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Arhitectura populară, reprezentată mai
ales prin locuinţă ca ce ntru al vieţii ţăr a
n ului, poate fi definită ca închizînd în
sine viaţa ce lor ce au gîndit şi au construit
aceste case caracterizate prin simpl itate
şi so lidi tate, adăpost dar şi amprente ale
unui uni vers spiritual dominat de vigoare
şi se nsibilitate.
Locuinţa, mai mult decît anexele gospodă reşti, este s upu să trans form ări lor, fiind
condiţionată de un timp istoric, de condiţii economi ce şi sociale specifice şi marca tă de un an ume areal geografic la care
constructorul se adaptează şi din ca re ia
principalele materiale de construcţie.
lntegrîndu-se ansamblului arhitecturii
populare rom âneşti, în ceea ce priveşte
materialele de construcţie şi planimetri a,
arhitectura populară din Dobrogea are
anume trăsături particulare imprimate de
mediul istorico-geografic specific, care-i
c reează o fizionomie aparte şi o individua lizează în cadrul celorlalte zone ale
ţării noastre.
Arhitectura cuprinsă în arealul comunei Topa\u din judeţul Constanţa, pune
în evidenţă dou ă mari procese incluse
dezvo ltă r ii Dobrogei la sfîrşitul secolului
al XIX-iea şi începutul secolului al XX-iea:
- tr.ecerea de la feudalism la epoca
modernă, respectiv trecerea de la forma
de habitat primitivă: bordeiul, la forma
de · habitat evoluată : casa la suprafaţa
solului:
- integrarea efectivă a Dobrogei în
cult ura natională.
În aceiaŞi timp, elemente de origine
di ve r·să-încadrate într-un tot unitar, determină o arhitectură de o expresivitate
pla st ică deosebită, ca.re merită a fi studiată ca document al unei perioade istorice distincte şi ca parte a unui întreg, cum
ni se relevă cultura şi civilizaţia dobrogeană precum şi ca însumare a tradiţiei
constructive cu talentul, ingeniozitatea şi
experienţa 1 meşterilor populari care au
creat-o.
Lucrarea de faţă, elaborată în urma cercetării din an ii 1989-1990 îşi propune
să prezinte trăsăturile arhitecturii populare aparţinînd satelor Topalu, Capidava
şi Băltăgeşti, cu extensiune în zona Hîrşova-Cernavoda, corespunzînd din punct
de vedere geografic Iunei i vestice a
Dunării.
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Scopul luc ră rii este studierea tipurilor
specifice ale arhitecturii populare şi întocGeo rge ta Stoica , Arhitectura popul ară rom6Editura Meridiane, Bucureşti, 1989, p. 50.
Georgeta Stoica şi Paul Petrescu disting în
cadrul t er it or iul ui Do brogei mai multe zone
et nografice şi prnpun zona lun cii vestice a
Dun ăr ii, între Hîr şova şi Ce rn avoda, ca zonă
d e sine stătătoare, cu caracteristici proprii care
o disting de lu nca sud -v estică a Dunării, între

mirea unui studiu comportînd: istoricul
sistematica aşezărilor din raza comunei
To palu; tipologia construcţii lor din zonă;
concluzii şi propuneri de păstrare şi conservare a acelor construcţii reprezentati ve
pentru ac eastă parte a Dobrogei. Material ul care a servit la elaborarea lucră r ii
este, în primul rînd, rezultatul cercetării
directe pe teren, informaţiile obţinute de
la locuitorii comunei Topalu fiind coroborate cu ce rcetarea bibliografică ş i de
şi

a rhi vă.

Arhitectura s tudiată aparţine, din punctul de vedere al vechimii, perioadei de
timp cuprinse între sfîrşitul seco lulu i al
XIX-iea şi începutul seco lului al XX-iea.
Pe rioada de stabilitate economică şi politică in s tituită în Dobrogea după anul
1878, cînd încetează îndelungata stăpîn ire
otomană iar Dobrogea revine la România,
permite constituirea unei arhitecturi rurale
cu caracteristici proprii ce o ind ivid ual izează dar şi o integrează arhitecturii
tipice zonelor de cîmpie ale sud ului ţării .
Mediul rom ânesc pe deplin constituit în
perioada amintită, a fost desigur unul
permeabil influenţelor diverse venite din
cele două arii culturale la întretăierea
cărora se situează Dobrogea: Orientul şi
Occidentul; influenţele cu cea mai mare
capacitate de penetraţie în zonă sînt
venite dinspre Muntenia şi Moldova şi
în anumite împrejurări din Transilvania.
Acestea sînt ariile culturale cu care Dobrogea a stabilit în permanenţă legături şi
schimburi culturale, prilejuite de schimburile economice şi de desele mişcări de
populaţie românească dintr-o parte în
alta a fluviului.
Capacitatea de sinteză dovedită de
mediul local faţă de diversele înrîuriri
venite dinspre părţile româneşti din stînga
Dunării precum şi din partea mediteraneeană a Europei, prin meşterii italieni
care au fost angajaţi în zonă la începutu I
secolului, a dat nastere arhitecturii din
satele cercetate, a~hitectură adaptată şi
integrată modului de v iaţă caracteristic
populaţiei de păstori şi agricultori .ca şi
peisajului aparte al zonei dunărene a
Dobrogei.
Dată fiind apropierea comunei Topalu
de două din oraşele importante ale judeţului Constanţa - Hîrşova şi Cernavoda
- în a căror arie de influenţă s-a aflat
în permanenţă, trebuie reţinut faptul că
arhitectura satelor aparţinătoare comunei reprezintă o etapă de tranziţie şi

1

nească,
2

Ostrnv-Oltina-Cernavodă: vezi Geta Stoica, Pau l
Dicţionar de Artă Populară, Editura
Ştiinţifică şi Encicl o pedică , Buc. 1985 şi Pau l

Petrescu.

Petrescu, Unele prob lem e privind studiul arhitecturii populare din Dobrogea , în Sesiunea de co-

a muzeelor d e etnografie şi
Buc„ 1969, p. 119.

municări ştiinţifice
artă populară .
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contact între arhitectura urbană şi cea
rurală, aceiaşi meşteri construind uneori
atît casele de la oraş cît şi pe cele de la
sat. Investigarea etnografică a arhitecturii
din zona pre c izată mai sus, a pornit de
la următoarele premi se:
- unitatea culturală cu teritoriul românesc din stînga Dunării;
- întrepătrunderea între grupuri etnoculturale diferite;
- relaţia sat-oraş, mai accentuată în
această parte a Dobrogei în care dezvoltarea celor două medii culturale (urbanrural) s-a produs apr.oape simultan în
perioada 1879-1928;
- faptul că satele aparţinătoare comunei Topalu, gravitează economic şi
cultural către centre urbane diferite; Băl
tăgeşti către Medgid ia, Capidava către Cernavodă, Topalu căt 1· e H îr şo va şi către Cernavoda.

Istoricul

~i

sistematica

aşezări lor

Crearea unei im agini complete a aşe
studiate, reclamă încadrarea lor
în mediul geografic ·în care au luat fiinţă
şi au evoluat în condiţii isto1·ice specifice,
reliefîndu-se astfel nu numai acele tr ăsă
turi întipărite locuinţei de către mediul
local şi modul de viaţă al oamenilor dar
şi acelea datorate preocupărilor administrative de după 1878 care dau naştere
unor aspecte particulare, de încercare de
« sistematizare» a teritoriului şi care nu
sînt decît urmarea firească a legilor promulgate în perioada 1878-1928, perioadă de modernizare a Dobrogei şi de reintegrare a ei în ritmul de dezvoltare al
României moderne.
Din punct de vedere geologico-geografic, zona cercetată aparţine unei unităţi morfostructurale caracterizată ca fiind
deosebită de restul ţării noastre. Judeţul
Constanţa este inclus podişului dobrogean care, geologic şi geografic, este o
asociaţie bine închegată a platformei prebalcanice cu horstul hercinian peneplenizat. Partea de sud a podişului constituie
partea peninsulară a platformei prebalq1nice şi este un podiş cu straturi uşor înclinate în care mările terţiare au depus, în
transgresiunile lor repetate, o succesiune de pături calcaroase şi nisipoase . Zona
care ne interesează, cu satele Topalu şi
Capidava, este o peneplenă tipică , cele
două sate fiind aşezate pe roci calcaroase;
satul Băltăgeşti, situat spre interiorul judeţului, este aşezat într-o formaţiune geografică ce uneşte dealurile Mandaia, Băl 
tăgeşti, Mangal ia şi Tîrguşor. Fundamentul acestei zone este compus din şisturi
verzi peste care au fost depuse formaţi
uni mai tinere, jurasice şi cr etacice, eocene şi sarmatice. Limita vestică a zonei
zărilor

în care este situat satu I Băltăgeşti se în t inde pî nă la va lea Dună r ii. ~
Asezată în imediata v ec i n ătate a flu vi ului ş i mărginită la vest de Balta Ialomiţe i ,
zon a in vestigată nu are înălţimi care să
depăşeasc ă 50 m. În cadrul acestei relative unităţi geografice, satul B ă ltăgeşti
const ituie o excepţie fiind situat într-o
zonă cu o altă alcătuire logică, fapt cu
consecinţe în peisajul geografic cu diferenţe de altitudine faţă de Lunca Dunării ,
ce varia ză între 150-200 m.
Si tuată pe paralela 45°, la jumătatea drumului între Pol şi Ecuator, Dobrogea are
o climă mediteraneeană cu caractere
specifice: toamne mai calde decît primă
verile, veri călduroase cu zile toride,
ierni aspre determinate de vîntul dominant din N, NE - Cri v ăţul . Acest fapt are
consecinţe în aşezarea locuinţelor în cadrul
gospodăriei în aşa fel încît faţada princi pală să evite contactul direct cu vîntul
care bate aproape permanent. Permanenţ a
vî ntului atrage după sine uscăciunea exces i vă a Dobrogei - Capidava fiind consi derată ca pol al secetei.
Din punctul de vedere al arhitecturii,
interesează faptu I că lunca dunăreană care
ca ract erizează partea de vest a judeţului
nu a oferit ca material de construcţie
decît lutul şi resturile vegetale cu ca re
el a fost amestecat, constituind materi alul folo sit la construcţia pereţilor locuinţelor şi anexelor. Zona fiind neîmpădurită,
lemnul pentru construcţie a fost o problemă de unde şi raritatea folo si rii lui
ca mate rial. Mai ab undent este lemnul
de salcîm.
În ceea ce pri ve şte isto ric ul aşezărilor,
satele în forma lor actuală sînt creaţii
relativ tinere, înfiinţate după 1800 de
către populaţi a rom ân ea scă ve nită din
stînga Dună r ii. Aportul cel mai mare de
populaţie î l au judeţele I a lomiţa şi B ră ila,
la care se a daugă mocanii transilvăneni
transhumanţi care s-au stabilit aici după
1878. Aceştia au fo st pentru satele cercet ate, ca şi pentru restul Dobrogei, fermentul cul tural şi economic care, prin
iniţi ati vă a co ntribuit la propăşirea zonei
pe plan economic, social şi cultural. Mai
tîrziu , acestora li se adaugă populaţie refugiată din Basarabia şi lipovenii care au
întemeiat sate cu specific · rusesc (ex:
0

Ghindăreşt i) .
Situaţia satelor

cercetate este

urmă

toarea:
CAPIDAVA - sat turcesc pînă la 1877,
cu noscut sub numele de Calachioi: repopulat cu români după 1878.
TOPALU - sat vechi românesc care
se dezvolte de-a lungul perioadei de dominaţie otomană; după 1878
cunoaşte un aflu x de populaţie românească venită din judeţul Ialomiţa; la
sfîrşitul secolului al XIX-iea din totalul
de 1577 de locuitori, 1494, erau români ,
restul aparţinînd altor etnii: 2 greci,
continuă să

