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CONCLUZII FINALE PRIVIND CERCETAREA
ARHITECTURII TRADIŢIONALE DOBROGENE

Cercetarea arhitecturii tradiţionale sud - dobrogene a fost prezentată în primele
patru numere conform poziţionării acestora pe suprafaţa judeţului Constanţa. S-au reliefat
istoricul aşezărilor, a populaţiilor şi a tipului de arhitectură pentru fiecare segment. În
numărul curent vom prezenta specificul comun al unor aşezări situate în puncte diferite ale
Dobrogei de Sud precum şi caracteristicile arhitecturii nemţeşti din aşezările dobrogene.
Localităţile - Corbu (estul judeţului), Adamclisi,

Urluia (sud-vestul judeţului),

Chirogeni (sudul judeţului), Mircea Vodă (centrul judeţului) au note comune:
-înfiinţate în timpul stăpânirii otomane 1500-1600, locuite de turci, ulterior şi tătari,
români
-menţionate în acte juridice (deftere), acte de proprietate (tapiuri)
-emigrarea turcilor şi în parte a tătarilor după 1880
-colonizarea

cu

români

din

alte

provincii

româneşti:

Mircea

Vodă

(români

transilvăneni - „mocani"); Adamclisi şi Urluia (români transilvăneni din zonele Sibiu,
Făgăraş, Muntenia (Teleorman, Vlaşca), Oltenia); Chirnogeni (o parte din sat rămân tătarii
iar cealaltă parte colonizată cu români din Chirnogi (Ilfov) şi din alte părţi ale Munteniei şi
Olteniei); Corbu (bulgari si români).
Deşi veneau din provincii româneşti diferite românii şi-au construit casele după
tradiţia locului - modelul dobrogean, model care se generalizează în această zonă.
-tipul de casă tricelular - două camere şi tindă. Prezenta vetrei în tindă
-adăugarea pe latura secundară a casei sau pe latura din spate a unei construcţii „aplecătoarea" (polata)
-prezenta prispei pe toată faţada casei sau a prispei cu foişor, ridicată pe soclu de
piatră. Accesul în casă se făcea lateral prin 3-4 trepte din piatră. Prispa este simplă sau cu
parapet din scândură traforată şi face legătura cu streaşina prin 6-8 stâlpi din lemn.
-materiale de construcţie - piatră pentru temelie, chirpici pentru pereţi, lipiţi cu
pământ şi văruiţi în alb.
-acoperişul în patru ape învelit cu olane. Tavanul din padină de lemn. Podeaua şi
prispa lipite cu pământ.
*

Cercetarea etnografică s-a efectuat şi în fostele aşezări nemţeşti cu privire la
arhitectura tradiţională.
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Între 1840 şi 1940, germanii din Dobrogea au trăit într-un ţinut relativ închis, între
Dunăre şi Marea Neagră. Traiul în comun cu celelalte etnii conlocuitoare - turci, tătari,
bulgari, greci, evrei, armeni, cu religii şi obiceiuri diferite - nu au influenţat însă obiceiurile
şi limba, religia şi cultura.
Un model oficial pentru o aşezare organizată a coloniilor nu a fost realizat de
imigranţii germani nici pe vremea turcilor, nici sub administraţia românească. De la turci le
a fost lăsat un anumit loc pentru colonizare. După regulamentul colonizării, fiecare primeşte
atât pământ, cât îi trebuie pentru construcţie, adică atât cât poate să lucreze. Noile localităţi
erau alcătuite, pe atunci, din gospodării risipite sau sate compacte neregulate, asa cum
sunt coloniile turcilor, tătarilor şi bulgarilor din Dobrogea. Regulamentul românesc cu
privire la comunele rurale conţine, fireşte, anumite modele de case, gospodării şi curţi, dar
acestea sunt generale şi par să fie valabile numai pe hârtie, pentru că în realitate, nu sunt
observabile niciunde.
Toate coloniile din Dobrogea au aceeaşi aşezare. Influenţa determinantă nu a fost
tradiţia proprie veche, ci modelul tradiţional din stepa rusească. Pământul ce aparţinea unei
anumite colonii era clar delimitat din capul locului, mărimea fiecărei gospodării şi curţi
stabilită clar, iar fâşiile de pământ atribuite coloniştilor erau înşiruite într-o ordine dată.
Astfel s-au format în acelaşi mod sate lungi, drepte, aşezate de-a lungul străzilor şi de-o
mare regularitate.
Acestea erau delimitate de ziduri albe, aliniate, pe ale cărei părţi toate gospodăriile
au aceeaşi lăţime şi toate casele aceeaşi distanţă între ele, devenind o caracteristică a
coloniilor germane din Dobrogea.
Majoritatea acestor colonii sunt alcătuite dintr-o singură stradă, uneori foarte lungă,
cum ar fi Cogealac, Cobadin si Tariverde. În unele, cum ar fi Malcoci si Sarighiol, au apărut
străzi paralele. În Caramurat (Mihail Kogălniceanu) sunt chiar trei pe fiecare parte a străzii
principale.
Forma casei şi împărţirea ei sunt, în mare, aceleaşi în toate coloniile. O clădire lungă
şi îngustă, cu un acoperiş destul de ascuţit, în care, după camerele bune ce încep de la
stradă, se succed toate odăile în care se locuieşte şi se munceşte. Acoperiş acoperit cu
stuf.
Vârful frontonului caselor nemţeşti se termină cel mai adesea, mai ales în coloniile
casubilor, în 2 capete de cal cioplite în lemn, aşezate cruciş unul peste altul, aşa cum le
găsim în unele regiuni din Germania.
Triunghiul din faţă este de cele mai multe ori acoperit cu scânduri şi vopsit colorat
pe partea dinspre stradă.
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Intrarea în locuinţă se află pe partea lungă a casei, şi anume, întotdeauna după prima
cameră din casă. Se intră întâi într-o mică tindă, care se învecinează cu un spaţiu îngust
folosit ca bucătarie. La stânga tindei se află camera de la stradă, odaia bună.
Vizavi de casă se afla casuţă mică, care se foloseşte ca bucătarie de vară.
În fostele aşezări nemţeşti, după anul 1940 casele acestora sunt locuite de români
aşezaţi aici după plecarea nemţilor.
*

Cercetarea arhitecturii tradiţionale din Dobrogea a început în urmă cu patru decenii
şi am beneficiat de colaborarea unuio mare specialist în domeniu, prof. univ. dr. Paul
Petrescu.
Am străbătut Dobrogea în lung şi lat şi între anii 1975-1980 am alcătuit primele
dosare de cercetare ale arhitecturii tradiţionale. Nu s-a putut concretiza atunci această
activitate prin organizarea unui muzeu al satului dobrogean. Mai târziu cu sprijinul
stareţului Mănăstirii Dervent (care a oferit terenul pentru realizarea acestui proiect) am
reuşit să punem bazele acestui muzeu prin strămutarea primei case din Dobrogea de Sud,
casa de la Oltina sfîrşitul secolului XIX. Aceasta a presupus a doua etapă de cercetare a
satelor din Dobrogea sub aspectul conservării arhitecturii tradiţionale.
Am constatat că unele dintre acestea au dispărut, s-au demolat, au fost modernizate,
altele rămânând în starea iniţială.
Aşa a apărut ideea inventarierii pe teren a caselor „rămase în picioare" din toate
aşezările Dobrogei începând cu anul 2008.
Aceasta a reprezentat a treia etapă de cercetare a arhitecturii tradiţionale dobrogene
şi practic a inventarierii acestora.
Un colectiv de muzeografi, documentarişti ai muzeului a avut în planul de cercetare
această tematică şi în 2-3 ani s-a finalizat.
Rezultatele cercetării s-au publicat în Revista de cercetare etnografică „Arhitectura
tradiţională din Dobrogea" care cuprinde 5 numere. Astfel vor rămâne pentru istoria
arhitecturii principalele tipuri de case din aşezările dobrogene.
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CORBU

Comuna Corbu este situată în partea estică a

suflete, din care: 459 bărbaţi, 450 femei, 1 60 români

judeţului Constanţa, la o distanţă de 3 1 de km de

şi 749 bulgari; în Corbu de Jos erau 1 1 95 de suflete

municipiul Constanţa şi la 4 km de oraşul Năvodari.

din care: 607 bărbaţi, 588 femei, 80 români şi 1 1 1 5

Comuna

este

alcătuită

din

trei

sate:

Corbu

bulgari.9 În anul 2000, în comună erau menţionate

-

3.802 suflete.10

reşedinţa comunei, Vadu şi Luminiţa.'
era

În anul 1 940, în urma Tratatului Româno -

satele:

Bulgar din 7 septembrie 1 940, prin care populaţia de

Gargalâcul Mare ( Corbu de Sus), Gargalâcul Mic

origine bulgară trebuia să fie transferată în teritoriile

(Corbu de Jos), Karaharman ( Vadu) şi Şahman

cedate Bulgariei, din comuna Corbu a plecat un
număr de 1 780 de suflete. 11

Vechea

denumire

Comuna

Gargalâc.

a

era

comunei

compusă

Corbu
din

( Luminiţa). Comuna Corbu a fost înfiinţată în timpul
dominaţiei

otomane

de

către

tătarii

veniţi

Numărul gospodăriilor, în anul

din

în

camere, 50 cu mai multe camere şi 1 30 grajduri şi

în aceeaşi perioadă.
În

1 9 1 6,

Corbu de Sus: 36 case cu o cameră, 40 cu două

Crimeea. Satele Vadu şi Luminiţa au fost înfiinţate
anul

1 880,

după

Războiul

şoproane; în Corbu de Jos erau: 42 case cu o cameră,

de

Independenţă, o mare parte din populaţia de origine

4 1 cu două camere, 52 cu mai multe camere şi 1 44

turcă a emigrat în Turcia, iar în localitate au venit

grajduri şi şoproane. În anul 1 922, în Corbu de Sus

bulgari din diferite comune ale Dobrogei.2

erau: 1 5 case cu o cameră, 45 cu două camere, 25 cu
mai multe camere şi 62 grajduri şi şoproane; în

Localitatea Corbu este situată la 1 6 km de

Corbu de Jos erau:

cetatea Histria. Zona comunei a făcut parte din
teritoriul

cetăţii

înfiinţate

la

sfârşitul

VII î. Hr„ ca port pe ţănnul actualei lagune Sinoe

comuna Corbu era de 44 1 , din care în Corbu de Jos
229 de case, iar în Corbu de Sus 1 92.13

(fost golf deschis la mare, de către coloniştii greci
din

Milet).

Întreaga

zonă

a

cunoscut

o

mare

Primăria comunei Corbu a fost construită în

dezvoltare economică până în secolul VII d. Hr„

anul 1 904, de către locuitori, şi se află în Corbu de

când cetatea Histria decade şi este părăsită. 3
Suprafaţa comunei Corbu era,

1 O cu o cameră, 60 cu două

camere, 43 cu mai multe camere şi 1 08 şoproane şi
grajduri. 12 În anul 1 94 1 , numărul locuinţelor în

secolului

Sus.

între anii

1 9 1 6- 1 922, de 6632 ha, din care: Corbu de Sus avea

În satul de reşedinţă Corbu de Sus existau

1 923 ha teren de cultură, 52 ha impropriu cultivării,

două şcoli cu 5 clase, înfiinţate în anul 1 885. Acestea

80 ha vatra satului, 27 ha de plantaţie; Corbu de Jos

au fost construite cu ajutorul locuitorilor. În satul

avea 2523 ha teren de cultură, 86 ha vatra satului şi
4 "
29 ha plantaţie. ln anul 2000, comuna avea o

anul

suprafaţă de I 1 .804 ha, din care satul Corbu are

grădiniţe de copii, înfiinţate în anul 1 890.

Corbu de Jos exista o şcoală cu 5 clase, construită în
1 882. În cele două sate funcţionau şi două
În Corbu de Jos există o biserică parohială,

5.095 ha, teren agricol 3.952 ha, păşuni 5 68 ha, bălţi

cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena",

204 ha.5
Populaţia comunei Corbu, în anul 1 904, era

construită în anul 1 89 1 cu ajutorul localnicilor. În

de 1 285 de suflete, din care în Corbu de Sus erau: 51

anul 1 9 1 6, în Corbu de Sus funcţiona o fabrică de

români, 2 greci, 456 bulgari şi 1 7 tătari; în Corbu de

cărămidă. În 1 922, în acelaşi sat sunt menţionate

Jos erau: 1 7 români, 3 greci, 540 bulgari, I armean, I

două mori de vânt, iar în Corbu de Jos 1 00 de mori
de vânt.14 Locuitorii se ocupau, preponderent, cu
agricultura şi pescuitul.15

turc şi 1 4 tătari<'. În anul 1 9 1 6, populaţia era de 1 874
suflete, în Corbu de Sus: 1 5 1 români, 645 bulgari, I O

Arhitectura locuinţelor din comuna Corbu

armeni, iar în Corbu de Jos: 92 români, 740 bulgari,
5 ruşi şi 1 3 ţigani; în anul 1 922, 1 522 de suflete, în

se

Corbu de Sus: 72 români, 34 1 bulgari, 3 greci, iar în

pluricelular, cu două sau mai multe camere, tindă

Corbu de Jos: 54 români, 92 1 bulgari şi I turc. 7

mediană şi cu prispă la faţadă.

La 3 1 decembrie 1 93 7, în tabelul populaţiei

Casa bulgărească are acoperişul din olane, în

pe profesii, comunicat Prefecturii plasei Ferdinand I,

patru ape, cu prispă largă, cu tavan podit. Anexele

în comuna Corbu erau 2 1 1 1 de suflete, dintre care 8

gospodăreşti sunt construite în jurul casei.16

comercianţi,

41

mesenaş1,

828

plugari,

încadrează

Locuinţa

20

în

tipul

este

de

plan

amplasată,

în

tricelular

general,

şi

în

funcţionari, iar 1 2 1 4 nu aveau nici o pofesie. 8 La

imediata vecinătate a drumului,

data de

perpendicular pe acesta, caz în care este amplasată

I

ianuarie

1 939, potrivit Tabloului cu

paralel cu el sau

numârul sufletelor aflate în plăşile din cuprinsul

cu partea îngustă spre drum şi cu faţa spre curte sau

judeţului Constanţa, în Corbu de Sus erau 909

o grădină de flori. La locuitorii de origine etnică
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bulgară, casa este amplasată spre interiorul curţii.

soclului, este adusă din cariera aflată pe malul

Curtea este împărţită în două părţi: prima rezervată

lacului Taşaul.
Chirpicii

grădinii şi locuinţei, iar a doua destinată anexelor
gospodăreşti:
samalâc

saivanul

(loc

(pentru

pentru

vite),

depozitarea

uneltelor),

porumbarul şi coteţele de păsări şi porci17•

sunt

I 0/20/40cm), nearse,

magazie,

caram1zi

man

(de

racute 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.19
Zidirea pereţilor din chirpici se mai foloseşte şi

Locuinţele bulgarilor din localitatea Corbu

astăzi la construirea caselor si anexelor gospodăreşti.

erau construite din chirpici, cu două până la cinci

Lemnul

camere, acoperite în majoritatea cazurilor cu olană,

unele cu ţiglă şi, mai rar, cu stuf. Casele erau
construite de meşteri bulgari.18

era

folosit,

ca

şi

astăzi,

la

construirea şarpantei formată din căpriori, contrafise,
leţuri, cosoroabe, grindă de coamă, dar şi la tavanul

grajdul,

casei: grinzi, ginzişoare, şi scânduri; se folosesc

coteţele pentru păsări şi animale) din comuna Corbu

esenţe de salcâm, plop, brad, stejar. Lemnul este

Anexele

gospodăreşti

(magazia,

sunt aşezate pe latura stângă a gospodăriei şi sunt

folosit şi la confecţionarea stâlpilor

construite

acoperişul

din

chirpici,

tencuite

cu

pământ

şi

înlocuită

de

către

unii

proprietari

cu

placi

denumit

de

localnici

Porumbarul,

de

Pentru

la

partea inferioară,

şi

cu

la

folosită

la

temelia

casei

şi

la

învelirea

acoperişului,

s-a

folosit,

olana, însă au fost şi case învelite cu stuf, iar mai

cea

târziu s-a folosit şi ţigla.

La învelirea anexelor
gospodăreşti, s-au folosit atât stuful, cât şi olana.21

superioară. Materiale folosite la construcţia casei:
piatra,

elementele

localitate au folosit cel mai des pentru învelitoare

gard din

lemn

care susţin

care ulterior a fost înlocuită cu ţigla. Bulgarii din

plasă de sârmă, fiind acoperit tot cu scânduri.
piatră,

la

până în prima jumătate a secolului al XX-iea, olana,

„pătul", este construit din scânduri de lemn sau din
Gospodăriile sunt împrejmuite cu

foişorului,

decorative traforate (pazia şi parapetul prispei) şi la
tavan.20

învelitoare de olană sau stuf. În timp, olana a fost
azbociment.

prispei,

ridicarea

NOTE:
I . ***Carta

2.

N .T.

13. Arhivele N aţionale, Direq ia J udeţeană Constanţa,
fond Pre tec tura Constanţa, dosar nr. 281194 l , f. l 09.
14. N .T. Negulescu, op. cit. , pp. 149-152.

Verde a judeţului Constanţa, Editura Ex

Ponto, Constanţa,

2000, p.150.

Negulescu,

Expunerea

situaţiei

judeţului

Constan(a în anii 1 9 1 6 şi 1 922, T ipografia „Victoria'' ,

Constanţa,

1 5 .Gr. Dănescu, Dic(ionar geografic. statistic. economic

1924, p. 145.

şi istoric a/ judeţului Constanţa. Tipografia şi fo nderia de

3. ***Carta Verde a judeţului Constanţa, p. 150.
4. N .T. Negulescu, op. cit. , p. 1 46.
5. ***Carta Verde a judeţului Constanţa, p. 151.
6. M . D. Ionescu, Dobrogea în pragul veacului al XX- !ea,
Atel ierele grafice „I. V. Socecu". Bucureşti, 1904,
p. 426.
7. N.T. Negulescu, op. cit. , p. 146.
8. Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Constanţa, fond
Prefectura Constanţa, dosar nr. 57/1938, f. 61.
9. Ibidem, dosar nr. 17/1939, f. 9 verso.
l O. ***, Carta Verde a judeţului Constanţa, p . 151
11. Arhivele Naţionale, D i recţia J udeţeană Constanţa,
fond Primăria comunei Corbu, dosar nr. I /1940,f. 90
12. N .T. Negulescu, op. cit. , pp. 148-149.

litere Th. Toma Basilescu, B ucureş ti,
pp.

1897, partea a II -a,

454-455.

16. Paula Popoiu,

Antropologia habitatului în Dobrogea,

Editura Oscar Print, Bucureş t i ,
1 7. Ibidem, pp.

212-213.

200 I, p. 219.

18. Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Constanţa,
fond Primăria comunei Corb u, dosar nr. 3/ 1940, f. 34537 l .
19. Georgeta Stoica, Paul Petrescu, Dicţionar de artă
populară, Editura Enciclopedică, Bucureş ti, 1997, p. 146.
20. Paula Popoi u, op. cit. , p. 159.
21. Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Constanţa,
fond Primăria comunei Corbu, dosar nr. 3/1940, f. 345371.

Corbu - Casa n r. 1

părinţii,

Proprietar: Dicu Marin (decedat), venit cu
în

1 940, din

Caliacra.

construită de meşteri bulgari. Fundaţia şi soclul casei

sunt din piatră. Soclul este înălţat, lipit cu pământ şi

Locuinţa a fost

7
https://biblioteca-digitala.ro

văruit cu alb. Pereţii casei sunt din chirpici, lipiţi cu

albastru. Camera mai are o fereastră pe latura stângă,

pământ şi văruiţi cu alb la faţadă şi pe latura stângă.

mai mică, vopsită cu albastru. Bucătăria se află sub

Învelitoarea este de olană, în patru ape. Tipul de plan

aplecătoare; intrarea se face din curte de pe două

al locuinţei este cel bicelular, cu tindă şi o cameră de

scări de piatră. Uşa de la intrare este din lemn, iar în

locuit, şi o aplecătoare pe latura stângă. Tinda şi

partea

odaia sunt egale ca dimensiune. Pe jos, camerele

dimensiuni şi este vopsită cu albastru. Locuinţa are

superioară

prezintă

un

geam

de

mici

sunt lipite cu pământ. Tot pământul a fost folosit şi la

faţada orientată spre stradă. Casa nu este prevăzută

lipirea tavanelor. Accesul în locuinţă se află în

cu prispă şi nici nu mai este îngrădită. Casa nu mai

drephtl tindei, de pe două scări de piatră. Uşa de la

este locuită de la decesul proprietarului şi se află

intrare este din lemn, vopsită cu albastru. Ferestrele

într-o avansată stare de degradare.

sunt

orientate

spre

stradă,

lemnăria

vopsită

cu

Corbu - Casa nr. 2

Casa cu nr. 9 se află lângă biserica satului; în

Casa este prevăzută cu prispă la faţadă.

prezent este închiriată. Casa este moştenită de la

Acoperişul prispei se sprijină pe şase stâlpi de lemn,

părinţi, care au venit din Caliacra în anul 1 940.

cu capiteluri ornamentate cu forme simple, obţinute

Locuinţa este construită de meşteri bulgari. Fundaţia

prin cioplire. Prispa are tavanul podit cu lemn.

