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CUVÂNT ÎNAINTE

Cercetarea etnografică În Dobrogea Începută În deceniul
şapte

al

secolului

XX,

a

cunoscut

În

evoluţia

sa

etape

importante. În primul rând, au fost alcătuite colecţiile de artă
populară dobrogeană ce au constituit nucleul Muzeului de Artă

1975. În felul acesta au

Populară, deschis la Constanţa În anul

fost salvate dovezi de cultura materială şi spirituală de pe
pământ dobrogean, Înaintea ca acestea să rămână doar În
amintirea localnicilor.

Pentru realizarea unei temeinice cercetări ştiinţifice s-a
evidenţiat

pe

orizontului

tematic

conform

unui

parcurs
plan

1980)

(după

asupra
bine

tuturor

necesitatea

provinciilor

structurat

din

punct

lărgirii

româneşti
de

vedere

documentar, artistic, zonal. Acumulările de patrimoniu s-au
făcut treptat astfel Încât, În prezent, toate zonele etnografice
ale

României

sunt

reprezentate

proporţional

În

colecţiile

noastre.
În paralel, cercetarea ştiinţifică În Dobrogea s-a constituit
În obiectiv tematic cu caracter permanent, finalizată Într-o
apariţie editorială În
etnografic":

3 volume sub titlul „Dobrogea - Studiu

Românii autohtoni - voi.I;

Românii balcanici -

voi.li; Turcii şi tătarii - voi.III.
În toţi aceşti ani am avut ca preocupare permanentă
studiul arhitecturii tradiţionale din Dobrogea şi conservarea
acesteia.

Deşi planul de cercetare s-a realizat şi a fost

Întocmită documentaţia necesară privind tipologia aşezărilor,
evoluţie,

arhitectură,

gospodărie,

acesta

nu

s-a

putut

concretiza prin conservarea in situ a unor monumente de
arhitectură tradiţională specifică, negăsindu-se calea legală de
finanţare a acestui proiect. Şi totuşi am găsit Înţelegere şi
sprijin la Mănăstirea Dervent prin părintele Stareţ Andrei care
ne-a propus organizarea unui Muzeu al Satului Dobrogean pe
pământul mănăstirii, Într-un spaţiu special amenajat, În spatele
stăreţiei, la graniţă cu fluviul Dunărea. Cu sprijinul Domniei
Sale şi altor specialişti prezenţi la mănăstire - arhitecţi,
ingineri

constructori,

gospodărie

dintr-o

am

reuşit

aşezare

să

veche
3
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strămutăm
a

Dobrogei,

o

primă
Oltina,

1573. Casa are

menţionată pentru prima dată În defterul de la
temelia

zidită

din

piatră

de

râu,

pereţii

din

chirpici

şi

acoperişul din olană. Este tipul de casă tricelulară cu prispă la
faţadă şi foişor dispus În ax, reprezentativ pentru aşezarea
respectivă.
Muzeul nostru are În documentarul etnografic mai multe
tipuri de case specifice Dobrogei care ar trebui strămutate
pentru organizarea acestui muzeu. La realizarea acestuia o
contribuţie financiară a avut-o şi Consiliul Judeţean Constanţa
care

s-a

arătat

foarte

interesat

de

acest

proiect

şi

de

dezvoltarea unui turism rural În zonă.
Considerăm că cercetarea etnografică privind arhitectura
tradiţională din Dobrogea, desfăşurată de colectivul muzeului
nostru prin specialiştii săi, muzeografi, documentarişti, trebuie
cunoscută, arhivată, consemnată şi publicată Într-o revistă de
cercetare etnografică. Cercetarea s-a Încheiat anul acesta şi a
cuprins

sudul

cercetate

Dobrogei.

astfel:

Ghindăreşti,

Am

limesul

Topalu,

grupat

aşezările

dunărean

Dunărea,

dobrogene

Saraiu,

Seimeni,

Ciobanu,

Seimenii

Mici,

Cochirleni, Rasova, Vlahi, Aliman, Dunăreni, Oltina, Canlia,
Ostrov,

Almalău;

Fântânele,

nordul

Grădina,

judeţului

Runcu,

Gârliciu,

Vulturu,

Dulgheru,

Pantelimon;

sudul

judeţului - Lipniţa, Ion Corvin, Negureni, Adamclisi, Urluia,
Chirnogeni;

estul

judeţului

-

Istria,

Cogealac,

Tariverde,

Săcele, Târguşor, Corbu şi pentru centrul judeţului - Mircea
Vodă.
Malul dobrogean al Dunării a constituit din totdeauna o
zonă compactă, românească. Notele unor călători străini care
au

străbătut

facilitează
tipologice

Dobrogea

Încercarea
a

vechilor

În
de

perioada

ultimelor

reconstituire

aşezar1

rurale

şi

trei

secole,

a

configuraţiei

a

gospodăriilor

aparţinând populaţiei autohtone.
Dobrogea etnografică prezintă un interes deosebit şi
datorită structurii populaţiei: români, autohtoni sau veniţi din
celelalte provincii româneşti, aromâni, turci,

tătari,

nemţi,

lipoveni, bulgari, greci, italieni. În acest context arhitectura
tradiţională dobrogeana, reprezentată prin locuinţă şi anexele
gospodăreşti,

constituie

centrul

vieţii

4
https://biblioteca-digitala.ro

de

familie

cât

şi

universul material al locuitorilor de pe aceste meleaguri.
Locuinţa bicelulară cu tindă şi odaie, dominantă În aşezările

rurale dobrogene În a doua jumătate a secolului XIX, se mai
păstrează şi astăzi În localităţile Ostrov,

Dunăreni,

Vlahi,

Rasova. Locuinţa tricelulară cu tindă mediană şi două camere
succede primul tip de casă şi este Întâlnit la Oltina, Seimeni,
Seimenii

Mici,

Aliman.

Prispa,

element

important

de

arhitectură al casei, se desfăşoară, În general, pe toată faţada
dar poate continua şi pe două laturi. Joasă sau Înălţată de la
pământ, prezintă stâlpi din lemn şi parapet sin scânduri simple
sau traforate. Acest tip de casă este considerat tipul vechi de
locuinţă dobrogeană, fiind caracteristic populaţiei româneşti
dar Întâlnit şi la etnii. Diferenţa constă În decoraţiunea părţilor
din lemn dar şi În lăţimea prispei. Trebuie să menţionăm şi
frecvenţa casei cu foişor, amplasat În faţa intrării, În axul
casei, Împărţind suprafaţa faţadei principale În două părţi
simetrice cu acces lateral sau frontal.
Varietatea arhitecturii dobrogene este dată şi de casele
aparţinând

etniilor:

casa ' de

influenţă

balcanică,

specifică

populaţiei bulgăreşti şi greceşti; casa lipovenească cu faţada
secundară spre stradă şi fronto
_ n decorat cu motive traforate;
casa nemţească lungă şi Îngustă, cu acoperiş ascuţit şi cu
două capete de cal cioplite Îr1' vârful frontonului, sau casele
aparţinând tătarilor şi turcilor din două sau trei camere şi
adăugirea, la acest tip, a altor module asemănătoare pentru
Întreaga familie, mărită, prin căsătoria copiilor. Materialele
folosite la construcţia caselor, indiferent de populaţia căreia
au aparţinut sunt: piatra pentru temelie, chirpicii şi ceamurul
pentru pereţi, lemnul pentru tâmplărie şi şarpantă, stuful,
olana sau ţigla pentru acoperiş.
În acest număr vom prezenta, conform ordinii stabilite,
arhitectura din aşezările sud-dobrogene Începând cu limesul
dunărean: Saraiu, Ghindăreşti, Topalu, Seimeni, Seimenii Mici,
Aliman.

5
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SARAIU
Comuna Saraiu este situată în partea de nord-vest a judeţului, la 91 kilometri de
municipiul Constanţa şi la 17 kilometri de Hârşova. Se învecinează la nord şi est cu comuna
Casimcea Uudeţul Tulcea), la vest cu comuna Ciobanu, la nord-vest cu comuna Gârliciu, la
1
sud cu comuna Horia şi la sud-est cu comuna Vulturu.
Relieful este alcătuit din forme specifice de întrepătrundere a podişului dobrogean cu
lunca Dunării, cu numeroase dealuri şi movile şi este străbătut de apele pârâului Topolog (sau
Sarai) căruia localnicii îi spun „derea". O descriere completă morfo-geologică şi geografică a
zonei este realizată în „Dicţionarul geografic, statistic, economic şi istoric al judeţului
Constanţa", alcătuit în 1 897 de Grigore Dănescu. 2
Numele localităţii Saraiu vine de la denumirea turcească a ruinelor castrului roman
Cius ( Gârliciu ), care în limba turcă se denumeşte „sarai-koy" (= palat, cetate).
Satul este întemeiat în timpul dominaţiei otomane asupra Dobrogei, fără a se putea
preciza cu exactitate data. Până după Războiul de I ndependenţă satul a fost locuit de o
majoritate de turci şi tătari crimeeni, existând două „mahalale" distincte - una a turcilor, alta a
tătarilor - astăzi mai păstrându-se pietre funerare vechi din cimitirul musulman. 3
Localitatea este identificată cu denumirea „Saray'' (de Evliya Celebi, în 1 650);
„Sarai" (pe harta austriacă de pe la 1 790); pe o hartă statistică rusă ridicată în timpul
războiului 1828- 1 829; „Saraince" (de Ion Ionescu de la Brad, în 1 850); „Eni-Saray", kaza
Hârsova
( în documentele din fondurile tapiurilor emise între 1864- 1 877 ). 4
'
În jurnalul de călătorie prin Dobrogea din 1 762 al episcopului de origine bulgară
Boscovic, se menţionează că s-a folosit de un interpret în satele creştine dobrogene Sarikioi
(Saraiu) si Yenikioi (Traian), „unde se vorbea lingua valaca" 5
Î�tr-un manuscris conţinând evidenţa preoţilor şi bisericilor ce funcţionau în satele
dobrogene înainte de 1 878 - care indică satele cu populaţie românească şi bisericile în care
preoţii slujeau în limba română - cercetătoarea Anca Ghiaţă găseşte şi localitatea cu
denumirea „Eni Sarai" (yeni=nou, saray=cetate). 6
Aşezarea are două vetre: la 5 kilometri vest de „Eni Sarai" se află ruinele satului „Eski
Sarai'', sat distrus de turci în războiul ruso-turc dintre 1 828 si
' 1 829 si locuitorii s-au asezat
'
mai spre răsărit, întemeind actualul sat Saraiu. 7
Despre devastarea vechiului sat, cu toponimul „Kaladuka", aminteşte şi Ion Ionescu
de Ia Brad (în 1850). 8 şi M . D. Ionescu în lucrarea „Dobrogea în pragul veacului al XX lea",
localizând ruinele pe malul lacului Hasarlîk. 9
10
Tot M . D. Ionescu precizează că „pe la 1 850 satul era locuit de tătari".
După reintegrarea Dobrogei în graniţele României în 1 878, localitatea este colonizată
cu români. Primii veniţi sunt din satul învecinat, Gârliciu şi din satele de pe malul Dunării :
Dăieni, Ciobanu şi Topalu. 11
Informaţii despre etapele colonizării româneşti a satului ne sunt oferite în lucrarea
editată de Muzeul de Artă Populară Constanţa, „Dobrogea. Studiu etnografic. Românii
autohtoni". Astfel, încă înainte de 1878, în Saraiu s-au stabilit familii de mocani ardeleni .
După 188 1 se stabilesc ialomiţeni şi brăileni, iar până la 1 916 se mai adaugă alte familii de
ardeleni, împroprietăriţi în satele Dobrogei cu pământ. Între 1 907- 1 908 au fost împroprietăriţi
2
veterani din Războiul de Independenţă, veniţi din Oltenia, Muntenia şi Moldova. 1
Toate aceste valuri de colonizări au schimbat componenţa etnică a aşezării în
favoarea majorităţii româneşti.
Din punct de vedere administrativ, la sfârşitul secolului al XIX-iea, comuna aparţinea
plasei Hârşova şi era alcătuită din reşedinţa comunei Sarai şi satele dependente: Balgiu
(Albina), sat înfiinţat în urma războiului din 1 855, Carapelit (Stejaru), sat înfiinţat de tătari
prin 1 842 şi Dulgheru, fondat prin 1 860 de români transilvăneni. 13
Comuna era una dintre cele mai mari şi populate din plasă, având o suprafaţă de
1 1 .240 ha, din care 200 ha ocupate de vetrele celor 4 sate, cu 436 de case. Satul Sarai era
caracterizat de Gr. Dănescu în „Dicţionarul geografic, statistic, economic şi istoric al judeţului
Constanţa" de la 1 897, ca „sat mare împărţit în 5 zone distincte, însă casele nu sunt aşezate pe
uliţi regulate."
•

'
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Reşedinţa comunei avea o populaţie de 200 familii cu I 074 suflete, „mai tpată
românească . . . ocupându-se cu agricultura şi creşterea vitelor." În comună mai erau
înregistrate aparte 3 fierării, o moară cu aburi, 2 mori de apă şi de 4 de vânt. 14
La începutul secolului al XX-iea, comuna Sarai avea în administrarea sa numai satul
Balgiu (Albina), având o populaţie, la 1 9 1 6 de 1 621 români, 52 turci, 2 sârbi şi 63 ţigani şi la
1 922 de 1 1 38 români, 1 bulgar si 12 tătari. 1 5
În Tabloul de împărţir� administrativă a judeţului Constanţa, cu modificările făcute
până la 1 iulie 1936, comuna Saraiu avea în administrare satul Albina (cu denumirea veche
Balgiu)16 .
Ca urmare a reorganizării administrativ-teritoriale a ţării din anul 1 968, localitatea
devine comună cu denumirea Saraiu.
În prezent, comuna este alcătuită din 3 sate: Saraiu, Dulgheru şi Stejaru. Populaţia a
înregistrat o scădere numerică semnificativă din 1 970 când avea 2.653 locuitori, la 1 .3 1 5
locuitori, cifră înregistrată în urma recensământului din 1999 1 7 , datorată migrării populaţiei
active către centrele urbane. Comuna are în prezent 330 de gospodării şi o economie
preponderent agrară.
În comuna Saraiu există o şcoală înfiinţată în 1 880 şi instalată în local propriu în
1 903. 18
Biserica cu hramul „Sf. M are M ucenic Gheorghe" a fost construită la 1 886. 1 9

