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Gospod�rie tradi�ional� din Alma� (�ara Zarandului) 
  

Prof. univ. dr. Ioan Godea 
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Alma� este o a�ezare frumoas� din �ara Zarandului, pe valea Cri�ului Alb din 

jude�ul Arad. Prima men�iune documentar� care vorbe�te de acest sat este din 13341. 
A�adar, localitatea num�r� 675 de ani de la prima men�ionare în vreun document 
scris. 

De atunci �i pân� azi alte documente ne vorbesc despre nume ulterior 
disp�rute: Alma�ul de Sus �i Alma�ul de Jos (1439); Alma�ul Mare �i Alma�ul Mic 
(1515), Trei Alma�uri. 

În secolul al XVIII-lea satul Alma� a fost str�mutat din „Deal” mai la vale, pe 
vatra actual�. Concomitent gospod�riile au fost întemeiate la linie dup� m�sur�tori 
cadastrale stabilite de func�ionarii imperiali de la Viena. A rezultat o a�ezare compact� 
cu uli�e largi ce se întretaie perpendicular. Din uli�a principal� (orientat� E-V) pornesc 
uli�ele secundare pe direc�ia N – S; la sud este p��unea �i p�durea satului, la nord 
�arina ce coboar� în lunca Cri�ului Alb. 

Ocupa�iile de baz� ale locuitorilor au fost în trecut agricultura �i cre�terea 
animalelor, mai ales bovine, porcine �i p�s�ri de curte. Mo�ia satului cuprindea �arina, 
ca loc de cultivare a cerealelor, p��unea �i p�durea comunal�; Fiind o zon� de deal, 
în �arin�, ca �i în gr�dinile din vatra satului întinse suprafe�e erau ocupate de pomi 
fructiferi, cu preponderen�� prunul, m�rul �i p�rul. În gospod�rii ori în afara vetrei de 
locuire se mai cultiva �i vi�a de vie. 

Dup� agricultur� �i cre�terea animalelor ponderea veniturilor fiec�rei familii 
rezulta din pomicultur�: fructe proaspete, poame afumate, vinars de mere ori de 
prune, ciuderi de mere, marmelad� (local numit� „mnere de prune”). 

Structura gospod�riei reflect� aceste ocupa�ii. Casele alm��enilor erau mari, 
ar�toase, construite solid din bârne groase de gorun pe funda�ii înalte din piatr� de 
râu. Unele din construc�ii au ajuns la o vechime foarte mare tocmai datorit� mate-
rialelor trainice utilizate, ca �i a bunei calific�ri a me�terilor dulgheri. 

În secolul al XX – lea zona etnografic� �ara Zarandului a fost cercetat� de 
mul�i etnografi de la Bucure�ti, Cluj-Napoca, Oradea, Timi�oara �i Arad, printre care 
Valeriu Butur�, Pompei Mure�an, Romulus O�ianu, Tereza Mare�, George Manea, 
Gheorghe Foc�a, iar, mai recent, Constantin Iliescu �i Lumini�a Pally de la Muzeul 
Na�ional al Pomiculturii �i Viticulturii de la Gole�ti – Arge�. 

A�a se face c�, din Alma�, au fost achizi�ionate dou� gospod�rii de 
pomicultori care apoi au fost în Muzeul Etnografic – Parcul Na�ional „Romulus Vuia” 
din Cluj-Napoca, iar cealalt� la muzeul amintit din Gole�ti – Arge�. 

În localitate mai exist� o gospod�rie tradi�ional�, la num�rul 283, azi în 
proprietatea lui Teodor Miclea. Casa a apar�inut bunicilor lui Miclea, pe nume Mihai. 

Ace�tia au primit în dar de la ni�te rude un loc de cas� pe uli�a mare �i au 
hot�rât s� mute casa �i acareturile din deal (unde ei locuiau) pe vatra actual�. Acest 
lucru s-a întâmplat între cele dou� r�zboaie mondiale (poate prin 1928). 

