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CUVÂNT ÎNAINTE

În cartea de față este tratată o temă deosebit de importantă pentru istoria
multimilenară a Dobrogei. Se știe că această provincie a României – numită în
Antichitate Scythia Minor (Sciția Mică) – a fost încadrată din vechime, datorită
așezării ei geografice, în cadrul geo-politic și cultural al lumii greco-romane și,
drept urmare, aici au fost prezente realități istorice, religioase și culturale specifice
ei, care au intrat în contact cu cele autohtone, iar limbile dominante, greaca și
latina, erau înțelese și chiar vorbite de orice locuitor al acestui spațiu. De timpuriu,
s-a constituit în lumea aceea puternicul Imperiu Roman, organizare politică și
religioasă impusă apoi și entităților regionale în care se afla și Dobrogea. Aceasta a
dus la o oarecare uniformizare a modului de viață a locuitorilor vastului Imperiu,
dar s-au păstrat și multe tradiții spirituale ori din viața practică specifice.
În acest context, a putut pătrunde pe pământul Dobrogei și învățătura
creștină, chiar din perioada apostolică, fiind propovăduită aici de doi apostoli ai
Mântuitorului Iisus Hristos, și anume Sfinții Andrei și Filip. Datorită lor,
creștinismul la români este foarte vechi, iar în cadrul lui a apărut de timpuriu și
monahismul în formele specifice de atunci din Răsăritul creștin. Fiind, la acea
vreme, o provincie a Imperiului Roman, Dobrogea a beneficiat de cunoașterea
formelor de trăire creștine existente atunci, iar Sfântul Vasile cel Mare, care avea
legături strânse cu conducerea politică și religioasă a acestei regiuni, a sprijinit tot
ceea ce putea contribui la dezvoltarea și întărirea vieții spirituale în acest spațiu
geografic. Sunt cunoscuți monahi și forme incipiente ale vieții monahale în această
perioadă de început, și anume de la sfârșitul secolului al III-lea, pe care autorul
cărții le inserează în lucrarea lui. Apoi prezintă formele instituționalizate din
secolul al IV-lea și cele următoare, indicând nume de persoane cu rol important ca
Audius, Ioan Casian, episcopul Teotim de Tomis și apoi pe cele din secolele
V–VIII, Carossos, Sfântul Dionisie Exiguus și călugării sciți. Li se arată tuturor
rolul lor spiritual avut în societatea de atunci. Știrile acestea le completează cu
datele arheologice ieșite la iveală cu prilejul săpăturilor efectuate în partea de nord
a Dobrogei (la Slava Rusă), apoi la Murfatlar, în mijlocul provinciei, și mai apoi în
sudul Dobrogei și chiar dincolo de granița de sud a României, pe teritoriul bulgar.
Dacă până în secolul al VIII-lea, istoria monahismului dobrogean este tratată
predominant pe baza unor texte literare, perioada următoare, până în secolul al
XIV-lea, se bazează mai mult pe descoperirile arheologice.
Capitolul al X-lea este dedicat prezentării unor mănăstiri din nordul
Dobrogei: Cocoș, Celic Dere și Saon. În partea finală, capitolele XI - XIII, se
prezintă istoria monahismului în Dobrogea în perioada anilor 1918-2004.
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La sfârșit, sunt cinci anexe cu hărți demonstrative, precum și 68 de pagini cu
desene, planuri de locașuri de cult. Lor li se adaugă numeroase fotografii care
înlesnesc înțelegerea problemelor mai dificile ale monahismului dobrogean.
Lucrarea pe care o prezentăm este în realitate prima monografie
cuprinzătoare a unei provincii românești și ea se adaugă altor studii și cărți
publicate de același autor până acum. Ea se înscrie în lucrările de elită ale
istoriografiei din țara noastră și totodată constituie un volum de referință pentru
cercetarea viitoare. De aceea, cunoscându-i tinerețea și puterea de creație, aștept cu
bucurie altele asemenea.
