansamblu al elementelor ce compun peisajul 
cultural al satelor din comuna Buceș reflectă 
un potențial deosebit, valorificabil turistic, care 
poate sta la baza revigorării economice și soci-
ale locale, cu consecințe pozitive deosebite în 
asigurarea prezervării și perpetuării culturii și 
imaginii locale. 
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