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EVOLUŢIA ARHITECTURAL-URBANISTICĂ A ORAȘULUI CAHUL 
ÎN SECOLUL AL XIX-LEA

Evoluţia arhitectural-urbanistică a orașului Cahul în secolul al XIX-lea
Rezumat. Orașul Cahul a fost conceput de inginerii militari ruși ca o localitate model pentru așezarea coloniștilor la 

sudul Basarabiei. A fost înființată pe locul așezării rurale Frumoasa de către guvernatorul militar al Basarabiei, generalul Pavel 
Fedorov, care a contribuit la dezvoltarea acestui oraș. Primele planuri topografice și de sistematizare ale acesteia au fost reali-
zate în anul 1840 de către inginerul cadastral județean Stepan Mikulin și un alt inginer cadastral al regiunii Basarabia, Bogdan 
Eitner. Planul orașului județean Cahul a fost examinat de mai multe ori la Ministerul Afacerilor Interne al Imperiului Rus și a 
fost confirmat la 9 februarie 1845. Acest document de urbanism aprobat de țarul Nicolae I și ministrul Afacerilor Interne Lev 
Perovski, s-a caracterizat printr-o schematizare accentuată. O „renaștere” a monotoniei ortogonale s-a putut observa în partea 
de sud-vest a așezării. Noul centru al orașului s-a constituit în Piața Catedralei. În anul 1850, pe locul vechii biserici de lemn 
construită în 1785, a fost ridicată catedrala Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil ca centru de compoziție al întregii așezări urbane, 
iar în anii 1856–1858 biserica lipovenească a Ocrotirii Maicii Domnului. În oraș au apărut Piața Bazar, Piața Gostinyi Dvor, 
Piața Hay și grădina publică.
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�e Architectural-urban Evolution of the Cahul Town in the 19th Century
Abstract. �e town Cahul was conceived by the Russian military engineers as a model locality for the settlement of 

colonists at the south of Bessarabia. It was established on the site of the Frumoasa rural settlement, in which the military 
governor of Bessarabia, General Pavel Fedorov, contributed to the development of this town. �e �rst topographic and sys-
tematization plans of it were made in 1840 by the county cadastral engineer Stepan Mikulin and another cadastral engineer 
of the Bessarabia region, Bogdan Eitner. �e plan of the county town of Cahul was examined several times at the Ministry of 
Internal A�airs of the Russian Empire and con�rmed on February 9, 1845. �is urban planning document approved by Tsar 
Nicholay I and the Minister of Internal A�airs Lev Perovski, was characterized by an accentuated schematization. A “revival” 
of the orthogonal monotony could be observed in the southwest part of the settlement. �e new center of the town was made 
up of the Cathedral Square. In 1850, on the site of the old wooden church built in 1785, the cathedral of St. Archangels Michael 
and Gavriil was erected as the compositional center of the entire urban settlement, and in 1856–1858 the Lipovan church of 
the Protection of the Mother of God. �e Bazar Square, Gostinyi Dvor Square, Hay Square and the public garden appeared 
in the town.
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Izvoarele documentare informează că, în 
secolul al XVI-lea, pe locul actualului oraș Ca-
hul, se găsea așezarea rurală Șcheia. În suretul 
de pe un ispisoc al lui Ștefan cel Mare din 2 iulie 
1502 se indică că domnul moldovean a cum-
părat, contra unei sume de 30 de zloţi tătărești, 
cinci sate, inclusiv și satul Șcheia, la gura pârâ-
ului Frumoasa [1, p. 230]. În documentul din 2 
februarie 1503 se menţionează că satele au fost 
dăruite de voievod mănăstirii Putna [1, p. 231]. 
Așezarea rurală Șcheia a fost pustiită în 1574 
după înfrângerea lui Ioan Vodă cel Cumplit în 
bătălia de la Cahul. După revenirea localnicilor 
la vetrele părăsite, câteva sate de pe Frumoasa 
puteau fuziona, noua așezare împrumutând 
de la pârâu toponimul Frumoasa. Pe harta din 
„Descrierea Moldovei”, publicată de Dimitrie 
Cantemir la 1716, denumirea Șcheia lipsește, pe 
același loc fiind indicat toponimul latinizat For-
moza. La 1774 satul Frumoasa dispunea de 95 
de gospodării și 465 de locuitori [2, p. 6]. 

