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The study presents aspects of the traditional civilization in
settlements situated on the Carasului Valley, Constanţa
County, and it is based on information obtained by the
author in the fie/d research done during the summer of
1978, together with a team of curators from important
museums from the country. They have studied the
complexity of the phenomena of material and spiritual
cu/ture in villages found on the path of the Danube - Black
Sea Channel. After a short description of the localities, of
the type of settlements and structure specific to the
homesteads from the area, traditional occupations are
animal
husbandry,
widely
presented:
agricu/ture,
viticu/ture, and fishing

Aşezările rurale aflate pe traseul canalului Dunăre - Marea Neagră, fac parte din
2
podişul Carasu, sau Dorobanţului (1.460 km ) constituit dintr-un ansamblu de culmi
domoale şi mici platouri care scad treptat în altitudine de la 130 m la 30 m spre Valea
Carasu şi Dunăre 2 . Este fragmentat de văi de tip evazat (Carasu, Ţibrin), văi în formă
apropiată de litera V şi văi sub formă de culoare depresionare 3 .
Valea Carasu este considerată ca o depresiune sinclinală, fundul acestui culoar
depresionar cu direcţie est-vest având versanţi înalţi şi abrupţi din loess în care îşi fac loc
forme de şiroire şi sufoziune. Unii cercetători au opinat că această vale adâncă şi lată ar fi
un vechi curs al Dunării 4 . Ea facilitează cea mai bună legătură între Bărăgan şi Mare, fiind
străbătută de importante căi de comunicaţie între care se află şi calea ferată Cernavodă Constanţa (58 km) construită la 1860. Pe aici trecea şi Valul lui Traian şi tot aici sunt
situate centrele mai însemnate ale Dobrogei de sud: Cernavodă, Medgidia, Constanţa.
Pe fundul văii apar soluri aluviale, alte tipuri de soluri în zona podişului fiind bălane
(în partea de vest), cernoziomuri carbonice şi cambice (partea centrală şi estică) 5 , iar între
resursele minerale se află calcare (Mircea Vodă) şi argilă caolinoasă (Mircea Vodă, Ţibrin,
Cuza Vodă).

1
Studiul este întemeiat pe cercetări de teren efectuate în vara anului 1978 în cadrul unei echipe de etnografi
de la Muzeul Brukenthal Sibiu, Muzeul Satului Bucureşti şi Muzeul de Artă Constanţa care a studiat
complexitatea fenomenelor de cultură materială şi spirituală în satele aflate pe traseul canalului Dunăre Marea Neagră construit în anii 70 ai secolului trecut.
2
L. Badea, M. Sandu, M. Buza, S. Roată, M. Sima, M. Micu, D. Călin, Unită!ile de relief ale României, IV,
Podişurile pericarpatice. Podişul Mehedintului, Piemontul Getic, Podişul Moldovei, Podişul Dobrogei,
Bucureşti, 2010, p. 143-146.
3
Ibidem.
4
I. Rădulescu, Athena Herbst-Rădoi, Judefele patriei. Judetul Constanta. Bucureşti, Editura Academiei,
1974, p. 19.
5
***, Geografia României, V, Bucureşti, Editura Academiei, 2005, p. 788.
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Localităţi cercetate. Tipul de aşezare. Structura gospodăriei
Într-o primă etapă au fost cercetate localităţile Cernavodă, Seimenii Mari, Seimenii
Mici, Mircea Vodă (fostă Cilibichioi), Satu Nou (înfiinţat în 1886 de locuitori veniţi din
judeţele Brăila şi Râmnicu Sărat), Făclia (Făcria, sat întemeiat la 1880 de germani sosiţi
din Basarabia care au plecat în 1940 fiind înlocuiţi de români aduşi din judeţele Durostor şi
Caliacra din Cadrilaterul cedat în acel an Bulgariei), Ştefan cel Mare, Gherghina şi Ţibrin.
Sunt aşezări rurale de tip adunat - excepţie fiind Cernavodă, aşezare urbană - unele mai
mici, altele mai mari 1 : Ţibrin - 49 gospodării, Gherghina - 74, Saligni - 210, Ştefan cel Mare
- 242, Făclia - 263, Mircea Vodă - 452, Satu Nou - 4 73.
Ţinutul dobrogean din care fac parte aşezările cercetate a fost locuit din vechime, o
inscripţie în limba slavă descoperită la Mircea Vodă atestând aici existenţa unei formaţiuni
politice conduse în anul 943 de jupan Dimitrie care îşi va fi întins, probabil, autoritatea şi
asupra părţii dinspre răsărit inclusiv teritoriul actualei comune Basarabi 2 .
Locuitorii şi-au câştigat existenţa practicând agricultura şi creşterea animalelor ca
ocupaţii de bază, alături de care viticultura şi pescuitul au completat, în unele sate,
resursele economice. Sătenii din Gherghina au lucrat şi la exploatarea de caolină pe care
o transportau la gara Mircea Vodă.
Gospodăriile au o structură în general afânată 3 , iar modalitatea de aşezare a
construcţiilor componente este atât de diversificată încât nu se poate stabili o regulă
general valabilă. Pe lângă casă, aflăm în curte o serie de acareturi absolut necesare:
grajduri (pentru vite mari), saivane (pentru oi), magazie de cereale (grâu), porumbar
(porumb, ştiuleţi), şoproane (care, căruţe, unelte agricole), catete (porci, păsări), cuptoare
de pâine, foarte variate ca formă şi aspect4 , unele gospodării având şi fântâni.
Revenindu-ne în cadrul echipei responsabilitatea cercetării arhitecturii populare şi
ocupaţiilor tradiţionale, ne vom referi doar la acestea.

