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CONTEXTUL RIDICĂRII BISERICII CU PLAN ÎN CRUCE GREACĂ  

ÎNSCRISĂ DE LA NICULIŢEL (JUD. TULCEA)
*
 

 

 

 

Considerată cel mai vechi edificiu de cult românesc din Dobrogea, biserica 

cu plan în cruce greacă înscrisă de la Niculiţel, din judeţul Tulcea, nu a avut parte de 

o analiză actualizată a contextului în care a fost construită, mai ales în urma 

săpăturilor arheologice efectuate în anii ’70 ai secolului trecut. Problema cea mai 

mare continuă să fie lipsa oricăror izvoare scrise referitoare la monument, iar 

dovezile arheologice încă inconsistente nu au permis istoricilor să emită concluzii 

ferme legate de constructori şi de circumstanţele ridicării bisericii. Pare să existe un 

consens în rândul cercetătorilor, cum că aceasta a fost zidită cândva către mijlocul 

secolul al XIV-lea, de către meşteri bizantini, pentru o presupusă „curte feudală 

românească”
1
. Subiectul a fost abandonat la începutul anilor ’80, în ciuda 

interesului crescând faţă de spaţiul pontic al secolelor XIII-XIV, în special faţă de 

Hoarda de Aur şi Bizanţul palaiologian, principalele state care şi-au exercitat atunci 

dominaţia asupra Dobrogei. Prin urmare, demersul nostru se va axa pe contextul 

apariţiei unui monument creştin într-o regiune de frontieră contestată de două 

imperii cu atitudini diferite faţă de biserica răsăriteană. 

Fiindcă nu ne putem baza pe vreun izvor scris referitor la ridicarea bisericii, 

ne rămâne cultura materială, compusă din o serie de morminte, câteva monede şi 

mai multe fragmente de ceramică. Edificiul de cult este, după Lia şi Adrian Bătrîna, 

o construcţie care a trecut prin mai multe faze de intervenţii, realizate între secolele 

XIII-XIX
2
. După arheologi, planimetria originală era în cruce greacă înscrisă, tipică 

bisericilor provinciale ridicate după secolul al XI-lea şi întâlnite cu precădere în 

fostul spaţiu bizantin
3
. De altfel, paramentul conţinea cărămizi provenite din ruinele 

                                                 
*
 O mare parte din informaţiile şi argumentele utilizate în studiul de faţă sunt preluate şi 

dezvoltate din teza mea de disertaţie nepublicată, Problema creştinării tiurcilor aflaţi între 

Istru şi Pontul Euxin, între cea de-a doua jumătate a secolului al XIII-lea şi prima jumătate a 

secolului al XIV-lea, susţinută la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în iulie 2014. 
1
 Cristian Moisescu, Arhitectura românească veche, vol. I, Bucureşti, Meridiane, 2001, p. 39. 

2
 Lia Bătrîna, Adrian Bătrîna, Contribuţii la cunoaşterea arhitecturii medievale din Dobrogea: 

biserica „Sf. Atanasie” din Niculiţel (jud. Tulcea), în SCIVA, 28, 1977, 4, pp. 534-541. 
3
 Moisescu, Arhitectura românească, p. 40. Pentru detalii referitoare la răspândirea tipului de 

plan utilizat în construcţia de biserici, vezi Virgil Vătăşianu, Istoria artei europene, vol. I, 

Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1967, pp. 192-193, 507, Charles Delvoye, Arta 

bizantină, vol. II, trad. Florica-Eugenia Condurachi, Bucureşti, Meridiane, 1976, p. 197. 
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clădirilor anterioare. Ele erau legate cu mortar bogat în cuiburi de var şi cărămidă 

sau ţiglă pisată, iar rosturile dintre ele, pline şi ele de mortar până la faţa lor
4
. 

Fundaţia originală se găseşte până la adâncimea de 0,8-0,95 metri sub 

nivelul actual de călcare, fiind refăcută în zona vestică a pronaosului împreună cu 

acesta de câteva ori, din cauza înhumărilor şi reînhumărilor repetate. În prima fază 

de construcţie, a fost realizată din piatră de carieră amestecată cu pământ, 

folosindu-se mortarul ca liant, însă numai la ultima asiză. Au fost bătuţi şi dispuşi în 

reţea piloţi pentru a compacta solul, procedeu abandonat de restauratori în secolul 

al XVI-lea
5
. În final, a fost readoptat în vremea extinderii din secolul al XVIII-lea, 

când zidul vestic al pronaosului a fost demantelat până la cota nivelului de călcare
6
. 

De remarcat că, în ciuda preschimbărilor, urme din tencuiala originală s-au păstrat 

in situ, mai ales sub cota nivelului actual de călcare
7
. 

Din punctul de vedere al organizării spaţiului, biserica a avut iniţial, un altar 

semicircular acoperit de o semicalotă sferică, un naos cu structură cruciformă, fără 

puncte de sprijin, şi era delimitat de pronaos printr-un zid străpuns de o uşă 

centrală, înlocuită cu o arcadă după 1500. Prima parte a monumentului era 

iluminată de două ferestre plasate simetric pe axul est-vest, care au fost plombate 

în urma refacerii absidei în secolul al XVI-lea şi înlocuite cu una aflată în ax. Naosul 

era încununat de o turlă hexagonală şi avea ferestre terminate cu arce 

semicirculare, din cărămizi dispuse radial. Pe latura de nord, s-a aflat uşa de acces, 

care a fost zidită în secolul al XVI-lea, păstrându-se totuşi, urme de tencuială pe 

latura de vest, în porţiunea de elevaţie de sub pardoseala actuală. Ea a fost înlocuită 

atunci de una pe latura vestică a pronaosului, rămas cu această ocazie, fără bolta 

semicilindrică
8
. 