În Expunerea prefectului N.T. Negulescu cu privire la situaţia judeţului Constanţa în
anii 1 9 1 6 şi 1 922- 1 923, se fac referiri la cele două cariere de piatră din comuna Saraiu, una
aparţinând statului şi alta locuitorilor, care exploatează piatră vânătă, câte 1 00 m 3 anual . 20
În aceeaşi expunere sunt înregistrate 74 de tăntâni în Sarai (la 1 9 1 6) şi 1 6 fântâni (la
1 922), „toate construite din piatră, cu cumpănă şi ghizduri."21
Din a doua jumătate a veacului al XIX-iea, locuinţa de suprafaţă o înlocuieşte treptat
pe cea semiîngropată, integrându-se caracteristicilor geografice ale provinciei şi articulând,
printr-o altă volumetrie şi un alt raport al proporţiilor, peisaj ul aşezărilor rurale.
Şarpantele din lemn susţineau învelitori din pământ, stuf, trestie sau papură. Abia
după primul război mondial casele celor mai înstăriţi capătă învelitori din olană, produsă în
aşezări precum Ostrov, Oltina, Băneasa.
Tehnica de construcţie larg răspândită în aşezările rurale ale Dobrogei, dar şi în cele
din vestul extrem al Transilvaniei, din zonele de sud ale Moldovei şi M unteniei sau din
ţinuturile stepice nord-pontice şi aridele spaţii ale Apropiatului Orient, este cea a lutului,
utilizat sub forma ceamurului sau a cărămizilor nearse („chirpici, chirpică, tulă însorită").
Cu predilecţie s-a folosit lutul galben „scos dintr-un mal'', „tras cu albia" sau „de pe
ceair", mărunţit cu sapa, udat şi frământat de copitele cailor sau tălpile goale ale mai multor
bărbaţi. Pământul galben se amesteca apoi cu paie de grâu, orz, secară, tocate cu toporul sau
„fărmate la pietroi" (arman).
Majoritatea caselor din aşezările dobrogene au temelia zidită din piatră de râu, de mal
sau de carieră.
Cât priveşte acoperişul locuinţei rurale dobrogene, se constată răspândirea atât a celui
în 4 ape, cât şi a celui în 2 ape, prezentând frontoane zidite din chirpici sau realizate din
scânduri şi utilizarea tipului de şarpantă cu pantele puţin înclinate, pentru învelitorile din
olană şi ţiglă şi a celui cu pantele mai înclinate, pentru învelitorile din stuf, papură, tablă.
Majoritatea caselor cu prispă din Saraiu au planul compus din tindă centrală şi două
încăperi laterale, cu o singură intrare. Prispa se întinde de-a lungul faţadei, dar se poate
continua si pe două laturi.
Î � comuna Saraiu predomină din punct de vedere planimetric, locuinţa tricelulară, cu
tindă şi două odăi laterale. La planul cu tindă şi două camere este de remarcat modul practic
în care a fost rezolvată problema încălzirii celor trei încăperi prin dimensionarea largă a tindei
şi poziţionarea sobei oarbe în această încăpere.
Lemnul este folosit la construirea armăturii acoperişului, formată din căpriori,
contrafise, leţuri, cosoroabe, grindă de coamă, ca şi pentru tavanul casei: grinzi, grinzişoare,
scânduri. Se folosesc esenţe mai uşor de găsit în zonă, salcâm, plop. Lemnul se foloseşte şi
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pentru confecţionarea stâlpilor care susţin acoperişul prispei sau foişorului ca ş1 pentru
elementele decorate traforate.
În ceea ce priveşte tipologia planului tricelular cu prispă, am întâlnit următoarele
variante: prispă liberă situată doar la faţadă asociată cu stâlpi din lemn; casa cu prispă liberă
situată pe o singură latură, cu balcon în dreptul tindei, susţinut cu stâlpi din lemn; casă cu
prispă parţială, poziţionată doar în dreptul tindei şi a celor două odăi, cu o încăpere pe latura
stângă ieşită în rezalit. Prispa este asociată cu parapet din scânduri traforate şi stâlpi din lemn,
având paziile şi capiteluri decorate cu motive geometrice traforate; casă cu prispă situată în
dreptul faţadei, asociată cu parapet din scânduri traforate, capiteluri şi pazii cu motive
geometrice traforate.
Când anexele sunt destinate adăpostirii animalelor (grajduri pentru vite mari, saiaua
pentru oi) ele sunt amplasate departe de casă. Recent, au fost adosate casei construcţiile anexe
nespecifice, menite să alcătuiască un adăpost destul de precar pentru puţinele vite aflate în
gospodărie. Construcţiile anexe separate de casă, între care amintim porumbarul şi curnicul
pentru păsări, ocupă un al doilea compartiment al gospodăriei. Ultimul compartiment era
rezervat armanului sau grădinii de zarzavat.
Predominante au fost anexele justificate de profilul ocupaţional, cel mai adesea mixt,
al gospodăriei rurale dobrogene. Cele mai des întâlnite sunt construcţiile folosite pentru
depozitarea uneltelor(şoproane, chiler, aplecători denumite „polată"), a alimentelor(beciul,
celarul), urmate de anexele pentru depozitarea cerealelor (hambare, porumbare, magazii).
Ca anexă putem aminti în comuna Saraiu o fierărie, situată pe latura stângă a
gospodăriei, cu pereţi din chirpici, tencuiţi ulterior, învelitoare din ţiglă. Pe latura lungă se
află o fereastră bipartită cu lemnăria în acelaşi ton. Fierăriei îi este adosată o altă încăpere care
prezintă pe lateral o uşă de acces şi o fereastră.
Cele mai frecvente grajduri în comuna Saraiu sunt cele cu pereţii din chirpici, lipiţi cu
ceamur, având învelitoarea în două ape din olană sau ţiglă sau atunci când aceste materiale s
au degradat, din tablă sau eternită. Aceste adăposturi pentru animale au un număr variabil de
UŞI.
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Saraiu - Casa nr. I
Casa aparţine „babei Stana" aşa cum o numeau localnicii, soţia lui Stana N icolae, este
moştenită de la părinţi. „Baba Stana" era cunoscută pentru „descântecele sale". Femeia este
decedată, iar casa nu mai este locuită (informaţiile sunt oferite de Boldea Nicolae, 58 de ani,
custode la Căminul Cultural). Boldea Nicolae precizează că aceasta este cea mai veche casă a
satului care se mai păstrează. De subliniat că învelitoarea este din tablă, deşi este cunoscut
faptul că tabla a fost introdusă mai târziu ca material, necesitând fomie mult lemn pentru
prinderea bucăţilor de tablă. De aici reiese faptul că proprietarii erau oameni înstăriţi.
Sistemul de construcţie este cel tradiţional în Dobrogea. Fundaţia este alcătuită din
piatră de carieră luată din apropierea comunei Saraiu. Temelia putea fi numai un pat de pietre
mărunte, numit „saur", pe care se aşezau apoi chirpicii sau putea fi o fundaţie solidă pentru
construitea căreia era necesară săparea unui şanţ de 0,30-0,50 m. Pereţii sunt din chirpici ,
l ipiti cu ceamur. Peretii au câte 4-5 straturi succesive. Sarpanta este din lemn autohton, rareori
se foloseşte lemnul d � bard cumpărat din târguri. Învel itoarea este din tablă de culoare neagră.
Locuinţa datează cu aproximaţie din primul deceniu al secolului al XX-iea. Nu mai
este locuită, iar starea de conservare este mediocră, având nevoie de unele recondiţionări
(ferestrele au fost sparte, iar învelitoarea prezintă unele deteriorări) .
Tipul d e plan: Casa s e înscrie î n timpul d e plan tricelular, c u tindă mediană şi două
odăi laterale. Casa prezintă un balcon, în dreptul tindei, susţinut de 4 stâlpi din lemn. Prispa
este situată pe o singură latură- la faţadă şi este asociată cu stâlpi din lemn păstrând culoarea
naturală a lemnului şi nefiind decoraţi .
Odăile sunt l uminate d e câte două ferestre bipartite, având lemnăria d e culoare verde.
Accesul în locuinţă se realizează prin tindă(uşii de acces, din lemnărie de culoare verde
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fii n du-i adosată în partea superioară o fereastră orizontală). Uşa este încadrată de două
ferestre bipai1ite înguste cu lemnărie de culoare verde. Locuinţa este orientată spre curte, fiind
paralelă pe u liţă. Pereţii sunt văruiţi în bleu şi prezintă în partea inferioară un brâu lat de
culoare albastră. Învelitoarea este în patru ape din tablă.

