
GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ DIN GALDA DE SUS 
ROMULUS OŞIANU 

!ncă în intenţii1e pro1fes:ol'.'wui Romulus Vui1a, fonda
torul şi primul direic1Jor· al Muz,euJlui 1etnog1nafic al Aridea
lului, fi.gura şi aducerea, în Parcul etnografic de la Roia, 
a ce1io1r mai reprezieintative monumente de arhiteo1JUJ·ă 
populară, alături de instalaţiile tehnice ţărăneştL Ideea 
pr1efigUII'a1tă au aini în urmă a rămas în •ai1Jen ~ia oe1cxr ·oe 
şi-au pus în gînd să continue munca marelui nostru 
înaintaş, etnograful R. Vuia. 

lin acest context, îm pliainul de pei.ispectivă al Muzeu
lui etnografic a l Transilvaniei, restructurat în anul 1964, 
se p<r'evedea identificarea şi tmnsf.erar.ea la Cluj , în Sec
ţia în aer liber din pădurea R oia, a construcţiilor apar
ţinătoare unei gospodării oare să reprezinte în muzeu 
zona etnog.rafi.că cunooCUJtă sub num1ele de „podgori1a 
Aiud-Alba". InceputJuil trebuia făcut prin' depi1sitairea U1I1Jei 
case reprezentaitiv·e preniJJ."ll. arhitectu.na nwailă tradiţia~ 
nală a acestei zone. !n cursul dtorva deplasări s-au iden
tificat mai multe case, dintre oare unele datate, şi s-a 
ajuns ,~a concluzia 1că cea mai ilndioată air fi ca,Sia liui Şte
fan Prreja al lui Alexandru din satul Gald a de Sus, re
novată de un S1trămoş 1al acestuia la 1778, după cum re
ies·e din inscripţia săpa:tă în piaitra bolţh ce acoperă in
trarea în pivniţă (fig. 1). In felul acesta, casa din Galda 
de Sus (fig. 7) se situa între cele mai vechi case ţără
neşti din Transilvania, pr1esupurrînd că a fost con1s:truită 
pe la mijlocul secolului al XVII-lea. De altfel numele de 
farpilie Cresa (foarte probabil Presa) apare înscris într-un 
urbariu de la 17151• Păstrarea acestei construcţii într-un 
muzeu etnografic era de o stringentă necesitate. Se ivea 
însă o dificultate destul de, serioasă: la data descoperirii ei, 
proprietarul demolase aproape jumătate din construcţie 
ş i distrusese o parte din material ul lemnos deteriorat, 
dar care ar fi putut cons·ţitui un preţios „martor'~ fo 
munca de reface[·e a casei. In această situaţ i e, s-a apelat 
din nou la aj utaruil Direcţiei monumentelor istoriioe şi 
d:e artă, cu care muzeul nostru colaborează de mulţi ani2• 

Casa lui Ştefan Preja a fost deda;rată m onument isto
ric şi inclusă tortodiată pe lista intervenţiilol· urgente ale 
D.M.I.A. 

Satul Galda de Sus este aşezat pe valea cu acelaşi 
nume, la 30 km depărtare de municipiul Alba Iulia. Do
cumentele istorice îl menţionează începînd cu anul ~64Q_3 . 
Casele şi construcţiile anexe se înşiră de-a lungul văii 
pe vetrele individuale ale gospodarilor. Ocupaţia prin
cipală a locuito rilor a fost şi este agdcultura alături de 
care viticultura ocupă un loc important. Planurile case
lor sînt derivate din casa cu tindă, arhetipul cel mai 
răspîndit pe teritoriul patriei noastre4, a cărui evoluţie 
a dus în timp la casa cu două încăpeTi şi tindă înrtre 
ele, completată uneori cu o cămară. A doua construcţie 
ca importianţă, şura, este de dimen'siuni monumentale, 
de multe ori mai mare decît casa, fii.nd de regulă aso
ciată c u grajdwrile pentru ainimale. Ea este aşezată de 
obicei în spatele curţii, pe o linie paralelă cu uliţa . Ne
lipsite în cadrul gospodăriilor au fost în trecut teascu
rile pentru stors strugurii. Planul curţii 1este oomp}etat 

1 Vezi Ştefan Meteş , Viaţa agrară, economică a Românilor di'.1 
Ardeal şi Ungaria. Dornmente contemporane. l. 1508- 1820, . Bucureş:1, 
1921. urbariul din 1715 al satului Gaida de Sus: „Nrmu.tnl Preia 
(C resa) Moise avea 1 cal, 2 boi, 2 v aci, 3 jnninci, 1 porc«. 

