
MONOGRAFIA AŞEZĂRII ŞI ARHITECTURII 
DIN SATUL CATALOI, JUDETUL TULCEA 

' 

MOTTO : 

,Am descoperit un mare adevăr. Că oamenii trăiesc 
într-un anume loc iar in teresul lucrurilor se schimbă 
pentru ei o dată cu interesul casei. Iar drumul, câmpul 
de orz şi arcuirea colinei iau altă înfăţişare pentru om 
atunci când alcătuiesc un domeniu. Căci toată această 
materie diversă se reuneşte şi apasă asupra inimii lui. " 

Date geografice 

ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 
,Citadela ' 

Satul Cataloi aparţine actualmente 
comunei Frecăţei, împreună cu satele Teliţa, 
Posta şi satul de reşedinţă al comune i 
Frecăţe i; satul Teliţa include şi mănăst i rea 
Ci lic-Dere. La începutul secolului XX satul 
Cataloi era înregistrat ca sat de reşedinţă al 
comunei Cataloi , din care mai făcea parte 
satul Enichioci (Satul Nou) aşezat la 4 km 
sud de Cataloi . Pe harta cpt. M. D. Ionescu, 
întocmită în 1900, satul Cataloi este notat 
ca reşedinţă de plasă . Această situaţie 
durează până la 1931 când are loc o 
reorgan izare administrativă a Dobrogei; din 
1939 până în 1943 statutul administrativ de 
reşedinţă de plasă este reluat; după această 
dată începe o perioadă de stagnare în 
dezvoltarea satului Cataloi , urmată apoi de o 
dezvoltare fluctuantă , până în prezent. 

Satul Cataloi .este situat în partea 
centrală a judeţului Tulcea, la 4 km distanţă 
de satul de reşedinţă al comunei Frecăţei şi 
la circa 12 km SV de oraşul Tulcea . 
Legătura cu oraşele importante ale zonei 
(Tulcea, Babadag, Isaccea). este asigurată 
de drumul naţional ş i european 22 E 87, 
dublat de calea ferată Babadag-Constanţa ; 
un drum modernizat asigură legătura cu 
drumul naţional Tulcea-Isaccea; ramificaţia 
drumului naţional 22 (22 B) asigură legătura 
cu comuna Ciucrova (prin Nalbant-Nico/ae 
Bălcescu). 

Coordonatele geograf ice ale satului 
Cataloi sunt: 45' 06' latitudine nordică şi 28' 
12 ' longitudine estică ; satul Cataloi se 
învecinează la vest cu satele Frecăţei şi 

Trestenic , la sud cu satele Nalbant şi 
Lăstun i (Hagilor); mergând spre nord, peste 
drumul Babadag-Tulcea, cel mai apropiat 
sat în est, este Mihail Kogălniceanu 
(Enichioi) iar în nord peste Dealurile Tulcei , 
cel mai apropiat este satul Mineri (Câsla). 
Satul este aşezat în bazinul mijlociu al râului 
Teliţa care ~ mărgineşte la sud; pe direcţia 
de curgere a râului Teliţa se profilează, în 
hotarul satului, dealul Cataloi (116 m 
altitudine, în punctul Movila lui Dobre); la est 
dincolo de drumul Babadag-Tulcea se 

138 

profilează dealul Uzum-Bair (alt. 223 m); la 
nord - Dealurile Tulcei, cu ramificaţia care 
coboară până în apropierea satu lui , denumit 
Tăuşan-Tepe, cu pante de 100 m altitudine. 
Dealurile N icu /iţe/ului , Dealurile Tulcei şi 
înălţimile estice ale acestora (Uzum-Bair) şi 

dealul Cataloi determină împreună cu râul 
Teli ţa habitatul în care se înscrie satul 
Cataloi - o depresiune , cu aspect de 
câmpie, având înălţimi între 15-60 m. 

Este un topoclimat de adăpostire în care 
dealurile formează un obstacol natural 
împotriva vânturilor de nord , nord-vest 
(Crivăţul) care bat aproape tot timpul anului , 
determinând un climat secetos, caracteristic 
stepei. Din punct de vedere geologic, satul 
Catalo i este situat în zona depozite lor 
/oessoide cuaternare întrerupte de formaţiuni 
de calcare triasice cu înclinaţia straturi/or 
calcaroase de la N-V la S-E 1• 

Râul Tel iţa , pe valea căruia este aşezat 
satul Cataloi , este de asemenea determinant 
pentru constituirea de aşezări în zonă , 

oferind de timpuriu condiţ i ile necesare 
desfăşurării unei vieţi sociale organizate ; 
porţiunea de curgere a râului în zona satului 
Cataloi poartă denumirea de Cilic-Dere (între 
Ci/ ic şi Cataloi) şi Izvorul Tel iţa (între Cata/oi 
şi vărsarea în lacul Babadag prin lacul Coada 
Bălţii); văi le qi.re fac parte din arealul satului 
Cataloi sunt Valea Cardonului (cca 3 km 
lungime) care se întâlneşte lângă satul 
Cataloi , la est, cu Valea Puturosului. 

La începutul secolulu i XIX, râul Teliţa 
alimenta în dreptul satului Cataloi mai multe 
mori de apă, între care se păstrează , în 
documentele privind satul, numele morii lui 
Hagi Velicu şi Nedelcu 2

• În istoria locu lui 
este înreg ist rat şi lazul Anabaptişt ilo r, 

toponim care aminteşte de populaţia 

germană existentă aici la începutul secolului , 
populaţie care trecuse în numă r mare la 
secta anabaptistă. 

Din punctul de vedere al vegetaţiei, satul 
Cataloi este inclus zonelor de stepă care iau 
naştere în depresiunile dintre formaţiunile 
calcaroase , înalte. Solurile f iind fertile permit 
dezvoltarea agriculturii ; vegetaţia spontană 
ocupă suprafeţe întinse pe pantele înclinate 
ale dealurilor şi pe coastele văi lor, facil itând 
dezvoltarea creşteri i animalelor. Dintre 
plantele care pot fi cultivate cu succes în 
zonă amintim orzul , grâul , porumbul , ovăz , 

secară, mei; la începutul secolului se cultivau 
suprafeţe restrânse cu în şi cânepă. 

1 M. D. Ionescu, Dobrogea in pragul veacului al XX~lea, Bucureşti, 

1904, p. 78. 
2 Ibidem, p. 233. 

dr. PAULA POPO/U 

Date istorice şi demografie 

Aşezat într-un areal propice dezvoltării 
timpurii a aşezărilor , satul Cataloi nu a dat la 
iveală până în prezent, pe teritoriu l său , 
dovezi de locuire certă, mai devreme de 
perioada stăpânirii romane . Descoperirile 
arheologice de pe teritoriu/ comunei Frecăţei 
(la Teliţa , Posta) precum ş i cele de la 
Nalbant ş i Valea Teilor (descoperiri funerare 
aparţinând sfârşitului Hallsttatului şi începutul 
Latene-ului) sunt însă dovezi ale unei locuiri 
timpuri i a zonei în care este inclus şi satul 
Cataloi . Faptul că în epocile st răvechi ale 
dezvoltă r i i Dobrogei de nord această zonă 
este împădurită , este un argument care 
ju stifică apariţia mai târzie a dovezilor de 
locuire a acestei părţi a Dobrogei . Mai mult 
ca sigur, după moartea lui Burebista, 
teritoriul actualului sat Cataloi este şi el 
inclus în formaţiunea statală a lui Zyraxes, 
regele get ce stăpânea nordul Dobrogei. 
Primele dovezi certe de locuire pe teritoriul 
satului Cataloi aparţin perioadei de stăpânire 
romană când întreaga zonă este supusă unui 
foarte riguros mod de organizare 
administrativă a terito riului rural Şi de 
exploatare a resurselor economice ale 
locului. Valea Te/iţei este intens loc uită în 
această perioadă în aţezări de tipul „vil/a 
romana" şi „vicus" . ln aceste aşezări 

· populaţia băştinaşă getică , af l ată într-un 
proces intens de romanizare , îşi continuă 
ex i s tenţa alături de cuceritorii romani: 
dovad ă ce ramica de tradiţie dacică , mai 
grosolană , descoperită alături de ceramica 
romană , în aşezările de pe Valea Teliţei . În 
toată această perioadă până la retragerea 
aureliană , zona în care este înscris satul 
Cataloi făcea parte din teritoriul cetăţ ii 
Aegyssus ; s-a descoperit în apropierea 
satu lui Cataloi , în punctul Baia romană, o 
inscripţie funerară aparţinând Caesiei 
Saturrnina, proprietara unei .vi l/a romana" . 
Descoperiri ale unor ferme romane au mai 
fost făc ute între Cataloi şi Frecăţei, în 
punctul „Dereaua", pe Valea T el i ţei (trei „vil/a 
romana"); la S-V de Cataloi s-au descoperit 
fragmente ceramice ş i piatră de construcţie 
aparţinând probabil tot unei aşezări de tip 
„vi l/a romana", distrusă violent în urma unei 
invazii . Tot în· apropierea satului Cataloi a 
fost descoperită o aşezare romană de tip 
„vicus", aparţinând sec . //-/// e.n., suprapusă 

Planşa 1 Planul satului Cala/oi pe care se poate 

citi delimitarea stradală a celor 4 cartiere, diferenţiate 

etnic: românesc, nemţesc, bulgăresc, italienesc. 
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de o aşezare feudală, fapt care probează 
continuitatea de locuire în acest teritoriu 
până în epoca feudală. Valea Tel iţa fiind o 
zonă adăpostită şi fertilă, situată în 
apropierea drumurilor romane principale dar 
nu chiar pe traseul lor, este favorabilă locuirii 
intense şi continui, documentată arheologic 
până spre evul mediu. Descoperirea la Teliţa 
a unor cuptoare de redus minereul de fier, 

. aparţinând epocii romane, atestă încadrarea 
teritoriului actualei comune într-o formă 
organizată de exploatare economică a 
resurselor specifice locului ca şi existenţa 
unor aşezări enclavate, cu specializare de 
producţie, a căror apariţie şi dezvoltare 
trebuie pusă în legătură cu interesul pe care 
romanii îl acordau dezvoltării metalurgiei 
locale legată de exploatarea depozitelor de 
fier de la Noviodunum. Ultima descoperire 
care atestă organizarea târzie romană în 
forma 11villa rustica" aparţine sec. V e.n. şi a 
fost făcută la Teliţa . Din sec. IV e.n. trebuie 
să amintim încadrarea arealului satului 
Cataloi într-o zonă de intensă dezvoltare a 
creştinismului, documentată prin 
descoperirile deosebite aparţinând 
localităţilor apropiate de Cataloi ; Teliţa, 
Niculiţel. După încadrarea Dobrogei, în noul 
sistem de organizare al Imperiului roman 
târziu şi apoi a Imperiului bizantin, zona în 
care se înscrie satul Cataloi intră într-un con 
de umbră, dovezile arheologice care atestă 
continuarea existenţei unei populaţii 
autohtone în locuri ferite, pe drumuri 
secundare şi de imp·ortanţă locală, sunt 
cimitirele de la Satu-Nou şi ~lbant. 

Perioada de stăpânir~ otomană este 
lipsită aproape cu totul de acele documente 
care să vorbească despre aşezările şi modul 
de viaţă al zonei. Singurele dovezi de 
existenţă a populaţiei autohtone sunt 
restrânse la scrierile călătorilor ocazionali prin 
Dobrogea, în drum spre Constantinopol sau 
de la Constantinopol spre Occident. 

Tabloul etnic este refăcut cu greutate 
selectând din noianul de informaţii 
dispersate în scrieri diverse (note de 
că l ătorie, rapoarte oficiale, hărţi ruseşti şi 
austriece etc.), acele date referitoare la 
aşezarea în cauză . După 1878 ştirile se 
înmulţesc, satul Cataloi căpătând importanţă 
o dată cu încadrarea zonei în administraţia 
românească. 