Prof. univ. dr. Emilian POPESCU,
membru al Academiei Române
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INTRODUCERE

Citind cu inima deschisă câteva rânduri dintr-un Pateric, oricine va simți cât
de frumoasă şi fascinantă este trăirea monahală curată. Frumoasă, pentru că ea îşi
trage seva din filosofia dumnezeiască, iar nu din cea omenească. Fascinantă, pentru
că, prin mijlocirea ei, oameni simpli, înaripați de râvna față de cele sfinte și
pătrunși de puterea harului dumnezeiesc, sunt modelați după chipul Mântuitorul
Hristos, adeverind, astfel, în trupurile lor firave, împlinirea făgăduințelor
dumnezeiești. În fapt, privită cu atenție, trăirea monahală curată se descoperă drept
o adevărată şcoală a experienţei mistice creştine, o aprofundare empirică a
învățăturilor evanghelice, o trăire intensă a adevăratei înţelepciuni, cea care îşi
găseşte izvorul nu în cugetarea omenească limitată, ci în Dumnezeu.
Toate acestea relevă dificultatea demersului alcătuirii unei istorii a
monahismului, întrucât este greu, dacă nu imposibil, pentru cineva care nu a
experiat intensitatea luptei ascetice a adevăraților monahi să pătrundă deplin
gândurile și faptele acestor oameni. În plus, realizarea unei istorii a monahismului
istro-pontic este cu atât mai dificilă cu cât trăirile monahilor trebuie raportate la
contextul istoric în care aceștia au viețuit. Aceasta, întrucât monahismul, sensibil la
schimbările din societatea civilă şi, nu în ultimul rând, strâns legat de comunitățile
creştine locale din care își trăgea seva, nu putea rămâne neafectat de problemele
multiple pe care le-au avut de înfruntat locuitorii de aici. De altfel, după cum se va
putea observa și din paginile lucrării de față, contextul istoric dobrogean a fost unul
sinuos, situația politico-militară și socială de aici fiind deseori presărată cu
alternanţe între prosperitate şi sărăcie, civilizaţie şi barbarie, ordine şi haos1.
Pe de altă parte, trebuie avut în vedere faptul că înțelegerea evoluţiei mişcării
monahale din oricare colț al lumii creștine contribuie la mai buna înţelegere a
sensibilităţii sufleteşti a creştinilor de acolo. Aceasta, pentru că monahismul
constituie unul dintre criteriile de evaluare a nivelului de trăire religioasă a unei
comunităţi creştine. În cazul Bisericii primare, el reprezintă un indiciu al vechimii
acelei comunităţi şi, mai ales, al maturităţii spirituale pe care membrii ei au
dobândit-o.
Ca atare, demersul alcătuirii unei istorii a monahismului din Dobrogea este
unul necesar, în ciuda dificultăților relevate anterior, întrucât el contribuie la
înțelegerea mai profundă a începuturilor vieții creștine de pe teritoriul actual al țării
noastre. În această privință, nu trebuie uitat faptul că Dobrogea este ținutul
românesc în care a fost propovăduit pentru prima dată cuvântul Evangheliei, de
către Sfinții Apostoli Andrei și Filip. Așadar, efortul aprofundării oricărui aspect
1

A se vedea infra, capitolul I: „Teritoriul dintre Dunăre şi Mare. Coordonate istorice”.
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din viaţa comunităţilor de aici constituie o contribuție la înțelegerea trăirii creștine
a înaintașilor noștri.
*
*

*

Prima lucrare în care sunt prezentate scurte expuneri istorice privitoare la
mănăstirile dobrogene este cea a diaconului Anghel Constantinescu, revizor la
Episcopia Dunării de Jos2. După doar 8 ani, arhimandritul Roman Sorescu, unul
dintre stareții mănăstirii Cocoș (și, pentru o vreme, și al schitului Saon) și exarh al
mănăstirilor din Episcopia Dunării de Jos, a publicat o prezentare generală a
începuturilor şi a situaţiei celor trei aşezăminte monahale existente la acea vreme
între Dunăre şi Mare, anume, Cocoş, Saon3 şi Celic-Dere4. Văduvit de orice
informaţii referitoare la începuturile şi evoluţia vieţii monahale de până atunci,
acest din urmă autor a pomenit doar originile apostolice ale creştinismului din
Dobrogea, fără a menționa nimic despre mişcarea monahilor audieni, Sfântul Ioan
Casian, Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul sau călugării sciţi.
De altfel, Roman Sorescu însuși a fost conştient de scăderile lucrării sale. El
le-a considerat, însă, o provocare pentru viitorii istorici, adresând, la sfârșitul cărții,
un îndemn celor care-l vor urma în cercetare: „Las timpului şi oamenilor ce-i va da
Dumnezeu … să completeze şi descrierea monastirilor [dobrogene] … în chip mai
detailat”5.