Saraiu - Casa nr.2
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Casa este proprietatea lui P iţigoi Vasile, casa fiind situată pe şosea la numărul 73.
Este locuinţa unui om înstărit, cu pământ şi vite, care deţinea o maşină de bătut pământul, cu
vânturătoare. Domnul Boldea Nicolae, custodele Căminului Cultural, ne-a precizat faptul că
în comuna Saraiu tehnica cea mai des folosită în construcţia pereţi lor este cea a „chirpicilor"
l ipiţi cu ceamur, nu se foloseşte tehnica „cocoloaşelor" ca în Gârliciu. Se utilizau meşteri
locali . Sistemul de construcţie este format din fundaţie de piatră, soclu de piatră, fiind ulterior
tencuit, pereţi din chirpici l ipiţi cu ceamur, văruiţi în totalitate cu alb, şarpanta este din lemn
de provenienţă locală, iar învelitoarea este din ţiglă, care tinde să devină dominantă sub raza
de influenţă a oraşelor mari. Casa datează cu aproximaţie din prima jumătate a secolului al
XX-iea. Este în funcţie sau folosinţă, iar starea de conservare este bună.
Tipul de plan: Tricelulară cu tindă mediană şi două odăi laterale, fi indu-i adosată pe
latura stângă o încăpere, ieşită în rezalit, odaie luminată cu ajutorul a două geamuri, unul la
faţadă şi celălalt pe lateral stânga, aceasta din urmă fiind asociat cu o uşă de acces. Locuinţa
prezintă o prispă parţială, l iberă fiin d poziţionată doar în dreptul tindei şi a celor două odăi( pe
2/3 din suprafaţa faţadei). Prispa este asociată cu stâlpi din lemn(nouă), având capitelurile şi
paziile ornamentate cu motive geometrice traforate şi lemnărie vopsită cu gri.Prispa este
asociată deasemenea cu un parapet cu motive decorative obţinute din scânduri traforate.
I ntrarea pe prispă se realizează central, printr-un „balcon", prin intermediu l a trei trepte de
zidărie. Tinda prezintă o uşă de acces în care lemnăria de culoare gri este asociată cu ferestre
b ipartite vopsite în acelaşi ton. Casa are faţada orientată spre grădina de legume, fiind paralelă
pe strada prîncip::tlă. Învelitoarea este în patru ape, cu ţiglă adusă de la Hârşova, de la fabrica
lui Papuc. În . dreptul balconului putem observa un fronton din ţiglă. Gardul care
împrejmuieşte casa 'este din stinghii din lemn, vopsite în alb, pe un soclu de piatră tencuit şi
văruit, :asociat cu piloni din zidări'e.
10
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Saraiu - Casa nr.3
Casă situată pe strada Tulcei, nr.6, proprietatea lui Babiş Niţă, crescător de oi. De la
un localnic aflăm că proprietarul a deţinut circa 3-4000 de oi, fiind o persoană înstărită.
Sistemul de construcţie este cel tradiţional în Dobrogea. Fundaţia este alcătuită din
piatră de carieră luată din apropierea comunei Saraiu. Temelia putea fi numai un pat de pietre
mărunte, numit „saur", pe care se aşezau apoi chirpicii sau putea fi o fundaţie solidă pentru
construitea căreia era necesară săparea unui şanţ de 0,30-0,50 m. Pereţii sunt din chirpici ,
lipiţi cu ceamur. Pereţii au câte 4-5 straturi succesive. Şarpanta este din lemn autohton, rareori
se foloseşte lemnul de bard cumpărat din târguri. Învelitoarea este din ţiglă procurată din
Hârşova.
Casa datează cu aproximaţie de la jumătatea secolului al XX-iea, este în folosinţă,
fiind închiriată unor tineri din Constanţa, iar starea de conservare este bună.
Tipul de plan: Casa este în forma literei „L", având patru încăperi la faţadă. Casa
prezintă o prispă d ispusă pe două treimi din suprafaţa totală a faţadei, prispă cu acces ce se
realizază central, cu ajutorul a două trepte de zidărie. Prispa prezintă un parapet(„gărduţ")
obţinut din scânduri de lemn traforate (motive geometrice centrale), asociat cu opt stâlpi
având capiteluri semicirculare cu motive geometrice traforate şi cioplite. Consolele sunt de
asemenea cioplite. Paziile prezintă motive geometrice traforate. Accesul în locuinţă se
realizează prin uşa tindei, uşă cu lemnărie vopsită în alb asociată cu geam şi o fereastră
orizontală în partea superioară. Uşa este încadrată de două ferestre verticale, bipartite, înguste
ca dimensiune, cu lemnărie albă. Odăil e sunt luminate de două ferestre bipartite. Pe latura
dreaptă se pot observa două încăperi, dintre care una este utilizată drept bucătărie. Odaia
dinspre stradă este supranumită şi „cea bună". Faţada este orientată spre curte, perpendicular
pe strada principală. Învelitoarea este din ţiglă, dispusă în patru ape.
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Saraiu - Casa nr.4
Casa este proprietatea lui Tudoran T. Ion, acesta fiind rudă de gradul I cu învăţătorul
care a alcătuit o monografie a comunei Saraiu. Această monografia nu se mai află momentan
în posesia primăriei din Saraiu.
Sistemul de construcţie este alcătuit din fundaţie de piatră(procurată din cariera de la
Saraiu), pereţi din chirpici, lipiţi cu ceamur, tencuiţi cu ciment. Şarpanta este din lemn, iar
învelitoarea din ţiglă. Soclul este din piatră de mari dimensiuni, tencuit ulterior cu ciment.
Casa datează din anul 1 937, este în folosinţă, iar starea de conservare este bună.
Tipul de plan: Casa prezintă patru încăperi la faţadă, planul fiind în forma l iterei „L",
cu o bucătărie pe latura dreaptă, ieşită în rezalit. I ntrarea în această odaie se realizează de pe
prispă.
Prispa este dispusă pe două treimi din suprafaţa totală a faţadei, prispă cu acces ce se
realizează central, prin intem1ediul a trei trepte de zidărie şi a unei porţi d in scânduri din
lemn. Prispa prezintă un parapet(„gărduţ") din scânduri nedecorate, vopsite cu verde, parapet
asociat cu opt stâlpi din lemn cu capiteluri traforate. Pazii le sunt şi ele decorate cu motive
geometrice traforate( „florării") ce completează sistemul de ornamentaţie al stâlpilor. Odăile
au lut bătut pe jos, iar tavanele sunt cu „cordiţe", grinzile sunt ieşite în relief. Accesul în casă
se realizează prin intermediul tindei, uşa tindei( din lemn asociată cu geam dispus central) este
flancată de două ferestre bipartite, înguste şi încadrate de tencuială realizată cu ciment. Odăile
sunt şi ele luminate de câte două ferestre bipartite cu lemnărie de culoare verde. Odaia ieşită
în rezali t prezintă o uşă de acces de pe prispă şi o fereastră tripartită de mari dimensiuni.
Locuinţa are faţada orientată spre curte, având în faţă o nouă casă construită de acelaşi
proprietar, dar mai nouă. Învelitoarea este din ţiglă de mici dimensiuni, dispusă în patru ape.
Gardul care împrejmuieşte doar „casa bătrânească" este din stinghii de lemn vopsite cu alb.
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Casa este proprietatea lui Fieraru Ion, care locuieşte pe strada Tulcei, nr.55. Este
fierar de profesie, iar atelierul este situat pe latura stângă a curţii.
S istemul de construcţie este cel tradiţional- cu fundaţie din piatră, soclu din piatră,
tencuit ulterior, pereţii sunt din chirpici, lipiţi cu ceamur şi tencuiţi cu ciment, şarpanta este
din lemn, iar învelitoarea din tablă.
Casa datează cu aproximaţie de la j umătatea secolului al XX-iea, este în folosinţă, iar
starea de conservare este bună.
Tipul de plan: Se înscrie în tipul de plan tricelular, cu tindă mediană şi două odăi
laterale. Casa prezintă o prispă liberă asociată cu stâlpi din lemn nedecoraţi. Prispa este situată
doar în dreptul faţadei, intrarea pe prispă se realizează central, cu ajutorul a două trepte de
zidărie. Paziile sunt decorate cu motive geometrice traforate şi cioplite. Accesul în locuinţă se
realizează prin intermediul tindei. Această odaie prezintă o uşă de acces cu lemnărie de
culoare verde, încadrată de două ferestre înguste, cât 2/3 din uşă. Odăile prezintă câte două
ferestre bipartite cu lemnărie de culoare verde, încadrate de o tencuială realizată cu ciment.
Odăile au podele lutuite. Învelitoarea este din tablă cu două lucarne pentru aerisirea ş1
luminarea podului. Gardul este din stinghii de lemn, pe soclu de piatră văruit cu alb.
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Saraiu - Casa nr.6
Casa este proprietatea lui Boitan Dumitru(decedat), cumpărată acum de doi tineri din
Constanţa.
Sistemul de construcţie este cel tradiţional în Dobrogea. Fundaţia este alcătuită din
piatră de carieră luată din apropierea comunei Saraiu. Temeli a putea fi numai un pat de pietre
mărunte, numit „saur'', pe care se aşezau apoi chirpicii sau putea fi o fundaţie solidă pentru
construitea căreia era necesară săparea unui şanţ de 0,30-0,50 m. Pereţii sunt din chirpici ,
lipiţi cu ceamur. Pereţii au câte 4-5 straturi succesive. Şarpanta este din lemn autohton, rareori
se foloseşte lemnul de bard cumpărat din târguri. Soclul este din piatră, în unele părţi mai mic,
adaptându-se denivelărilor suprafeţei pe care s-a construit casa. Învelitoarea este din ţiglă.
Casa datează cu aproximaţie din prima j umătate a secolului al X X- lea, este în
folosinţă, strarea de conservare este bună.
Tipul de plan: Se înscrie în tipul de plan tricelular, cu tindă mediană şi două încăperi
laterale. Prispa este liberă, situată doar la faţadă, ea fi ind în partea superioară l utuită, soclul
este relativ înalt din piatră, netencuit. Accesul pe prispă se real izează central prin intermediul
a două trepte de zidărie. Prispa este asociată cu cinci stâlpi din lemn, subţiri, nedecoraţi,
vopsiţi cu verde. Tinda este mai îngustă decât cele două încăperi. Accesul în locuinţă se
realizează prin tindă- uşă de acces din lemn vopsit cu verde asociat cu o fereastră superioară
dispusă pe orizontală. Usa este încadrată de două ferestre înguste tripartite. Odăile sunt
luminate de câte o fereast�ă tripartită în acelaşi ton cu uşa. Învelitoarea este în două ape, din
ţiglă şi prezintă în partea superioară o figurină zoomorfă din teracotă(leu).
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Saraiu - Casa nr. 7
Proprietatea lui Niţă Nacu, momentan nelocuită.
Sistemul de construcţie este cel tradiţional, cu fundaţie din piatră, soclul din acelaşi
material, lutuit la exterior, pereţii sunt din chirpici, lipiţi cu ceamur şi văruiţi în alb, în partea
inferioară prezintă un brâu de culoare gri. Şarpanta şi componentele sale sunt din lemn
autohton, cel mai adesea din salcâm. Învelitoarea originală a fost înlocuită cu un material de
construcţie mai modem-etemită. Casa este constuită cu aproximaţie la începutul secolului al
XX-lea(menţionăm că învelitoarea a fost înlocuită ulterior), este în folosinţă, iar starea de
conservare este relativ bună( nefiind locuită a suportat unele degradări în exterior).
Tipul de plan: Se înscrie în tipul de plan tricelular, cu tindă mediană şi două odăi
laterale. Prispa este liberă dispusă pe două laturi, în partea superioară este lutuită, soclul este
din piatră, fiind de mici dimensiuni. Accesul pe prispă se realizează central, cu aj utorul a două
trepte de zidărie. Prispa este asociată cu stâlpi din lemn decoraţi în paiiea superioară cu
capiteluri traforate. Stâlpii nu sunt vopsiţi, păstrează culoarea naturală a lemnului. Paziile sunt
şi ele decorate cu motive geometrice traforate. Tinda prezintă o uşă de acces (cu motive
geometrice excizate şi în relief, vopsită cu gri), încadrată de două ferestre dreptungiulare,
înguste, cu lemnărie de culoare gri. Odăile sunt luminate de câte două ferestre mari şi
bipartite. Pe latura din stânga a fost adosată o bucătărie, iar în spatele casei- o aplecătoare pe
toată lungimea locuinţei, având încă două încăperi, cu uşă de acces Î1!cadrată de două ferestre
de mici dimensiuni vopsite cu brun şi o fereastră bipartită mai mare. lnvelitoarea este în patru
ape din etemită cu o lucarnă pentru aerisirea podului. Gardul este din stinghii de lemn, iar
locuinţa are faţada orientată spre curte, paralele cu uliţa.
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Saraiu - Casa nr.8
Casă proprietatea lui Gravilă Ion, cu strămoşii veniţi din zona Bran. Sistemul de
construcţie este cel tradiţional, cu fundaţie din piatră, soclul din piatră, relativ înalt, tencuit la
exterior. Pereţii sunt din chirpici, lipiţi cu ceamur şi tencuiţi la exterior cu ciment. Şarpanta
este din lemn local , iar învelitoarea din ţiglă. Casa este construită cu aproximaţie de la
începutul secolului al XX-iea, este în folosinţă, iar starea de conservare este bună.
Tipul de plan: Se înscrie în tipul de plan tricelular cu tindă mediană şi două odăi
laterale. Prispa este situată doar la faţadă, iar intrarea pe prispă se realizează central cu
ajutorul a trei trepte de zidărie. Prispa este tencuită în partea superioară şi prezintă un parapet
cu motive decorative centrale obţinute din scânduri traforate. Parapetul este asociat cu stâlpi
din lemn, vopsiţi în verde, având capiteluri cu motive geometrice traforate. Paziile sunt şi ele
decorate cu motive geomeh·ice traforate. Tinda prezintă o uşă de acces cu lemnărie verde,
asociată cu o fereastră orizontală bipattită. Uşa este încadrată de două ferestre înguste (3/4 din
dimensiunea usii), tripartite cu lemnărie verde. Cele două odăi sunt luminate de câte două
ferestre de ma;i dimensiuni, 2 verticale şi una orizontală. Învelitoarea este în patru ape din
ţiglă, iar gardul este din stinghii de lemn. Locuinţa are faţada orientată spre grădină, situată la
intersecţia dintre două uliţe.
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Case din comuna Saraiu
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GHINDĂREŞTI
Comuna Ghindăreşti este situată în partea de NV a j udeţului Constanţa, la o distanţă de 89
km de municipiul Constanţa, la 5 km Sud de DN 2A Hârşova- Constanţa, în dreptul km 1 3 1 , şi la doar
400 m de fluviul Dunărea. Se învecinează la N cu DN 2A, la S cu comuna Topalu, la V cu Dunărea, la
E cu comuna Horia. Legătura cu drumul naţional Hârşova-Constanţa se face prin două drumuri
comunale asfaltate.
Comuna, care ocupă o suprafaţă de 1 .887 ha, are un relief de podiş şi câmpie şi este străbătută
de fluviul Dunărea. ' l Clima este una a extremelor, cu veri foarte călduroase şi ierni geroase.
Atestarea documentară a localităţii se situează în jurul anului 1 787.2 ) La 1 827 satul era locuit
de români, care se ocupau cu creşterea vitelor şi care , datorită epidemiei de ciumă, au plecat de aici,
stabi lindu-se în alte părţi. În locul lor au venit lipovenii, originari de prin părţile Rusiei.3J
Numele vechi, turcesc, al localităţii a fost "Guizdar", "Ghizdar" ("dizdar"= genunchi îngust),
"Ghizdari", dar şi varianta "Ghizdăreşti".
Într-o hartă austriacă de pe la 1 790, localitatea apare sub denumirea de „Ginderestj", iar în
notele de călătorie întreprinse în Dobrogea, în anul 1 849, de agentul polon Korsak, satul este amintit
sub numele de „Dizdilar", cu menţiunea că făcea parte din „kazaua Hârşova". În scrierile agronomului
Ion Ionescu de la Brad, apărute la 1 850, se întâlneşte toponimul „Guizdar", în timp ce denumirea
„Dizdar" apare în documentele turceşti din fondul tapiurilor emise între anii 1 864- 1 877, în care sunt
indicaţi posesorii de pământ cu „tapu" existenţi în satele dobrogene.4)
La 1 897, Grigore Gr. Dănescu, în al său Dicţionar geografic, statistic, economic şi istoric al
judeţului Constanţa, foloseşte denumirea Ghizdăresci,"5J care se regăseşte si în opera Căpitanului
M . D . Ionescu, Dobrogea în pragul veacului al XX-iea, publicată în anul 1 904.6)
În anul 1 925, în Monitorul Oficial din 7 octombrie a apărut noua împărţire administrativă a
judeţului Constanţa, cu noua denumire a comunelor, document în care este menţionată şi comuna
Ghizdăreşti. 7l
Numele nou, românesc, al satului este "Ghindăreşti'', iar numele rusesc este "Novoseolki",
adică "Sat Nou", această denumire fiind explicată astfel de către unul dintre informatorii de teren:
"Există o legendă care spune că noi am fi ultimul sat înfiinţat de l ipoveni în România, iar de aici vine
denumirea de Sat Nou. Celelealte sate lipoveneşti (Sarichioi, Jurilovca) sunt mult mai vechi."8J
La 1 894, comuna Ghindăreşti se compunea din două sate: Ghindăreşti şi Tichileşti, care
însumau împreună 2897 ha şi o populaţie totală de 1 086 de suflete, din care 7 1 5 erau lipoveni.9l
Locuitorii comunei aveau drept ocupaţii agricultura şi pescuitul, care se realiza în Dunăre şi bălţile din
împreJunm1.
Localitatea dispunea în anul 1 904 de o şcoală construită în anul 1 882, în care îşi desfăşurau
activitatea „un învăţător şi 43 de elevi."' 0J Biserica lipovenească din Ghindăreşti, având hramul
,,Înălţarea Domnului", a fost ridicată în j urul anului 1 857, prin contribuţia locuitorilor, iar în anul
1 9 1 6 era deservită de doi preoţi. 1 1 l
Populaţia localităţii în anul 1 9 1 6 era de 1 252 de suflete, din care 1 208 erau l ipoveni, iar 34
români, în timp ce şase ani mai târziu, în 1 922, se constată o scădere a numărului populaţiei, astfel
încât în Ghindăreşti se înregistrează un număr de doar 857 lipoveni şi 1 3 români. 1 2 l Numărul
locuitorilor va spori în anii următori, ajungându-se ca în anul 1 939, într-un Tablou cu numărul
siţ{letelor aflate la I ianuarie 1 939 în comunele din cuprinsul Plasei Dunărea, întocmit de Prefectura
Constanţa, localitatea Ghindăreşti să figureze cu un număr de 1 790 de suflete, din care 1 775 sunt
lipoveni, iar restul români . 1 3l
În ceea ce priveşte numărul caselor, pentru anul 1 897, la nivelul întregi i comune Ghindăreşti,
se înregistrează un număr de 2 1 6 case, '4l în timp ce în anul 1 904, existau 3 3 8 case, din care 20 erau
bordeie. 1 5) Pentru anul 1 9 1 6, doar pentru satul Ghindăreşti se înregistrează un număr de 203 case ( 1 O
cu o cameră; 1 85 cu 2 ; 8 cu mai multe camere), urmând ca în anul 1 922 numărul sa scadă la 1 93 . 1 6J
De-a lungul anilor, situaţia administrativă a localităţii a fost următoarea: între 1 887- 1 968
comună, având în componenţă satele Ghindăreşti şi Tichileşti; între 1 968- 1 996 sat, aparţinând de
comuna Horia (împreună cu satele Horia, Cloşca şi Tichileşti), iar din anul 1 996 redevine comună
(fara alte sate aparţinătoare), printr-o lege adoptată la iniţiativa Comunităţii Ruşilor Lipoveni din
Ghindăreşti.
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În prezent, comuna Ghindăreşti are o populaţie de aproximativ 3200 de locuitori, 99% fiind
ruşi l ipoveni, creştin-ortodocşi de rit vechi. Vatra satului se întinde pe o suprafaţă de 1 850 ha, din care
extrvilan- 1 660 ha, iar intravilan- 1 90 ha. 1 7l
În anul 2007, în comună existau: o şcoală cu clasele I-VIII, construită în anul 1 963, o
grădiniţă, un cămin cultural, două cabinete medicale individuale, două cimitire, un post de poliţie,
reţea de cablu TV, un oficiu poştal şi l 2 societăţi comerciale şi asociaţii familiale, bazate pe
desfacerea de produse către populaţie.
Enoriaşi i comunei Ghindăreşti beneficiază în prezent de două biserici ortodoxe de rit vechi,
ambele aflate în acelaşi perimetru şi deservite de doi preoţi. Cea mai veche biserică, care este şi cea
mai mare, are hramul ,,Înălţarea Domnului"şi a fost construită între 1 906- 1 938, în timp ce Biserica
nouă, finalizată în anul 1 997, a fost construită pe locul unei biserici mai vechi, din lemn, care a ars în
anul 1 944. Această a doua biserică a apărut ca o necesitate, deoarece „comunitatea este mare şi sunt
18)
zile cînd se oficiază două slujbe în acelaşi timp.
Ocupaţia de bază a locuitorilor este agricultura, iar ca ocupaţii secundare menţionăm pescuitul
şi apicultura. Dacă până în jurul anului 1 965, 80% dintre lipovenii din Ghindăreşti se ocupau cu
pescuitul, după ce s-a terminat îndiguirea Bălţii Ialomiţa „s-a rupt firul de viaţă tradiţională, iar
numărul pescarilor a scăzut, pentru că, din ce pescuiau, nu puteau să-şi întreţină fami l iile. Înainte de
1 965, Balta Ialomiţei era o apă, erau heleştee cu peşte mult."19l O parte însemnată din populaţia tânără
lucrează în domeniul construcţiilor, atât în ţară, cât şi în străinătate (Italia, Spania, Israel, Germania,
Portugalia).
În ceea ce priveşte arhitectura, Ghindăreşti se încadrează tipicului aşezărilor lipoveneşti, care
se remarcă prin distribuirea gospodăriilor de o parte şi de alta a drumului, prin regularitatea străzilor şi
prin faptul că locuinţele au latura secundară orientată către stradă, iar faţada principală către curte. Pe
această latură secundară se află prispa („zavalinka"), ieşită în stradă, căpătând uneori aspectul şi
dimensiunile unei bănci. Prispa, care poate fi l iberă sau cu parapet, prezintă stâlpi din lemn şi soclu
din piatră, cimentuit.
Unele case au soclul de pe latura de la stradă foarte înalt ( 1 ,20- 1 ,50 m) şi construit în unghi
înclinat, în ideea de a oferi casei protecţie în cazul unor zăpezi sau ploi abundente. Această latură de
la stradă poate fi liberă, neîmprej muită de gard, iar la casele mai vechi, fereastra de pe această latură,
care este corespunzătoare camerei curate sau camerei din faţă („perednia hata"), este acoperită cu
obloane de lemn, vopsite în culori vii.
La nivelul anului 2007, în comuna Ghindăreşti existau aproximativ 950 de case, repartizate în
zoi
tot atâtea gospodării .
Casele au în general câte trei-patru, chiar cinci, camere, dezvoltate pe lungime, dominantă
fiind casa cu trei camere şi o bucătărie („cuhnia"). Aceasta din urmă, de multe ori era amplasată într
un corp separat, aflat în curte, fie în faţa casei, fie poziţionat lateral faţă de casă. Între încăperi, un rol
important îl avea prima cameră („perednia hata") sau „camera de la stradă". Camera din spate, aşa
numita „zadnia hata", era camera de locuit. Un element specific al arhitecturii interiorului îl reprezintă
„leajanka" (soba, cuptorul întins), folosită atît ca sursă de încălzire, cît şi ca pat în zilele friguroase.
„Leajanka" este un fel de pat din pamânt (mai nou din plăci de teracotă) construit în prelungirea sobei,
care, datorită unei construcţii ingenioase, comunică cu soba şi se încălzeşte simultan cu aceasta.
Camerele au podelele din scânduri, iar tavanul este străbatut de o grindă mediană („matiţa"),
care are rol de susţinere şi, în acelaşi timp, reprezintă o caracteristică a interioarelor lipoveneşti.
Podurile caselor sunt construite din ceamur, stuf sau lemn.
Acoperişurile caselor sunt în două sau patru ape, iar vechile învelitori din stuf, specifice
aşezărilor aflate pe malul Dunării , au fost înlocuite cu ţiglă, tablă sau plăci de azbociment.
Frontoanele din lemn, de formă triunghiulară şi dimensiuni apreciabile, au deseori ornamente
traforate diverse (geometrice, florale, zoomorfe), care se regasesc şi în decorul capitelurilor de la
stîlpii prispei. Un element în plus în ceea ce priveşte decorul frontoanelor îl reprezintă motivele
variate, din lemn traforat, aplicate pe vârful frontonului, sau de o parte şi de alta a ferestrei acestuia.
Paziile sunt şi ele decorate cu traforuri dantelate, puse în evidenţă de cromatica vie a vopselei (bleu,
verde, albastru).
Casele sunt zugrăvite în culori tari şi au faţada principală orientată către grădina de flori ş1
curte („dvor"), iar ferestrele corespunzătoare camerelor sunt amplasate de o parte şi de alta a uşii.