În secolul al XIX-lea așezarea și-a schimbat 
statutul. La 18 decembrie 1835 a fost emis de-
cretul ţarului rus Nicolai I despre întemeierea 
orașului în târgul Frumoasa: „În vederea asigu-
rării legăturii comode a locuitorilor din toate 
părţile judeţului Leova cu Administraţia și Ju-
decătoria judeţeană și oferirea Poliţiei de zem-
stvă a acestuia a posibilităţilor pentru exercita-
rea cu succes a atribuţiior sale, Administraţia 
judeţului Leova și Judecătoria Judeţeană să fie 
transferate în târgul Formoza, numindu-l drept 
orașul Cahul, iar după acesta și însuși judeţul, 
în loc de Leova, să fie numit Cahul” [3, p. 1189]. 
Acest toponim era propus în cinstea aniversării 
a 65-a a victoriei armatei ruse asupra otomani-
lor în lupta de pe râul Cahul din 1770. 

Noul oraș a fost conceput de inginerii mi-
litari ruși ca o localitate-model pentru locuirea 
coloniștilor din sudul Basarabiei. La dezvolta-
rea localităţii a contribuit guvernatorul militar 
al Basarabiei, generalul Pavel Fedorov, a cărui 
soţie, Ekaterina, a cumpărat în 1835 de la boie-
rul Gheorghe Balș terenurile situate în preajma 
vărsării pârâului Frumoasa în râul Prut [4, f. 2].

În 1839–1940 a fost edificată clădirea ca-
zărmii cu slujbe pentru echipa locală de invalizi. 

Noua construcţie a fost examinată de vestitul 
arhitect Francesco Boffo [5, f. 17]. 

Apariția școlilor Lancaster la Cahul, în anul 
1840 este confirmată de corespondența între 
direcția școlilor din regiunea Basarabia și gu-
vernatorul general din Novorosia despre des-
chiderea acestor în 1842–1847, precum și des-
pre închirierea și cumpărarea ulterioară a unei 
clădiri pentru o școală Lancaster. 

În 1840 Cahulul „a păstrat, în mare parte, 
aspectul unui sat obișnuit, cu case joase aco-
perite cu stuf, cu străzi înguste, nepavate” [6, 
p. 27]. Prima ridicare topografică și primul plan 
de sistematizare a orașului au fost realizate în 
același an de inginerul cadastral judeţean Ste-
pan Mikulin și inginerul cadastral al regiunii 
Basarabia Bogdan Eitner [7, p. 13]. În 1941 în 
Administraţia regională au fost transmise ur-
mătoarele documente [7, p. 13]:

1. Planul existent al orașului.
2. Planul orașului cu indicarea cartierelor 

proiectate.
3. Planul orașului cu toate teritoriile aferen-

te.
4. Descrierea statistică a orașului.
În „Planul orașului judeţean Cahul în starea 

lui existentă” [8, p. IV], semnat de guvernatorul 
militar Pavel Fedorov, inginerul cadastral al re-
giunii Basarabia Bogdan Eitner și inginerul ca-
dastral judeţean Stepan Mikulin, sunt înfăţișate 
atât construcţiile existente, cât și cele proiectate, 
situate în cartierele noi, trasate după principiul 
„hippodamic”. În legendă figurează obiectivele 
existente (Catedrala Sf. Arhangheli Mihail și 
Gavriil cu piaţa de paradă, clădirile administra-
tive de stat; penitenciarul; cazărmile și grădina 
boierescă), dar și cele proiectate (Piaţa Gostinâi 
Dvor, piaţa destinată vânzării proviziei, piaţa 
pentru construcţia unei biserici, piaţa destinată 
vânzării fânului și locul pentru construcţia unei 
magazii de provizie).