Etapa pionieratului a fost depăşită în perioada interbelică. Atunci au apărut
primele studii alcătuite în conformitate cu cerinţele cercetării ştiinţifice moderne.
Noul drum a fost deschis de preotul profesor doctor Vasile Sibiescu. În anul 1936,
acesta a publicat un important studiu despre călugării sciţi din secolul al VI-lea6. În
această lucrare, pe baza informațiilor expuse în cuprinsul documentelor scrise
păstrate, autorul a pus în valoare rolul important pe care monahii din fosta
provincie romană Scythia l-au avut în păstrarea şi apărarea dreptei credinţe, în
prima jumătate a secolului al VI-lea.
Tema a fost aprofundată mai târziu de preotul profesor doctor Dumitru
Stăniloae, în studiul «Scrieri ale „călugărilor sciţi daco-romani” din secolul al
VI-lea (519-520)»7. El a fost urmat de publicarea integrală în limba română, de

2

Diac. Anghel CONSTANTINESCU, Monografia Sfintei Episcopii a Dunării de Jos, București, 1906.
Lucrarea fost reeditată cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la înființarea Episcopiei Dunării de Jos
(Diac. A. CONSTANTINESCU, Monografia Sfintei Episcopii a Dunării de Jos, Ed. Arhiepiscopiei
Dunării de Jos, Galaţi, 2014).
3
La acea dată, actuala mănăstire Saon avea statutul de schit al mănăstirii Cocoş.
4
Arhim. Roman SORESCU, Monastirile dobrogene, Tipografia profesională Dimitrie C. Ionescu,
Bucureşti, 1914.
5
Arhim. Roman SORESCU, Monastirile dobrogene, Tipografia profesională Dimitrie C. Ionescu,
Bucureşti, 1914, p. 142.
6
Pr. Vasile SIBIESCU, „Călugării sciţi”, în: Revista Teologică, XXVI (1936), 5-6, pp. 182-205.
7
Pr. Dumitru STĂNILOAE, «Scrieri ale „călugărilor sciţi daco-romani” din secolul al VI-lea
(519-520)» (I), în: Mitropolia Olteniei, XXXVII (1985), 3-4, pp. 199-244.
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către același mare teolog român, în colaborare cu profesorul Nicoale Petrescu, a
scrierilor monahilor sciți8.
Eforturile aprofundării noii teme de cercetare au fost continuate de renumitul
patrolog Ioan G. Coman. În cuprinsul volumului Scriitori bisericeşti din epoca
străromână9, acesta a publicat unele capitole în care sunt abordate și diferite
aspecte privitoare la începuturile vieții monahale din Dobrogea: Teotim de Tomis,
episcop, misionar, prieten al Sfântului Ioan Gură de Aur. Scrieri şi doctrină;
Contribuţia părinţilor şi scriitorilor „sciţi” la ecumenismul creştin al secolelor
IV-VI; Sfântul Ioan Cassian, un mare daco-roman din Scythia Minor în secolele IV
şi V; Dionisie cel Mic erudit daco-roman.
O contribuţie importantă la desluşirea primelor forme de viaţă monahală de
pe teritoriul României în general şi al Dobrogei în special are și preotul profesor
doctor Ioan Rămureanu. Studiul său „Mişcarea audienilor în Dacia Pontică şi
nord-dunăreană (sec. IV-VI)”10 este normativ pentru această temă. De altfel, după
cum se va putea observa și în cuprinsul lucrării de faţă11, gruparea audienilor, ai
cărei membri au fost exilaţi în provincia romană Scythia la jumătatea secolului al
IV-lea, este cea mai veche societate monahală organizată atestată documentar pe
teritoriul ţării noastre.
O altă contribuție importantă a profesorului Ioan Rămureanu la aprofundarea
istoriei monahismului istro-pontic o constituie volumul dedicat Actelor martirice12.
În cuprinsul acestuia sunt relevate și aspecte privitoare la dezvoltarea vieții
monahale pe teritoriul țării noastre și sunt evidenţiate unele personalităţi a căror
viață și activitate au fost în strânsă legătură cu mișcarea ascetică din ținutul
istro-pontic. Un exemplu în acest sens este capitolul dedicat Sfântului Theotim I de
Tomis, ierarhul despre care se ştie că a fost „bărbat crescut în filosofia
[monahală]”.