Se mai �tie despre cas� c� ar fi apar�inut mai înainte preotului ortodox din sat, 
c� este „cas� popeasc�”. De altfel b�trânii î�i amintesc c� pe peretele uneia din 
înc�peri era un tablou pe pânz� cu chipul acelui preot. 

                                                
1 C. Suciu, Dic�ionar istoric al localit��ilor din Transilvania, vol. I, Bucure�ti, Ed. Academiei, 
1967, p. 31 
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Studiind cu aten�ie casa se constat� c� la str�mut�rile efectuate au fost 
operate unele modific�ri în pozi�ionarea diferit� a grinzilor de la �arpant� ca �i a 
c�priorilor fa�� de locul lor la construirea casei. 

În gospod�rie se afl� urm�toarele construc�ii: cas�, coln�, cote�, fântân� �i o 
construc�ie anex� în care se leag� între ele cuptori�tea (adic� buc�t�ria de vatr�) 
tinda, colna de lemn �i g�b�na�ul (adic� c�mara) (Fig. 4). Grajdul era situat în spatele 
g�b�na�ului, iar în imediata lui vecin�tate erau c�pi�ele de fân �i jireada de paie. 

Între cas� �i coln� se afl� cele dou� cuptoare: unul pentru copt pâinea, iar 
cel�lalt un clotan pentru cazanul în care se fierb l�turi pentru porci. 

Casa a fost construit� din bârne masive de gorun, local numite „lodbe”, care 
ating l��imea de 0,5 m. Talpa groas� de la baz� se sprijin� pe masivii bolovani de la 
col�uri �i, din loc în loc, între ei s-a f�cut o umplutur� de piatr� m�runt�, de râu. 

Cursur�ul casei �i „s�ge�ile” au fost cioplite artistic cu toporul. 
Înc�perile sunt de dimensiuni importante: 
- „soba mare” („casa de go�ti” sau „casa c�tre uli��”) este de 5,5 m x 5,10 m. 

În soba mare se afl� dou� paturi (pe lâng� pere�ii perpendiculari pe uli��) acoperite cu 
cergi �i dou� rânduri de perne; pe lâng� peretele de la strad� se afl� o lavi�� lung�, cu 
„sp�tar împietrit”; între lavi�� �i paturi st� o mas� mare cu 4 scaune cu sp�tar; în 
continuarea unui pat este stelajul, iar a celuilalt este lada de zestre „cu spinare”; pe 
peretele cu u�a este un cuier de haine �i (atârnat de grind�) ruda de culme; 

- tinda este organizat� astfel: cuptorul (cu vatr� liber�) cu b�bur� se afla în 
col�ul din stânga opus intr�rii. B�bura f�cut� din nuiele împletite �i lipite cu lut aduna 
fumul �i-l orienta spre podul casei. În b�bur� se afuma �i sl�nina. Pe peretele din 
fundul tindei ca �i pe cel dinspre „soba mic�” erau dou� lavi�e masive pe care, la 
nevoie, se putea �i dormi. În fa�a vetrei focului se afla un pat; 

- în soba mic� erau dou� paturi (unul pe peretele dinspre târna� cel�lalt pe 
peretele opus. Între paturi se afla masa cu patru scaune, iar pe peretele dinspre ocolu� 
era lavi�a. Foarte interesant� era „soba oarb�”, adic� un cuptor de form� tronconic�, 
înalt de circa 1,9 m, înconjurat la baz� de „pomnol”, adic� de o treapt� lat� zidit�, pe 
care se putea sta �i chiar dormi. Focul se f�cea prin tind� unde deasupra vetrei focului 
era perforat� u�a de alimentare a cuptorului. Un cuier, un scaun pentru cofa sau 
g�leata cu ap� �i un blidar din stinghii �i nuiele curbate se aflau imediat în stânga 
intr�rii între perete �i capul patului. Deasupra cuptorului cu pomnol, atârnat� de 2 
grinzele, se afl� ruda de culme. 