În 1841 la Cahul au existat șase construcţii 
de piatră: trei clădiri administrative de stat; casa 
trezoreriei din cărămidă arsă așezată pe funda-
ţia de piatră, acoperită cu draniţă; cazărmile din 
cărămidă crudă așezate pe fundaţii de piatră, 
acoperite cu olane; clădirea închisorii, din lut, 
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acoperită cu stuf și o mică baie construită din 
cărămidă [8, p. 53, 55]. În 1842 au fost construi-
te două case de piatră, 91 de case de lemn, o pră-
vălie, un han și o cârciumă [6, p. 31]. În anul ur-
mător în oraș existau deja 655 de case din lut [7, 
p. 16]. Era de asemenea o piaţă nepavată și două 
poduri de lemn peste pârâul Frumoasa [8, p. 53].

„Planul orașului judeţean Cahul cu arăta-
rea cartierelor noi propuse pentru construcţia 
acestui oraș” a fost examinat de câteva ori la 
Ministerul Afacerilor Interne al Imperiului Rus 
și aprobat la 9 februarie 1845. Acest document 
urbanistic aprobat de ţarul Nicolai I și Ministrul 
Afacerilor Interne Lev Perovski [9, p. 4] se carac-
terizează printr-o schematizare accentuată, teri-
toriul orașului fiind împărţit în cartiere identice, 
de contur pătrat, a câte șase sau opt parcele egale. 
O „înviorare” a monotoniei ortogonale poate fi 
observată în partea de sud-vest a așezării, unde 
apar o piaţă comercială și o stradă, ambele pla-
sate diagonal. Ultima asigură legătura între piaţa 
principală a orașului și cheiul de pe Prut. 

Noul centru al așezării este format din 
piaţa Catedralei/Sobornaia (în zona actualelor 
străzi Lev Tolstoi, 31 August 1989, Ioan Vodă 
cel Cumplit și B.P. Hasdeu), dominată de ca-
tedrală Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil. Pe la-

turile de vest și de est ale pieţei sunt amplasate 
clădirile administrative. În apropiere se găsesc 
cazărmile militarilor ruși. Diagonal, dinspre 
nord-vest, pieţei principale i se alătură grădina 
boierească existentă. Se prevăd a fi construite: 
piaţa Gostinâi Dvor cu stabilimente comercia-
le dispuse perimetral (în zona actualelor străzi 
Stejarilor, Șoseaua Prieteniei și B.P. Hasdeu), 
piaţa alimentară Bazarnaia/Piaţa Bazarului (în 
zona actualelor străzi 31 August 1989, Bulevar-
dul Republicii și Bulevardul Victoriei), Piaţa 
Sennaia/Piaţa Fânăriei (în zona actualelor străzi 
I.L. Caragiale, Matei Basarab, Tineretului, Ion 
Neculce), o piaţă unde urma să fie construită o 
viitoare biserică parohială (în zona actualelor 
străzi Ștefan cel Mare și Sfânt și Mihail Frunze), 
magazii ale Departamentului Militar, închisoa-
rea, numeroase locuinţe de piatră ș.a. În docu-
mentul urbanistic sunt indicate staţia de poștă, 
havuzul și cimitirul orășenesc. În oraș se putea 
de intrat dinspre nord (drumul de la Chișinău), 
dinspre nord-est și dinspre sud-est. 

