Arhitectura bisericii –
expresie a afirmãrii identitãþii cultural-religioase
în comunitãþile multietnice.
Studiu de caz: Sulina
Anca Filip
Sulina este un oraº-port fluvial ºi maritim, cu o evoluþie particularã,
datoratã prezenþei Comisiei Europene a Dunãrii, care a funcþionat în Sulina
timp de aproape un secol, de la jumãtatea secolului XIX pânã înaintea celui
de-Al Doilea Rãzboi Mondial.
Cea mai veche menþiune asupra Sulinei aparþine împãratului bizantin
Constantin al VII-lea Porfirogenetul (913-959), în scrierea sa De administratio imperio. În acea perioadã Imperiul Bizantin îºi exercita autoritatea pe
þãrmul de vest al Marii Negre ºi în Delta Dunãrii. Pe fondul slãbirii puterii
bizantine în zona Dunãrii de Jos, are loc o întãrire a poziþiei negustorilor italieni – veneþieni ºi genovezi. Sulina apare din ce în ce mai des pe documente
cartografice din secolele XIV-XVII, sub numele Selina, Sollina, Salina, Seline.
La sfârºitul secolului XV, zona intrã sub stãpânire otomanã pentru aproape
patru secole ºi jumãtate.
În urma rãzboaielor ruso-turce, prin Tratatul de pace de la Adrianopol,
din 1829, dominaþia otomanã asupra Dunãrii de Jos ia sfârºit, Delta Dunãrii
intrând în sfera de influenþã a Rusiei. Dupã Pacea de la Adrianopol, se declanºeazã ºi procesul masiv de emigrare a grecilor, mulþi dintre aceºtia aºezându-se
în oraºele porturi de la Dunãre sau Marea Neagrã.
Pentru a-ºi marca prezenþa în Sulina, ruºii construiesc, în centrul oraºului,
pe o parcelã de teren ferm, retras de la Dunãre, o bisericã impunãtoare, astãzi
dispãrutã, al cãrei altar este marcat printr-un monument amplasat în curtea
actualei biserici ortodoxe vechi „Sf. Nicolae”. Silueta pregnantã a acestei
biserici, alãturi de cea a vechiului far construit în anul 1802 de Beshir Aga,
marcheazã imaginea Sulinei la jumãtatea secolului XIX, aºa cum este ea
reprezentatã în vechile gravuri ale epocii.
În anul 1856, prin Tratatul de pace de la Paris, încheiat dupã încheierea
rãzboiului ruso-turc, se stabileºte libertatea de navigaþie pe toatã întinderea
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Fig. 1. „Die Zerstorung von Sulinadurch die Englender am 17 Juli 1854”, desen anonim
„Illustrierte Zeitung”, Leipzig, 1854, Biblioteca Academiei Române, P.III, 3076

Fig. 2. „Gura Sulina”, gravurã din volumul „The Danube”, de William Bettie M.D.,
cu ilustraþii de W. Henry Bartlett, Londra, 1842