11 bulgari, 3 ar meni, 4 turci, 8 sîrb i,
20 italieni, 8 francez i, 23 germ ani, 4 evrei. 4
BĂLTĂGEŞTI - sat mixt .de rom âni şi
turci, pînă la 1878 ; după acest an este
reorganizat ş i repopulat cu români: la
1878 era încadrat comunei Taşpun a r
(Sălişte), colonizată iniţial cu elemente
transilvănene (mai ales săce leni).
Pentru reconstituirea configuraţiei etnice a zonei este de menţionat că, de la
mijlocul secolului al XIX-iea pînă la răz
boiul ruso-româno-turc din anii 18771878, po sedăm date numeroase (autohtone şi ale că lătorilor străini) care permit
reconstituirea relati v e xact ă a· compoziţiei etnice . Cele pat r u secole şi jumă
tate de domin aţ ie otomană au determin at ,
pentru o perioadă, preponderenţa populaţiei mu sulmane în Dobrogea. Situ aţi a
pentru partea dunăreană a Dobrogei est e
diferită de restul acesteia, în sensu l
locuirii româneşti dense, cu rare infiltraţii ale altor etnii , infiltra ţii care au
fo st în orice caz pasagere ş i det ermin ate
de evenimente istorice.
Conform studiilor făcute de Camille
Allard, medicul Misiunii tehnicefranceze
în Dobrogea, de etnograful G. Lejean ,
geograful austriac K. Peters ş i dup ă statistica întocmită în 1878 de către guvernatorul ru s al Dobrogei, Belaterkovici, românii ocupau în zona Dună ri i primul loc
în ceea ce pri v eşte numărul de locuitori.
Satul Băltăgeşti, ortografiat Baltadzeszty,
este menţionat pe harta ru s ă a zonei la
1738 şi amintit ca fi ind sat de români
de către Rafael Leszcyznski care călăto
reşte în Dobrogea la 1700. Satul este
descri s ca aşezare bogată, cu puţini turci şi
cu multă populaţie de rit grecesc (români),
situaţie care durează pînă la 1878 cînd
devine sat românesc, în totalitate.
Satul Topalu poate fi datat cca 1750,
d ată probabilă de întemeiere de către
românii veniţi din judeţul Ialomiţ a , eventual anterior acestui an, dacă socotim
ş i perioada de popas în Balta lalomiţ~i,
în apropierea actualului sat Topalu. ln
ori'ce caz, biserica satului, reconstruită în
1896, a fost refăcută folosindu-se locul ş i
parte din materialele de construcţie ale
bisericii care se afla aici la 1840. Conform
tradiţiei, biserica de la 1840 a fo st ridicată pe locul primei biserici a satului
(„ din scînduri") datată cca. 1750. În
istoria satului Topalu, secolul al XVIII-iea
înseamnă prima etapă de stabilire aici
a românilor, care, deplasîndu-se dinspre
malu I stîng al Dunării, se opresc într-o
primă perioadă în baltă, pe Ostrovul
Balabanu, unde se mai află încă urme de
locuire (bordeie ruinate şi chiar rămă
şiţe ale unui cimitir ceea ce poate constitui un argument al dorinţei de stabilire a populaţiei în această zonă): Iocainici i numesc încă Ostrovul Balabanu
«la sat». fapt care coroborat cu urmele
de locuire ne duce la concluzia că venirea
români lor di ns pre stînga Dunării (cu precădere din Muntenia) a cunoscut o primă

etapă

a stabilirii temporare în ost roavele
care ofereau mai multă s iguranţă
decît locuril e afl ate în cîmp desc hi s şi
deci la în demîna tu rc ilor şi a diverselor
band e care jefu ia u ş i ardeau satele; a
dou a etapă este de stabi lire definiti vă
pe locul actualului sat Topalu , balta
rămînînd teritoriul spre care se retră
geau localn icii în caz de primejdi e sa u
unde ierna u vitele . Fapt ul c ă la 1840
satul Topalu avea şcoală românească
(primul da scă l cunoscut fiind Anton Po pa)
ne indică o populaţie rom â nească împă
mîntenită dej a pe acest loc şi cu o stare
materială suficie nt de bună pentru a-şi
permite, în con diţii vit r·ege, întreţinerea
unor dască li care funcţionau aici ca angaDunării

j aţi permanenţi.

Configu raţ ia etnică

a zo nei studi ate este

următo area :

dicieni i (români vec hi), auto htoni care
au . locui t neîntrer upt în ce le trei sate,
retrăgîndu-se în bălţi în timpul conflictelor militare şi in vaz iilor de tot felul
şi revenind pe loc ul de origine; e i sî nt
elementul de sta bilitate si continuitate
'
în zonă. 5
coj eni i, români sta bi Iiţi aici dar ve nind
din judeţele I alom iţ a şi B ră il a:
oierii ardeleni, care fiind legaţi de fen omenul de tran s hum a nţ ă vin de timpuriu
în zonă dar se stabi lesc aici, mai ales
după 1878; ei sînt ce i care «a u făptuit
fără ştirea lor o ade văra tă de scă lecare,
care dau exemplu popul aţ iei româneşti
înfi inţîn d pe locuri nouă sate cu case
înalte şi arătoase, cu gospodării în grij ite
ş i pi ine de bun ăstare» 6,
An cheta din 1940 privind popul aţ ia ,
după locul de origine, constată că în ce le
trei sate care ne intere sea ză, populaţia
este neomogenă din pun ct ul de vedere
al originilor locuitorilor (proveniţi din
diferite zo ne rom â ne ş ti) , dar că predominant este elementul rom ânesc din Muntenia (Ialomiţa ş i Brăil a ) amestecat cu oieri i
ardeleni în p ropo rţii var iabile : Băltăgeş ti
- 29 de famil ii transil v ănene din 119;
Topalu - 47 familii tran s il vă nene din 499;
Capidava - 2 familii transil vănene din 43.
La aceştia se adaugă colonizarea ocazional ă
şi cu caract e r economic a germanilo r
(şvabi) şi italienilor veniţi la exploatarea
carierelor de piatră, la lucrările podului
de la Cernavoda sa u ale portului Constanţ a,
după 1878. Italienii au o mai mare importanţă din punctul de vedere al studiului
arhitecturii deoarece ei sînt itineranţi în
zonă şi printre ei găsim meşteri de case
angajaţi chiar în satele in vesti gate , du pă 1918-1920. În cele trei sate, în
timpul ocupaţiei turceşti, a existat o
populaţie turco-tătară fără a fi vreodată
majoritară. În general, putem caracteriza
partea dunăreană a Dobrogei ca fiind zonă
de locuire românească compactă începînd
din secolul al XIX-iea, cel mai tîrziu.
Pentru istoria asezărilor în secolul al
XIX-iea, de mare ' interes este lucrarea
5

Pentru completarea informaţiei geografice şi
geologice p r iv ind Lunca Dunării şi Dobrogea
s-a consultat b ibliografia de specialitate inclusă
în bibliografia studiului.

În sat ul Seimeni, sat învec in at Capidave,i,
încă o fam i Iie a cărei p orec lă este
« Dicianu »ş i se conside ră a fi printre fami liile
stabilite în zonă «pe vremea turci lor». .
6 D. Sandru, Mocanii fn Dobrogea, 1946, p. 41.

tr ă ieşt e

3

'Stati stica după Cpt . N . D. Ionesc u, Dobrogea
fn pragul veacului al XX-iea, Bucureşti, 1904,
p. 61.
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agronomului Ion Ione sc u de la Bra d:
Excw sio11 og1icole do ns Io fJloi ne de la
Dobroudja, comp letată de m ărt u riile aflate
î n lucrările că lătorilor străi n i în trecere
pe di-umu l de uscat care d ubla drumu l de
apă al Dunării ş i care făcea leg ătu r·a cu
Constantinopolu l spre ca re se î ndrept au
numernas e misiuni d iplomat ice ş i militare europene.
Even i mentele istori ce ale seco lu lui al
X IX- I ea şi îndeosebi războa i e l e rusot urce, antt"enează întreaga Dobroge ş i
afectea ză ş i zona Dun ăr ii . Satele era u frecvent distr use dar ele erau refăc u te de
rom ân i cu o uimitoare frecven tă, ca re
p rnvoacă admiraţia călător ilor stră ini în
faţa unei asemen ea rezi ste n ţe morale şi
a unei atît de mari iubir i de glie. Pe vetrele
fo ste lor sate erau refăc u te alte sate, uneo ri aproape din temelie.
În Că l ătorii le ieromonahului rus Partenie

din Moldova în jumătatea I a veacului X IX,
t raducer·e din rusă de Arhm. Pu i u Visarion
î n 1910, la pag. 39-42, se află m ăr·tu ria
1un ui ţăran dobrogean despre ace le vremuri deo sebit de grele:
« Din vech ime ţ ara n oastră stă în hotar
şi deseori războa iele se fac pe aici, din
c el mult 10- 12 ani. Abia ne mai îndreptă m, creştem v ite şi c ulti vă m grădinile
:ş i i arăş i se face război , şi at un ci cine poate
fuge în Valahia, iar pe care-i pr in d turcii ,
~ i duc cu dînşi.i în ţara lor; turmele ni
l e m ănî nc ă , caselo r le dau foc şi gr·ădinile
1ni le pustiesc. Dup ă ce trece războiul,
care mai r·ămînem v ii i arăş i ne întoa rcem
ipe la vetrele . noast re ş i ne facem pe
1ruine bo rdeie ş i iar· ne ap u că m de gospodărie>>.

Vizi unea apocal i ptică d in m ărturia ţăr·a
rml u i dobrogean se menţine pen t r u satele
d un ă r·en e pî n ă aproa pe de secolul XX.
Satele mar i ş i înflo r·itoar·e ale rom ânilor
sînt d istr use ş i în mare parte p ă răsite
de pop ul aţia ca re fie se retrăgea în balt ă,
fie se î ndrepta spre zone mai puţin bîntuite de războa ie . La 1846, Xav ie r Homma i re de Hei I notează despre Cern avoda
'Că era « un sat sărac , abia " 15-'-20 de
Gse ». iar la 1850 Ion Iones cu de la Brad
menţ i onează pe teritoriul Dobrogei 65 de
·sate di spăr ute între care ş i Hăsăneşt ii ,
·sat de l în g ă Topalu, actu al.mente in clu s
:satului Topa lu . Din cele 35 de sate ale
d ist ri ct ului Con st anţa, la 1850 mai erau 12.
Di n datele ex iste nte pentr u perioada
de pînă la 1878, reţinem că aceste aşezăr i
in u erau părăsite de pop ul aţie decît temporar . Ele se refac, cu rapiditate , pe locul
vechi lo r vetre sa u pe vetre apropiate de
cele părăs i te, astfel că într-un interva l de
t imp scurt oamenii repopulau satele iar
l a 1867 geologu l austriac K. Peters vorbea
dej a de « mar ile sate Topal u şi Dăeni ,
pe Dun ăre , ambele rom â neşti, locu it e de
mocani stabili ajunşi la o frumoa să s itu aţ i e
mate r i a l ă». Pe malul Du năr i i găsim men.ţio n ate la această dat ă sate rom â neşti
«ca re se măn a u între ele » şi erau «sate
neregulate, cu uliţ i î ntortocheate, st rî mte
ş i cu casel e aşezate oriund e în curte ». 7
7

11 o.

Cam ille Al lard, La Bulgar ia Orientale, p.108-

Du pă ce stăp î n i r·ea tur·ceas că înc etează,
satel e rnmâneşt i din zo na dun ă rean ă a
Dobrogei r·evin la o v iaţ ă normală: v i aţa
eco nomi că se în v iorează, oraşele şi comerţul se de zvoltă, ţăra nii stab i liţi ai ci după
1878 încep să pro d u că m arfă destin a t ă
comertului cu orasele, rel atia cu ce le
dou ă c~ ntr·e urbane, 'cernavod~ si Hîrsova ,
intensificîndu-se treptat, fapt c~ se o'gl indeşt e în arhitectura creată după 1900,
puternic influenţa tă de «moda» oraş ului
ca şi de dezvoltarea aproape s imu l ta n ă a
mediului r ural şi urba n din această parte
a Dobrogei .
Per ioada 1878 - 1900 se car·acterizează
pri n aşezarea în areal ul ce r·cetat a unei
populaţ ii rom â ne şt i ve nit ă din spre Munte ni a şi T ra nsil van ia, atrasă de pă mîn
turile fertile in suficient va lorificate si de
înlesnirile făcute. de stat celo r ca;e se
hot ăra u să se s t abi l ească aici. Acum, asezăr i Ie dunărene profită de institui rea u~ u i
reg im excepţio n a l de dezvoltare, autoritatea rom â ne ască proaspăt in stituită fiind
intere sată în dezvoltarea acestei regiu ni
care asigura ieş irea la mare şi · i mp li cit
dezvoltar·ea unei economi.i pute rnice. Aten ~
ţia mare aco r·dată agriculturii, face ca
păstori tu l să decadă si să fie mentinut
numai ca oc u paţie se~undar·ă. În ac~astă
s itu aţi e moca nii se vă d ne v oiţi să treacă
la practicarea agriculturii şi fiind ,ce i cu
starea material ă cea n_:ia i î nfl ~r itoare vo r:
co nstitui elem.e ntul rn.m âne'Sc de civj lizaţie. Ei sînt ac um îhtemei eto r i de sate
i·omâneşt i P'e - locu I vec hi lo r vetre _ ale
sate lqr pustiite de războ'i u I de la '1877.
D in memoriile lui I. V. Motoi - · mocan
întemeietor al satului Băltăg~şti în anul
1878 ş i fost pr i mar al. com une i Taşp u
nar (Săl i ştea), constat ă m că mocan ii au
fost cei cal·e a'u adus tradiţi a zon elor cu
obişnuinţ a constr.u irii de sate cu· « casele
frumo s aliniate, cu plant'aţi i de jur· împrejur, cu acaretur'i aşezate pe· ro st , cu d ru mur·i lar·gi ş i drepte ».8
Dezvo ltarea raprd ă a aşez ăr i lo r în perioada 1878-1900 se dato rează mai multor
cauze dintre .care en u meră m ca fi ind ma i
importante: aglo me rarea de popu l a ţie
românească d u pă 1878 şi înc ura j area ag r icu lturii ca ocupaţie de bază , care la rîndul
ei impul s ionează sc himbul de prod use şi
co ntribuie la b u năstarea m ateri ală a ţăr a
nilor şi la ridicarea economi că a oraşelor
care dev in cent1·e econo mice, sociale si
cu lturale, oferind modele mediulu i rur~I
din vec in ătat ea lo r .
Leg i le de reglementar·e a proprietăţii
imobiliare în Dob rogea influenţează în
mod ev ident config ur aţ i a teritori ală a
aşezări lor determinîn d un înc eput de sistemat izare a acestor·a.
Legile promul g ate între 1878 ş i 1900
urm ă reau două scop uri clare:
1. cel economi c, de a v inde ţăranilor
lotur·i din mari le domenii st atale, foste
:e ude ale unor dregător· i tu rc i locali
(satul Băl tăgeşti), pentr u ca înc urajînd
proprietatea mi că şi mijlocie, să se impulsio neze dezvo ltarea ag ri cultu r ii;