Până la începutul sec. XIX nu mai avem 
nici o ştire sigură privind existenţa satu lui 
Cataloi. Este posibil ca până în sec. XIX să fi 
existat ca aşezare semistabi l ă de tătari şi 
turci locuind în bordeie. De vreme ce satul 
nu este menţionat în hărţile din sec. XVIII , 
care privesc Dobrogea de nord, putem 
spune că de-a lungul acestui secol era 
numai un nucleu rieînsemnat de bordeie ca 
atâtea altele în Dobrogea şi mergând în 
continuare pe terenul nesigur al ipotezelor, 
putem afirma că alături de populaţia 
musulmană existau şi mici pâlcuri de locuinţe 
aparţinând autohtonilor de vreme ce tradiţia 
susţine că primul nume al satului era 
românesc (Negreni) legându-l de migraţia 
oierilor transilvăneni . 

Satul a cunoscut, ca toate celelalte şi o 
denumire turcească (Calichioi) neîntâlnită 
nici ea până în prezent în documentele 
oficiale; denumirea actuală a satului Cataloi 
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este însă de origine grecească (catarroe -
11 care cade de sus", dar şi stânca izolată şi 
prin extensie pietroi) ceea ce pare a indica o 
populaţie mai apropiată de zona ortodoxiei 
greco-latine şi autohtonităţii; prin extinderea 
tărâmului ipotezelor am putea spune că este 
posibil ca denumirea să aibă o origine 
bizantină dar neexistând dovezi sigure în 
acest sens rămâne o presupunere şi o 
premisă pentru viitoarele cercetări lingvistice 
privind toponomia Dobrogei . 

Satul Cataloi este reţinut de memoria 
colectivităţii ca fiind fondat 11înainte de 1800" 
de către ciobanii. veniţi din Transilvania care 
s-au aşezat alături de populaţia musulmană. 

Formarea satului este legată de populaţia 
românească şi de altfel găsim de multe ori 
menţionarea satului Cataloi (înainte şi după 
1878) ca sat românesc 3

• 

Prima dată certă, care poate fi 
considerată ca o atestare oficială a satului 
Cataloi este harta statistică rusă de la 1828 
(Hatov) în care satul Cataloi, cu 
ortografierea 11Catalui" sau Calichioi (numele 
turcesc), apare consemnat ca sat de 
români,având 40 de case. Tot ca sat de 
români îl notează şi K. F. Peters în 1864, 
alături de Nalbant, Cîsla, Somova, Parches. 

Satul Cataloi, ca multe alte sate din 
Dobrogea, se formează la începutul secolului 
XIX prin adăugarea la nucleul aşezării format 
din turci şi români a unor straturi succesive 
de populaţii care se aflau în mişcare pe 
teritoriul Dobrogei. Acest lucru se întâmplă la 
intervale mici de timp şi este în legătură cu 
războaiele ruso-turce care dislocau periodic 
populaţia din diferite teritorii, obligată fiind fie 
să se retragă din calea armatelor în mers, fie 
să colonizeze zone qepopulate .. Al doilea 
strat de populaţie care se adaugă tabloului 
etnic al satului Cataloi este populaţia 
bulgărească, obligată să migreze înspre şi 
dinspre Basarabia, trecând prin Dobrogea, în 
legătură cu mersul războaielor dintre cele 
două forţe ce-şi disputau puterea în sud
estu I Europei: Turcia şi Rusia. Prima 
perioadă de migrare a bulgarilor dinspre 
ţinuturile bulgăreşti spre Basarabia sud ică, 
cu staţionare temporară în Dobrogea, se 
situează la începutul sec. XIX, între 
1806-1812. Este posibil ca primii locuitori 
bulgari ai satului Cataloi să se fi aşezat aici 
în această perioadă. A doua perioadă de 
aşezare a bulgarilor în Cataloi este 
considerată ca filnd legată de migraţia 
bulgară ce se produce după războiul din 
1829; fugind de represiunile turceşti 
împotriva populaţiei bulgare care se aliase cu 
ruşii, mase mari de bulgari o pornesc către 
Basarabia sudică într-un adevărat exod; din 
această perioadă se cunosc şi primele 
colonii bulgăreşti în Dobrogea de nord, în 
zona Babadagului şi Tulcei, în sate părăsite 
de turci, de-a lungul drumului 
Babadag-Tulcea. 

Ion Ionescu de la Brad , în 1850, îi 
consideră pe bulgarii din Dobrogea veniţi 
11 abia de douăzeci de ani" ceea ce confirmă 
că aşezarea mai numeroasă a acestei etnii în 

3 Situaţia asupra datelor adunate pentru înfiinţarea 
registrulu i istoric al comunei Cataloi , întocmită conform 
ordinului Preturiei nr. 277 comunicat cu ordin Preturiei 
Plăşii Gurile Dunării nr. 1907/ 12.Vl.1939, în Arh ivele 
Statului, Filiala Tulcea, inv. nr. 7. 

satu l Cataloi se produce mai ales după 
războiul deosebit de distrugător din 18.29 4

• 

Exodul populaţiei bulgare înspre Rusia, 
consfinţit prin tratatul de la Adrianopol 
(1829) şi corespunzând intereselor ruseşti 
de a popula regiunea Basarabiei cu locuitori 
creştini şi de preferinţă slavi, angrenează la 
traversarea Dobrogei mai mult de 25 OOO de 
familii bulgăreşti 5 o parte din aceştia 
colonizân9 probabil ş i teritorii din actualul sat 
Cataloi. ln 1829 călătoru l Gustav Adolf 
Ramsay , ofiţer finlandez , vorbeşte qe 
localitatea Mănăstireşti (Niculiţel) , de 
popasul făcut în satul Frecăţei dar nu 
pomeneşte nimic de satu l Cataloi aflat pe 
acelaşi drum cu satul Frecăţei, ceea ce ne 
poate demonstra că la acea dată satul era o 
localitate destul de neînsemnată, poate un 
cătun de felul celui aflat de către Boscowich 
în secolul XVII în preajma satu lui lenichioi, 
cătun limitat la 50 de locuinţe şi având o 
populaţie de creştini care vorbea o limbă 
deosebită de cea bulgărească, un amestec 
de italiană şi latină, deci româneşte. Pe 
lângă un asemenea cătun este probabil că 
s-au aşezat şi bulgarii emigranţi, din 1829: 
aceştia proveneau din zonele 11Sumla, Slivno, 
Provadia, de dincolo de Balcani , din Tracia 
orientală şi anume din Lozengradin de l ângă 
Adrianopole, din satul Stara-Zagora, din 
lamboli şi din Slivno, din care cauză se mai 
numesc şi T rakiitzi sau 11 oameni de dincolo 
de munte" sau şi mai precis : Ordinţi , 
Glavanti„. Zagoreti etc. 6. După 1830 mase 
mari de bulgari se reîntorc din Basarabia 
spre Bulgaria, prin Dobrogea, aşezându-se 
şi de astă dată prin satele pustii sau cu 
puţină populaţie ale Dobrogei, distruse de 
război. Zonele basarabene din care aceştia 
se reîntorceau spre Dobrogea, . care 
absoarbe o parte a lor, erau situate mai ales 
în Bugeac, în sudul Basarabiei (zona 
Reni-Basarabeasca-Cetatea Albă). Nu se 
cunoaşte cu siguranţă originea bulgarilor din 
satul Cataloi dar după Miletici, populaţia care 
a colonizat Dobrogea după 1830 provenea 
din 11sudul Bulgariei şi din regiunile muntoase 
ale Balcanilor (Stara Pianina)" 7 . 

În 1849 o statistică a Dobrogei înregis
trează satul 11 Kataloi" ca fiind locuit de cazaci 
(35 case) şi de turci şi moldoveni . 

Ştim doar că la 1864 Cataloiul apare 
menţionat de K. F. Peters ca sat având 
populaţia majoritară românească . După 
războiul Crimeei de la 1853 satul este probabil 
repopulat cu mocani care sunt semnalaţi în 
zonă, indicându-se pentru zona Măcin, 
Isaccea, Tulcea un număr de peste 3 OOO 
mocani în transhumanţă (situaţie înregistrată 
de viceconsulul austriac la Tulcea). 

Nu avem date certe pentru repopularea 
satului Cataloi cu mocani, dar este probabil 
ca o aşezare având deja populaţie românea
scă şi în care este încă păstrată amintirea 
colonizării , la un moment dat, cu mocani să 

' Ion Ionescu de la Brad , Excursiune agricolă În 
Dobrogea, în „Analele Dobrogei", 1922, III , nr. 1, p. 
103-104. . . 

5 Al. P. Arbore, Aşezările bulgarilor, în „Arhiva 
Dobrogei", I, 1916, p. 32. 

' Al. P. Arbore, lnformaţiuni etnografice şi mişcări 
de populaţiune În Basarabia sudică şi Dobrogea, În 
veacurile XVII şi XIX, cu privire specială la coloniile 
bulgăreşti din această regiune, în Analele Dobrogei , An 
X, 1929, p. 23. 

' L. Miletici , Das Ostbulgarische - Wien, 1903, 
tradusă în ,Analele Dobrogei", III , 1922, p. 191 . 
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nu fie reţinut deşi în număr mic acest 
element românesc care de altfel este 
prezent în zonă pe tot parcursul sec. XIX, cu 
mărturia unor adevărate fapte de civilizare şi 
de consolidare a românismului în Dobrogea de 
nord 8 . Numărul acestora se înmulţeşte după 
1877, când migrau dinspre Basarabia luată 
de ruşi spre satele Dobrogei : 

11Când ne-au luat ruşii Basarabia noi am 
trecut Dunărea aici în Dobrogea . Se 
întindeau cârd urile de oi de la Reni, ca 
postile . Toate drumurile erau numai un 
behăit ş i convoiuri cu bejenie. Dobrogea era 
pustie şi sălbatică" 9

. Dat fiind faptul că 
actualii locuitori ai satului Cataloi, care s-au 
născut în sat sau în orice caz sunt dobrogeni 
„băştinaş i " din zonă (Sasu loana-Paraipan , 
61 ani - mai păstrează amintirea bunicilor şi 
străbunicilor ve niţi din Ardeal) pute·m 
concluziona că şi pentru satul Cataloi aceştia 
au fost un element de consolidare a 
populaţiei româneşti băştinaşe , alături de 
care s-au aşezat 10

• Rezervorul de populaţie 
care a fost Basarabia pentru Dobrogea de 
nord a furnizat şi mocani ardeleni care 
practicau păstoritul transhumant de o parte 
şi alta a fluviului acoperind teritorial toată 
Dobrogea, incluzând Basarabia, unii dintre ei 
ajungând cu turmele până în Crimeea şi 
Caucaz după cum mărturisesc documentele 
vremii 11

• Lângă turci, români , bulgari - în sec 
XIX, încep să se aşeze germanii . Migraţia 
etniei germane spre Dobrogea se face 
dinspre Basarabia, având mai ales cauze de 
ordin economic. În Basarabia ei au fost 
colonizaţi iniţial sub ţarul Alexandru I, care 
acordă o serie de privilegii colonilor pe 
pământul depopulat al acestei provincii după 
1812, 1813. 