fluviului ºi se constituie Comisia Europeanã a Dunãrii – C.E.D., iniþial ca un
organism provizoriu, cu mandat pentru doi ani, alcãtuitã din reprezentanþii
marilor puteri europene: Anglia, Franþa, Austria, Prusia, Germania, Italia,
Sardinia, Rusia ºi Turcia, dar care ºi-a prelungit existenþa pânã în preajma
celui de Al Doilea Rãzboi Mondial.
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Atribuþiile C.E.D. erau de naturã legislativã (elaborarea regulamentelor de navigaþie ºi poliþie fluvialã în sectorul Dunãrii maritime), judecãtoreascã (judecarea contravenþiilor faþã de regulamentele de navigaþie), administrativã (stabilirea ºi perceperea taxelor de navigaþie ºi administrarea portului Sulina) ºi tehnicã (executarea studiilor ºi lucrãrilor de amenajare pentru
navigaþie pe braþul Sulina). În Sulina îºi desfãºurau activitatea: Casa de
navigaþie, Serviciul tehnic, Inspecþia de navigaþie, Serviciul spitalelor, câteva
birouri ale Contabilitãþii generale, Cãpitãnia portului.
În anul 1857 încep lucrãrile de amenajare la gura braþului Sulina, care
este ales, dintre cele trei braþe ale Dunãrii, pentru a fi amenajat ca principalã
arterã fluvialã navigabilã. Pânã în anul 1902, C.E.D. desfãºoarã, dupã proiectele inginerului englez Charles Hartley1, ample lucrãri de amenajare ºi regularizare a Braþului Sulina, care este transformat în canal navigabil.
Instalarea la Sulina a Comisiei Europene a Dunãrii determinã o rapidã
dezvoltare ºi modernizare a oraºului. Creºte ºi afluxul de imigranþi datoritã
avantajelor oferite de aceasta. Populaþiei autohtone alcãtuite din greci,
români, ruºi, turci ºi italieni, i se adaugã funcþionarii Comisiei, împreunã cu
familiile lor, care proveneau din statele europene membre C.E.D., cãrora li
se alãturã armeni, evrei, lipoveni, kosovari ºi muntenegreni. Se constituie un
adevãrat mozaic multietnic ºi multicultural.
Fiecare dintre aceste etnii îºi afirmã identitatea culturalã ºi prin construirea de biserici. Ruºii, grecii, românii ºi italienii, prezenþi în Sulina
dinainte de instalarea C.E.D., îºi construiesc bisericile foarte aproape una de
cealaltã, în vechiul centru al oraºului, lângã biserica construitã de ruºi înainte
de anul 1842. Toate aceste biserici sunt închinate Sfântului Nicolae, patronul
marinarilor. Biserica catolicã este ridicatã de comunitatea italianã în anul 1863.
Biserica greceascã ºi biserica ruso-românã sunt construite în perioada 1866-1868.
C.E.D. contribuie cu subvenþii, în perioada 1865-1870, la ridicarea acestor biserici2.
În acest timp, oraºul se dezvoltã. Prin asanarea ºi secarea mlaºtinilor,
noi terenuri sunt destinate construirii. Se clãdesc locuinþe, ºcoli, sedii
administrative: primãrie, prefecturã, judecãtorie, percepþie, vamã, poliþie. Se
1
Sir Charles Augustus Hartley (3 februarie 1825 – 20 februarie 1915), inginer
englez, specializat în construcþia de cãi ferate ºi amenajãri hidrotehnice de porturi ºi
estuare; inginer ºef al C.E.D. (1856-1872), apoi inginer consultant al C.E.D. (1872-1902);
face parte din comitetul desemnat de Congresul S.U.A. pentru asigurarea navigabilitãþii
în Delta fluviului Mississippi (1875); membru în Comisia tehnicã internaþionalã pentru
lãrgirea Canalului Suez (1884); consultant pentru lucrãrile de amenajare ºi modernizare
a porturilor: Odessa, Trieste, Constanþa, Burgas, Varna, Durban.
2
La Comission Européene du Danube et son oeuvre de 1856 à 1931 / Comisia Europeanã a Dunãrii ºi activitatea sa de la 1856 la 1931, A.F.D.J. – R.A., Galaþi, 2006.
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construiesc reprezentanþe diplomatice ºi agenþii ale companiilor de navigaþie,
ateliere pentru repararea ºi întreþinerea navelor. Cartierul C.E.D., alcãtuit din
reºedinþe ale personalului, palatul ºi spitalele Comisiei este amplasat la marginea
de est a oraºului, determinând astfel mutarea cãtre est a centrului oraºului Sulina.
Pe un teren cu deschidere la Dunãre, la est de bisericile catolicã,
greceascã ºi ruso-românã, este construitã în anul 1869 biserica anglicanã, din
subvenþii ale C.E.D., pentru funcþionarii acesteia ºi pentru angajaþii reprezentanþelor consulare ºi comerciale de cult protestant.
În urma rãzboiului din 1877-1878, Dobrogea revine Regatului României.
Pentru a-ºi afirma prezenþa în aceste teritorii, autoritãþile române hotãrãsc
construirea unei biserici catedrale, închinate Sfinþilor Ierarhi Nicolae ºi Alexandru.
Încã din anul 1882 sunt alocate fonduri guvernamentale în acest scop. Proiectul
catedralei în stil neoromânesc este întocmit de arhitectul Nicolae C. Mihãescu3.
Din lipsã de fonduri, lucrãrile încep abia în anul 1910.
ªi alte etnii îºi construiesc biserici. În cartierul armenesc, amplasat în