19
https://biblioteca-digitala.ro

Faţada principală, dar şi cea de la stradă prezintă uneori elemente plastice menite sa le pună în
valoare, acestea fiind realizate prin finisaj e cu pământ colorat, sub formă de brâie, care subliniază
partea de jos a peretelui.
Gardurile care împrej muiesc gospodăriile sunt fie din scânduri, fixate pe socluri înalte din
piatră, fie din fier forj at (mai noi).
Anexele gospodăriei se află în prelungirea casei sau în spatele acesteia şi cuprind una sau
două magazii („sarai"), bucătăria de vară („cuhnia"), cuptorul („pecica"), porumbarul („coşniţa"),
grajdul sau coteţul pentru păsări („cureatnic"), cocina pentru porc.
O construcţie aparte, tipică gospodăriei lipoveneşti şi marcă identitară a acestei etnii, existentă
aproape fără excepţie în Ghindăreşti, este „ciornâia bania" sau „baia neagră". Această baie
lipovenească este tip saună şi cuprinde o vatră cu pietre („camenta"), pe care se află cazanul cu apă
pentru încălzit şi patul din scândură („palok"), pe care se aşează cel care se „îmbăiază". Temperatura
apei din cazan poate ajunge până la 1 1 O 0c, iar efectul de saună este amplificat prin stropirea cu apă a
pietrelor încinse. Persoana care face baie se loveşte ritmic pe tot corpul cu o măturică din rămurele de
stej ar („venic"). Denumirea de „baie neagră" este dată de faptul că această încăpere are pereţii negri,
datorită fumului dens, degaj at de focul vetrei.
În ceea ce priveşte materialele folosite la construcţia caselor şi anexelor gospodăreşti, acestea
sunt: piatra pentru temelie (procurată din carierele de la Tichileşti şi Topalu), chirpicii şi ceamurul
pentru pereţi, lutul pentru lipitură, lemnul pentru tâmplărie, iar stuful, ţigla, tabla, plăcile de
azbociment pentru acoperiş.
Meşterii constructori erau în general localnici, iar casele din Ghindăreşti sunt reprezentative
pentru această etnie.
NOTE:
I ) Carta verde a judeţului Constanţa, Editura „Ex Ponto", Constanţa, 2000, p. 1 78.
2) Ibidem, p. 1 78.
3) N.T. Negulescu, Judeţul Constanţa în anii 1916 şi 1922 I 23. Expunere prezentată Consiliului Judeţean de
către dl. N. T Negulescu, prefectul judeţului Constanţa,

Constanţa, Tipografia „Victoria" George I. Georgescu,

1 924, p.242 .
4) Anca Ghiaţă, Toponimie ş i geografie istorică În Dobrogea medievală ş i modernă, în „Memoriile Secţiei de
Ştiinţe Istorice", seria IV, Tom V, 1 980, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1 982, pp.30, 5 3.
5) Grigore Gr. Dănescu, Dicţionarul geografic, statistic, economic şi istoric al judeţului Constanţa, partea I,
Tipografia şi Fonderia de Litere „Thoma Basilescu'', Bucureşti, 1 897, pp. 477-480.
6) Căpitanul M.D. Ionescu, Dobrogea În pragul veacului al XX-iea. Geografia matematică, fisică, politicâ
economică şi militară, Atelierele Grafice „I.V. Socecu", Bucureşti, 1 904, p.420.
7) Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Constanţa, Fond Primăria Topalu, dosar nr. 1 4/ 1 928, f.290.
8) Informator de teren- Alexe Melicov, corn. Ghindăreşti, cercetare de teren 2007.
9) Grigore Gr. Dănescu, op. cit., p. 479.
l O) Căpitanul M.D.Ionescu, op. cit., p. 420.
1 1 ) N.T. Negulescu. op. cit. , p. 245 .
1 2) ibidem, p.242.
1 3) Arhivele Naţionale. Direcţia Judeţeană Constanţa, Fond Prefectura Judeţului Constanţa, dosar nr. 1 7) 1 939,
f. 7 .
1 4) Grigore Gr. Dănescu, op. cit., p . 479.
1 5) Căpitanul M.D. Ionescu, op. cit., p.420.
1 6) N.T. Negulescu, op. cit. , p. 244.
1 7) Conform datelor obţinute de la Primăria din Ghindăreşti în anul 2008.
1 8) Informator de teren- Preot Tănase Gavrilă, corn. Ghindăreşti, cercetare de treren, 2009.
1 9) Informator de teren-Alexe Melicov, corn. Ghindăreşti, cercetare de teren 2008.
20) Strategia dezvoltării comunei Ghindăreşti, Primăria Ghindăreşti, 2007.
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Ghindăreşti - Casa nr. 1
Proprietar: Sofron Paulina (n. 1 93 5 ) ; casa a fost construită în anul 1 956 de către soţul
proprietarei, Sofron Zaharia (d. 2006), care a fost constructor de case (zidar, tâmplar).
Tipul de casă: pluricelulară, compusă din şase camere, şi cu prispă pe două laturi.
Casa („hata") este orientată cu latura secundară la stradă şi cu faţada principală către curte
(„dvor). Cele şase camere sunt dezvoltate pe lungime, camera de la stradă fiind camera curată sau
„camera din fată" („perednia hata"), ultima cameră fiind „camera din spate" („zadnia hata"). Camera
din mijloc („s�la") are rol de trecere şi este echivalentul tindei din casele româneşti. În camera de
dormit se întâlneşte „lej anka'', un fel de „sobă-pat'', de fapt o prelungire a sobei, care prezintă un
sistem ingenios de încălzire, comunicând cu soba si încălzindu-se simultan cu aceasta. De cele mai
multe ori, „leajanka" era locul unde dormeau bătrâ; ii familiei. Î n celelalte camere, încălzirea se face
cu ajutorul sobelor de teracotă. Iniţial, casa a avut patru camere, dar planimetria casei a fost
amplificată prin adăugarea ultimelor două încăperi, care au în faţă un spatiu închis cu zidărie şi
ferestre, numit de proprietari, „marchiză". Camerele au podele din scânduri, dar şi din ciment (două
camere). Sub ultimele două camere a fost săpat beciul („pogrip"), în care se intră printr-o trapă din
scânduri. Ferestrele camerelor, cu tâmplărie verde, prezintă ancadramente din zidărie albă. Prispa se
întinde atât pe faţada principală (pripa liberă), cât şi pe latura secundară de la stradă, unde există
„zavalinka" (prispa), închisă cu un parapet din scânduri traforate. Această prispă de la stradă prezintă
patru stâlpi din lemn şi un soclu cimentuit, înalt de 30 cm. Pe această latură de la stradă există
fereastra de la camera curată, dar şi o uşă cu geam, care are rolul de a „sta în calea vântului" şi a
asigura adăpost casei şi, nu în ultimul rând, intimitate familiei. Prispa de pe faţada principală este
liberă, realizată din piatră şi, ulterior cimentuită, prezentând opt stâlpi cu capiteluri traforate, asemeni
stâlpilor de la stradă, şi soclu înalt de 30 cm. Această prispă este dezvoltată doar pe porţiunea de
faţadă aflată în dreptul celor patru camere iniţiale ale casei. Accesul pe prispă se face central, prin trei
trepte cimentuite, amplasate în dreptul uşii de la intrare. Toate laturile casei sunt tencuite cu terasit şi
zugravite cu crem, brâul şi soclul sunt gri, iar tâmplăria verde. Fundaţia casei este realizată din piatră,
iar pereţii sunt construiţi din chirpici, cu liant de ceamur. Acoperişul în două ape este învelit cu ţiglă
(„şipka") şi plăci de azbociment (porţiunea de casă cu „marchiză"). Pazia („patşîvka") prezintă motive
florale şi geometrice traforate. Frontonul, prezent pe latura de la stradă, este bătut cu scânduri dispuse
21
https://biblioteca-digitala.ro

oblic. În faţa casei se află grădina de flori, precum şi cea de legume şi zarzavaturi. Casa se află în stare
bună şi are un aspect îngrij it. Gardul care împrejmuieşte întreaga gospodărie („zabor") este înalt,
realizat din zidărie de piatră şi vopsit în culoarea gri.
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Ghindăreşti - Casa nr.2
Casa („hata") este situată la numărul 526; orientată cu latura secundară la stradă şi cu faţada
principală către curte.
P lanimetrie: casă cu patru camere, dezvoltate pe lungime; fără prispă. Prima cameră
(„perednia hata") este „camera de la stradă", echivlentul camerei curate przente la populaţia
românească. Această cameră prezintă două ferestre, una la faţada şi una pe latura de la stradă. Camera
din mij loc este „sala'', cu rol de trecere, fiind de fapt camera care face posibil accesul, din exterior,
către celelalte camere. Ultima cameră sau „camera din spate" („zadnia hata") este, de regulă, camera
în care dorm bătrânii familiei. Podul se desfăşoară pe toată casa. Accesul în casă se face frontal, prin
două trepte cimentuite. În faţa casei se află grădina de flori şi cea de legume şi zarzavaturi. Casa
prezintă pe latura de la stradă un soclu înalt de circa 3 0 cm, dar nu suficient de lat, ca să poată fi
considerat a fi o „zavalinka" (prispa). Faţada şi latura de la stradă sunt văruite cu verde deschis, iar
celelate două laturi ale casei sunt lipite cu pământ galben; soclul este verde. Tâmplăria uşii şi a
ferestrelor este vopsită cu albastru. Ferestrele prezintă un ancadrament din zidărie, vopsit ca şi
tamplăria, cu albastru.
Fundaţia este din piatră, pereţii din chirpici şi ceamur, iar şarpanta din lemn. Acoperişul în
două ape prezintă învelitoare din tablă. Frontonul de la stradă este bătut cu scânduri dispuse oblic, iar
pe „timpanul" frontonului este aplicat un ornament traforat în formă de liră. Pazia este din lemn, cu
decoruri geometrice traforate. Streaşina de pe faţada principală este realizată din tablă.
Casa se află într-o stare bună.
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Ghindăreşti - Casa nr.3
Casa este situată l a numărul 27. Tipul de casă: pluricelulară, cu prispă pe latura secundară de
la stradă şi parţială la faţadă. Casa este orientată cu latura secundară către stradă şi faţada principală
spre curte. P rispa închisă cu parapet din scânduri traforate este dezvoltată doar pe latura de la stradă;
prezintă patru stâlpi cu capiteluri traforate şi soclu din piatră, cimentuit, înalt de 40 cm. Tot pe această
latură, pazia este dublă, decorată cu traforuri florale stilizate. Prispa de la faţadă este l iberă. Frontonul
de la stradă este de formă triunghiulară (cu două laturi traforate şi baza din tablă) şi este bătut cu
scânduri, dispuse oblic. Aproape de vârful frontonului- o fereastră pătrată. Pe coama frontonului
ornament din lemn, traforat, în formă de liră. Pe latura de la stradă este prezentă o fereastră dublă,
corespunzătoare camerei din faţă („perednia hata"). Casa este tencuită cu terasit şi zugrăvită cu verde
doar pe latura de la stradă şi pe faţadă, celelalte laturi fiind doar tencuite. Acoperişul este în două ape,
iar învelitoarea din tablă.
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Case din comuna Ghindăreşti
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TOPA LU