Alte detalii relevante privesc interiorul bisericii, care a fost pardosit cu 

cărămizi romane aşezate pe un pat cu mortar şi decorat cu picturi murale realizate 

în frescă. Nivelul de călcare iniţial era la 0,3 metri adâncime sub cel actual, fără ca 

soţii Bătrîna să specifice momentul schimbării. Mai ştim că arhitectura faţadelor 

prezenta firide înalte pe laturile de nord şi de sud ale clădirii, în număr de patru 

(una din ele în pronaos), respectiv, cinci
9
. Ele se terminau la partea superioară cu 

arce semicirculare, care au fost plombate sau distruse până la sfârşitul secolului al 

XIX-lea. Dintre cauze, se numără refacerea pronaosului şi a şarpantei, când firidele 

au căpătat aspectul unor panouri
10

. 

                                                 
4
 Bătrîna, Bătrîna, Contribuţii la cunoaşterea, p. 534. 

5
 Ibidem, pp. 534, 539. 

6
 Ibidem, pp. 540. 

7
 Ibidem, pp. 534. 

8
 Ibidem, pp. 534-537, 539. 

9
 Ibidem, pp. 537. 

10
 Ibidem, pp. 539-540. 
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Încadrarea cronologică a fazelor de construcţie şi de preschimbări ale 

bisericii, realizată de Lia şi Adrian Bătrîna, se bazează pe analiza stratigrafică şi pe 

inventarul descoperit în şi în afara monumentului. Astfel, avem circa 70 morminte 

care au putut fi individualizate, din care numai câteva aveau inventar funerar. Un 

caz controversat este cel al unei perechi de cercei dataţi iniţial de arheologi ca fiind 

din veacurile XIII-XIV, iar de Ioan Vasiliu, în secolele XVII-XVIII
11

. Celelalte inhumaţii 

au fost ba deranjate, ba lipsite de inventar, însă cele mai importante sunt două din 

prima etapă de funcţionare; restul ar fi apărut după anul 1500
12

. Unul din ele, 

descoperit în pronaos, era suprapus de altul din secolul al XVI-lea, conform 

investigaţiilor stratigrafice
13

. 

Monedele reprezintă în acest caz, reperele cele mai sugestive în discuţia 

referitoare la datarea bisericii de la Niculiţel, prin distincţia şi semnificaţia lor pentru 

contextul ridicării lăcaşului. Ceramica îşi are şi ea importanţa, fiindcă cea 

descoperită în primul strat de depuneri este de factură bizantină, specifică celei din 

secolele XIV-XV
14

, ceea ce poate sugera o prezenţă romeică sau manifestarea 

aculturaţiei în regiune. Toponimia locală poate oferi câteva indicii relevante; este 

vorba de denumirea veche a Niculiţelului, Monastir, probabil după vechea aşezare 

monahală din secolele XI-XII
15

, şi depresiunea Valea Episcopiei, care aminteşte de 

episcopia de Axiopolis din secolele VI-XI
16

. Voi detalia mai jos în privinţa 

importanţei aculturaţiei şi toponimiei în regiune; în schimb, voi reveni la monede, 

unde avem şapte din secolul al XVI-lea şi alte 46 din secolele următoare, până în 

vremea lui Abdülmecid I (1839-1861)
17

. Pentru perioada noastră de interes, 

menţionăm două de origine bizantină din secolul al XIV-lea
18

 şi cel mai important, 

un gros din prima jumătate a domniei despotului sârb Ştefan al IV-lea Duşan (1331-

                                                 
11

 Ibidem, p. 538. Cf. Ioan Vasiliu, Consideraţii finale asupra locuirii feudale timpurii la 

Babadag, în Peuce, XII, 1996, p. 177. 
12

 Bătrîna, Bătrîna, Contribuţii la cunoaşterea arhitecturii, pp. 538-540. 
13

 Ibidem, pp. 539-540. 
14

 Ibidem, p. 538. 
15

 Petre Diaconu, Despre datarea „circumvalaţiei” şi a „bisericii treflate” de la Niculiţel, în 

SCIVA, 23, 1972, 2, p. 313, Bătrîna, Bătrîna, Contribuţii la cunoaşterea arhitecturii, pp. 546-547, 

Ernest Oberländer-Târnoveanu, Pentru o nouă datare a bisericuţei cu plan treflat de la 

Niculiţel (jud. Tulcea), în Peuce, VIII, 1980, pp. 452, 455. 
16

 Diaconu, Despre datarea, p. 313. Despre episcopia de la Axiopolis, vezi Emilian Popescu, 

Notes on the History of Dobrudja in the 11
th

 Century: the Bishopric of Axiopolis, în idem (ed.), 

Christianitas Daco-Romana. Florilegium studiorum, Bucureşti, Editura Academiei Române, 

1994, pp. 421-438. 
17

 Bătrîna, Bătrîna, Contribuţii la cunoaşterea arhitecturii, p. 540. Ar mai fi de menţionat alte 

peste o sută de piese distincte din intervalul secolelor XVII-XIX, multe din ele, podoabe 

(Ibidem, pp. 540-541). 
18

 Ibidem, p. 538. Una din ele era considerată iniţial, un gros sârbesc; vezi mai jos. 
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1346) şi o monedă de bronz tătară din acelaşi secol, descoperită pe dealul 

Cetăţuia
19

. 

Cu toate că sunt destule dovezi menite să releve ridicarea bisericii în secolul 

al XIV-lea, au existat şi alte opinii de-a lungul timpului. Din punct de vedere 

istoriografic, prima opinie emisă a fost a etnografului Apostol D. Culea în 1928, 

acesta considerând-o ca cel mai vechi edificiu de cult românesc din Dobrogea, 

făcut „din zid gros, în stil bizantin, poate din veacul 18-lea”
20

. Ipoteza lui nu a 

rezistat în timp sau în faţa mărturiilor arheologice, la fel ca cea a lui Petre Diaconu, 

care, fără să  cunoască studiul cercetătorilor Lia şi Adrian Bătrîna nu a exclus o 

posibilă datare către sfârşitul secolului al XVII-lea ori începutul celui următor
21

. 