Valoroasă este şi contribuţia ştiinţifică a regretatului mitropolit al Olteniei,
Nestor Vornicescu. Atât în teza sa de doctorat, „Scrieri patristice în Biserica
Ortodoxă Română până în secolul XVII”13, cât şi în lucrările Primele scrieri
patristice în literatura română: secolele IV-XVI14 și «Una dintre primele scrieri ale
literaturii române străvechi: „Pătimirea Sfinţilor Epictet şi Astion” (de la cumpăna
8

Pr. D. STĂNILOAE, «Scrieri ale „călugărilor sciţi daco-romani”…» (I), pp. 245-254; Pr. D.
STĂNILOAE, «Scrieri ale „călugărilor sciţi daco-romani” din secolul al VI-lea (519-520)» (II), în:
Mitropolia Olteniei, XXXVII (1985), 5-6, pp. 391-440; Pr. D. STĂNILOAE, «Scrieri ale „călugărilor
sciţi daco-romani” din secolul al VI-lea (519-520)» (III), în: Mitropolia Olteniei, XXXVII (1985),
9-10, pp. 680-707.
9
Pr. Ioan G. COMAN, Scriitori bisericeşti din epoca străromână, coll. Biblioteca Teologică, vol. 1,
Ed. Institutului Biblic și de Misiunea al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1979.
10
Pr. Ioan RĂMUREANU, „Mişcarea audienilor în Dacia Pontică şi Nord-dunăreană (sec. IV-VI)”, în:
Biserica Ortodoxă Română, XCVI (1978), 9-10, pp. 1053-1070.
11
A se vedea infra, capitolul V.1. „Mişcarea audienilor”.
12
Pr. I. RĂMUREANU, Actele Martirice, coll. Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 11, Ed. Institutului
Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 21997.
13
†Mitr. Nestor VORNICESCU, „Scrieri patristice în Biserica Ortodoxă Română până în secolul XVII”,
(teză de doctorat), în: Mitropolia Olteniei, XXXV (1983), 1-2, pp. 21-134.
14
†Mitr. N. VORNICESCU, Primele scrieri patristice în literatura română: secolele IV-XVI, Editura
Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1984.
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secolelor III-IV)»15, sunt analizate cu multă acrivie ştiinţifică informațiile
documentare scrise despre viaţa şi pătimirea Sfinţilor Martiri Epictet Preotul şi
Astion Monahul, cei doi înainte-mergători ai monahismului românesc. Prin
aprecierile sale știițifice, Nestor Vornicescu a contribuit la clarificarea anumitor
aspecte legate de începuturile monahismului în ținutul dintre Dunăre şi Mare.
Literatura de specialitate referitoare la situația monahismului istro-pontic în
perioada anterioară marii invazii slavo-avare de la cumpăna secolelor VI-VII este
destul de bogată. Numeroşi istorici români, în special, dar şi străini, au analizat în
studiile lor diferite aspecte referitoare la viața monahală de aici şi, de asemenea, la
rolul pe care anumite personalități monahale locale l-au avut în dezvoltarea
mișcării ascetice din spațiul dobrogean sau mediteranean. Cele mai multe lucrări au
fost dedicate Sfinţilor Ioan Casian şi Gherman – precum cele ale Pr. I.G. Coman
(«„Sciţii” Ioan Casian şi Dionisie cel Mic şi legăturile loc cu lumea
mediteraneană»)16, Jean-Claude Guy (Jean Cassien. Vie et doctrine spirituelle)17,
Henri-Irenee Marrou (Patristică şi umanism)18, Owen Chadwick (John Cassian)19,
†Mitr. Antonie Plămădeală („Sfântul Gherman din Dacia Pontică, un străromân
ignorat”)20, Columba Stewart (Cassian monahul)21 și Emilian Popescu („Sfântul
Ioan Casian, părinte al monahismului românesc şi teolog al asceticii patristice”)22 –
sau Cuviosului Dionisie Exiguul – precum cele ale Pr. Gheorghe I. Drăgulin
(«Cuviosul Dionisie Smeritul sau Exiguul: Două Epistole despre problemele datei
Paştelui şi „Elementele” calculului calendaristic şi pascal23, «Ieromonahul Dionisie
Smeritul „Exiguul” sau cel mic. Încercare de întregire bio-bibliografică»24, „Un fiu
de mare faimă al Arhiepiscopiei Tomisului din veacul al VI-lea la Roma”25,
„Prefeţele cuviosului Dionisie Smeritul sau Exiguul la unele traduceri în limba
latină”26), Pr. G. Drăgulin și Augusta Drăgulin („Cercetări asupra operei lui
15

†Mitr. N. VORNICESCU, «Una dintre primele scrieri ale literaturii române străvechi: „Pătimirea
Sfinţilor Epictet şi Astion” (de la cumpăna secolelor III-IV)», în: Mitropolia Olteniei, XLI (1989), 1,
pp. 20-74.