şi soclul sunt din piatră. Soclul este înălţat şi tencuit

Accesul pe prispă este amplasat central, de pe trei

cu pământ.

Pereţii sunt din chirpici, tencuiţi cu

trepte de piatră. La prispă s-au făcut modificări,

pământ şi văruiţi cu alb. Învelitoarea este din olană,

parapetul a fost înlocuit cu zid iar în partea de sus a

în patru ape. Tipul de plan al casei este cel tricelular,

fost

cu două camere şi tindă mediană. Odăile nu sunt

prevăzută cu beci, plasat sub odaia din stânga. În

închisă cu schelet de lemn.

Locuinţa este

egale ca mărime, cea din dreapta fiind mai mare

prelungirea casei, în partea dreaptă, s-au mai ridicat

decât cea din stânga, iar tinda este îngustă. Camerele

ulterior trei camere (o sală, o cameră şi o bucătărie),

sunt lipite pe jos cu pământ, iar tavanele sunt cu

din chirpici, tencuite cu pământ şi cu învelitoare din

podină de lemn. Odaia din dreapta are două ferestre

plăci de azbociment. Locuinţa este orientată cu

orientate spre curte, iar cea din stânga are o fereastră

faţada spre curte, iar cu partea îngustă spre stradă.

spre curte şi încă o fereastră pe lateral. La fereastra

Starea de conservare este bună.

laterală de la camera din stânga a fost înlocuită
lemnăria. Lemnăria ferestrelor este vopsită cu alb.

Casă Corbu
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/

Corbu -Casa nr.1

Corbu -Casa nr.2
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M I RCEA VODA

Comuna Mircea Vodă este situată în partea

compusă numai din români transilvăneni, num1ţ1

vestică a judeţului Constanţa, la o distanţă de 45 km

mocani sau ciobani, din cauză că se ocupă numai cu

de municipiul Constanţa. În alcătuirea comunei

creşterea vitelor şi în special a oilor

intră 4 sate:

şi precizarea că „este staţie de drum de fer'', pe linia

Gherghina

Mircea Vodă (reşedinţa comunei),
( Defcea),

Satu

Nou

ş1

Cernavodă-Constanţa

Ţibrinu

şi

„.".

Se adaugă

„drumul

comunal

Celebichioi-Cemavodă trece prin sat".8

(Geabacu).

La 1 9 1 6, vatra satului Celibichioi ocupa 20

Teritoriul comunei, întins pe o suprafaţă de
I 0.887 ha, se învecinează la N cu 3 comune:

ha, iar populaţia,

Seimeni, Siliştea şi Tortomanu, la E cu municipiul

prefectul jud. Constanţa, N.T.Negulescu, era de 658

Medgidia, la S cu canalul Dunăre-Marea Neagră,

de suflete, în totalitate români.9 Aşezarea avea 24 de

Naţional

bordeie, 44 grajduri şi şoproane. 10

iar la V cu comuna Saligny (Azizia).1 Drumul
22

C,

Cernavodă-Constanţa,

case cu o cameră, 40 cu 2 camere, 8 cu mai multe, 8

asigură

În timpul Primului Război Mondial, satul a

legătura cu reşedinţa judeţului. Comuna are o staţie

fost ocupat de bulgari şi nemţi.11

CFR pe linia ferată Constanţa-Bucureşti.
Teritoriul

conform statisticii publicate de

La

administrativ al comunei este

1 922,

stat1st1ce

Valea Carasu, având o altitudine de la 9 la 50 m. Ca

Celibichioi erau 4 70 locuitori, toţi de cetăţenie

resurse ale subsolului, în raza administrativă a

română, şi erau înregistrate 20 de case cu o cameră,

În Tabloul de

Mircea Vodă şi Ţibrinu.2
Din

1 93 1 , satul primeşte denumirea de
Mircea Vodă, după cea a staţiei de cale ferată.3
a

localităţii

I iulie

a

fost

întemeiată

în

1936, localitatea Mircea Vodă, figura cu

statut de comună rurală, neavând în subordine

este

administrativă nici un alt sat. 13

care derivă de la numele unui

Aşezarea

împărţire administrativâ a

judeţului Constanţa, cu mod(ficârile făcute până la

Populaţia comunei, la I iulie 1 970, era de

locuitor musulman Celebi, însemnând „satul lui
Celebi". -1

în

camere şi 70 de grajduri şi şoproane.12

caolinoase şi a pietrei de construcţie, la Gherghina,

denumire

N.T.Negulescu,

74 de case cu 2 camere , I O case cu mai multe

comunei se găsesc cariere de exploatare a argilei

CELIBICHIOI,

prefectul

datelor

prezentate

Vechea

de

conform

situat în Podişul Dobrogei de Sud, subunitatea

7.509 locuitori, la I iulie 1 999 era de 6.25 7,1-' iar la
I

timpul

ianuarie 2008, în localitatea Mircea Vodă se
ceea

ce

arată

o

înregistrau

exactitate data. 5

involuţie numerică a populaţiei datorată migrării
unei părţi a populaţiei active către centrele urbane.

Registrele turceşti (<lefter) din 1 5 73 şi 1 584

În localitatea Mircea Vodă exista o biserică

consemnează aşezarea cu toponimul „<;:elebi (kăy)".
cu

„Sfinţilor Constantin şi Elena'',
construită în 1 9 1 2 16 şi o şcoală înfiinţată în 1 903 1 7•

Cu denumirea „Celebekiey", satul este amintit în
<lefterul

din

1 67 5 - 1 676,

Karasu;

este

însemnat

ridicată

în

1 828- 1 829;

timpul
ca

ca

pe

aparţinând

harta

războiului

sat

ruso-turc

„devastat",

kazalei

statistică
cu

4.866

persoane15,

dominaţiei otomane, fără a se putea preciza cu

hramul

Din punct de vedere al arhitecturii, casele

rusă

din localitatea Mircea Vodă

din anii

prezintă un puternic

aspect urban, datorat apropierii de târgul şi oraşul

denumirea

„Techilibi-keui", este amintit de Ion Ionescu de la

Medgidia, către care s-au îndreptat dintotdeauna

Brad

„<;:elebi'',

schimburi comerciale şi dinspre care au pătruns de

aparţinând kazalei Medgidia, apare în documentele

timpuriu progresele economice în toate domeniile,

turceşti din fondul tapiurilor emise între anii 1 864-

inclusiv cel al construcţiilor de locuinţe.

( 1 850);

ca

aşezare

denumită

La

1 87 7 .6
În perioada 1 883 - 1 9 1 4, majoritatea tătarilor

sfârşitul

secolului

al

XIX-iea,

în

Dicţionarul geografic. statistic. economic şi istoric

care s-au ocupat de creşterea oilor părăsesc satul,

al judeţului Constanţa, alcătuit de Gr. Dănescu,

aşezându-se în Medgidia.7

aşezarea era caracterizată ca având

În

Dic{ionarul

geogrqfic,

economic şi istoric a/judeţului Constan{a, întocmit

Modelul la care se face referire este cel

de Gr. Dănescu la 1 897 se indică cu denumirea
„Celibichioi", aşezarea veche,

„case clădite

după model, case mari, curate şi bine îngrijite,
având fiecare curtea, grădiniţa şi fântâna sa." 18

statistic,

tradiţional dobrogean, prezent în toate aşezările

ca „sat în plasa

Medgidia" şi MIRCEA VODĂ, ,,un sat nou, clădit

provinciei,

de curând

fizic, socio-economic şi cultural, exercitate asupra

„.

„.

cu numai 5 ha ocupate de vatra satului

iar populaţia

cu inerentele influenţe ale mediului

fiecărei aşezări.

- 1 4 familii cu 60 suflete - este

12
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ciment. Fundaţiile caselor se săpau de la 30-40 cm

Din punct de vedere al materialelor de
ş1

adâncime până la 2m, în funcţie de consistenţa

Tipul de casă predominant este tricelular,

cărămizi de chirpici, turnaţi în forme, lângă sat. La

construcţie,

s-au

folosit piatra, pentru soclu

solului. Peste fundaţie şi soclu se ridicau pereţii din

temelii, şi chirpicii pentru ridicarea pereţilor.
cu prispă pe lungimea faţadei, cu stâlpi de lemn,

o

parapet de scânduri şi foişor specific satelor care au

aproximativ 2000 de bucăţi chirpici de dimensiuni

suferit în timp influenţa urbană. În anii 1 960- 1 970,

mari sau 4000 de bucăţi chirpici de dimensiuni

cele mai multe din locuinţele ridicate în prima

mici. Podul casei se făcea numai din lemn, ordinea

locuinţă

medie,

de

trei

încăperi,

intrau

jumătate a secolului al XX-iea au fost renovate cu

fiind următoarea: grinzi lungi „cosoroabe", căpriori,

meşteri locali, astfel încât astăzi acestea se prezintă

grinda de coamă, şipcă, ţiglă. Ţiglele de format

cu

cu

frontoanele

mare sau mic se aduceau de la Medgidia sau, în

foişoarelor apar profilate iniţialele proprietarilor şi

cazul comanditarilor mai înstăriţi, de la Ţăndărei

anii de renovare a caselor. Prin zidirea prispelor şi a

(jud. Ialomiţa) şi Jimbolia (jud. Timiş). În trei

faţade

tencuite

pereţilor

foişorului

terasit.

s-au

Pe

obţinut

săptămâni, în medie, se termina construirea unei

lărgirea

case."

dimensiunilor camerelor şi marchiza de la intrare,

În

uneori marcată prin coloane şi arcade de zidărie.

comuna

Mircea

Vodă,

foarte

multe

În centrul aşezării, în apropierea sediului

locuinţe, anexe gospodăreşti, fântâni şi garduri sunt

administrativ al comunei, se află o casă tradiţională

construite din piatră de carieră, legată cu pământ,

dobrogeană,

deoarece în peisajul local, piatra se găsea din

construită

în

primul

deceniu

al

abundenţă

secolului al XX-iea, cu 2 încăperi şi tindă mediană,

în

cariere

exploatate

organizat

sau

cu prispă liberă la nivelul solului, dispusă pe toată

individual.

gospodăreşti în funcţiune. În unnă cu câţiva ani

comuna

primăria din

construcţii anexe, care se mai păstrează izolat în

faţada şi

pe

una din

laturi,

Pentrn studierea arhitecturii tradiţionale din

cu toate anexele

localitate a alocat fonduri pentru

sunt

Grajdul din piatră,

nu mai păstrează aspectul tradiţional.
preţioase

Vodă

cu

pnv1re

importante

şi

alte

localitate:

renovarea locuinţei, astfel încât, în prezent, aceasta
Informaţii

Mircea

aparţinând

la

gospodăriei

lui

încă bine conservat,
Dedu

Gh.

Dumitru

(n. 1 924) - gospodăria a aparţinut bunicului său,

construirea caselor în prima jumătate a secolului al
din

venit din părţile Brăilei pentrn a fi împroprietărit.

constructorii de case din localitate, Ciobănuc Anton

Este o construcţie lungă, cu fundaţie şi pereţi din

(n. 1 9 1 9), care împreună cu fratele său, Ciobănuc

piatră de carieră, nefasonată, lipită cu ceamur,

Ion, au ridicat multe case din localitate, după 1 930.

bicompartimentată şi acoperiş în două ape, cu

Înaintea

învelitoare din ţiglă. Tâmplăria este originală.

XX-iea

ne-au

fost

acestora

furnizate

este

de

menţionat

unul

românul

Ion

Gardurile tradiţionale sunt construite din

„ Mutu''.
Astfel, confonn infonnaţiilor lui Ciobănuc

bolovani de piatră de carieră, legaţi cu pământ,

Anton, „piatra pentru fundaţii se aducea cu căruţele

având în treimea superioară cărămizi de chirpici,

din cariera „La italieni", de peste deal de Mircea

pământ bătut, învelitoare de olană sau ţiglă.

Vodă,
aceasta

înspre

Medgidia.

trebuia

nefasonată,

legată

Fiind
cu

piatră

mortar.

legată cu mortar,

Fântânile din piatră sunt prezente aproape

nisipoasă

Din

în fiecare gospodărie.

piatră

Se mai păstrează prăvălia satului construită

s-au construit şi
în 1 9 1 4.

gardurile gospodăriilor, cu coamă de pământ sau

NOTE:
I. Comuna Mircea Vodă, j udeţul Constan ţa. Strategia de

5. Ibidem, p. 204.

2. Carta verde a jude{zilui Constan{a, Editura Ex Ponto,

Dobrogea medievalei şi modernei, în „Memori i le secţiei

3.

Academi ei R. S.R., Bucureşti, 1 9 82, p. 5 1 .

dezvoltare localei pentru perioada 2009-2015, p. 6 1 .

6.

Arhivele N aţionale, Direcţia Judeţeană Constanţa,

1 980, Ed itura

7. Argentina B ărb ulescu, Aşezâri rurale. în Dobrogea.

1 5/ 1 9 3 0,

fi lele 9-29 .

Studiu Etnografic.

4. N. T . Negulescu, Jude{zil Constanta i n anii 1916 şi
19221923, Tipografia .,Victoria", Constanţa,

Toponimie şi geografie istoricei in

de ştiinţe i stori ce" , seria I V. tom V,

Con stanţa 2000, p 219

Fond Prefectura J udeţul ui Constanţa, dosar

An ca Ghi aţă,

Românii autohtoni, v o i . I, coord.

Maria Magiru, M uzeul de Artă Populară Constanţa,
2003, p. 65.

1 92 4, p.

204.
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stat1st1c.

1 3. Arhivele Na ţiona le, Direcţia Judeţeană Constanţa,

economic şi istoric al jude{ului Constan{a, Tipogra fia şi

Fond Prefectura Judeţu lu i Consta nţa, dosar 62/ 1 9 3 8, fi la

8.

Grigore

Dic{ionarul geografic.

Dănescu,

fonderia de l itere „Thoma Ba si lescu", Bucureşti, 1 89 7, p

49.

592-593.

1 4. Carta verde. .

9. N .T . Negu l escu, op. cit. , p. 205.

1 5. Strategia d e dezvoltare .

„

p. 2 1 9 .
. „

p. 62.

I O. Ibidem, p. 208.

1 6. N.T. Negu lescu, op. cit. , p 209

1 1 . Argenti na Bărbulescu. op. cit. , p. 66.

1 7. lhidem, p. 209.

1 2. N.T. Negu lescu. op. cit., p. 208.

1 8.

Grigore

op.

Dănescu,

cit.,

p.

593.

Mircea Vodă - Casa nr. I
Proprietar
Principală, nr.

actual:

1 46;

chiriaşi;

Adresă:

Proprietari anteriori:

spatele

str.

casei

a

trei

încăperi

sub

aplecătoarea

rezultată din prelungirea în pantă a acoperişului.

David

Gheorghe şi Alexandra - decedaţi; Date despre

Prezintă prispă din piatră pe 2 laturi, cu gărduţ din

locuinţă ne-au fost oferite de Petre Milica, n. 1 929.

şipci de lemn, cu pazie cu traforuri şi foişor pe

Proprietarii,

la

platfonna înălţată din piatră, în prezent cimentuită.

terminată în

Stâlpii de lemn ai prispei sunt cei originali, vopsiţi

fiind

înstăriţi,

au

contribuit

construirea bisericii din localitate,

1 912, moment în care casa lor era deja construită.

cu verde. Foişorul nu s-a mai păstrat în forma

Vechime: primul deceniu al secolului al XX-iea,

originală, amenajându-se o aplecătoare rudimentară

constructori români; Stare de conservare: bună;

în pantă. Tinda are uşă de acces în două canaturi,

Sisteme de construcţie, materiale: Fundaţie: piatră;

flancată de

Soclu: înalt, din piatră, adaptat terenului în pantă;

orizontal deasupra uşii de la intrare. Încăperile

ferestre

înguste,

cu ochi de geam

Pereţi: chirpici, lipiţi cu pământ, văruiţi cu alb;

laterale au câte două ferestre alipite, la faţadă.

Acoperiş: în patru ape; Învelitoare: ţiglă, cu 2

Tâmplăria de acest fel este comandată în ateliere de

lucarne. Tipul de plan:

tâmplărie

modificarea

planului

Locuinţă tricelulară, cu

iniţial

prin

adăugarea

la

de

Medgidia.

în

Mircea Vodă - Casa nr. 2
în

lemn; Acoperiş: în 2 ape, atât la casă cât şi la foişor;

în actuala casă stă din 1 967, când s-a căsătorit cu

acum - ţiglă mică de Medgidia; Tipul de plan: Casa

Proprietar:

Ciobănuc

Anton,

n. 1 9 1 9,

Basarabia, venit în Mircea Vodă cu părinţii în 1 929;

Ecaterina

Ciobănuc;

Proprietar

anterior:

Învelitoare: înainte era ţiglă mare de Cernavodă,
a

Tatu

suferit

numeroase

intervenţii

ulterioare,

atât

Neculai, născut în Mircea Vodă, tatăl Ecaterinei

asupra planului, cât şi al aspectului exterior. Iniţial,

Ciobănuc;

aproximaţie, în primul

locuinţa avea un plan tricelular, cu tindă mediană şi

deceniu al secolului al XX-iea; constructorul casei a

2 încăperi laterale, prispă pe toată faţada, cu foişor

Vechime:

cu

fost românul Ion „Mutu", cel care a construit casele

şi stâlpi de lemn. În 1 967, s-au adăugat în spatele

din Mircea Vodă înainte de

casei, sub aplecătoare 3 încăperi cu funcţii diferite

1 930, când Anton

Ciobănuc şi fratele său, Ioan Ciobănuc au devenit

(bucătărie, hol, cameră de locuit) şi s-a amenajat un

constructori de case. Intervenţii ulterioare: Casa a

beci sub camera de locuit din spatele casei, dreapta.

avut iniţial 3 camere şi prispă cu foişor; în 1 967 s

S-a zidit prispa, lărgindu-se camerele din faţă, iar

au adăugat, în spatele casei, sub aplecătoare 3

foişorul s-a zidit, de asemenea, transformându-se în

camere, s-a zidit prispa, lărgindu-se camerele, iar

marchiză.

S-a păstrat

foişorul închis s-a transfonnat în marchiză. Sisteme

foişorului

şi

de construcţie, materiale: Fundaţie: piatră; Soclu:

precizarea că uşa de la tindă şi cele 2 ferestre s-au

piatră; Pereţi: chirpici, tencuită cu terasit; Şarpantă:

montat

la

frontonul din scândură al

tâmplăria

originală

intrarea

în

a

casei,

cu

marchiză.

Mircea Vodă - Casa nr.3
1 943,

Vodă, casa a aparţinut unei mătuşi venite din Brăila,

Principală, nr. 152;

fiind cumpărată în 1 905 de la un localnic. Vechime:

Proprietar anterior: Telehoiu D. Ion, n. 1 907, Mircea

din informaţiile actualului proprietar, casa a fost

Proprietar: Telehoiu Gheorghe, n.
Mircea

Vodă;

Adresa:

str.
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construită

în

1 890;

meşter

român.

[ntervenţii

Accesul în tindă se face pe uşa cu două canaturi,

ulterioare: faţada casei a fost renovată; învelitoarea

flancată de ferestre foarte înguste şi ochi de geam

iniţială din olană a fost schimbată cu ţiglă, apoi cu

orizontal, deasupra uşii. Încăperile laterale prezintă

tablă; stâlpii de lemn ai prispei au fost înlocuiţi cu

câte două ferestre la faţadă. Tâmplăria de acest tip

stâlpi din ţeavă. Sisteme de construcţie, materiale:

este comandată, după precizările informatorului, la

Fundaţie:

piatră;

Soclu:

piatră;

Pereţi:

chirpici,

Medgidia,

tencuită cu terasit, văruită brun închis; Şarpantă:

urbană.

unde exista un

atelier de

tâmplărie

În spatele casei, în dreptul tindei, sub

lemn; Acoperiş: în patru ape, la casă, şi în două ape

aplecătoarea rezultată din prelungirea acoperişului,

la foişor; Învelitoare: tablă. Tipul de plan: Locuinţă

s-a adăugat o încăpere cu rol de magazie şi hol de

tricelulară, cu tindă mediană şi încăperi laterale

acces

egale ca dimensiuni.
din

scânduri.