Cristian Moisescu, soţii Bătrîna şi Ion Barnea au încercat să plaseze momentul 

construirii lăcaşului de cult în ultimele decenii ale secolului al XIII-lea sau cel târziu, 

la începutul celui de-al XIV-lea, pornind de la analize tipologice cu alte edificii de 

cult balcanice similare şi de la prezumţia eronată că una din monedele bizantine de 

secol XIV ar fi fost de fapt, un gros emis în „anul domniei” lui Ştefan I Dragutin, 

1281 (care, de fapt, a domnit în perioada 1276-1282)
22

. Acelaşi Cristian Moisescu şi-

a reconsiderat punctul de vedere după ce Ernest Oberländer-Târnoveanu a analizat 

presupusul gros, conchizând că monumentul nu putea fi ridicat decât către mijlocul 

secolului al XIV-lea
23

. 

După cum putem observa, o datare precisă a construirii bisericii este 

imposibilă numai în baza dovezilor arheologice. Este nefericit şi faptul că nu avem 

cunoştinţă de inscripţii pe monument, aşa că nu ne rămâne decât să încercăm să 

restrângem pe cât posibil intervalul cronologic sugerat de moneda sârbească din 

perioada 1331-1346, încadrând evenimentul în contextul politic şi religios al vremii, 

cu observaţia că lăcaşul ar fi putut fi cu câţiva ani mai vechi sau mai recent. Ceea ce 

ne interesează aici este cine deţinea nominal Dobrogea în prima jumătate a 

secolului al XIV-lea şi care erau justificările sale în vederea construirii unui lăcaş de 

cult creştin răsăritean. Răspunsurile ar putea fi greu de dat, pentru că ştim că 

pentru perioada menţionată avem patru stăpâniri: una tătară, până în 1304; una 

                                                 
19

 Oberländer-Târnoveanu, Pentru o nouă datare, p. 455. 
20

 Apostol D. Culea, Cât trebuie să ştie oricine despre Dobrogea. Trecutul – prezentul – viitorul, 

Bucureşti, Editura Casei Şcoalelor, 1928, p. 93. 
21

 P. Diaconu, recenzie la Antim Nica (ed.), De la Dunăre la Mare. Mărturii istorice şi 

monumente de artă creştină, Galaţi, Editura Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos, 1977, 

244 p., în Pontica, 13, 1980,  p. 381. 
22

 C. Moisescu, Un monument medieval dobrogean necunoscut: biserica Sfântul Atanasie de la 

Niculiţel (sec. XIII), în De la Dunăre la Mare, pp. 142-143, Bătrîna, Bătrîna, Contribuţii la 

cunoaşterea arhitecturii, p. 538, Ion Barnea, Arta creştină în România, vol. II, Bucureşti, Editura 

Institutului Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, 1981, p. 20. 
23

 Moisescu, Arhitectura românească, p. 39. 
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bulgară, până în 1307 (?); una bizantină, până în 1328 (?), şi după aceea, parţial, în 

zona nord-vestică, încă una tătară. La o primă vedere, pare că răspunsul este 

evident şi că, în Hoarda de Aur condusă de hanul musulman Özbek, bisericii 

răsăritene i-a fost permisă o asemenea acţiune, însă el era promovator al islamizării 

statului, evident, în detrimentul celorlalte religii
24

. 

Prima perioadă a dominaţiei tătare începuse în 1265, după invadarea 

Bizanţului de către detaşamentele lui Nogai, căpetenia musulmană şi conducătorul 

de facto al Hoardei de Aur care îşi stabilise centrul de putere în aşezarea Saqci [Sac-

jī], Isaccea de astăzi
25

. Au urmat apoi, circa patru decenii de islamizare, pe de-o 

parte susţinută de elita coreligionară loială lui Nogai, pe de alta, de ordinul Rifa’iyya 

condus de şeicul Sarı Saltık şi împrăştiat în trei-patru localităţi: Saqci
26

, Baba 

Salthouk-Babadag
27

, Kara Harman
28

 şi probabil, Monastir-Niculiţel
29

. După 1297, 

                                                 
24

 Devin DeWeese, Islamization and Native Religion in the Golden Horde. Baba Tükles and 

Conversion to Islam in Historical and Epic Tradition, University Park, The Pennsylvania State 

University, 1994, p. 95. 
25

 Virgil Ciocîltan, Mongolii şi Marea Neagră în secolele XIII-XIV. Contribuţia ginghishanizilor 

la transformarea bazinului pontic în placă turnantă a comerţului euro-asiatic, Bucureşti, 

Editura Enciclopedică, 1998, p. 236, István Vásáry, Cumans and Tatars. Oriental Military in the 

Pre-Ottoman Balkans, 1185-1365, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2005, 

pp. 89-91, Laurenţiu Rădvan, At Europe’s Borders. Medieval Towns in the Romanian 

Principalities, Leiden, Koninklijke Brill NV, 2010, p. 314. 
26

 Machiel Kiel, Sarı Saltuk: Pionier des Islam auf dem Balkan im 13. Jahrhundert, în Ismail 

Engin, Erhard Franz (ed.), Aleviler/Alewitten, vol. I [Kimlik ve Tarih/Identität und Geschichte], 

Hamburg, Deutsches Orient Institut, 2000, p. 264: “Der Scheich Saltûk lebte in einem kleinen 

Ort namens Saqji in Kitschakien”. 
27

 Maria Matilda Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Mustafa Ali Mehmet (ed.), Călători străini 

despre Ţările Române, vol. VI, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1976, p. 387: „Oraşul a fost numit 