16
Pr. I.G. COMAN, «„Sciţii” Ioan Casian şi Dionisie cel Mic şi legăturile loc cu lumea
mediteraneană», în: Studii Teologice, XXVII (1975), 3-4, pp. 189-203.
17
Jean-Claude GUY, Jean Cassien. Vie et doctrine spirituelle, Lethielleux, Paris, 1961.
18
Henri-Irénée MARROU, Patristică şi umanism: culegere de studii, trad. Costin Popescu; Cristina
Popescu, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1996, pp. 435-472.
19
Owen CHADWICK, John Cassian, Cambridge University Press, Cambridge, 1968.
20
†Mitr. Antonie PLĂMĂDEALĂ, „Sfântul Gherman din Dacia Pontică, un străromân ignorat”, în:
Mitropolia Ardealului, XXXIV (1989), 5, pp. 3-19.
21
Columba STEWART, Cassian monahul, trad. Ioan I. Ică; Cristian Pop, Ed. Deisis, Sibiu, 2000.
22
Emilian POPESCU, „Sfântul Ioan Casian, părinte al monahismului românesc şi teolog al asceticii
patristice”, în Sfântul Ioan Casian. Viaţa şi învăţătura lui, diac. Mihai IORDĂCHESCU (ed.), coll.
Teologie și spiritualitate, vol. 15, Ed. Trinitas, Iaşi, 2002, pp. 7-28.
23
Pr. Gheorghe I. DRĂGULIN, «Cuviosul Dionisie Smeritul sau Exiguul: Două Epistole despre
problemele datei Paştelui şi „Elementele” calculului calendaristic şi pascal», în: Mitropolia Olteniei,
XXXIX (1987), 1, pp. 27-70.
24
Pr. G.I. DRĂGULIN, «Ieromonahul Dionisie Smeritul „Exiguul” sau cel mic. Încercare de întregire
bio-bibliografică», în: Studii Teologice, XXXVII (1985), 7-8, pp. 521-539.
25
Pr. G.I. DRĂGULIN, „Un fiu de mare faimă al Arhiepiscopiei Tomisului din veacul al VI-lea la
Roma”, în: Glasul Bisericii, XLV (1986), 3, pp. 62-79.
26
Pr. G.I. DRĂGULIN, „Prefeţele cuviosului Dionisie Smeritul sau Exiguul la unele traduceri în limba
latină”, în: Mitropolia Olteniei, XXXVIII (1986), 2, pp. 76-125.
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Dionisie Exiguul şi îndeosebi asupra celei necunoscute până acum”)27, Pr. Nicolae
Dură [„Străromânul Dionisie Exiguul (465-545) şi opera sa canonică. O evaluare
canonică a contribuţiei sale la dezvoltarea Dreptului bisericesc”]28, Wilhelm Maria
Peitz (Dionysius Exiguus Studien)29 și Hubert Wurm (Studien und Texte zur
Dekretalensammlung des Dionysius Exiguus)30. Fiecare dintre aceşti cercetători a
elucidat anumite momente şi aspecte din biografia sau învăţătura monahilor sciţi.
Acestea sunt, însă, doar câteva dintre lucrările dedicate personalităţilor monahale
locale din secolele IV-VI.
Lor li se adaugă lucrările cu un caracter mai general, între care se evidenţiază
studiul lui E. Popescu, Monahismul timpuriu pe teritoriul României31, în care sunt
relevate principalele aspecte şi etape ale vieţii monahale din perioada primelor
secole de pe teritoriul actual al țării noastre.