Lemnăria

este

curtea

cu

anexele

gospodăreşti din

spatele casei. Sub această încăpere, cu acces prin

Prezintă prispă liberă din

piatră, pe trei laturi, pazie cu traforuri, şi foişor cu
fronton

spre

podea, a fost amenajat beciul căptuşit cu piatră.

originală.

Mircea Vodă-Casa nr.1
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Mircea Vodă Casa nr.2
-

ţ

Mircea Vodă- Casa nr.3
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URLUIA
În acelaşi an, 1 89 7 , Urluia avea aspectul

Satul Urluia este situat î n partea de SV a
judeţului, la o distanţa de 67 km de municipiul

unui „sat mic, cu casele scunde, urâte

Constanţa, iar din punct de vedere administrativ

neregulat", având o suprafaţă totală de 5 92 ha, din

aparţine

care 40 ha erau ocupate de vatra şi grădinile satului.

de

Adamclisi

comuna

se

Adamclisi.

realizează

pe

Accesul

DN

3,

către

Populaţia satului era de 1 65 suflete, reprezentând 48

Constanţa

de familii, ce aveau ca ocupaţie de bază păstoritul şi

Adamclisi-Ostrov, care traversează satul.

creşterea vitelor.

Conform datelor oficiale furnizate de către

Prefectul

1 258 ha şi o

populaţie de 337 de persoane.1

8

În anul 1 9 1 6, potrivit Expunerii tăcute de

Primăria Adamclisi, la nivelul anului 2006, satul
Urluia avea o suprafaţă totală de

şi aşezate

N.T.

Negulescu,

satul

Urluia,

care

aparţinea din punct de vedere administrativ de

Cadrul natural al satului Urluia este foarte

comuna Adamclisi, avea o suprafaţă totală de 1 399

asemănător cu cel al comunei Adamclisi, distanţa

ha şi un număr de 405 locuitori, majoritatea români,

dintre cele două localităţi fiind de doar 3 km.

şi doar 34 aparţinând altor etnii. În ceea ce priveşte

Urluia, ca şi Adamclisi, se află situată într-o zonă

situaţia locuinţelor, pentru

de podiş şi câmpie, iar teritoriul

aceeaşi

perioadă

s-au

constatat următoarele: 22 de case cu o cameră, 42

extravilan al

localităţii este fragmentat de o reţea de văi, între

de case cu două camere,

care cea mai importantă este Valea Urluia. Chiar

camere, 4 bordeie şi 88 de grajduri şi şoproane.9

1 9 case cu mai multe

daca prezintă doar pe alocuri câte un fir de apă

La câţiva ani de la terminarea Primului

permanent, această vale este foarte importantă,

Război Mondial, în anul 1 92 2 , potrivit aceluiaşi

deoarece către ea converg şi celelalte văi. Clima

document,

datele sunt uşor modificate:

447 de

locuitori, 63 de case cu o cameră, 27 de case cu

este specifică Dobrogei de Sud, cu veri călduroase

şi aride, şi ierni geroase. 2

două camere, 1 5 case cu mai multe camere şi 6 1 de
grajduri şi şoproane.

Numele satului este strâns legat de valea cu

10

acelaşi nume şi se referă la la zgomotul pe care îl

În ceea c e priveşte educaţia, la începutul

face apa care se adună aici în timpul ploilor, zgomot

secolului al XX-iea, în anul 1 90 5 , în Urluia a fost

asemuit de localnici cu cel făcut atunci cînd se

înfiinţată o şcoală cu 5 clase, care funcţiona într-un
local propriu, ce fusese clădit încă din anul 1 904,

obţine ''urluiala", hrana pentru animale.'
Satul

este

menţionat

sub

numele

din

de

cotizaţiile

locuitorilor,

totalul

cheltuielilor

ridicându-se la 4000 lei. Această şcoală, în anul
1 9 1 6, avea un învăţător calificat.11

" Ugurlu" în <lefterul (registru turcesc) din anul
1 5 73, în care sunt enumerate satele obligate sa
Porţii, prin "gelebkeşani" desemnaţi, un

Înfiinţarea băncilor populare, în anii 1 904 şi

anumit număr de oi în anul respectiv. O altă

1 907, la Adamclisi şi Cherim-Cuius (Zorile), a fost

predea

urmată

denumire, cea de ''Ogurlu", apare în <lefterul din

de înfiinţarea în

anul 1 907, la Urluia, a

Bancii ''Coroana de Oţel", care în anul 1 9 1 6 avea

anii 1 67 5 şi 1 676, în care sunt menţionate doar

80 de memebri şi un capital de 62000 lei.12

satele care erau obligate să dea anumite cantităţi de

În

orz pentru cei doi ani.4

anul

1 933,

la

m1ţ1at1va

preotului

Gheorghe Preoţescu din Adamclisi, la Urluia a

Nu se cunoaşte data exactă a întemeierii
satului Urluia, dar documentele atestă faptul că

început

acestă localitate a fost locuită de cerchezi până la
5
1 878. După plecarea acestora, în special începând

cărămidă, ce urma sa poarte hramul "Sf. Apostoli
Petru şi Pavel".13 Într-un document din Fondul

construcţia

şi

Primăriei

Constanţa, se precizează faptul că, la 2 1 aprilie

a

asiste la punerea "pietrei fundamentale" a bisericii

zona

Sibiului

şi

Naţionale

1 933, primarul comunei Băneasa, a fost invitat să

Făgăraşului.
Astfel,

Arhivele

piatră

a

din

la

din

fost

locuitori

aflat

biserici

cu anul 1 880, în satul Urluia, ca şi în Adamclisi, au
aduşi

Băneasa,

unei

într-o

Espunere

generalei

din satul

situaţi11nei j11de(ul11i Constanţa, făcută în data de 1 8

Urluia.1 .i În realitate, însă, construcţia

acestei biserici nu a fost finalizată niciodată. În anul

ianuarie 1 88 1 de către Prefect, este amintit faptul că
în Urluia, sat care la acea dată făcea parte din Plasa

1 938, lucrările au fost sistate, iar ruinele acestei

Silistra,

biserici există şi astăzi în centrul satului Urluia.

erau

şi

patru

familii

române

din

În

Transilvania.6 Câţiva ani mai târziu, în anul 1 897,

perioada
a

satului

interbelică
Urluia

situaţia

Urluia este menţionată, alături de alte localităţi din

administrativă

a

Constanţa şi Tulcea, între satele populate cu români

neschimbată, aşa cum apare şi într-un Tablou de

ramas

veniţi din Banat şi Ţara Oltului.7

împâr(ire administrativii a judeţului Constanţa. cu

modificările .făcute pânâ la I iulie 1936, potrivit

19

https://biblioteca-digitala.ro

căruia Urluia, alături de satele Adamcl i si şi Zori le,
făcea parte din comuna Adamclisi, aflată în P lasa
Traian . 1 5
Î n ceea c e pri veşte populaţia, într-un
Tablou cu numârul St!fletelor cţflate la I ianuarie
1939 în comunele din cuprinsul Plasei Traian,
statistica referitoare la satul Urluia arăta astfe l : 699
de "suflete", din care 34 7 bărbaţi, 352 femei, iar din
punct de vedere etnic, 662 erau români, iar 3 5 de
etnie turcă. 1 6
Anii Războiului, precum şi perioada imediat
unnătoare, dar şi ani i regimului comun ist, au
însemnat pentru Urluia o importantă scădere
demografică. 1 7
Î n prezent, î n satul Urluia există aproximativ
1 20 de case, o şcoală primară şi o grădiniţă şi se are
în vedere construirea unui dispensar medical ş1 a
unui cămin cultura l . 1 8
B iserica din local itate, construită în ani i
1 995-200 1 , cu sprij i nul comunităţi i ş i al Primăriei
Adamclisi, a fost sfinţită pe 2 2 iulie 200 I şi se află
situată în acelaşi perimetru cu ruinele biseric ii
nefinal izate. 1 9
Ocupaţ i i le de bază ale locuitorilor sunt
cultivarea plantelor, în special grădinăritul, şi
creşterea animaleleor. Până în anul 1 996, o parte
însemnată a locuitori lor îşi desfăşurau activitatea în
cariera de diatomită de la Urluia, dar odată cu
sistarea l ucrări lor de extracţie şi prel ucrare
a
diatomitei,
această
îndeletnic ire
a
fost
abandonată. "0
În ceea ce pri veşte arh itectura tradiţională a
satului, tipul de casă cel mai răspândit în Urluia este
cel cu trei camere: două laterale (camera curată şi
camera de locuit) şi tinda sau „sala" mediană.
Tinda, în care se afla şi gura sobei oarbe, avea rol
de trecere, dar şi de bucătărie, prin împărţirea ei în
două, în urma acestei împărţiri creându-se un nou
spaţiu în partea din spate. Pe toată faţada casei, de
regulă, este dezvoltată o prispă, ridicată pe un soclu
de piatră, prevăzută cu şase sau opt stâlpi din lemn
şi cu parapet ( „galerie" ) din lemn, decorat cu
traforuri ( vezi casa Stănilă Aure l ) . Uneori, prispa
prezintă foişor („balcon), în acest caz, accesul pe
prispă făcându-se lateral, prin două-trei trepte din
piatră şi o portiţă din lemn ( vezi casa Banciu Aron ).

Un alt tip de casă întâl nit în Urluia este casa
cu trei camere, căreia i s-a amp l i fi cat planul prin
adăugarea altor camere ( una sau două), fie în
spatele casei, fie pe latura secundară dinspre
interiorul curţii. Aceasta este casa cu aplecătoare
(vezi casa Stăni lă Jon). În unele cazuri ( casa
Banciu), în aplecătoarea aflată pe latura din spate a
casei este amenaj at graj dul .
Casele au temel i a din piatră şi pereţii din
chirpici şi ceamur. Acoperişuri le sunt în două sau
patru ape şi sunt învel ite cu olane sau ţiglă.
Şarpanta şi cosoroabele sunt din l emn.
Faţada pricipală a caselor, văruită în alb,
este orientată de obicei spre curte şi mai rar spre
uliţă. Camera de "la stradă" este, de regulă, camera
curată, i ar în acest caz, peretele de pe această latură
a casei prezintă o fereastră.
Toate casele au pod constru it din l emn, stuf
şi ceamur, iar accesul în pod se face de pe prispă,
printr-o trapă de l emn (casa Stăn i l ă Aure l ) .
Anexele întâlnite î n cadrul gospodări ilor
sunt amplasate fie în faţa casei, fie în lateral şi sunt
reprezentate de: coteţul păsări lor ("curnic"), cocina
pentru porc, graj dul pentru animale, magazia sau
şopronul pentru unelte, porumbarul . Cuptorul de
pâine, construit din chirpici, cu l i pitură de pământ
galben, se intâlneşte în majoritatea cazurilor, si este
amplasat fie în curte, lângă cel eleate anexe ( casa
C impoi Constantin), fie în continuarea casei, lângă
aplecătoare ( casa Stăn i lă Ion). Beciul apare fie săpat
sub casă, întinzăndu-se sub ti ndă şi una din camere,
fie săpat în grădină.
Grădinile sunt del imitate de restul curţii
printr-un gard şi sunt amplasate fie lateral, fie în
spatele casei. Grădina cu flori se află în faţa casei şi
este închisă cu un gărduţ.
M aterialele folosite la construcţia caselor şi
anexelor gospodăreşti au fost: piatra pentru temelie
şi soc l urile gardurilor, procurată din cariera de la
Ş ipote, chirpicii şi ceamurul pentru pereţi, l utul
pentru l i pitură, lemnul pentru tâmp lărie, şarpantă, şi
cosoroabe, şi olanele, stuful şi ţigla pentru
învel itoarea acoperişul ui . În sat, la răspânti i l e
ul iţelor, s e întâlnesc fântâni cu "sul", având
acoperiş din tablă, ghizduri şi postament din piatră,
care sunt folosite de întreaga comunitate din Urluia
( vezi foto).

NOTE:
I . Strategia dezvoltării comunei Adamclisi ( 2006).

1

Ionel

Matei,

Monografia

localită(ii

Adamclisi;

Valorificarea acesteia în procesul in structiv-educativ,

( ms), Constanţa, 2002, p. l l .
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3 . I n formator de teren, Ştefan Constantin, n. 1 92 3 , sat

Tipografia şi Fonderia de Litere „Thoma Basi lescu",

Url uia; vezi şi Ovidiu Dunăreanu, Cu bucuria în suflet,

Bucureşti, 1 897, pp. 742-74 3 .

Editura „Paralela 45", 2008.

9. N .T. Negulescu, op. cit., p p . 4 9 7 , 499.

4 ). Anca G h iaţă,

I O. Ibidem, p. 500.

Toponimie şi geografie istorică în

I I . Ibidem, p. 50 I .

Dobrogea medie valâ şi modernâ, în „ Memori i le Secţiei

de Ştii nţe I storice", seria I V , tom V,

1 2 . Ibidem, p. 5 0 2 .

1 980, Editura

Academiei R . S . R., Bucureşti, 1 982, pp. 3 0, 5 5 .

1 3 . I o n e l Matei, op. cit., p. 77.

I 922 / lJ. Expunere prezentată Consiliului Judeţean de

Fond Pri mări a Comunei Băneasa, dosar nr. l I / 1 93 3, f.

5 . N.T. Negulescu, Jude(til Constan(a în anii 1 9 I 6 şi

1 4. Arhivele Naţionale, Direcţia J udeţeană

câtre dl. N. T Negulescu, prefectul judeţului Constanfa,

29.

1 5 . Arhivele Naţionale, Di recţia J udeţeană Constanţa,

T ipografia „Victoria" George I . Georgescu 1 924, p.496.
6.

Dobrogei,

voi.

Fond Prefectura Constanţa, dosar nr. 62 I 1 93 8, f. 47.

Mârturii de epocă privind istoria

Stoi c a Lascu,
I

( 1 878- 1 9 1 6 ),

M uzeul

de

Constanţa,

1 6. Ibidem, dosar nr. 1 7 / 1 939, f. 1 8 verso.

Istorie

1 7 .. Ionel Matei, op. cit., p. 60.

Naţională şi Arheologie Constanţa, 1 999, p. 1 1 8 .

1 8 . Strategia dez voltării. . . .

7. Ibidem , p. 2 1 6.
8. Grigore Gr. Dănescu, Dic(ionarul geogrqfic, statistic.

1 9. Ionel M atei, op. cit., p . 60.

economic şi istoric a/ judeţului Constanţa. Partea a II-a,

20. Ibidem, p .43 .

Urluia - Casa nr. I

camerelor sunt realizate din scânduri ( duşumea ).
Tavanul este din scânduri în toate cele trei încăperi.
În tindă, s-a aflat pană până acum 20 de ani gura
sobei oarbe, care încălzea şi camera de l ocuit.
Accesul în pod se face din ti ndă, printr-o trapă din
lemn. Faţada este văruită în alb, cu brâu din pămînt
galben, iar celelate laturi ale casei sunt doar l i pite
cu pământ galben. În centrul faţadei se află uşa de
la intrare, având în acelaşi cadru de lemn şi
ferestrele de l a tindă, iar de o parte şi de alta a uşii ,
egal distanţate, s e află ferestrele corspunzătoare
celor două camere, alcatuite din câte trei „ochi uri"
de geam. Tâmplăria uşi lor şi a ferestrelor este
vopsită în verde. Prispa din pământ bătut se
desfăşoară pe toată faţada şi prezintă galerie din
lemn, din scânduri traforate, şi soclu, înalt de circa
40 cm, cimentuit. Cei opt stâlpi ( şase de la prispă,
doi de la foişor) sunt din l emn, simp l i , lăsaţi în
culoarea naturală a lemnului. Accesul pe prispă se
face l ateral, prin foişor, fi ind marcat de două trepte
din piatră şi o portiţă din scânduri traforate. Casa
păstrează tâmplăria originală, atat la prispă cât şi la
ferestre si uşi . De-a l ungul ani l or, au suferit
intervenţi i : soc lul (c imentuire), acoperişul, prin
schimbarea parţială a olanei, şi podelele camerelor,
prin adăugarea duşumelei . În faţa casei, se află
grădina, lăsată în paragină, şi o parte din anexele
gospodăreşti .
Gardul este din piatră nelegată, cimentuit
doar pe „coamă", iar poarta dublă este din scânduri .
Casa se află într-o stare de avansată
degradare.

Proprietar:
Banciu Aron ( n . 1 930, în
Urluia); casa este moştenită de la tatăl său, Banciu
Gheorghe ( decedat în anul 1 972, la 6 5 ani), care a şi
construit-o în j urul anul u i 1 930, cu meşteri veniţi
din Ion Corvin. Casa este situată pe Str. Carol I nr.3
şi se învec inează cu: în faţă- fam. Pătrăch iţă
N i colae, în spate- fam.
Moldovan Ion, în
dreapta- fam. Bădilă Anastasia, în stânga- Şcoala
şi Grădiniţa.
Tipul de casă: tricelulară, cu prispă pe toată
faţada principală şi foişor. Planul casei a fost
amp l i ficat prin adăugarea în spatele casei, ulterior
construcţ1e1
iniţiale,
a
unei
aplecători,
necompartimentate, în care a fost amenaj at graj dul.
Casa este orientată cu faţada principală către curte
şi latura mică spre stradă. Pe această latură dinspre
stradă se află, alături de fereastra dublă de la camera
şi uşa de acces în grajdul care se
„bună",
desfăşoară pe toată latura din spate a casei . Fundaţia
casei este realizată din piatră, i ar pereţii din chirpici
şi ceamur, cu l i ant de pământ gal ben. Şarpanta este
din lemn. Acoperişul în patru ape este învelit pe
laturil e l ungi ( faţă şi spate) cu ţiglă, iar în părţ i l e
laterale cu olane. Frontonul, bătut cu scânduri şi
având două orificii pentru accesul porumbe i l or în
podul casei, prezintă acoperiş în două ape, învelit cu
ţiglă. Cele trei încăperi sunt de dimensiuni egale,
repartizate astfel : la mij l oc, ti nda sau „sala", cu rol
de trecere, dar şi de bucătărie, în stânga tindei,
camera de locuit, iar în dreapta, pe latura dinspre

stradă a casei, camera „bună" sau camera „curată".
Tinda are podeaua din pământ, în timp ce podelele
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două camere, creează o simetrie evidentă. Prispa
prezintă gal erie din scânduri traforate, vopsite, ca şi
restul tâmp lăriei, cu verde. Cei şase stâlpi de
susţinere ai acoperişului sunt din l emn, vopsiti cu
negru. Soclul este din piatră, cimentuit, înalt de
circa 30 cm. Accesul pe prispă se face frontal şi este
marcat prin două trepte din piatră şi o portiţă din
lemn. Pe prispă se află şi gura de intrare în pod,
care se întinde pe toată casa. În spatel e casei, a fost
amenaj ată o aplecătoare, un fel de adăpost, care nu
comunică cu restul casei, având doar rol de
bucătărie de vară. Prin această aplecătoare se face
accesul în bec i, care este săpat doar sub camera de
locuit. Faţada casei este văruită cu alb, două laturi
ale casei sunt l ipite cu pământ galben, iar latura
di nspre stradă este c imentuită. În faţa casei, de o
parte şi de alta a treptelor de acces pe prispă, se află
câte o mică grădină de fl ori, separată de restul curţi i
printr-un gard din sârmă. În partea stângă a casei se
află grădina de legume şi zarzavaturi, împrejmu ită
de un gard din scânduri .
Gardul întregii gospodării, văruit cu alb,
este realizat din scânduri, având soc l u şi stâlpi din
piatră, iar cele două porţi sunt din scândur i . Casa se
află în stare bună .