Vechea construcţie de locuit, supusă demo-
lării, nu figurează în planul din 1845. În același 
timp, indicii demografici sunt exageraţi: astfel 
în descrierea anexată proiectului este semnalat 
că în oraș locuiesc 1893 oameni, pe când „Lista 

Fig. 1 Planul existent și de sistematizare a orașului Cahul din 1840 (după P. Liubici).
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stării orașelor regiunii Basarabia” consemnează 
doar 454 oameni. Este evidentă dorinţa autori-
tăţilor de a avea un oraș mare, frumos și bine 
planificat.

Conform planului din 1845, suprafaţa tere-
nurilor orășenești ajungea la 4000 de deseatine 
(1 deseatină = 2400 stânjeni pătraţi sau 1,09 ha), 
dintre care 1965 deseatine erau ocupate de con-
strucţii urbane, livezi, vii și pământuri pentru 
cultivarea grâului, iar 32 deseatine – de pășuni, 
1816 deseatine – de teritorii inundabile și 185 
deseatine – de păduri [8, p. 55]. 

În anii 1844–1847 se preconiza construcţia 
clădirii Primăriei din Cahul. În aprilie 1845, ar-
hitectul Von der Shkruf, a consemnat într-un 
raport trimis guvernatorului militar P. Fedorov 
despre elaborarea planului și estimarea con-
strucţiei clădiri Primăriei din orasul Cahul [10, 
f. 6].

În 1850 la iniţiativa guvernatorului P. Fe-
dorov pe locul vechii biserici de lemn construite 
în 1785 a fost înălţată Catedrală Sf. Arhangheli 
Mihail și Gavriil – centrul compoziţional al 
întregii așezării urbane. Locașul de cult, com-

partimentat în altar, naos, pronaos și pridvor, 
beneficiază de un plan dezvoltat de-a lungul 
axei longitudinale. Naosului de plan pătrat i se 
racordează dinspre est absida semicirculară a 
altarului flancată de proscomidie și diaconicon, 
iar dispre vest i se alătură pronaosul precedat 
de pridvor. Deasupra naosului se află un tam-
bur cu șase feţe încununat cu un acoperiș de tip 
„bulb” cu glob. Muchiile exterioare ale compar-
timentelor componente sunt puse în evidenţă 
de lisene. Tamburul de pe naos, decorat cu ca-
dre reliefate terminate în arc dublu, dispune de 
o friză alcătuită dintr-o succesiune de cerculeţe 
înscrise în pătrate. Pridvorului este surmontat 
de camera clopotelor de plan pătrat, cu colţuri 
teșite. Cele patru goluri ale camerei clopotelor 
sunt terminate în arc de cerc. Din părţi sunt 
flancate de pilaștri cu capiteluri, iar în partea 
superioară se învecinează cu frontonașe în aco-
ladă. Terminaţia clopotniţei reprezintă o pira-
midă înaltă cu opt feţe, încununată cu un mic 
turnuleţ cu bulb și glob. În biserică se accede 
dinspre vest (prin pridvor), dinspre sud (prin 
naos) și dinspre nord (prin naos).

Fig. 2 Planul de sistematizare a orașului Cahul din 1845 (după V. Borovski).
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Edificiul de cult propune o serie de deta-
lii din vocabularul arhitecturii clasiciste și ce-
lei ruse vechi. Printre elementele decorative se 
numără friza alcătuită dintr-o suită de pătrate 
reliefate și un cordon. Ușile și ferestrele edifi-
ciului de cult sunt flancate de ancadramente 
asemănătoare cu pilaștri și evidenţiate în partea 
superioară cu frontonașe triunghiulare sau în 
arc în acoladă. Arhitectura catedralei Sf. Arhan-
gheli Mihail și Gavriil este inspirată din proiec-
tele-model de biserici provinciale ruse.

S-au păstrat documentele de arhivă referi-
toare la gardul bisericii, pentru construcția că-
ruia s-au alocat la licitația publică 425 de ruble 
de argint din vânzarea de cherestea din orașul 
Ismail [11, f. 2]. Arhitectul Francesco Boffo a 
construit acest gard după planul și devizul de 
cheltuieli întocmite de un alt arhitect basara-
bean – Luka Zaușkevici.