partea de vest a oraºului, în Sulina veche, este construitã o bisericã armeneascã,
în perioada 1892-1893, pentru armenii care munceau în port. În perioada
1860-1870 este construitã o moschee, în partea de est a oraºului, în apropierea cartierului C.E.D. În Sulina mai funcþionase vechea geamie Hamedic.
La sfârºitul secolului XIX este construitã o sinagogã.
În anul 1900, Sulina numãrã 5.611 locuitori: 2065 greci, 803 români,
594 ruºi, 404 armeni, 268 turci, 211 austro-ungari, 173 evrei, 140 kosovari ºi
muntenegreni, 45 italieni, la care se adaugã personalul C.E.D.4
Ruºii lipoveni, stabiliþi în Sulina la începutul secolului XX, îºi construiesc biserica în anii 1927-1928, în partea de vest a oraºului, dincolo de biserica armeneascã.
În anul 1938, în urma Aranjamentului de la Sinaia, principalele atribuþii
ale Comisiei Europene a Dunãrii, care a menþinut prosperitatea Sulinei, trec
asupra statului român.
Al Doilea Rãzboi Mondial aduce mari distrugeri oraºului, care este
bombardat în anii 1940 ºi în 1944, acest al doilea bombardament, din 25 august,
Nicolae C. Mihãescu (3 martie 1863, Târgoviºte – 20 decembrie 1934, Bucureºti),
arhitect român; studiazã la ªcoala de poduri ºi ºosele din Bucureºti ºi la ªcoala de arte
frumoase din Paris; arhitect, restaurator ºi profesor la ªcoala de arhitecturã (1898-1934);
principalele lucrãri: Palatul Ministerului Cultelor ºi Artelor, azi Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii, Palatul Sinodal al Mãnãstirii Antim din Bucureºti, Palatul Societãþii funcþionarilor publici din Piaþa Victoriei din Bucureºti (azi dispãrut), Tribunalul ºi ªcoala comercialã
din Târgoviºte, Tribunalul din Giurgiu, Catedrala din Drãgãºani, Biserica Bradu – Boteanu
din Bucureºti;
4
Marele dicþionar geografic al României, vol. V, Bucureºti, 1902.
3
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distrugând peste 60% din fondul construit. În timpul rãzboiului a dispãrut
biserica anglicanã. În urma avariilor suferite în timpul bombardamentelor ºi
datoritã dispariþiei comunitãþilor care le-au construit, dupã rãzboi au dispãrut
biserica armeneascã, sinagoga ºi moscheea.
În anul 2001 Sulina numãrã 4601 locuitori: 3955 români, 504 ruºi lipoveni, 62 greci ºi 7 turci. În prezent, în Sulina se mai aflã: catedrala ortodoxã
„Sfinþii Ierarhi Nicolae ºi Alexandru”, biserica ortodoxã „Sfântul Nicolae” –
fosta bisericã greceascã, biserica lipoveneascã ºi biserica ortodoxã veche
„Sfântul Nicolae”, scoasã din uz.
Modelul de convieþuire multiculturalã al Sulinei este ilustrat ºi de ansamblul cimitirelor alcãtuit din: cimitirul amenajat în anul 1864 de Comisia
Europeanã a Dunãrii, pentru toate confesiunile creºtine - catolic, protestant ºi
ortodox, alãturi de care se aflã cimitirul lipovenesc, cel musulman ºi cel evreiesc.
Biserica ortodoxã veche „Sf. Nicolae”
Prin firmanul sultanului Abdul Aziz din 15 mai 1866 li se dãdea
învoire românilor ºi ruºilor sã îºi construiascã o bisericã în Sulina, pe terenul
vechii biserici ruse, construitã înainte de anul 18425.
Biserica cu hramul „Sf. Nicolae”, patronul marinarilor, care este
sãrbãtorit la 6 decembrie, este ridicatã în perioada 1866-1868, prin contribuþia locuitorilor români ºi ruºi din oraº. Vechea bisericã rusã este demolatã
dupã terminarea bisericii celei noi. Monumentul din curtea bisericii actuale
marcheazã locul altarului vechii biserici. La construirea bisericii „Sf. Nicolae”
contribuie cu fonduri ºi Comisia Europeanã a Dunãrii6. Biserica este sfinþitã
în anul 1868. Serviciul divin se oficia în limbile rusã ºi românã. Dupã alipirea Dobrogei la România, fiind singura bisericã din oraº în care se oficia
cultul creºtin ortodox în limba românã, a fost declaratã bisericã catedralã de
cãtre Episcopia de la Galaþi.
Devenind neîncãpãtoare, bisericii i se adaugã, în anul 1893, exonartexul
cu turnul clopotniþã. Tot în acest an este construitã ºi casa parohialã, care
funcþioneazã ca locuinþã a preotului paroh, bibliotecã ºi cancelarie a parohiei7.
În anii 1927-1928 ruºii lipoveni îºi construiesc o bisericã în Sulina.
Th. Atanasiu, Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române ºi chestiunea Bisericii
greceºti din Sulina, în „Biserica Ortodoxã Românã”, an XIV (1890), 2 (mai) ºi 3 (iunie),
Bucureºti, 1890.
6
La Comission Européene du Danube et son oeuvre de 1856 à 1931 / Comisia
Europeanã a Dunãrii ºi activitatea sa de la 1856 la 1931, A.F.D.J. – R.A., Galatz, 2006,
p. 403.
7
Chestionarul pentru Biserica Catedralã Sfântul Nicolae din Comuna Urbanã Sulina,
pr. paroh Calinic Gradea, Arhiva Parohiei Ortodoxe „Sf. Nicolae ºi Alexandru”, Sulina, 1925.
5
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Fig. 3. Biserica catedralã „Sf. Nicolae” , Sulina, 1908