Babadag deoarece aici se află înmormântat Saltuk-Bay”. 
28

 Ibidem, p. 386: „Sarî-Saltuk bei făcuse aici [la Kara Harman, n.a.] agricultură cu sărmanii 

lui”. Localitatea este acum dispărută, dar se afla undeva, între Babadag şi Enisala. 
29

 Kiel, Sarı Saltuk, p. 264: “Das Grabmal des Scheichs ist ungefähr drei Tage von seinem 

Heimatort Saqji entfernt”. Istoricul consideră că editorul textului lui as-Saraj, Ibn Nabhâni, s-

ar fi referit la Baba Salthouk-Babadag, astfel că menţiunea originală din text, adică o distanţă 

de trei ore, ar fi o greşeală a editorului Ibn Nabhâni, cel care a transcris mai târziu scrierile 

hagiografului. Vezi idem, Ottoman Urban Development and the Cult of a Heterodox Sufi Saint: 

Sarı Saltuk Dede and Towns of İsakçe and Babadağ in Northern Dobrudja, în Gilles Veinstein 

(ed.), Syncrétismes et heresies dans l’Orient seldjoukide et ottoman (XIVe-XVIIIe siècle). Actes 

du Colloque du Collège de France, octobre 2001 [Collection Turcica, vol. IX], Paris, Peeters, 

2005, p. 286, nota 6. Totuşi, noi credem că nu este cazul şi, deşi nu avem cunoştinţă de 

izvoare care să ateste denumirea de Monastir pentru perioada de după colonizarea din 1264, 

am considerat potrivită asocierea numelui cu aria noii aşezări pentru a uşura lectura, fără a 

pretinde că aşa se numea localitatea. 
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succesorul dervişului, Talâk, s-a văzut confruntat cu problemele cauzate de 

înfrângerea căpeteniei tătare în războiul cu conducătorul de facto al statului, Tohta, 

şi slăbirea hanatului. A urmat apoi, confruntarea dintre bulgari şi bizantini, încheiată 

în 1307, timp în care, profitând de vidul de putere lăsat după execuţia lui Nogai de 

către noul lider, ţarul Bulgariei, Teodor Svetoslav, a cucerit Dobrogea în 1304 şi a 

scăpat de sub tutela hanului
30

. 

Deşi spaţiul istro-pontic era controlat de armatele tătare, el aparţinea 

nominal împăraţilor bizantini, aşa cum lasă de înţeles Manuel Olobolos
31

. Aşa se 

face că, după 1307, avem de-a face cu o stăpânire efectivă a romeilor la Dunărea de 

Jos, sinonimă cu intensificarea schimburilor de bunuri
32

 şi un grad de securitate mai 

ridicat (situaţie valabilă pentru întreg imperiul), dat şi de perioada de pace 

instaurată după plecarea turcmenilor anatolieni şi a catalanilor din Tracia, în 1311
33

. 

Până atunci, singura manifestare a puterii bizantine în Dobrogea fusese cea a 

numirii mitropoliţilor la Vicina
34

. De data aceasta însă, după cum ne sugerează 

Abou’l Fida, elita politică locală recunoscuse autoritatea imperială
35

. Exprimarea sa 

aparent confuză, una referitoare la Saqci-Isaccea ca o aşezare „a ţării valahilor” (a se 

citi supuşi ai dinastiei Asan de origine vlahă şi nu neapărat români), „dependentă de 

Constantinopol” şi „populată de musulmani”
36

 face trimitere la un melanj etnic şi 

religios deosebit pentru regiune, fiind vorba turci, bulgari şi de români (?)
37

 

                                                 
30

 Ignatius Burns, The Catalan Company and the European Powers, 1305-1311, în Speculum, 

XXIX, 1954, 4,  p. 760, nota 32, Kiel, Sarı Saltuk, p. 266. 
31

 FHDR, III, p. 455: „S-au bucurat de tine că le eşti împărat şi multele insule paristriene [...]”. 
32

 Oana Damian, Consideraţii asupra ceramicii medievale pontice pe baza descoperirilor de la 

Enisala, în Banatica, 23, 2013, pp. 401-407. 
33

 Mark C. Bartusis, The Late Byzantine Army. Arms and Society, 1204-1453, Philadelphia, 

University of Pennsylvania Press, 1997, p. 85. 
34

 Primul mitropolit menţionat în izvoare a fost Teodor, cel care a patronat scaunul episcopal 

din 1283 până în jurul anului 1300, fiind urmat de Luca (interval de timp necunoscut), apoi de 

Macarie, până în 1347, Chiril (1347-1358) şi Iachint (1358-1359). Vezi Ioan Rămureanu, 

Mitropolia Vicinei şi rolul ei în păstrarea ortodoxiei în ţinuturile româneşti, în De la Dunăre la 

Mare, pp. 156-160. 
35

 M. Reinaud (ed.), Géographie d’Aboulféda, tom II, vol. I, Paris, L’Imprimerie Nationale, 1848, 

p. 316: « Isacdji est un ville du pays des Valaques (Aloualâc) et de la dependance de 

Constantinople [...] ». 
36

 Ibidem: « La plupart des habitants professent l’islamisme ». 
37

 Dennis Deletant, Genoese, Tatars and Rumanians at the Mouth of the Danube in the 

Fourteenth Century, în The Slavonic and East European Review, 62, 1984, 4, p. 514. Românii 

erau în principiu, vânduţi ca sclavi încă din 1246, iar alţii, indiscutabil mai puţini, erau 

negustori (Ibidem, pp. 521-522). Am putea include şi păstorii transhumanţi care s-ar fi 

deplasat până în Dobrogea cu turmele, însă numărul lor ar fi fost probabil insignifiant, ceea 

ce face ca relevanţa lor pentru discuţie să fie aproape nulă. 
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convertiţi forţat sau nu la Islam sau trăind probabil, în cartiere creştine mărginaşe, 

separaţi de tătari şi alţi turci şi neobservaţi de cronicarul călător
38

. 