În Basarabia, coloniştii germani veneau 
din regiunile polone-prusiene şi din Germa
nia de su~, unde erau cunoscuţi sub numele 
de şvabi . ln sudul Basarabiei ei colonizau zo
na Petrovka-Leipzig-Tarutino-Tatar-Bu 
nar-Tuzla-Cetatea Albă-Manzir. Primele co
linii nemţeşti înfi inţate în Basarabia sunt cele 
de la Tarutino şi Borodino (confesiune evan
ghelică) şi Krasna (catolici) 12

• În Dobrogea 
de nord ei s-au aşezat din anul 1814 acope
rind cronologic perioada de timp cuprinsă 
între 1840-1891 ; după această dată coloni
zarea germană în Dobrogea stagnează . Cau
za migrării dinspre Basarabia spre Dobrogea 
este una de ordin economic: condiţionarea 

' Înfiin ţa rea bisericii ş i măn ăsti ri i de la locos; 
înregistrarea lor ca donatori de fonduri pentru biserica 
Sf . Nico lae din Tul cea (condi ca de la Azaclă u , 
descoperită de N. Iorga). 

• St. Meteş, Păstorii ardeleni În Principatele 
româ ne , .0...rad , '\92 , ? · \ 49 , Ârbora A.\ . \n\o rma\\un\. „, 
p. 54 . 

10 Vezi mărturi a lu i Ion Ionescu de la Brad , în 
Excursiunea agricolă„ „ despre căsătoria oierilor mo.cani 
cu feteie românilor şi aşezarea lor definitivă în Dobrqgea 
cu statut de raiale. 

" Al. P. Arbore, op. cit. , p. 55. 
' 2 AJ. P. AJbore1 Coloniile 9 ermane din Basarabia fi 

din Dobrogea; câteva precizări, în „Ana(e(e do6roge(~ 
1921, An I, nr. 4, p. 471-493. 

Ioan Georgescu , Coloniile germane În Dobrogea, în 
,Analele Dobrogei" An VII, 1926; Emil Fischer, Coloniile 
germane În România , în revista „Von der Heide", 
Timişoara, VII , 1-3; 

Ion Nistor, Istoria Basarabiei, Editura Humanitas, 
Bu cu re ş t i 1991 , p. 207-208; ş i Bilder aus der 
Dobrodjeha, Constanţa , 1918, capitolul „Studien Ober 
die Dobrodjcha" - dr. Paul Trae9er, p. 9-292. 

atribuirii pământului în proprietate, 
colonişti lor din Basarabia, de transmiterea lui 
inalienabilă celui mai mic fiu din familie . O 
dată cu înmulţirea număru lui membrilor 
familiei ceilalţi fii sunt obligaţi să caute alte 
locu ri pentru aşezare , unde să capete 
pământ în proprietate . Aşezarea lor în 
Dobrogea se produce după înde lungi 
peregrinări prin Moldova (actele de naştere 
înregistrează lo calităţi le Botoşani, Baia , 
Vaslui); prima colonie germană este 
considerată a fi localitatea Acpunar, locuită 
la acea vreme de turci; următoarele sunt 
Malcoci , _Atmagea, Ciucurova şi în 1859 -
Cataloi. ln aceste colonii, fiecare colonist 
german primea atâta pământ cât putea să 
muncească, acest fapt determinând o 
despădurire masivă a locului; K. F. Peters 
vorbeşte de sălbăticJa cu care coloniştii 
distrugeau pădurile. ln aceste colonii s-a 
locuit iniţial în bordeie', după felul de trai 
turcesc, abia după aceea fiind construi te 
case şi gospodării după modelul german. În 
perioadele următoare, după colonizare, până 
la 1891 germanii preferă sudul Dobrogei . 
Unii dintre ei proveneau chiar din colonii 
dobrogene , de la Cogealac (Constanţa) 
colonia este întemeiată de 1 5 familii de 
nemţi care mai întâi staţionaseră la Cataloi , 
venind din coloniile basarabene Mansburg, 
Kulm , Kotzbach , Berezina şi 15 familii din 
gubernia Cherson . 

Colonizarea nemţilor în Dobrogea nu are 
caracter organizat : aceştia formează în 
Dobrogea nord ică câteva aşezări enclavate 
etnic sau se constituie în cartiere sufi cient 
de închise, în aşez~ri mixte , cum este şi 
cazul satului Cataloi. ,ln aceste aşezări trăiau 
ca un grup omogen; în C't\drul căruia erau 
admise căsătoriile , numai rareori fiind făcute 
căsătorii cu alte etnii sau chiar cu germani 
aparţinând altor colonii; Cataloiul era ocolit în 
asemenea ocazii dată fiind constituirea aici, 
încă de timpuriu, a sectei anabaptiştilor 
(iniţial nemţii din Cataloi au avut confesiune 
evanghelică-luterană) . 

Pe harta lui Ion Ionescu de la Brad apar ca 
locuite de germani două sate - Malcoci şi 
T ekeli (probabil o aşezare temporară). Lejean 
îi consemnează 11 ani mai târziu la Atmagea 
(1 200 locuitori) , în 1864 Camillie Allard 
semnalează aşezarea germanilor în apropierea 
Tulcei , iar K. F. Peters vorbeşte de colonia 
11 Ma,lkodch" cu 30 de familii de provenienţă 
sud-germană . Tot Peters aminteşte şi colonia 
germană ~ataloi cu 20 de familii germane 
aşezate alături de ruşi, români , tătari 13

• 

Peters spune că principala ocupaţie a 
locuitorilor din Cataloi este cărău ş ia şi 
c omer\ul c u s p i r \ 1

• , M I t n .l u <.' '20) 
germanii din Cataloi sunt mari producători de 
brânzeturi şi produse lactate care 
aprovizionau tărgurile oraşului Tulcea. 

Conform informaţiilor furnizate de Ioan 
Georgescu , primul nucleu de colonizare a 

;1!t11t!i (§li/oi iii /tJ§/ ~ .§ /J!lll (lt!l!l!llt. 
care au format o colonie separată de popu
laţia turco-tătară şi românească, colonie 

13 K. F. Peters, Grundlimen zur Geographie und 
Geologie der Dobroudscha. Wien, 1867, în Al . P. 
Arbore , O Încercare de recons ti tuire a trecutului 
românilor din Dobrogea, în Analele Dobrogei, 3 , nr. 2, 
apr.-ian„ 1922, p. 237-29 1. 

" Ibidem, p. 54. 

menţionată prima dată în procesul-verbal al 
bisericii evanghelice din Tulcea , în anul 
1857; alături de aceştia se mai aşază tot în 
1857, câteva familii nemţeşti din Satul 
nemţesc de l ângă Brăila, refugiaţi din cauza 
inundaţiilor . Din 1859 numărul locuito rilor 
coloniei Cataloi este în continuă creştere; la 
vizita pe care o face aici dr. Wilhelm Hamm, 
în 1858, găseşte 40 de familii trăind în case 
s ărăcăcioase , de lut, acoperite cu paie ş i 
văruite cu alb sau în „bordeie" îngropate în 
pământ aproape fără mobilă şi fără unelte de 
gospodărie , „cu nimic mai bune decât ale 
români lor". Wilhelm Hamm menţionează la 
această dată şi existenţa unor familii de 
francezi, între care şi 11 domnul Puissant din 
Dijon" care avea cârciuma la Cataloi. 

Cele 40 de familii nemţeşti din Cataloi 
proveneau din Wurtemberg şi Baden de 
unde fuseseră colonizaţi în Ungaria şi 
Polonia apoi în Basarabia pentru ca în cele 
din urmă să vină în Dobrogea, după 1853. 
De la 1867 numărul coloniştilor germani la 
Cataloi este în continuă creştere până la 
1880 când încep să emigreze în America: 
de la această dată numărul lor este în 
scădere , dispărând cu totul până la 1940. 
Cei mai mulţi se retrag în 1918 o dată cu 
armata germană. Situaţia colonişti lo r 
germani , conform statisticilor întocmite în 
1880 pentru districtul Tulcea, era: 2 4 71 
locuitori. grupaţi în câteva colonii etnice sau 
mixte. ln 1896 în satul Cataloi erau 38 
familii de nemţi cu 229 suflete , în 1904, 
332 locuitori nemţi, în 1907, 268; situaţia 
satului Cataloi în 1918, în timpul trecerii 
armatei germane prin Dobrogea era 
următoarea : 67 familii de germani cu 336 
suflete, locuind 50 de case din care 37 erau 
anabaptiste. Numărul locuitorilor germani ai 
Dobrogei scade destul de repede după 
1928 când în districtul Tulcea se mai 
găs_eau 2 089 germani în mediul rural. 

ln cursul secolului XIX în satul Cataloi se 
aşază italienii . Cunoscători ai metodelor de 
prelucrare a pietrei, buni constructori ş i 
meseriaşi , italienii apar în Dobrogea încă din 
vremea s tăpănirii turceş ti , o dată cu 
începerea lu c rărilor de modernizare a 
porturilor de la Sulina şi Tulcea; cei mai mulţi 
vin după 1878 când modernizarea drumurilor 
şi în genere a porturilor şi aşezărilor 
Dobrogei necesită mână de lucru 
special izată . Italienii nu apar în statistici 
având drept criteriu etnia, până la 1900 
(stati stica lui Bielosercovici din 1878 şi 
statistica lui Ion Ionescu de la Brad nu îi 
pomeneşte , dovadă că numărul lor era 
neînsemnat) . Italienii din satul Ca tal oi vin 

Ici , r \'l o rm t m .c:ll\\ I, in · u l v l M ir· · \ " - 1 \ 
ş i de la viile boierului Negro Ponte 1

• . Nu 
există date certe în acest sens . 

Al. Lascarov-Moldoveanu, călătorind prin 
Dobrogea în 1928, dă următoarea explicaţie 

pentru existenţa italienilor colonizaţi şi satul 

Ci/Jll 
11Acum vreo 30-40 de ani dacă nu şi mai 

bine, marele moşier Anghel din Moldova, un 
om de o mare îndrăzneală de cugetare (tatăl 
poetului Anghel), a hotărât nici mai . mult nici 
mai puţin să cu ltive pe una din moşiile sale 
moldovene, orez. Unii îl căinau, alţii îl luau în 

„ Vezi Situaţia asupra (pt. 3) . 
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derâdere - el însă a pornit într-o zi şi a adus 
din Italia o colonie de muncitori italieni: cu 
neveste, cu copii , cu tot.. . şi a început să 
cultive orez„. ". Experienţa boierului Anghel 
din Moldova fiind un eşec total , acesta 
scapă de italienii săi colonizându - i în 
Dobrogea, la Cataloi , spre sfârşitul sec. XIX. 
„A trebuit însă să se facă lege specială , 
pentru ca străini fiind, să poată avea drepturi 
de a poseda pământul rural. Şi de atunci, 
colonia italienească din Cataloi a prosperat, 
s-a mărit şi s-a fixat pe veci acolo. Acum au 
fanfară, societăţi corale, cantine, pălării 
borsaliere şi„. multă înclinaţie spre băuturi 
alcoolice", după cum prezenta Lascarov
Moldoveanu situaţia de la 1928. Probabil 
aşezarea italienilor de la Cataloi a fost 
determinată şi de faptul că aici exita încă din 
1879 o carieră de piatră, la Uzum-Bair şi în 
punctul denumit As-Mandra, organizată de 
stat pentru exploatarea pietrei brute , de 
construcţie . De altfel, amintirea italienilor ca 
buni cioplitori în piatră se păstrează încă în 
memoria satului . Italienii au plecat din sat 
înainte de 1940; singura informaţie obţinută 
de la Sasu Ioana, de 61 ani, născută în sat 
se referă la faptul că părinţii ei au primit în 
Cataloi casa unor italieni care plecaseră în 
Italia, în localitatea Aprilia(?). Probabil italienii 
s-au retras spre locurile de baştină, după 
anul 1940. La începutul secolului XX se 
aflau în tot judeţul Tulcea 842 de italieni 16

. 