Fig. 4. Biserica ortodoxã veche „Sf. Nicolae”, Sulina, vedere sud, 2008
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În perioada 1953-1956 se efectueazã reparaþii capitale. Biserica este
pictatã de pictorul Dimitrie Hornung.
În septembrie 1982 este sfinþitã catedrala ortodoxã „Sf. Nicolae ºi
Alexandru” ºi biserica „Sf. Nicolae” este scoasã din uz. În prezent se desfãºoarã
lucrãri de restaurare, urmând ca biserica sã fie redatã cultului.
Biserica are plan în formã de cruce cu braþe libere, alcãtuit din altar,
naos, pronaos ºi exonartex, adãugat ulterior. Absida altarului are formã
semicircularã, în timp ce asidele laterale ale naosului sunt rectangulare. Pe
faþada de nord se aflã un pridvor din lemn, minuþios decorat, adãugat ulterior
construirii bisericii. Un al doilea pridvor era amplasat pe faþada de sud.
Deasupra naosului se ridicã o turlã masivã octogonalã, cu diametru 6,27 m.
Pe fiecare faþã a turlei se aflã câte o ferestrã dreptunghiularã cu câte un mic
fronton. La vest, deasupra exonartexului se înalþã un turn clopotniþã tot octogonal. La etajul întâi al turnului clopotniþã este cafasul, separat printr-un
parapet de pronaos. Turnul clopotniþã este acoperit cu un bulb rusesc.
Biserica are trei accese: douã în exonartex pe laturile de nord ºi de sud
ºi unul în altar, pe latura de sud. Au mai existat douã accese principale,
situate în axul absidelor laterale, la nord ºi sud, care au fost închise cu zidãrie
ºi transformate în ferestre.
Decorul exterior este neoclasic. Pereþii exteriori sunt decoraþi cu asize
din tencuialã. Colþurile pronaosului ºi absidelor laterale sunt marcate cu
lezene din tencuialã, slab profilate. Sub corniºã este o frizã decoratã la
colþurile bisericii cu elemente ceramice în formã de cruce. Frontoane triunghiulare se ridicã la partea superioarã a pereþilor absidelor laterale ºi ai turnului clopotniþã.
Biserica greceascã „Sf. Nicolae”
În baza firmanului sultanului Abdul Aziz din 15 mai 1866, prin
contribuþia comunitãþii elene din Sulina se pune piatra de temelie a bisericii
cu hramul „Sf. Nicolae” – protector al marinarilor, în ziua de 14 octombrie a
aceluiaºi an8. Biserica este ridicatã pe terenul vechii biserici ruse, alãturi de
biserica ortodoxã ruso-românã „Sf. Nicolae”. În acea vreme, comunitatea
greacã era cea mai importantã din Sulina, fiind în acelaºi timp ºi cea mai
numeroasã. Aceastã situaþie se va menþine pânã dupã primul rãzboi mondial.
Terenul ales pentru ridicarea bisericii se aflã în centrul vechi al oraºului, la
intersecþia a douã strãzi principale, oferind o foarte bunã vizibilitate. Hramul
iniþial al bisericii era prãznuit la 9 mai: Aducerea moaºtelor Sfântului Nicolae.
Biserica este sfinþitã în anul 1869. La construirea bisericii contribuie cu fonduri
8