Proprietar: Stănilă Aurel ( n. 1 928- d. 2008);
a moşten it casa de la părinţi i săi, care au fost
mocani din zona S ibiului, ven iţi în Urluia în j urul
anului 1 920, când au cumpărat şi casa de la un
localnic. Casa este situată pe Str. Libertăţii
( Principală), la intrarea în sat, dinspre Adamc lisi,
fiind si tuată peste drum de Şcoală şi Grădiniţă.
Tipul de casă: tricelulară, cu prispă
dezvoltată pe toată faţada principală, prevăzută cu
galerie din scânduri traforate şi şase stâlpi din lemn.
Fundaţia este din piatră, iar pereţi i casei din
chirp i c i . Şarpanta este din lemn. Acoperişul în patru
ape este învelit cu ţiglă şi prezintă pazie traforată
din lemn. Casa este orientată cu latura mică spre
stradă şi cu faţada principală către grădina cu flori
şi curte. Cele trei camere, două laterale şi tinda
( „sala") mediană, sunt de dimensiuni egale. Camera
dinspre stradă este cea „curată'', iar camera de pe
latura dinspre curte a casei este camera de locuit.
Tinda şi camera de locuit au podelele din scânduri
(duşumea), iar în cealaltă cameră încă există podea
din pământ, cu lipitură de pământ gal ben. Tavanul
este din scânduri . Uşa de la intrare în casă,
ampl asată pe mij locul faţadei şi având de o parte şi
de alta ferestrele corespunzătoare tindei şi celor

Urluia - Casa nr. 3
încălzire, există o sobă de teracotă şi un godin din
fontă. Tâmplăria uşi i şi a ferestrelor este cea
originală şi este vopsită cu verde. Ferestrele
corespunzătoare camerelor sunt compuse din câte
trei ,,ochiuri" de geam, iar cele ale tindei sunt
simple, în număr de două, fiind fixate în
ancadramentul uşii de la intrare. Accesul în pod,
care se desfăşoară pe toată casa, se face din tindă.
Prispa, dezvoltată pe toată faţada pri ncipală, este
prevăzută cu galerie din scânduri traforate şi socl u
d i n pi atră, cimentuit, înalt d e circa 60 c m . Stâlpii de
susţinere sunt în număr de şase si prezintă capiteluri
trapezoidale. Accesul pe prispă se face atât central,
prin trei trepte din piatră, cât şi lateral, printr-o
portiţă amplasată în dreptul uşi i de la aplecătoare.
Aplecătoarea a fost construită în continuarea
camerei de locuit, având perete comun cu aceasta,
deşi nu comunică cu restul case i . Rolul aplecătorii
este acela de bucătărie pe timp de iarnă, dar şi de
cameră de locuit pentru bătrân i; prezintă uşă de
acces şi o fereastră dublă. Casa a suferit câteva
intervenţii , ulterioare construcţiei iniţiale: refacerea

Proprietar: Stănilă Ion (n.
1 943 ), a
cumpărat casa în anul 1 977, de la copiii fostului
proprietar, care a murit în acelaşi an. Casa este
situată pe Str. Libertăţi i la nr. 25 şi a fost construită
în j urul anului 1 94 5 .
T i p u l d e casă: tricelulară, c u prispă pe toată
faţada pri ncipală; planul iniţial al casei a fost
dezvoltat prin adăugarea unei aplecători pe faţada
secundară ( latura mică) di nspre interiorul curţi i .
Casa este ori entată cu latura mică spre stradă, având
deschi derea către grădina de legume şi curte.
Fundaţia casei este reali zată din piatră, iar
pereţii din chirpici şi ceamur. Şarpanta este din
lemn. Acoperişul în patru ape este învelit cu ţiglă.
Pazia din lemn prezintă traforuri geometrice. Cele
trei camere, de di mensiuni egale, sunt repartizate
astfe l : ti nda sau „sala" mediană, având în partea
dreaptă camera „bună", iar în partea stângă, l i pită
de aplecătoare, camera de locuit. În tindă s-a aflat,
până acum câţiva ani, gura sobei oarbe, care
încălzea şi camera de locuit. Camerele au podelele
real i zate din duşumea ( „podină"), iar ca sisteme de
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anexe gospodăreşti . Gardul întregii gospodării este
reali zat din scânduri, pe soclu din piatră.
Casa se află într-o stare bună.

pereţi l or exteriori ( c imentui re), înlocuirea olanelor
cu ţiglă şi unele reparaţi i la şarpantă.
F aţada principală este vămită în alb, iar
celelalte laturi sunt c imentuite. În faţa casei , se află
grădina de legume şi zarzavaturi, împrej muită cu un
gard din scânduri, iar în stânga sunt grupate unele

Fântână din Urluia

Urluia - Casa nr. 1
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ADAMCLISI
Denumirea de A dam-Kilise apare şi în
<lefterele turceşti ( registre) din ani i 1 5 73 şi 1 5 84,
dar şi în unele Fonduri de Tapiuri ( acte de
proprietate), emise între anii 1 864 şi 1 8 77,
documente turceşti în care erau indicaţi posesorii de
pământ cu „tapu" din satele dobrogene. De
asemenea, în lucrarea agronomului I on I onescu de
la Brad, apărută în anul 1 8 50, l ocal i tatea este
menţionată sub denumirea „Adamkeul ise" . 5
Nu se cunoaşte data exactă a întemeierii
satu l ui, cert este însă faptul că a fost l ocuit de turci
până la 1 878, când au fost nevoiţi să emigreze.6
Local itatea Adamcl i s i este consemnată şi în
scrieri le călători lor străini, care în sec. al X IX-iea
au trecut prin aceste locuri. Astfel, în anul 1 83 7 ,
căpitanul prusac Helmuth von Mol tke a admirat
ruinel e monumentului Tropaeum Traiani , care i s-a
părut „o masă de pietre, solidă, boltită, în formă de
cupolă, odinioară îmbrăcată în basore l iefuri şi
coloane care zac în j ur."7 În anul 1 856, biologul
german C.W. Wutzer a aj uns în Adam c l is i, iar în
1 860 a relatat acest popas: ,,. . . urmează micul sat
Adam-Kelssy-Koy, care, după cimitiru l său foarte
întins, aflat lângă drum, înseamnă că ar fi putut să
fie destul de mare în trecut. "8
Distrugerile provocate în anul 1 854, cu
pri l ej u l Războiului Crimeei, nu au dus la părăsirea
completă a satului. Permanenţa locuire a acestei
zone s-a datorat, în mare parte, şi existenţei
izvoru l ui din Valea Cişmel ei, cu un debit aprec iab i l ,
care a j ucat un rol important î n viaţa populaţiei de
. . 9
a1c1.
În ceea ce priveşte populaţia, documentele
atestă faptu l că între an i i 1 4 1 7- 1 878, Adamcl isi,
asemeni celorlalte localităţi din Dobrogea, a fost
colonizat cu etnici musulman i , care au convieţuit
alături de populaţia băştinaşă, devenită minoritară.
După 1 8 80- 1 88 1 , atraşi de legea 1Înproprietâririi,
în sat se vor stab i l i români din Transilvania şi din
Oltenia (Teleonnan, Vlaşca). 1 0
Î n anul
1 862,
locuitorii
unor sate
dobrogene, Intre care şi Adamclisi, con form
însemnări lor medicului francez Cami l l e A llard,
aveau case cu prispă şi „streaşina lată", compuse
din trei încăperi: „tinda, vatra şi camera de l ocuit".
Aceste case aveau pereţii realizaţi din chirpici şi
erau învel ite cu „trestie, pământ şi, foarte rar, cu
olane". 1 1
Primele colonizări făcute la Adamcl isi sunt
cele din anul 1 882, cand se consemnează venirea în
sat a 14 fam i l i i , originare din părţ i l eTransilvaniei,
care au fost împroprietărite cu I O ha de teren arabi l

Local itatea Adamc l isi este s i tuată î n partea
de sud a j udeţului Constanţa, la o distanţă de 64 km
de munic ipiul Constanţa şi la 32 de km de oraşul
Cernavodă. Prin comună trece Drumul Naţional
( DN3 ) Constanţa-Ostrov, la care se adaugă DJ 27,
Deleni-Dobromir-Băneasa, care se desprinde din
DN 3, la 3 km E de localitatea Adamc l i s i . Cea mai
apropiată staţie de cale ferată se află la o distanţă de
30 km, în comuna Cobadin. 1
Pe lângă local i tatea de reşedinţă, comuna
mai cuprinde satele Zorile, Urluia, Abrud şi Haţeg.
Limitele teritoriale ale comunei sunt: la N şi N-E
comuna Rasova, la S comuna Dobromir, la V
comuna A l i man, iar la S-V comuna Ion Corvin.�
Comuna ocupă o suprafaţă totală de 1 3 .478
ha, din care 4.480 ha doar local itatea de reşedinţă.
L i m itele c l i materice întâlnite aici sunt cele
specifice Dobrogei de S ud, fiind direct infl uenţate
de prezenţa Mării Negre, aflată la o distanţă de
aproximativ 50 km.Verile sunt călduroase, cu valori
max i me înregistrate în lunile i u l ie şi august, iar
iernile sunt friguroase, cu temperaturi scăzute,
accentuate de vânturi puternice. 3
Rel ieful zonei este unul de podiş şi câmpie
şi tot aici se găsesc Văile Urluia, Mulciova şi
Cucuruz, care colectează apa cişmelelor din zonă,
deşi sunt l i psite de un fir de apă permanent.
În ceea ce priveşte resursele naturale, în
Adamcl isi se află cele mai mari rezerve de
diatomită din ţară, care au fost exploatate până
acum câţi va ani, în carierele aflate pe versanţii
abrupţi ai Văii Urluia.-1
Localitatea Adamcl isi este cunoscută pentru
vestigiile sale arheologice, care atestă vechimea de
locuire, prezenţa strămoşilor daci şi romani pe
aceste meleaguri, dar şi existenţa elementului
românesc. Reprezentative în acest sens sunt cele trei
obiective istorice deosebite: Monumentul Triumfal
Tropaeum Traiani, ridicat între an i i 1 06- 1 09, după
victori i l e
romani l or
asupra
dac i l or;
Cetatea
Tropaeum Traiani, considerată cea mai mare
aşezare c iv i lă romană de pe teritori ul Dobrogei ;
muzeul de sit din local i tate, care adăposteşte piesele
ce provin de la Monument, dar şi pe cele
descoperite
în urma săpături lor arheologice
real izate la Cetate.
N umele de Adamcl i s i provine din l imba
turcă şi se traduce prin „Biserica omul ui", aceasta
fiind de fapt denumi rea dată de către turci
Monumentului Triumfal, despre care credeau că
este un lăcaş creştin.
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I ianuarie 1936, este aceea d e comună, cupri nzând
satele Adamclisi, Urluia şi Zorile. 2 1
Referitor la populaţia satului, în anu l 1 939,
într-un Tahlou cu numărul sufletelor qflate la I
ianuarie 1939 în comunele din cuprinsul Plasei
Traian, Adamcl i si figura cu un număr de I 083
suflete, din care I 065 români, 1 2 turci ş1
3 bulgari .22
Organizarea raioanelor şi regi uni lor a
însemnat pentru comuna Adamc l i si incl uderea, în
anul 1 950, în raionul Băneasa.
În anu l 1 987, s-a elaborat un proiect prin
care se avea în vedere transformarea comunei
Adamc l isi în oraş, dar acest proiect a fost abandonat
datorită evenimentelor din decembrie 1 989. 23
La
nivelul
anului
2006,
localitatea
Adamc l i s i avea un număr de 1 1 96 locuitori şi un
număr de 740 de case, din care un procent de 50%
erau într-o stare bună.
Locuitorii dispun, în prezent, de o Şcoală
generală, o Şcoală de arte şi meserii , o grădiniţă, o
bibliotecă, un cămin cultural, o biserică, un
dispensar
uman,
unul
veterinar,
un
punct
farmaceutic şi un post de poliţie. 2 �
Până în anul 1 996, cea mai importantă
act1v1tate
din
local itate
a fost exploatarea
diatomitei, care se extrăgea din cariera de la Url uia,
la care lucrau peste 250 de persoane.
În prezent, ocupaţia de bază a locuitori l or
este agricultura, cu cele două ramuri ale sale,
cultivarea plantelor şi creşterea animalelor, dar şi,
sporadic, apicultura. În ultimii ani, a l uat o mare
amp loare şi comerţul privat, în acest sens, în
Adamc l i s i existând mai multe magazine cu mărfuri
generale.
În ceea ce priveşte arhitectura tradiţională,
aceasta este reprezentată, în princ ipal, de case care,
din punct de vedere planimetric, se înscri u tipului
cu trei camere, două laterale şi tinda sau sala pe
mij loc. Camera de la stradă este camera curată sau
„odaia bună'', în timp ce camera aflată pe latura din
interiorul curţi i este camera de locuit sau „odaia de
dormit". T inda are rol de trecere, dar şi de
bucătărie, prin adugarea unei pl ite la soba oarbă cu
care, de regulă, se încălzea şi camera de locuit.
Această sobă oarbă putea fi construită astfel încât să
poată servi şi ca loc de afumătoare pentru carnea şi
produsele din came, în acest sens existând un
compartiment spec ial amenaj at, care comunica cu
hornul casei ( casa Buru).
Referitor
la
orientarea
caselor,
în
Adamcl i s i se întâlnesc trei situaţi i :
a) cu latura secundară la stradă şi
faţada
către
grădină
(casa
Crăciun)

şi islaz pentru ani male. Alte colonizări au unnat
între ani i 1 884- 1 894, când, din părţile S ibiului şi
Făgăraşul ui, au sosit mocani cu tunnele de oi. 1 2
Dacă până în anul
1 908, localitatea
Adamclisi era un cătun ce aparţinea comunei
Enigea ( Deleni), în acel an a fost ridicată la rangul
de comună rurală, deven ind reşedinţa plăşii
Traian. 1 3 În anu l
1 9 1 6, comuna Adamcl i si
( cuprinzând satele Adamc l isi, Cherim-Cuius şi
Urluia) avea o suprafaţă totală de 5850 ha şi o
populaţie de 24 1 3 suflete . 1 � Tot în aceeaşi perioadă,
doar în Adamcl isi existau 36 de case cu o cameră,
88 cu două camere, 40 cu mai multe, la care se
adaugă 8 bordeie şi 1 24 de graj duri şi şoproane.
Locuitorii dispuneau de două şcol i , înfiinţate în
1 906 şi 1 9 1 2, ambele fiind distruse în timpul
războiului. Personalul didactic era reprezentat de
doi învăţători, din care unul era suplinitor.
Confonn documentelor, la început de secol ,
î n satul Adamcl i si funcţiona Banca „Traian", care
în anul 1 904 avea 92 de membri şi un capital de
8 5 . 240 lei . 1 5
Enori aşii din Adamcl i si beneficiau în
această perioadă de o biserică sfinţită în anul 1 907,
cu hramul „Sf. M ucenic Gheorghe", primul preot al
acestei parohi i fiind Gheorghe Preoţescu.
În anul 1 9 1 8, în A damei isi erau înregistraţi
789 locuitori, grupaţi în 200 de fam i l ii, pentru ca
zece ani mai târziu, în anul 1 92 8 , numărul să fie
vizi b i l modi ficat: 3 1 3 fami l i i şi 1 5 74 locuitori . 1 6
În această perioadă, pentru a asigura
necesarul de apă al populaţiei, au fost construite
fântâni, p lasate la stradă, având adâncimi de
2 5 -30 m, cele mai cunoscute fiind fântâni l e lui Ivan
Petcu ( vezi foto), săpată în 1 909, a I ui S ima Coman,
a lui Ion Manea, a lui Nicolae Paşca sau a lui
Zainea şi Georgescu. 1 7 În anul 1 9 1 6, în Adamc lisi
erau 5 fântâni şi 2 c işmele. 1 8
Î n ceea c e priveşte numărul caselor, l a
câţiva ani de l a Primul Razboi Mondial, î n anul
1 922, în Adamclisi existau : 59 case cu o cameră, 40
cu două camere, 3 5 cu mai multe camere şi 85 de
.
graJ" d un. 1 9
În anii 1 922- 1 92 3 , în Adamc l i si funcţiona
Gimnazi ul „Traian", care avea muzeu zoologic şi
bibliotecă proprie, dar şi profesori l icenţiaţi în
Franţa sau Austria, cum au fost Ion Dinu şi Mihail
Tănase.
În anul
1 920, un evreu pe nume
Abramovici a înfi inţat în Adamcl isi moara, la care
l ucra şi un mecanic de origine germană. 20
Situaţia
administrativă
a
comunei
Adamcl isi, la nivelul anului 1 936, aşa cum apare ea
într-un Tahfou de împâr(ire administrativă a
jude(ului Constan(a cu modificârile fâcute pânâ la
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b)

cu faţada principală la stradă
( casa Toroican)
c) cu spatele la stradă şi faţada
către curte (casa B uru)
În cele mai multe cazuri, p lanul caselor a
fost ampl i ficat prin adăugarea pe latura sec undară
dinspre curte a unei aplecători ( „polată"). Această
„polată" poate avea o singură încăpere, care
comunică cu restul case i ( casa Toroican ) sau poate
fi extinsă mult şi compartimentată în două sau chiar
trei încăperi . În unele situaţii, în aplecătoare este
construit cuptorul de pâine (casa Crăciun ) .
Casele a u prispă, care poate fi liberă ( casa
Toroican) sau cu galerie ( „gărduţ") şi „foişor" (casa
Crăc iun). Uneori , prispa poate fi dezvoltată atât pe
faţada principală, cât şi pe una din laturile
secundare ( casa B uru) . Prispa are socl u înalt de
circa 40-60 cm şi 6-8 stâlpi din l emn. Accesul pe
prispă se realizează fie frontal, fie lateral, în cazul
în care există şi „foişor", şi este marcat prin 2-5
trepte din piatră. Acoperişuril e casel or sunt în patru
ape, iar înve l itoarea este din olane sau ţiglă. Pazia
din lemn este decorată cu motive geometrice
traforate. Casele sunt construite din piatră (temel ia,
soc lurile), ch irpici şi ceamur ( pereţi i) şi lemn
( tâmplăria
uşi lor
şi
ferestrelor,
şarpanta,

cosoroabele, poduri le). Piatra s e procura din cariera
de la Ş ipote, pământul galben din maluri le de
pământ aflate la marginea satului, lângă Cetate, iar
l emnul era adus din pădurile învecinate. Meşterii
constructori erau localnici, tocm1ţ1 cu ziua.
Activitatea de întraj utorare, între rude şi vecini, la
pregătirea chirpici lor necesari ridicării unei noi
construcţii, era un fapt obişnuit în Adamcl isi.
Anexele gospodăreşti sunt construite atât în
spatele casei, cît şi în lateral, de multe ori fiind
aflate într-o curte separată de cea în care se află
casa. Aceste anexe sunt reprezentate de: grajdul
pentru animale, saiaua pentru oi, porumbar, coteţul
păsări lor ( „cumic"), cocina pentru porc, construcţii
pentru porumbei ( „hulubar"), şopron pentru cocen i,
magazie pentru unelte, adăpost pentru lemne.
Graj dul este amenaj at uneori în prelungirea altor
construcţii, iar beciul poate fi săpat în curte ( casa
Crăciun) sau sub una din camere ( casa B uru).
În faţa casei, se află, de regulă, grădina de
flori, iar în spate, grădina de legume şi zarzavaturi
sau via. Garduri le sunt din scânduri sau scânduri
fixate pe soclu de piatră. În sat, încă se mai
păstrează, în stare bună şi amplasată la şosea,
fântâna cu ghizduri şi arcadă din piatră, construită
de localnicul I van Petcu, în anul 1 909 ( vezi foto) .
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Adamclisi - Casa nr. l
stâlpilor şi brâului aplecătorii. Faţada casei şi latura
dreaptă sunt varuite cu alb, ca şi aplecătoarea, iar
celelal te laturi ale casei sunt l i pite cu pământ
galben. Accesul în pod ( „podină"), care se
desfăşoara pe toata casa, se face printr-o trapă din
lemn, aflată pe prispă. Podul este din scânduri , cu
grinzi aparente, vopsite cu verde. Cele trei camere
sunt egale ca dimensiuni, iar în tindă, initial , s-a
aflat o sobă oarbă, care încălzea şi camera de locuit
(ce are perete comun cu aplecătoarea). Casa este
orientată către Strada U lmi lor, având în faţă gradina
cu flori . Pe mij locul faţadei, chiar în dreptul uşii de
la intrare, se face accesul pe prispă, cu aj utorul a
patru trepte din piatră, ci mentuite. De o parte şi de
alta a uşi i de la intrarea în casă se află câte o
fereastră cu câte două „ochiuri" de geam,
corespunzătoare celor două camere ( camera de
locuit şi camera „bună"), vopsite cu verde.
Grădina de l egume şi zarzavaturi, precum şi
via, se află în spatele casei, în timp ce anexele
gospodăreşti se află poziţi onate în stânga casei,
într-o curte separată.
Gardul cu care este împrej muită întreaga
gospodărie este din scânduri (culoarea naturală a
lemnului), cu socl u din piatră, netencuit, iar poarta
este din fi er forjat, vopsită cu gri . Casa are un
aspect îngrij it şi se află într-o stare relativ bună.