Arhitectura tradiţională
Materialele utilizate pentru construirea casei de locuit şi acareturilor sunt constituite
în principal de: lut, piatră, lemn, nuiele, trestie, olane, ţiglă, tablă, care intră diferenţiat la
realizarea fundaţiei, pereţilor, şarpantei, învelitorii, tavanelor, podelelor şi binalelor.
Dintre toate aceste materiale, lutul este răspândit în toată Dobrogea, iar tehnica
prelucrării şi utilizării lui este atât de perfecţionată încât dă arhitecturii populare din acest
ţinut caracteristica sa dominantă 5 . În satele cercetate el a fost utilizat în mai multe forme:
- amestecat cu paie tocate sau pleavă, formând ceamurul;
- amestecat cu bălegar de cal, pentru a fi utilizat la drişcuit pereţi;
- amestecat cu var pentru drişcuit pereţi.
Piatra a fost utilizată numai pentru fundaţie şi soclu.
Nuielele au fost întrebuinţate sub formă de împletitură lipită cu lut amestecată cu
pleavă la ridicarea pereţilor, dar foarte rar, cercetarea oferindu-ne un singur exemplar la
Seimeni 6 .
Lemnul sub formă de grinzi, căpriori şi laţi servea la construirea şarpantei, iar sub
formă de scânduri, la tavane şi duşumele.
În secolul al XIX-iea, stuful mai era încă utilizat pentru acoperişuri, fiind înlocuit mai
apoi cu olane şi figlă. De dată mai recentă este folosirea tablei galvanizate.
Pardoselile obişnuite erau din pământ cămăşuit ca lipitură bine întinsă cu mâna.
Datele au fost extrase din Monografia comunei Mircea Vodă aflată la Consiliul popular.
C. C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor, I, Bucureşti, 1974, p. 136.
3
FI. Stănculescu, A. Gheorghiu, Paul Stahl, Paul Petrescu, Arhitectura populară românească. Dobrogea,
Bucureşti, 1957, p. 14.
4
Ibidem, p. 18.
5
Ibidem.
6
Informator Maria Iancu, n. 1905, Seimenii Mari.
1