Th. Atanasiu, op. cit.
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Fig. 5. Biserica greceascã ºi biserica catedralã (vechea bisericã ruso-românã), Sulina, 1903

Fig. 6. Carte poºtalã cu cele douã biserici construite pe acelaºi teren:
biserica catedralã „Sf. Nicolae” ºi biserica greceascã „Sf. Nicolae”, Sulina, 1903

ºi Comisia Europeanã a Dunãrii9. Biserica nu are turlã în timpul stãpânirii
turceºti. Dupã alipirea Dobrogei la România, bisericii i se ridicã o micã turlã
deasupra naosului.
În anul 1931 biserica este pictatã în ulei în interior ºi pe peretele de
rãsãrit al pridvorului. Fiecare scenã poartã numele familiei donatoare. Este
9

La Comission Européene du Danube..., p. 403.
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posibil ca autorul picturii sã fie preotul Ioannis C. Chiriacos10, care slujea în
aceastã bisericã în acea perioadã. În anul 1974, în Sulina rãmânând puþini
greci, biserica se afiliazã Parohiei ortodoxe române din Sulina.
În aceeaºi incintã cu biserica se aflã fosta ºcoalã de bãieþi a comunitãþii
elene din Sulina, construitã în anul 1883, în prezent casã parohialã.
În anul 2001 în Sulina sunt 62 de greci din totalul de 4600 locuitori.
Biserica este de tip bazilical, cu trei nave cuprinse sub acelaºi acoperiº,
în douã ape. Absida altarului, de formã semicircularã, este decroºatã. Pe peretele de rãsãrit al altarului sunt practicate douã niºe semicirculare în grosimea
zidului pentru proscomidie ºi diaconicon. Cele trei nave sunt separate prin
douã ºiruri de coloane circulare. Nava centralã este mai latã ºi mai înaltã decât
cele laterale. Traveele delimitate de coloane ºi ziduri sunt acoperite, dupã cum
urmeazã: cele trei travei de la intrare, în zona cafasului, au tavane orizontale.
Toate celelalte travei sunt acoperite cu bolþi a vela pe arce, cu excepþia traveei
centrale care este acoperitã cu o semicalotã penetratã de ferestrele turlei.
O turlã de dimensiuni modeste se ridicã deasupra cupolei centrale.
Deasupra intrãrii în bisericã, pe tot peretele de vest ºi extinzându-se pe laterale prin douã braþe uºor asimetrice se aflã un cafas din lemn, adãugat ulterior
construirii bisericii. Iconostasul ºi amvonul din lemn, de culoare albã, specific
bisericilor greceºti, bogat decorate, împodobesc spaþiul interior al bisericii.
Biserica are trei accese principale pe centrul laturilor de vest, nord ºi sud.
Faþadele au decoraþie neoclasicã. Deasupra ferestrelor sunt frontoane triunghiulare. Uºile principale de pe faþadele de nord ºi sud sunt flancate de pilaºtri
neoionici. Colþurile bisericii sunt marcate tot prin pilaºtri neoionici.
Biserica catolicã „Sf. Nicolae”
Este construitã în anul 1863 de comunitatea italianã, alcãtuitã din navigatorii ºi negustorii dalmaþieni ºi veneþieni, care aveau interese în Sulina
dinainte de instalarea C.E.D. Este amplasatã în centrul vechi al Sulinei, în
apropierea bisericii ortodoxe vechi ºi a celei greceºti. În anul 1865 primeºte
subvenþii de la C.E.D.
Parohia este constituitã în anul 1868. În anul 1906 parohia catolicã
numãrã 230 de credincioºi11.
Ioannis C. Chiriacos (8 decembrie 1869 – 1941), preot grec; a slujit ca ierodiacon al comunitãþii greceºti din Brãila (1901–1920); a fost hirotonit preot în Biserica
„Sf. Treime” a Facultãþii de Teologie din Halki; a slujit la comunitatea greacã Sf. Nicolae
din Sulina (1920-1941); icoane pictate de el se aflã în bisericile greceºti din Brãila,
Calafat, Bucureºti, Sulina.
11
Anghel Constantinescu, Monografia Sfintei Episcopii a „Dunãrei de Jos”,
Bucureºti, 1906.
10
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Reparaþiile capitale din anul 1931
îi aduc unele modificãri: turla clopotniþã este înlocuitã cu o campanilã platã
cu trei clopote.
Silueta bisericii este discretã ºi
delicatã, de tip bazilical trinavat: nava
centralã fiind acoperitã cu o boltã semicilindricã, colateralele cu tavan plat. Decoraþia exterioarã ºi interioarã este sobrã.
În anul 1864, în curtea bisericii
este construitã o cladire anexã, cu etaj,
cu funcþiunea de casã parohialã. Începând cu anul 1883, aici a funcþionat
ºcoala catolicã. În anul 1906 ºcoala catolicã numãrã 81 de elevi12.
Biserica este în cult, deºi, în Sulina,
în prezent mai sunt doar câþiva catolici.

Fig. 7. Biserica catolicã „Sf. Nicolae”,
Sulina, 2008

Biserica anglicanã este construitã în anul 1869 din subvenþiile C.E.D.,
pentru funcþionarii sãi, pe malul Dunãrii, în apropierea cartierului comisiei.