Comuna Topalu este situată în partea de vest a j udeţului, la o distanţă de 80 km de municipiul
Constanţa şi de 22 Km de Hârşova, oraşul cel mai apropiat. Se învecinează cu localităţile Ghindăreşti,
la N, Siriul, spre N-E, Fântrâna M are, spre S-E şi Seimeni spre S. Este riverană fluviului Dunărea pe o
distanţă de 22 de km. 1 l Relieful comunei este alcătuit în cea mai mare parte din dealuri şi masive de
calcar, acestea din urmă fiind importante resurse naturale ale aşezării. Comuna se desfăşoară pe trei
coline, despărţite de două văi importante: Valea Tătarului şi Valea Muţuţuilui, ce desparte aşezarea în
trei cartiere: Canara, Centru şi Volna. Alte movile importante mai sunt şi Movila Drăgăicii, unde se
găsesc resurse de hidrocarburi, Movila Săpată, Drumul Olacului. 2 1
La începutul secolului XX, comuna Topalu avea în componenţa sa şi satul Dunărea(vechiul
Boazgic), care ulterior a devenit comună, aşa cum se arată în „Tabloul de împărţire administrativă a
j udeţului", reglementată prin legea din 1 5 iulie 1 930. Tot de aici aflăm că satul Capidava (vechiul
Calachioi) făcea parte din comuna Topalu, statut administrativ-teritorial păstrat şi astăzi pentru satul
menţionat, ambele aparţinând atunci de plasa Dunărea.3l Se pare că această configuraţie teritorială a
comunei Topalu exista şi în anul 1 925, când într-o notă adresată primăriei din comună se arată că
satul Calachioi, urma să-şi ia denumirea de Capidava.4lPe teritoriu l comunei, în satul cu acelaşi
nume, se află ruinele cetăţii Capidava, importantă aşezare romano - bizantină, întemeiată în timpul
împăratului Traian la începutul secolului II d. H. Numele terminat în -dava indică, în mod cert, că aici
a existat o veche aşezare getică, ale cărei urme nu se mai păstrează deloc. Ceea ce poate fi vizitat
astăzi sunt, de fapt, ruinele restaurate ale cetăţii refăcute la sfârşitul sec. I I I şi începutul sec. IV, în
timpul împăraţi lor Diocleţian şi Constantin cel Mare.5>
Din punct de vedere istoric, nu se ştie data exactă a întemeierii satului Topalu, o dată
probabi lă fiind anul 1 750, românii din judeţul Ialomiţa(loc. Făcăieni, Gaiţa)-coj ani- fiind cei ce l-au
întemeiat. 6 lEi au poposit, se pare, la început în ostrovul Balabanu, în apropierea actualului sat Topalu,
şi în alte locuri de pe malul Dunării: Alsăneşti (Hăsăneştii), Alvăneşti, Scrofenii , Topal, Cichirgeaua,
Atîrnaţi. Din contopirea acestor aşezări disparate s-a născut satul Topalu.7lVenirea lor aici ar fi pusă în
legătură ciuma din anii 1 7 1 8- 1 730, când au fost nevoiţi să se refugieze pe insulele formate de Dunăre,
unde s-au grupat în „tîrle", una dintre cele mai vechi( bătrâni i spun că aceasta ar fi constituit chiar
prima vatră de sat întemeiat8l) fiind „Coşere". Mormintele găsite aici întăresc ideea că acesta era un
aşezământ stabil. Victor Morfei în „Monografia comunei Topalu" ne spune că aşezarea cea mai
importantă ar fi fost cea de la Hăsăneşti(sat curat românesc după sufixul -eşti, caracteristic pentru
satele româneşti de colonizare), numită �i Alsăneşti, H alsăneşti, menţionată şi pe o haită austriacă din
anii l 769- l 744.9JPornind de la această idee, în Arhivele locale găsim un „Tablou cu comunele sau
satele care poartă o denumire oficială nepotrivită sau străină şi necesită să fie schimbată" din anul
1 93 7, în care se arată intentia de a schimba numele turcesc al asezării
cu cel de Asănesti „nume vechi
.
'
istoric". 10l Se pare, aşadar, că secolul XVIII reprezintă prima etapă de stabilire a ro �ânilor aici, la
început în ostroavele Dunării, care ofereau mai multă siguranţă şi, ulterior, a doua etapă este cea de
stabilire definitivă pe locul actualului sat Topalu. 1 1 l
În ceea ce priveşte numele satului Topalu, acesta este turcesc şi provine de la cuvântul
„topal", care înseamnă şchiop. Cu privire la turcul şchiop care a dat numele satului Topalu sunt două
variante: după unii acesta ar fi fost un cioban şchiop ce a avut tîrla în aceste locuri. O altă variantă
prezentată în scrierea autobiografică a lui Gheorghe Vintilă, ne arată că, după 1 800, câteva familii
transilvănene(Cheleş, V intilă, Orbocea, Boghianu etc) din Braşov, pârâte că au luat parte la revoluţia
din 1 848, s-au refugiat în aceste locuri(actualul sat Topalu) unde s-au stabilit în schimbul birului
regulat în bani şi animale plătit beiului de Hârşova. Pentru protecţia acestora a fost trimis de la
Hârşova un turc şchiop cu numele de Topal, ce s-a stabilit la rândul lui aici. Datorită bunăvoinţei lui,
locuitorii au numit satul, Topalu, după numele turcului, ce a murit în 1 877 şi ar fi fost înmormântat în
mij locul satului. 1 2 l
Cercetătoarea Anca Ghiaţă ne arată în Articolul său „Toponimie şi Geografie Istorică în
Dobrogea Medievală şi M odernă", că primele menţionări ale aşezării Topalu apar încă din secolul
XVI. Astfel, în <lefterul din 1 573, Topalu apare sub denumirea de „Topal-ova", aparţinând de Kazaua
Hârşova, cu denumire de „ Topalo" pe o hartă statistică rusă din timpul războiului din anii 1 828- 1 829.
Agentul Korsak(în 1 849) şi Ion Ionescu de la Brad(în 1 850) îl menţionează ca „Topal(a)", iar în
documentele turceşti din fondul tapiurilor din anii 1 864- 1 877 cu denumirea actuală de Topalu. 13l
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Datele statistice din anii 1 9 1 6, ! 922/1 923 ne arată că suprafaţa totală a comunei era de 8925
ha şi avea o populaţie de 2462 locuitori în 1 9 1 6 din care 448 erau români, 7 turci, 1 7 bulgari, 2 greci,
2 evrei, 4 italieni, 27 ţigani, 8 sârbi şi 2462 în 1 922( 20 1 4 români, 2 bulgari, 1 sârb, 1 ge1man, 1 grec).
Majoritatea aveau domiciliul stabil în comună şi case proprii. În privinţa locuinţelor şi a planimetriei
acestora apar inventariate pentru anul 1 9 1 6 , 80 de case cu o singură cameră, 225 cu două camere, 44
cu mai multe camere şi 84 de bordeie, iar în anul 1 922 erau numai 85 case cu o cameră, 2 1 O cu două
camere. Situaţia statistică este generală, atât pentru Topalu cât şi pentru Capidava. 14JŞi Căpitanul
M . D. Ionescu ne arată că populaţia comunei la începutul secolului XX era de 1 577 locuitori din care
1 494 români, 2 greci, 1 1 bulgari, 3 armeni, 4 turci, 8 sârbi, 20 italieni, 8 francezi, 23 germani si 4
.
evrei. 1 5)Într-un „Tablou de mişcarea populaţiei din comuna Topalu şi satul Capidava din anii 1 9 1 71 937" aflăm că, în această perioadă, au venit aici din alte sate ale Dobrogei, M untenia(lalomiţa,
Brăila)şi din Judeţul Tulcea un număr de 59 de persoane. 16)
În ceea ce priveşte învăţământul şi biserica, se pare că primul loc de cult din comuna Topalu a
existat încă de la 1 840, acesta fiind refăcut în anul 1 896(în 1 893 după N.T. Negulescu1 7 J)cu ajutorul
locuitorilor. Hramul bisericii este „Adormirea Maicii Domnului". Cimitirul vechi se găseşte în
mij locul satului şi se pot vedea cruci cu inscripţii slavone. Şcoala a fost înfiinţată în anul 1 879, iar
instalarea ei în clădire proprie s-a făcut în anu l 1 9 1 O . 1 8) O altă sursă ne arată că şcoală românească la
Topalu exista înainte de 1 877. 1 9 )
În prezent, comuna are o suprafaţă de 5937 ha, fiind una din comunele cu o suprafaţă mare
din judeţ, structurată astfel: 5 1 3 7 ha aparţin satului Topalu şi 836 satului Capidava. Din această
suprafaţă 5002 ha sunt destinate agriculturii, principala ocupaţie a locuitorilor. Comuna are
importante resurse naturale, carierele de piatră existente aici fumizând cantităţi mari de materiale de
construcţie. Există şi resurse de hidrocarburi, pe malul Dunării, spre Tichileşti. De asemenea, în
localitatea Topalu se află şi un important vestigiu cultural, Muzeul de Artă „ Dinu şi Sevasta Vintilă'',
secţie a M uzeului de Artă din Constanţa, donaţia doctorului Gheorghe Vintilă, care a dat denumirea
Muzeului în memoria părinţilor săi. 20) Într-o statistică din anul 2000 se arată că populaţia comunei la
acea dată era de 1 969 locuitori( Topalu - 1 884,Capidava- 85). În anul 2005, populaţia din Topalu era
de 1 8 1 8 locuitori. 2 1 ) Numărul de gospodării după statistica din 2000 era de 760 pentru comună din
care 680 se găseau la Topalu. Unităţi de învăţământ sunt două: o şcoală şi o grădiniţă. Legătura dintre
comună şi reşedinţa judeţului se face prin drumul de interes naţional Constanţa - Hârşova şi drumul de
interes local Topalu- Hârşova. 22l
În ceea ce priveşte arhitectura, şi aici întâlnim ca şi în alte aşezări din Dobrogea o simbioză
între elementele arhitectonice tradiţionale şi cele de influenţă urbană. O caracterizare relevantă a
caselor de aici face Victor Morfei, în „Monografia Comunei Topalu". Astfel, el ne spune că „în
majoritatea cazurilor, casele sunt compuse dintr-o sală şi două odăi. Sunt podite cu scânduri, dar sunt
şi din cele lipite cu pământ pe jos. Pe dinafară suni văruite şi unele au brâuri roşii sau verzi . Au
balcoane în faţă cu stâlpi de lemn sau piatră. Ferestrele sunt destul de mari şi se pot deschide pentru
aerisire. Curţile sunt împrejmuite cu gard din scânduri."23) Casele sunt amplasate în imediata
vecinătate a drumului, perpendicular cu el ( la casele descrise), caz în care sunt aşezate cu latura
îngustă spre drum şi cu faţada spre curte. 24l Cele trei case analizate se încadrează, două dintre ele, în
tipologia celor de influenţă urbană, cu tindă centrală, două camere şi balcon amplasat în faţa intrării
iar cea rămasă corespunde tipului tradiţional de casă, aceasta fiind construită de meşteri specializaţi
bulgari. Are tot plan tricelular, cu tindă mediană şi prezintă prispă dezvoltată pe trei laturi cu stâlpii
originali din lemn şi cu parapet din scânduri traforate cu modele dantelate. Prispa este completată de
balconul plasat în centrul faţadei, înălţat pe gârliciul pivniţei, ce se desfăşoară atât pe suprafaţa
beciului cât şi a sălii. În ceea ce priveşte materialele folosite la construcţia caselor, acestea sunt
reprezentate de chirpici, utilizaţi, la casele analizate, pentru ridicarea acestora, lemnul pentru şarpantă,
tâmplărie, prispă(stâlpi, parapet, fronton),ţiglă, tablă pentru învelitoare, piatră pentru fundaţie şi soclu.
În această aşezare, mai mult decât în alte sate din Dobrogea se resimte pregnant influenţa arhitecturii
urbane, cele două oraşe apropiate - Cernavodă şi Hârşova - oferind modele ce au generat o anumită
modă, la care sătenii, din ce în ce mai obligaţi la schimburi culturale cu mediul urban, nu rămâneau
insensibili. 2 5 l
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Topalu - Casa nr. 1
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Proprietar: Jipa Costel; Sistem de construcţie, materiale: Fundaţie: piatră; Soclu: piatră, destul
de înalt, marcat cromatic printr-un brâu albastru; Pereţi: chirpici, tencuiţi şi văruiţi în alb la faţadă şi
pe cele două laturi ale casei; Şarpantă: lemn; Învelitoare: ţiglă, acoperişul fiind în 4 ape; An
construcţie I vechime: începutul secolului XX; În funcţie: da; Stare conservare: foarte bună;
Intervenţii ulterioare: nu sunt.
Tip de plan: Casa este tricelulară, cu tindă mediană şi două camere dispuse de o parte şi de
alta a sălii. Accesul în casă se face central prin uşa de la tindă, plasată în centrul faţadei şi flancată de
două ferestre înguste şi alungite. Intrarea este marcată şi de un balcon, al cărui acoperiş este susţinut
de două coloane masive din zidărie cu capiteluri cubice. Sunt vopsite în întregime în albastru, făcând
în felul acesta o notă cromatică comună cu cea a brâului de la baza casei. Frontonul balconului este
din scânduri de lemn şi este prevăzut cu două orificii circulare. Accesul pe balcon se face de pe latura
dreaptă a acestuia, prin şase trepte. Celelalte două camere, egale ca mărime, au fiecare în parte câte o
fereastră la faţadă, şi doar una singură are o fereastră d ispusă şi pe latura dinspre stradă a casei, în
vederea supravegheri i acesteia, regulă arhitecturală comună mai multor case din Dobrogea. Întreaga
tâmplărie este vopsită în maron, făcând un contrast cromatic reuşit cu restul casei. Tinda şi una din
camere, probabil camere în care se locuieşte, prezintă fiecare în parte instalaţie de încălzire. Gardul
re· muieste este din iatră la bază şi plasă din sârmă în partea superioară.

Topalu - Casa Nr. 2
Proprietar: Stângă Elena în vârstă de 70 ani, originară din Topalu. A moştenit casa de la
părinţii ei. Primul proprietar a fost Căcăraie Dafin. Sistem de construcţie, materiale: Fundaţia: piatră.
Soclu: piatră netencuită, îngust; Pereţi : chirpici, tencuiţi şi văruiţi în alb numai la faţadă cu un brâu
albastru îngust în partea inferioară; Şarpantă: lemn; nvelitoare: tablă, acoperişul este în patru ape; An
construcţie I vechime: începutul secolului XX; In funcţie: da; Stare conservare: relativ bună;
Intervenţi i ulterioare: Stâlpii de susţinere ai acoperişului de la balcon au fost iniţial din cărămidă,
acum sunt din ciment. Tip de plan: Casa, construită de meşteri bulgari, singura cu o asemenea
arhitectură în localitate, prezintă trei camere, o sală mediană şi două odăi, toate egale ca mărime.
Camera de pe latura stângă, care este şi cea dinspre stradă, are podeaua din lut şi tavanul prevăzut cu

!
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scânduri. Celelalte două, sala şi odaia rămasă au duşumele şi plafoanele, la sală din scânduri, iar la
cealaltă din pământ, iniţial, şi acum din plăci de lemn. Casa prezintă şi prispă dezvoltată pe trei laturi
cu parapet d in scânduri traforate cu stâlpii originali din lemn (aprox. 1 2) ornamentaţi în pa1tea
superioară şi se prelungeşte median cu un balcon, ale cărui coloane de susţinere sunt cimentuite. Se
mai păstrează încă podeaua din pământ bătut a galeriei. Frontonul balconului este din scânduri de
lemn. Accesul pe prispă. se face central, dar nu prin balcon, ci chiar de lângă acesta, prin patru scări
din piatră. Beciul se află dedesubtul acestuia şi al tindei, intrarea în pivniţă făcându-se prin partea din
faţă a balconului, printr-o trapă dublă. Tinda are uşă de acces şi două ferestre alungite ce o
încadrează. Cele două camere au fiecare câte două ferestre la faţadă, rotunj ite în partea superioară, şi
numai o fereastră pe una din laturi(cea dinspre stradă), care este acum acoperită. Întreaga tâmplărie
este cea originală şi este vopsită în roşu închis. Camera în care se locuieşte are ca instalaţie de
încălzire o sobă de teracotă. Faţada casei este orientată spre curte. Gardul ce înconjoară gospodăria
este din lăci refabrica!e d � b�on, �e îl înlocuieşte, probabi l, pe cel ori inal din piatră.
'
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Topalu - Casa Nr. 3
Proprietar: M arcu Relu, casa fiind moştenită de la părinţi; Sistem de construcţie, materiale:
Fundaţia: piatră; Soclu: piatră, îngust; Pereţi : chirpici, tencuiţi şi văruiţi în alb la faţadă şi pe cele
două laturi, cu un brâu albastru îngust în partea inferioară; Şarpantă: lemn; Învelitoare: ţiglă,
acoperişul este în patru ape; An construcţie I vechime: începutul secolului XX; În funcţie: da; Stare
conservare: bună; I ntervenţii ulterioare: nu sunt. Tip de plan: Casă de influenţă urbană cu o structură
tricelulară, o sală centrală şi două odăi, toate cu o suprafaţă egală. Prezintă şi balcon, plasat în centrul
faţadei, ce marchează intrarea în casă. Coloanele de susţinere ale acoperişului sunt din zidărie şi au
capiteluri cubice. Sunt văruite în alb ca şi restul casei. Frontonul balconului este din scânduri de lemn.
Tâmplăria casei este vopsită în r�şu închis şi este reprezentată de câte două ferestre la faţadă pentru
cele două camere, una pe latura dinspre stradă( o cameră are, aşadar, trei ferestre) şi alte două înguste
ce încadrează uşa dublă de acces a tindei. Ferestrele de la cele două încăperi sunt rotunjite în partea
superioară. Camera dinspre stradă este şi cea încălzită, aceasta fiind, de altfel, singura.
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SEIMENI
Comuna se află situată în partea vestică a judeţului, la 70 km de oraşul Constanţa şi la
7 km de Cernavodă. În configuraţia sa geografică se întrepătrund forme de relief specifice
luncii Dunării şi podişului dobrogean.
Aşezarea apare marcată pe hărţi de secole XVIII şi XIX sub denumirile: Seimen (pe o
hartă austriacă de pe la 1 790), Stolar (pe harta Rossety la 1 83 7), Seimenii de Sus şi Stelnicu
(pe hărţile Begeanu la 1 844, 1 854, 1 856). 1
Călătorii străini şi români din veacul al XIX-iea o menţionează sub diverse nume:
Seimeny („Kaza Hârşova" - agentul polon Korsak, la 1 849), Seimenii M ari sau „Buiuc
Seimeni Kaza Constanţa" (Ion Ionescu de la Brad - 1 850), Seymen (viceconsulul francez
Guillame Lej ean - 1 86 1 ), Seimenii Mari (profesorul Nicolae Bălăşescu - 1 869- 1 874). 2
În fondul tapiurilor (acte de proprietate funciară emanate de autorităţile otomane) pe
anii 1 850-1 877 cercetătoarea Anca Ghiaţă regăseşte localitatea înregistrată cu toponimul
turcesc „Sekban" („Kebir Kaza Medgidia").3
Pe harta topografilor ruşi din I 828- 1 829 aşezarea este marcată cu un număr de „42
case",4 iar agentul polon Korsak indică, în însemnările sale pentru anul 1 849, un număr de „20
case româneşti". 5
Localitatea Seimenii Mici, situată la 2 km de Seimenii M ari şi la 5 km de oraşul
Cernavodă, apare marcată pe harta topografilor ruşi ( 1 828- I 829) drept cătun, plasat la nord de
lacul Purcăreţu". 6
Sub denumirea de Seimenii de Jos se regăseşte pe hărţile Begeanu ( 1 844, I 854,
7
1 856).
În notele călătorilor din secolul al XIX-iea aşezarea este menţionată cu denumirile:
Seimeny Kaza Constanţa (agentul polon Korsak), Seimenii Mici sau Kiuciuk Seimen Kaza
(Ion Ionescu de la Brad), Seymen (viceconsulul francez Guillaume Lejean) şi Seimenii Mici
(Nicolae Bălăşescu).8
Toponimul turcesc al aşezării aparţinând Kazalei Medgidia, întâlnit de Anca Ghiaţă în
fondul tapiurilor anilor 1 850- 1 877, este „Sekban - Sagir Kaza Medgidia."9
„Tradiţia spune despre satul Seimenii M ari că este mai recent apărut decât Seimenii
Mici, iar populaţia a venit din Maltezi, Feteştii de Borcea, Borduşani, Stelnica . . . " De
asemenea au venit şi „transilvăneni de la Voila din Ţara Făgăraşului. Locuitorii cei mai
numerosi, veniti din necunoscut, „îl cunosc cu numele vechi de Stelniceni" - sustine Gh.
. '
0 '
D um1t,raşcu. 1
Victor Morfei crede că aşezarea Seimenii M ari s-a constituit pe la 1 8 1 4 când, în
„punctul Hatiş din Baltă s-au strâns mai mulţi oameni din Stelnica, Maltezi, Părtani şi
Borduşani şi apoi s-au stabilit pe loc mai sigur înfiinţând Seimenii Mari. În sat au existat mai
mult timp M ahalaua Borduşanilor, Maltezanilor". 1 1
I . Păunescu susţine că aşezarea ar fi fost înfiinţată de „seimeni", soldaţi cu plată ai
curţii domneşti, care în vremea voievodului Constantin Şerban Basarab s-ar fi răsculat. După
spânzurarea căpeteniei acestora, spătarul Hrizea, la 8 aprilie 1 657, seimenii au trecut Dunărea,
statornicindu-se în aşezarea ce le poartă numele.
După o legendă, Seimenii Mari ar fi fost fondat de baba Caliţa din Maltezi (de pe
Dunăre) care împreună cu cei trei gineri ai ei, „un Mocan şi doi Maltezani", ar fi „bătut parul"
în Seimeni . 1 2
A. Rădulescu şi I . Bitoleanu susţin că vechiul nume al actualei comune Seimeni este
Stelniceni, „fondat de locuitorii din Stelnica de pe Borcea în j udeţul Ialomiţa, situat exact în
dreapta aşezării dobrogene". 1 3
Constantin C . Giurescu precizează c ă uneori numele satelor indică chiar locul d e unde
au venit întemeietorii acestora. Spre exemplu cei din Chirnogeni provin din Chirnogii
Ilfovului, iar cei din Stelniceni (vechea denumire a comunei Seimenii M ari) din Stelnica
ialomiţeană. 14
Printre informaţiile privitoare la întemeierea aşezărilor rurale dobrogene, cuprinse în
partea a II-a a lucrării lui D. Şandru, „Mocanii în Dobrogea", se regăsesc şi cele ale
'
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învăţătorului Vasi le Dăineanu care subliniază că în Seimenii Mici „majoritatea locuitorilor
sunt băştinaşi, purtând numele de „Turcueni".
„Cei mai bătrâni oameni aici s-au pomenit. Povestesc de moşi şi strămoşi care erau pe
aceste locuri pe la 1 600 - 1 700. Cele dintâi ocupaţii turceşti aici i-au găsit şi aici i-au lăsat.
Mai târziu, începând cu 1 860 şi-au făcut apariţia Mocanii, Coj anii, Oltenii şi Brăilenii."15
Până pe la 1 8 1 3 cele două aşezări au avut vatră comună, la cca. 2 km de actuala
reşedinţă a satului Seimenii Mari, pe locul numit „Movila Banului".
Ciuma din anul 1 8 1 3 a determinat populaţia să părăsească şi să incendieze vechea
aşezare, unii dintre localnici stabilindu-se în deschiderea spre Dunăre, din dreptul ostroavelor
Troiana şi Latu (Seimenii Mari), alţii pe platoul din vecinătate (Seimenii Mici).
Despre cele două aşezări, căpitanul M . D. Ionescu preciza, la începutul veacului al XX
iea, următoarele: „Ambele sunt sate vechi româneşti, cu aspect plăcut, cu case bune şi
curate."1 6 Acelaşi autor indica şi numărul locuinţelor „3 56 din care 67 bordeie". 1 7
Documentele de arhivă privind istoria Dobrogei ( 1 83 0- 1 877), publicate de Teodor
Mateescu, ne informează despre declanşarea unei molime, în anul 1 837, în satul Seimenii
Mari, despre faptul că unii locuitori din Seimenii Mari se reîntorc în 1 841 la Stelnica, în
Ialomiţa, alţii trec în comunele Cegani şi Borduşani (din Ialomiţa), în 1 866 şi despre situaţia
unui număr de 50 de familii din Dobrogea, retrase pe malul stâng al Dunării, în timpul
conflictelor dintre ruşi şi turci ( 1 853), care „cer să se reîntoarcă la vetre" ( 1 9 dintre acestea
provenind din Seimeni). 1 8
L a începutul secolului a l XX-iea comuna Seimenii Mari avea în componenţa sa satele
Seimenii M ari si Seimenii Mici.
În „Tab loul de împărţire administrativă a judeţului Constanţa", cu modificările făcute
până la 1 iulie 1 936, păstrat în Arhivele Naţionale, Fond Prefectură Constanţa (dosar 62/ 1 938),
cele două aşezări figurează la poziţiile 88 şi 89, fila 5 1 , ca fi ind comune. Ulterior acestei date,
comuna Seimenii Mari va avea în administraţia sa satele Seimeni, Seimenii Mici şi Dunărea
(cu vechile toponime Boascic sau Boasciuc). După raionarea comunelor, din 1 950, localitatea
Dunărea a fost desfiinţată (fiind inclusă în componenţa comunei Seimeni). Între 1 956- 1 968
Dunărea şi-a dobândit statutul de comună, iar după 1 968 a reintrat în subordinea administrativă
a comunei Seimeni.
Privitor la bisericile şi şcolile primare din cele două aşezări, M . D. Ionescu nu
menţionează, în studiul său „Dobrogea în pragul veacului al XX-iea'', decât biserica din satul
Seimenii Mici, „clădită în 1 902, cu hramul Sf. Dumitru", deservită de „un preot" şi având „3
oameni de serviciu"1 9 şi precizează că ambele şcoli „sunt clădite în 1 880". 20
-