2
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Tehnicile de construcţie
Pe temelia de piatră se ridicau pereţii din chirpici - calupuri de ceamur, de
dimensiunile 1O x 20 x 40 cm - folosindu-se ca liant ceamur. La Cernavodă am găsit o
casă construită în tehnica pământului bătut, răspândită mult în Câmpia Transilvaniei.
Peste pereţi se aşezau cordite (lemne rotunde) şi o grindă transversală pe care se
sprijineau popii şi căpriorii ce constituiau scheletul şarpantei pe care se băteau laţii.
Olanele învelitorii se aşezau pe o astereală, zidindu-se cu ceamur, sau se aşezau pe
căpriori puşi des, peste ei întinzându-se un strat de paie, pe care se potriveau olanele 1 ,
înlocuite cu timpul de ţiglă sau tablă galvanizată. Tavanul se făcea din scânduri peste care
se aşternea un strat de ceamur, iar pe dedesubt o căptuşeală de trestie cu drişcuială de
ceamur2. Tencuitul pereţilor se făcea cu lut amestecat cu pleavă peste care se dădea un
strat de argilă amestecată cu balegă şi apoi se văruia. Podelele s-au făcut frecvent din lut,
în camera curată fiind, uneori, din scândură.
Tipologia caselor tradiţionale
Locuinţele din satele cercetate sunt de o mare diversitate tipologică. Nu am întâlnit
decât locuinţe de suprafaţă, însă la Seimenii Mari ni s-a spus de către Măria Iancu: „casa
noastră construită în anii 1875-80 este prima din bordeie", adică în acea vreme bordeiul
era frecvent folosit pentru locuit.
În veacul al XIX-iea au existat case cu o cameră şi tindă fără prispă, preferată, după
unele cercetări, de populaţia tătărască 3 .
Foarte frecventă este casa cu două camere pe sală, cu prispă retrasă sau cu
balcon în faţă.
Un alt tip, răspândit în satele Seimenii Mari şi Seimenii Mici este casa cu două
camere pe sală şi prispă pe latura îngustă cu stâlpi de lemn. La unele case prispa era
închisă cu scânduri traforate alcătuind aşa numitul grilaj sau galerie 4 . Uneori intrarea în
prispă se face printr-un balcon sau marchiză (foişor). Alături de acest tip de locuinţă, se
află casa cu două camere pe sală, cu prispă pe faţadă şi pe două părţi laterale, cu foişor.
În satele componente ale comunei Mircea Vodă, este frecventă casa cu chiler5,
numită casă cu poiată, într-o mare diversitate de forme: casa cu poiată în spate şi prispă
pe două laturi, casa cu poiată în spate cu foişor şi prispă pe două laturi şi casa cu poiată şi
foişor la faţadă.
Din tipul de casă cu etaj am întâlnit un singur exemplu la Seimenii Mari care avea
sus patru camere de locuit şi jos alte două încăperi şi beci de bucate.
Casa bătrânească tătărască avea trei încăperi, una pentru bucătărie şi două de
locuit. Au apărut apoi casele cu marchiză 6 . În continuarea casei de locuit se construia
damul (grajdul).
Cercetarea arhitecturii populare în aceste sate a scos în evidenţă existenta unor
tipuri planimetrice ce se întâlnesc pe o arie geografică mai largă, incluzând nu numai
Dobrogea ci şi zone din alte părţi ale ţării, ca expresie a unor realităţi sociale
asemănătoare. Remarcăm răspândirea largă a suprafeţelor locuibile adiacente grupate în
polata construită în prelungirea acoperişului în spate precum şi prezenţa casei cu foişor,
tip caracteristic arhitecturii populare româneşti şi care este foarte frecvent în Dobrogea.