Fig. 8. Biserica anglicanã ºi moscheea, astãzi dispãrute, vãzute din vechiul far,
Sulina, a doua jumãtate a sec. XIX
12

Ibidem.
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Biserica, fiind construitã înainte de amenajarea cheiurilor, este retrasã
din aliniament, având, spre Dunãre, o curte plinã de verdeaþã.
În anul 1906 comunitatea anglicanã este formatã din 15 familii13.
Biserica dispare la începutul celui de Al Doilea Rãzboi Mondial, în
urma bombardamentelor.
În anul 1895, în clãdirea vechii cazarme turceºti, lângã biserica anglicanã,
este înfiinþat „British Seamen’s Institute” – Cercul Marinei Militare, cu subvenþii
C.E.D. În prezent, în clãdirea mult transformatã funcþioneazã un hotel.
Catedrala ortodoxã „Sf. Nicolae ºi Alexandru”
Catedrala este ridicatã pentru a cinsti revenirea Dobrogei la „patria
mamã” în urma Rãzboiului de Independenþã din anul 1877. Ea este închinatã
Sfinþilor Ierarhi Nicolae, patronul marinarilor ºi al tuturor bisericilor din Sulina
ºi Alexandru, de prãznuirea cãruia, la 30 august 1877, fusese cuceritã Reduta
Griviþa.
Încã din anul 1882, guvernul prevede în bugetul statului suma de
80.000 lei pentru construirea unei catedrale în Sulina. Se doreºte gãsirea unui
amplasament reprezentativ, pe malul Dunãrii, pe strada Carol I, pentru ca
biserica sã fie vizibilã de la mare14. Nereuºindu-se achiziþionarea unui teren
pe mãsurã, deºi proiectul ºi caietul de sarcini fuseserã întocmite, banii rãmaºi
necheltuiþi sunt retraºi. Abia în primãvara anului 1899 este achiziþionat terenul
pe care va fi ridicatã catedrala15. Amplasamentul este foarte bine ales: cu deschidere spre Dunãre, pe chei, în noul centru al oraºului, constituit dupã înfiinþarea C.E.D., în imediata apropiere a Palatului C.E.D. ºi a Palatului administrativ al Sulinei care adãpostea primãria, subprefectura, judecãtoria ºi percepþia.
Proiectul catedralei, în stil neoromânesc, este întocmit de arh. Nicolae
C. Mihãescu. Piatra de temelie este pusã la 31 octombrie 1910, aºa cum stã
scris în Actul de fundaþie al catedralei. Regele Carol I ºi regina Elisabeta,
aflaþi în vizitã în Sulina, în primãvara anului 1911, examineazã planurile noii
catedrale.
În perioada 1910-1912, sub conducerea arh. C. Nãnescu, catedrala este
ridicatã la roºu ºi învelitã cu tablã de cupru. Din lipsã de fonduri, lucrãrile
sunt sistate în anul 1912. Vor fi reluate abia peste 20 de ani. Catedrala se
dovedea deja a fi un proiect prea grandios pentru oraºul care atinsese punctul
maxim de dezvoltare la cumpãna dintre secolele XIX ºi XX.
Ibidem.
Memoriul relativ la construirea din nou a unei biserici în urbea Sulina, pr. Ioan
Gheorghe, parohul Bisericii ruso-române „Sf. Nicolae” din Sulina, înaintat P.S. Episcop
Pimen al Eparhiei Dunãrii de Jos, 20 decembrie 1905.
13
14
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La 24 mai 1932 regele Carol II viziteazã Sulina ºi dispune reluarea
lucrãrilor la catedralã. În urma acestei vizite, la 14 august 1932, este înfiinþat
un Comitet de construcþie, care sã se ocupe de strângerea de fonduri, alcãtuit,
printre alþii, din episcopul Cosma al Dunãrii de Jos, preotul Simion Vârgolici,
parohul parohiei Sulina, Gala Galaction, generalul dr. Vasile Panaitescu,
inspector general sanitar, comandorul Adam Jijie, fostul senator ºi primar al
oraºului Sulina, Gheorghe B. Popescu. Lucrãrile reîncep la 30 aprilie 1933.
La sfârºitul anului 1933, Comitetul de construcþie lanseazã Apelul cãtre
toþi adevãraþii creºtini, cãtre bunii români ºi cãtre toþi oamenii de bine din
România Mare:
„Acum aproape un sfert de veac, în amintirea victoriilor repurtate pe
meleagurile Bulgariei, de cãtre înaintaºii noºtri, sub comanda marelui Cãpitan,
Carol I, la 1877, victorii ce-au dus la reîntoarcerea pãmântului scump al
Dobrogei lui Mircea cel Bãtrân, la sânul Patriei noastre; s-a pus, în asistenþa
Regelui Carol I ºi a Familiei Regale, la Sulina, temelia unei preafrumoase
Biserici, care, atât prin arhitectura ei mãreaþã, cât ºi prin frumuseþea podoabelor ei, exterioare ºi interioare, trebuia sã însemne un imn de slavã Celui
Atotputernic, pentru desrobirea acestui vechi pãmânt românesc, Dobrogea.
Aºezarea Bisericii, aici la Sulina, poartã de intrare a vapoarelor tuturor
neamurilor pãmântului în scumpa noastrã Þarã, mai are ºi altã semnificaþie ºi
anume aceea, cã aceastã Bisericã trebuia sã fie ca o emblemã a României
drept credincioasã, în faþa lumii, ca astfel sã meargã pânã departe, în cele
patru pãrþi ale globului, vestea, nu numai despre bogãþiile solului acestei þãri,
ci ºi despre bogãþia sufleteascã a poporului, ce o locuieºte...
...Biserica nu este numai a oraºului Sulina ºi nici numai a Deltei Dunãrii,
ci ea este a întregului Neam Românesc...
...Trimitem, deci, apelul nostru în aceastã Þarã a noastrã, unde totdeauna
s-au ajutat asemenea opere, chiar când ele se înãlþau peste graniþã ºi-l
adresãm tuturor oamenilor de bine, rugându-i stãruitor, sã dea obolul lor, oricât
de mic, pentru terminarea acestei istorice ctitorii, spre îndeplinirea voinþei
Celui ce a conceput-o, adicã a Regelui Carol I ºi spre cinstirea pãrinþilor noºtri,
cãzuþi pe câmpurile Bulgariei în anul 1877, pentru Independenþa României...”
Rãzboiul gãseºte biserica complet finisatã în exterior. Medalioanele cu
sfinþi de pe faþadã sunt realizate din mozaic veneþian de pictorul D. Norocea.
Lucrãrile interioare nu fuseserã încã începute.
Sulina are mult de suferit în urma bombardamentelor din timpul
rãzboiului. Suflul exploziilor atinge biserica. Lucrãrile de reparaþii se terminã
abia în anul 1974. În perioada 1976 – 1982 sunt finalizate lucrãrile interioare.
Pictura în frescã este realizatã de pictorul Gh. Rãducanu. La 5 septembrie 1982
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Fig. 9. Catedrala ortodoxã „Sf. Nicolae ºi Alexandru”, Sulina, 2008