Proprietar: Toroican Niculina (n. 1 95 6 ); a
moştenit casa de la tatăl său, Bădilă Vasi le, care a şi
construit-o în anul 1 940, cu aj utorul rudelor. Tatăl
proprietarei s-a născut în Adamcl isi, dar pări nţii
acestuia erau originari din Vlaşca. Bunicii din
partea mamei ( Coman Maria, pe numele de fată,
Bădilă dupa căsătorie) erau localnici din Adamcl i si.
Casa se află pe Strada Ulmi lor nr. 6 şi se
învecinează cu: în faţă- fam i l i i le Măcreanu Lucia şi
Bădilă Aure l ; în dreapta- fami l i a Cheval Ion; în
stânga- fami l i a Săceanu Florin.
Tipul de casă : tricelulară, cu două camere
laterale şi tinda ( sala) pe mij loc, având prispă fara
parapet, dezvoltată pe toată faţada, prevăzută cu
cinci stâlpi din lemn, cu capiteluri trapezoidale.
P lanul construcţiei a fost amp l i fi cat pri n adăugarea,
pe latura stângă a casei, unei aplecători ( „polată"),
de fapt o singură cameră cu rol de bucătărie de
iarnă, care comunică cu restul casei printr-o uşă, dar
prezintă şi o altă uşă, pri n care se intră din curte.
Fundaţia casei este din piatră, procurată din
Cariera de la Ş ipote, iar pereţii din chirpici.
Şarpanta este din l emn, iar acoperişul în patru ape
este învelit cu olane. Deşi aplecătoarea face un corp
comun cu casa, acoperişul acesteia este într-o
singură pantă. Prispa este cimentuită şi prezintă un
soc lu înalt de cca 60 cm, vopsit cu gri, asemeni

Adamclisi - Casa nr. 2

prispa de pe latura dreaptă nu are parapet ( prispă
l iberă) şi nici soclu. Acoperişul în patru ape este
susţinut de opt stâlpi, şapte din lemn ( original i ) şi
unul din beton, adăugat în unnă cu câţiva an i .
Iniţial, casa a fost învelită c u olane, dar î n î n unnă
cu 30 de ani, acestea au fost înlocuite cu ţigle.
Fundaţia casei este din „piatră vânătă", adusă din
cariera de la Şipote, iar pereţii din chirpici. Şarpanta
este din lemn. Casa este orientată cu faţa spre
grăd ina de legume şi vie şi cu spatele la ul iţă.
Accesul pe prispă se face central, prin două trepte
de piatră şi o portiţă, ampl asate în dreptul uşii de la
intrarea în casă. Uşa şi ferestrel e păstrează
tâmplăria originală. Ferestrele sunt în număr de şase
la faţadă, două cu cîte un „ochi" de geam,
corespunzătoare tindei, şi câte patru cu două
„och iuri" ( ferestre duble), pentru celelalte camere.
Pe latura mică, cu prispă l ibera, se află încă o
.

Proprietar: B uru Dum itrn (n. 1 947 ); născut
în Adamclisi, ca şi părinţi i ; a moştenit casa de la
tatăl său, Enache Voicu (n. 1 900- d. 1 978). Casa este
situată pe Strada Zori lor nr.6 şi a fost construită în
anul 1 890 de către bunicul proprietarului, Enache
Gheorghe, originar din Vlaşca, stab i l i t la sfirşitul
secolului al X IX -i ea în Adamc l is i . M eşteri i care au
„ridicat" casa erau din sat, meseriaşi tocmiţi cu
ziua. Vecini: în faţă- fam i l i i le Petcu Gheorghe şi
Primej die Constantin; în stânga- fam i l i a Di ncă
Maria. Tipul de casă: tricel ulară, cu prispă
dezvoltată pe toată faţada şi pe latura dreaptă. Din
punct de vedere planimetric, casa prezintă trei
camere de dimensiuni egale: tinda ( sala) mediană,
camera „curată" şi camera de locuit. În tindă, încă
mai există soba oarbă care încalzeşte şi camera de
locuit. Prispa de la faţadă este prevăzută cu parapet
din scânduri şi soc lu din piatră,cimentuit, în timp ce
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fereastră dublă, corespunzătoare camerei „curate''.
Pe o porţiune a prispei de la faţadă, în dreptul
camerei de locuit, a fost amenajată o mică bucătărie
de vară, prin înălţarea parapetului până la streaşină.
Camerele au tavan din scânduri, iar podul se întinde
pe toată casa. Accesul în pod se face de pe prispă.
Podeaua tindei şi a camerei de locuit este din
pământ, iar cea a camerei ,,bune" este din scânduri

( duşumea). Faţada şi latura casei prevazută cu
prispă l i bera sunt varuite în alb, iar celelalte laturi
ale casei sunt doar l i pite cu pământ gal ben. Gardul
şi poarta sunt din scânduri, lăsate în culoarea
naturală a lemnului.
Deşi are un aspect îngrij it, casa se află într-o
stare mediocră

Ada m clisi - Casa n r. 3

Proprietar: Crăc i un Ion ( n . 1 950); a
moştenit casa de la tatăl sau, Crăciun Anton, care a
cumpărat-o de la preotul Preoţescu Gheorghe, cel
care a fost primul preot al parohiei din Adamcl i s i .
Casa este construită î n pri m i i a n i ai secolului al
XX-iea şi se află situată pe Strada Decebal, colţ cu
Strada Mori i , la nr.26; este orientată cu latura
dreaptă spre Şoseaua Naţională, iar cu faţada spre
Strada Mori i . Vecini: în dreapta- fami l i a Popescu
Marian; în stânga- clădirea Morii ; în faţă- fami l i a
Leahu I o n . Fundaţia casei este d i n piatră, pereţii din
chirpici, iar şarpanta din lemn. Casa a fost reparată
în unnă cu 25 de ani, dar s-au păstrat stâlpii
( „popi"), galeria prispei, frontonul şi pazia din
l emn, cu traforuri triunghiulare. Tipul de casă :
tricelu lară, cu prispă dezvoltată pe toată faţada şi
balcon ( foişor) cu fronton din lemn. Cele trei
camere, de di mensiuni egale, sunt repartizate astfe l :
la mij loc tinda ( sala), î n stânga tindei camera de
locuit, iar în dreapta, camera „bună" sau „odaia
bună", care avea şi o fereastră către stradă. În tindă,
până acum câţiva ani s-a aflat soba oarbă, care
încălzea şi camera de locuit. În prezent, doar
camera de locuit este încălzită cu o sobă de teracotă,
celelalte două încăperi neavând nicio sursă de
încălzire. Iniţial , podelele camerelor au fost din
pământ galben, i ar acum sunt din scânduri , ca şi
tavanul, care este vopsit cu verde. Fiecare încăpere
prezintă câte două ferestre ( c u două „ochiuri" de
geam- ferestrele camerelor şi un singur „ochi"-

ferestrele t i nde i ) . Planul casei a fost amp l i ficat prin
adăugarea pe latura stângă a unei aplecători
( „polată"), unde a fost amenajată bucătaria; în
continuarea acestei bucătarii se află o altă încăpere,
unde a fost construit cuptorul de pâine, aflat încă în
uz. Pe latura l ungă a acestei apl ecători, se află o uşă
de acces şi două ferestre, având tâmplăria vopsită
cu verde. Prispa prezintă opt stâlpi („pop i " ) din
lemn şi „gărduţ" din scânduri înguste, dispuse într-o
reţea de romburi . Foişorul are fronton din lemn,
prevăzut cu două ori fi c i i , care pennit accesul
porumbei lor în podul casei. Soclul este înalt de
circa 40 cm şi cimentuit. Accesul pe prispă se face
atât lateral, pe latura dreaptă, cât şi central, prin
două trepte din piatră, cimentuite şi poziţionate în
faţa uşi i . În spatele casei, având perete comun cu
camera de locuit, se află o altă construcţie cu două
camere, cu prispă li beră şi stâlpi din lemn. Sub
aceste două camere este săpat un beci, al cărui acces
se află în exterior, în dreptul uneia dintre ferestre.
Acoperi şul casei este în patru ape, învelit cu ţiglă,
iar al foişorului este în două ape.
Faţada casei şi latura dinspre stradă sunt
văruite cu alb. În faţa casei se află o gradiniţă cu
fl ori, iar în spate, grădina de legume şi via. Gardul
care împrej muieşte întreaga gospodărie este real i zat
din scânduri, fixate pe un socl u de piatră.
Casa se află într-o stare bună şi are un
aspect îngrij it.
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Adamclisi -Casa nr.1

Adamclisi -Casa nr.1 ( lateral)
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Adamclisi - Casa n r. 2

Adamclisi - Casa n r.3
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Ada mclisi - Coteţ pentru păsări ("curnic")

Ada mclisi - Aplecătoare ("polată")
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Adamclisi - Case
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Ada mclisi - Case
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CH I RNOG E N I

c u tătarii existenţi l a acea dată î n sat. Prime le
fam i l i i de români, originari din Chirnogi, j udeţul
I l fov, s-au stabi lit în localitate în anul 1 894, iar
după venirea lor au început să plece turcii, acest
fapt producându-se treptat. 7 Noii veniţi au dat
satului numele local ităţii de unde au venit, iar
strămutarea lor din locuri le de baştină s-a datorat în
primul rând situaţiei economice precare, sporirii
obligaţiilor şi nu, în ultimul rând, promisiunii unei
vieţi mai bune în noua provincie.8 Acestor colonişti
din I l fov li s-au adăugat români veniţi din j udeţele
Dolj , Romanaţi, M ehedinţi, Teleorman, Ialomiţa,
care au primit pământ, cu pri lej u l împroprietăririlor
9
din ani i 1 894 şi 1 903 .
Neînţel egeri le dintre român ii proaspăt sos iţi
în sat şi tătari i pe care i-au gasit aici, au avut drept
urmare părăsirea satului de către cei din urmă, astfel
încât, până la 1 9 1 6, în G hi uven l ia mai rămăseseră
doar 20 de fam i l i i . 1 0
Î n j urul anului 1 900, l ocal itatea Ghi uvenlia
avea o suprafaţă de 5 1 7 ha, din care 49 erau ocupate
de vatra satului. De asemenea, satul avea 87 de case
şi 776 locuitori , marea maj oritate fi ind turci şi
tătari . 1 1
Din punct de vedere adminstrativ, în anul
1 90 I , satul Ghi uven lia aparţinea de comuna
Caraomer ( Negru-Vodă), care mai administra alte
şapte sate: Dauluchioi ( Daraban i), Calinciucur
( G răniceru),
Cerchezu,
Docuzaci
( Măgura),
Mamusl ia ( Căscioarele), Calfachioiu ( Viroaga) şi
A l i bichioi (azi dispărut) . 1 2

Comuna Chimogeni este situată î n partea d e sud a
j udeţului, la o distanţă de 56 km de municipiul
Constanţa şi la 35 km de oraşul cel mai apropiat,
Mangalia. Localitatea se înveci nează la N cu satul
P l openi, la V cu satul Viroaga, la E cu satul
Comana, iar la S cu oraşul Negru-Vodă.
Comuna, care se întinde pe o suprafaţă
totală de 1 1 . 606 ha, este alcătuită din trei sate:
Chimogeni-reşedinţa, P lopeni şi Credinţa. 1
Din punct de vedere geografic, local itatea
este situată în podişul sud-dobrogean. Pe teritoriul
satului nu se găseşte niciun curs de apă. C l ima este
continentală, cu ierni geroase şi veri călduroase.
Numele vechi al local ităţii este Ghiuvenli
sau Ghiuvenlio, cuvânt care în l imba turcă înseamnă
„sat cu mărăcini" sau „sat cu porumbe", topon imul
făcând referire la aspectul de câmpie, plină cu
mărăcini ( „porumbe" ), pe care îl avea teritoriul
unde turcii au întemeiat satul .2 Faptul că satul a avut
denumire turcească este în strânsă legătură cu
regimul de ocupaţie otomană sub care s-a aflat
Dobrogea până la 1 87 8 .
Localitatea este menţionată î n <lefterele
( registre turceşt i ) din ani i 1 5 7 3 , 1 67 5 şi 1 676, în
care erau trecute satele din Dobrogea obligate sa să
predea Porţii un anumit număr de oi, precum şi
satele care trebuiau sa dea o anumită cantitate de
orz. Satul mai apare local izat şi pe harta statistică
rusă ridicată în timpul războ iului ruso-turc din anii
1 828- 1 829, dar şi în documentele turceşti din
fondurile tapiuri lor emise între anii 1 864- 1 8 77, care
îi indicau pe posesorii de pământ cu „tapu'' din
satele dobrogene.3
Satul a purtat acest nume, Ghiuvenlia, până
în anul 1 929, când prin Decretul Regal nr. 4036 din
acel an, pri vind noua împărţire admini strativă a
4
ţări i, şi-a schimbat numele în Chirnogeni.
Localitatea a fost întemeiată ca aşezare
rurală, cu numele de Ghiuvenlia, în timpul
dominaţiei otomane, cand au fost aduse fam i l i i de
turci, care s-au aşezat în partea de răsărit a satului,
pe deal, de unde au coborât în vale, din cauza lipsei
de apă . În preaj ma Războiului Crimeii, în sat erau
circa 1 50 de fam i l i i de turci, cărora li s-au adăugat,
după 1 856, aproximativ 50 de fam i l i i de tătari, care
s-au aşezat pe coasta de sud-vest a satului turcesc şi
se îndeletniceau cu creşterea animalelor. 5 Pe la
1 863, însuşi Sultanul Azis a donat o sumă de bani
.
.
.. 6
pentru construirea unei geam u .
În perioada imediat următoare Războiului
de Independenţă, s-a încercat colonizarea satului cu
român i, însă fără succes, din cauza neînţelegeri l or

În anul 1 904, Ghiuvenlia avea un „aspect
mai românesc, cu case bune şi încăpătoare", iar în
sat exista o şcoală, clădită în 1 899, cu un învăţător
şi 95 de elevi. Satul mai avea o geamie şi o biserică
în construcţie. Structura populaţiei, pentru aceeaşi
perioadă, era următoarea: 722 români, 224 turci şi
un armean . 1 3
L a nivelul anului 1 9 1 6, vatra satului
Ghiuven lia se întindea pe o suprafaţă de 309 ha, iar
populaţia era de 1 934 locuitori, din care 1 720 erau
români şi 74 turc i . În sat existau 1 8 5 de case cu o
cameră, 2 3 2 cu două camere, 64 cu mai m ulte
camere şi 2 1 1 magazii şi şoproane. Primăria avea
l ocal propriu, construit în anul 1 9 1 2, iar şcoala din
sat avea doi învăţători. Biserica din sat, cu hramul
„Sf. Gheorghe", a cărei construcţie se finalizase în
anul 1 899, era deservită de un preot semi narist. 1 4
În timpul Primului Război Mondial, se
înregistrează o scădere a populaţiei, iar începând cu
anul 1 922, începe mişcarea de em igrare a turci lor
din Dobrogea. În acelaşi an, în Ghiuvenlia erau
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1 83 5 român i, 9 turci şi 6 armeni. Pentru aceeaşi
perioadă, în sat se înregistrau 52 de case cu o
cameră, 1 2 5 cu două camere, 1 5 0 cu mai multe
camere şi 1 85 de graj duri şi şoproane şi 27 de
fântâni „construite din piatră şi ciment". 1 5
Î n ceea c e priveşte casele locuitori lor din
Chirnogeni, o descriere a acestora a făcut, în anul
1 934, învăţătorul satului, Ion I onescu, în l ucrarea
monografică Sai. Ghiuvenlia.1: „ Locuinţele şi le fac
din piatră, cărămidă sau chirpici . . . cu prispă şi
învel ite cu olane. Casele sunt împărţite astfe l : tindă,
două sau trei odăi şi apl ecătoare, unde au bucătăria
şi unde răspund guri l e sobelor, pe unde fac focul, cu
paie ori coceni . . . Aproape toti au câte o cameră de
primire, gătită frumos şi, câteodată, pardosită cu
scânduri. Celelalte camere sunt lipite pe j os cu
pământ...în curte au câte un cuptor şi o vatră pentru
gătit în timpul veri i . . . Camerele se încălzesc cu sobe
oarbe . . . Mai toate casele au câte o grădiniţă de flori,
mică şi îngrij ită bin işor. " 1 6
Potrivit recensământului populaţiei, care a
avut loc în decembrie 1 930, în Chirnogeni s-a
înregistrat un spor demografic considerabil,
respectiv 2 1 59 locuitori . 1 7 Din punct de vedere
administrativ, în acelaşi an, Chirnogeni era comună,
având în componenţă satul Chirnogeni şi „vatra de
sat turcească desfiinţată, fără aşezare omenească, cu
denumirea A l ibichioi" . 1 8 În anul 1 936, într-un
Tablou

de

Î n prezent, în local itate există o Şcoală
Generală, o grădinţă, două cabinete medical e, un
post de poliţie.
Ocupaţii l e
locuitori lor
sunt
creşterea
animalelor, cultivarea plantelor, viticultura.
Arhitectura tradiţională este reprezentată de
case tricelulare, mai rar cu patru camere, cu prispa
dezvoltată fie pe faţada princ ipală, fie pe două
laturi . Casele sunt orientate atât cu faţada principală
spre stradă, cât şi către curte, având în acest caz,
latura secundară „la drum". În faţa casei, există
grădina cu flori, care este împrej muită cu un gard,
iar dincolo de acesta începe curtea. Cele trei
camere, două laterale şi tinda sau „sala" mediană,
sunt, în general , de dimensiuni egale. Camerele au
podel e din scânduri doar în camera curată şi în
tindă, camera de l ocuit având pe jos pământ bătut,
cu lipitură de pământ gal ben. Tavanul este fie din
pământ, fie din scânduri. Accesul în pod, care se
desfăşoara pe toată casa, se face prin tindă. Casele
au fundaţia din piatră, iar pereţii din chirpici cu l iant
de ceamur, mai rar din piatră. Piatra pentru
construcţia
case lor
provine
din
carierele
(„canaraua") de la P lopeni şi Ş i pote. Chirpicii erau
făcuţi în gospodărie, din pământ galben şi paie,
această activitate real izându-se prin întraj utorare.
Meşteri i constructori erau local nici. Planimetria
caselor a fost modificată prin adăugarea unei
aplecători ( „celar" ), fie pe latura secundară dinspre
curte ( casa Mavrodin Radu), fie pe latura din spate
(casa Cotoban Dum itru) . În cazul în care
aplecătoarea este adosată spatelui casei, aici se află
şi gura sobei oarbe, care încălzea tinda şi camera de
locuit (casa Cotoban ) . În unel e cazuri, în
aplecătoare este amplasată vatra, iar gura sobei
oarbe se află în tindă ( casa Mavrodin). „Celarul"
( aplecătoarea) avea rol de bucătărie, dar şi de
cameră de zi, sau l oc de dormit pentru cei bătâni,
fiind de cele mai multe ori compusă din două
încăperi. Prispa este l i beră, mai rar cu parapet,
prevăzută cu socl u înalt de circa 40-60 cm şi cu 6-8
stâlpi din l emn. Accesul pe prispă se face central şi
este marcat de 2-3 trepte de piatră.
Acoperişul caselor este în două sau patru
ape, iar învelitoarea din olană sau ţiglă ( l a casele
mai noi) sau chiar din ambel e materiale ( ţiglă în
faţă şi olane pe celelalte laturi- ex . casa Oprea D.
F l orea) . Şarpanta este din lemn, ca şi streaşina.
Anexele gospodăreşti sunt reprezentate de:
graj d, coteţul păsărilor („curnic"), cocina pentru
porc, saiaua pentru oi, adăpost pentru capre,
porumbar, şopron, magazie pentru unelte, bec i .
Acestea sunt dispuse fie în spatele casei, într-o curte
separată, fie în lateral, şi sunt construite din piatră,
chirpici sau scânduri. Gardurile care împrej muiesc