8 Memoriile lu i I. V. Moţ o i, pu blicate în Analel e
Dob rog e i, X, 1929 , p. 298.
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2.

repopularea

Dobrngei,

părăsită

de

pop ul aţia tu rco-tătar-ă , cu români. Aceste
leg i 9 se preocu pă de dezvoltarea sate lor
vech i ş i de crearea de sate noi prin di stri buirea de pămînt gratuit pentru vatra
sat ului ş i cimitir prec um şi cîte 10 ha

pentru î ntreţinerea şco lii şi bisericii . În
jurul vet rei sat ulu i pămînt u/ este parcelat
în lot uri de 3- 10 ha de unde t rama regulat ă a celor· mai multe dintre sate. Se
pre vedea, de ase menea, în tinder·ea vetre i
satulu i şi iazului com unal pre cum ş i în t inderile ce ur mau să fie împădurite în zonele
l ips ite de păduri. Se acorda u lotu ri de
casă gratu ite foştilor veterani de r ăzbo i
şi o sc utire de impozite pe tim p de cinc i
ani.
Legil e cu impli caţ'ii dir·ecte as upra aş eză
r ilor ş i arhitecturii sînt: Legea pentru
împroprie tărire a veteranilor cu grade inferioare (1903) care prevedea primi rea de
lot uri de 8 ha plătibile în 60 de an uit ăţ i,

scutirea de im pozite pe timp de cinci
ani, ajutor pentru ridicarea caselor ş i procurarea de vite şi un elte; pînă la 1916,
4500 de veterani au primit 2,5 mi li oan e
lei credit ş i 50 OOO ha de pămînt cultivab i I. Legea pentru reg.l~[Tlentarea proprietăţii imobiliare în Dobr9gea (1 892) care a
înloc uit sistemul poses iunii condi ţ ionate
cu dreptul de propr·ie_tq,te abso lu tă: s-au
delimitat lotu r ile partic ulare de domen iil e
.statu lui care au fost vîri dute în parcele
de 10-100 ha, cu pri 9 ritate localn ici lor
ş i co loniştilor din România, precum ş i
vetrele satelor, iazuri I~ şi pădur i Ie cornunale_.
Con str u cţ i a de lo c uin ţe este impu ls io. nată prir:itr-o ser ie de în lesniri acordate
cel or ce doreau să-s i construias că locuin te
î.n .mediul ru ra l: 'procurarea g1·at ui tă 'a
l emnăriei necesare pe ntru casă, acordarea
de locur i de casă grat uite veterani 10 1· ceea ce are drept consec inţ ă întemeiere a
de sate noi de-a I ung ul Du nă r· i i precum
ş i contr ibu ţia aceste i catego ri i de proprietar i mi ci şi mij loci,i la dezvoltarea
rapidă a zone i.
Dezvoltarea domeniului constr uct i ei de
loc uint e, atît în medit:JI urb an cît' si î n
mediui rural, a dus i ndirect la pu~erea
la di spoz iţi a locuitorilor de la sat a un or
m eşteri spec i a li zaţi , constr uctor i de case.
Cercetarea de teren a ev i denţiat fa ptul
că majo ritatea caselo r· din cele trei sate
sînt const ruite cu meşteri speci al angaj aţi, proprietar· ul casei fiind ce l mu lt
mînă de I ucr u nespec i alizată .
M ăs urile administrat ive pr ivin d sistematizarea satelor nou cons t ru ite au constat
în repartiţi a pe zone a i nginer·ilor· hot arn ici
care delimitau vat ra sat ulu i, lotu r ile de stin ate cimitirului, şcolii ş i biseri cii şi parcela u extrav ilanul î n loturi de 3- 1O ha
sa u 10-1 5 ha care erau vîndute de căt re
stat noil or locuitori. Mai ales î n sate le
întemeiate acum , locuitor·ii primeau o
porţ iune di n intrav ilan pe care îşi con st ituiau go s podări a prec um ş i o proprietate
în hotarul noii aşezări (în parte satul
Băl tăg~şti ş i satul Cap idava în totalitate
u Legi şi re gulamen te privitoare la proprietatea
ln Dobrogea, Buc„ 1922.
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Planşa 1. Planul
satului Capidava.

(Desene executate

de arhitect Ioan
..,_---------------~-----------~ Puşchilă)
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sînt refăcute după acest sistem, de a1c1
trama ortogonală a ul iţelor Capidavei cu
împărţ i1·ea sat ului. în loturi dreptunghiulare) (Planşa 1). ln general, intravilanele
repartizate în noile aşezări erau ega le şi
de formă dreptunghiulară . Implicit aceste
măsuri au dus la oarecare şab l o~izare a
aşezări lor.
Preocuparea pentru un început de sistematizare în ZGna studiata se poate observa
ş i în cazul căt unelor care se 'concentrează
în jurul vetrelor" de sat mai vechi (unele
rămase din ca uza di str ugerilor provocate
de război numai nuclee de sate, formate
din cîteva case: Băltăgeştiul, Capidava şi
chiar Topalu . Spre exemplificare, satul
Topalu a inc lu s în alcăt uirea sa actuală
căt unele: Alsăneşti (Hăsăneşti), Alvăneşti,
Scrofeni, Chichirgeaua ş i « La Canara».

Partea cea mai veche este « La Canara».
avînd o reţea strada l ă neregul ată, cu ul iţe
strîmte în comparaţie cu restul sat ului,
unde preocuparea pentru ordine este
v izibilă în străzi le largi şi drepte, cu case
aliniate de-a lungul lor (Planşa 2).
Restabilirea autorităţii statului român
as upra Dobrogei a însemnat reorganizarea străvechi i provincii româneşti şi reintegrarea ei în sistemul economic, administrativ şi politic al ţării. Într-un interval
sc urt de timp aspect ul general al aşezări 
lor de pe malul Dun ăr ii se schi mbă radical. Ca urm are a dezvoltării impulsionate
prin legile emise în perioada a mintit ă,
Dobrogea trece de la o soc ietate bazată
pe marea proprietate de tip feudal la o
societate de tip modern, bazată pe rel aţ ii
de tip capita l ist. Acest Iucr u are urmări
pozitive asupra de zvo ltării sate lor care
trec de la locuire în bordei la forme de
habitat modern: casa la suprafaţa so lului.
Zona dun ăreană, cu aşezări Ie de care ne
ocupăm, fiind in cl u să unui sistem economic modern şi prosper (satul Topalu
este integrat începutului dezvoltării industriale a zonei prin începerea exploatării
siste matice a cariere i de piatră care furni zează materi al fabricii de ciment de la
Brăila), starea materială a locuitori lor
se sch imbă, fapt care perm ite construirea
de case arătoase ş i sa lubre, astfel că în
cca 15 ani (1895) se putea spune că satele
Dobrogei « pot serv i de model, aşa de
exemplu cele făcute de la 1879 încoace
de românii arde leni ». io
Modernizarea retelei de drumuri din
zona st udiată, pre~cuparea pentru dezvo ltarea căi lor ferate, intensificarea transportu Iui pe Dunăre spre. Europa centrală
şi apuseană, legăturile diversificate atît cu
Orientul cît si cu Occident ul, construirea
podului de la Cernavoda (la acea dată
cel mai mare în Europa) permit o largă
deschidere spre orizonturi culturale noi.
Con Iucrarea factori lor economici, sociali
si culturali cu cei de ordin administrativ
determină, la sfîrsit ul secol ului al XIX-iea
config uraţi a anu~e a satelor, configuraţie
ce se perpetuează pînă în actualitate: sat
de tip adunat, care se desfăşoară în plan
după o cvadratură regulată (vezi -planul
io G. Crăiniceanu,
Buc„ 1895

Igiena

ţăranului

rom6n,

localităţii

Capidava). La Topalu şi Băltă
este evidentă preocuparea pentru
crea rea unui ce ntru co munal care să gru peze primăria, şcoa la, prăvăliile mai importante (mai ales la Topalu unde comerţul
cu cereale pe Dunăre ia o amp loare din
ce în ce mai mare) ş i bi serica.
De-a Iungu I străz i lor care converg spre
centr u sînt dispuse gospodării le, care au
forma loturilor dreptunghiulare. În cadrul
gospodări ei, locuinţa şi anexele gospodă
reşti (puţine la număr) sînt plasate după
criterii multiple, neavînd alini erea întî lnită ·în satele transilvănene. Constructiile
din cad ru I unei gospodării sînt grupate
pe o s uprafaţă redusă şi limitate strict
la c~le necesare adăposţirii omului ş i animalelor, care de altfel sîn t puţine· la
geşti

număr.

În general, casa este amplasată .în imediata vec inătate a drumului, fie paralel cu
el, fie perpendi~ular pe e l, cu latura
î ngustă fiind aşezată spre drum şi cu faţa
spre grădiniţa de flori.
. De obicei, gospodăriile au lotul împăr
ţit în trei compartimente:
1. porţiunea cea mai apropiată de drum,
cuprinzînd casa şi grădiniţa de flori;
2. curtea propriu-zisă care poate fi în
spate şi lateral de casă sau numai lateral
de casă; aici sînt amp lasate coteţele pentru
păsări şi animale mici;
3. terenul destinat grădinii de zarzavat
sa u lotul cultivat cu v iţă de vie, amplasat
cel mai adesea în spatele casei.
În privinţa anexe lor gospodăreşti, ocupaţia de bază fiind agricultura şi creşterea
animalelor mici (oi), predominante au fo st
anexele pentru adăpostirea uneltelor
(şoproane, eh i Ieru I, care uneori adăpos
tea şi animalele), anexele pentru adăpos
ti rea oi lor (perdeaua pentru oi - foto 1),

O

anexă frec v entă

este celar ul (c hiler,
Cel ar ul este lipit de casă,
amplasat fie lateral de ea, fie în spate le
case i. Cînd este amplasat lateral de casă,
pe latura îngustă care dă spre curte casa
este perpendiculară pe drum. Cînd este
amplasat în spatele casei, celarul urmăre şte
planul loc uinţei, avînd aceeaşi lungime ca
şi casa dar fiind mai îngust ; el poate fi
împărţit în două camere şi tindă sa u
poate fi o încăpere Iung ă şi îngustă. Celar ul lateral este compus de obicei dintr-o
s ingură încăpere cu funcţii multiple: depozitare, bucătărie, locuire şi uneori loc de
adăpostire a animalelor. La gospodării le
·mai vechi, aparţinînd populaţiei mai înstărite a satului, celarul s-a construit ca o
clădire independentă de casă , amplasat în
faţă sau lateral de locuinţă şi servind ca
bucătărie de iarnă, locuinţă , depozit.
·Gospodării le sînt de spă rţite între ele
prin garduri de scînduri (mai nou ciment
şi fier for.jat) sau garduri sc unde, de
piatră. Gardurile de piatră dau o notă
aparte satelor, fiind de un pitoresc deosebit; sînt mai num ~roase la Băltăgeşti şi
Topalu . Pentru construirea lor se folo seşte piatra de mal sau de carieră, legată
cu lut simplu sa u lut amestecat cu var.
O altă construcţie demnă de menţio 
nat este cuptorul pentru co pt pîinea
(foto 2 şi 3). Acesta este construit din
piatră, Ii pit cu Iut, avînd forme variate
şi proporţii armonioase. Numărul cuptoarelor de pîine este în continuă scădere,
aprovizionarea făcîndu-se în prezent prin
intermediul brutăriilor săteşti .
ap lecătoare).

Materiale

şi

tehnici de

construcţie

Materi alele folosite pentru construirea
locuintei si anexelor sînt cele caracteristice s'udu,lui Dobrogei, zonă din care

Fi g. 1. Perdeaua pentru
oi, anexă frecventă la
sfîrşitul
secolului al
X IX-iea. Sat Capidava .
(Fotografii realizate de
Ioan Andron)
coteţele

pentru păsări şi coc inele pentru
porci. Pentru animale s-au folosit şi adă
posturi de tipul şoproanelor şi aplecăto
rilor, cauza fiind clima caldă şi iernatul
vitelor în ba lt ă. Au existat şi grajduri
pentru cai, îndeosebi la Băltăgeşti, în
prezent fiind total dispărute. La cercetarea pe teren s-a găsit un sing ur grajd
aparţinînd unui ţăran înstărit (gospodă
ria Mihai Dobric, sat Topalu); clădirea
era multifuncţională, adăpostind atît animalele cît şi uneltele.
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pădurile lipsesc dar care oferă cu generozi tate Iut de bun ă cal itate, piatră de carieră
şi resturi vegeta le care se amestecă cu
lutul. Materialele uşor de procurat din
mediul geografic sînt adaptate nivelului
tehnic de dezvo ltare al zo nei : oamenii
folosesc materialul de care au nevoie cu
uneltele şi tehnicile pe care ei le cunosc
ş i care sînt cele mai eficiente în privinţa
prelucrării materialului de construcţie
folosit. În general după 1950 întîlnim şi
în Dobrogea fenomenul folosirii simultane

...i Fig. 3. Diverse tipurf de cuptoare din comuno Topolu. ....