Ioan Georgescu susţine ideea funcţionării unei şcoli româneşti în Seimenii Mari,
înainte de 1 878, amintind şi numele celui dintâi dascăl, Baciu, „de fel din Transilvania, care
învăţa pe copii scris-cititul cu slove, cântările bisericeşti şi puţină socoteală". 2 1
„Lui i-a urmat Popa Anciu, tot transilvănean şi numai după aceşti doi ardeleni urmează
doi dobrogeni : dascălul Gheorghe şi Elefterie".22
Din „Corespondenţa între Ion Ionescu dela Brad şi Ion Ghica ( 1 846- 1 874)" aflăm că şi
biserica din Seimenii Mari este anterioară anului 1 878. 2 3 „Pe locul fostei bisericute de lemn" menţionată în pisania actualului lăcaş de cult - s-a zidit o alta între anii 1 898 - 1 904.
Primăria din comuna Seimenii Mari a fost clădită în 1 882, din cotizaţiile localnici lor şi
a fost devastată în timpul Primului Război.
Cele 95 de răspunsuri la Chestionarul elaborat în vederea întocmirii unei monografii a
judeţului, la solicitările Ministerului Economiei Naţionale şi ale Băncii Naţionale a României,
în baza ordinului circular al Institutului Central de Statistică nr. 1 569 1 / 1 1 iunie 1 93 8 , oferă
informaţii interesante despre situaţia economică şi socială a comunei Seimeni.
Întrebărilor privitoare la traiul locuitorilor, felul locuinţelor, modul de îngrij ire a
curţilor, componentele mobilierului, sistemul de iluminat şi încălzit, alimentarea cu apă, li se
alătură următoarele răspunsuri: ,,În general locuitorii duc o viaţă relativ bună. Majoritatea au
case bune de locuit, cu două, trei şi patru încăperi . Curţile împrejmuite cu gard, la majoritatea
cu nuiele de salcie, la puţini cu scânduri sau de zid, sunt binişor îngrijite. În general mobilierul
casei se compune din paturi din lemn, rar din tablă, masă, scaune, raft pentru vase, oglinzi,
etc."24 Lemnele pentru foc sunt procurate din pădurile de salcie „din ostroavele Dunării'', cele
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„pentru construcţie de la depozitele de cherestea din Cernavodă". „Apa se bea din Dunăre, care
este aproape'', iar fântânile „se întrebuinţează pentru adăpatul vitelor". În comună nu sunt
brutării'', „pâinea se face în casă". Aprovizionarea cu zarzavaturi se face de la grădinarii din
comunele vecine şi în special din Balta Ialomiţei, unde sunt grădini mari". 2 5
Conform „Cartei verzi a judeţului Constanţa", editată în 2000, populaţia comunei este
de 2044 locuitori (832 în Seimenii M ici, 602 în Seimenii Mari şi 6 1 O în Dunărea), locuinţele
sunt în număr de 752 (287 în Seimenii M ici, 1 86 în Seimenii M ari şi 279 în Dunărea),
suprafaţa comunei este de 8867 ha, cea agricolă de 6875 ha şi cea arabilă de 5590 ha. Păşunile
ocupă 1 046 ha, livezile 239 ha, apele şi bălţile 1 24 ha.26
Spiţele de neam mai vechi din comuna Seimeni, menţionate de informatori sunt:
Greavu, Lupoi, Gherlan, Ciorbaru, Cristache, Dăineanu, iar spiţele de neam mai numeroase
sunt Cristache şi Zainea.
Locuitorii comunei practică agricultura, creşterea animalelor şi pescuitul.
La cca. 1 ,5 km de la ieşirea din comuna Seimeni, în partea de N-V, se află aşa-numita
„Movilă a Banului", cel mai vechi punct fosilier din miocen, descoperit în Dobrogea şi
declarat rezervaţie naturală.
În comuna Seimeni se întâlnesc încă, păstrându-şi configuraţia nealterată de trecerea
timpului şi intervenţii umane, martori ai arhitecturii specifice primelor patru decenii ale
veacului trecut. Dacă până în preajma Primului Război Mondial se mai construiau „case din
gard, cu „colţi" din salcâm sau agud, cu lipitură din pământ frământat cu paie de grâu sau
secară", acoperite cu stuf - după cum precizează informatorul de teren lvăncel Vasile (n. 1 920)
- şi chiar bordeie, ca locuinţe temporare, menţionate a fi în număr de 1 8, în tabloul statistic al
locuinţelor din anul 1 9 1 6, apărut în expunerea prefectului N .T. Negulescu (p. 2 1 9), după
această perioadă s-au generalizat locuinţele cu plan rectangular şi compartimentare
interioară tricelulară, edificate pe socluri din piatră, cu pereţi zidiţi din chirpici şi învelitori în
patru ape din ţiglă sau tablă (în cazul celor mai înstăriţi), precedate de prispe libere, dezvoltate
de-a lungul faţadelor sau pe trei dintre laturi (caz tipic în zonă pentru această comună),
asociate sau nu cu „balcon" dispus în ax.
Aceeaşi statistică cu detalii interesante privind planimetria locuinţelor comunei în
perioada 1 9 1 6- 1 922/923 , cuprinsă în expunerea prefectului N .T.Negulescu, confirmă
predominanţa locuinţelor cu două încăperi (80 în anul 1 9 1 6 şi 93 în anul 1 922) faţă de cele
caracterizate printr-o singură încăpere ( 60 în anul 1 9 1 6 şi 55 în anul 1 922 ) sau mai multe
încăperi ( 1 3 în anul 1 9 1 6 şi 3 în anul 1 922).
Case din cărămidă s-au construit rar şi numai de către cei cu o anume stare materială,
asemeni fraţilor Panait şi Dumitru Gherlan, amintiţi de informatorii de teren.
Preferinţa pentru învelitoarea din tablă este comună aceleiaşi categorii privilegiate,
care şi-a putut permite cheltuieli suplimentare pentru procurarea lemnului necesar asterelii şi
chiar angajarea unor meşteri constructori de etnie bulgară, apreciaţi îndeosebi pentru
priceperea şi calitatea execuţiei lucrărilor, şi căreia i s-a alăturat şi Marin Alexandru, singurul
proprietar al unei locuinţe cu două niveluri, aflată acum în curs de demolare.
În compoziţia echilibrată a faţadei principale a caselor cu prispă neîngrădită se remarcă
dispoziţia egal spaţiată a stâlpilor din lemn cu secţiune pătrată sau dreptunghiulară şi capiteluri
cu profil geometric, brâul de culoare albastră marcând zona inferioară a peretelui şi pazia cu
traforuri geomertice. În cazul celor având prispa asociată cu „balcon" central se impune în
plastica faţadei şi volumetria acestuia, acentuată de învelitoarea separată având frontonul din
scânduri. I ntervenţii de dată mai recentă indică şi substituirea vechilor elemente portante din
lemn ale „balconului" prin coloane din zidărie cu baze paralelipipedice şi capiteluri cubiforme
greoaie. Majoritatea locuinţelor vechi ale aşezării au faţada orientată spre uliţă, precedată de o
mică grădină şi un gard din scânduri, înălţat uneori pe soclu din piatră neregulată. Acareturile
se conservă în număr relativ mic în perimetrul gospodăriei, fiind dispuse în spatele locuinţei.
NOTE

I . Anca Ghiaţă, Contribuţii noi privind unele aspecte ale societăţii româneşti din Dobrogea în sec. XV

XIX, în: Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice, seria IV, tom I , Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1 975-

1 976, p. 87
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Seimeni

-

Casa nr. I
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Ca etalon al specificităţii arhitecturii aşezări i, pentru primele decenii ale veacului XX,
se poate menţiona, între cele câteva locuinţe bine conservate, şi cea care a aparţinut lui Ştefan
Lupoi, moştenită acum de Andrei Lupoi (n. 1 907) şi caracterizată prin fundaţie şi soclu din
piatră, de înălţime medie (cca. 50-60 cm), ulterior tencuit, pereţi din chirpici de o grosime
aprec iabilă, tencuiţi şi văruiţi, prezentând brâu de cu loare albastră în zona inferioară şi
învelitoare în patru ape, din ţiglă. Tipul de plan tricelular, în varianta cu tindă mediană mai
îngustă decât încăperile, este precedat de prispă dezvoltată de-a lungul faţadei şi a celor doi
pereţi lateral i, asociată cu „balcon" înscris axial în compoziţia faţadei, având învelitoare
proprie în două pante şi fronton din scânduri. Prispa cu elemente portante din lemn este lipsită
de parapet, prezentând doar „ portiţă" din scânduri de brad, aflată pe latura dreaptă. Încăperile,
lutuite pe jos şi „tăvănite" cu scânduri, au câte două ferestre mati, dispuse pe peretele faţadei
orientate spre uliţă. Uşa de acces la tindă este flancată de ferestre mai înguste, de acelaşi tip. În
spatele locuinţei, zidite sub panta prelungită a acoperişului, se află o bucătărie şi o încăpere
pentru provizii. În spaţiul adăpostit din faţa bucătăriei este instalată soba de gătit pentru
sezonul cald. Perimetrul amplu al gospodăriei, îngrădit cu un gard din scânduri, este împărţit în
două curţi : cea din faţa casei, restrânsă ca întindere, în care este amenaj ată grădina de flori şi
cea din spate, unde se află, în dispunere paralelă cu locuinţa, un grajd cu pereţi din chirpici
tencuiţi şi văruiţi şi cu învelitoare din ţiglă. Pe latura stângă a acestei curţi este construit din
scânduri un hambar având vechea învelitoare înlocuită cu eternită. Dincolo de hambar se
întinde către malul Dunării o l ivadă bine îngrij ită.

Seimeni - Casa nr.2
Aceleiaşi categorii tipologice i se poate încadra şi locuinţa din zona de vale a satului ce
a aparţinut lui Ştefan Şerban, apoi ginerelui său, Ion Popa, şi a fost recent cumpărată de
Cristian Drăgan. Casa prezintă fundaţie şi soclu din piatră, cu înălţimea de cca. 50-60 cm,
ulterior tencuit, pereţi din chirpici a căror grosime depăşeşte 40 cm, tencuiţi, văruiţi şi marcaţi
în partea inferioară prin brâu de culoare albastră, şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă, în
patru ape. Planul de tip tricel ular are ca particularitate încăperi de dimensiuni egale (cca. 4/4
m.). Faţada orientată spre uliţă este precedată doar de prispă neîngrădită, ce se extinde şi de-a
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l ungul pereţilor laterali, având elementele portante din lemn recent înlocuite. Încăperile, cu
podele şi tavane din scânduri de brad, conservă vechea tâmplărie vopsită cu albastru-cenuşiu
închis. Ferestrele mari repartizate câte două la fiecare încăpere şi cele mai înguste care
încadrează uşa dublă a tindei prezintă un singur rând de geamuri, fiind protejate spre interior
cu zăbrele metalice. Sobele de teracotă, ca surse de încălzire, sunt ulterioare perioadei de
construcţie a locuinţei . În curtea îngustă din faţa casei este amenaj ată grădina de flori, iar pe
colţu l din dreapta acesteia se conservă un porumbar, cu pereţi din scânduri sprij iniţi pe pietre
masive şi cu învelitoare în două ape, din ţiglă. În curtea din spate, ca singură anexă
gospodărească păstrată, se află un grajd, cu dispunere paralelă faţă de locui nţă, având un soclu
de înălţime redusă, clădit di n piatră lutuită, pereţi din zidărie de chirpici, străpunşi de ferestre
înguste, pătrate, protejate de zăbrele metalice şi o învelitoare din ţiglă în două ape.

Seimeni - Casa nr.3
În zona de vale a aşezării se află şi casa aparţinând
acum lui Ştefan Eugen, cu fundaţie şi soclu din piatră,
pereţi din chirpici tencuiţi, văruiţi şi marcaţi cromatic în
zona inferioară prin brâu albastru, cu învel itoare în patru
pante din ţiglă, cu p lan rectangular şi compaitimentare
interioară tripartită, cu prispa dezvoltată numai de-a l ungul
faţadei principale, cu „balcon" în ax cu propria sa
învelitoare în două ape asociată cu fronton din scânduri şi
cu beci amenajat sub odaia din stânga, denumită local „casa
din vale", având funcţie de reprezentare şi fiind dotată cu
duşumea, spre a se diferenţia faţă de „sala" mediană şi
„casa din deal cu pământ pe jos". Accesul spre „balconul"
central este faci litat de scara p lasată pe l atura dreaptă, iar la
beci se pătrunde printr-o uşă aflată pe peretele stâng al
locuinţei . Încăperilor li se oferă o luminozitate sporită prin
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repartizarea a câte două ferestre mari pe peretele faţadei. Uşa tindei centrale în două canaturi,
încadrată de ferestre mai înguste, prezintă un câmp superior vitrat şi este vopsită asemeni
tâmplăriei ferestrelor cu verde.

l.