Ajuns în Dobrogea anului 1321, Abou’l Fida nu a făcut decât să surprindă o 

caracteristică excepţională a civilizaţiei bizantine, anume aplicarea conceptului de 

philanthropia („iubirea aproapelui”) – atitudinea de nobleţe faţă de adversar, prin 

permiterea unei comunităţi de altă religie să trăiască în pace în imperiu, cu condiţia 

păstrării discreţiei la nivelul manifestărilor religioase
39

. Deşi pare o contradicţie la 

prima vedere, încălcând principiul uniformităţii confesionale a supuşilor basileului, 

Bizanţul crease o tradiţie de secole în acest sens, doar că urmărea integrarea lor în 

societate prin convertire
40

. Ca să încercăm să răspundem la întrebarea privitoare la 

utilitatea bisericii de la Niculiţel, putem considera că era un instrument utilizat de 

preoţii misionari în vederea creştinării turco-tătarilor din regiune. Din păcate, nu 

este uşor să testăm ipoteza, mai ales că după 1328, zona nord-vestică reintrase sub 

stăpânire tătară, de data aceasta pentru aproape patru decenii, până când au fost 

alungaţi de Dobrotici
41

. Hoarda de Aur a hanului Özbek (1313-1341) şi a 

succesorilor săi imediaţi a fost marcată de islamizare şi de o centralizare accentuată, 

fenomene complementare şi vizibile inclusiv în zonele de frontieră ca Dobrogea 

nord-vestică, în care, în 1328 îşi făcuse apariţia armata mongolă
42

, urmând ca, cinci 

ani mai târziu, să fie menţionat de Ibn Batuta un punct de frontieră cu caravanserai 

la Baba Salthouk-Babadag (existent încă de la sfârşitul secolului al XIII-lea)
43

, iar în 
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1337-1338, să avem cunoştinţă de o zonă care suferea de pe urma depopulării, 

convertirilor forţate, declinului comerţului şi a jafurilor
44

. 

Tabloul consolidării stăpânirii tătare nu este complet, hanii şi căpeteniile 

ştiind să exploateze populaţiile creştine, printre care enumerăm negustorii genovezi 

şi predicatorii franciscani şi dominicani ai bisericii apusene, turco-tătarii nestorieni şi 

cumanii, alanii
45

, bulgarii, slavii, românii şi turcii anatolieni răsăriteni (turcopolii). 

Dacă primii obţinuseră privilegii pentru a face comerţ, populaţiile creştine şi 

budiste
46

 au fost văzute ca potenţiale bunuri vandabile, adică sclavi, din raţiuni 

politice. Se ştie că Hoarda de Aur râvnea la oraşul Tabriz, un nod comercial crucial 

din cadrul Drumului Mătăsii, motiv pentru care iniţiase o serie de conflicte 

sângeroase cu Ilhanatul persan, aşa că se aliase cu Egiptul mameluc, furnizându-i 

sclavi în schimbul ajutorului militar
47

. Totuşi, până prin 1336-1337, creştinii 

răsăriteni dobrogeni se bucuraseră de un grad ridicat de toleranţă din partea 

autorităţilor şi au fost cazuri, probabil chiar la sud de Dunăre, în care nestorienii 

avuseseră o influenţă remarcabilă la nivelul elitei tătare, fapte remarcate de 

mitropolitul Macarie
48

 şi respectiv, de călugărul apusean Rubruck
49

 şi de dervişii 
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ordinului Rifa’iyya
50

. Şi franciscanii constituiau o prezenţă impresionantă pe malul 

drept al Istrului, cu mai multe mănăstiri, însă ele satisfăceau în principiu, nevoile 

spirituale ale genovezilor şi dacă era cazul, pe cele ale turco-tătarilor
51

. 

Dincolo de conducerea tătară exprimată de han şi de căpeteniile sale, 

regiunea de frontieră dunăreană şi hinterlandul ei dobrogean îşi aveau propria elita 

locală, după cum par să indice unele descoperiri numismatice din Isaccea
52

. Un alt 

caz, mai sugestiv, dar pentru altă arie geografică (sudul Dobrogei), ar putea fi cel al 

strategului Dobrotici, angajat în 1341, în slujba Anei de Savoia, văduva lui 

Andronikos al III-lea pentru a lupta împotriva forţelor împăratului-cronicar Ioannes 

al VI-lea Kantakouzenos
53

. Dacă ne întoarcem în timp aproximativ un secol, mai 

întâlnim o situaţie similară în 1262, când în cursul campaniei lui Mihail al VIII-lea de 

cucerire a regiunii montane de frontieră Haimos, rivalul politic principal al ţarului 

bulgar Constantin Tich, Mytzes, s-a refugiat la bizantini, oferind în schimb, oraşul 

portuar strategic Messembreia
54

. Trei ani mai târziu, turcopolii colonizaţi în 

Dobrogea dezertaseră la tătari în urma invaziei celor din urmă
55

, urmând ca peste 

circa patru decenii, descendenţii turcilor să jure supunere basileului după moartea 

lui Nogai
56

. Ceea ce doresc să relev aici, este dependenţa suveranilor romei şi tătari 
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de elita politică locală în secolele XIII-XIV, specifică unor domnii lipsite de autoritate 

dincolo de controlul drumurilor comerciale şi/sau a porturilor
57

. 

Observăm că intervalul cronologic 1307-1336/1337 favorizează aproape 

toate ipotezele istoriografice legate de momentul construirii bisericii de la Niculiţel, 

însă considerăm că o restrângere a acestuia poate fi operată la capătul său inferior. 