Prima înregistrare statistică a italienilor în 
satul Cataloi este făcută de Gr. Dănescu ; 
din totalul de 1 141 locuitori ai satului, 332 
erau italieni (64 familii); în 1904 din 1 399 
locuitori, italieni sunt 431, înregistrându-se o 
creştere minimă provenită din sporul natural ; 
în 1907 din totalul de 2 677 locuitori ai 
satului Cataloi, 581 sunt italieni, păstrându
se .creşterea constantă, pe cale naturală 11

. 

ln 1909 numărul locuitorilor italieni scade 
brusc ; la această dată este înregistrată 
plecarea lor în Abisinia 18

• 

Faptul că în 1896 în Cataloi este 
consemnată o biserică catolică având un 
preot şi 4 70 credincioşi 19 indică existenţa 
unei comunităţi italieneşti catolice puternice 
dat fiind faptul că germanii erau în majoritate 
baptişti combinaţi cu evanghelişti-luterani, 
restul etnicilor din Cataloi fiind ortodocşi sau 
musulmani . 

Din analiza situaţiilor statistice având 
drept criteriu etnia, putem stabili pentru 
teritoriul satului Cataloi că populaţiile care 
l-au locuit simultan au avu.t fiecare o evoluţie 
anume determinată de mai mulţi factori 
(economici , culturali, sociali) momentul de 
cotitură în dezvoltarea tabloului etnic al 
satului constituindu-l ca pretutindeni în 
Dobrogea, anul 1878, care determină 
schimbări radicale pe toate planurile, 
inclusiv etnic. De la această dată 
procentul cel mai mare de populaţie este 
deţinut de români , celelalte etnii intrând 
într-o involuţie lentă; aceştia sfârşesc 

•• Cpt. M. D. Ionescu, op. cit„ p. 347 . 
" Informaţii despre „Raportul dat de plasa Tulcea 

pentru Cataloi" compoziţia populaţiei ; Arhivele Statului, 
Filiala Tulcea, inv. nr. 7. 

18 Arhivele Statului , Filiala Tulcea, Fişa din 3 aprilie 
1939. 

•• G. ll inoiu, Cultele din Dogrogea , în vo lumul 
omagial Dobrogea 50 de ani de viaţă românească , 
1878--1928, p. 635. 
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prin absorbirea lor în masa populaţiei româ
neşti devenite majoritară, sau mai des, prin 
retragerea lor în zonele de provenienţă (cazul 
italienilor, germanilor, bulgarilor). 

În prezent satul Cataloi are în totalitate 
populaţie românească (1 418 locuitori - 466 
familii) provenită din alte sate dobrogene, 
aflate în apropierea zonei (Floreşti) sau din 
alte zone ale ţării (în special Moldova) , infiltra
tă în diverse perioade de timp în masa popu
laţiei locale: după 1940 în Cataloi au fost 
colonizaţi români , care au ocupat casele pă
răsite ale italienilor şi ale bulgarilor strămutaţi 
în Cadrilater; populaţia aromânească a pără
sit satul începând cu anii 1960, migrând 
spre centrele urbane ale României sau emi
grând spre alte ţări. 

Structura etnică mozaicată a satului Ca
taloi se poate descifra uşor în structura aşe
zării, constituită pe cartiere diferite, aparţi
nând câte unei etnii. Importanţa pe care 
elementul etnic a căpătat-o în timp pentru 
însăşi configuraţia satului Cataloi ne obligă la 
o recapitulare a etapelor de populare a satu
lui , în perioade de timp succesive: 

1 . populaţia românească, autohtonă -
fapt susţinut de apariţia pentru prima oară în 
documente a satului având numele româ
nesc Cataloi, indiferent de ortografierea cu 
care apare; etimologia grecească a toponi
mului indică de asemenea o populaţie autoh
tonă, creştină locuind actualul teritoriu al sa
tului Cataloi; aşezarea unor grupuri restrânse 
de mocani transhumani i, înainte de 1800; 
existenţa bisericii rom :'1 1~ 0 ş ti , de la 187 4 -
fiind prima din sat; 

2. aşezarea populaţiei turceşti care de
vine majoritară, etnic; 

3. aşezarea, după 1812 a populaţiei bul
găreşti, aflată în mişcare spre Basarabia şi 
apoi dinspre Basarabia spre Bulgaria; acea
stă populaţie migrează în număr mare şi o 
parte a ei se aşază în satele pustiite ale Do
brogei după 1829; în Cataloi numărul ei 
creşte pe tot parcursul secolului XIX, având 
perioade când depăşeşte numeric celelalte 
etnii (1896, 1907); curba de dezvoltare a 
populaţiei bulgăreşti devine descendentă du
pă 1928 pentru ca în 1940 din Cataloi să 
plece ultimii bulgari, în Cadrilater; 

4. aşezarea, după 1856, a populaţiei 
germane, mai întâi în grupuri puţin nume
roase pentru ca pe parcurs aceasta să con
stituie o grupare etnică puternică, cu organi
zare caracteristică (având şcoală , biserică şi 
case de rugăciuni încă de timpuriu). Din 
punct de vedere numeric germanii au consti
tuit pe teritoriul satului Cataloi o colonie puţin 
numeroasă faţă de celelalte etnii dar puterni
că din punct de vedere economic; numeric, 
ei ocupă locul trei după români şi bulgari ; 

5. aşezarea italienilor, o etnie puţin obiş
nuită pentru Dobrogea; staţionarea lor a fost 
limitată în timp şi determinată de cauze eco
nomice (mâna de lucru specializată necesară 
pentru diverse lucrări de modernizare care 
implicau construcţia de drumuri sau mineritul 
şi prelucrarea pietrei); în Cataloi, conform 
datelor furnizate de tradiţie , italienii sunt co
lonizaţi după o perioadă de staţionare în Mol
dova, pe moşia boierului Anghel; italienii au 
avut de asemenea un mod de organizare 
specific, cu anumite preferinţe în materie de 
organizare a gospodăriei şi construcţiei Io-

cuinţei şi anexelor; au avut de asemenea 
şcoală şi biserică; italienii au rămas în sat 
până în preajma anului 1940; nu se cunosc 
până în prezent date certe despre locul de 
origine al acestor coloni şi nici despre locul 
spre care s-au retras, în prima jumătate a 
secolului nostru; singura mărturie documen
tară susţine plecarea lor în Abisinia, în 1939; 
alte date mai indică retragerea italienilor 
odată cu bulgarii, la 1940; cimitirul italie
nesc, dezafectat în 1950, are ca date ultime 
înscrise pe pietrele de mormânt care s-au 
mai păstrat la marginea satului , anii 1925, 
1926. 

6. aşezarea după 1940, în casele pără
site de italieni şi bulgari a populaţiei strămu
tate din Cadrilater; de la această dată nu mai 
intervin schimbări esenţiale în structura aşe
zării, gospodăriei şi arhitecturii; fluctuaţiile ţin 
mai ales de creşterea şi descreşterea supra
feţei satului funcţie de fluxul şu refluxul 
pof?ulaţiei . 

ln afară de tabloul etnic conturat pe baza 
puţinelor date certe deţinute despre localitatea 
Cataloi, trebuie menţionat că populaţia satu
lui cunoaşte o creştere rapidă a populaţiei 
româneşti după 1878, în urma măsurilor 
luate de statul român. La 1940 un alt ele
ment etnic românesc se adaugă locuitorilor 
satului : sunt coloniştii din Deltă care au fost 
strămutaţi în teritoriul satului Cataloi în urma 
inundaţiilor care au loc în Deltă în 1940; 
aceştia au fost strămutaţi aici , având drepturi 
de colonişti - împroprietărirea cu 5 ha de pă
mânt şi loc de casă gratuit, sau chiar cu 
case care fuseseră părăsite de italieni sau 
bulgari; la această dată, în amintirile bătrâni
lor din sat sunt pomenite mai puţin casele 
nemţeşti , aceştia retrăgându-se în marea lor 
majoritate în 1918, împreună cu armatele 
germane sau fuseseră repatriaţi cu diverse 
ocazii, casele lor fiind deja ocupate sau di
struse . 

Afezarea. Arhitectură 

În analiza satului Cataloi ca şi a patrimo
niului construit aflat pe teritoriul său în pre
zent, vom ţine seama în primul rând de si
tuaţia s pecială a acestei aşezări , de teritoriu 
în car~-,sc: dezvoltă, pe baza unor complexe 
legături socio-economice şi culturale, cel pu
ţin patru etnii importante, diferite atât ca pur
tătoare de informaţii culturale cât şi ca mod 
de viaţă. Datele care au putut fi culese cu 
ocazia cercetării din vara anului 1991 îm
preună cu documentaţia fotografică şi filma
tă nu oferă un cadru suficient pentru recon
stituirea în detaliu a arhitecturii aşa cum era 
ea la sfârşitul secolului XIX şi începutul se
colului XX de aceea vom folosi ca elemente 
ajutătoare informaţii din scrierile unor călători 
prin Dobrogea chiar dacă ele nu se referă 
direct la satul Cataloi ci abordează descrieri 
ale unor colonii germane din Dobrogea de. 
nord. 

Înainte de a întreprinde analiza construc
ţiilor din cadrul gospodăriilor de pe teritoriul 
satului Cataloi trebuie să avem în vedere si
tuaţia specială de constituire a aşezării, în di
ferite etape, cronologic delimitate, de către 
grupuri etnice diferite, care întemeiază o 
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anume parte a satului şi ea bine delim itată 
teritorial. 

Precizăm de la început că deşi structura 
aşezării indică ea însăşi dezvoltarea pe patru 
cartiere delimitate teritorial acest lucru nu 
este simi lar şi cu o dezvoltare cu ltu rală para
lelă . Locuirea într-un mediu natural comun a 
implicat multe asemănări în modul de abor
dare a construcţiei (locuinţă sau anexe); este 
probabil că diferitele cartiere ale satu lui au 
evoluat ca nişte microzone, diferenţiate 
unele de altele prin anume elemente speci
fice dar unitare totuşi în modul de a construi 
generat de existenţa aproape simultană a 
celor patru grupări etnice în aceleaşi condiţii 
economice, pe aceeaşi treaptă de dezvoltare 
tehnică, în acelaşi mediu fizic. În aceste con
diţii, structuri le esenţiale ale aşezării şi res:
pectiv ale gospodăriei ş i construcţi ilor din ca
drul ei rămân aceleaşi, conferind unitatea 
patrimoniului analizat, patrimoniu pe care îl 
putem defini fără reticenţe ca fiind încadrat 
perfect în marea unitate arhitecturală a Do
brogei; diferenţieri l e specifice sunt rare ş i ele 
aparţin etniei care este implicată în construi
rea şi locuirea respectivei arhitecturi . Aceste 
diferenţieri constau nu în transformarea 
structuri i esenţiale a arhitecturii, ci mai de
grabă în preferinţe pentru unul sau altul din 
materialele de construcţie specifice (olane 
pentru bulgari, tablă pentru nemţi şi italieni, 
stuf pentru români) ca şi pentru anume di
mensiuni ale încăperilor; pe structura specifi
că tradiţională de plan cu trei camere (tinda 
mediană şi două încăperi de locuit) se adau
gă de asemenea una sau mai multe camere, 
ajungându-se la planul dezvoltat cu 4-5 în
căperi , ceea ce nu este neapărat o determi
nare etnică ci ţine mai ales de condiţia eco
nomică a celui care locuieşte casa şi care în 
genere este mai bună la nemţi şi la bulgari. 

Structura etnică se manifestă deci prin 
anume forme care nu afectează în mod esen
ţial gospodăria şi construcţiil e. Vecinătatea 
celor patru grupări etnice, locuind în teritoriul 
satului Cataloi a dat naştere de asemenea 
unor rezultate complexe; influenţele interet
nice s-au manifestat, păstrându-se în acelaşi 
timp caracteristic ile proprii arhitecturii dobro
gene constituită de la sfârşitul secolului XIX în 
modelele reproduse apoi până în prezent, in
diferent de originea etnică a proprietarului . 