Contribuţii deosebit de valoroase la întregirea tabloului imaginii
monahismului dobrogean din perioada secolelor al V-lea şi al VI-lea a adus şi
preotul doctor Florea Duţă. Teza sa de doctorat, Les théologiens scythes de 440 à
553. La formule théoanthropopaschite (théosarkopaschite), susținută la Strasbourg,
în anul 1998, dar nepublicată, este, din multe puncte de vedere, încununarea
cercetărilor de până atunci. În cuprinsul ei, autorul a analizat în mod critic și a
sistematizat datele deja cunoscute în literatura de specialitate privitoare la
începuturile monahismului istro-pontic, expunând și valorificând, în același timp, și
unele informaţii documentare mai puţin cunoscute. Mai nou, tema a fost abordată și
în primul volum al lucrării Monahismul ortodox românesc: istorie, contribuții și
repertorizare, în studiul lui Radu Mișu, „Monahismul daco-roman”32, cel al
preotului Mircea Ielciu, „Teologi din Scythia Minor. Personalități teologice
reprezentative”33, și, pe scurt, în cel al lui Ioan Aurel Pop, „Viața bisericească și
monahismul de rit bizantin pe teritoriul României până la 1300”34.
Evul Mediu Timpuriu (secolele IX-XI) a fost a doua etapă istorică căreia
cercetătorii i-au dedicat un număr mai mare de studii. Atenția lor s-a îndreptat, în
principal, asupra aşezămintelor rupestre din această perioadă, identificate în partea
de sud a provinciei. În cazul cercetătorilor români, obiectivul central al acestei
perioade l-a constituit aşezământul monahal rupestru de la Murfatlar. Contribuţii
27

Pr. G.I. DRĂGULIN, Augusta DRĂGULIN, „Cercetări asupra operei lui Dionisie Exiguul şi îndeosebi
asupra celei necunoscute până acum”, în: Mitropolia Olteniei, XL (1988), 5, pp. 24-68.
28
Pr. Nicolae DURĂ, „Străromânul Dionisie Exiguul (465-545) şi opera sa canonică. O evaluare
canonică a contribuţiei sale la dezvoltarea Dreptului bisericesc”, în: Ortodoxia, XLI (1989), 4, pp.
37-61.
29
Wilhelm Maria PEITZ, Dionysius Exiguus Studien, De Gruyter, Berlin, 1960.
30
Hubert WURM, Studien und Texte zur Dekretalensammlung des Dionysius Exiguus, P. Schippers,
Amsterdam, 1964.
31
E. POPESCU, „Monahismul timpuriu pe teritoriul României”, în: Analele Ştiinţifice ale Universităţii
„Al. I. Cuza” din Iaşi, 1994, pp. 95-110.
32
Radu MIȘU, „Monahismul daco-roman”, în Monahismul ortodox românesc: istorie, contribuții și
repertorizare, Pr. Mircea PĂCURARIU, Nicolae EDROIU (eds), vol. 1, Ed. Basilica, București, 2014, pp.
283-307.
33
Pr. Mircea IELCIU, „Teologi din Scythia Minor. Personaliți teologice reprezentative”, în
Monahismul ortodox românesc…, vol. 1, pp. 309-345.
34
Ioan Aurel POP, „Viața bisericească și monahismul de rit bizantin pe teritoriul României până la
1300”, în Monahismul ortodox românesc…, vol. 1, pp. 347-379.
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importante, în cazul acestuia, au avut profesorul Ion Barnea şi arheologul Petre
Diaconu. Concluziile celui dintâi, care a condus timp de mai mulți ani şantierul
arheologic de acolo, au fost acceptate de cea mai mare parte a cercetătorilor. Dintre
studiile sale, trebuie menționat „Les monuments rupestres de Basarabi en
Dobroudja”35 și capitolul dedicat acestui complex rupestru publicat în volumul Din
istoria Dobrogei36. În cazul lui P. Diaconu, trebuie menționate „Câteva observaţii
în legătură cu complexul arheologic de la Murfatlar (Basarabi)”37, alcătuit în
colaborare cu Petre Ş. Năsturel, și articolele sale de mai mică întindere, dar
valoroase pentru ipotezele științifice avansate în cuprinsul lor, precum „Despre
istoria Dobrogei în evul mediu timpuriu”38, „Représentations de la jambe humaine
sur certains monuments archéologiques des Xe-XIe siècles”39, „Caii Sfântului
Teodor”40, „Documente vechi creştine în Dobrogea”41. Opinii originale valoroase
privitoare la datarea și funcționarea complexului rupestru de la Murfatlar a emis şi
cercetătoarea Maria Comşa, în „К вопросу истолкования некоторых граффито
из Басараби” [Descifrarea unor graffiti de la Basarabi]42.