biserica este sfinþitã, încununându-se acest efort uriaº de construire, care a
durat un secol.
Biserica are plan triconc, cu pronaos supralãrgit, trinavat, cu naos cu
abside curbe în interior, exprimate prin douã decroºuri dreptunghiulare în
exterior, cu altar semicircular la interior ºi poligonal la exterior, cu proscomidie ºi diaconicon ca încãperi independente. Biserica are cafas, extins ºi pe
laterale. Navele laterale sunt separate de nava centralã prin stâlpi octogonali.
Douã pridvoare marcheazã accesele principale, de pe faþadele de vest ºi de nord.
Braþele crucii alcãtuitã din nava centralã, altar ºi abside laterale, sunt
marcate volumetric, având toate aceeaºi înãlþime, ridicându-se mai sus decât
navele laterale, proscomidia ºi diaconiconul.
Biserica are trei turle. Turla centralã, circularã la interior ºi poligonalã
cu 12 laturi la exterior, sprijinã, prin pandantivi, pe arcele, care unesc cele
patru puncte de spijin masive din naos. Douã turle octogonale se ridicã
deasupra traveelor centrale ale navelor laterale.
Decorul exterior este foarte bogat, specific stilului neoromânesc. Pereþii
sunt decoraþi cu arcuºoare aternând cu arcade oarbe, cu arhivoltele bogat
decorate cu motive vegetale. Un brâu rãsucit se desfãºoarã pe fiecare perete
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la 2/3 de bazã. Deasupra brâului se aflã o frizã cu motive vegetale. Sub
corniºã, un brâu cu denticuli.
Braþele crucii sunt decorate la partea superioarã cu medalioane cu chipuri de sfinþi, realizate din mozaic din sticlã de Murano. Ancadramentele
ferestrelor sunt inspirate de cele ale bisericii mãnãstirii Goleºti.
Aceastã bisericã este o bijuterie a stilului neoromânesc, aºa cum se
manifestã acesta la sfârºitul secolului XIX ºi începutul secolului XX, datoritã
calitãþii ºi unitãþii imaginii arhitecturale, monumentalitãþii exterioare ºi interioare, volumului complex ºi echilibrat, calitãþii materialelor utilizate, bogãþiei
ºi armoniei decorului.
Biserica armeneascã este construitã în anii 1892-1893, în partea de
vest a oraºului, în cartierul armenesc. Amplasamentul ales, la intersecþia a
douã strãzi, oferã o bunã vizibilitate bisericii.