În soba mare �i soba mic� pere�ii erau împodobi�i cu icoane, farfurii cu �ter-
gare �esute în r�zboi, rame cu fotografii de familie �i câte o „lamp� în laturi”, mare �i 
frumos executat�. Iluminatul tradi�ional din tind� se f�cea cu „lampa de cinci”, adic� 
una din cele mai mici l�mpi de petrol ce se comercializa în secolele XIX – XX. În „soba 
mare” �i „soba mic�”, pe jos, era o podea de scânduri de brad, în tind� era p�mânt 
b�tut care din vreme în vreme era spoit cu „muruial�” f�cut� din lut galben �i baleg� 
de cal. 

Pere�ii, peste tot, erau v�rui�i în alb, opera�iune ce avea loc de fiecare dat� 
înainte de marile s�rb�tori. 

Târna�ul (prispa) casei are o l��ime apreciabil�. Acest spa�iu, m�rginit de 
„s�ge�i”, „�ezat�”, „gradi�te” �i „ro�tei”, avea func�iuni multiple: era spa�iu de trecere, 
adic� intermediar între ocol �i spa�iul de locuit propriu-zis; la cap�tul dinspre gr�din� 
era scara de acces la pod; toamna, aici se depozitau temporar �tiule�ii de porumb, 
snopii de cânep� �i in, cartofi, dovleci �i alte legume, merele, p�l�riile de floarea 
soarelui etc; aici avea loc dep�nu�atul �tiule�ilor, baterea cu maiul de lemn a p�l�riilor 
de floarea soarelui, ciupelitul gâ�telor, sc�rm�natul lânei; pe serat�, de multe ori, se 
aflau co�ni�ele de nuiele pentru albine ca �i „hârburile” cu mu�cate; pe a�ele întinse �i 
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legate de „s�ge�i” se puneau rufele �i pânzeturile la uscat; nu de pu�ine ori pe peretele 
lung al casei se fixau, temporar, din loc în loc cuie de lemn pe care erau urzite firele 
de cânep� sau de lân�; vara t�rna�ul putea servi �i ca loc de dormit. 

Aflându-ne într-o gospod�rie de pomicultor se în�elege de ce colna are propo-
r�ii atât de mari (10 x 6m). Ea trebuia s� ad�posteasc� c�zile, butoaiele, presa de 
struguri (sau teascul), unelte �i ustensile casnice de tot felul. 

G�b�na�ul avea o podea groas� de lozdoabe de gorun mult în�l�ate spre a 
preîntâmpina p�trunderea roz�toarelor aici unde se aflau alimentele, hambarele de 
f�in� sau cereale, butoaiele de vinars, sl�ninile atârnate de grinzi, cada cu varz� 
murat� etc. 

„Haiza�ul” (�arpanta) casei este lucrat în „scaune” cu „br�nc�ri”. Este o 
îmbinare me�te�ugit� între „grinzele”, „coarne” (c�priori) �i învelitoarea de le�uri 
absolut necesar� pentru un acoperi� cu deschidere atât de mare. De subliniat c� 
podul casei era spa�iu de depozitare pentru multe produse alimentare �i nealimentare: 
oale mari de ceramic� în care se p�strau semin�ele de cânep�, baloturi de lân�, jirebii 
de cânep�, vase de poman�, grâu, lada de nuiele lipite cu lut pentru p�strat fasole �i 
maz�re, r�zboiul de �esut �i alte unelte legate de industria casnic� textil�, etc. 

Toate construc�iile din gospod�rie sunt azi cu învelitori din „�igl� m�runt�” 
(solzi) procurat� odinioar� de la fabrica de c�r�mid� din Bârsa. Este îns� mai mult ca 
sigur c� la origine (secolul al XVIII-lea) casa avea învelitoare de �indril� care ulterior a 
fost înlocuit�. 

În gospod�rie exist� nenum�rate unelte �i mijloace de transport, piese vechi 
de mobilier, �es�turi, ceramic�, ustensile casnice etc. care întregesc valoarea docu-
mentar – istoric� a acestei minunate gospod�rii de pomicultor din �ara Zarandului. 