Populaţii cu v i aţă şi tradiţii diferite au dat 
astfel naştere în acelaşi spaţiu fizic unor 
forme de civilizaţie caracteristice Dobrogei, 
acea ci vil izaţie în care intră o mulţime de ele
mente comune cu alte popoare. ,Alături de 
entităţil e etnice autohtone trăiesc şi grupe 
de populaţie ven ită la răstimpuri diferite dar 
care au adus şi au dezvoltat apoi în condiţii 
locale o zestre de sisteme constructive şi 
decorative proprii" 20

. Ceea ce am găsit în 
prezent din construcţiile caracteristice satului 
Cataloi şi grupări l or etnice care l-au locuit, 
până la jumătatea secolului XX, reprezintă 
actualmente fondul de arhitectură tradiţiona
lă cu note caracteristice, determinate şi et
nic. 

'° P. Petrescu, Consideraţii asupra raporturilor 

dintre arhitectura rurală şi cea urbană în sud-estul Eu

ropei, în sec. XVIII- XX, în „SCIA', Tom 17, nr.2/1970, 

p. 244 

A~ezare . Satul Cataloi poate fi considerat 
ca fiind un tip de aşezare caracterizată printr-o 
oarecare dispersare spaţială putând fi definită 
nu atât ca o izolare a gospodăriilor cât ca o 
izolare a cartierelor componente; se poate citi 
în forma discontinuă a teritoriului dorinţa de de
limitare clară a locuirii româneşti, nemţeşti, bul
găreşti şi italieneşti. Nucleului românesc care 
constituie partea cea mai veche a aşezării i se 
adaugă în timp toate celelalte cartiere, deter
minând forma discontinuă a aşezării; practic 
aşezarea are tendinţe de dispersare în totalita
tea sa, menţinându-şi unitatea pe cartiere. Se 
poate citi în plan structura regulată a celor pa
tru cartiere (mai puţin cartierul românesc ca
racterizat prin străzi neregulate, urmând îndea
proape configuraţia văii T elitei. Satul în sine se 
desfăşoară după o compoziţie destul de lejeră, 
cu străzi care converg totu şi către centrul unde 
este biserica actuală; în acelaşi timp fiecare 
cartier şi-a avut centrul său administrativ cu
prinzând şcoala şi biserica, care astăzi nu s-au 
mai păstrat, cu excepţia bisericii şi şcolii româ
neş.ti. 

ln conştiinţa locu itorilor satu lui Cataloi, 
structura aşezării s-a menţinut ca fiind con
stituită pe mahalale: 

- mahalaua românească, până la biseri
că; 

- mahalaua sau strada italienească, dez
vo ltată în lungul drumului sătesc ce intersec
tează drumul naţional 405 ; pe direcţia 
nord-sud; 

- mahalaua bulgărească, în vecinătatea 
celei româneşti, în partea de sud-est a aşe
zării (mai puţin regulată ca structură decât 
cea italienească şi nemţească); 

- mahalaua nemţească, dezvoltată de-a 
lungul drumului ce duce spre Nalbant, în par
tea de vest a aşezării (vezi planul satului (plan 
nr. 1) ş i fişele de interviu: Simion Marin). 

Suprafaţa aşezării este ea însăşi într-o 
schimbare continuă, determinată de aşeza
rea sau retragerea din teritoriu a diverselor 
populaţii. Pentru anul 1896, suprafaţa aşe-

zări i era de 3382 ha din care 140 ha erau 
vatra satelor Cataloi şi Enichioi, 1552 ha 
erau ale locuitorilor şi 1690 ale satului; în 
1899 satul Cataloi singur avea 33 ha vatră, 
1137 ha erau ale locuitorilor, 1461 ale satu
lui . În 1904 situaţia satu lui era următoarea : 
36 ha vatra satului (împreună cu Enichioi), 
3856 ale locuitorilor, 1561 ale statului, 
14 12 ha islaz; pe suprafaţă se găseau 306 
case, 1 bordei, 5 prăvălii , 1 O mori şi 139 
fântâni 2 1

• 

În 1939 satul Cataloi este menţionat cu 
situa'1ia destul de ciudată în care 2399 ha de 
teren erau deţinute în proprietate de către 
români, bu lgari şi germani, 1080 de ha de 
teren erau deţinut în arendă de italieni, ceea 
ce înseamnă sau că aşezarea se mărise cu 
cele 1080 de ha arendate italienilor care mai 
deţineau şi alte pământuri în proprietate care 
nu sunt trecute în situaţia statistică sau că 
regimul juridic al acestora se schimbase la 
acea dată; neavând suficiente date nu pu
tem decât să formulăm ca pe o ipoteză vii
toare de lucru că. probabil la 1939 italienii 
erau în situaţia unei repatrieri sau în orice 
caz, a unei retrageri lente din teritoriul satului. 

ln prezent, suprafaţa satu lui Cataloi este, 
în intravilan, de 280 ha, ceea ce indică o 
dezvoltare a sa, în timp. 

Cartierul (mahalaua) nemţească, situată 
în lungul drumului naţional ce duce spre Nal
bant, se dezvoltă ca un nucleu organizat în 
gospodării aliniate de o parte şi alta a dru
mului; gospodăriile au formă dreptung hiulară 
alungite ; construcţiile sunt grupate spre 
drum, restul gospodăriei constituind grădina; 
mahalaua nemţească se dezvoltă în partea 
de vest a râului T elita, care înconjoară cartie
rul românesc, făcând cotu l spre sud de-a 
lungul drumului Tulcea-Babadag; în confor
mitate cu descrieri le aparţinând unor călători 
de la începutu l secolului XX, cartierele sau 
satele nemţeşti se deosebeau de cele ale al
tor etnii prin ordinea şi curăţenia care dom-

21 M. D. Ionescu. op. cit„ p. 399. 

1. Stradă nemţească în satul Cataloi, la începutul 
secolului. Reprod. după Bilder aus der Dobroudjoha. 

<Sttafţe in <tataloi. 
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2. Stradă nemţească din salul Cata/oi, înainte de 1918. 

neau în ele şi care adesea erau impuse prin 
reguli stabi lite de primar în acord cu întreaga 
comunitate; străzi le sunt trasate drepte, pe 
cât permite terenul şi largi; de-a lungul lor 
sunt plantaţi arbori care transformau aceste 
sate în adevărate oaze de verdeaţă, o 
adevărată surpriză pentru călătorul prin 
peisajul arid şi devastat al Dobrogei 
începutului de secol (Foto 1, 2) . Casele erau 
ali niate de-a lungul drumului , în cu~i destul 
de înguste, delimitate prin garduri de 
scânduri sau piatră , tencuite şi văruite. În 
1918, P. T raeger însoţind armata germană 
prin Dobrogea are surpriza descoperirii unei 
zone în care satele şi oamenii erau peste tot 
altele; în acest amalgam, descoperă satele 
nemţeşti constituite după regu li anume „cu o 
stradă curată, foarte largă. Case cochete, 
văruite cu alb, cu frontoane colorate ce se 
aflau pe stânga şi pe dreapta, la distanţă 
egală ca o coloană în verdele proaspăt al 
copaci lor" 22

• Tipologic, sate le germane de 
co lonizare din Basarabia erau constituite 
după modelul satelor cu gospodăriile aliniate 
de-a lungul unei singure străzi (Teplitz, Paris, 
Borodino) sau erau sate cu mai multe străzi, 
din care una îndeplinea rolul de stradă 
principală,pe ea fiind aşezate clădiri l e 
administrative obligatorii: şcoala şi biserica 
(Sărata, Berezina, Tarutino). Cartierul 
nemţesc din satul Cataloi face parte din cea 
de-a doua categorie tipologică , 
desfăşurându-se de-a lungul a două străzi, 
drumul spre Nalbant fiind strada principală. 

ln cadrul acestui cartier, constituit de fapt 
ca o aşezare în sine, cu caractere specifice 
care îi conferă personalitate în cadrul 
aşezării, gospodării le nemţeşti au dispărut în 
prezent, reconstituirea lor putându-se face 
cu greu , cu ajutorul datelor cuprinse în 
bibliografia destul de săracă ce tratează 
acest subiect ; este necesară reluarea 
concluziilor privind cartierul fostei colonii 

22 P. Trager, op. cil„ p. 9-292. 
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germane din Dobro~ea la finalul cercetării 
coloniilor germane din Dobrogea de nord . 

Singura gospodărie, considerată ca un 
adevărat relict etnografic pentru zona în dis
cuţie este cea care apa~ine lui Dăuceanu 
Petrache. Pornind de la analiza gospodăriei 
ş i i'ljutându-se de datele cu lese de la infor
matorii locali care au mai văzut gospodăriile 
nemţeşti nealterate de transformări de la în
ceputu l secolului, putem trage următoarele 
concluzii privind amenajarea gospodăriei în 
cadru l co loniei nemţeşti din satul Cataloi: 

- caracterul organizat al gospodăriei, 
funcţie de spaţiul avut la dispoziţie , de forma 
şi suprafaţa curţii (în genere dreptunghiula
ră) ; casa este aşezată perpend icu lar pe 
drum, puţin depărtată de gardul care închide 
gospodăria şi în orice caz departe de casa 
vecinului, niciodată lipită de aceasta, sau în 
preajma ei . Partea cea mai caracteristică et
nic a acestei gospodării o constitu ie adăpo
sturi le pentru vite (garduri) plasare în conti
nuarea casei şi formate în genere dintr-o în
căpere de dimensiuni mari cu rol de sursă şi 
grajd ; în rând cu casa, sunt plasate celelalte 
anexe: magazia, bucătăria, coteţul pentru 
păsări (curnic), cocina. 

Conform informaţiilor obţinute de la local
nici şi bibliografiei,gospodăria care are am
plasate anexele în continuarea casei, carac
terizează etnia germană dar se întâlneşte şi 
în gospodăriile celorlalte etnii din sat, dovadă 
că influenţele au existat tot timpul în cadru l 
comunităţii de locuire chiar dacă aceasta nu 
a avut caracter omogen (ex. gospodăria ro
mânească al cărei proprietar este în prezent 
Sp~nu Ana) -planşa 6. 

ln afara amplasării anexelor în continua
rea casei, au existat şi gospodării în care, în 
continuarea casei este amplasat numai graj
dul, iar magazia şi bucătăria sunt amplasate 
faţ~ în faţă cu casa. 

ln 1926 , Ioan Georgescu face 
următoarea descriere pentru gospodăriile din 
coloniile nemţeşti: 

„Casa este o clădire lung ă, îngustă, cu 
acoperiş înalt, începând de la odaia de frunte 
se înşiră la r~nd toate încăperile necesare 
gospodăriei". ln afară de aceasta se mai află 
şi gospodăria în care „faţă în faţă cu casa se 
găseşte bucătăria de vară, apoi beciul , fân
tâna cu jgheabul pentru adăparea vite lor. 
Mai e apoi hambarul pentru ţinerea ş i usca
rea păpuşoiului. Nemţii îl construiesc din laţi. 
Românii , bulgarii şi tătarii îl fac din nuiele ş i 
seamănă cu un coş mare. Nu lipsesc cote
ţele pentru porci ş i găini " 23

• 

Un element caracteristic etnic care apare 
în gospodăria germană din Cataloi este gar
dul de zid, cu poarta mare pentru căruţe şi 
poarta mică pentru oameni; acesta are di
mensiuni mai mici decât gardurile nemţeşti 
din zonele transilvănene dar înconjoară curtea 
oferind mai multă s iguranţă ş i adăpost go
spodărie i (foto 3); în prezent asemenea gar
duri nu mai există fiind înlocuite cu garduri 
de scânduri, piatră sau stuf. 