Fig. 10. Biserica armeneascã, astãzi dispãrutã, Sulina, 1958

În anul 1895, în Sulina sunt 115 armeni. În anul 1900 numãrul armenilor creºte la 404 locuitori16. În anul 1906 biserica are un preot ºi un cântãreþ.
Pânã la primul rãzboi mondial în bisericã se slujeºte în mod regulat.
Biserica suferã multe stricãciuni în periada 1916-1918, soldaþii ruºi
Procesul-verbal nr. 62 al Primãriei urbei Sulina, 22 martie 1899.
Marele dicþionar geografic al României, vol. V, Bucureºti, 1902.
17
Chestionarul pentru Biserica Catedralã Sfântul Nicolae din Comuna Urbanã Sulina,
pr. paroh Calinic Gradea, Arhiva Parohiei Ortodoxe „Sf. Nicolae ºi Alexandru, Sulina, 1925.
15
16
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adãpostindu-ºi în ea caii ºi cãruþele, la fel ca ºi în geamia turceascã, distrugându-le interiorul17.
În perioada interbelicã, în Sulina rãmânând puþini armeni, în bisericã
se slujeºte doar la sãrbãtori. În anul 1958 biserica este în ruinã, iar astãzi în
Sulina mai sunt doar trei familii de armeni, care merg la slujbã în celelalte
biserici.
Biserica lipoveneascã este construitã în anii 1927-1928 de cãtre ruºii
lipoveni, stabiliþi la începutul secolului XX în Sulina. Biserica este situatã în
partea de vest a oraºului, în zona ruralã a Sulinei, în cartierul locuit de lipoveni.
Terenul ales pentru ridicarea bisericii are dublã deschidere, la douã strãzi paralele.
În anul 1930 în Sulina sunt 138 de lipoveni, din totalul de 6400 locuitori.
Pânã la construirea bisericii, ruºii lipoveni frecventau biserica
ortodoxã veche „Sf. Nicolae”, construitã de ruºi ºi de români, în care slujbele
erau oficiate atât în limba rusã, cât ºi în limba românã. Vechea bisericã
lipoveneascã, devenitã neîncãpãtoare, este demolatã în anul 1995, când au
fost finalizate lucrãrile de construire ale noii biserici lipoveneºti, desfãºurate
între anii 1991-1995. Noua bisericã este situatã lângã locul ocupat de vechea
bisericã. Arhitectura acestei biserici se înscrie în tipologia bisericilor lipoveneºti din Delta Dunãrii.
În anul 2001, dintre cei 4600 de locuitori din Sulina, 504 sunt lipoveni.

Fig. 11. Vechea bisericã lipoveneascã,
astãzi dispãrutã, Sulina, 1958

Fig. 12. Biserica lipoveneascã, Sulina, 2008
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ABSTRACT
The Church Architecture – Expression of the Cultural-Religious Identity in
the Multiethnic Communities. A Case-Study: Sulina
Certified in documents of 950 BC in Byzantine emperor Constantin Porphirogenet’s
De Administratio Imperio, Sulina is a port providing access to both the Black Sea
and Sulina Branch of the Danube. The habitants of Sulina were: Turks, Greeks,
Russians, Romanians, Genovese.
Created in 1856, through the Peace Treaty of Paris, following the Crimean War
(1854-1856), in order to protect political, economical and military interest of the
great Europeans powers at the Danube’s Mouth, the European Danube Commission
E.D.C. (1856-1939) was installed in Sulina.
E.D.C. transformed the small village of Sulina into a modern town, inhabited by
international office workers, diplomats, merchants, engineers, doctors, ship owners,
craftsmen, dockers of all nationalities.
The confessional process was provided by nine different churches: an Orthodox
Russian-Romanian church, a Greek church, a Catholic church, an Anglican church,
an Orthodox Romanian cathedral, an Armenian church, a Russian Lipovan church,
a Turkish mosque and a Jewish temple.
The architecture of each of these places of worship expresses the cultural identity
of their specific ethnic group.