Mai nou, vestigiile arheologice de la Murfatlar au fost reevaluate de Georgi
Atanasov, în studii precum „Още за датировката и монашеската организация в
скалната обител до Мурфатлар (Басараби)” [Encore une fois de la datation et de
l’organisation des moines dans le monastère rupestre de Murfatlar (Basarabi)]43, de
Florin Curta, în „The Cave and the Dyke: A Rock Monastery on the Tenth-Century
Frontier of Bulgaria”44, și de Rosina Kostova, în studii precum „Скалният
манастир при Басараби, Северна Добруджа: някои проблеми на
интерпретацията” [Mănăstirea rupestră de la Basarabi, din Dobrogea de nord:
câteva probleme de interpretare]45. Însă, în ciuda numeroaselor studii dedicate
35

Ion BARNEA, „Les monuments rupestres de Basarabi en Dobroudja”, în: Cahiers Archéologiques,
XIII (1962), pp. 187-208.
36
I. BARNEA, Ștefan ŞTEFĂNESCU, Din istoria Dobrogei, vol. 3, Ed. Academiei Române, Bucureşti,
1971.
37
Petre DIACONU, Petre Ş. NĂSTUREL, „Câteva observaţii în legătură cu complexul arheologic de la
Murfatlar (Basarabi)”, în: Mitropolia Olteniei, XX (1968), 11-12, pp. 937-946.
38
P. DIACONU, „Despre istoria Dobrogei în evul mediu timpuriu”, în Recenzii şi discuţii arheologice,
Marian NEAGU (ed.), vol. I, Muzeul Dunării de Jos/Muzeul Brăilei, Călăraşi, 1994, pp. 81-106.
39
P. DIACONU, „Représentations de la jambe humaine sur certains monuments archéologiques des
Xe-XIe siècles”, în: Dacia, XIX (1975), pp. 267-268.
40
P. DIACONU, „Caii Sfântului Teodor”, în: Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, XIII-XIV (1995),
pp. 324-326.
41
P. DIACONU, „Documente vechi creştine în Dobrogea”, în: Pontica, XVII (1984), pp. 157-168.
42
Maria COMŞA, „К вопросу истолкования некоторых граффито из Басараби” [Descifrarea unor
graffiti de la Basarabi], în: Dacia, VIII (1964), pp. 363-370.
43
Georgi ATANASOV, „Още за датировката и монашеската организация в скалната обител до
Мурфатлар (Басараби)” [Encore une fois de la datation et de l’organisation des moines dans le
monastère rupestre de Murfatlar (Basarabi)], în vol. Великотърновският университет „Св.св.
Кирил и Методий“ и българската археологията, Boris BORISOV (ed.), vol. I, Veliko Tărnovo,
2010, pp. 467-485.
44
Florin CURTA, „The Cave and the Dyke: A Rock Monastery on the Tenth-Century Frontier of
Bulgaria”, în: Studia Monastica, XLI (1999), 1, pp. 129–149.
45
Rosina KOSTOVA, „Скалният манастир при Басараби, Северна Добруджа: някои проблеми на
интерпретацията” [Mănăstirea rupestră de la Basarabi, din Dobrogea de nord: câteva probleme de
interpretare], în Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали, Petăr
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acestui complex rupestru, anumite aspecte legate de existența sa au rămas
nelămurite. Este vorba, în principal, de datarea sa și de semnificația reprezentărilor
de aici. În lucrarea de față au fost avansate noi ipoteze legate de aceste două teme
de cercetare.
Alte două complexe monahale rupestre din perioada Evului Mediu Timpuriu
asupra cărora cercetătorii și-au îndreptat atenția au fost cele de la Dumbrăveni și
Casian. De cel dintâi s-au ocupat Costel Chiriac şi Tudor Papasima, în studiul „Un
străvechi aşezământ creştin dobrogean – Complexul monastic de la Dumbrăveni
(judeţul Constanţa)”46. Cel de la Casian a constituit obiectul de studiu al
cercetătorilor Lucreţiu Mihăilescu-Bîrliba şi Marius Diaconescu, ale căror analize
şi concluzii au fost prezentate în articolul „Cercetări arheologice recente în peştera
de la Casian”47. Așezămintele monahale rupestre de pe teritoriul județelor Tulcea și
Constanța sunt amintite și în studiul lui Ioan Aurel Pop, menționat puțin mai sus.