Cartierul italienesc este cel mai nou con
stituit în cadrul aşezării, fapt ce se poate citi 

& 
soma lîc 

magazie 

Planşa 6 Casa Spânu Ana. 

SPINU ANA 
se. 1• 200 

în planul cadastral; este amplasat mai izolat 
decât celelalte cartiere, cu gospodări il e de o 
parte şi alta a străzii ce poartă denumirea lo
cală de „strada i taliană". Gospodăriile se de
sfăşoară în plan după forma dreptunghiulară 
impusă de lotul de împroprietărire , cu casele 
amplasate la linia străzii, puţin îndepărtate în 
curte. Majoritatea locuinţelor sunt orientate 
cu frontul îngust spre drum (foto 4). Aşeza
rea casei perpendicular pe drum s-a consti
tuit ca o regulă în mahalaua italienească; ca
sele recent construite sau în construcţie nu 
mai respectă această dispunere ci sunt aşe-

2• I. Georgescu, op. cit„ p. 42. 
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3. Familie de germani stabiliţi în Dobrogea . Se 
remarcă poarta m ică şi gardu l din zidă rie 
caracteristic gospodăriei germane. 

zate cu faţada pri n ci pală spre drum (spre est 
sau spre vest) - foto 5 . 

În cadrul gospod ărie i , spre deosebi re de 
gospodării l e nemţeşti, grajdul , magaziile, co
teţele nu sunt amplasate în rând cu casa ci 
despărţite de ea, aranjate spre fundul curţi i 
sau în faţa casei, după reguli dictate de for
ma ş~ sup rafaţa curţii , de posibilităţi l e de ac
ces la anexe ca ş i de plasarea casei într-o 
poziţi e cât mai avantaj oasă în cadrul gospo
dărie i ş i în raport de drum. Gospodări i l e sunt 
despărţite de garduri de scânduri sau chiar 
gardu ri de marmură roş ie (s-a păstrat unul 
singur). Casa poate fi nucleul în jurul căru ia 
lateral sau în spatele ei se adosează anexa 
specifică , denumită celar, cu rol de locuire ş i 
preparare a hranei, sau ro l de depozit. 

ln cazu l gospodăriil o r din mahalaua italie
n ească , curtea este uneo ri d es pă rţită în· 
do u ă, prima parte cuprinzând l oc uinţa ş i 
anexe gospodăreşti de tipul bucătărie i , ma
gaziei iar cea de-a doua cuprinzând anexele 
legate de creşterea vitelor (grajduri ş i mai rar 
adăposturi pentru oi) . Italienii erau mai ales 
meşteşugari , practicând meşteşug uri legate 
de prelucrarea pietrei ş i d efri şări (in iţial ) f iind 
prea p uţ i n i c rescători de vite ş i agricultori . 
Creşterea vitelor era caracte ristică mai ales 
germanilor ş i bulgaril or, germ an ii fiind în 
ace iaş i măsu ră ş i buni meşteşugari (posedau 
fierări i ş i erau meşteri în învelitu l caselor cu 
stuf) . 

Cartierul bulgăresc, amplasat în continua
rea străzi i i tal ieneşt i, spre est ş i fi ind des păr- :; 
ţit de mahalaua românească prin apa Tel i ţe i d :;; 
(în prezent - derea) - are gospodării l e am
plasate în loturi dreptunghiulare de-a lungul 
uliţe l or ; trama strada lă este nereg ulată, ur
mând co nfiguraţia terenului . Ordinea ş i regu
laritatea întâlnite în cartierele nemţesc ş i ita
lienesc nu mai sunt menţinute aici; elemen-
tul specifi c etnic este amplasarea tutu ro r 
anexelor în juru l casei, formând un nucleu 
cent ral în cadru l gospod ărie i (P l anşa 1 -
gos podări a Florea Constantin) . Casa este 

5. Casă în construcţie, pe strada italiană din Cataloi, 
199 1, orientarea noilor construcţii se face funcţie 
de drum-cu fa ţada principală la drum; construcţia 
păstrează planul şi materialele tradiţionale. 

PLAN LOC Ul NT A sc.1 : 100 

1 - 5 camera 

6 bucatârie de vara 
?„ e magazie 
9 sa ivan 

10 sama lî r 
11 porumbar 

4 . L ocuinţă din mahalaua ita lia nă din Cataloi. 
Orientare a casei perpendicular pe drum. Proprie tar 
Furtună Nicolae. 

4. a. L ocuinţă acoperită cu olane din mahalaua 
nemţească. 

Planşa 1 Gospodăria Florea Constantin: planul 
locuinţelor şi anexelor. 
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amplasată spre interiorul curţi i iar anexele 
cele mai importante destinate creşterii vitelor 
sunt adosate locuinţei (saivanul); între saivan 
şi casă sunt întrerupte cele două magazii, de 
care este lipit samalâcul; singura anexă am
plasată izolat în curte este porumbarul, con
strucţie de dată recentă. Curtea este de 
asemenea împărţită în două - prima parte 
fiind rezervată grădinii şi locuinţei iar cea de
a doua, intim legată de prima prin faptul că 
anexele sunt lipite de casă, este destinată 
desfăşurării activităţi lor economice le~ate de 
creşterea animalelor (au fost ş1 crescaton de 
cai). În genere gospodăriile bulgăreşti se ca
racterizează prin adunarea anexelor în jurul 
casei şi prin mai marea atenţie acordată 
con strucţiilor destinate creşterii an imalelor. 

8. Ga1d de piatra. 

9. Gard de stuf. 
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7. Uliţă din cartierul 
românesc al satului. 

Cartie.rul românesc este ce l mai vechi , 
fiind nucleul după care s-a constituit restul 
aşezării , în etape diferite de timp. Acest lucru 
este vădit în plan prin faptu l că această ma
hala are trama stradală extrem de neregula
tă, dictată numai de configuraţia terenului . 

În amplasarea construcţii lor în spaţiul 
gospodăriei nu s-a ţinut cont de vreo regulă 
anume: s-a căutat numai ca locuinţa să fie 
în aşa fel amplasată încât să primească mai 
multă lumină şi să fie în orice caz cu faţada 
principa lă direcţionată spre unul din punctele 
cardinale care oferea mai mult adăpost îm
potriva vânturi lor puternice (de obicei casa 
este orientată spre sud şi vest). Gospodăria 
Spânu Ana are ' l ocu inţa îndreptată cu faţa 
spre sud şi cu spatele la stradă, ceea ce do
vedeşte că drumul nu a fost criteriu l major în 
alegerea direcţiei locuin1ei. • 

Străzi le din cartierul românesc sunt in

guste şi întortocheate, mai degrabă ulije~ 
de-a lungul cărora casele sunt dispuse fara 
nici o regulă-. foto 7. În genere gospodăriile 
sunt despărţite de garduri puţin înalte , de 
piatră , scândură şi stuf. (foto 8, 9). 

Anexele sunt dispuse funcţie de locuinţă, 
fie în rând cu ea (gospodăria Spânu Ana) , fie 
în faţa casei - în cazul acesta atât casa cât 
ş i anexele sunt dispuse p~r~en~icula,r pe 
drum (gospodăria nr. '2.77), lasand rn mij locul 
curţii un spaţiu îngust şi .dreptunghiular, de
numit ogradă; acest spaţiu este del1m1tat de 
construcţiile paralele ale l ocuinţei şi anexelor 
ca şi de garduri paralele, în continuarea con
strucţiilor ; în felul acesta curtea este de fapt 
împărţită în trei părţi: una d.e folosinţă c:_om~
nă - ograda, una care conţine de regula gra
d iniţa de flori şi casa şi cealaltă destinată 
anexelor ş i tuturor activităţi l or gospodăreşti 
legate de creşterea vitelor şi păsărilor ceea 
ce presupunea un spaţiu mai puţin ordonat 
ş i curat decât curtea casei . 

Arhitectura . Din punct de vedere al ar
hitecturii construite pe teritoriul celor patru 
mahalale ale satului Cataloi facem de la în
ceput menţiunea că ea nu se deosebeşte 
ese.nţial de la etnie la etnie . . .• 

ln genere, arhitectura satului Catalo1 in 

totalitatea ei poate fi încadrată tipurilor de ar
hitectuă tradiţională dobrogeană; diferenţa ş i 
originalitatea aşezării constau în reunirea pe 
un singur areal a diversităţii de tipuri de casă 
dobrogeană , a diversităţii de materiale de 

construcţie pentru învelitoare (olane, stuf, 
tablă, ţiglă şi materiale .moderne). Fo~ma 
satului şi modul de organizare a gospod.a:1e1 
conţin mult mai multe elemente spec1f1~e 
etnic decât arhitectura. Planrmetnc şr tehnic 
arhitectura satului Cataloi nu este deosebită 
de restul Dobrogei . Tendinţa de reproducere 
a unor modele constituite şi devenite 
prestigioase în sat este val abilă şi pentru 
satul Cataloi; singura deosebire în ceea ce 
priveşte arhitectura este că planul cu trei 
camere este sau nu amplificat funcţie de 
posibilităţile economice ale locatarull!i sau de 
numărul de membrii ai familiei . ln cazul 
italienilor care , după datele oferite de 
informatorii locali, ocupau mai multe familii 
aceeaş i lo cuinţă, planul acesteia este 
supradezvoltat prin adăugarea în spatele 
locui nţei sau lateral de ea a una sau mai 
multor încăperi (gospodăria Caloianu Gicu , 
gospodăria Casian Alexandrina - planşele 
'2., 3) . 

Casa germană, bulgărească , italienească 
sau românească este rezultatu l adaptării 
unor informaţii cu ltu rale şi a unui mod de 
viaţă specific (obişnuinţe economice, mod. de 
preparare a hranei etc .) unui mediu f1z1~ 
ace l aşi pentru toţi; diferenţ~ ~ fost creata 
mai ales de puterea economica a uneia sau 
alteia din etnii care îi permitea sau nu să 
construiască un anume tip de casă. Se 
produce şi în cazul satului . Cataloi acel 
proces de aculturaţie caracteristic Dobrogei, 
generator de forme originale, dev~nite ~e 
acum tradiţionale pentru aceasta zona . 
Acestea sunt rezultatele con v ieţuirii şi 
interacţionării dintre grupări etnice diferite 
dar acţionând unitar, într-un mediu special, 
economic şi fizic identic. Spiritul de imitaţie 
atât de dezvoltat în comunităţile rurale· este 
un alt factor de unitate şi în cazul de faţă . 
De asemenea, faptul că multe din aceste 
etnii , deşi sensibil diferenţiate din punctul de 
vedere al s paţiu lui geografic din care provin 
(în special, nemţii) au ajuns în Dobrogea 
chiar cu propria informaţie culturală alterată 
de contactul cultural cu etnicii din zonele pe 
unde au trecut (la începutu l secolu lui se · 
afirma despre arhitectura din unele colonii 
nemţeşti din Dobrogea că este ~a fel cu ~ea 
rusească - lucru probabil adevarat dat fond 
colonizarea nemţilo r în zone cu popu l aţie 
rusească). Dacă intersectările etnice sunt 
mult mai rigide pe planul organizării familiale 
ş i în genere a tot ceea ce ţine de spiritual ,. 
pe planul cu lturii materiale acestea sunt mar 
laxe, se omogenizează mai repede obligate 
fiind la adaptare în ceea ce priveşte mediul 
fizic furnizor de materiale de construcţie dar 
ş i caracterizat de un anume topoclimat ş i de 
o anume configuraţie a terenului de care 
arhitectura trebuie să ţină seama. 