Bizanţul începutului de secol XIV era unul al conflictelor militare, al schismelor şi 

reformelor religioase, ceea ce anula orice posibilitate de refacere economică şi 

restructurare administrativă în funcţie de nevoile de moment şi cele viitoare ale 

împăratului şi supuşilor săi. Mai devreme, amintisem de catalani şi de turcmenii 

anatolieni ajunşi în Europa bizantină, care iniţial, se confruntaseră între ei, primii ca 

mercenari angajaţi de Andronikos al II-lea
58

. Golirea vistieriei a dus la revolta 

soldaţilor în 1305 şi la agravarea conflictului militar, după dezertarea alanilor şi 

turcopolilor
59

. Armatele de jefuitori au părăsit într-un final Tracia, plecând în Serbia, 

Moreea şi respectiv, în Anatolia până în 1311, însă mai degrabă datorită intereselor 

personale ale dezertorilor catalano-turcici şi turcmenilor asiatici
60

. 

Cu puţin timp înainte de încheierea conflictului cu foştii mercenari şi 

călăreţii anatolieni, prelungit într-o campanie sârbo-bizantină (eşuată în 1313)
61

, 

basileul încheiase o criză a bisericii cu implicaţii politice deosebit de grave – 

schisma arsenită. Ea începuse în 1261, de la înlăturarea violentă a lui Ioannes al IV-

lea de pe tron de către co-împăratul Mihail al VIII-lea şi demiterea patriarhului 

Arsenios I, ca urmare a excomunicării proaspăt înscăunatului suveran
62

. Consecinţa 

a fost apariţia unui conflict instituţional între împărat şi biserică, accentuat de 

politica imperială unionistă în privinţa relaţiei dintre biserica răsăriteană şi cea 

apuseană, formându-se astfel, două tabere, una arsenită, apărătoare a „ortodoxiei” 

şi critică a oricărei forme de apropiere de papalitate, şi una iosefită (după patriarhul 

de atunci, Iosif I), văzută ca moderată, dar totodată, supusă lui Mihail al VIII-lea şi 

agendei sale politice
63

. Arseniţii începuseră să facă propagandă anti-unionistă în 

rândul oamenilor simpli, trimiţând pelerini şi călugări itineranți carismatici, văzuţi ca 
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sfinţi
64

. Unirea a fost anulată în final, în 1283, de către Andronikos al II-lea, la puţin 

timp de la înscăunare, mai degrabă din raţiuni personale, iar schisma a încetat 

oficial, în 1310, după ce patriarhul Niphon I a satisfăcut condiţiile arseniţilor
65

. 

Un alt fenomen cu impact major asupra vieţii religioase, dar şi asupra 

viitorului bisericii, însă mai greu de cuantificat la nivelul receptivităţii, a fost 

isihasmul, apărut începând cu prima jumătate a secolului al XIV-lea. A fost un 

curent bazat pe o metodă de rugăciune stabilită de călugării Pseudo-Simeon şi 

Grigorie Sinaitul
66

, constând în controlul respiraţiei, invocarea repetată a numelui lui 

Dumnezeu şi o relaţie de tip maestru-discipol între monahi, toate având scopul 

obţinerii unor viziuni care ar „ilumina sufletul”
67

. Una din criticile aduse adepţilor 

viza slaba lor instruire teologică şi în general, o gândire heterodoxă
68

. În cadrul 

disputelor de la mijlocul secolului al XIV-lea, tabăra literată a fost înfrântă, iar 

isihasmul, numit şi palamism de atunci, a câştigat decisiv teren în rândul clerului şi 

nu numai
69

. Deja depăşise graniţele statului, ajungând până în Bulgaria, Serbia, 

Valahia şi Rusia, iar numărul călugărilor şi al mănăstirilor explodase, fiindcă erau tot 

mai mulţi cei care doreau să ducă un mod de viaţă solitar
70

. 

La nivel administrativ, împăratul încheiase o reformă de redistribuire a 

eparhiilor şi scaunelor episcopale aflate sub jurisdicţia Constantinopolului în 1317, 

cuprinzând mitropolii inclusiv din zona caucaziană, Crimeea, Rusia şi Lituania
71

. Deşi 

ne putem îndoi de eficienţa ei în regiunile extrabizantine, ea reprezenta epilogul 

disputelor ecleziastice interne începute sub Mihail al VIII-lea şi totodată, prima 

manifestare a unei viziuni reformatoare a administraţiei bisericeşti după mai bine 

de patru secole
72

. Considerăm astfel, că se restrânge intervalul în care ar fi fost 
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ridicată biserica de la Niculiţel cu aproximativ un deceniu sau am putem merge 

chiar mai departe, pornind de la anul 1328, cel al recuceririi Dobrogei nord-vestice 

de tătari, când invadatorii ar fi putut cauza pagube semnificative, însă arheologii nu 

au descoperit vreo dovadă în acest sens. Nici cronicarii bizantini nu erau lămuriţi 

asupra circumstanţelor şi consecinţelor imediate ale ocupării regiunii, fiindcă 

imperiul se afla în ultimul război civil dintre Andronikos al II-lea şi nepotul său, 

viitorul Andronikos al III-lea, şi probabil că nu au realizat dacă tătarii veniseră doar 

să prade ţinuturile aliatului său ori îşi asiguraseră o zonă-tampon în vederea 

protejării propriilor interese comerciale
73

. 

Consider că nu mai este nevoie să zăbovim asupra chestiunii cronologice şi 

că, în momentul de faţă, intervalul de timp propus reprezintă o ipoteză rezonabilă, 

cu toate că cititorul ar putea fi surprins de faptul că, tocmai în perioada stăpânirii 

tătare ar fi fost iniţiată construirea bisericii de la Niculiţel. Reamintim că nu ar fi 

imposibil, din moment ce comerţul nu a fost întrerupt, iar bunurile sosite din Bizanţ 

au circulat până în centrul zonei, pornind din aşezarea genoveză Pampulo
74

, apoi 

prin Enisala, Kara Harman, Baba Salthouk-Babadag, Monastir-Niculiţel sau invers, 

din Vicina spre Saqci-Isaccea ş.a.m.d. Nu excludem ca lăcaşul de cult însuşi să fi fost 

un produs al aculturaţiei, iar istoriografia ne dă dreptate cel puţin parţial, fiindcă 

monumentul este unul tipic bizantin
75

. Nu ne mai rămâne decât să ne întrebăm cine 

a ridicat-o şi pe cine a deservit biserica, ori au fost emise trei ipoteze: cum că ar fi 

putut deservi o comunitate rurală, una de mireni sau a fost o biserică privată. 