împârfire administrativii a judefului

Constanfa, cu modificârile fâcute pânâ la I iulie

1936, local itatea Chirnogeni figura ca fiind comună,
având în componenţă doar satul cu acelaşi nume . 1 9
Î n anul 1 939, î n Tabloul cu numârul
sufletelor aflate la I ianuarie 1939, În comunle din
cuprinsul Plasei Negru- Vodâ. comuna Chirnogeni
figura cu un număr de 2652 suflete. 2 0 La scurt timp
de la tenninarea Celui De-Al Doi l ea Război
Mondial, în anul 1 948, Chirnogeni avea statut de
comună rurală, făcând parte tot din Plasa Negru
Vodă, şi o populaţie de 2454 de locuitori .
Din punct de vedere demografic, pentru
anii următori, situaţia se prezintă astfe l : în anul
1 9 56- 3 000 locuitori, în anu l 1 9 77- 3 500 locuitori,
în anul 1 979- 40 1 7 locuitori, iar anul în 1 985- 48 1 7
locuitori,
toţi
de
naţional itate
romana.
La
recensămîntul din anul 1 992, comuna Chirnogeni,
avea un număr de 3444 locuitori, din care 1 89 7 erau
l ocuitori ai satului reşedinţă, restul fi ind repartizati
corespunzător celor două sate componente ale
comunei, Credinţa şi Plopeni. În acelaşi an, în satul
Chirnogeni
existau
128 1
de
case. 2 1
La
recensământul din anul 2002, localitatea Chirnogeni
avea o suprafaţă de 5 7 3 3 ha şi un număr de 1 942
locuitori, la care se adaugă 690 de case. 22
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gospodări i l e sunt din fie din scânduri, fie din socl u
d i n piatră ( tencuit sau netencuit) cu scânduri, fie din
p lasă de sânnă.
Un rol important în viata locuitorilor din
Chi mogeni îl ocupă fântânile, care sunt amp lasate

la întretăirea ulitelor. Adânci de până la 20 m,
acestea prezintă gh izduri şi postament circular din
piatră. În Chimogeni, pe lângă fântân ile cu sul
(„val") aflate încă în stare de funcţionare, în trecut,
au existat şi fântâni cu manej .
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Chirnogeni - Casa n r. I
Proprietar: Mavrodin Radu ( n . 1 909, decedat
in anul 1 990); în prezent casa este nelocuita, iar din
punct de vedere legal apartine copi i lor proprietarului.
Casa este situată pe Strada Cireşaril or, la
nr. 1 2 , iar ca dată aproximativă a construcţiei se
încadrează în j urul anului 1 900, meşterii constructori
fi ind însă necunoscuţi. Vecin i : în fată- fam. Săndulescu
Ion; în spate- fam. Vişinescu Petre; în partea dreaptă
fam. Olteniceanu Marian, iar în stanga- Str. Cireşarilor.
Suprafaţa aproximativă ( casa şi terenul aferent): 4000
m2. Tipul de casă: tricelulară cu prispă liberă dispusă
pe două l aturi, cu opt stâlpi din l emn. Prispa este
prevăzută cu soclu înalt ( aprox. 80 cm) din piatră,
tencuit. Temel i a este din piatră, pe care localnicii o
aduceau din Canaraua de la P lopeni, iar pereţii văruiţi în
alb sunt zidiţi din chirpici făcuţi din pământ galben şi
paie . Acoperişul este în patru ape, fiind învelit cu olane,
iar şarpanta din lemn. Accesul pe prispă se face central
şi este marcat de două trepte din piatră; în faţa treptelor
se află uşa, pe unde se intra în camera din mij loc- tinda

sau „sala", unde s e a fl ă ş i gura sobei oarbe. D e o parte
şi de alta a tindei se află câte o cameră: una de locuit, în
stânga, care se încălzea cu soba oarbă, iar cealal tă, în
dreapta tindei, nelocuită de obicei- camera „curată".
Podelele sunt din pământ, grinzile din lemn, iar tavanul
este realizat din scânduri (cu lipitura de pământ
deasupra, în pod), vopsite în albastru. Podul este extins
pe toata casa, iar accesul în pod se face printr-o trapa
aflată în tindă.
Uşa de la intrarea în casă se află poziţionată
pe mij locul faţadei principale, iar de o parte şi de alta a
uşii se află cate două ferestre, una cu un „ochi" de
geam, iar cealaltă cu două „ochiuri". O fereastră
sup l i mentară există pe latura îngustă a casei, pe care
apare prelungită prispa.
Pe toată latura din spate, casa prezintă o
apl ecătoare („celar"), necompartimentata, iar pe latura
mică, având perete comun cu camera „curată", se află
bucătăria de vară, unde încă se mai pastrează, în stare
bună, vatra. Ulterior construirii casei, în prelungirea
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arabil. De o parte şi de alta a casei- teren arabil, pe care
foştii proprietari plantau porumb şi legume.
Gardul care împrej muieşte curtea este realizat
din plasă de sânnă.

acestei aplecători, au fost adăugate încă două camere,
acum aflate în paragină. Faţada casei are deschiderea
către grădina cu fl ori, care se continuă cu un teren

Ch irnogeni - Casa nr.2

Proprietar: Cotoban I . Dumitru ( n . 1 923 ), care
a moştenit casa de la tatăl lui, Cotoban Jon, originar
din Ch imogi, j udeţul I l fov, stabi l i t în Chi mogeni în
j ur u l anului 1 920.
Casa, situată pe strada Economişti lor nr. 6, a
fost construită de tatăl proprietaru lui dupa anul 1 92 5 ,
cu meşteri „tocmiţi" din sat.
Vecini : în faţă- casa lui Voicu Marin,
învăţătorul satului, în spate- casa lui Niculai Oprea, în
dreapta- casa lui Voicu Constantin, iar în stânga- casa
lui Florin Gavri lă.
Tipul de casă: tricelulară, cu prispă li beră,
dispusă pe faţada principală. Soclul este de aprox. 40
cm, din piatră, cimentuit. Iniţial , prispa a fost
construită din pi atră şi pământ bătut, dar în urmă cu
20 de ani a fost modificată, în sensul că a fost tencuită
cu ciment. Tot atunci, cei cinci stâlpi din lemn, care
susţin acoperişul, au fost în locuiţi cu ţevi metal ice
(ulterior vopsite cu verde) .
Temelia casei este din piatră, iar pereţii din
chirpici, văruiţi în alb doar pe faţadă. Acoperişul în
patru ape, care iniţial a fost înve lit integral cu olane,
în prezent este învelit pe trei laturi cu ţiglă, iar pe
latura din spate cu olane. Şarpanta este din lemn. Din
punct de vedere al planimetriei, casa respectă
structura zonei : tinda sau sala şi două camere laterale,
între care una este camera curata, iar cealaltă este

camera de l ocuit. În camera de locuit, aflată în stânga
tindei, se află încă soba oarbă, iar într-un şopron, aflat
în curte şi având perete comun cu tinda, se află gura
sobei oarbe. ( vezi foto) . Celor trei camere iniţiale ale
casei, u lterior construcţiei, l i s-au adăugat încă două,
fiecare pe câte o latură mică a casei. Pe latura dinspre
stradă s-a construit o cameră mare, unde, cu an i în
urmă, aici a funcţionat cârciuma satului. În această
cameră, care în prezent este un fe l de depozit de
materiale al casei, se poate intra şi direct de pe
prispă. Pe cealaltă latură, s-a adăugat o aplecătoare
( „celar" ), cu rol de bucătărie, care se continuă în
spatele casei şi este compartimentată în două. În toate
camerele casei, tavanul este din scânduri, ca şi podu l .
Accesul pe prispă se face frontal, printr-o
treaptă din piatră, în faţa căreia se află şi uşa prin care
se face accesul în casă. În partea stângă a uşii se află
două ferestre: una cu un singur „ochi" de geam,
cealaltă cu două „ochi uri", iar în partea dreaptă o
fereastră cu trei „ochiuri". Ferestrele, ca şi uşa, sunt
vopsite cu verde. Faţada princ ipală are deschiderea
către grădina de flori şi zarzavaturi. Grădina de
legume se află în spatele casei.
Gardul este realizat din piatră, netencuit
( partea inferioară), şi scânduri ( partea superioară),
susţinute de sârmă, şi este integral văruit.

C hi rnogeni - Casa n r. 3

Proprietar: Stănimir P. Gheorghe ( n . 1 929);
casa este moştenită de la tatăl său, Stănimir Petre
( decedat în anul 1 994, la vârsta de 94 an i ) , iar acesta
din urmă a cumpărat-o de la Marin G. Sava. Fam i l i a
Stănimir este originară d i n satul Chimogi, j udeţul
I l fov şi s-a stabilit în Chimogeni în j urul anului 1 92 5 .
Casa este construită, după spusele l u i Stănimir P .
Gheorghe, la 1 900, cu meşteri d i n sat, iar î n prezent
este nelocuită. Tipul de casă: tricelulară, cu prispă
liberă, dispusă pe toată faţada, prevăzută cu şase
stâlpi din l emn şi soc l u din piatră, netencuit, înalt de
aprox. 50 cm. Pereţii şi temelia casei sunt din piatră,

iar podul , care se întinde pe toată casa este real izat din
chirpici, cu l ipitură de pământ galben, vizibili mai
ales de pe latura stângă a casei, unde se află şi gura de
acces, marcată printr-o ramă de lemn. Acoperişul în
două ape a fost învelit iniţial cu olane, care au fost
înlocuite acum cca 40 de ani cu ţiglă. Grinzile şi
şarpanta sunt din lemn. Casa se află într-o stare
mediocră, nefiind locuită de 1 5 ani . Faţada principală,
orientată către ceea ce a fost cândva grădina de
legume a gospodăriei, acum teren viran, mai pastreză
urme de var alb. Celelalte laturi ale casei sunt nelipite,
structura pereţilor fi i nd astfe l vizibi lă. Accesul pe
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încalzea şi camera de locuit, aflată în partea din
stânga a tindei. Tavanul şi podelele sunt din pământ.
U l terior construirii casei, pe latura dreaptă, a fost
adăugată o apl ecătoare ( „polată"), compartimentată în
două, unde proprietarii casei au amenaj at încă o
cameră de l ocuit şi bucătaria de vară.
Gardul este din piatră, netencuit, ş1 are un
aspect
neîngrij it,
ca
ş1
curtea.

prispă se face cu aj utorul a două trepte din piatră,
poziţionate în dreptul uşi i . De o parte şi de alta a uşii,
se află câte trei ferestre, corespunzătoare tindei şi
camerelor, una cu un singur "ochi" de geam, i ar
celelalte două cu câte două "ochiuri", având ramele
din lemn vopsite cu verde. Cele trei camere ale casei
sunt dispuse astfe l : t inda sau sala pe mij loc şi două
camere laterale, una de locuit şi una "curată". În
tindă, se afla candva gura sobei oarbe, cu care se

Chirnogeni - Casa n r. 1
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C h irnogeni - Casa n r.2

Chi rnogeni - Casa n r.3
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Coteţ pentru păsări („curnic") din Chi rnogeni

Sobă oarbă din Ch irn ogeni
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Chirnoge n i - Case
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Chirnogeni - Case
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AŞEZĂ RI N EMŢ EŞTI Î N DO B ROGEA
CARACTE RISTICI GENERA L E
Un model oficial pentru o aşezare
organizată a coloniil or nu a fost realizat de
imigranţii germani nici pe vremea turci lor, nici
sub admini straţia românească. De la turci le-a fost
lăsat un anumit loc pentru colonizare. În cazul
coloni i lor mai vech i, era vorba, dupa cum am
vazut, de un ţinut împădurit, neamenaj at şi
nepopulat. Nu l e-a fost acordată însa o arie de o
mărime precisă. După regul amentul colonizări i 1 ,
fiecare primeşte atât pământ, cât î i trebuie pentru
construcţie, adică atât cât poate domina prin
prel ucrare. Noile local ităţi erau alcătuite, pe
atunci, din gospodării risipite sau sate compacte
neregulate, asa cum sunt colon i i le turci lor,
tătari l or şi bulgari lor din Dobrogea. Coloniştii din
ultima perioadă a imigrării au fost din capul
locului mai limitaţi, în special în privinţa
pământului pus la dispoziţie, dar în organizarea
satului lor, nu s-au legat de planuri şi directive
precis definite. Regulamentul românesc cu privire
la comunel e rurale conţine, fireşte, anumite
model e de case, gospodării şi curţi, dar acestea
sunt generale şi par să fie valabi l e numai pe
hârtie, pentru că în realitate, nu sunt observabi le
n iciunde 2 .
Ţăran i i nemţi aveau, deci, mână l iberă
să-şi proiecteze satul după bunul p lac . Datorită
acestui fapt, era de aşteptat ca diferitele origini ale
poporului să fie ogl indite, ca imigranţii casubi să
şi organi zeze satul după alte obicei uri natale mai
vechi decât şvabi i . Nu este însă cazul . Toate
coloni ile din Dobrogea au aceeaşi aşezare.
I n fluenţa determi nantă nu a fost tradiţia proprie
veche, ci modelul tradiţional din stepa rusească.
În această privinţă, descrieri le aşezării satelor din
coloniile ruseşti din sud se potrivesc până în cele
mai mici amănunte cu satele din Dobrogea3•
Colonizarea Noii Rusii a fost condusă de catre
regimul rus metodic în orice aspect, faţă de cum
se întâmpla de partea administraţiei turceşti sau
româneşti. Pentru aşezarea şi construcţia noi lor
colonii au fost emise modele de valabi l itate
generală, făcute confonn unor planuri . Pământul
ce aparţinea unei anumite colonii era clar
delimitat din capul locului, mărimea fi ecărei
gospodării şi curţi stabi l ită clar, iar fâşiile de
pământ atribuite coloniştilor erau înşiruite într-o
ordine dată. Stepa l i beră, netedă nu prezenta în
aceasta privinţă nici un fel de obstacol natural.
Astfel s-au format în acelaşi mod sate l ungi,
drepte, aşezate de-a l ungul străzi lor şi de-o mare
regularitate.

Acest fel de aşezare a satului a devenit
comun o generaţie mai târziu, migratori lor din
Rusia, pe care l -au preluat ca model şi în
Dobrogea şi pe care l-au respectat cu stricteţe
chiar şi în comunele dej a organizate unde s-au
aşezat, şi care aveau o populaţie amestecată de
turci, tătari, ruşi sau români. Astfe l , şi-au apl icat
până în timpuri l e recente, chiar şi când se aşezau
în număr redus într-un sat turcesc sau tătăresc,
cum ar fi la Palazu Mare sau Alacap, acest model
al satului înşirat de-a lungul străzi i, care s-a
evidenţiat puternic de cele din partea locului.
Această
stradă
îngrij ită,
mare,
deli mitată de ziduri a l be, al iniată cu băgare de
seamă şi umbrită de două rânduri de copaci înalţi,
pe ale cărei părţi toate gospodări i le au aceeaşi
lăţime şi toate casele aceeaşi distanţă între e le, a
devenit tipică şi caracteri stică colonii lor germane
din Dobrogea.
Maj oritatea
acestor
colonii
sunt
alcătuite dintr-o singură stradă, uneori foarte
l ungă, cum ar fi Cogelac, Cobadin si Tariverde.
În unele, cum ar fi Malcoci si Sarigh iol, au
apărut străzi paralele. În Caramurat ( M ihail
Kogălnicea n u ) sunt chiar trei pe fiecare parte a
străzii principale. Locul pe care e aşezat satul nu
este prevăzut cu un spaţiu special ( o piaţă), şi
chiar şi biserica se integrează în şirul de
gospodări i . Colonia Cogealac face excepţie de la
această regulă în măsura în care străzile, deş i au şi
aici fornrn tipică, inc l ud o piaţă mare şi astfel
casele sunt poziţionate faţă în faţă, într-un
dreptunghi .
O imagine fundamental di ferită oferă
numai colonia Atmagea, a cărei aşezare a fost
ridicată pe un teren deluros. Aici, de la biserică
pornesc străzi foarte diferite în ceea ce priveste
direcţia si distanţa, în funcţie de ce posibil ităţi
oferă terenu l . Nici gospodăriile şi nici dispunerea
şi forma clădirilor nu sunt în aceste colonii
timpurii la fel de uniforme ca în cele mai târzii.
Acest l ucru e valab i l şi pentru celelalte două
colonii vechi, M alcoci şi Kataloi. În acestea
exi stă, în locul ziduri lor de la stradă, garduri
aliniate. Sti l ul atât de comun al aşezarii satului şi
gospodăriilor în ţinuturi l e natal e din Rusia li s-a
părut noilor imigranţi atât de strict şi de bine
încetăţen it, încât dadea impresia unui şablon.
Lăţimea străzii era de 23-25 m în satele
mai mari. Pe fiecare parte era facută câte o
potecă. În gospodării existau 2 căi de acces, una
mai lată pentru căruţe şi una mai îngustă pentru
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colorat pe partea dinspre stradă, cele mai iubite
culori pentru aceastea fiind roşu, albastru, verde,
violet şi maro deschis. Aici este scris numele
proprietarului ( Casa nr.4) pe o tablă mică, sau este
pictat direct si adesea alături se află o poezioară
sau un verset biblic. Astfel de cuvinte le-am
întâlnit pe o casă în Tariverde:
Casa e a mea şi totuşi nu e
Cineva intră înauntru după mine.
Nu e să fie.
Christian Mayer.
Părţile
ammt1te
ale
casei
sunt,
asemenea pereţilor de la stradă, mai întâi unse cu
o amestecătură de lut, paie şi balegă de vacă şi de
cal şi, după ce se usucă, se văruiesc. Văruitul este
îngrij it, astfel încât casele ţărani lor nemţi
strălucesc de fiecare dată în albul cel mai curat.
Intrarea în locuinţă se află pe partea
lungă a casei, şi anume, întotdeauna după prima
cameră din casă. Se intră întâi într-o mică tindă,
care se învecinează cu un spaţi u îngust folosit ca
bucătarie. La stânga tindei se află camera de la
stradă, odaia bună. Ea conţine cea mai bună
mobilă şi cele mai bune covoare, în afară de masă
şi scaune există un dulap cu pahare şi veselă şi,
din când în când, se găseşte şi un cufăr mare,
vech i, viu colorat, cu un capac neted. Podeaua e
acoperită cu scoarţe, draperii luminoase şi curate
împodobesc ferestrele, iar pereţii sunt acoperiţi cu
fotografii şi tablouri, zicale înrămate, certificate
de confirmare prevăzute cu ornamentele unui
tablou. Sub fotografii surprind în special
consemnările care arată punerea pe catafalc a unui
defunct în sicri u şi în j ur, satul în doliu.
Cele două părţi importante ale camerei
sunt soba uriaşă făcută din cărămizi arse, vopsită
în alb sau colorată, care este încălzită din exterior,
din camera folosită ca bucătarie, şi un pat mare,
pe care sunt aşezate 5 perne cu puf, albe ca
zapada, brodate întotdeauna la fel, conform
imagini lor foto. La dreapta tindei unnează una
sau mai multe camere de zi sau dormitoare,
aranjate mai simplu, încheindu-se cu cămări le şi
grajduri le. Aproape fără excepţie, în toate casele
şi
locurile
domină
curaţenia
şi
ordinea
meticuloasă.
Vizavi de casă, despărţit de stradă
printr-o grădină ceva mai mare, de obicei, se află
o casuţă mică ( Casa nr. 5 ), care se foloseşte ca
b ucătarie de vară. Mai departe, în partea din faţa a
gospodăriei se vede intrarea in pivniţă, la fel de
curată şi vopsită în alb sau în culori.
Mai încolo urmează fântâna, cu o
frânghie puternică de tras. Lângă aceasta se află,
la îndemână, un jgheab pentru adăpatul vite lor.