Fig. 2.

a materiale lor de construcţie tradiţionale
(lut, piatră, olane, paie, trestie sau stuf)
cu materiale moderne (tab l ă, ţig l ă, cără
midă, ciment, azbociment etc).
Materiale folosite la temelia caselor
Piatro, fo l osită sub forma plăci lor subţiri de şisturi verzi, piatră de mal gă l buie,
piatră de carieră tăiată în bloc uri paralei ipipedice (mai rar, în trec ut, dar fo losită din ce în ce mai mu lt în ultimii ani);
pentru temelie, piatra se leagă cu lut sau
mai nou cu mortar de ciment şi var.
Piatra se mai fo l oseşte pentru căptuşirea
pereţilor pivniţelor, constr uite fie sub
casă, fie separat, sub for ma beciuri lor
~ăpate în pămînt şi acoperite în două ape.
ln satul Băltăgeşti, folosirea pietrei a fost
mai intensă, din informaţiile de teren
reieşind că au existat şi case din piatră.
Pe teren am mai găsit un singur exemplar
de casă monocelu l ară, cu pereţii de piatră,
fo l osită ca bucătărie. Piatra este prezentă
şi la împrejmuiri: în toate cele trei sate
se găsesc încă , garduri de piatră.
Materiale pentru construirea
pereţi Ior <:asei
Lutul este materia primă de bază pentru
construi rea pereţi lor casei; se foloseşte
sub formă de chirpici: blocuri para le lipipedice de pămînt amestecat cu paie,
lăsate să se usuce la soare; chirpicii au
dimensiuni medii de 10/20/30 cm. Zidirea
pereţi lor din chirpici este generalizată în
zonă, folosindu-se şi la case le recent
construite. Preferinţa pentru chirpici se
poate exp lica, pe de o parte, prin faptul
că o casă constr u ită d in acest mater ial
este perfect adaptată ci imei cu diferenţe
mari de temperatură între vară şi iarnă
şi pe de altă parte, datorită ieftinătăţii
materialului: chirpicii pot fi rea l izaţi chiar
de proprietar ii casei, materialul (l utul,
paiele) fiind aproape gratu it. Tradiţia
locală păstrează amintirea existenţei, la

Bucătărie

de

vară

cu cuptor. Sat

sfîrşit u l

secolului al XIX-iea şi începutul
secolului al XX- iea, a unor meşteri de
case, veniţi din alte zone ale- României,
care confecţionau şi chirpicii necesari
co nstruirii pereţ il or. n
Pentru construirea pereţilor, lutul poate
fi folosit şi sub forma de «ceamur»
- pastă omogenă de pămînt amestecat
cu pleavă şi paie tocate mărunt, frămîn
tată cu picioare le sau, at unc i cînd este
vorba de obţinerea unei ca n tităţi mai mari
de material, se folosea u caii. Tehnica rid icării pereţi l or casei din ceamur este asemănătoare cu cea folosită si în alte zone
ale ţăr ii numai că, aici lipseşte cofrajul
de scî n d u ră, caracteristic Cîmpiei Dună
rii. Pereţii se înalţă în 4-5 straturi succesive; fiecare strat, înalt de cca 50 cm,
este lăsat să se usuce, apoi se clădeşte
deasupra stratul următor continuînd astfel
pînă la obţinerea înălţimii dorite; straturi le se întind odată pe tot plan ul casei,
pereţii ridicîn,clu-se în acelaşi t imp. Pereţii
sînt groşi de 40 - 50 cm fiind foarte bun i
izo latori termici.
În ce le trei sate, case le cu pereţi de
ceamur ocupă loc ul doi ca frecvenţă,
fiind mai numeroase în satu I Băltăgeşti .
Piatra, folosită foarte rar pentru construirea pereţi l or case i; a fost întîlnit în
satu,! Bă l tăgeşti.
Lemnul, greu de găsit într-o zonă lipsită
de păduri, a fost folosit pentru constru irea
pereţilor casei numai sub formă de furci
şi de
nuiele împletite, mai uşor de
procurat din Ba lta Ialomiţei. Nuiele le
împ letite erau susţinute de sistem ul de
furci, îngropate în pămînt. Acest schelet
de lemn este lipit cu straturi groase de
ceamur atît la interior cît şi la exterior.
Case construite în tehnica nuie lelor
împ letite (pa i antă) nu. mai există în
zo n ă; ele au avut o frecvenţă mai mare
11 Informator Neagu Vulpe, 92 de ani, sat
Topalu; aminteşte de constructori de case ardelen i care făceau şi chirpici.

la sfîrşitu l seco lului al XIX-iea fiind caracteristice păturii sărace a satului . Privitor
la perioada 1884-1900, informaţii despre
existenta acestor case, ne furnizează
I. V. M~ţoi care în Memorii spune, referind u-se la coloniştii cojani proaspăt sosiţi
în satul Băltăgeşti:
«Ca orice colonişti, unii s-au aşezat
în bordeie, alţii au adus din bălţi nuiele,
le-au împletit şi au făcut pereţi de case
Ii pite cu pămînt ». i2
Casa din paiantă a avut un rol pasager
în istoria locală a locuinţei, fiind l egată
de perioada de colonizare a cojanilor din
Ialomiţa şi Brăila. Treptat, pe măsura
îmbunătăţirii condiţii lor de trai, aceştia
au trecut la locuinţa mai evoluată, cu
planul dezvoltat, d in chirpici sau ceamur.
Jn satele Capidava şi Topal u se mai găsesc
anexe gospodăreşti din paiantă (adăpos
tur i pentru oi, coteţe şi uneori hambare).
Pereţii de paian.tă sînt mai puţin rezistenţi
decît cei din chirpici şi mai puţin adaptaţi
condiţii lor de ci imă specifice zonei, fapt
care explică părăs i rea timpurie a acestei
tehnici constructive.
Pereţii caselor, indiferent de tehnica în
care sînt construiţi, se tencuiesc şi se
văruiesc, de preferinţă cu alb. Partea
inferioară a acestora este marcată cu un
brîu negru sau ocru (la casele mai vechi);
aceeaşi cu loare acoperă uneori şi stîlpii
prispei retrase sau sub Ii niază traseu I arcuri lor foişorului sau prispei.
Materiale folosite pentru
construirea şarpantei
Lemnul - folosit la construirea

armă

acoperişului: căpriori,
ţuri, cosoroabe şi pentru

turii

contrafise, Jetavanul casei:
grinzi şi scînduri. Se folosesc esenţe mai
uşor d~ găsit în zonă: salcîm, plop, dar
şi esenţe aduse din alte părţi şi cumpărate
de la Cernavoda: brad şi mai rar, stejar.
12

I. V.

Moţoi,

op . c it„ p. 297.
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Lemn ul se folo s eşte şi pentr u confecţio
narea stî lpilor care susţ in acoperiş ul prispe i sau foişorului ca şi pentru elementele
decorati ve trafor-ate ale paziei şi pa r·apetu lu i prispe i.
Tava nul este partea loc u inţei car·e con s umă cea mai mare cantitat e de Iem n în
economi a co n s tructi vă a un ei case. La
multe din case le vechi ş i la bo rd eie tavanul lipsea, l ăsînd să se va dă str uct ura
şa rpa nte i . Tavan ul este co nstr ui t în două
si steme :
1. o grindă princ i pa l ă plasată pe axu l
longit ud in al al case i, d escărdîn du -ş i greutatea direct pe cei patru pereţi- doi interiori, doi exter iori - ai case i (la casa cu
tre i încăperi); pe această grindă se aşeza u
tran sversa l gr in zile mi ci care înai ntau
din colo de per·etele faţ a dei pr· inc ipale
pentru a se sprijini pe fr untar ul prispei,
co nstruind astfe l pre Iungi rea nece s ară adă
postirii pe grinzile mici îşi afl au punct ul
de spr ijin, căpriori i ;
2. o grindă princip a lă în fiecare î n căpere,
aşezată per·pendicular pe ax ul casei ş i
descărcîndu-ş i greutatea pe pereţii lu ngi
ai aceste ia.
Tava nu l poate fi din scînd uri bătute
peste grin zi sau înt r·e gr in zile mici; scîndur il e pot rămîne apare nte fiind adesea
vo psite cu albastr u sa u ocru . Cu ace l eaşi
cul or· i se vopsesc grinzile, în caz ul t avanului cu gri nz i aparen te. La mu lte dintre
case t ava nul este li pit cu argi l ă şi văru it.
Învelitoarea

Pent ru borde ie ş i beciur·i ca ş i pe ntru
protejarea gardurilor de piatră s-a folo sit
lutul amestecat cu bălegar· ş i apă, pus în
strat gros peste şarpanta în două ape.
Strat ul de pă rn î nt e ra lu tui t de mai multe
ori în aşa fe l încît forma o în vel itoa 1·e
impermeabilă.

Olanele, în ve li toare trad i tio n ală, car·acteristi că Do broge i şi ar iei c~ltura l e med iteraneene în care se înscr-ie Dobrogea.
În velitoarea de olane a fost c uno sc u tă si
uti Ii zată în zonă în pr-i ma jum ătate 'a
secol ului XX, fiind apo i părăs i tă în fa voa1·ea ţiglei care se procu ra cu u ş ur· i nţă
de la fabrica de ţiglă din Cern av od ă .
Olanele apar cu o frec v enţă ma i mare
în sate le ce grav i tează spre H îr-şova ş i
chi ar la casele vechi din acest or·as. O lanele determ in ă 'o înălţ i me mi că a Şarpan 
te i pentru a putea s u sţ ine gr·eutat ea mare
a învelitorii.
Ţiglo mare şi ţig lo mică , sînt mater·ialele
cel mai des în t rebuinţate începîn d cu pr·imele dece nii ale seco lul ui XX, a l ături
de tablă 13 care este preferată ţig l elor,
fiind mai u şoară şi mai rezistentă.
Au mai existat ş i în velitori de paie sau
trestie, az i complet d ispăr ute din zona
stu d i at ă. La 1864, Cam iIle Allard vorbeste
de «loc uin ţele zid ite din pămînt, acop erite cu paie, cu tr·estie sa u cu pămînt ». 14
13
Înve litoarea de tablă a const itu it, la un
rnome nt dat, e leme nt de d iferenţ ier e soc i ală şi
indice de bunăst ar e , prnp1·ie « gosp odăr iilor
s ăce l enilor aşezaţ i » ca1·e aveau
«ma i t oate
case le înve li te cu t a bl ă , cu fe restre ma1·i, cu
grajduri şi pătule bune », I. V. M oţoi, op. cit.,
p. 301.
H Cami lle Al la rd, op . cit. , p. 108 - 110 .

Anal izînd repart i ţ i a tehnici lor şi mater ialelo r de constr·uct ie în area lul HîrsovaCernavoda se po at~ co nsi dera că pr:edo min a ntă este tehni ca construirii pereţilor
din ch irpi ci. La începutul secol ului al
XX-iea proporţia de case constr uite din
chir·pici sa u din ceamur er·a se nsibil egală,
d upă 1930 generalizîndu-se tehnica chirpici lor. Paianta a fost p u ţi n ut i Iizat ă pentru
const r-u cţia de loc uinţe dar frec v entă la
constr uirea anexe lor·.
C ărămida este un material nou introdus în constr ucti a de locuinte din cele
trei sate, preferî~ d u-se în contin uare ch irpici ul. Loca ln ici i sînt un animi în a subli nia ca lit ăţi le case i de eh irp ici în corn paraţie cu orice alt fel de mater·ial de construcţie argume ntînd prin perfecta adapta bi Iitate climati că a aceste i l_ oc uin ţe şi prin
fapt ul că se co nstru iesc relativ u şor,
repede şi sînt. iefti ne . .
Situaţia j udeţ ului Constanţa în anul
1900, din pun ct ul de vedere al materialelor de const r-u ct ie folosite în mediu l
rur·a l, era urm ăt~area: dintr-un total de
15 948 l oc u inţe, 1546 era u de zi d, 2038
de lemn , 11 087 de nui ele sau pămînt,
r· est ul de 1277 fiind borde ie. 15
Din date le prezentate anterior s-a .văz ut
c ă în isto ria aşeză r ilor de pe malul d un ă
rean al Dobroge i s-au produs mutaţii
coos id.erabile începînd cu an ul 1878. Aceste
mutati i au avut co nsecinte directe în
evolutia ~r.hitectur·ii.
'
Un ~ di n infor·maţiile cele mai ve~K.i
referitoare la arhitectura a n:t~rioară anulu i
1878 aparţine că lug ărului iezuit Francisc
Go sc iecki şi este, dat ată 1712- 1714:
·
« Casa cr eşt i n ului „este m i că ş i joa să
comp u să dint r-o singură încăpere». IG
Du pă anu 11 850 se în mu lţese infor· maţi iIe
despre locuirea în bordeie a popu l aţ iei
româneşt i de pe mal ul Du nări i dobrogene:
« ... în satele româneşti se găsesc bordeie ce au înaintea lor un fel de vest ibul
înclinat în jos şi pr in care se intr ă în
locuinţa l uminată de o si ngură ferea stră
ce se află în fund ». 17
În an ul 1864 este descri s ă loc uin ţa cu
tre i înc ăper i, extr·em de ra r·ă la acea
dat ă:

« Loc u inţe l e erau zidi te din pămînt ,
acoperite cu paie, cu t restie sa u cu pă mîn t
ş i avea u un mi c cerdac înainte. Interioru l
e r·a format din trei ci espă rţeminte: sa la
sau tindiJ , servind şi ca b u cătăr i e ş i avî nd
un ho rn man", desc hi s mult în afară si
din ca re porneşte soba odăi i de loc uit
şi în fine od aia de locuit» 1 s.
Plecînd de la aceste succ inte informat ii
ca ş i de t"a cele obţin ute în teren con~i
derăm că diferitele sistem e de locuire au
coexistat în pe rioada 1878 - 1950 (cînd
dispare ul timul bordei) în propo r·ţ ii variabi le, după 1950 ge neral izîn d u-se casa la
~ uprafaţa solului, cu două sa u trei încăperi.
ln evol uţ ia loc ui n ţ ei din zona ce r·cetată ,