Se con stată în zona studiată un fapt , 
valabil şi pentru evo lu ţia satului Cataloi: 
actualm ente aş eză r i le sunt marcate de 
dorinţa de modernizare dar în cadrul acestui 
proces de adaptare la un mod de trai nou ş i 
la noi condiţii economice, Dobrogea, atât de 
de s chi s ă influenţelor , est e extrem de 
tradiţionalistă; schimbările în mate.rie de 
construcţii se produc lent. Se menţine nu 
numai materialul tradiţional de construcţie cr 
ş i planimetria, dispunerea ş i fun cţionalitatea 
tradiţională a încăperilor. 
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Planşa 2. Gospodăria Caloianu Gicu 

Planşa 3. Gospodăria Casian Alexandrina. Locuinţă dublă 
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Deosebim în cadrul arhitecturii satului 
Cataloi, următoarele tipuri de l ocu inţă, mer
gând de la cele mai vechi tipuri (început de 
secol XX) până la construcţiile noi (foto 1 O, 
11, 12) constru ite după 1960 până în 1970 
când Legea s i stematiză rii satelor interzice 
construcţ ia de l ocuinţe . 

1. Cel mai vechi t ip de l ocuinţă este con
siderat a fi cel cu trei camere fără prispă; in
trarea se af lă în axul casei; se intră din curte 

. _, 

1 O. Locuinţe moderne din 
satul Cataloi. 

11. 12. Locuinţe moderne. 
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direct în tindă; intrările în camerele de locuit 
sunt practicate în pereţii laterali ai tindei -
casa fiind „stil vagon" (comandată); pereţii 
au înălţimea mică, ferestrele sunt de dimen
si1 1ni mici, câte una la fiecare cameră. (plan
Ş3 4 c. sa Furtună Nicolae). 

Casa cu trei camere, fără prispă poate 
avea adăugată lateral , adosat laturii înguste 
a ulti me i camere de locuit, spre interiorul 

13. Casă cu trei camere, fără prispă, cu celar adosat 
lateral. Gosp-Caraman Mana din mahalaua italiană. 

14. Detaliu celar-Caraman Maria, mahalaua ita liană. 

Pl anşa 4 Casă cu trei 
camere, fără prispă - face 
parte din tipurile vechi de 
locuinţă ale satului Cataloi; 
Gospodăria Furtună 
Nicola e, strada italiană . 

l/, }0 

PLAN L OCu iNrĂ 
:;c. I : fOO 
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că ri r I 

f---1111-----i - -

-

1---1•i.-"1111-__, ~ 

-

curţii - o a patra cameră având rol de bucă
tări e sau magazie; această a patra încăpere 
se află sub ace laş i acoperiş cu casa (Cara
man Maria - foto 13, 14). 

2. Casa cu trei Încăperi (tinda şi două 
camere mediane) şi prispă pe o singură latu
ră (faţada principală); este un tip comun zo
nelor de câmpie, în Dobrogea având unele 
aspecte specifice legate de proporţii şi de în
velitoare; se caracterizează prin prispa de 
piatră lipită cu lut sau numai piatră lăsată 
aparentă, înaltă de circa 0,53 m şi lată de 
circa 1 m; acoperişul prispei este comun cu 
ce l al casei ş i se sprijină de 7-8 stâlpi de 
lemn, cu capitel ornamental (forme simple 
obţinute din cioplire cu toporul SRU traforate); 
prispa poate fi liberă sau poate avea parapet 
de scânduri, cqmpact sau traforat, cu decor 
obţi nut prin valorificarea pozitivului şi negati
vului scândurilor traforate, alternând plinul cu 
golul - foto 15; în acest context prispa înde
p l ineşte nu numai rolul funcţional de prote
jare a i ntrării ş i pereţilor de s paţiul de legătu
ră interior-exterior ci şi pe acela de spaţiu de 
reprezentare şi de prestigiu social fiind prin
cipalul loc de desfăşurare a decorului arhi
tectonic (stâlpi , parapet, tavan, pazie); la 
aceste case ferestre le sunt mari , uneori cu 

15. Parapet din scânduri 
traforate. Casa Roşu 
O. Ion. 

.JGindvn 

Db.rAi /u 11'18i lVA l:U. 

GRINDĂ - c .fpfl/OR,. 
DETAL II/ PLAt:°ON 

CAH E. RJ. 

gcspodnria FURTUNĂ N. 
Catalo1 

rame decorate; accesul pe prispă se face 
printr-o s implă deschidere plasată central , 
când are parapet sau printr-o s implă mar
care a accesului cu câteva trepte de piatră. 

Tipul de casă cu trei camere şi prispă pe 
faţada principală este reprezentat de locuin
ţele aparţinând următoril or proprietari: Iordan 
Spînu, plansa 5; Spânu Ana, planşa 6; Roşu 
D. Ion , planşa 7 ş i foto 16. 

3. Un alt tip de locu inţă derivat din tipul 
cu trei camere !?i prispă la faţada principală 
este cel obţinut prin adăugarea unei a patra 
camere ce iese din plan ş i închide unul din 
capetele prispei. . 

Se obţine astfel un tip de casă care a 
fost denumit de literatura de special itate ca
sa cu chiler (termenul ch iler nu se foloseşte 
în zonă fiind în locuit cu cel de aplecătoare) . 

Casa cu chiler lateral - are aceleaşi ca
racteristici ca şi casa cu trei camere ş i pri spă 
pe faţada principală, deosebirea constând în 
faptul că această a patra încăpere este in
clusă sub aceeaşi învelitoare cu casa, acea
sta având formă mai l u n gă; chi leru l poate 
avea rol de locuinţă, bucătărie de vară şi iar
nă, depozit sau poate fi multifuncţional unind 
toate ce le trei funcţionalităţi: locuire, prepa
rarea hranei, depozit. 
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Planşa 5 Casa Iordan Spânu. 

·:obn -bc1geoc 
l1 2 o • 40 

o 
o 
-.' 

PU\N LOCUINTA 
SC 1 ·.100 

FAT1.\D1~ LOCUI NTA 
SC. 1•100 

OE Tr\UU ~-.TI LP 

se ·1 : JO 

5C . 1 :IOO 

FAŢADA PR1/JCIPALA 

9ospodorio Ro~u o. ioH 
CA TAL Ol 

Pl anşa 7. Casa Roşu O. Ion. Cartierul bulgăresc 

16. Casa cu lrer camere şr p11spa pe o singura latura - Roşu O. Ion. 

1,, 

PLAN LOCtJINTA SC . 1 •100 

" , .oo - ·"-"·""-" ----+~~· 

16.00 

~ \ .lO 

i 

I 
'±0.0D 

--'----------'===L...---------..l- z~s> 
FATADA PRINCIPALA! 

1 se. : 100 

I~ 

detal 11 fereastră 

t:i 50 

4. '/O 

PLAN lOCUINTĂ Se; , 1: 100 

4. 70 

de tal r u stîlp 
se. MO 

j-

/JerALiu P AZI F 2 

DETAt- i 11 CAPITEL .) 

RUSU Im-I 
Col-oloi 

149 

http://patrimoniu.gov.ro



În Cataloi s-au considerat a fi importante 
pentru acest tip de casă: casa Florea Con
stantin foto 17; casa Bianchi (actual Petrov) 
foto "18 ; casa Munteanu Mari a, foto 19. 

Casa cu chiler În spatele locuinţei are 
ace l eaşi caracteristici ca ş i casa cu trei ca
mere , pris pă pe faţada principa l ă, deosebi
rea constând în faptul că în spatele casei 
este adosată o anexă (aplecătoare) cu func
ţ ionalităţi multiple (mai ales depozitare); 
aceasta poate urm ări întru totu l planul lo
cuinţei propiu-zise având deci tot trei încăpe ri 
c u c ore s pondenţă din una în alta sau 
poate avea numai două încăperi cu intră ri 
separate (Casian Marta - planşa 8); acoperi
ş ul acestui gen de aplecătoare cel mai ade-

150 

17. Casă cu trei camere şi chiler 
lateral. Cadierul nemţesc 

sea diferenţiat de cel al l ocuinţei este formal 
dintr-o apă ş i porneşte de sub streaşina lo
cuinţei al cărei acoperi ş are de regulă patru 
ape. 

Case reprezentative: 1. casa Caloian 
Gheorghe - ap l ecătoare adăugată ulte1·io1 
con strucţiei casei; recentă; nu face parte d11 
plan - foto 20; 2. Casian Marta - p lanşa r 

4·. Tipuri mixte: casa cu trei camere (tin 
dă mediană y i două camere), prinsă pe faţa 
da principala ~i prispă parţială obişnu ită prin 
retragerea peretelui de faţadă al tindei; acest 
tip de casă este rezu ltatul combinaţiei în fa
ţadă a două tipuri de casă cu personalitate 
proprie, la fel de vechi ş i răspândite pe tot 

18 . Casa B ia nchi. StradH 
italieanească. 

19. Casa cu trei camere şi chiler 
adosat lateral, acoperită cu 
olane; mahalaua bulgărească. 

teritoriul Dobrogei. Casa cu prispă parţială ~i 
cas"!. cu prispă pe o latură (faţada principa
l ă). ln Cataloi, acest tip frecvent întâlnit pe 
valea Dunării este rar - casa Dăni l ă Ion. 

5. În afara tipuri lor deja enumerate s-au 
mai întâlnit ş i tipuri de case cu planul dezvol
tat, caracteristice mai ales populaţiei italiene
şti ş i b ulgăreşti. 

Casa dublă. Aceste planuri se obţin prin 
combinarea pe lungime a două „case" sepa
rate, fiecare având tindă ş i o cameră de lo
cu it; se obţine un tip de casă dezvoltat pe 
lungime, cu prispă pe toată lungimea faţadei 
principale; cele două „case" au intrări sepa
rate . ln lateral de casă este adosată aplecă
toarea având şi ea intrare separată; accesul 

pe prispă se face prin două deschideri, fie
care fiind amp lasată în dreptul intrării celor 
două încăperi cu rol de tindă. Singura casă 
de acest fel este cea aparţinând lui Ivanov 
Ivan - planşa 9 . Este o casă dublă ce putea 
servi pentru locuirea a două fami lii separate. 
Din datele obţinute de la informatorii locali -
italienii aveau obişnuinţa de a locui mai multe 
familii o sing ură casă, trăind însă complet 
separat. Acest tip de casă este întâlnit ş i la 
alte etnii: aromâni, bulgari, greci, turci . 

Un alt tip de casă cu plan dezvoltat, fiind 
tot o casă dublă , este casa Casian Alexan
drina din mahalaua italieni lor; la prima vedere 
casa pare a fi construită după tipul casei cu 
trei camere şi prispă pe faţada principal ă; 
acestui plan care este planul locuinţei princi
pale i se adaugă încă trei camere care au 
coresponde nţă cu primele trei printr-o u şă 
practi cată între cele două încăperi mediane; 

20. Casa Caloianu Gh„ str. italiană. 

accesul între încăperi este asigurat continuu 
dintr-o cameră în alta; în plan casa are forma 
unui pătrat ; are de asemenea două intrăr i 
plasate faţă în faţă, în axul case i; acest lucru 
asigură folosirea complet separată a acestei 
locuinţe duble -planşa 3. Deosebit de inte
resant este sistemul de încălzire, de influenţă 
ita l ienească - planşa 3. 