Seimeni - Casa nr.4
În pragul demolării se află şi singura locuinţă cu două niveluri din comună, ce a apar
ţinut lui Marin Alexandru şi a fost zidită de meşteri bulgari, cu materialele tradiţionale zonei piatra pentru fundaţie şi soclu, chirpicii pentru pereţi, lemnul pentru elemente portante,
planşee, componentele şarpantei, astereală şi tâmplărie - dar acoperită cu învelitoare în patru
ape din tablă. Spaţiul de locuire cu specifica împărţire tricelulară se află la etaj , la care se
accede pe scară exterioară (zidită într-o fază mai târzie, în locul celei cu trepte şi parapet din
lemn), la parter fiind amenajate bucătăria, cu uşă de acces spre colţul din stânga faţadei şi două
ferestre şi o altă încăpere cu funcţie de depozitare având intrarea pe sub balcon. Casa orientată
cu faţada spre curte dispune, pe trei dintre laturi, de terasă („prispă") cu parapet din scânduri şi
stâlpi din lemn ce-şi descarcă sarcina pe elemente portante de acelaşi tip (unele având socluri
din zidărie, de dată mai recentă) şi de foişor („balcon") central, al cărui aspect s-a modificat
radical. Dacă acum un deceniu era zidit doar spaţiul aflat sub parapetul „balconului",
conservându-se stâlpii din lemn, în prezent, acesta este închis cu tâmplărie de tip PVC. Faptul
că planşeele dintre cele două niveluri s-au curbat dete1mină noii proprietari să renunţe la orice
lucrări de consolidare şi să procedeze la demolarea acestei interesante şi unice locuinţe.
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SEIMENII MICI
Comuna Seimeni este situată în partea de V a judeţului, la o distanţă de 70 de Km de
municipiul Constanţa şi la 7 Km de Cernavodă, oraşul cel mai apropiat. 1 l
Aşa cum se arată în „Marele Dicţionar Geografic'', voi. V, Seimeni, comună rurală, făcea
parte, în trecut, după organizarea administrativă a judeţului de atunci, din plasa Medgidia şi se
învecina cu Cernavodă la 7 Km spre S-V, Taş- Punar (denumirea veche a localităţii Fântâna
Mare), la 8 Km spre E, Topalu, la 1 7 Km spre N-V, Tortomanul, la 1 1 Km spre S-E, Cochirleni,
la 1 5 Km spre S-V. 2 ) Vecinii sunt aceeaşi şi astăzi. Comuna Seimeni a făcut parte, după o împărţire
administrativă a judeţului, ulterioară celei de mai sus şi din plasa Dunărea.3)
Fiind aşezată pe malul Dunării, relieful este specific luncii Dunării şi întrepătrunderii
acesteia cu podişul dobrogean, cu mai multe văi şi limane fluviatile cu apă dulce.4)
Comuna Seimeni era formată din două sate: Seimenii Mari, reşedinţa, aşezat în partea de
V a comunei, pe malul drept al Dunării şi Seimenii Mici, aşezat în partea de S- V a comunei, la
400 km depărtare de Dunăre.5 ) Ambele erau descrise de căpitanul M. D. Ionescu ca fiind „sate
vechi româneşti, cu aspect plăcut, cu case curate şi bune". 6)
Suprafaţa totală a comunei era, în trecut, de 5354 ha din care 45 ha ocupate de vetrele
satelor iar restul era împărţit între locuitori( 5024 ha) şi stat( 285ha). Populaţia comunei la 1 896
era de 1 1 82 locuitori, din care I 1 78 erau cetăţeni români de religie ortodoxă şi 4 supuşi străini
catolici. Dintre acestia numai 1 20 erau stiutori de carte fată de 1 062 care nu urmaseră deloc
şcoala.7lAceastă sup�afaţă şi populaţie era d istribuită în felul �rmător între cele două sate: Seimenii
Mari avea o întindere de 2575 ha şi o populaţie de 640 de locuitori iar Seimenii Mici o suprafaţă
de 2779 ha şi 542 locuitori.8)
După o altă statistică din anii 1 9 1 6/ 1 922-1 923, comuna ar fi avut o suprafaţă de 4933 ha,
din care Seimenii Mari deţinea 2446 de ha ,iar Seimenii Mici, 2376 ha. Populaţia comunei la 1 9 1 6
era de 1 880 locuitori, dintre care 1 809 români ortodocsi, iar în 1 922 de 2095 locuitori români. Toti
aveau domiciliu definitiv aici şi stăteau în case proprii :9) Din punct de vedere al numărului de cas� ,
acestea erau în 1 9 1 6 în felul următor: 67 cu o cameră, 1 3 6 cu două, 1 04 cu mai multe, 274 grajduri
şi magazii şi 3 1 de bordeie. În 1 922 se costată o creştere a numărului caselor cu una( l 09) şi două
camere( I 76) şi o dispariţie totală a bordeielor. Case cu mai multe camere erau foarte puţine(4). 1 01
Cât priveşte învăţământul şi cultele în „Dicţionarul" lui Dănescu se arată că fiecare sat
avea câte o şcoală şi câte o biserică1 1 1 cu hramul de „Sf. Gheorghe" în Seimenii Mari, aceasta fiind
ridicată în anul I 9 I O prin contribuţia locuitorilor, iar cea din Seimenii Mici cu hramul "Sf.
Dumitru'', construită în 1 923, tot cu ajutorul celor de aici. 1 21 Şcolile au fost înfiinţate în Seimenii
Mari în anul I 883 cu clădirea ridicată în 1 88 I , iar cea din Seimenii Mici în anul I 882,cu sediul
într-o clădire tot din 1 88 1 . 1 31
Despre vechimea şi denumirea celor două sate ştim că ambele au fost înfiinţate în anii
I 877- 1 878, prin venirea unor familii de mocani din Muntenia, care se ocupau cu creşterea vitelor
şi agricultura. 14) A. Rădulescu şi I. Bitoleanu susţin că vechiul nume al actualei comune Seimeni
era Stelniceni, „fondat de locuitorii din Stelnica de pe Borcea în judeţul Ialomiţa, situat exact în
dreapta aşezării dobrogene". 1 5)
O menţionare a aşezării anterioară anilor I 877- 1 878 apare, totuşi, prin marcarea acesteia
pe hărţi din secolele XVIII şi XIX sub denumirile: Seimen( pe o hartă austriacă de pe la I 790),
Stolar (pe harta Rossety la I 83 7), Seimenii de Sus şi Stelnicu (pe hărţile Begeanu la 1 844, 1 854,
1 856).16)
Denumirea satelor Seimenii Mari şi Seimenii M ici provine de la numele unităţilor
militare din Muntenia stabilite aici. În jurul anilor I 878- I 890 2 unităţi militare din Muntenia cu
numele de Seimenii Mari, prima, Seimenii Mici, a doua, au efectuat manevre militare in această
zonă, împrumutând ,astfel, denumirea lor celor două sate. Prima s-a stabilit pe locul unde este
situat acum satul Seimenii Mari, iar cea de-a doua unde este situat satul Seimenii Mici . 1 7)

39

https://biblioteca-digitala.ro

În prezent, comuna are în componenţa sa trei sate: Seimeni, satul reşedinţă, Seimenii Mici
şi Dunărea. Faţă de reşedinta comunei satele sunt situate la distanţe cuprinse între 2 Km( Seimenii
Mici) şi 7 Km(Dunărea). 1 8) Aceasta din urmă a avut, în perioada anilor 1 956- 1 968, statutul de
comună distinctă, în acest ultim an, ca urmare a reorganizării teritorial - administrative a ţării a
devenit sat component al comunei Seimeni, de care a mai aparţinut şi în perioada 1 950- 1 956. 1 9>
Legătura dintre comună şi reşedinţa judeţului se face prin drumul naţional Constanţa Cernavodă şi drumul de interes local Cernavodă - Seimeni.
Economia comunei Seimeni este cu preponderenţă agrară, aceasta dispunând de o
suprafaţă agricolă de 6875 ha. Populaţia, după o statistică din anul 2000, este de 2044 locuitori.
Numărul de locuinţe şi, implicit de gospodării este de 752, toate racordate la reţeaua electrică.201
Ambele sate au fiecare câte două unităţi şcolare (o şcoală şi o grădiniţă) şi câte o biserică. 2 1 1
Din punct d e vedere arhitectural, în satul Seimenii Mici s e poate constata o simbioză între
casele tradiţionale româneşti din zona Dobrogei, respectiv cele cu plan tricelular ( două camere şi
o tindă), cu prispă dezvoltată la faţadă sau pe două şi trei laturi cu pridvor, şi casele de influenţă
urbană cu „balcon" plasat în centrul faţadei, marcat de coloane din zidărie.
Se poate spune, aşadar, că arhitectura rurală a începutului de secol XX reprezintă o etapă
de contact între arhitectura urbană şi cea rurală, păstrătoare a vechilor tradiţii româneşti de
construcţie în lut, caracteristice zonelor de câmpie. 22)
Dacă luăm ca şi criteriu de descriere a caselor, planul acestora, în Seimenii Mici regăsim
un singur plan, cel tricelular. La casele de tip tradiţional, cele două camere componente şi tinda au
ferestrele, respectiv uşa de acces în casă plasate la faţadă, aceasta fiind orientată fie spre curte, fie
spre stradă. Prispa este dezvoltată fie numai în partea din faţă a casei, fie pe toate cele trei laturi, cu
sau fără parapet din lemn, adesea decorat şi cu balcon marcat prin stâlpi din lemn sau din zidărie,
care au înlocuit stâlpii originali. Frontonul balconului este la toate casele întâlnite din lemn. Stâlpii
prispei sunt fără excepţie din lemn, şi prezintă în partea superioară adesea traforuri din lemn.
La casele de influenţă urbană ce coexistă cu cele tradiţionale, prispa este cimentuită şi este
dispusă fie pe toată faţada, fie este îngustă şi plastă în faţa tindei retrase şi este marcată de arcade
şi stâlpi din zidărie.
Majoritatea caselor descrise prezintă şi aplecătore, ce se afla fie pe una din laturi, fie în
spatele casei. Încăperi le de sub aplecătoare au fie funcţie bucătării de vară fie de spaţii de
depozitare.
În ceea ce priveşte materialele folosite la construcţia caselor, acestea sunt reprezentate de
chirpici, folosiţi, fără excepţie, la toate casele analizate pentru ridicarea acestora, lemnul utilizat
pentru şarpantă, tâmplărie, prispă( stâlpi, fronton, parapet), ţigla, tabla pentru învelitoare, piatra
pentru fundaţie şi soclu.
Anexele sunt, de asemenea, o parte componentă a gospodăriilor din satul Seimenii Mici.
Acestea sunt reprezentate de porumbare, hambare (pentru depozitarea cerealelor), grajduri (pentru
adăpostirea animalelor), curnice (pentru păsări), bucătării de vară şi magazii (spaţii de depozitare).
Arhitectura caselor din satul Seimenii Mici se aliniază planului arhitectural general din
întreaga zonă a Dobrogei, tipul tradiţional de casă regăsit aici fiind întâlnit şi în alte aşezări
dobrogene.
NOTE:

1 ) Carta Verde a Constaţei, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2000, p. 259.
2) Marele Dicţionar Geografic, voi. V, Stabilimentul grafic J . V. Socecu, Bucureşti, 1 898, 1 902, p. 372.

4) Carta Verde a Constanţei, p. 259.
5) Grigore Gr. Dănescu , Dictionarul geografic, statistic, ec'onomic si istoric
Tipografia şi Fonderia de Litere T homa Basilescu, Bucureşti, 1 897; p. 6 80 .
6) M. D. Ionescu, Dohrogea în prag11l veac11l11i al XX-iea, Bucureşti, 1 904, p. 455.

3) Arhivele Naţionale Constanţa, fond Prefectura Judeţului Constanţa, Dosar 1511930, f. I .
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al j11deţ11l11i Constanţa,

7) Grigore Gr. Dănescu, op. cit. , pp. 680- 68 1 .
8) Ibidem, pp. 683-684.
9) N . T. Negulescu, Judeţul Constanţa. Anii 1916 şi 192211923. Expunere prezentată Consiliului Judeţean
Constanţa, Tipografia „ V ictoria", George I. Georgescu, Constanţa, 1 924, pp. 2 1 7-2 1 8 .
I O) Ibidem, p. 2 1 9.
1 1 ) Grigore Gr. Dănescu, op. cit. , p . 683.
1 2) N. T. Negulescu,op. cit., p. 220.
1 3) Ibidem , pp. 2 1 9-220.
1 4) Arhivele Naţionale Constanţa, Fond 304. Inventarul Comunei Seimeni 1 933- 1950, f. 1 .
1 5) A. Rădulescu, I . Bitoleanu, Istoria Dobrogei, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 1 998, p . 285.
1 6) Apud A . Ghiaţă, Contribuţii n o i privind unele aspecte ale societăţii româneşti din Dobrogea în sec. XV
XIX, în Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice", seria IV, tom I, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1 975- 1 976,
p. 93, în „Dobrogea. Studiu Etnografic. Români autohtoni ", voi I , Muzeul de Artă Populară, Constanţa,
2003, p. 40.
1 7) Arhivele Naţionale Constanţa, Fond 304, Inventarul.. , f. l .
1 8) Carta Verde. . ,p. 259.
1 9) Arhivele Naţionale Constanţa, Fond 304, Inventarul. . , f. 1 .
20) Carta Verde. . , p.p. 259- 260.
2 1 ) Ibidem, p . 26 1 .
22) Paula Popoiu, A ntropologia Habitatului în Dobrogea, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 200 1 , p. 1 42.
„

Seimenii Mici - Casa nr. 1
Proprietar : Paşa Constache; Sistem de construcţie, materiale: Fundaţie: piatră; Soclu:
piatră, tencuit; Pereţi: chirpici, tencuiţi ş1 văruiţi cu var de culoare crem; Şarpantă: lemn;
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Învel itoare: ţiglă, în patru ape; An construcţie I Vechime: începutul secolului XX; În funcţie/

Folosinţă: da; Stare conservare: bună; Intervenţ ii ulterioare: nu sunt.

Tip de plan: Casa este cu tindă mediană şi cu două odăi . D e asemenea, prezintă şi prispă
pe două laturi cu stâlpi din lemn, vopsiti în albastru, fără parapet, cu balcon cu stâlpi de zidărie.
'
Încăperile au câte 2 ferestre, iar tinda nu are decât uşă de acces. Tâmplăria este cea originală,
vopsită cu verde.
Casa prezintă şi aplecătoare sau polată cu funcţie de bucătărie, iar ca şi anexă are doar un
porumbar, situat pe latura stângă a gospodăriei. Faţada este orientată spre curte. Gardul casei este
din piatră, legată cu mortar.

,, -�!�
ţ'i.o.

„:r
'ql>

Seimenii Mici - Casa nr. 2

-

..„

r

casă de influenţă urbană, datată: I 937

Proprietari : Zaharia Constatin - primul

proprietar; Constantin Marioara- al doilea

proprietar; Constantin C leopatra - al treilea proprietar, localnici; Sistem de construcţie, materiale:
Fundaţie: piatră; Soclu : piatră tencuită; Pereţi : chirpici tencuiţi; Şarpantă: lemn; Învel itoare: ţiglă,

în patru ape; A n construcţie I Vechime: 1 93 7 ; Stare conservare: bună.

Tip de plan: Casa are două odăi şi o tindă centrală, tinda fi ind mai îngustă decât cele două

camere, egale ca mărime, cu o suprafaţă de cca 3 ,5/3,Sm. Toate cele trei încăperi au podelele de lut
iar tavanele sunt prevăzute cu scânduri de lemn. Din punct de vedere al tipu lui de casă, aceasta
este cu tindă retrasă şi prispă îngustă. Prispa este marcată prin arcade sprij inite pe coloane cu bază
înaltă cubiformă şi capiteluri, accesul făcându-se pe câte trei trepte, de pe ambele laturi ale
soclului.
Tâmp)ăria casei este cea originală. Camt:;i;a din stânga are două ferestre, una la faţadă, iar
cealaltă pe latura îngustă a casei . Cealaltă cameră are o singură fereastră în partea din faţă. Tinda
nu are decât o uşă de acces din lemn cu două ferestre. Faţada
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casei este orientată spre curte.

Proprietari: Guţu Dănilă, Guţu Nicolae, este locuită de a 3-a generaţie; Sistem de
constn; cţie, materiale: Fundaţie: piatră; Soclu : piatră, tencuit; Pereţi: cărămidă, tencuiţi; Şarpantă:
lemn; lnvelitoare: ţiglă, în patru ape; An construcţie/ Vechime: sfârşitul secolului XIX( cca 1 890);
În funcţie/ Folosinţă: da; Stare conservare: bună.