Apud Cpt . N. D. Iones cu, cp. cit „ p. 61.
P. P. Panaitescu , Căl ăto ri poloni fn ţările
rom6ne, Acad em ia Română , Stud ii ş i cerc e tă1· i ,
XV II, Buc., 1930
17 Camill e Al la1
·d , op. cit., p. 108 - 110.
1 8 Ibi de m
10
10

di stingem ma i multe etape, făr·ă a absolutiza gr·aniţele dintre ele:
1. perioada pînă la 1878; locuirea se
făcea preponder·ent în bordeie ş i case
monoce lula re construite din paiantă şi
în velite cu paie sa u tresti e;
2. per·ioada 1878 - 1950; cea mai im po rt a ntă din punctu l de vede re al programu lui constructiv. Ac um se generalizează locuinţa cu t rei încăperi care foloseşte modele urba ne pre Iuate de me şte rii
local i a ngaj aţ i ·1a oraş , de regulă , ca m î nă
de luuu n es pe cia li zat ă . La începutul acestei per ioade, locui tor ii înstăriţi ai celor
tr·ei sate studi ate, au av ut pos ib ilitatea
să an gajeze pentru c onstrucţia case lo r,
meşteri ita lieni ad u ş i în zo n ă pentru
rnnstruirea podu lui de la Cernavoda, fapt
cu co nse c inţe clare în plastica faţadei
unde găsim elemente rusticizate ale unor
st iluri la mod ă în Europa acelor timpuri .
O altă caract er i st i că a acestei perioade
de timp este disp ariţ i a completă a borde iului .
3. 1950 - pînă în prezent; ini ţial se poate
vo rbi de o perioadă de tra n ziţ i e cînd se
accentuează contactel e cu mediul urban
ceea ce determin ă : introdu cerea de materiale de constr uctie no i, tendi nta de mărire
a spaţiului locu {bi I prin adă~garea un or
încăperi noi, ap a ri ţ i a unor elemente decorati ve in spi rate de arhitect ura u r ban ă si
exec utat e cu mate ri ale moderne (st ucaturi) .
În general, pînă la 1950 se poate vor·bi
de un progra m constructiv ca racterizat
pri n stab ilitate ş i per petu area modelelor
locale dej a constituite p'înă la 1927 iar
dup ă 1950, t ra n sformă r i l e ca1·e se produc
sînflente ş i co nstau mai ales în introducerea unor materia le moderne şi în speciali zarea funcţională a î n căperi lor, pînă
at unci, multifun cţ ionale.
Tipologia

locuinţei

Aşezările

de pe malul dobrogean al
i au cunoscut pî n ă la 1950 un
tip de lo cuinţă ' comun cu zona din stînga
Dunăr·ii, Cîmpi a Ro m ână , cu care Do brogea a a l căt uit dintotdeauna o unitate
c ulturală distinctă: bordeiul cu va ri anta sa
de bordei cu intrarea pe lat ura îng u stă.
Descr ier·ea acestui t ip de lo c uin ţă o găsim
la Grigo r·e Toc ilescu, în 1895:
« Oamenii mai sărac i tr·ă ie sc în bordei e
să pate pe jum ăta t e în pămînt, cu aco per i.ş ui oblic tot din pămînt şi coş u r i de
nuiel e împletite ». 19
Bo rde iul este tipul cel mai vec hi de
lo c uintă cunoscut în zonă, fiin d sust inut
de nu;,,eroase dovez i arheologice, Începî nd din neo liti c. Cele mai concludente
dovezi se găsesc la Cap id ava, în ul tim ul
st rat de 1<,_x ui re , aparţ inînd feud ali sm ului
timpuriu. ln aşezarea feudală tim pur ie bordeiel e sînt, în marea majo ritat e, monocel ul are, adîncite în pămînt cca 100-150
cm; el e au fo st săpate pe loc ul vechii
aşeză ri romano-biza ntine care mai păstra
urm ele l oc u inţelor din piatră şi că r·ămidă,
Dun ăr· i

1
~ Gr. G. Tocilesc u, Monumentu/ de la Âdomclisl,
Vien a, 1895, p. 56.
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ale .căror materiale au fost refolosite. În
interi<?r. per eţ ii erau căptuşiţi cu piatră
legată cu lut, sau piatră în alternanţă cu
cărămidă, iar sistemul constructiv al acop,erişului pare" să fi fo st a s emănător celui
caracteristic bordeielor din ·seco lul al
XIX-iea.:
BordeiuJ cu intr.area pe latura îngu stă,
cel mai frecve nt tip de locuinţă aparţi
nînd Dobrogei· seco lului al XIX-iea şi
începutu Iu i de secol XX, este co nstruit
prin săpare în părriînt , avînd dimensiunile:
cca 1 m adîncim'e ş i cca 4 m lungime;
planul bordeiului recon stituit după informaţia din teren, rnrprindea: o cameră
(numită loca l «groapă») îngustă, îndeplinind rolul tindei ş i o a doua cameră de
dimen siuni mai mar i, numită « casă>> avînd
fu neţii. le camerei de locuit. În faţa intră
ri i er.a con stru i 1'ă aplecătoarea (local
« m ăgă reaţă ») ca re proteja scăr ile săpate
îli pămînt . 20 ln interior', pere ·ţi i căptuşiţi
cu _împletituri de . nuiel e se lipeau cu
pămînt amestecat cu pl eavă ş i balegă de
cal şi se vă ruiau; podea·ua era de lut.
Sistemul constructiv .care s usţinea înveli toa·r ea era akătuit din ·furci îngropate în
pămînt, cosoroabe pe care se sprijinea o
i:rindă dispu să longitudin al ş i că priorii
care se sprijineau pe maluri le gropii;
aco peri ş ul era în dou ă ape iar învelitoarea
din lut impermeabilizat prin lutuiri periodi ce.
Pentru alcătuirea tipol og iei locuinţei la
supra.faţa so lulu·i s~a u coroborat datele
despre planimetrie· cu .cele privind elevaţ-ia şi plastica faţadei principale.
1. Casa mdnoce lulară - in ex i stentă prac.:
tic în zonă ca locuintă, la data cercetării,
dar răm asă în desc rie.rea· lui· Grigore Tocilescu21' ca fiind «de lut, cu st uf-acoperită,
intr~n~a spre . ,S Ud şi în faţă prid vor de
lemn simplu, fără. ni ci o podoabă». Cele
cîteva case ca re coresp und desc rierii Iu i
Tocilesc u din punctul de vedere al pl ani metriei, aflate încă în zona analizată, nu
mai . sîn.t del)lult folo site c:a locuinţă ci
numai ca buGătărie de i arră sa u/ş i loc
d ~ depozita re a alimentelor. Aceste case
au formă para lelipipedi c ă, cu fere stre mi ci
şi . in-t rarea protejată d·~ o ap le cătoare,
numită · «marchi ză ». (foto 4) .
(asă monoc e lulară ,
adă ugate u fţerior. Topalu.

Fi g. 4 .

cu

marchi ză ş i

camere ,

Casă
fără

acoperiş

fn

Fi g. 5.

cu două
pri s pă , cu
două
ape.

Sat Ca pidava.

Fig. 6. Casă cu «i ntrîn d » fa care intrare a
este" m a rcată printr-un
arc avînd ma i ales rol
decora ti v. Topafu.

2. Casa cu două camere - tind a sa u sa la
ş i camera de locuit.
2.1. Casa fără prispă, avînd intrarea în
dreptul tin9ei, flan cată de dou ă fere stre
Iungi ş i îngu ste, aproape Ii pite de u şă
(foto 5).
2.2. Casa cu « intrînd ». caracteri st ica
acest ui tip este dată de « intrîndul »formînd o pri s pă retra să, de dimen siuni
mi ci, _ plasată num ai în dreptul intrării în
sală, în general în partea dreaptă a faţa·
dei principale, excentric faţă de ax ul
casei. « lntrîndul)) se formează prin retrager~a peretelui tindei iar lăţimea lui
nu depăşeşte, de regul ă, 0,50 m. Rolul
său este în primul rînd unul funcţional,
de protejare a intrării şi apoi unul decorativ. La unele case rezol varea acestei
părţi a faţadei casei este preponderent
decorati vă, « intrîndul » fiind marcat pe
faţ adă printr-un arc ce încadrează intrarea, şi avînd o lăţime fo arte mică: 0,15 0,20 m (foto 6 ).
Funcţie de sistemul constructiv al pri spei deosebim la casa cu două ca mere, cu
pri spă retrasă următoarele
subtipuri:
Fi g. 7.

cela·

~ 0 În satul Se im e ni, în vara anului 1990 se
mai afla înc ă un bo rd e i în funcţi e.
21 Gr. G. Tocilescu, op. cit ,

https://biblioteca-digitala.ro

şi

8.

R ezo l văr i

ale

intrării

la casa cu prispa

retra s ă .

Sat Capidava.

2.2.1. casa cu « intrînd », fără stîlpi ; cu
pe grindă: pe zidurile de faţad ă
ale celor două camere se sprijină o grindă
care preia greutatea acoperişului ti,ndei,
com un cu cel al casei (foto 7, 8);
2.2.2. casa cu « intrÎnd ». fără stÎipi,cu
arc: în locul grinzii, acoperişul îşi descarcă
greutatea pe un arc în plin cintru care
marchează uşa de la intrare.
2.2.3. casa cu « intrÎnd », cu stîlpi, cu
arc: retragerea peretelu i t in dei este asemănătoare cu cea de la subt ipul nr. 2 dar
capetele inferioare ale arc ului în plin
cintru se sprijină pe doi stî lpi de zidărie,
adosaţi sau liberi; cînd sînt liberi, stîlpii
formează împreună cu peretele camerei
de locuit şi respectiv peretele exterior
al tindei cîte o deschidere dreptunghiulară ce pare a f1 o tranziţie spre arcada
triplă sau pur şi simplu arcada triplă
interpretată rusticizant de un meşter cu
ma i puţină pricepere în con struirea ei
(foto 9, 10, 11, 12).
2.2.4. casa cu « intrînd ». cu arcadă
triplă: pe Iinia pereţilor camerei, prispa
este marcată cu doi stîlpi de zidărie, rar
din lemn, pe care se de s carcă greutatea
acoper i şului tindei prin intermediul unei
arcade cu trei arce în plin cintru, care
formează în faţa intrării o falsă loggia,
cu rol de protecţie a int1· ării şi de decorare a case i; rol ul decorativ este accentuat prin sublinierea cu cul oare a traseu lui arce lor (foto 13).
3. Casa cu trei camere, este tipu l cu cea
mai mare frecvenţă în area lul stu diat ca
şi în aproape toată Dobrogea, cu extensie
în Cîmpia Dunării. Ace's t tip se generalizeazădupă 1927. Este compusă din camera
c u rată (casa), tinda (sala) şi camera de
loc uit (soba). Intrarea este în mod obiş
nuit p l asată în ax , fiind subliniată de o
serie de rezolvări al căror rol decorativ
este mult mai pregna nt decît la alte tip ur i;
această parte a faţade i locui n ţei este cea
care evită mo noton ia acest ui tip atît de
răspîndit şi creează var ietate.
Fo losind drept cr iterii taxonomice secun dare faţada şi e leme nte de plastică a
faţadei, obţinem următoare l e subtipu ri :
3.1. casa cu trei camere, fără prispă:
număr mic de exemplare; se prezintă ca
un bloc paralelipipedic, remarcabil prin
masivitate, avînd practicate în peretele
faţadei ferestre mici; în t imp, la această
casă s-a simţit nevoia adău găr i i unui adă
post în faţa i ntrării pe ntru a proteja de
vînturi le putern ice care antrenează praf
şi nisip; aceasta a generat aşa nu mita
casă cu marc h iză , ti p nesemnificativ în
zo n ă, unde se preferă prispa desch i să şi
arcada (foto 14).
3.2. casa cu trei camere, cu prispă retrasă:
(foto 15-19): prispa este amplasată nu ma i
în faţa tindei, ocupînd loc ul central în faţada
principală; în acest caz prispa este mai
mul t un intrînd, repetînd subtip urile de
la casa cu două came re ş i intrînd ; deosebirea constă în grija mai mare pent ru
decorat iv, în acurateţea cu care sînt lucraţ i stî lpii de s u sţinere care se transformă
un'eori în co lonete; arcu l în plin cintru
devine în une le cazuri mai evoluat~. arc
tri lobat sau chi ar arc t r ilo bat cu acol adă
susţinere

Fi g. 9, 10, 11 . Intrarea la casa cu
stîlpi ş i arc în plin centru. Comuna
Topalu.

Fig. 12. Ca s ă cu două camere, cu
intrînd. Sat Topalu, cartieru/ «La
Cunara ».

Fig. 13 . Ca să cu două camere la
care prispa retrasă este ş ubliniat â de
arcada triplă . Sat Capi dava

.·.:.~ -.
'I

' ',

~

•
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Fig. 1'1 . Cosă cu tl'ci
came re ş1 111orchiLtl. Sal
To polu.

vădind o certă infl uenţă orientală preluată prin intermediul arhitectu 1·ii u1·bane

din Cernavoda.