1
2

3

4
5

6

Informator Gh. D. Munteanu, n. 1901, Mircea Vodă.
FI. Stănculescu, A. Gheorghiu, P. Stahl, P. Petrescu, op. cit., p. 27.
Ibidem.
Informator Anghel Gheorghe, n. 1905, Seimenii Mari.
FI. Stănculescu, A. Gheorghiu, P. Stahl, P. Petrescu, op. cit., p. 27.
Informator Ghazi lsat, n. 1909, satul Gherghina.
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Ocupaţiile tradiţionale

Agricultura cerealieră domină puternic structura economică şi ocupaţională a
satelor cercetate, nefiind, însă, singura componentă a vieţii economice.
Peste tot s-au cultivat: grâu, orz, ovăz, dughie (plantă furajeră), mei, secară,
porumb, legume, pepeni, floarea soarelui. La Gherghina, după cum ne-a spus lzi Kalil, s-a
cultivat şi sfeclă de zahăr, iar la Seimenii Mari s-au înregistrat culturi de bumbac, după
informaţii primite la Consiliul popular.
S-a practicat agricultura Într-un câmp făcându-se în fiecare an rotaţia culturilor.
Aratul se începea un an de la o margine, iar în anul următor de la mijloc, pentru că
altfel s-ar fi făcut şanţ la mijloc. Tehnicile tradiţionale de semănat 1 se diferenţiau în funcţie
de specificul culturilor.
Grâul se semăna cu mâna prin împrăştiere, după arătură. În puţine cazuri ni s-a
semnalat şi tehnica semănatului grâului pe piele, adică înainte de arat. La fel se semănau
secara, orzul şi ovăzul.
Porumbul se semăna cu mâna pe brazdă în urma plugului, dar s-au utilizat şi
semănători trase de animale.
Cartofii se puneau în cuiburi.
Ca munci de întreţinere a culturilor, alături de plivit, reţinem efectuarea a două
praşile, în special la porumb precum şi răriţatul.
În ceea ce priveşte recoltatul remarcăm secerarea ori cosirea păioaselor, dar spre
deosebire de alte zone ale ţării nu se lega grâul în snopi ci se aduna în clăi (porcoaie) sau
căpiţe pe care le transportau spre locul treierişului.
Treieratul s-a făcut pe arman, amenajat în fiecare gospodărie, printr-o tehnică ce
îmbina treieratul prin călcare cu animalele cu treieratul cu pietroiul.
Pregătirea armanului necesită: curăţirea locului, stropirea cu apă, presărarea de
paie, bătătorirea cu un mai greu de piatră, în mijloc se bătea un par, cam de înălţimea unui
om, de care se prindea otgonul (funie groasă de cânepă) de 10-15 m lungime, care se lega
odată de sus apoi se lăsa în jos pe par până la mijloc şi se făcea acolo un „ochi". La
capătul liber al otgonului se fixa un lemn care se prindea la căpăstru. La calul înhămat şi
bine potcovit se ataşa, prin intermediul crucioiului pietroiul de treierat, care avea forma
unui cilindru de piatră prevăzut cu crestături longitudinale şi o osie ce trecea exact prin
mijloc de capetele căreia se legau două braţe de lemn ce se uneau la capete în triunghi.
Această tehnică a treieratului cu pietroiul a fost frecventă nu numai în Dobrogea ci şi în
estul Munteniei şi Moldova 2 .
Animalele se învârteau pe arman până ce spicele erau bine scuturate de boabe.
Paiele se înlăturau cu furca de lemn şi iabaua mare, iar pleava cu iabaua mică.
Vânturarea se realiza cu lopata utilizându-se şi o plasă de sfoară numită primetea.
Deşi unii cercetători 3 au consemnat practicarea în Dobrogea a treieratului cu
dicania, în zona cercetată n-am întâlnit această tehnică, dar informatorii 4 ne-au vorbit
despre utilizarea sănioaiei cu cremene pe care o agăţau la cai în timpul treieratului pentru
a face pleavă, fiind vorba de o funcţie secundară a dicaniei.
Înaintea colectivizării agriculturii (între 1949-1962) ştiuleţii de porumb erau culeşi în
foi şi depănuşaţi acasă, răspândindu-se, mai apoi, tehnica recoltării ştiuleţilor desfăcuţi de
foi care rămâneau pe coceni (tulei), aceştia fiind tăiaţi cu secera, legaţi în snopi cu papură
şi aduşi acasă spre a fi utilizaţi ca furaje.