Neântârziat gospod�ria în ansamblul ei ar trebui declarat� monument istoric. 
Iar dac� p�strarea ei nu este posibil� la Alma�, achizi�ionarea de c�tre unul din marile 
muzee în aer liber din România ar fi o solu�ie salvatoare. 

Dup� �tiin�a noastr� este cea mai mare cas� construit� în lemn de gorun în 
România, iar din punct de vedere artistic una dintre cele mai izbutite între spa�iile 
tradi�ionale de locuire la români. 

 
 
 
 

Sumarry 
 
Almas is a beautiful settlement of Country Zarand, the valley Cri�ului White 

County Arad. The first documentary mention that speaks of this village is in 1334. So, 
city include the 675 years since the first mention in a document there is a settlement. 
În traditional household, the number 283, today the property of Theodore Miclea. The 
house belonged to his grandfather Miclea, the names are household Mihai.În following 
construction: house, colná, kennel, fountain and an annex building that are interlinked 
cuptori�tea (i.e.: kitchen hearth) entrance hall, wood and g�b�na�ul colná (i.e.: store) 
(Fig. 4). G�b�na�ului stable was situated behind and in close vicinity were capitals of 
hay and straw jireada. 
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Lista ilustra�iilor 
 

 
 
 

 
1. Alma� nr. 283. Gospod�ria pomicultorului Miclea Teodor, 

Frontul stradal. 
 

 
 

2. Frontul stradal. 
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3. Fereastr� nou� ad�ugat� în anii '60  
ai sec. al XX-lea 
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4. Planul general al gospod�riei: A. casa; B. cuptori�te �i g�b�na�; C. coln� la �ur�; D. 
colna de cuptoare; E. cocin� de porci �i cote�e de p�s�ri; F. fântân� cu roat�; a. „sob� 

mare” sau „casa de c�tre uli��”, „camera de go�ti”; b. tinda;  
c. „sob� mic�”; d. târna�; e. cuptor de pit�; f. „clotan” cu cazan de fiert hrana la porci; 
g. g�b�na� (sau c�mar�); h. colna de lemne; i. hud� (sau tind�); j. cuptori�tea (sau 

buc�t�ria de var�); k. târna� la g�b�na�; l. „v�l�ul” (jgheabul) de piatr� pentru ad�patul 
vitelor; m. Vramni�a (poasta); n. porti�a la ocol; o. ocol; p. ocolu�; t. arie pentru 

nutre�uri; s. gr�dina de zarzavaturi. 
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5. Casa (Desen la 4 august 1978). Fa�a casei spre gr�din�. 

 

 
6. Casa. Peretele spre curte; se vede �i amplasamentul sc�rii de acces la pod. 
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7. Casa. Detaliu la cursur�u �i s�geat�. 

 

8. Casa. Detaliu la târna�: grinzele, cursur�u �i s�ge�i. 
 

 
9. Casa. Târna�ul casei: a. s�geat�; b. �ezat�; c. „cursur�u înflorat”; d. grinzan�; e. 
colni�� de scar�; f. ro�tei; g. temelia casei; h. treptele de piatr�; i. „�ut� la acoperi�” 

(pinion); j. l�crimar protector al ferestrelor; k. talpa casei. 
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10. Casa. Ferestrele spre strad�. 
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11. Casa. Ferestrele spre strad�. 12. Cuptori�tea cu g�b�na�. Plan general 

�i vedere la târna�ul g�b�na�ului. 
 

 
13. G�b�na�ul. Peretele spre arie. 
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14. G�b�na�ul. U�a. 

 

 
15. Cuptorul de pit� �i cuptorul clotan pentru cazanul de fiert l�turi pentru porci. 

 

 
16. Val�ul de piatr� pentru ad�patul vitelor. 

 
17. Casa. �â�ân� forjat� de un fierar local pentru u�a de la cas�. 