3.3. casa cu trei camere , cu
două laturi: faţada principală
îngustă dinspre curte;

după

prispă

pe

şi latura
inform aţia

obţinută în teren acesta pare a fi tipu l

cel mai vechi în seria caselor cu trei
camere; este un tip comun zonelor de
cîmpie din sudul ţării şi se caracteri-

foişoru I este înălţat deasupra gîrl ici u I u i
pivniţei sau pe un peron de piatră egal
î n înălţime cu soclul casei; int ra 1·ea se
face fie lateral, fie frontal; acoperiş ul,
separat de ce l al case i, este în două ape ,
cu fronton triunghiular, susţ inut de
2-4 stîlpi de zidăr ie, de lemn sau de
zidărie şi lemn. Balconul este ce l mai
im po1·tant element al faţadei ş i principalul loc de desfăşura1· e al decorati v ului;

15
16

zează prin prispa de piatră lipită cu lut,
mult înălţată de la pămînt (0,60 m), lată

de cca 1-1,10 m; prispa are 6-8 stîlpi
de lemn, cu sau fără parapet de scînduri,
în general traforate; accesul pe prispă_ se
face fie pe lateral, fie central şi este marcat
de o scară de piatră cu 3-4 sau mai
multe trepte (foto 20, 21, 22)

3.4. casa cu trei camere, cu balcon:
are cea mai mare frecventă în cele trei
sate; balconul este denu~irea local ă a
foişorului, de obicei de formă patrată,
amplasat în axul faţadei şi destinat să
protejeze intrarea; în cele mai m uite cazuri ,

Fig . 15. 16 , 17, 18, 19 .
Re zolvă ri
dive rse ole
prispei retra se Io coso

cu trei

înc ă peri.
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el este şi element de distincţie socială
con ccnl i-înd at î l al cn\ia meş ern\ui cîL ş i
a comanditar ului. Fiind o manifestare de
gu st dar şi un indice de prosperitate, balconul cunoaşte o multitudine de soluţii
decorati ve care e v ită şablonizarea . Casa cu
balcon are cele mai multe co1·espondente cu arhitectui-a urbană di n Cernavod~ . unde coexistă aprnape toate tip uri le
de casă cu balcon pe care apoi le regăsim
reluate, î n ce le trei sate , în forme modi ficate, rust icizate, adaptate posib i I i tăţi
lor materiale dar şi priceperii meşterilor
local i (foto 23 , 24, 25).
În evoluţia casei cu balcon se pot stabili
mai multe etape ca1·e nu se succed cronologic ci sînt numai rezultatul unei probi eme de gust, de dorinţă de reprezentare socială şi de speciali zare a meşterul ui
constructor:

1. casa cu balconu'\ zidit, în cai-e acesta
nu este decît o ma1·care a intrări i prin
co loane sau doi stîlpi adosaţi care
susţin un arc în plin cintru, creînd o
ieşire din plan cu o lăţime de pînă la
0,50 cm; partea inferioară a arcului în plin
cintru se deseară uneori pe o imp ostă
al cărei decor imită modele urbane; unedouă

Fig. 20. Cosă cu pr.ispă pe două laturi, cu stîlpi
de lemn, cel mai vechi exem plar din satul Capidava
în seria casei cu tre i încăperi . Casa Maria N eştianu ,
Capidavo.
Fig . 21, 22. Cosa Maria

N eşt ianu.

Detalii de

prispă.

Fig. 23. Casă cu tre i camere şi balcon, la care
pivni(a este amp l asată. în mod excepţiona l, sub
camera rnrată. Sat Topalu. Casa Mihai Dot,ric.
Fi g. 24. · Casă cu balconul
Sa t Topalu nr . 272.

supraînălţat

pe

p iv niţă .

Ca să cu balcon z idit, cu fronton
raţie urbană şi arcada triplă s ublini ată

Fig. 25.

loare. Satul

Băllăgeşti.

de in spiprin cuCasa Andrei Bubuioc .

.,/ Fig. 26. Rezolvăr i fn stil neoclas ic la balconul
casei cu trei încăper i . Sat To palu .

cu trei încăper i, transformată în
Firma a distru s partea super i oa ră a
balconului, unde se puteau desc ifra influenţele
neoclasice ale arhitecturii urbane luate ca model
de ţăranii înstăriţi.

Fig. 28.

Casă

băcănie .

Fig. 27. Casă cu balcon zidit, imitaţie rusticizantă
a modelelor urbane. Casa Costică Bulgaru. Sat
Băltăgeşti.
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Fi g. 29

şi

5. Tipuri nespecifice zonei, dar im portante
din punct de vedere constr uct iv, martore ale unui tip de casă dispărut în
area lul cercetat dar frec ve nte în alte zone
ale Dobrogei (nord).

30. Po sibile modele wbane.

5.1. Casa de influenţă balcanică, sup1·ape pi v niţ ă , cu prispă pe două
laturi; în dreptul să l ii pr·ispa este co mbi nat ă cu un int1·înd realizat prin retrage1-ea ob li că a pereţilor; acoperiş ul pr ispei
este s u sţ inu t de stîlpi de lemn ciopliţi
iar la partea inferioară are parapet de
scînduri trafo1·ate; acope1· işul este din
olane. Acest tip este rep1·ezentat print r-- un
singur exemplar- de l oc uin ţă (casa D ă năil ă
Petre din Topalu). 22 Con si derăm important ş i repreze ntati v acest tip de lo cuinţă,
chi ar dacă la data cercetării nu mai exista
decît un singu r exemplar, pentru e l evaţie
ş i reali zarea artistică a vo lumetriei ş i a
elementelor ce alcătuiesc d ive1·se le regist1·e
co nstr ucti ve, pentru rezol va rea plast icodecorati vă a stîlpilor şi parapet ului de
lemn. Pri spa s u spe ndat ă în consolă pe
grinzile planşeului pi v niţei, rezolvar·ea ancadramente lo r uşilor şi ferestr·elor, streaş ina l ă 1·gită prin pre lungirea că priorilor
peste grinzile tava nului, înve litoarea de
olane, formînd în dreptul intrării în beci
un ie ş ind se micircular· cu rol de protejare a scărilor de piatră ce coboară spre
uşa beciu lui sînt tot atîtea elemente
care confe1·ă valoare acestu i uni c exemplar
de arhitectur ă de influenţă balcani că ,
aflat în zo n ă.
De ş i s upraînălţat ă pe pivn i ţă (tinzînd
spre locuinţa cu două ni vel uri) casa are
proporţiile astfel calculate încît impresia
generală este cea de ori zonta litate, făr ă
a avea masivitatea c aracteristi că ar hitecturii din zonă.
î nălţ ată

ori co loanel e ca 1·e flan c hea ză int rarea sî nt
înlocuite cu pilaşt1·i ca nelaţi (foto 26,
27, 28).
2. balcon ul este co mpus dintr-o platform ă ma s i vă de piatră care avansează faţă
de plan ul l oc uinţei 1, 50 m, fiind înălţat
de la păm î nt pîn ă la nive lul soclului casei;
în elevaţi e apar două co loane sau doi
stîlpi care pre iau greutatea acoperişului
în două ape; co loanele pot avea capite le
paralelipipedi ce deco1·ate cu ur\ romb sa u
un hexago n în s tucatu1·ă (foto 31) ; balconul poate avea o ba lu stradă de z idărie
sau lemn.
3. balconul, ridicat pe pivniţă, are patru
stîlpi de lemn sau zidărie de secţ iu ne
c ircul ară sau p ătrată, sa u patru coloane
masive şi mult mai bine str ucturate din
pun ctul de vedere al citirii articulaţ iilor

dovedind priceperea unui meşter cu o
pregătire care î i permite o mai bună
cunoaştere a ordinelor (foto 32, 33).
4. Tipu ri mixte
4.1. Casa cu prisp ă pe dou ă latu ri şi
balcon: prispă pe două lat uri cu stîlpi de
lemn, cu sa u fără parap et de scînduri,
este întrernptă de balco nul amplasat în
faţa intrării, în ax u I faţade i principale;
acoperişu l prispei este format din prelungirea acoper i ş ului casei în timp ce acoperişul balconului (în două ape ş i fronton)
este diferit de cel al prispei, fiind spr iji nit de 2- 4 stîlpi de lemn sa u z idărie
(foto 34);
4.2. Ca sa cu balcon şi intrînd (prispă
retra să ), co mbină tipul de casă cu ba lcon cu tipul de casă cu prispă retrasă,
cu arcadă triplă (foto 35).
Fig . 31 Casa Preda Gheor"ghe. Sa tu l Topalu nr. 419.
Balconul.

5.2. Casa cu două niveluri, cu mi că fre cîn aria cercetată, dar avînd un
număr mai mare de exemplare în satul
Seimeni, învecinat Capidave i şi mai apropiat de oraşul Cernavodă; cele mai multe
case de acest fel se găsesc în sat ul Topalu
şi sînt mai degrab ă rezolvări impuse de
terenul în pantă. Atît parte1·ul cît şi
etajul se desfăşoară, planimetric, ca o
casă cu trei camere şi tindă; originalitatea
tipului este dată de rezol va rea balconului,
str ucturat astfel: la parter este tratat ca
o încăpere cu pereţii zid iţi, fără fere stre,
extrem de masi v iar la etaj este tratat
ca un foişor deschis, cu un arc în plin
cintru ce se de scarcă pe două co loane
de z idărie (foto 36 ).
Pîeci ză m că în zona studiată, casa cu
ch il er, relati v frecventă, nu este un tip
distinct, de sine stătător, întrucît chilerul
reprezintă un spaţiu adăugat ul terior.
Acest tip de l ocuinţă a existat probab il,
la un moment dat, ca tip cu o frec v enţă
mai mare deoarece pe teren am mai găsit
cîteva exemplare de case cu chilerul
amplasat în spate le lo c uinţei, urmărind
venţă

Casa de influenţ ă balcanică este reprezen printr- un număr mai mare de exemplare,
în satul Seimeni, încadrat geografic zonei H îrşo
22

tată

va-Cernavodă.
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planul acesteia (de obicei trei camere):
tind a chil er ului are corespo ndenţ ă cu
tinda locuinţei pro priu-zise printr-o u şă
plasată panda nt cu u şa de intrarea acesteia.

(aţadă

Plan/Structuri

Fig. 32. Caso loona Rodu. Sot Topa/u nr. 320.
Balcon su 1Jroînălţat pe pivniţă şi coloane, Io care
se IJot citi clar articulaţiile dovedind priceperea
unui meşter speciolizot .

I\
I

Casa monocc-

Casa cu două
camere

lu/ară

Casa cu trei
camere

I

1.

triplă.

I

făr·ă pr-ispă

2. cu i ntr-î nd

-

(prispă parţial ă)

4

1

făr·ă stîlpi
cu gr ind ă
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-

3
2
2

4
1

cu ar·c
- cu stîlpi
cu gr· i ndă
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I

1
3

2
5

2

9
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două latu r i

5

-4. cu ba lcon

18
-

5. cu pri spă pe dou ă
latu r i şi ba lcon

6

6. cu pri s pă
ba lco n în

2

Total

parţial ă ş i
faţa pri spe i

eşa nti o n:

70 case

În tab el se poate constata frecventa
tip uri lo r de casă în raza comune i Topal~.
Dintr- un tota l de 400 de case st udiate a
fost ales un eşantion de 70 de case reprezentat ive pentr u tipuri le propuse. Conform tabe lului casa cu trei ca mere preom i nă, ce le mai multe fiind case cu

I

balcon; casa cu intrînd (prispă parţială)
-are cea mai mare frecvenţă în forma e i
de cas ă cu intrînd , cu stîlpi, cu arcadă

1

I

15

I

54

Fig. 33. Casă cu trei încăperi, pri spă pc două
laturi şi balcon cu acoperişul sus inut de patru
coloane masive. Casa Ioana Radu. Topolu.

Fig. 31. Coso Radu Ioana. Detalii balccn.
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Cele trei tipu ri de planuri au coex istat
cu· borde iu l şi au fost stabile pe toată
perioada 1900- 1950, transformări le ş i
înno irile con stînd în rezolvări ale fatadei
ş i în decor. Casa cu tre i încăperi continuă
şi astăz i să deţină locul cel mai im portant,
tendinta de a construi case mai mari
fiind d'estu/ de slabă. Se poate constata
ş i la casele noi prezenţa balcoanelor la
int rare , transformate deseor i în pridvoare
mas ive, cu arcade susţ inute de stî lpi
puternic i, de z id ăr ie. Stî/pul, coloana,
a1·cada rămîn elementele constructive si
deco1·ati ve preferate de localnici ş i î n
prezent, păstrînd u-se astfel Ii nia a ceea
ce am putea numi, o trad i ţ i e a aceste i
părţi dobrogene .
Concluzionînd, putem sp une că arh itectura zo nei analizate, deşi s u p u să şablo
nizării şi tipizării im puse indirect locu inţe i de ritmul rapid al constt"Ucţiei, de
numărul mare de case construite într-un
interval de timp scu 1·t, folosind ca mînă
de lucru aproape aceeaşi me şteri care îşi
desfăşurau activitatea atît în med iul urba n
cît ş i în cel rural , nu este totuş i l ips it ă
de var ietate. Aceasta 1·ez ultă din adaptarea la teren, la mate ri al ul folosit , din
in terpretarea diferită a mod ele lor ofer ite
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GOSPODARIE SĂTEASCA
Radu Ioana -sat To palu 320

P lan şa

3. Planul gospodăriei loan'a Radu. Sat Tapatu .

Fig. 35 a ,b.

Casă

cu trei camere,

pri s pă

retro să w

arcadă triplă şi

balcon, Casa Puiu

Fi g. 36.

Neacşu.