Pionierii cercetării aşezămintelor monahale rupestre timpuriu-medievale din
sudul Dobrogei, de pe teritoriul actual al Bulgariei, sunt fraţii Karel şi Herman
Škorpil. În studiul lor „Североиэточна България в географическо и
археологическо отношение” (Nord-estul Bulgariei în referinţe geografice şi
arheologice)48, ei au inventariat și descris în mod amănunțit cea mai mare parte a
acestor monumente. Valoarea acestei contribuții este sporită de faptul că, ulterior,
unele dintre aceste complexe au fost grav avariate sau chiar au dispărut.
Cercetările fraților Škorpil au fost continuate, printre alții, de Georgi
Atanasov și Ara Margos. Celui dintâi i se datorează studii precum
„Средновековни скални църкви в силистренски окръг” [Mittelalterliche
felsenkirschen im bezirk Silistra]49, „Няколко скални манастира в южна
Добруджа” [Felsklöster in der Suddobruža]50 şi, mai nou, „Les monastères
rupestres le long de la rivière Suha, dans la région de Dobrudja de Sud”51.
TODOROV et al. (eds), vol. 7, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”/“St.St.
Cyril and Methodius” University Publishing House, Veliko Tărnovo, 2000, pp. 131-153.
46
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Cercetătoarei A. Margos i se datorează studiul „Средновековни скални
манастири по Суха Река” [Rocky Monasterias (sic!) along the Banks of Suha
Reka]52. În lucrările acestor cercetători, ruinele vechilor complexe monahale
timpuriu-medievale sunt descrise în mod amănunțit și, pe marginea lor, sunt expuse
diferite ipoteze privind datarea și evoluția lor. Întrucât, însă, cele mai multe dintre
studiile cercetătorilor din țara vecină au fost publicate în limba bulgară,
informațiile expuse în cuprinsul lor sunt inaccesibile publicului larg din România.
Din acest motiv, în lucrarea de față, datele din cuprinsul lor au fost expuse pe larg.
Ultimul monument monahal cunoscut astăzi pe teritoriul Dobrogei înainte de
instaurarea ocupației otomane este cel de pe dealul Cetățuia din vecinătatea
comunei Niculițel (jud. Tulcea). Din punct de vedere cronologic, acesta este
posterior așezămintelor monahale rupestre din sudul provinciei. El a constituit
obiectul de studiu a doi dintre cercetătorii români. Este vorba de P. Diaconu, în
«Despre datarea circumvalaţiei şi a „Bisericuţei treflate” de la Niculiţel»53 și „Din
nou despre încadrarea cronologică a valului şi mânăstirii de la Niculiţel”54, şi de
Cristian Moisescu, în primul volum din Arhitectura românească veche55.
Evul Mediu Timpuriu corespunde ocupației otomane. Însă, chiar și atunci, în
ciuda acestui context nefavorabil, în Dobrogea au funcționat câteva așezăminte
monahale, dintre care unele au dăinuit până în ziua de astăzi. Tudor Mateescu este
cel care a analizat în mai multe studii diferite aspecte ale vieţii religioase
danubiano-pontice din această etapă istorică. Între cele privitoare la viața monahală
se evidențiază „Un aşezământ monahal moldovenesc în Dobrogea - Mânăstirea
Taiţa”56 și „Un aşezământ monahal transilvănean în Dobrogea (contribuţii la istoria
mânăstirii Cocoş până la 1877)”57. O valoare deosebită are și lucrarea „Câteva
documente turceşti necunoscute privitoare la mânăstirea Cocoş”58 a preotului Ioan
Dragomir, în care sunt valorificate informaţiile expuse în vechile documente
otomane păstrate cu privire la mănăstirile dobrogene de la acea vreme. De
asemenea, demn de menţionat este şi studiul arhimandritului Ieronim Motoc,
„Mânăstiri dobrogene şi din părţile Dunării de Jos”59, care este prima prezentare
generală a centrelor monahale dobrogene, din perioada stăpânirii otomane și până
în prezent. Demnă de menționat este și cartea istoricului Gheorghe Dumitraşcu,
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