Tip de plan: Casa este tricelulară cu o sală(tindă) centrală şi două odăi. Camerele sunt
inegale ca mărime, tinda fiind mai îngustă decât celelalte două camere, dispuse de o parte si de alta
a sălii. Dedesubtul încăperii de pe latura stângă se află beciul. Î ncăperile prezintă c te două

â

ferestre la faţadă, iar tinda are o uşă de acces şi două ferestre înguste şi alungite, ce încadrează
i ntrarea în sală. Î ntreaga tâmplărie este vopsită în alb, iar la faţadă casa este văruită cu albastru,
prezentând în dreptul ferestrelor şi al uşii cadre liniare trasate cu galben. De asemenea, culoarea
galben se regăseşte şi la brâul din partea superioară a prispei( imediat sub streaşină).
Casa prezintă şi prispă situată pe o singură latură a casei, cea din faţă, m arcată de coloane
din zidărie înălţate pe socluri , care au înlocuit vechii stâlpi din lemn. Î n spatele casei, lipită de
acesta se află o polată ce serveşte ca şi bucătărie pe timpul verii.
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Seimenii Mici Casa nr. 4
Proprietari : Andrei şi Tudora Moise; Niculae şi Aneta Moise; Luminiţa şi Ion Dăineanu;
Sistem de construcţie, materiale: Fundaţie: piatră; Soclu : piatră, tencuit; Pereţi : chirpici, tencuiţi şi
văruiţi numai la faţadă( var roz) şi cu un brâu brun înalt la bază; Şarpai;tă: lemn; Învelitoare: ţiglă,
în patru ape; An construcţie/ Vechime: începutul secolului
conservare: relativ bună .

XX; In folosinţă: da; Stare de

Tip de plan : Casa are trei încăperi, o tindă centrală mai îngustă şi două odăi mai mari cu o
suprafaţă egală, cu podelele din pământ şi tavanele din scânduri. Camerele prezintă câte două
ferestre pe aceeaşi latură, la faţadă, iar tinda tot două ferestre mai înguste de o parte şi alta a uşii.
Întreaga tâmplărie este vopsită în brun (aceeaşi culoare cu cea a brâului din partea inferioară a
faţadei). Pe latura dreaptă netencuită a casei se mai afla o fereastră, acum obturată cu zidărie tot
din chirpici.
Casa prezintă şi o prispă dezvoltată pe l atura faţadei cu soclu înalt şi cu stâlpi de susţinere
din lemn, unii fi ind înlocuiţi ulterior cu stâlpi din metal. Stâlpii originali prezintă pseudocapiteluri
traforate şi sunt vopsiţi cu albastru. Prispa prezintă balcon

cu acoperiş în două ape din ţiglă şi

fronton din lemn. Faţada casei este orientată spre u liţă, având în faţă o grădină de flori .
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Seimenii Mici - Casa nr. 5
Proprietari: Marin Sava (bunicul - prima generaţie), Mirică Marin - a doua generaţie;
Sistem de constructie, materiale: Fundatie: piatră; Soclu: p iatră, înalt, netencuit; Pereti : din
chirpici, tencuiţi ş i ăruiţi în alb numai l faţadă; Şarpantă: lemn; Î nvelitoare: tablă, acop riş în

�

�

patru ape; A n construcţie I vechime: începutul secolului
conservare: bună.

XX-

�

1 922; În folosinţă: da; Stare de

Tip de plan : Casa este compusă din trei camere, o tindă centrală şi două odăi, egale ca
dimensiuni, lutuite pe jos şi tăvănite cu scânduri (tavan din scânduri). Tinda are uşa de acces spre
curte şi două ferestre înguste şi al ungite ce flanchează intrarea. Accesul în sală se face atât prin
spatele casei, prin uşa dinspre curte, cât şi prin partea din faţă a casei, direct de pe prispă.
Î ncăperile prezintă câte două ferestre pe aceeaşi latură, Ia faţadă. Tâmplăria casei se păstrează cea
originală şi este vopsită în verde închis. Prispa face şi ea parte componentă a casei, fiind

dezvoltată pe o singură latură ( a faţadei) cu gărduţ I parapet din şipci de lemn dispuse sub formă
de grătar şi „balcon" cu coloane din zidărie cu soclu înalt şi capitel cubic. Prispa are stâlpii din
lemn şi pseudocapiteluri traforate. Î nvelitoarea casei este din tablă, iar frontonul balconului din
lemn.
Gardul este din piatră, cioplită de meşteri pietrari din Saligny.
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ALI MAN
Localitatea Aliman este situată în partea de sud-vest a judeţului Constanţa, la o distanţă
de 97 de km de municipiul de reşedinţă şi la 30 km de oraşul Cernavodă. 1 Comuna se
învecinează la nord cu comuna Rasova, cu comuna Ion Corvin la sud, Comuna Adamclisi la
est şi cu fluviul Dunărea la vest. 2 Comuna Aliman se compune din patru sate: Aliman, reşedinţa
comunei, Dunăreni, Vlahi şi Floriile. Comuna Aliman, situată pe malul drept al Dunării, este o
veche aşezare românească, întemeiată pe temelia unor aşezări geto-dace şi romane, dovadă în
acest sens stau numeroasele descoperiri arheologice de lângă vechea cetate Sucidava. Satul
Aliman datează de la sfârşitul secolului al XVIII-iea. Cuvântul „aliman", de origine turcească,
tradus în limba română înseamnă „adăpost".3 Satul a fost locuit de românii veniţi din stânga
Dunării, din judeţul Ialomiţa. Tradiţia locală vorbeşte de un anume Ion Alimanu care ar fi
întemeiat satul pe la 1 800.4 O altă informaţie spune că satul a fost iniţial aşezat lângă Dunăre,
în punctul numit Cogeaivan, însă după ciuma din vremea lui Caragea ( 1 8 1 0- 1 820) localnicii s
au asezat
în j urul turmei lui Ion Alimanu.5
'
Numele vechi al comunei, consemnat înainte de anul 1 878 este de Aliman. În timpul
stăpânirii otomane, Aliman făcea parte din plasa Silistra. Există documente turcesti din
.
secolele XVII-XIX în care comuna apare şi cu numele de A laman şi Alirmanu. Între anii 1 8801 890 era localitate de reşedinţă fără a mai avea în componenţa sa alt� sate. 6
Suprafaţa comunei între anii 1 9 1 6- 1 922 era de 5636 ha. 7 In anul 2000 era de 1 2 . 62 1
ha, dintre care 2.423 h a suprafaţă agricolă, păşuni 703 ha, vii, livezi 542 ha. 8
Populaţia localităţii în anul 1 904 era 635 suflete: 608 români, 7 greci şi 20 turci.9 La
1 9 1 6 era de 90 I de suflete dintre care 895 români, I grec şi 5 ţigani; la 1 922 de 822 de suflete,
numai români JO_ La data de I ianuarie 1 939 în satul A liman erau 1 1 3 6 de suflete: I O 1 3 români,
1 2 1 turci şi 2 evrei. 1 1 În anul 2000 populaţia comunei Aliman era de 3 . 1 23 de locuitori. 1 2
Numărul locuintelor din cadrul comunei la 1 9 1 6 era de 230, iar în anul 1 922 erau 1 96.
În 1 9 1 6 case cu o cam�ră erau 48, cu două camere 57, cu mai multe camere 85, bordee 6,
grajduri şi magazii 1 1 7. În anul 1 922 case cu o cameră erau 7, cu două camere 72, cu mai
multe camere 63, grajduri şi magazii 1 39 . 1 3 La 1 94 1 în satul Aliman erau 269 de case. 1 4 În anul
2000 în Aliman sunt 297 locuinţe şi 282 de gospodării. 1 5
Sediul primăriei Aliman a fost construit în anul 1 888, d e către localnici ş i a suferit
mari pagube în timpul Primului Război M ondial fiind refăcut ulterior de localnici. Şcoala a fost
construită în anul 1 903 de către locuitori, cu cinci clase primare şi doi învăţători. B iserica, cu
hamul „Adormirea Maicii Domnului" a fost construită cu ajutorul localnicilor în anul 1 880,
avea un preot şi I O ha de teren de cultură. Cimitirul, era în afara satului şi era îngrădit cu şanţ si
uluce1 6 În comună între anii 1 9 1 6- 1 922 sunt menţionate şase mori de vânt. 1 7
Principala ocupaţie a locuitorilor o reprezintă agricultura, creşterea animalelor şi
viticultura. Arhitectura locuintelor din satul Aliman se încadrează în tipul de plan tricelular cu
'
două camere de locuit, tindă, cu prispă la faţadă unele au şi „balcon". În cadrul gospodăriei,
locuinţa şi anexele gospodăreşti sunt aşezate după anumite criterii : casa cu faţa spre drum şi cu
grădiniţă de flori în faţă iar anexele gospodăreşti aşezate de regulă în spatele casei. Anexele
gospodăreşti predominante sunt cele folosite pentru depozitarea uneltelor (saivan), pentru
adăpostirea cerealelor (porumbar) şi cele pentru adăpostirea animalelor ( cumicul de păsări şi
grajdul pentru vaci sau oi) . 1 8 În localitatea Aliman anexele gospodăreşti: magazia, grajdul,
„cumicul" de păsări, coteţul de porc, numit local „cotară", sunt construite chirpici, tencuite cu
pământ şi cu învelitoare în marea majoritate cu ţiglă sau stuf. Porumbarul este construit din
scânduri şi cu învelitoare fie de lemn, fie de plăci de azbociment. Anexele gospodăreşti sunt
construite la marea majoritate a localnicilor în spatele casei. Gospodăriile sunt împrejmuite cu
garduri din scânduri.
Materiale folosite pentru construirea locuinţei : Piatra folosită pentru temelia casei şi
ridicarea soclului era adusă de pe malul Dunării. Chirpicii sunt cărămizi mari (de 1 0/20/40cm.
) nearse, făcute dintr-un amestec de pământ muiat cu apă şi amestecat cu paie tocate, turnat în
forme de lemn şi lăsat să se usuce la soare. 1 9 Zidirea pereţilor din chirpici se mai foloseşte şi
astăzi la construirea caselor si anexelor gospodăreşti. Lemnul era folosit la construirea
şarpantei, formată din căpriori, contrafise, Jeţuri, cosoroabe, grindă de coamă, dar şi la tavanul
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casei : grinzi, grinzişoare, şi scânduri. Se folosesc esenţe de salcâm, plop, brad, stej ar. Lemnul
este folosit şi la confecţionarea stâlpilor care susţin acoperişul prispei, foişorului dar şi la
elementele decorative traforate: pazia şi parapetul prispei. 20 Pentru învelirea acoperişului s-a
folosit până în prima jumătate a secolului al X X-iea olana înlocuită ulterior cu ţigla sau tabla,
mai uşoară şi mai rezistentă decât ţigla. S-a folosit în zonă pentru învel irea acoperişului şi
stuful însă azi această modalitate este folosită rar şi doar la acoperirea unor anexe gospodăreşti
( curnicul de păsări, porumbarul).

NOTE:
I . * * * , Carta Verde a judeţului Constanţa, Editura Ex Ponto, Constanţa,

2 . * * *, Comuna Aliman. Judeţul Constanţa, f.
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2000,

p. I 08

3 . N .T. Negulescu , Expunerea situaţiei udeţului Constanţa în anii 1 9 1 6 şi 1 922, Tipografia „Victoria",
Constanţa, 1 924, p. 1 80
4. * * * , Comuna Aliman „ „ p. 3

Gh. Dumitraşcu, localitâţi. biserici şi mânăstiri româneşti În Dobrogea, până la 1878. Editura
Fundaţiei „Andrei Şaguna", Constanţa, 1 996, p.30
6 . * * * , Comuna Aliman„ „ p. 4
7. N .T. Negulescu, op. cit„ p. 1 8 1
8 . * * * , Carta Verde ajudeţului Constanţa, p. 1 08- 1 09
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Aliman - Casa nr. I
Proprietarul casei este Haralambie Georgeta, din Aliman. Casa a fost cumpărată de la
Ţâru Vasile şi ridicată de meşteri locali. Nu ştie anul construcţiei. Fundaţia şi soclul locuinţei
sunt din piatră. Soclul este îngust, iniţial a fost tencuit cu pământ acum este cu ciment. Pereţii
sunt din chirpici, tencuiţi cu pământ, văruiţi la faţadă cu verde şi cu brâu albastru. Învelitoarea
este cu ţiglă, în patru ape.
Locuinţa se încadrează în tipul de plan tricelular două camere şi tindă mediană. Odăile
sunt egale ca mărime şi mai mari în comparaţie cu tinda. Toate cele trei camere sunt lipite pe
jos cu pământ, iar tavanele sunt cu „cordiţe" şi apoi lipite cu pământ. Fiecare odaie are două
ferestre, orientate spre stradă, lemnăria este vopsită cu alb, excepţie face o fereastră de la
camera din dreapta a cărei lemnărie este vopsită cu albastru. U şa de la i ntrare are în partea
superioară geam, iar lemnăria este vopsită cu alb.
Casa este prevăzută cu prispă şi foişor. Prispa este liberă, susţinută de şase stâlpi de
lemn, cu capiteluri ornamentate cu forme simple obţinute prin cioplire. Foişorul are învelitoare
de ţiglă, în două ape, cu pazie de lemn traforat şi fronton de lemn. Prispa şi foişorul sunt lipite
cu pământ. Accesul pe foişor se face de pe trei scări, aşezate pe partea stângă. Intrarea în pod
se face de pe prispă. În faţa casei se află o grădină cu pomi. Faţada locuinţei este spre stradă.
Starea de conservare este relativ bună.
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A liman - Casa nr.2
Proprietarul casei este Cazacu Jon(n. 1 948) din Aliman. Casa a aparţinut lui Badea
Gheorghe, însă a fost vândută către actualii proprietari de fiul acestuia Badea Dinu. Locuinţa a
fost construită de meşteri locali . Fundaţia şi soclul casei sunt din piatră. Soclul este îngust şi
tencuit cu pământ. Pereţii sunt din chirpici, tencuiţi cu pământ şi văruiţi cu verde la faţadă.
Învelitoarea a fost iniţial cu olană, acum doar partea din spate mai este cu olană restul
casei este cu ţiglă, în patru ape şi cu pazie de lemn traforat.
După spusele actualului proprietar anul construcţiei ar fi 1 900, apărea înscris pe o
plăcuţă aflată la intrare însă a fost dată jos în urma unor reparaţii aduse locuinţei.
Tipul de plan al casei este tricelular cu două camere şi tindă mediană. Odăile sunt mai
mari şi egale ca dimensiune în comparaţie cu tinda. Camerele sunt lipite pe jos cu pământ.
Tavanul de la camera din dreapta este cu scândură, iar cel de la tindă şi camera din stânga este
l ipit cu pământ. Camerele au câte o fereastră orientate spre stradă si vopsite cu verde. Usa de la
'
i ntrare este din lemn, în partea superioară are geam şi vopsită cu �erde. În tindă se afla o sobă
oarbă din pământ ce încălzea şi camera din stânga.
Locuinţa este prevăzută cu o prispă pe o latură şi foişor. Prispa este susţinută de stâlpi
de lemn. Foişorul are învelitoare de ţiglă, în patru ape, cu fronton de lemn. Foişorul este folosit
vara şi ca loc de dormit. Pe jos prispa şi foişorul sunt cu ciment. B ucătăria este construită sub o
aplecătoare, în prelungirea casei. Intrarea în bucătărie se face atât de pe prispă cât şi din camera
din stânga.
Casa este prevăzută cu beci şi pod. Beciul se află sub bucătărie, iar uşa de acces este
sub prispă. În pod se intra înainte din tindă, acum i ntrarea se face de pe prispă.
Faţada casei este orientată spre stradă, în faţă se află o grădină de flori şi viţă de vie.
Locuinţa este împrejmuită cu gard de lemn. Starea de conservare este relativ bună.
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Aliman - Casa nr.3
Proprietar Leonte Ştefan. Înainte a fost casă parohială. Locuinţa a fost ridicată de
meşteri locali . Casa are fundaţie şi soclu din piatră. Soclul este îngust şiA tencuit cu pământ.
Pereţii sunt din chirpici, tencuiţi cu pământ şi văruiţi la faţadă cu alb. I nvelitoarea este de
olană, în patru ape.
Tipul de plan al locuinţei este bicelular cu tindă şi o cameră. Odaia este mai mare decât
tinda. Ambele camere sunt lipite pe jos cu pământ, iar tavanele sunt cu „cordiţe" şi apoi lipite
cu pământ. Odaia are două ferestre cu lemnăria vopsită în verde. Uşa de la intrare este de lemn,
în partea superioară are geam, vopsită tot cu verde. Accesul la pod se face prin tindă.
Locuinţa este prevăzută cu prispă la faţadă, cu parapet şi stâlpi de lemn. Lemnăria
parapetului este decorată prin traforare si vopsită cu verde. Pe j os prispa este lipită cu pământ.
'
Accesul pe prispă este amplasat central de pe cinci scări de piatră. În faţa casei era o grădină.
Faţada locuinţei este orientată spre grădină. Locuinţa nu mai este locuită ş1 se află într-o
avansată stare de degradare.
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C u p ri n s
Cuvânt înainte - M aria Magiru
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