Casă

pe
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două

Sat Topa/u nr. 287

niveluri. Sa t Topalu nr. 428. Cartier « La Canara».

Fi g. 37. Detalii de decor traforat.

Fig. 38 o, b. Cosa Petre
stllpi de lemn.
Fig. 39.
nr. 333.
40

Casă

de

Dănăilă .

Prispo cu parmolfc trafora t

Influenţă balcanică.

Fig. 40. Casa Petre
Fig. 41. Caso Petre
1-ig. 42. Coso Petre

Dănăi/ă.
D ănă i/ă.
Dănăilă.

Petre

Detaliu de

Sat Topalu

acoper iş.

Detaliu de
Intrarea Io

Dănăilă.

şi

prispă

în

conso lă.

pivniţă.

38a

41

39

42
38b

4. Casă cu trei
camere şi priSIJă pe două
laturi. Plan şi eleva(ie.
Proprietar:
Damnica
Mărgărit . Sat Topalu.
(pag. 54)
Planşa
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de oraş ş i mai ales din combina1·ea diversă
a elementelor decorative si constructive
ale faţadei. Între tipurile de locuinţe stabilite există multe asemănări atît în ceea
ce pri v eşte fizionom ia cît şi dimensiunile,
tot u ş i lo cuinţa caracter i stică început ului
de secol XX este o rezultantă echilibrată
a preocupări lor pentru confo rt dar şi
pentr u frumosul semnifkînd reprezentarea soc i a l ă - lucru ce o salvează de uni formizare, în condiţiile în care forme ş1
structur i arh itecturale noi pătrundeau în
mediul rural într-u n ritm impetuos. Oraşu l ca 1
·e era furnizorul acestor modele,
beneficia de meşteri fami li arizaţi cu modul
de a consti-ui al Europei, la acea dată.
Fenomenele de acu ltu i-aţie care se petreceau în spaţ iul dobrogean, favorizate de
aşeza1·ea Dobrogei la răscruce de drumuri, au facilitat receptarea uno r elemente aparţinînd mai puţin tradiţiei populare cît sfere i de influenţă a oraşului, ca
purtător al unei culturi majore. Oraşul
a oferit modelele şi a generat o anume
modă, la care sătenii din ce în ce mai
obligaţi la sch imburi culturale cu mediul
urban, nu rămîneau insensibili. Elemente
noi, caracteristice arhitecturii europene
ale începutului de secol păti-und în oraşele
Dobrngei şi de ai ci mai departe sp1·e satele

Fig. 44. Casa
Sat Capidava .

Neşli a nu

Maria . Comuna Topalu.

aflate în raza de influenţă a acestora,
sate care se reconstruiau si se constituiau
aproape în acelaşi timp c'u oraşul.
Pătrunderea casei cu balcon în mediul
rural, venind dinspre Cernavodă, se poate
s usţine prin existenţa în partea veche a
oraş.ului a aproape tuturor tipurilor de
Geta Stoica sublin ia faptul că arhitectura
nu este anonimă decît în măsura în
care numele meşterului nu s-a păstrat; din
analiza făcută di ver·se lor zone ale ţării rezultă
că« meşteri cunoscuţi în cadrul unor comunităţi
rest rînse sa u pe arii foarte largi ş i -au adus contribuţia la realizarea caselor ş i a constl"Ucţiilor
anexe, adăugînd tradiţiei o parte din talentul,
ingeniozitatea şi exper i enţa propri e. Ei au conceput ş i perfecţionat continuu şi forme construct ive pe care le-au decorat potri vit gustului
ş i cerinţelor epocii», Geor·geta Stoica, Arhitectura populară româneasc ă , Editura Meridiane,
Cuc., 1989, p. SO.
23

populară

case pe care le regas1m apo i la Topalu .
O cale de pătrunde1·e a modelelor urbane
la sat erau meşterii 23 angajaţi de către
localnici. Dou ă sînt categorii le de meşteri
care au adus în zona studiată modele de
inspiraţie urbană:

Fig. 43. Casa Titlcscu Ion. Comuna To/)a/u. Sat
Capidava nr. 9

Fig. ·15. Prăvălii din satul Topalu.
secolului XX.

lncepuw,

1. meşterii loca li folosiţi ca mîn ă de Iucru
la oraş, care p1·eiau modelele adaptîndu-le
la gustul beneficiarului şi păstrînd materialu I tradiţional, mai convenabi I prin

ieftinătate,

planimetria şi tehnica de
lucru;
2. meşteri specializaţi, cu precădere ita1 ien i veniţi la lucrările de modernizare
ale zonei sau bulgari, temporar stabiliţi
în unele sate, care erau familiarizaţi cu
modelele constructive din ariile culturale din care ve neau. Pornind de la aceste
premise se explică existenţa unor soluţii
neoclasice adoptate la balcoanele multor
case din Topalu ca şi elemente de arhitectură sud-dunăreană existente în zonă.
Cercetarea din 1989 a readus la lumină
nume de meşteri păstrate în memoria
colectivităţii: Rusen Eftimie din Capidava,
familia Solomon (Petrică şi Costică) din
Topalu, ambii copiii lui Cristu Solomon,
poreclit Bulgaru, prezumtivu I constructor
al casei Petre Dănăilă din Topalu, meşterii
Paul şi Pepin din Cernavo dă, ita li eni care
au construit casa Vasile Petcu din Capidava
şi care sînt regăsiţi şi la Topalu.
Aceştia din urmă sînt meşteri angajaţi
de pătura înstărită a sătenilor care voiau
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case apropiate de confortul celo1· de
lu o 1·aş , ş i că ror·a t1·ad i ţia l o c u l ă nu le
ma i sat i sfăcea exigenţele generate de starea m aterială prns pe 1·ă . Decoi-ul acesto 1·
case , de evidentă sorg inte urban ă, a1·e
ca elemente principale arcade spri ji nite
pe coloane sa u stîlpi , pil aş tr i cane laţi,
arcuri în pi in cintru ş i cu acoladă sau
arc u1·i trilobate, coloane cu baze masive
ş i cap iteluri pa rale li pipedi ce, împo dobite
c u st ucat uri abo 1·dînd moti ve geometri ce
sa u florale, frontoane circ ul are şi pazi i
deco rate cu traforu i-i; t raforuri le se folosesc şi pentru împodob irea capete lor stîlpi lor de lemn care primesc , în locul con sole lor, două aripi trafo1·ate cu mot ive
fitomorfe, 1·eluate deseor i la pazi i, la parmalîcul prispei sa u balconului (foto 37).
Deta Iii le de de coraţie a faţadelor consta u
în chen are simple, u şor profilate, ce înca d 1· ează gol uri le uşi lor' şi fere strelo1·, coloane
simple cu capite le 1-eduse la forme masi ve ,
şi nu bogat decorate cu mot ive f101·ale
cum sînt cele de la Cern av od ă care au
servit proba bi I ca model , stîlpi mas ivi
sprijinind a1·cade în plin cin tru .
Pornind de la cercetarea a1·hitecturi i din
zona eşantion Topa l u-Capi d ava-Băltăgeşti,
l u ată ca pun ct de plecare pe ntru eve ntuale
ce1· cetăr i extinse pe întreaga ar ie dună
reană a Dobrogei, conc l uzionăm că această
arhitectu1·ă este i mportantă atît din punct

de vedere documentai· cît şi art ist ic,
nefiind li ps i tă de exernpla1·c repr zen t t ive ca1·e să ilustreze o pe1·ioa d ă an um e
leg ată de istoria modernă a poporului
no stru. Această lucrare s usţinută de realitatea existentă în teren (ş i extrapolînd ,
am putea sp une în întreaga Dobrnge) ar
putea deven i un arg ument pentru protecţia unui patrimoniu i-u1·al , va loros dar
ame ninţat cu d i sp ariţi a pe zi ce t1·ece .
Un alt argument în favoa 1·ea păstr·ă r· i i ş i
conser văr ii , pe cît posibil, a aceste i a1
·hitecturi, pînă acum ma1·ginali za tă încercetările etnog rafilor noştri, este integrarea
ei într-un ansambl u de c ultură ext rem
de originală , cum este cea dobrogeană,
pe care î I îmbogăţeşte, înt regind u-1.
P articula1· i tăţ i le cadrul ui natural, va riet atea obiect ive/or de inte 1·es turi sti c (vestigii ar heologi ce impOl'tante, Muzeul de
Artă din Topalu) la care s-a1· adă uga şi
aceste va loroase construcţii de 'a1·hitectură populară , ar ri dica interesul turisti c
(deja ex iste nt) pentru zon ă şi ar ajuta
la dezvoltai-ea ei prin di versifica1·ea fu ncţi,
i lor econom ice ale sate lor ş i pr in o po si bil ă
în sc r iere a 101· în tur ismul dobrogea n şi
e l în cu 1·s de restaurare.
Di n numărul de case in vestigate, ar pu tea
fi înscr ise pe o vii toare listă a monumentelo 1· de a1·h i te c tură popu la1·ă şi prop use
pentru conservare « in si tu» următoarele
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5. Cosă cu tr ei încă p eri, pris pă pe trei
loturi şi fo'işor. În spatele casei este construit
celarul care are aceeaşi împărţire ca şi casa .
Tip rar. Sat Topalu nr . 32.
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Denumirea monumentului: L ocuinţă (Casa nr. 333 - D ănăilă Petre)
Sat Topalu:
Comuna: Topalu
· Judeţ: Constanţa
Căi de acces de la D.N.;
-lin i aferatăConstanţa-Cernavodă;
Starea drumurilor :
- D.N. Constanţa - C e rn avodă ;
- D. N. Constanţa - Hîr şova ;
- ambele drumuri naţ i onale intersec tează drumu l ju deţea n modernizat
Cern avodă - comun a Horia (di sta nţe: in tersecţ i e Ti c hileşti - Topal u = 10 Km ; Cernavodă - To palu = 25 Km);
- drumurile sî ntasfaltate şi modernizate:
- cetatea Capidava cu Ant icvariul
Vecinătăţi cu obiective aflate
sau posibil a fi integrate. în
cetăţii;
circuitul turistic
- cetatea Stînca - Topalu ;
- Muzeu l de A1·tă -Topa lu;
- Rezerva·ţia de amoniţ i pi et1·iflcaţi
- Topalu;
- Osti-ovu I Balabanu
- Izvoarele su lfuroase - Topalu;
Calităţi a le peisa jului ;
- v eci n ătatea fluviulu i D unărea ;
a lţi factori naturali de interes : - Osfrovu l Balaban u;
- Reze r vaţia de a moni ţi pietrificaţi Topa lu;
- Izvoare le sulfur oase ale satulu i Topalu ;
- flora ş i fauna prezentînd forme
endemice
- vegetaţ i e bogată şi variată
- lipsa de mo noto ni e a peisajulu i ce
alte rn ează forme de rel ief relativ
îna lte (50- 100 m) cu vă i adînc i
şi terase de abraziune aflate spre
partea Dun ării ;
Sistem constructiv:
- Fundatie: piatr ă ;
- Soclul; - piatră legată c u lut ;
- Pereţi: -ch irpi c i, te n c uiţi ; văru i ţi;
- Planşee: - lemn de brad ; Sarp a ni:a, lemn ;
- lnvelitoare: - o lane ;
Anul construcţiei:
Proprietate:
În funcţiune s a u NU :
-1/4 sec. XX
- trecută în
- nu ;
proprietat ea
Consiliului Popula r;
Repar aţi i sau r e staurări necesare
Stare de conservare
- bună;
- degajarea l ocui nţ ei de a nexa adăugată ultedoi-;
- reface1·e tencuială şi rezug răvi re;
- cons ervare « in situ»:
- inte rare în cir·cuitul turistic al j udeţu l ui C ons tanţa;
- integrare în circu itul de vizitare a comune i;
- valori ficare cultu ral ă : micro-muzeu etnografic cu obiecte aflate încă in
sate le zonei;

monumentului de arhitectură populară
Denumirea monumentului: L ocu inţă (Casa N eşt i a nu A lexandrn)
Sat : Capidava
Comuna: Topalu
Judeţ: Constanţa
Căi

de acces de la D.N.;
starea drumurilor:

·-------

I
I

I
I

CAM Hl A

I
I
I

-

CA MERA

r I '!OA

-

I

I
Vecinătăţi cu obiective
aflate sau posibil a fi
introduse în circuitul turistic :

i ~-- . --

L _ _ ___ _

PRiSPA.

•

- - -•-

CASA NEŞTÎANU

I!