oamen i, ambele adesea încadrate de stâlpi duri, cu
un arc deasupra sau prevăzute cu un acoperiş mic.
Pe marginea străzii, lângă poartă, se găseşte de
multe ori aşezată o banca fixă şi lată, din aceeaşi
consistenţă ca şi pereţii, pe care, după încetarea
lucrului şi duminicile, ţăranii stau la taifas.
Lăţimea gospodări ilor, care sunt desparţite unele
de altele prin pereţi, este diferită în fiecare sat,
după regula fiecăruia. Ea variaza intre 30, 35 si 40
m, cea mai mare are cel mult 80 m. În spatele
zidului se află o mică gradină în faţa casei, apoi
casa, orientată spre stradă. Ea se află în toate
gospodări ile pe aceeaşi parte şi la acelaşi interval
de zid, astfel încât să stea ca într-o formaţie
orientată spre stradă.
Fonna casei şi împărţirea ei sunt, în
mare, aceleaşi în toate colonii le. O clădire lungă
şi îngustă ( Casa nr. I ), cu un acoperiş destul de
ascuţit, în care, după camerele bune ce încep de la
stradă, se succed toate odăile în care se locuieşte
şi se munceşte. Diferenţe mai mari apar numai în
ceea ce priveşte raportul l ungime- lăţime. În
special în coloniile noi din sud, casele au o
lungime ieşită din comun, la o laţime de numai 68m o lungime de 60-70 m . Au un acoperiş destul
de ascuţit. Chiar şi acolo unde e acoperit cu stuf,
acesta este într-o stare foarte bună. În coloniile
înstărite, însă, se găsesc acoperişuri în primul
rând sol ide. Şi acest tip de casă este tipic pentru
locuinţele germane din Dobrogea, dar nu trebuie
să ne gândim neaparat la o tradiţie germană
veche. Aceasta s-a dezvoltat, la fel ca şi aşezarea
satul ui, în Rusia şi este caracteri stic faptul că
numai
casele
lipoven ilor
sunt
construite
asemănător, în timp ce noi în Dobrogea vedem
încă bordeiele primitive de pământ care sunt
băgate în pământ până la j umatate, astfel ca de
multe ori numai acoperişul sărac şi j os se află
peste nivelul solului. În bordeiele sărăcăcioase,
neîngrij ite, cu acoperiş de stuf, locuiesc tătari i .
Românii şi bulgari i a u stilul lor propriu, preluat
din alte timpuri.
Vârful frontonului caselor nemţeşti
( Casa nr. 2 ) se termină cel mai adesea, mai ales în
coloniile casubilor, în 2 capete de cal ciopl ite în
lemn, aşezate cruciş unul peste altul, aşa cum le
găsim în unele regiuni din Germania. Ele sunt
puse în legatură cu o veche credinţă populară
germană. Căci ele îşi datorează apariţia nu
intenţiei de a ornamenta casa, ci au rolul de a
apăra casa de demoni şi vrăj i, la fel cum bulgarii
din Dobrogea îşi atârnă în gospodărie de o funie
lungă un cap de cal ca să alunge spiritele rel e.
Triungh iul din faţă ( Casa nr. 3 ) este de
cele mai multe ori acoperit cu scânduri şi vopsit
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elementul românesc, cu care colonistul german a
observat imediat că poate trăi în pace şi cu folos.
Caracterul
blând
al
românului
se
potriveşte de mi nune cu caracterul l iniştit şi
prudent al gennanului dobrogean. Astăzi german i i
d i n Dobrogea sunt mândri d e a fi cetăţeni a i
României Mari. Fam i l i a germană dobrogeană este
numeroasă. Are copii mulţi, sănătoşi şi bine
dezvol taţi. S unt comune în care numărul de 1 O
sau 1 4 cop i i este ceva bine cunoscut. Tatăl
fam i l iei este adevăratul cap de care ascultă copiii,
chiar dacă au aj uns şi ei la vârsta înaintată, având
şi ei la rândul lor copi i mulţi. Avortul şi divorţul
nu există la ei. S finţen ia căsătoriei este ţinută cu
cea mai mare veneraţie.
Populaţia germană dobrogeană nu a putut
să se p lângă niciodată de lipsa exercitării cultului
e1.
Conştiinţa rel igioasă a fost şi este
respectată de autorităţile româneşti şi aceasta cu
cea mai mare atenţiune. De asemenea şi l imba
germană se predă regulat în toate comunele cu o
populaţie de origine etnică germană.
Autorităţile române sunt întotdeauna
dispuse să rezol ve în mod echitab i l orice cerere
pentru cul tura poporului. German i i dobrogeni au
înţeles toate acestea şi s-au arătat întotdeauna
cetăţeni loiali, cinstiţi şi discipl inaţi. Şi ori de câte
ori ţara i-a chemat sub drapel, ei s-au prezentat cu
entuziasm şi cu dragoste pentru rege şi Patrie.
Fi ind un popor discipl inat şi cu simţământ
monarh ic, au dovedit tuturor că ştiu să-şi iubească
Regele şi Ţara, neluând nici odată parte la mi şcări
cari nu sunt la locul l or - şi asta este iarăşi o mare
calitate a lor. Nu ştiu dacă o altă populaţie etnică
( m i noritară) a răspuns aşa de iute şi cu atât bun
simţ l a chemarea Regelui pentru F.R.N ca
germani i din Dobrogea, înscriindu-se cu m i i l e la
această imperioasă chemare pentru consol idarea
scumpei Român i i .
Germani i
dobrogeni,
conştienţi
de
l i bertatea absolută în orice privi nţă, de un traiu
bun ca nicăieri altundeva, l egaţi de ogoarele lor,
de mormintele strămoşi l or lor, de bunele
sentimente ale Guvernului Român, îşi vor face
datoria faţă de Patrie şi Tron, în orice împrej u rare.
Eu însumi fi u al Dobrogei, născut şi
crescut aici, sunt mândru de a fi cetăţean român
prin naştere şi-mi iubesc Regele şi Dobrogea, - i ar
ca mine sunt toti la fel . " Deasemeni organizarea
nemţi lor dobrogeni în L iga germanilor dobrogeni,
organizarea de congrese denotă sentimentel e de
recunoştinţă pentru statul român care le-a
„
respectat drepturi l e cetăţeneşti. -1

Datorită retelei h idrografice sărace a Dobrogei , nu
toti gospodari i au fântâni propri i . Niciodată nu
l ipseşte însă din ogradă hambarul, o căsută
independentă, aşezată în calea curentului, în care
porumbul este uscat şi păstrat. Nemtii îşi
construiesc hambarul aproape întotdeauna din
şipci, în timp ce la tătari, bu lgari şi români este
întotdeauna împletit din nuiele şi are forma unui
coş mare. Tot gospodăriei aparţin tarcuri mici
pentru porci şi gaini şi, undeva mai departe,
"harman"-u l, un amplasament de vară, deschis,
alcătuit numai dintr-un acoperiş sustinut de stâlpi
înalti, pentru vite.
Ceea ce deosebeşte de la pri ma vedere
orice casă tărănească nemţească, în particular, şi
orice stradă nemţească, în general, de locuinţele şi
comunele prozaice, sărăcăcioase a maj orităţi i
celorlalţi dobrogeni şi le face cunoscute de
departe ca fi ind nemţeşti, este coroana splendidă,
îngrij ită cu dragoste a copaci lor, care înconj oară
cu un verde proaspăt fiecare gospodărie şi
umbreşte fiecare stradă cu nişte alei l ungi şi
înalte. Dar ca şi în cazul aşezării satului şi a
gospodări i l or, acest l ucru s-a dezvoltat în timp, de
la începutul colonizări i stepei din sudul Rusiei,
din moti ve obiective, pe baza unor modele
oficiale. În articolul 5 1 al " Instrucţiun ii pentru
organizarea şi administrarea colonii lor din noua
Rusie" s-a dispus: " Pentru protejarea de furtună
şi propagarea focului trebuie garnisite toate
gospodăriile, casele şi hambarele cu copaci ce
cresc uşor."
Aşezarea
nemţi lor
în
Dobrogea
cu
poz1t1ve
pentru
provincia
consecinţele
românească dar şi pentru respectarea drepturi lor
acestora a fost deseori subl in iată în presa vremi i .
„Cam în 1 8 1 4 - 1 8 colonişti s e aşează în
Basarabia şi de aici pleacă spre Dobrogea ( 1 840)
unde se împart în diferite sate pe atunci turceşt i .
Ş i a i c i ca şi î n altă parte s e adevereşte
caracteristicul gen iului german oriunde pătrunde
şi anume transformarea satelor urâte, neigenice,
neestetice în sate modele cu străzile drepte, casele
spatioase, înalte, curate, cu curţi îngrădite, cu
pomi roditori, cai frumoşi, vac i bine întreţinute,
păsări frumoase, grădini prin curte cu flori şi
zarzavaturi, iar l a câmp o muncă chibzuită,
pământ b i ne lucrat - dând, în fine, populatiei
băştinaşe un exempl u de buni gospodari . Ş i astăzi
vezi caracteristicul satelor germane din Dobrogea
care îţi fac o impresie cât se poate de plăcută.
Fericită a fost alipirea Germaniei de
Regatul vechiu, pentru coloniştii germani, căci de
acum în colo au putu l ua contact mai întâiu cu
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„La Cogealac a avut loc ieri înainte de
amiază Congresul Dobrogenil or de origine
germană, convocat de către Liga germani lor
dobrogeni.
La acest congres au participat pe lângă
cei 300 delegaţi ai unei colectivităţi de peste 5000
cetăţeni şi d-nii Arhitect Sehmitz din Capitală,
d. M ichael Leyer, Eduard Siegfried, Cap. Iacobi,
Pastorul Scheiner şi alţii , cari aducând prinosul
lor de recunoştinţă statului român, care l e-a
acordat totdeauna cele mai largi l ibertăţi
cetăţeneşti, au mulţumit actualului guvern şi d-lui

D-n i i Căp. Iacobi şi ed. S iegfried,
raportorii congresului, l uând cuvântul exprimă
gratitudinea congresoşti lor şi a celor în numele
cărora vorbesc faţă de actualul guvern de ordine,
c inste şi l egalitate.
S-a citit şi aprobat apoi o moţiune
semnată de către toţi congresiştii, prin care se
decide ca pol itica de concordie, recon fortare a
vieţii noastre politice, sociale şi economice, pe
care actualul guvern a început-o cu atâta succes,
să fie sprij inită de către Dobrogeni i de origine
germană.
În urmă s-au trimis telegrame omagiale
M . S . Regelui, Generalului Averescu şi d-l ui
Prefect Andrei Popovici, care fiind bolnav la
Constanţa, nu a putut participa la acest congres."5

general Averescu pentru atenţiunea deosebită ce a
acordat-o pentru bunii cetăţeni ai Dobrogei.
D. dr. Pilescu şi Octav Goruneanu au
promis tot concursul lor pentru spnJ tm rea
bisericilor şi şcol i lor confesionale din acest j udeţ,
unde numărul cetăţeni l or români de origine
germană este atât de mare.
NOTE
I ) Articolul 4 al regulamentului spune: " Î n provinci i le

terenurile date grati s de conducere, deşi această regulă

imperiului, care sunt considerate a fi cele mai potrivite

pentru colonizare,

pare să nu fi fost l uată prea mult în seamă în Dobrogea.
2 ) Paul Traeger, Germani i din Dobrogea

se aleg d intre terenurile agricole

II, p. 1 27

disponibile care aparţin statului cele mai ferti le şi aflate

3) Ibidem, voi

în cea mai bună stare, iar fiecărui colonist i se dă atât

4) Emanoi l Kreis, Germanii din Dobrogea, Dobrogea

pământ,

Românească, 1 940

cât

are

nevoie

pentru

agricultură

sau alte

domenii de activitate." Conform articolului 8 abia după

5) „Congresul germanilor dobrogeni", Dobrogea Jună,

cel

1 8 mai 1 926

puţin

20 ani

aveau co loniştii dreptul

să vândă

\

\

\
\

\
\

\

\

Cogealac - Casa n r. I
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Cogealac - Casa n r.2

Cogealac - Casa nr.3
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Cogealac - Casa nr.4

Cogealac - Casa nr.5
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COGEA LAC

Condiţi ile legate d e pământ erau în
Cogealac mai bune decât în celelalte aşezări .
Are o poştă cu telefon şi telegraf.
În Piaţa mare sunt clădiri l e cele mai
importante - Primăria, Judecătoria, Poşta, cele două
Biserici ( evanghel ică3 şi ortodoxă\ magazine5,
ateliere meşteşugăreşti6• De aici pornesc străzi
frumoase, dintre care strada Toxof, mărginită de
ziduri de pi atră şi umbrită de copaci înalţi. Tot aici
se ţineau târgurile săptămânale, în fiecare marţi, la
care participau toate comunele din j ur.
Ţăranii nemţi aveau, mână l i beră, să-şi
proiecteze satul după bunul p lac . Toate coloni ile
din Dobrogea au aceeaşi aşezare. Infl uenţa
determinantă nu a fost tradiţia proprie veche, ci
modelul tradiţional din stepa rusească.
Astfel pământul ce aparţinea unei anumite
colonii era c lar delimitat din capul l ocului, mărimea
fiecărei gospodării şi curţi stabil ită clar, iar fâşiile
de pământ atribuite colon iştilor erau înşiruite într-o
ordine dată.
Forma casei şi împărţirea ei sunt, în mare,
aceleaşi în toate coloniile. O clădire l ungă şi
îngustă, cu un acoperiş ascuţit, în care, după
camerele bune ce încep de la stradă, se succed toate
încăperi le în care se locuieşte şi se munceşte.
Diferenţe mai mari apar numai în ceea ce priveşte
raportul l ungime-laţime. Sunt acoperite fie cu stuf,
fie cu ţiglă. Vârful frontonu lui caselor nemţeşti se
tennină cel mai adesea, în două capete de cal
ciopl ite în lemn aşezate cruc iş unul peste altul cu
rolul de apăra casa de demoni şi vrăj i . Triunghi ul
din faţă este de cele mai multe ori acoperit cu
scânduri şi vopsit în culori vii pe partea dinspre
stradă. Aici este scris numel e propri etarului pe o
tablă mică sau este pictat direct şi deseori lângă
aceasta se află scris o poezie sau un verset biblic:
Pereţii exteriori sunt „unşi" cu un amestec
de pământ, paie, balegă de vacă şi după ce se usucă,
se văruiesc într-un a l b imacu lat.
Din anul 1 8 84 Cogealac serbează la fel ca
în comunitatea alăturată Tariverde, o zi a rugăciunii
şi a pocăinţei, pe 3 1 mai, în amintirea salvări i de la
o secetă I ungă.
A lături de germani au fost împroprietărite
şi familii de români sosiţi din Ardeal, veterani ai
războiului de Independenţă.
Între 1 926 - 1 929 se stabilesc în Cogealac
ş1 fam i l i i de bulgari din satele din j urul
Cogealacului. Astfel, satul se declară plasa
Cogealac.

Local itatatea Cogealac este situată în partea
de N-E a j udeţului, la j umătatea drumului dintre
Constanţa şi Tulcea, la o distanţă de 45 km de
municipiul Constanţa.
Primii locuitori ai aşezării sunt turci de
unde şi pri ma denumire de Hogeainlic ( Poşta mare)
deoarece aici poposeau poştal ioanele trase de cai,
care transportau zilnic poşta sau călători, făcându-se
sch imbul de cai . Alături de turci aici s-au aşezat şi
români veniţi în special din Ardeal cu turmel e de oi
datorită păşunilor naturale găsite şi şi-au întemeiat
gospodări i .
Denumirea de Cogealac î i succede celei
turceşti şi s-a păstrat astăzi cu două excepţi i : între
1 92 1 - 1 936 s-a numit Domneşti (sat mare, sat de
centru) şi Dorotheia doar 2 ani, denumire dată de un
locuitor german Ritter - după numele fetei sale
decedate tânără.
Primii coloniştii veniţi aici au fost nemţii
din părţ i l e Basarabiei şi fac parte din a 2-a perioadă
a migraţ1e1 germane 1 873 - 1 8 8 3 . Cauze le acestei
migraţii îl constituia pierderea unui privilegiu
esenţial şi anume scutirea de serviciul m i l itar.
Aceasta a dus la întemeierea de colonii germane în
Dobrogea după ce în prealabil erau tri mişi em isari
din coloniile basarabene ce căutau pământ bun şi
convenab i l . Aşezări le întemeiate se găseau în partea
centrală şi sudică a Dobrogei. Colonia Cogealac era
cea mai întinsă şi mai bine organizată colonie
germană din Dobrogea.
La 1 873 - se găseau aici primele 1 5 fami l i i
i a r 1 2 ani m a i târziu Cogealac număra 4 8 6 de
suflete.
În ce priveşte originea lor germană aceştia
erau amestecaţi, maj oritatea din sudul Germaniei iar
alţii şi din Polonia, Prusia şi M eklenburg 1 •
Războiul ruso-turc - 1 8 7 71 1 878 - a adus
coloniei multa spaimă şi mizerie. După război,
guvernul român a acordat scutire de orice impozite
timp de trei ani dar cu condiţia să nu depăşească 5 0
h a . S uprafaţa de pământ nu a fost l imitat la 1 0
ha/fami l i e ci s-au împărţit I O ha/cap de locuitor. În
afară de acestea, fiecare a primit loc de curte întâi
de 4000mp, apoi de 2000 mp. Timp de 25 de ani,
posesorul celor I O ha nu avea drept de cumpărare şi
se plăteau pe an 48 lei şi 75 bani.
Pământul revenea statului dacă posesorul
nu plătea taxele timp de 8 ani.2
Astfel Cogealac devine o înfloritoare
local itate germană şi probabi l avea cei mai înstăriţi
oamen i .
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orz, pe o scară mai mică şi secara, rapiţă şi in, şi ici
şi colo puţin in pentru uzul gospodăresc.
Creşterea vitelor în colonii avea o
importanţă mare înainte de război. Mândria
ţăranului neamţ era să aibă cât mai mulţi cai, şi cât
mai frumoşi; pe imaşul comunal se pl imba în toate
colon i i l e turma de vite a satul u i . Este una dintre
cele mai frumoase amprente care se păstrează în
satele nemţeşti, când seara întreaga turmă a satului
se întoarce de pe imaş şi se deplasează de-a l ungul
străzi i într-un şir l ung până când fiecare animal
aj unge acasă. Creşterea oilor n u mai avea aceeaşi
i mportanţă ca înainte, dar existau încă în anumite
colonii turme de 1 .000-2.000 capete. B i neînţeles că
în gospodări ile nemţeşti nu li pseau porcii şi
păsările.
În anul 1 886
când un neamţ Bernard
Schwartz a vizitat satul Cogealac, i-a găsit pe ţărani
disperaţi „Apoi au trăit o neaşteptată surpriză.
Reforma funciară românească a acestui an a fost
pentru ei extrem de avantaj oasă, aşa cum am văzut
şi în coloniile mai vechi . S i ngurul motiv era faptul
că, aici pământul era în exces şi nu avea stăpân. Li
s-au recunoscut titlurile de proprietate turceşti dacă
erau l egale"8.

După 1 940 cetăţenii bulgari sunt repatnaţ1
în B ulgaria iar germani i în Germania.
În Cogealac se stabilesc români din
Cadrilater printre care si aromâni i .
Una d i n ocupaţii l e d e bază este agricultura.
În arhiva Primăriei Cogealac - dosar nr.5/ 1 9307
sunt prevăzute condiţiile încheieri i contractului de
învoială agricolă din teren domenial :
-arendare de pământ în dij mă;
-încheiat între M i nisterul de Agricultură şi
Domeni i - pe de o parte, locuitori i comunei
Cogealac - pe de altă parte;
-durata începe odată cu semănarea lui şi se
încheie după ridicarea recoltelor;
-cel care arenda trebuia să facă pe lot
unnătoarele munci agricole: aratul, semănatul,
grăpatul , tăvălugitul, prăşitul, seceratul, strânsul sau
culesul, căratul, treieratul ;
-sămânţa trebuie procurată de locuitorii
contractanţi, şi să fie de bună calitate;
-dij ma era din două una la grâu, din două
una la orz, din două una la ovăz, două din cinci la
porumb, din două una la rapiţă, din două una la in;
-sămânţa se va restitui locuitorului care a
muncit pământul ;
-arendarea se face pentru coloniştii care se
vor stabili în comună în primăvara 1 930;
-arendarea s-a făcut unui număr de 1 3
locuitori germani .