1

Informatori: Ion Cocor, n. 1898, Seimenii Mari, lzi Kalil, n. 1915, satul Gherghina, D. Dumitrescu, n. 1908,
satul Ţibrin.
2
Valer Sutură, Etnografia poporului român, Cluj, 1979, p. 160.
3
Ion Vlăduţiu, Etnografia românească, Bucureşti, 1973, p. 219.
4
Informator Lungu Nicolae, n. 1909, satul Ştefan cel Mare.
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vreme îndelungată, a cerealelor au fost folosite sisteme, tehnici şi
specializate.
Gropile de cereale s-au întrebuinţat, după mărturiile unor informatori 1 până la primul
război mondial, destinate mai ales păstrării orzului, ovăzului, meiului, cartofilor şi mai puţin
a grâului 2 . Aceste gropi aveau profil de oală, fiind bine arse în interior, capacitatea lor de
înmagazinare ajungând până la 2.000 kg. Pe teritoriul Dobrogei acest tip de groapă de
cereale purta denumiri diferite: groapă de pâne, groapă de bucate, groapă românească,
groapă cojenească, oală, groapă oarbă. A mai existat tipul de groapă în formă de ghiveci,
nearsă, căptuşită cu pleavă, paie sau trestie, denumit groapă turcească, groapă tătărască,
ghivece, tătrâie 3 .
Condiţiile de depozitare asigurate de aceste gropi erau atât de eficiente, încât,
uneori, le depăşeau pe acelea oferite de hambare, coşare, magazii.
Porumbaru/, general răspândit în satele dobrogene, servea la depozitarea ştiuleţilor
de porumb. Se construia din nuiele împletite şi lipite cu lut sau din laţi.
Magaziile, hambarele, coşarele au luat locul gropilor de cereale, fiind întrebuinţate
la păstrarea grâului, ovăzului, orzului etc. Se construiau din scânduri. Ca elemente
etnografice specifice satelor din zonă au apărut după primul război mondial.
Podurile caselor au fost şi sunt folosite pentru depozitarea unor produse agricole.
Pentru păstrarea temporară a unor rezerve de cereale sau făină s-au folosit
recipiente mai mici precum coşurile de nuiele lipite cu lut în interior şi hambare mici, de
scândură, compuse dintr-o ladă, cu două compartimente, cu capac sau fără 4 .
Între uneltele agricole tradiţionale mai importante, consemnăm plugul pentru arat,
cu o brazdă, confecţionat din fier, care până la sfârşitul secolului al XIX-iea era din lemn
dotat cu brăzdar de fier 5 , rariţa, cu care se făceau şanţuri printre rândurile de porumb
înainte de prăşit, grapa de mărăcini, borâna (grapa de fier) şi tăvălugul pentru grăpat, sapa
şi cazmaua pentru săpat, secera cu zimţi şi coasa (la care tătarii puneau un mâner special
numit şalga tutca) pentru recoltarea păioaselor, pietroiul şi dicania pe arman pentru
treierat.
Colectivizarea agriculturii înfăptuită de regimul comunist la mijlocul veacului trecut,
desfiinţată după 1989, produsese o serie de mutaţii esenţiale nu numai în ce priveşte
proprietatea asupra pământului ci şi asupra tehnicilor şi instrumentarului cu caracter
agricol tradiţional, trecându-se la mecanizarea pe scară largă a lucrărilor agricole.
Pentru

păstrarea,

construcţii tradiţionale

Creşterea animalelor s-a practicat şi se practică, alături de agricultură, în toate
satele dobrogene, ca pe întreg teritoriul ţării. S-au crescut boi, vaci, cai, oi (rasă tigaie şi
spancă), porci etc. Între sistemele tradiţionale de creştere a animalelor reţinem:
- creşterea liberă a porcilor şi cailor în baltă;
- creşterea vitelor pe lângă casă, în adăposturi specializate;
- păstoritul agricol local, o formă strâns legată de agricultură, caracterizată în
principal de faptul că turmele nu părăsesc hotarul satului, sistem întâlnit în două
variante:
a) fără staul, strungă şi stână, în care se încadrează păşunatul ciurdei de vaci pe
izlaz (ceair), animalele revenind seara acasă;
b) cu staul şi strungă dar fără stână, variantă în care se încadrează păşunatul
cârdurilor de oi (250 capete), pe hotarul satului, din aprilie până în noiembrie. Pe izlaz era
constituită târla compusă din bordeiul ciobanului, strungă (arcaci), comarnic (cu spătari)