Vom începe analiza celor trei opinii prin a considera că este foarte puţin 

probabil ca edificiul să fi fost unul privat, invocând argumentele geostrategic şi cel 

economic. Niculiţelul a fost mereu o aşezare defavorizată în comparaţie cu Isaccea 

şi Enisala de exemplu, cu porturi la Dunăre şi respectiv, la Marea Neagră şi deci, 

beneficiare ale comerţului naval. O simplă trecere în revistă a culturii materiale din 

perioada secolelor XIII-XV arată slaba importanţă a satului şi că singurul său avantaj 

notabil în comparaţie cu aşezările portuare este dat de amplasarea sa pe drumul 

comercial dintre ele, într-o zonă deluroasă şi relativ uşor de apărat
76

. Altfel, ar fi 

putut fi locuită de turcii colonizaţi de Mihail al VIII-lea în 1264, unii din ei 

seminomazi, adică foarte săraci şi predispuşi la jafuri, iar dervişii Rifa’iyya ar fi 
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construit o zawiya, o clădire în care ar fi trăit şi ar fi fost instruiţi
77

. Prin urmare, 

găsim ca neadecvate comparaţiile tipologice invocate de Cristian Moisescu şi Lia şi 

Adrian Bătrîna, anume cu cazurile bisericilor de la Curtea de Argeş şi Rădăuţi, 

construite în centre de putere, din resurse locale
78

. 

Ipoteza unei biserici pentru o comunitate rurală a fost exclusă în absenţa 

descoperirilor funerare relevante pentru perioada noastră de interes. Din punctul 

nostru de vedere, nu ar trebui ignorată, fiindcă zona era locuită, aşa cum o arată 

moneda de bronz tătară de pe dealul Cetăţuia menţionată mai sus şi tezaurul de 

monede din vremea domnitorilor Mircea I şi Petru I (Muşat), pe dealul Bădila, aflat 

în apropiere
79

. De asemenea, trebuie confirmat sau infirmat dacă turcii se stabiliseră 

în aceeaşi zonă, chiar dacă, după cum recunosc şi soţii Bătrîna, urmele de locuire nu 

sunt evidente pentru secolele XIII-XIV
80

. Adevărul este că turcopolii ar fi putut locui 

în Monastir-Niculiţel şi, deşi în studiul din 2012 am încercat să demonstrez că ei 

erau seminomazi în curs de sedentarizare
81

, nu îi putem privi ca pe un grup 

omogen
82

, fiindcă numai o parte din ei ar fi fost păstori transhumanţi seminomazi 

sau semisedentari
83

. Alţii, în funcţie de posibilităţile oferite de geografia locală şi de 

economie, s-ar fi ocupat cu vânătoarea
84

, pescuitul, agricultura, comerţul
85

 ori s-ar fi 

limitat la jafuri
86

, ceea ce ar exclude o prezenţă greacă sau de altă etnie, 
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nemaivorbind de o elită sedentară bogată, din considerente de insecuritate fizică şi 

materială. 

Un studiu de caz sugestiv este al lui Sarı Saltık, un cioban care ar fi locuit în 

Saqci-Isaccea, Monastir-Niculiţel, Baba Salthouk-Babadag şi Kara Harman
87

. 

Distanţele mici dintre localităţile în care trăia indică practicarea unei forme de 

pastoralism transhumant semisedentar, situaţie similară cu cea anatoliană
88

. El îşi 

mai asigura existenţa din pomeni, în calitate de derviş, fapt surprins în povestirea lui 

as-Saraj despre omorârea unei persoane pentru că îl păcălise să mănânce bălegar 

de vacă în loc de pâine, profitând de starea de extaz a şeicului
89

. Despre zawiya în 

care îşi desfăşura activităţile spirituale, nu ştim unde se afla, însă observaţiile 

etnografului Alexandre Popović indică posibilitatea ca ea să fi fost într-o moschee, 

casa proprie sau una oferită de o persoană oarecare ori o clădire abandonată
90

. 

Ahmed Yaşar Ocak afirmă că turcmenii anatolieni se stabileau în sate abandonate 

sau le întemeiau în zone considerate propice modului lor de viaţă, ceea poate fi 

adevărat şi în cazul lui Sarı Saltık şi al turcopolilor, mai ales că şi biserica de la 

Niculiţel are în componenţă multe materiale provenite din ruinele romane
91

. 

În final, am ajuns la ipoteza tratată în maniera cea mai expeditivă de 

cercetători, anume cea de biserică mănăstirească. Cristian Moisescu menţionează 

forma planului, argument depăşit în contextul în care, în momentul emiterii lor, încă 

nu se încheiaseră săpăturile arheologice
92

. Ar mai fi de amintit şi ideea conform 
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căreia nu era nevoie de o biserică mănăstirească fiindcă exista una treflată „din 

secolele XI-XII [sic!]” cu această menire, ceea ce este ilogic, fiindcă însuşi autorul 

prezintă intervalul de timp în care a funcţionat
93

. Lia şi Adrian Bătrîna invocă aceeaşi 

absenţă a mormintelor unei „obşti monahale”
94

, însă Alexandru Moraru subliniază 

că numeroşii adepţi ai isihasmului locuiau singuri sau în comunităţi mici după o 

perioadă de instruire religioasă de către un „ascet-sfânt” şi încă una de trai în 

comun cu mai mulţi călugări
95

. Astfel, avem o primă explicaţie rezonabilă referitoare 

la prezenţa uşii de nord a bisericii şi a puţinelor inhumaţii din secolul al XIV-lea, 

ceea ce ne arată că utilitatea ei era legată cel puţin de revigorarea creştinismului 

răsăritean în inima Dobrogei, iar decidenţii construirii ei erau cel mai probabil, 

cunoscători ai istoriei locale, adică greci (sau turci bizantinizaţi?)
96

. 