În octombrie 1854, proprietarul Cahulului 
a devenit cetățeanul de onoare al orașului Dimi-
tri Karavasili, care a cumpărat 4000 de deseati-
ne de teren urban de la soția generalului P. Fe-

dorov, Ekaterina. Acest act de vânzare, aprobat 
de judecătoria civilă din Basarabia și judecăto-
ria judeţeană a orașului Cahul, a obţinut forță 
juridică definitivă la 1 februarie 1855 [12, f. 11].

Conform Tratatului de Pace de la Paris din 
1856, orașul Cahul, împreună cu o parte din su-
dul Basarabiei, a fost cedat Principatului Mol-
dovei, aflat în dependență vasală de Imperiul 
Otoman. În 1878 aceste teritorii au fost întoarse 
Imperiului Rus.

În anii 1856–1858, spre sud de pârâul Fru-
moasa, în actualul sector Lipovanca, a fost ridi-
cată biserica de rit vechi cu hramul „Acoperă-
mântul Maicii Domnului”. Biserica înfăţișează în 
plan o cruce alungită, compartimentată în altar, 
naos, pronaos și pridvor. În partea de est se află 
absida semicirculară a altarului, flancată de pros-
comidie și diaconicon. Din pridvorul supraetajat 
cu o clopotniţă se accede în pronaos. Două in-
trări auxiliare sunt amenajate în naos, în braţele 
laterale ale crucii. Camera clopotelor aflată la cel 
de-al treilea nivel, dispune de patru deschideri 
arcuite flancate de pilaștri, patru ferstre circulare 

Fig. 3 Catedrala Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil din Cahul (https://m.facebook.com/170142179673911/photos/a. 
244123008942494/948629675158487/?type=3&source=54).
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și o cornișă amplă cu modilioane. Este încoro-
nată cu un acoperiș-„coif” cu felii împodobit cu 
un mic turnuleţ orb cu bulb și glob. Legătura pe 
verticală se realizează cu ajutorul unei scări.

Braţele laterale ale crucii sunt evidenţiate 
prin porticuri decorate cu modilioane. În cen-
trul frontoanelor triunghiulare se află o feres-
truică rotundă. Pe naos este așezat un tambur 
octogonal perforat de opt ferestre arcuite și în-
coronat cu un acoperiș-„coif” cu felii, surmon-
tat de un turnuleţ orb cu bulb și glob. Terecerea 
de la planul pătrat al naosului la cel octogonal 
al tamburului se realizează cu ajutorul a patru 
trompe de colţ de formă originală. Toate feres-
trele dispun de arhivolte. Deasupra arhivoltelor 
de la primul nivel apar decoraţii reliefate, plasa-
te în axele ferestrelor. Toate intrările în biserică 
sunt protejate de mici acoperișuri în două pante 
susţinute de două coloane.

Elementele decorative ale locașului de cult 
ţin de clasicismul rus și de arhitectura barocă: 
pilaștrii de colţ, arhivoltele și frizele reliefate, ni-
șele dreptunghiulare alungite, cornișele dezvol-

tate, mulurile orizontale, înlănţuirile de modili-
oane ș.a. Coloristica bisericii propune o tratare 
bicromă contrastantă, specifică barocului rus: 
fundalul roșu al cărămidei pe care se eviden-
ţiază detaliile arhitecturale și decorative albe. 
Iniţial interioarele erau pictate, ferestrele aveau 
vitralii color, iar ușile erau ferecate.

La mijlocul secolului al XIX-lea în orașul 
Cahul existau 786 de clădiri, dintre care patru 
de piatră aflate în posesia statului, două de pia-
tră particulare, celelate fiind de lemn [8, p. 55]. 
Mai erau două biserici, vistieria, staţia de poștă, 
închisoarea și cazarma militară. La acea vreme 
a fost amenajată grădina publică.