2 Acea s tă co laborare s-a concretizat p î nă În prezent În restaura
rea În Seeţ ia în aer liber de la C lu j, a trei . bi ~e rici d~ ~emn . reprezen ~ 
tind tot atîtea etape de evoluţie a planu lui ş 1 constm11nd rn acelaşi 
timp exce lente modele de măiestrie con stru c tivă: bi serica din Chiraleş
Bistriţa, bise rl.ca din Petrindu şi cea din C izer, ambele în jud. Sălaj. 

3 Coriolan Suciu, Dicţiollar is tnric al localităţilor din Transilva
nia, I, Bucureşti, 1967, sub voce. 

4 Enumerăm doar cîteva <Ln zonele unde este 1 ră spîndită casa cu 
tindă: Maran)ureş, Năsăud, Bîr~ău, C lmpia T ra11 si lvan.iei , P odg? ria A lţ>a, 
Tîrnave, Ţara Olmlui , Mocănimea Mun1ilo r Apusem, . Dealunle Cluju
lui, Sălaj , Sătmar, Bihor, Banat-dmpie, Gorj, Dolj , Argeş, Bacău . 
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de coteţele pentru porci., diferite şoproane, cămări, fîn
tîn1a, iar ma i recent bucătăriia de vară . 

Oasa lui Ştefan Pr1ej1a din Galda de Siu1s are un plan 
evo11Juat din tipul casei cu 1tindă, 1ca:raicteristk înita:'iegii 
zone (fig. 4). Se pare că la data ridicării ei, p e la 1650, 
construcţia se compunea din tre i încăperi: „tinda" sau 
încăperea de acces, de unde se intra în „casă" şi în 
„cămară", d eci porţiwrnea care a inecesiilat ref>aicer-ile din 
1778 (vezi partea din dreapta a fig. 4) şi sub ciare se 
găseşte şi în prezent pivniţa. Aceasită variantă de plan, 
cu cămarn plasaită în spatele camere.i d e locuit, este des
tul de răspîndită în ţara noastră. Cu unele m ici v;ariaţii 
sau modificări o găsim pe alocuri în Maramureşs, ţiinutul 
Neamţului6, Munţii Apuseni7, SeouimeB, în ţinutul Năsă
udului9. Cu ocaziia restaurării de 1a 1778, proprietaru,} de 
atunci, Petru Preja, oare apaire ş i în inscripţie , a adă
ugat o cameră de locuit în partea opusă tindei şi o 
altă cămară pen11Jru ha~ne. Ulterior, un alt descendent a 
îutreg.it pr'.i.dvorul sau mai degrabă a refăcut acoperişul, 
cu oare ocazie a notat „1871 noiembrie 16" pe coso
ro·~ba tărnaţului , în dreptul celei de-n doua încăperi, 
fără a-şi mai înscrie numele. 

Asemenea case, cu două cămări (una pentru alimente, 
a lta pentru haine) plasate în spatele construcţiei nu con
stirtiuie o rar itate. Ele sînt, cum am spus, destul de frec
vente. Dăm m ai jos cîteva astfel de vaTiante de plain cu 
una sau două cămări p1asate în spatele camerelor de 
locuit: o casă din Şanţ-Năsăud , unde construcţiile anexe 
sînt sub acelaşi acoperiş cu locuinţa ; sau o altă casă la 
care, alături de încăperea de locuit ş i de cămară, apare 
tinda ca loc de trecere, casa preotului Mătase din Răp
ciuni-Bacău; în sfil'.'Şit, casa din Imper-Harghita 10 aflată îrn 
Muzeul din Roia, asemănătoar1e 1ou cea din Răpci uni, 
de care nu este depairte nid geografic. 