Ipoteza utilizării bisericii ca instrument al unor preoţi ori călugări misionari 

poate fi dovedită dacă ţinem cont de evoluţia numărului de creştini în cadrul 

peisajul nord-dobrogean. Luând ca exemplu oraşul Saqci-Isaccea, vedem că în anul 

vizitei lui Abou’l Fida, 1321, acesta era unul locuit în principiu de musulmani, însă la 

începutul secolului al XVI-lea, devenise creştin
97

. Un potenţial contraargument este 

oferit de masacrarea unei comunităţi mahomedane existente în timpul incursiunii 

din 1461-1462, a armatei valahe a lui Vlad al III-lea, încheiată cu 1350 de turci şi 

bulgari omorâţi în localitate şi la Novoselo
98

, doar că datele nu oferă detalii legate 

de etnia ori de numărul lor, pe care nu îl cunoaştem, fiindcă au fost şi din cei nepuşi 

la socoteală din varii motive
99

. În orice caz, la Baba Salthouk valahii nu ajunseseră, 

iar noul oraş, redenumit Babadag, cuprindea în 1516 aproape 20% creştini (şi doar 
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10%, opt decenii mai târziu), ca urmare a iniţierii politicii de islamizare a Dobrogei 

de către Baiazid al II-lea
100

. Dar şi acolo ar fi putut exista un lăcaş de cult creştin, 

numai că trebuie efectuate mai multe săpături arheologice, în condiţiile în care 

nivelele de locuire pe arealele investigate sunt neclare, mai ales că în secolele XVII-

XVIII avusese loc o intensificare a locuirii medievale care a distrus complexele pe 

care le suprapunea
101

. 

Este timpul să facem un bilanţ al rezultatelor investigaţiei noastre, revenind 

la problema stabilirii momentului ridicării bisericii vechi de la Niculiţel. Reiterăm 

faptul că avem nevoie de documente medievale cu referiri la monument, pentru a-l 

încadra în mod corespunzător într-un context politic şi economic. Până atunci, 

considerăm că intervalul de timp propus, 1328-1336/1337, este cel mai potrivit, mai 

ales în condiţiile în care nu avem cunoştinţă de vreo invazie tătară în acea perioadă 

şi nici de vreo pagubă produsă edificiului până la dezafectarea sa de la începutul 

secolului al XV-lea. Totodată, momentul ales pentru ridicare corespunde cu 

răspândirea isihasmului, cu consecinţele deja descrise, ceea ce ar explica utilitatea 

ca biserică mănăstirească ori de comunitate rurală, dar şi cele două morminte şi 

inventarul sărac. Reiterăm că ipoteza unui lăcaş de cult privat românesc este 

anacronică, din cauza absenţei dovezilor scrise şi materiale care să o susţină. 

Întrebarea cea mai pregnantă pe care ne-o punem este legată de impactul 

bisericii asupra vieţii religioase locale, din moment ce aşezarea era locuită, îşi 

conservase cumva, numele de Monastir până târziu, în secolul al XIX-lea, iar 

registrele otomane de la începutul secolului al XVI-lea, comparate cu mărturiile 

cronicarilor musulmani din secolul al XIV-lea, ne arată o populaţie trecută în 

circumstanţe neelucidate, în circa două secole, de la Islam la creştinismul de 

confesiune răsăriteană. Am fi tentaţi să considerăm că biserica de la Niculiţel a fost 

un instrument utilizat de călugări sau preoţi misionari, trimişi în mod intenţionat de 

biserică şi influenţaţi de isihasm, pentru a converti populaţia turco-tătară 

dobrogeană, însă suntem din nou limitaţi de lipsa investigaţiilor de arhivă şi a celor 

arheologice. Oricum, nu putem omite nici influenţa deloc neglijabilă a bisericii 

apusene sau a preoţilor nestorieni în rândul tătarilor, aşa că nu ne permitem să 

vedem într-o mână de oameni cauza unică a reuşitei misiunii lor. Ca o remarcă 

finală, ar mai rămâne de revizuit şi peisajul competiţiei inter-religioase şi inter-

confesionale, totodată. 
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THE CONTEXT OF THE ERECTION OF THE CROSS-IN-SQUARE CHURCH  

FROM NICULIŢEL (TULCEA COUNTY) 

Abstract 

 

This study aims to clarify the circumstances regarding the erection of the cross-in-

square church from Niculiţel (Tulcea County) took place. There was a need to update the 

data regarding the moment of its construction and the reasons of its initial purpose and use. 

Due to an increased interest in the history of the Golden Horde and Palaiologian Byzantium 

since the present topic was dropped, in the early 1980’s, we managed to break the 

consensus present in the Romanian historiography, by invalidating the hypothesis that the 

monument was built towards the middle of the 14
th

 century by Greeks, as a private church 

for a Romanian local ruler. Our research don’t rule out the hypothesis that the region was 

mainly inhabited by Turks colonized by Byzantine emperor Mihail VIII in 1264, and, in the 

event of future discoveries (both archive and archaeological), we believe that the reasons 

behind the erection of the church deal with the intentions of supporting the missionary 

activity of some hesychasm-influenced Greek monks or priests. 

 

KEYWORDS: Byzantium, Golden Horde, Dobrudja, Romanians, Turks, Greeks, 

hesychasm. 

 