1

***, Atlasul etnografic al României, IV, 1978, p. 85.

2

Ibidem.
Ibidem, p. 87.
Informator Dan Anghel, n. 1896, Seimenii Mari.
Ibidem.

3

4
5
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pentru muls şi pedele de stuf pentru protecţia animalelor contra intemperiilor. Locul de
închis oile se mai numea şi corlată.
Cârdurile de oi se constituiau prin asocierea micilor proprietari, care luau laptele cu
rândul şi preparau produsele lactate acasă. Rândul era stabilit prin înţelegere (la 1O oi sau
la 20), tragere la sorţi ori pentru fiecare oaie proprietarul avea dreptul la 5 litri pe sezon.
Mulsul era efectuat de ciobanul care avea în grijă şi pază oile, iar şeful cârdului ţinea toată
rânduiala târlei.
Tehnicile tradiţionale de prelucrare a laptelui în gospodărie se baza în principal pe:
folosirea cheagului la închegat, fierberea zărului pentru urdă, baterea laptelui de vacă în
putinei pentru obţinerea untului, folosirea saramurii la brânza telemea, produsă doar în
timpul verii, brânza dospită fiind preparată, numai toamna.

Viticultura s-a practicat în toate satele cercetate, soiurile cele mai frecvente fiind
nohan, novă, teră, ţigamen. Altoitul nu s-a practicat în toate satele (doar
la Mircea Vodă), iar ca munci de întreţinere se efectuau tăiatul viţelor cu cosorul (tirpan),
săpatul, plivitul şi prăşitul.
Pentru stoarcerea strugurilor culeşi în coşuri de nuiele s-a folosit stoarcerea cu
sacul: pisau strugurii în putină, apoi îi introduceau în sac şi apăsau cu mâinile sau
picioarele într-o albie (uluc).
Teascuri specializate au apărut după 1950.
Vinul îl păstrau în butoaie, dar nu existau construcţii de tipul cramelor.
indigenă, zaibăr,

Pescuitul, cu tehnici şi unelte tradiţionale, a permis completarea resurselor de
hrană, el practicându-se în toate satele cercetate, ca ocupaţie secundară. Cei din Seimenii
Mari pescuiau în „ghioale" şi în Dunăre, fiind pe malul fluviului, celelalte sate pescuiau
numai în apă stătătoare (ceair).
Prindeau ciortan, biban, plătică, şalău, ştiucă, roşioară, caracudă, caras, somn,
cegă, lin, cârjoară.
Ca tehnici şi unelte tradiţionale foloseau prinderea cu mâna, pescuitul cu undiţa, cu
unelte din plase şi cârlige şi din împletituri dintre care reţinem priponul (periteaşca),
chipcelul, plasa, setea, prostovolul, coşul orb, vârşa, odorobul, hălăul, mreaja de obrete,
mreaja de cişit (mai multe specii de peşte).
În unele sate s-au utilizat ambarcaţiuni de pescuit pe care le împingeau cu „beldii".
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Strungă

Târlă

în Balta

Dunării I

Sheepfond in Balta

Dunării

în Dobrogea I Sheep stable in Dobrogea
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Setcă

la uscat, Mahmudia,

judeţul

Plasă

Tulcea I Seine drying, Mahmudia, Tulcea County

de prins peşte I Fishing net
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Prostovol I Landing net

Dicanie I Threshing board

Tăvălug

de

piatră

I Ro/Ier
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