-

NOTE
l .Traeger Paul, Germanii din Dobrogea, voi. I, p. 76

Ţăranii nemţi l ucrau încă pământul după
vechea modal itate rusească. În locul plugului de
lemn, se întâlneşte mai ales cel de fier, adus în parte
din Germania, dar se ara tot mai puţin adânc şi fără
îngrăşământ. Şi un asolament metodic rămâne încă
necunoscut. Recolta rămâne astfel m ult în urma
celei din Germania. Se cultiva grâu, porumb, ovăz,

2 . l bi dem

3 . Fotografie Cogealac - B iserica nemţească
4. Fotografie Cogealac - B i serica ortodoxă
5 . Fotografie Cogealac centru - prăvălii
6 . Fotografie Cogealac centru - ateliere meşteşugăreşti
7 .Dosar nr. 5 1 1 930, Arhiva Primăriei Cogealac fi l a 9 şi I O
8 .Traeger Paul, Germanii din Dobrogea, voi.I, p.7 7

Cogealac - ateliere meşteşugăreşti
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6

Cogealac - biserică n emţească

Cogealac - biserică n emţească
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3

3

Cogealac - biserică ortodoxă

4

Cogealac - biserică orotodoxă
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4

Cogealac - centru, prăvălii

Cogealac - centru, prăvălii
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Cogealac - case, biserici
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Cogealac - case, biserici
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TARIVERDE

Localitatea Tariverde este situată la 2 , 5 km
spre est de Cogelac, lângă şoseaua principală. Din
punct de vedere istoric are acelaşi trecut ca
local itatea Cogealac.
Şi aici primi i colonişti germani au venit
după anul 1 8 7 3 . Cea mai veche matriculă
bisericească este din 7 ianuarie 1 879. Tradiţia orala
germană spune că, aici au venit 44 fami l i i din
Basarabia, cei mai mulţi originari din Wi.irttemberg.
Şi aici prevelează e lementul şvăbesc cu toate
influenţele eterogene. Obl igativitatea servici ului
mil itar a adus aici, mai întâi, aceste fam i l i i , din care
1 2 din Kl ostitz şi celelalte din Kulm, Leipzig, Noul
Arais, Beresina, Tarutino, Borodino 1 • Erau cam
aceleaşi
elemente
care
formau
1 magmea
demografică şi a comunei Cogealac.
În ci uda acestor amestecuri de origini,
Tariverde s-a constituit ca o colonie şvabă şi doar
câteva fami l i i sunt caşube. Ca şi în Cogelac exista
aici nume ce nu sunt şvabe: Kant, Adam, Fischer.
Denumirea veche - Dorotea.
Împroprietărirea s-a făcut ca şi în Cogealac .
În anul 1 92 2 Tariverde avea 1 22 case
nemţeşti cu 1 3 3 fami l i i si 76 1 suflete. Datorită
bunăstării localnici lor şi a culturii înalte, frumoasele
gospodării se întind pe ambele părţi ale şoselei late,
cu ziduri le împrej muitoare albe şi curate, cu coama
casei pictată şi cu arcul înalt şi masiv al porţii. În
mij loc - biserica pictată, ascunsă pe j umătate de
verdele copac ilor, o casă ţărănească cu acoperiş de
paie, căreia i s-a ataşat un turn . Aceasta a fost
înlocuită cu o biserică nouă, care datează din anul
anul 1 8 86. Încă din 1 9 1 O o parte din gospodării au
cultivat în acest scop, un hectar de pământ, de pe
umrn cărora au adunat banii necesari 2.
A fost ales un comitet care s-a ocupat de
strângerea fondurilor necesare construirii acestei
biserici evanghel ice la Tariverde.
S fi nţirea bisericii a avut loc pe data de 1 4
octombrie 1 928 aşa cum rezultă din presa vremii3
( „Marea noastră", 14 octombrie 1 928, p.3 ). În acest
scop preşedintele comunităţii şi al comitehtlui de
construcţie, dl. Ritter F riedrich, a invitat la
Tariverde, pe toţi capii autorităţi lor din Constanţa
spre a l ua parte la sfi nţirea biserici i .
Lângă biserică, în opoziţie cu casele
coloniştilor, se află o cârciumă ţinută de un armean.
În pa1iea de vest a sah1lui curge un mic râu, care îşi
păstrează apa şi în timpul veri i . Se folosesc de către
colonişti două mori cu abur.
Şcoala
românească
a
fost
impusă
comunităţii în 1 890, însă până în 1 902, predarea a

rămas pe j umătate germană, şi s-a restrâns apoi l a 2
ore zilnic, pentru fiecare copil câte o oră. Costurile
pentru clădirea şcolii româneşti au fost suportate de
comunitate. Administraţia promisese un aj utor de
4000 de lei, rămânând însă datoare oameni lor. În
toamna lui 1 9 1 7 şcoala a devenit din nou pur
germană şi învăţau acolo 1 60 de cop i i .
Din anul 1 884 Tariverde serbează, la fel ca
în comunitatea alăturată Cogealac, o zi a rugăciunii
şi a pocăinţei, pe 3 1 mai, în amintirea salvării de la
o secetă l ungă4•
După război, în anul 1 9 1 8, între Cogealac şi
Tariverde au fost împroprietăriţi cu câte 5 ha
veteranii de război români .
D i n datele d e arhivă reiese că Traiverde
dispunea de 2 .466 ha teren, 458 păşune şi fâneaţă şi
I 00 ha vie. Şcoala şi biserica aveau câte 5 ha.
Fiecare familie avea l /4 - Vi ha vie cu viţă adusă
din B asarabia. În grădina din spatele casei se
cultivau l egume, pepeni, castraveţi, tomate, cartofi
- pomi fructiferi.
După 1 940 odată cu p lecarea germanilor în
gospodări ile respective s-au aşezat români i şi
aromâni i din Cadri later5 .
NOTE
l .Traeger Paul, Germanii din Dobrogea, voi. I , p. 78

2. I bidem, p. 79
3."Marea Noastră", 1 4 oct. 1 928, p.3
4.Traeger Paul, Germanii din Dobrogea, p.78
5."Ţara nouă" I , nr.6, mai 1 93 3

Tariverde - casă nemţească
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M I H A I L KOG Ă LNICEANU

Comuna M ihail Kogălniceanu este situată la
26 km de municipiul Constanţa, pe culoarul de
transport
Bucureşti-Urziceni -Slobozia-Ţăndărei
Hârşova-Constanţa, fiind cea mai mare unitate
adm ini strativ-terirorială a j udeţului Constanţa.
Local itatea se învecinează la N cu teritori ile
comunelor Târguşor şi Cogealac, la N E cu Săcel e, la
E cu Năvodari şi Corbu, la S E cu Lumina ş i Ovidiu,
la SV cu Castel u, iar la V cu teritoriul comunei
N icolae Bălcescu.
În ceea ce priveşte cadrul natural, zona
comunei M ihail Kogălniceanu beneficiază de
exi stenţa unor rezervaţii naturale de importanţă
deosebită: Pădurea Sitormanului, cu un ecosistem de
stepă, cu fl oră şi faună de infl uenţă mediteraneană,
dealuri l e cu buj ori de stepă şi brânduşe din zona
Palazu Mare, Peşterea de Cristal , cu râu subteran, din
Piatra. Pri n zonă trec râul Casimcea şi pârâul
Agigab u l .
Informaţiile legate de istoricul aşezări i, arată
că zona a fost locuită încă din preistorie. Aşezarea
neol i tică de la Sitorman, care aparţine cu lturi lor
Hamangia şi Gumelniţa, aflată în imediata apropiere

sat, a fost ridicarea unei capele şi a două cămăruţe
pentru pastor, iar apoi a clădirii şco l i i .
Populaţie harnică, disciplinată şi cu spirit
comunitar puternic, germanii şi-au clădit aici
gospodării sol ide, cu case mari, contribuind în
acelaşi timp la prosperitatea şi dezvoltarea comunei.
La începutul secolului al XX-iea, Karamurat
era considerată dintre cele mai bogate şi frumoase
comune din Dobrogea. Terenuri l e agricole erau
cultivate cu grâu, ovăz, orz, porumb, rapiţă, floarea
soarelui , iar fiecare sătean avea vie proprie şi
gospoării unde se creşteau cai, vaci, porci, păsări şi
o i . Cea mai mare parte dintre coloniştii germani
stabiliţi în Dobrogea se ocupau cu agricultura,
ceilalţi l ucrând în mica industrie sau facând comerţ.
Cerealele se valorificau pe piaţa din Constanţa, la fel
ca şi laptele, carnea, ouăle, fructele sau legumele. În
anul 1 922, în local itate funcţiona o moară cu motor,
al cărei proprietar era Peter Menges.
În comună exi stau căruţaşi, fierari, tâmplari,
croitori, panofari, lăcătuşi, zidari, pi etrari.
Între 1 840 şi 1 940, germanii din Dobrogea
au trăit într-un ţinut relativ închis, între Dunăre şi
Marea Neagră. Trai ul în comun cu celelalte etnii
con l ocuitoare - turci, tătari, bulgari, greci , evrei,
armeni, cu religii şi obicei uri diferite - nu au
influenţat însă obiceiuri l e şi li mba, rel igia şi cultura.
Despre copilăria germani lor din Dobrogea
se ştie că era legată în general de specificul vieţii la
ţară. Deşi mergeau la şcoală la vârsta de 7-8 ani,
pana atunc i, copii primeau primele noţiuni
educative în fam i l ie. Asta cu atât mai mult cu cât
multe sate nu dispuneau de şcol i în limba maternă,
nici chiar în l imba română. La şcoală era însă
primul contact cultural cu lumea înconj urătoare.
Cu toate că maj oritatea germani lor trăia la
ţară, contactul cu oraşele nu l i psea. Copii care
doreau să îşi continue studi ile se înscriau la şcoala
germană evanghelică din Constanţa.
Etnicii
germani comunicau în l imba maternă atât acasă, cât
şi în sat chiar dacă nu exista nicio legătură cu
Germania.
Târziu au venit în Dobrogea şi pri m i i
pastori şi învăţători d i n Germania, E l veţia s a u chiar
Transi l vania. Aceştia au adus cu ei reviste şi
material didactic, astfel încât, după 1 930 şi până la
p lecare, viaţa şi cultura germană au fost i ntens
propagate în rândul locuitori l or care au aflat mai
multe despre originile lor.
Documentel e au păstrat numele primului
pastor din comună, Wil libald Steffen, venit din
Elveţia, care a fost atât pastor, cât şi învăţător.

a local ităţii, sau descoperirile arheologice de epocă
romană, care amintesc de vicus Clementianus
( aşezare romană atestată în partea de S V a actualei
comune), stau mărturie în acest sens.
Local itatea
Mihail
Kogălniceanu
este
atestată sub numele de Karamurat ( M urat cel Negru )
de către călătorul turc Evl ia Celebi, în anul 1 65 1 .
Conform documentelor, la început, satul
întemeiat de Kara M urat, a fost locuit de cca 300
fam i l i i de tătari aduşi din Crimeea. Aceştia se
ocupau cu creşterea cailor, dar şi cu agricultura.
În perioada anilor 1 879- 1 8 80, în Karamurat
s-au aşezat familii de români transil văneni ( mocani),
sosiţi prin transhumanţă.
Primele 20-3 0 de fam i l i i de germani au aj uns
în Karamurat în anul 1 876, venind aici din Krasna
( Basarabia) şi
având ca ocupaţii
principale
agricultura şi creşterea animalelor. Aceştia au
întemeiat aici Cartierul Nemţesc, au adus cu ei unelte
şi maşini agricole, au trasat drumuri largi şi au
încetăţenit în partea l ocului obiceiul de a împrej mui
casa cu gard, au amenaj at trotuare şi au plantat flori,
iar în viaţa socială au instituit binecunoscuta rigoare
nemţească.
În anii unnători, în localitate s-au stab i l it
grupuri de colonişti german i , catolici din Cherson,
A lsacia, Baden, Rin. Unii dintre ei s-au impl icat în
viaţa publ ică, deţinând importante funcţii pe plan
loca l . O grijă deosebită, din momentul sosirii lor în
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De altfel, primul contact cu rel igia se
producea încă din copilărie, în casa părintească,
unde exi stau imagini cu Isus rugându-se în Grâdina
Ghetsimani, cu Naşterea şi Cei Trei Magi sau cu
IÎ 1gerii Domnului. De mici, l i se insufla cop i ilor că
trebuie să facă numai fapte bune, ca să aj ungă în
Rai, iar dacă nu respectă cele I O porunci şi calcă
strâmb, vor aj unge în Iad.
Construcţia şco l i i din local i tate a fost
in iţiată în anul 1 889, an în care s-a pus şi teme lia
casei parohiale, dar şi a mari i biserici catolice5.
Această din urmă, a fost terminată şi sfinţită în anul
1 902.
Despre copilăria copii lor germani şi cât de
apropiate erau l egăturile între aceştia şi copii de alte
etnii, se ami nteşte într-o mărturie scrisă a unui tătar
din satul Cobadin: „Când eram mic, împrej urul
nostru, toţi vecinii noştri erau nemţi. Acasă între noi
vorbeam tătăreşte dar când ne j ucam cu copi i i
vec i n i l or n e înţelegeam în dialectul şwab".
Primele case' au fost micuţe, iar o grij ă
deosebită au avut să ridice o capelă şi două
cămăruţe pentru pastor şi apoi o clădire pentru
şcoală. Cu timpul însă şi-au durat case mari şi
sol ide constrnite din chirp i c i , cu faţade văruite şi
înşirate, alăturat, pe stânga şi dreapta unei străzi late
şi pietruite.
Casele erau acoperite cu stuf, în straturi
groase şi curţile erau împrej muite cu farduri de stut:
iar în faţa casei era lăsat un loc pentru grădiniţa de
flori. Curţi erau mari ( 2000-4000 mp) de formă
dreptunghiulară, cu latura mică spre stradă, având
1 6- 1 8 m.
Caselec cu acoperişuri în două ape erau
l iniare, cu 3 -4 camere şi cu anexele închizând sub
formă de „L" curtea pe două latur i .
Î n prima j umătate a secolului X X gennani i
dobrogeni au construit mori, atel iere diverse, au
deschis bănci populare, au importat din German ia
utilaj agri col şi tractoare. Odată cu creşterea
bunăstării lor şi cu noi le tehnologi i au trecut la
construi rea caselor din piatră şi cărămidă, cu
acoperişuri din ţiglă sau tablă, cu garduri din lemn
şi metal .
Cartierul Nemţesc1 d e odin ioară din M i hail
Kogălniceanu, cu case mari şi impunătoare, văruite
şi astăzi într-un alb imaculat, cu beciuri specifice şi
flori la geam, te trimite înapoi, în timp. Astăzi, fostul
Cartier Nemţesc este locuit astăzi de aromân i .
Ziduri le groase d e aproape u n metru, pereţii
înalţi care ascund camere spaţioase şi multe la număr
nici nu puteau fi un i mpediment pentru cei ven iţi să
locuiască în fostele locuinţe ale nemţilor.
Arh itectura bine defin ită a clădirilor, l i n i i
precise şi culori sobre, fl ori şi multă verdeaţă î n juru l

caselor, străzi� bine consol idate şi foarte late, au
creionat un cartier extrem de pretenţios pentru acele
vremuri dar ale cărui rezonanţe străbat şi astăzi
printre urmele altor civil izaţi i co-existente, una de
factură orientală iar cealaltă a populaţiei româneşti,
puternic balcanizată.
Mărturi i l e lui V i l l y Visoşensky, etnic
german, pro fessor la Liceul din M ihail Kogălniceanu
sunt suggestive pentru viaţa nemţi lor în această
aşezare.
''Fam i l ia mea a venit după 1 87 7 , din
regiunea Saxon ia, au trecut prin Polonia, motiv
pentru care numele meu are şi oarecare rezonanţe
poloneze - Visoşensky - apo i au venit în Dobrogea.
Nemţii au făcut din comuna noastră una dintre cele
mai frumoase şi cele mai bine dezvoltate. În 1 936
comuna noastră era o comună model datorită
elementelor şi aportului etnici lor germani. În primul
rând, când au venit în Dobrogea, ei au trasat
cartierul nemţesc, care este extraordinar de frumos,
bine aşezat, cu străzi largi, aproape ca nişte
bulevarde, ei au introdus în comuna noastră gardul,
ei au pus trotuare, au adus flori le, creşterea
păsărilor, au zidit biserica aceasta care este una
di ntre cele mai frumoase în sti l gotic, au adus o
serie de unelte agri cole: vânturătoarea, secerătoarea
mecanică . . . fiecare aveau pluguri, cai, uneltele le
ţi neau pe câmp, nu le aduceau nic iodată acasă. Ei se
trezeau la 5 dimi neaţa, până la I O mergeau la câmp,
unde munceau, apoi la orele prânzului veneau acasă
şi se odihneau până la 3 - 4 după amiază, după care
de la 4 până la I O seara se întorceau pe câmp la
muncă. Ş i-au făcut garduri , au pus flori, şi -au
amenajat trotuare, l ucruri pe care l e-au împrumutat
şi români i noştri - factor de civilizaţie. O casă se
ridica într-o săptămână. Toată comunitatea germană
muncea - femeile făceau mâncare, bărbaţii făceau
chirpici, l emnărie, tâmplărie, zidărie şi într-o
săptămână se ridica locuinţa. Era acest spirit de
unitate. Ceea ce este interesant este faptul că în
j urul anului
1 930, în M ihail Kogălni ceanu,
populaţia maj oritară era formată din etnici gennan i .
Erau peste 1 5 00 din aproape 3000 d e locuitori, ceea
ce a şi dus la schimbarea denumirii din Karamuratul
turcesc în cea de Ferdinand, până la 1 940, când s-a
produs tragedia şi au mai rămas c inci fami l i i ,
printre care şi famil ia mea - bunicul meu. Erau
l egaţi de aceste locuri - bunicul avea 4 copii ."7
V i l l y Visoşensky este neamţ după tată şi
aromân
după
mamă,
un
nostalgic
după
spiritualitatea germană care, după cum el însuşi
recunoaşte, s-a prăpădit în Dobrogea, şi un păstrător
înfocat al tradi ţi ilor aromâne, în care s-a refugiat
după ce cultura şi bogăţia moştenită pe linie paternă
s-au pierdut odată cu trecerea timpului . . . Fam i l i a
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lui a venit în Dobrogea în al doi lea val de
colonizare şi se trage din regiunea Saxonia, trecând
şi prin Polonia. Aşa se explică şi rezonanţa
poloneză din nume - Visoşensky.
Fam i l i a bunici lor a fost printre puţinele
fami l i i de germani care au rămas în Mihail
Kogălniceanu după plecarea nemţi lor din 1 940.
B unicul a ales să rămână pentru că avea o gospodărie
foarte mare, avea patru copii şi îl l ega de aceste
locuri un sentiment aparte. Au rămas, dar viaţa nu a
fost uşoară mai apoi, în timpul regimului comunist.
În anul 1 940, propaganda statului german,
perspectivele economice mai bune, şi nu în ultimul
rând real ităţi le din Dobrogea, pri lejuite de război, i
au determinat pe etnicii germani să părăsească
ţinuturile care i-au adoptat şi să em igreze în
Germania. În acel an, din Mihail Kogăkn iceanu
( Ferdinand I ) au plecat 1 45 0 de germani, care şi-au
părăsit casele, gosopodări i le, morţii din cimitire6

agoniseala ani l or de muncă petrecuţi aici, iar în locul
lor au venit aromân i i . După acest exod, în M ihail
Kogălniceanu au rămas 1 5 etnici germani, grupaţi în
4-5 fam i l i i .
În 1 940, d i n M ihai l Kogăl niceanu a u plecat
etnicii germani şi au venit aromâni i care s-au aşezat
în fostul cartier nemţesc. Au preluat casele
nemţeşti . Prin 1 970 - 1 97 5 , când etnicii germani au
început să se întoarcă în România, chiar şi pentru
scurte vizite, au rămas surprinşi să vadă cât de bine
au fost păstrate gospodăriile lor. Germanii au
mulţumit atunci aromân i l or pentru acest l ucru.
„Dobrogea este pământul cu lapte şi miere
pentru noi, nemţii . . . Dobrogea i-a îmbrăţişat dar din
păcate,
Dobrogea, din punct de vedere al
spiritual ităţii nemţeşti, a murit. Câteva fam i l i i
răzleţe,
căsătorii
mixte,
biserici le
au
fost
transformate din catolice în ortodoxe. Adevăratele
comori sunt bătrânii care însă nici ei nu mai sunt."8

NOTE
I . M ihail Kogălniceanu - casă nemţească
2 . M ihail Kogălniceanu - casă nemţească
3 . M ihail Kogăl niceanu - cartierul nemţesc
4 . Mihail Kogă lniceanu - străzi late
5. M ihail Kogălniceanu - biserica nemţească

6. M ihai l Kogălniceanu - cimitirul nemţesc
7. Mărturii - V i l l y Visoşensky ( neamţ la origine),
profesor L iceul Mihail Kogăl nicean u
8 . l bidem

B I B L I OGRA F I E S ELECT I VĂ
I . Mustafa A l i M ehmet - Călători străini despre
Ţări l e Române, B ucureşti, 1 976
2 . Căpitanul M .D . Ionescu, Dobrogea în pragul
veacului al XX-iea. Geografia matematică, fisică,
pol itică economică şi m i l itară, Atelierele Grafice
„ I . V . Socecu", Bucureşti, 1 904

3 . Vasi le N icoară, Dobrogea - spaţiu geografic
multicutural, Editura „Muntenia", Constanţa, 2006
4. Horia Sti nghe, Cornelia Toma, Despre german ii
din Dobrogea, Editura „Ex Ponto", Constanţa, 2007
5 .German ii dobrogeni istorie şi civil izaţie (coord.
Valentin Ciorbea), Editura „M untenia", Constanţa,
2007
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M i hail Kogălnicea nu - casă nemţească

Mihail Kogăl nicea n u - casă nemţească
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Mi hail Kogăln icea n u - casă nemţească

2

I

M i hail Kogălnicea n u - casă nemţească
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I

I

Mihail Kogăl niceanu - cartierul nemţesc

Mihail Kogă ln iceanu - cartieru l nemţesc
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M ihail Kogă ln iceanu - cartierul nemţesc

3

M ihail Kogălnicea n u - cartierul nemţesc
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4
M ihail Kogălniceanu - cartierul nemţesc, străzi late

4
M i h ail Kogălnicea n u - cartierul n emţesc, străzi late
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M i h ai l Kogălnicean u - biserica nemţească

M ihail Kogălniceanu - biserica nemţească
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Mihail Kogă ln icea n u - cim itirul n emţesc

Mihail Kogă ln icean u - cimitirul n emţesc
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Mihail Kogălnicea n u - cartieru l n emţesc
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Casă Adamclisi, început de secol XX

Cuprins
Concluzii finale privind cercetarea arhitecturi i tradiţionale dobrogene
Magi ru Maria, Director General Muzeul de Artă Populară Constanţa

p. 3-5

Corbu - Oana Dimache, documentarist MAP Constanţa

p . 6- 1 1

Mircea Vodă - Ioana Tompe, muzeograf MAP Constanţa

p. 1 2- 1 8

Urluia - Cerasela Dobrinescu, muzeograf MAP Constanţa

p. 1 9-26

Adamc l isi - Cerasela Dobrinescu, muzeograf M A P Constanţa

p. 27-36

Chirnogeni - Cerasela Dobrinescu, muzeograf MAP Constanţa

p . 3 7-45

Aşezări nemţeşti în Dobrogea. Caracteristici generale.
Magiru M aria, Director General M A P Constanţa

p. 46-5 1

Cogealac - Magiru Maria, Director General MAP Constanţa

p. 52-60

Tari verde - Magiru Maria, Director General MAP Constanţa

p. 6 1

Mihail Kogălniceanu - Magiru M aria, Director General MAP Constanţa
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