Casa lui Ştefan Preja din Galda de Sus este construită 
pe o temelie de piatră sub 1care •se găseşte şi pivniţa atît 
de necesară casei unui podgorean. Pivniţa este compusă. 
din două încăperi: una boltită cu piatră, iar cealaltă 
podită cu grinzi groase de brad. Peste temelie sînt aşe
z,ate tălpile din liemn de stej.air, ·cioplite în patru foţe. 
rn continuare sînt ridicaţi pereţii din bîrne de brad cio
plite pe două feţe, aşezate orizontal şi încheiate la col
ţuri în „cheotori". Pereţii se termină în partea superioară 
cu „cununi1e" de stejar, i;ar pe axa celor două încăperi de 
locuit, ou meş·terg.rinziile menite a consolida întregul 
edi.f1iciu. Acoperişul este susţinut şi el de cununi şi de 
cosoroaba pridvorului şi este format din ,corn i" (căpri-

s Vezi casa Pe : eş din leud, azi În Muzeul Satu lui din llu cureşti 
(cf. Gr. Ionescu, Arhitel rr.ra populară românească, Bucureş ti , 1957, 
fig. 31 , p. 46). 

6 VeLi casa preotului Mătase din Răpciuni (cf. G rigo re l onescu, 
op. cit., fig . 54, p. 72). 

7 V. Butură, Adăposwri le ţ;asl'orale din. Ţara Moţilor, în „An. Muz. 
ern. p c anii 1962- 64 ", Cluj, 1966, p. 346. 

s C asa din lmp~ r, jud. Harghita , azi în Seq ia în aer libe r de Ja 
H oia a Muzeu lui etnografic al Tran silvan iei. 

9 I. Petresc u-Burloiu, În „Sociolog·e române:tscă" , an III (1938), 
nr. 1- 3 (ian .- mart.) , p . 36- 45. 

10 în Seqia În aer liber a muzeului clujean nu s-a reco nstruit decîr 
pa rtea care exista încă în momentul identificării ace>tei case. Actualul 
alcov ar fi putut deriva dintr-o cămară, mai ales că aici se găseşte trapa 
ce servea i ntrării în pivniţă . Sistemul de construqie cu căma ra îngl oba tă 
case i este pecific în general zonelor înalte de pe teritoriul ţării. noastr_:, 
unde cerealele agonisite cu greu trebuiau păstrate în cît mai mare s1guranp. 

Mulţumim tov. K 6s Karol y pentru informaţiile ce ni le-a fu_r~i~at 
ln . legătură cu evolu~ia planului casei din [mper, pe care a ach1Z1ţ10 · 
nat-o pentru muzeu . 

http://patrimoniu.gov.ro
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Fig. 1. In sc rip~ia de pe gîrliciul pivniţei casei din Gaida de Sus. 
Fig. 2. Şura lui Micu Petru din Gaida de Sus. Seqiune şi plan (după 
proiectul D.M.l.A.) 
Fig. 3. Poarta go podăriei lui Ştefan Preja (1781), releveu (după pro
iectul D.M.I.A.) 
Fig. 4. Casa din Gaida de Sus. Plan p arter (reconstituire) şi subsol (după 
proiectul D .M.I.A.J. 

ori) de brad, peste care se bat leaţurile . invelitoa r ea ori
gi.nală era din şindrilă bătută în cuie peste 1aceste leaţuri. 
La res,t~uria11ea casei (fig. 5), cartonul gudronat ce aoope
rea casa in situ a fost înlocuit cu şindrilă de brad con
fecţiorna tă de muncitorii D.M.I.A. , în majoritatea lor mara
mUJreşen i. În 'aiCJeLaş i timp s-a reoonsti1Juit şi înălţimea 

or·iginală a acoperişului, pentru a reda casei aspectul ei 
autenUc. Tavanul sau „podituria de sus" este xecuta t 
din scînduri groase aşezate peste „grinzele" (grinzi mai 
subţiri) , la fel cu „poditura de jos" . Pridvorul, care măr
gineşte casa pe trei laturi, este compus di.n talpă, în care 
sînt încastraţi stîlpii ce susţin la rîndul lor „fruntarul" 
sau cosoroaba. Spaţiul de jos al pridvorului, pînă la înăl-
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ţimea de 1 m, este mărginit de scînduri, protejînd astfel 
acest spaţiiu utiliZiat 1a depozitm'ea unor 'UJnelte sau obiect.e 
casn~ce. Stilpii, aşezaţi la distanţă de 1 m unul de al
tul, sînt înaadmţi de dtr,e două conbrafişe, formînd în 
felul acesta o succesiune de arcade semicirculare ce con
tribuie la înfrumuseţarea faţadei. 