În decursul secolului al XIX-lea se observă o 
creștere considerabilă a populaţiei urbane – ast-
fel, la 1870 numărul locuitorilor a ajuns la 6878. 
Sursele documentare consemnează pe teritoriul 
orașului mici fabrici de olane și cărămizi, vreo 
20 de mori de vânt, câteva oloiniţe, mai multe 
ateliere ș.a. În 1878 în oraș au existat 992 case, 
două biserici, două sinagogi, două școli și 69 de 
prăvălii.

Fig. 4 Biserica de rit vechi Acoperământul Maicii Domnului din Cahul (https://sobory.ru/photo/266341).
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Însă nu toate ideile schiţate în proiectul din 
1845 au fost realizate. Viaţa a introdus unele 
corective în conceptul urbanistic propus. Nu 
a fost realizată construcţia din partea de sud-
vest a așezării. S-au păstrat doar fragmente ne-
însemnate din digul amenajat mai jos de Prut. 
Nu a fost respectată întocmai configuraţia unor 
cartiere de locuit. 

În general, Cahulul prezintă un exemplu de 
„oraș nou”, de planșetă, conceput și construit în 
perioada modernă.

În Agenția Naţională a Arhivelor s-a păs-
trat corespondență între Administraţia orașului 
și Departamentul judeţean de poliție din Ismail 
referitor la vânzarea în 1887-1898 a două case 
de stat din Cahul [13]. Potrivit unui inventar în-
tocmit la 9 octombrie 1878, autoritățile române 
au fost nevoite să transfere: „o casă cu două eta-
je în care se afla Prefectura cu un indispensabil 
Comitet al zemstvei și un tribunal, precum și o 
casă cu un nivel în care se afla închisoarea ju-
deţeană cu clădiri ce îi aparţineau și cu anexe” 
[13, f. 5]. În 1852, când guvernatorul Cahulului 
era P. Fedorov, a fost începută construcția unei 
case cu două niveluri, clădirea fiind destinată in-
stituţiilor de stat. În același an, întreaga moșie a 
Cahului a trecut în posesia lui Dmitri Karavasili. 
Din cauza războiului cu Imperiul Otoman din 
1853, construcția clădirii a fost suspendată și fi-
nalizată doar în 1857. O altă clădire cu un nivel a 
fost construită în 1842 de Guvernul rus, iar până 
în 1857 a găzduit trezoreria. După 1878, „într-o 
clădire cu două niveluri, pe lângă Comitetul 
zemstvei, era Primăria orașului, Administraţia 
executorului judecătoresc și o închisoare a zem-
stvei, iar într-o clădire cu un nivel era corpul de 
gardă a poliției” [13, f. 5 об.-6].

În 1891, comunitatea evreilor din Cahul a 
solicitat guvernatorului Basarabiei permisiunea 
de a construi în oraș o nouă casă de rugăciune 
evreiască [14] din cauza închiderii simultane a 
două case similare denumite Talmud Torah și 
Bed Amedriș. În iunie 1892, conform planului 
aprobat de Departamentul de Construcții al 
Administraţiei Guberniale din Basarabia, a fost 

edificată o nouă casă de rugăciune [14, f. 12]. 
La construcția acestei case a participat inginerul 
gubernial Grigori Lozinski [14, f. 16 об.].

În Arhiva Naţională a Republicii Moldova 
s-au păstrat documente privind construcția de 
poduri care legau orașul Cahul cu alte așezări. 
Începând din anul 1841, au fost cheltuite 45 de 
ruble de argint pentru reparaţia podurilor oră-
șenești [15]. În 1895–1896 inginerul civil Karl 
Gasket a prezentat un deviz de cheltuieli apro-
bat de Departamentul de Construcții al Admi-
nistrației Guberniale din Basarabia referitor la 
un pod de metal de pe râul Ialpug [16]. 
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