__„_

•
\

I

-

Calităţi ale peisajului ;
alţi factori naturali de interes: -

o

Im

Dat e privind
construcţia

Sistem c onstructiv :

lini a ferată Con stanţa - Cernav odă
D.N. · Constanta - Cernavodă;
D. N. Constanta - H î rşo va ;
ambe le di-umu r i naţionale inte1·sectează drumul j udeţean modernizat
Cernavodă - comuna Horia , t recînd prin Topalu , Capidava;
drnmurile sînt asfaltate şi modc1·nizate
cetatea Capidava;
Anticvariu l cetăţii Cap id ava ;
cetatea Stînca -Topa lu ;
Re zervaţia de amoniţi pi etr ificaţi
Topa lu;
izvoarele de ape sulruroase-Topalu;
Muzeul de A1· tă - To palu ;
vecinătatea fluv iu lui Dun ărea ;
p laj a făcută de Dunăre în d re ptlr I
l ocalităţ ii Capidava ;
Rezervaţia de amo ni ţi pietrincaţ i
de la Topa lu;
izvoai-ele sul ru1·o ase de la Topalu;
0

- Fundaţie : - piatră ;
- Temelie: - piat1- ă le gată cu lut ;
- Pereţi: - chi rpici ; ten cuiţ i; văruiţi ;

Anul construcţie i:

- 1916;

- Planseu : - lemn de brad :
- Sarp~nta: -lemn de brad ş i salc im;
- Învelitoare: - ţig l ă dreaptă ; coa·
mă de o la ne
Proprietate:
În func ţ iune s a u NU
- da ;
- da ;
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Propuneri privind
punerea în valoare
a monumentului

- propri etar Ne şt l anu Maria
Stare de conservare
Reparaţii sau restaurbi necesare :
- foa rte b un ă ;
- refacerea în velitorii iniţiale care era
- a fo st mod i ficată în velitoarea
din olane;
de olane , înlocuită cu ţiglă
- refacerea fere stre i laterale
dreaptă ;
din camera de locuit;
- fereastr-a din camera de locuit
a fost astupată
- conservare « i n situ »
- integrare în circ uitu l tur ist ic al j udeţului:
- integrare în cir·cuitu l de vizitare a reze rvaţiei arheol ogi ce - Cap idava;

Fi'a monumentului de
Date privind
a mplasarea

Date pr ivind
construcţia:

Propuneri privind
punerea în valoare
a monumentului

Fi'a monumentului de
Date privind
amplasarea:

arhitectură populară

Denumirea monumentului: L ocuinţă (Casa Tîrlesc u Ion)
Sat: Capitava
Comuna: Topalu
Judeţ: Constanţa
Căi de acces de la D.N . ;
- lin i aferatăConstanţa - C e rnavodă ;
Starea drumurilor:
- D.N. C o n sta n ţa - C e rnavodă ;
- D. N. Cons tanţa - Hî rşova;
- am bele d ru mur· i naţionale intersectează d rumu l jude ţe an modernizat
Cernav odă - co muna Horia ;
-drumurile sînt asfaltate şi moderni zate ;
Vecinătăţi cu obiective aflate
- cetatea Capidava ;
sau posibil a fi introduse în
- Ant icvar·iul c etăţi i Capidava;
circuitul turistic:
- Muzeul de Ar t ă-Topalu ;
- Cetatea Stînca - To palu;
- Re zervaţi a de amoniţ i pietr- i fic a ţ i
Topalu;
- Izvoarele de ap e sulfuroase de la
Topal u ;
Calităţi ale peisajului; alţi
- vec in ăt atea fluviului Dun ărea (posi factori naturali de interes :
b i l i t ă ţ i de pescuit);
- plaja făcut ă de Dun ă r· e în dre ptu l
loca li tăţii Capidava;
- Rezer· vaţia de am o niţi p i et rific a ţ i
de la Stînca - Topalu;
- izvoarel e de ape sulfu roase de la
Topalu;
Sistem constructiv:
- Fundaţie : piatră ;
- Temel ie: piatr ă l e g ată cu lut ;
- Pereţi : ch irpi ci; te n cu i ţ i ; văruiţi
- Pl a nşeu: lemn de brad ;
- Sarpanta : lemn de br·ad şi salcîm ;
- 1nvelitoare : ţigl ă d r·eapt ă ; coarnă
de ola ne:
Anul construcţiei
Proprietate:
În funcţiune sau NU:
- nu;
cca 1920
- da ;
Stare de conservare - foarte
Reparaţii sau rest a urări
bună ;
necesare:
- dega jar·ea case i de chi Ieru I latera l
- adăugire ulter i o a ră ş i ne ad ecvat ă
- co nser vare « i n situ » ;
- intr-oduce re în circuitul tur·istic al j udeţul ui ;
- in tegr-are în circui tul de vizitare al rezerv aţiei arheo logice (ş i etr.ogr·afi ce)
Capidava ;

acces de la D . N .;
drumurilor:

Vecinătăţi

cu obiective aflate
sau podbil a fi Introduse în
circuitul turistic:

Calităţi ale
alţi factori

peisajulu i;
naturali

de interes:

Date priv ind
construc ţ ia:

Sistem constructiv:

o

Constanţa

lin ia ferată Constanţa- Ce rnavod ă ;
D. N. C on stanţa - Cerna vo dă;
D.N. Consta n ţa - Hîrşo v a;
ambele drumu r i naţionale inter·secte a ză drumul n aţ ional modernizat C ernavodă - co mun a Horia
(d i s tanţe in tersecţie d.n. Constanţa
- Hîrş ova în dr eptu I corn unei Tighi Ieşt i - To palu = 1 O km ; d.n.
Constanţa - Cern av odă - Cernavo d ă -Topalu = 25 km) ;
- cetatea Capidava ş i Anticvariu l

-

ce t ăţ i:

- cet atea Stln ca - Topalu;
- Muzeul de Artă- Topalu;
- Rezervaţia de amoniţi pi etrificaţi
de la To palu;
- izvoar·ele sulfuroase - Topal u;
- vec in ătatea fluviului Dunărea;
- Re z ervaţia de amoniţi -Topa lu :
- izvoarele sulfuroase - Topalu;
- Ostrov u I Balabanu;
- vegetaţia bogată şi var iat ă :
- flora ş i fauna prezen tînd rorrne
endemice:
- Fundaţie : - piatră;
- Temelie: - pi atră l eg a tă cu lut;
- Pereţi: - chir·p i ci ; tencuiţi; văr· uiţi:
- Plan,eu: - lemn de brad;
- Şarpantă: - l cm n de brad şi salcîm ;
- Învelitoare : - ţ igl ă dr· eaptă ; coamă de o lane
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1-

~

arhitectură populară

Denumirea monumentului: Locuinţă (Casa nr. 351)
Sat : Topalu
Comuna: Topalu
Judeţ:
Căi de
~tarea

CASA ŢÎRLESCU

CASA MĂRGĂRIT OOMNÎCA

· - - - -- - „„--- --

Anul construcţiei:
1/4 sec. XX

Proprietate:
- da;
- prop rietar :
Mărg ărit Domnica;
Reparaţii

sau restaurări necesar•
- completa re decor pazii ;
- reracerea t enc ui e lii;
- rezug r ăv i re:

Stare de conservare:
- bună;
Propuneri privind
punerea în valoare
a monumentului

ln funcţie sau NU:
- da;

- co nservare « in s' Lu »
- integrare în cir·cuitul tur isti c al judeţului;
- integrare în circuitu I de vizitare al comu nei;

Fifa monumentului de arhitectură populară
Date privind
Amplasarea
----- ------~

CAMERA

·----

Căi de acces de la D.N.;
Starea drumurilor

~--

TINDA

Denumirea monumentului: L ocui nţă (Casa nr. 320)
Sat: Topalu
Comuna: Topalu
judeţ: Constanţa

CAMERA

Vecinătăţi

cu obiective aflate
sau posibili a fi introduse în
circuitul turistic:

CASA RADU IOANA

Date privind
construcţia

Propuneri privind
punerea ln valoare
a monumentului:

RtSUMt
La presente etude se propose d'exprirner le
resultat des recherches ·effect1,;ee s e n 1989-1990
sui· l'arcl1itectu1·e des villages rournaines di sposes sur le pa rcours du Danube - c'est a d ire
la partie danub ienne du Dobroudja , preci semen t Ie s vi Ilages B ăltăgeşt i, Capi dava , Top a Iu,
Seim eni, appartenant au distl"ict de Constanta,
L'etude fait pa rt ie d'un prog1·amrne des recherches qu i_a pour but, dans Ies an nes su ivantes,
de couvr·k I ent ie1·e zone danubienne de Dobroudja et de revele r la physionomie parti cu lie1·e
de l'a n::h itecture popul aire de cette region qu i
est moins etudiee et indument mar·g in al isee .
L' arch ite cture de Dobroudja n 'est pas interessan te uniquement comme ma1·que d' un unive1·s sp ir· ituel parti cul ier ma is auss i co mm e 1·esultat de quelques t1·a nsformatio ns hist oriqucs
et soc iaux dans lesq uelles Dobroud ja fut eng1·enee a la fin du XIX-ieme siecle,
Le mili eu ro urnain, entie1·e111ent constituie
au comme ncement du XX- ieme siec le, fut permea bl e aux influences et aux echanges cultu1·e ls facilites pai· Ies mouvements de la population roumaine d' un cote a l'aut1·e du fleuve,
ou ame nes, de !' Orient et de l'Occiden, td'une
ma ni e1·e ou d'autre, mais sa capacite de synthese
engendi-a une arch itecture qu i s' integ1·e e n son

linia rerată Con stanţa - Cern a vodă
D. N. Constan ţa - Cernavodă
D. N. Constanţa - Hîrşova;
ambele drumu1· i n aţionale in t e rsectează d1-umul judeţean niode 1
·nizat Ce rnavodă - comuna Hor ia:
1) în d1·eptul comu ne i Ti chi leşti - Topalu = 10 km ; 2) Cernavodă
- Topalu = 25 km :
- drumurile sînt asfaltate ş i mode rnizate ;
- cetatea Cap idava ş i Ant icva1·iu l ce-

-

t ăţ ii;

- cetatea Stînca - To palu i
- Reze1· vaţia de amoniţi pietr i ficaţ i
de la Topalu ;
- Muzeu I de Artă - Topalu;
- izvoare le su lfuroase - Topalu;
- Ostrovul Balabanu (cu ur me de
locuire reu dală) ;
Calităţi ale peisajului;
- vecinătatea fluviului Dun ărea ;
alţi factori naturali de interes: - izvoa1·ele sulruroase
Topalu ;
- Rezer· vaţ i a de amoniţ i - Topalu;
- Ostrov u I Ba labanu ;
- veget a ţia bogată ş i vai-iată tot
timpul ve1·i i;
- flora ş i fa uria prezent înd form e
endem ice ;
Sistem constructiv:
- Fundaţie: - piatră;
- Soclu: - p i at1· ă de car ier ă leg a tă
cu lut :
- Pereţi: -c h i rpici, ten c uiţi; vă1· uiţi ;
- Planşee: - lemn de bi-ad :
- Sarpanta: - lemn de brad şi salcîm;
- Învelitoare : - tablă;
Proprietate:
ln funcţiune sau NU:
Anul cons~rucţiei:
- 1900 ;
-d a ;
- da ;
- proprietar
Radu Ioana :
Stare de conservare:
Reparaţii sau restaurări necesare:
- foa rte bună;
- nu sînt necesa1·e;
- conservare « in situ»:
- integrare în circu itul tu r isti c al j udeţul ui ;
- integrare în circuitul de vizitare al co mun ei, cuprinzînd centrul comunei
cu Muzeul de Artă - Topalu, mo numen_tel e de arhitectură populară;

essence dans la fradition rournain , rna is elle
a aussi des trai tes qu i l'ont pal"ticularisee dans
l'e nsemb le des autre s zones etnograph iques rournaines.
Dans I'i nvest igation ethn ograph ique de I'a1·ch itectu1·e de la zone danubienne on a cons idere
Ies prem isses su ivantes:
- l'inte1·penetration ent1·e Ies differentes grnu pe111ents ethno-culturels.
- !'unite cultu1·el le avec le territoi1·e du
co t e gauche du Danube.
- la relat ion village - vi l le, plus accen t uee
ici. par·ce quc le developpement des deu x mil ie ux (urba in-rural) s'est produit p1·esque simu ltanernent dans ' la pel"iode 1878-1928.
·- le fa it que Ies villages etudies tou rnent du
po int de vue econom ique et cultur·el ve1·s des
centres u1·baines differents: B ă lt ă g esti vers Medgidia, Cap idava vers Cerna vo dă, Topalu vei-s
Cernavoda et aussi ve rs Hfr şova.
De 400 maisons pa1·courrues est cho isi un
echantion de maisons q ui comp1·end Ies ma isons Ie s plus representatives po ur Ies type s
proposees dan s la cl as iflcati o n t ypolo gi que .
A la suite de l'analyse des informations bibliog1·aphiques et de l'a1·ch ive, corroborees avec la
recherche dans le tei-rain, a resuite que l'archi tecture de la zone, dans sc n evolution da ns la
pe1·iode du temps don nee met e n eviden ce

deux g1·ands prncessus integres au developpement de Dobrnudja a la fln du X IX-eme
siecle :
1. Le passage de la feodal ite 1·etardatair·e a
I epoque moderne - c'est a dire le passage de
la fo1·me d'habitat p1·imitif - bo1·de iul (la
ma ison creuses) a la forme d'habitation moderne: la ma iso n a la surface du sol.
2. L'integratiol'l, de facto , de Dobroud ja
dans la culture nati ona le .
Dans toute la pe riode etudiee ont coexiste des
differents method es d'habitati on mais dans l'hi sto i1·e de l'habitati on de !'area l 1·echerche nous
pouvons delimiter sans imposer des ra ides limites, quelqu es periodes d'e volutio n:
- la peri od e jusqu 'au 1880 - le logerne nt se
fa it plutot dans des maisons ueusees sous le
sol et dans des maisons unicellulaires ;
- la pe 1·iode 1880-1950 - la plus importa nte en ce qui concern e le prngramme constructif qui se car-acte1·ise pa r la totale dispal"i t io n de I' hab itat io n dans Ies maiso ns
creusees sous le sol (bo rde ie) ;
- ap1·es 1950 - c'est la peri ode pendant laquel le
Ies contacts avec le mili eu u1·ba in s'acce ntuent,
Apres 1950 nous avans, gene1·ale ment, une
stabilite du prngram me const ruct if qui perpetue
Ies mode les loca les ccnstituies deja.
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