Lntrudt şura veche din ourtea lui Şte:fian Prej1a arsese 
cu cinci ani îna'.nte de identificare, s-a achiziţionat o 
altă construcţie similară de la Micu Petru din acelaşi 

sat. Ea este reprezentativă pentru arhitectura tradiţio

nală din aiaeastă zonă . Este compusă din trei comparti
mente (fig. 2) : şuria propriu-zisă, care era în trecut locul' 
de îmblătţre a grîu[ui şi în car e se adăpostea carul, înca-
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Fig. 6. Teascul pcm ru stors struguri ( 1826), achiziţionat din co~1u na Strcrn\ , 
jud. J\lba. 

drată de o parte d grajd ul pentru vite cu o boxă pen
tru viţel , ia•r de c alaltă part de un „pui" despărţit de 
şură doar prin nişte stîlpi încastmţi într-o talpă ele lemn 
şi car serv şte depozitării f'lmajelor. Tehnica de construc
ţie a şurii ste similară cu cea a casei, bîrn le orizon
ta:Le din pereţi faind în1cheirabe La oolvurri prin c:iioplire după 
sistemul „'cheotorilor drepte" 11 . Aooperiş'Uil gr·eu e susţinut 
cu ajutorul a două cadre de b îTne groase din lemn aşe
zate înspr cele două capete ale construcţiei. F1 oare 
cadru 1es1Je formalt din doi &tJîlpi verboali, intre oarre e fi
xată o bîrnă orizonrtală c preia o parte din pr siunea 
acoperişului transmiţfunld-o , prin intermediul stî1pnor, 1a 
tălpile de la baza construcţiei . 

In spat 1- ş utii a fost amplasat „fînarul" necesar adă
postirii surplusului de furaje, aşa cum se găsea şi în gos
podăria lui Micu Petru, de la care a fost achiziţionat îm
preună cu şura. Cele patru tălpi de la baza construcţiei 
sînt dublate în partea superioară de tot atîtea cununi, 
în tre oare sînt fixaţi , la col ţuri , stîlpi de susţin re a aco
perişului. 

Tea&ciUil pentru storis st..Tuguri, achiziţionJat din atCeooşi 
zonă în vederea organizării gospodăriei, este un tip obiş

nuit p tedtorriuil ţăir•ii rnoai.str1e, bazat pe pri noipiul ş u'ru

bului (fig. 6). Presiun a necesară stoarc ri i mustului se 

11 Gr. Ione cu, op. cit. , p. 126. 
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realiz,ează prin a1cţionrarea şurubului v rtical de 1emn 
care ridică capătul „ursului" (bîrnei masive OTizontale), 
coborînd în acelaşi timp capătul opus ce presează cior
chinii de struguri aşezaţi în peciipi:enrbul dricular din &cin
duri groase, fixat deasupra pi etrei cu ,·,cap de 1 u" , Teas
cul a fost construit în anul 1826. 

Tot de la Ştefran Preja a fost achiziţionatâ poarta înal
tă, construită din lemn de st jar la 1781 (fig. 3), deci 1a 
trei ·ani după renoV'<We1a casei, de cătTe 1aoelaşi Petru 
Preja. Ea a fost r parată de către proprietarii e~ succesivi 
prin înidepărt.ar a părţii :iJn;f1erioa·iie a stî1pilor masivi d 
susţinere şi înnădir a lor cu lemn nou. Partea superi
oară, ori~nJală est bine păstrată. In continuarea porţii 
este în curs de construcţi gardul împrejmuitor al gos
podăriei, la f1el cu cel original, păstmt de o parte şi de 
alta a porţii. 

Gospodăria viLicolă din Galda d Sus va fi comple
tată cu un cot ţ ş i o fintină cu cumpănă, achiziţionat 

deja. Transf rarea şi r staurarea acestei gospodării în
tr-un muzeu etnografic în aer liber, accesibil vizitatorilor 
din ţară şi stră~nătate, a fost impusă de datarea conţi
nUJtă în i.nscripţia săpată în p~atră: „Renovata anno Do
mini 1778 per Petrum Presa", presU1p1..IDmd oonstruir·ea 
ei iniţială în jurul anului 1650, deci între cel mai vechi 
construcţii ţărăneşti din ţară. Pe lîngă aceasta, profilul 
şi alte elemente st ructive prezintă un deosebit interes 
pentru eV'oil.u~ia arhitecturi i ţărăneşti diin Transilvania. 
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