Un alt tip de l ocuinţă cu planul dezvoltat 
este cel aparţinând lui Florea Constantin -
planşa 1 ; ş i această locuinţă se dezvo ltă du
pă forma unui cub paralelipipedic, având 
d0t.jă intrări separate, din care una este mar
cată de o prispă parţială formată prin retra
gerea peretelui tindei ş i cealaltă de un bal
con închis (marchiză); casa are trei încăpe ri 
de locuit, o tindă şi două magazii adosate în 
lungul casei; cele trei încăperi de locuit sunt 
dispuse în forma literei L şi împreună cu tin
da formează în plan un pătrat (corpul princi
pal al construcţ i ei ), restu l fi ind încăperi 
anexe - magazii, saivan; toată construcţia se 
prezintă ca un bloc masiv care include în 
ace laş i areal bine delimitat ş i funcţi il e de lo
cuire ş i ce le economice. Casa este caracte
ristică populaţiei bulgăreşti care se ocupa 
mai ales cu creşterea vitelor; planul este de
terminat de necesitatea de a avea cât mai 
aproape ş i pe un spaţiu cât mai restrâns lo
curile destinate adăpostirii animalelor, acce
sul fiind astfe l facilitat şi perm anentizat. 
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Materiale şi tehnici de con
structie 

' 
Sunt ace leaşi ca pe întreg teritoriul Do

brogei , deosebirea constând în procentul în 
care se întâlneşte un material sau altul ca şi 
în faptu l că unele materiale devin elemente 
de caracterizare etnică. Pentru construcţia 
pereţi l or italienii preferă chirpicii, celelalte et
nii ceamurul; pentru învelitoare, bulgarii pre
feră olanele, nemţi i ş i italienii tabla neagră , 
românii - stuful. 

Materialele de construcţie nu sunt dife
renţiate de la etnie la etnie ci numai între
buinţate de unii sau alţii în propo~ii diferite, 
funcţie de puterea economică a gospodăriei . 

Temelia : era alcătuită din piatră de ca
rieră adusă din exploatări l e de la Uzum-Bair 
sau As-Mandra sau chiar din piatră prove
nind din cariera satului; era în genere adusă 
şi prelucrată de italieni dar şi de nemţi; te
melia putea fi numai un pat de pietre mă
runte, numit „saur" pe care se aşază apoi 
chirpicii sau putea fi o fundaţie pentru care 
era necesară săparea unui şanţ de 0 ,30 m 
sau mai mult, care se umplea cu piatră; pia
tra se mai folosea la construirea prispelor în 
care caz avea liant de lut sau la construcţia 
gardurilor. 

Materiale pentru construirea pere
t ilor: materia primă este lutul folosit fie sub 
~armă de chirpici, fie ca ceam ur - pastă 
omogenă de pământ amestecat cu p leavă şi 
paie tocate, frământată cu picioarele; tehni
ca ridicării pereţilor de ceamur era cea obiş
nuită în Dobrogea, fără cofraj de scânduri; 
peste temelia de piatră se aşezau rânduri de 
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ceamur alcătuite din „ boţuri " preparate din 
vreme. Pereţii se înalţă în 4-5 straturi suc
cesive - fiecare strat necesitând să fie lăsat 
să se usuce o vreme (cca. o săptămână); 
deasupra lui se cl ădeşte stratul următor; 
straturi le se construiesc o dată pe tot peri
metrul casei, pereţii ridicându-se în acelaşi 
timp . Pereţii sunt foarte groşi (40-50 cm) şi 
sunt buni izolatori termic fiind în ace l aşi timp 
foarte elastici şi rezistenţi la şocuri puternice 
(cutremure); casele cu pereţii de ceamur 
sunt mai frecvente decât cele cu pereţii de 
chirpici , acestea din urmă fiind întâlnite mai 
ales în mahalaua ital iană. 

Pereţii caselor, indiferent de tehnica în 
care sunt construiţi sunt tencuiţi ş i văruiţi , de 
preferinţă cu alb; mai nou se fo loseşte pen
tru tencuială , în loc de lut, mortarul de ci
ment. 

Lemnul nu este folosit la construirea pe
reţi l or locuinţei ; se întâlneşte însă la con
strucţia porumbarelor şi altor anexe, sub for
mă de nuiele împletite, lipite de ceamur. 
Lemnu l este folosit pentru stâlpii prispei . 

Materiale folosite pentru şarpantă 
- lemnul este materialul fo losit pentru con
struirea arm ăturii acoperişul~i; s-a fo losit 
lemnul de brad şi salcâmul. lndeosebi că
priorii sunt făcuţi din salcâm; esenţa fo l osită 
intens rămâne bradul , cumpărat de la Tulcea 
- prelucrat sub formă de grinzi ş i scânduri . 
Cea mai mare cantitate de lemn este folosită 
pentru construirea tavanulu i; Tavanul era 
construit din grinzi dispuse perpendicular pe 
axul casei, din 80 în 80 cm peste care se 
băteau scândurJ îmbinate în „nut ş i feder"; 
(Planşa a 4-a) . ln pod se punea peste scân
duri ceamur care apoi era lipit cu lut; scân
durile tavanului puteau fi bătute una l ângă 
alta, locul unde se uneau fiind marcat cu 
şipc i bătute peste scânduri . Un alt gen de 
tavan era cel care se compunea dintr-o grin
dă principală (grinda meşter) plasată în axul 
longitudinal al casei ş i descărcându-ş i greu
tatea pe cei patru pereţi ai casei (doi interiori, 
do i exteriori); pe această grindă (meşter 
grindă) se aşezau grinzile mici (grinzce, grin
z işoare) care înaintau dincolo de peretele ax-

17. a. Detaliu prispă . Casa Florea Constantin 
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terior al casei pentru a se sprijini cu unul din 
capete pe fruntarul prispei,construind astfel 
prelungirea necesară adăpostirii prispei; la 
casele bu l găreşti tavanul prispei era bătut cu 
scânduri (tăvănit) la ce lelalte fiind bătut cu 
stuf peste care se lipea cu ceamur ş i apoi se 
văruia , grinzile mici rămânând aparente - se 
crea astfel un decor obţinut prin simpla rit
mare a grinzi lor de lemn pe suprafaţa tencu
ită şi văruită. (foto 17 a). 

Învelitoarea - întâlnim pe teritoriul sa
tului Cataloi toate tipurile de învelitori folosite 
în Dobrogea de la cele de stuf , bătut ruseşte 
(rar) sau nemţeşte (c;le către meşterii veniţi 
de la Somova şi Sarin asuf) la cele de olane 
ş i de tablă neagră; în prezent se mai folo
seş,te azbocimentul ş i ţig l a. 

lnve litoarele de stuf erau folosite de în
treaga populaţie dar se găsesc în număr mai 
mare în mahalaua românească ş i uneori în 
cea bulgărească. 

Stuful era adus de la Sarichioi. Acoperi
şu l cu învelitoare de stuf era în două ape, 
formând în lateralele casei câte un fronton 
triunghiular („fundurile casei") care este fie 
„înfundat" cu stuf, fie este acoperit cu scân
duri bătute şi uneori decorate cu t raforu ri, 
abordând motive fi tomorfe . La casele nem
ţeşti, dar ş i la cele româneşti frontonul casei 
se termină adesea încheiat în două capete 
de cal cu rol apotropaic. 

Olanele - învelitoare tradiţională în Do
brogea, de sorg inte bizantină, amintită pen-
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tru prima oară pentru Dobrogea de nord de 
către călătorul Evlia Celebi descriind casele 
Babadagului ; este învelitoarea preferată de 
populaţia bulgară, ea apărând cu o frecvenţă 
destul de mare în satele locuite de această 
etnie. În cazul învelitorii de olane acoperişul 
este în patru ape , cu pantă mică având de 
s u sţinut o greutate mare. Ol anele se pun 
peste un strat de ceamur sau peste unul de 
stuf lipit cu ceamur (vezi fi şele de informator) 
- planşa 5, gospodăria Spânu Iordan. 

Acoperişul de olane are pe faţada princi
pală două lucarne, numite local „cucuve le" 
sau „fumare" care au rol de aeris ire a podu
lui . 

, Tabla neagră este un material pătruns 
mai târziu în satele Dobrogei şi în genere 
este caracteristică populaţi ei înstărite a satu
lui . Greutatea procu rări i ei precum ş i scum
petea materialului au făcut ca tabla să dispa
ră de timpuriu din con strucţia de l ocuinţe . 
Tabla neag ră se ap lică peste astereala de 
scânduri a şarpante i , s u sţinută de căpr i ori şi 
leturi . 

Acoperiş ul de tab lă poate fi în două ş i în 
patru ape; în cartierul german tabla era folo
s ită ş i la acoperirea anexelor. 

Decorul arhitecturii din satul Cataloi 
este limitat la câteva elemente ale faţade i 
principale (stâlpi , parapet, prispă) sau la 
frontoanele triunghiulare ale acoperişului cu 
două ape. El constă în traforuri dispuse ade
sea pe pazia casei şi parapetul prispei sau 

1. 
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17. b. Detaliu fronton. Casa Florea Constantin. 

din elementele traforate separat şi bătute pe 
fondul de scânduri al frontoanelor . Când 
este amplasat pe pazie traforul împodobeşte 
streaş ina casei pe tot perimetrul acesteia. 
Capătul stâlpilor este decorat fie prin forma 
deosebită obţinută cu ajutorul ciopliturii cu 
barda, fie prin împodobirea lor cu două con
sole laterale , arcuite, formând un „capitel" . 

Un alt element decorat î1 constituie cape
tele grinzilor care s usţin acoperişul prispei. 

Conform mărturiilor de la începutul seco
lului XX se pare că locuinţele nemţeşti erau 
zugrăvite în cu lor vii - roşu, alabastru ,verde, 
violet, având uneori structuri sau inscripţii bi
blice; acest lucru nu s-a putut constata pe 
teren. 

În concluzie putem afirma că arhitectura 
satului Cataloi creată ş i folos ită de către etnii 
foarte diferite, germani , italieni , bulgari ş i ro
mâni - nu se deosebeşte în mod esenţial de 
ceea ce s-a constituit în Dobrogea cu tradi
ţie arhitecturală, la sfârşitul sec. XIX - înce
putul sec. XX. Situaţia s pecială a satului Ca
taloi rezidă din reunirea pe acelaşi teritoriu a 

17. f=· Detaliu grajd. Gospodăria Florea Constan tin. 
lncercare de consti tuire a gospodăriei după 
modelul nemţesc. 

aproape tuturor tehnici lor de construcţie ş i 
de prelucare a materialelor folosite în Dobro
gea pentru arhitectură . 

Putem însă constata unele diferenţieri 
între constru cţi i apa~inând unor etnii diferite, 
deosebirile nefiind însă fundamentale. Astfel 
putem remarca propo~iile mai zvelte ale ca
sei italieneşti , planul dezvoltat pentru a da 
casei acea suprafaţă necesară locuirii mai 
multor familii, tendinţa case lor de a se în
scrie planimetric într-un pătrat , decorul mai 
bogat. 

Casa bulgărească se remarcă prin aco
perişul de olane în patru ape, prin propo~ia 
planului ce tinde spre orizontalitate, prin linia 
imprimată de prispa mai largă, de streaşina 
dezvoltată de tavanul podit al prispei ca ş i de 
tendinţa de a deveni nucleul central al gos
podăriei strângând în jurul ei anexele impor
tante ale gospodăriei. 

Casa germană prezintă cele mai puţine 
exemplare în zona (1) dar după descrierile 
făcute de către călătorii străini sau români 
prin Dobrogea ea nu pare a fi l ocuinţa solidă 

germană din Ardeal sau Banat, ci mai de
grabă o adaptare a acesteia la mediul fizic în 
care s-a implantat , venind din alte zone ; o 
caracterizează însă acoperi ş ul în două ape, 
cu pante mai înalte , tendinţa de verticalizare, 
monumentalitatea imprimată de masivitatea 
zidurilor. 

Casa românească este cea obiş nuită în 
Dobrogea ca ş i în zonele de câmpie, cu ace
leaşi tipuri de plan (două camere ş i tindă) şi 
ace l eaşi materiale; ea es te cea care se 
adaptează cel mai uşor terenului de con
strucţie şi modului specific de trai , fiind de 
altfel şi cea mai veche. 
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