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„…una dintre cele mai frumoase biserici din Dobrogea.” 

                                            Pr. Marin Popescu (Corespondenţă 1928) 

 
 

 

 

   

 Atât Marele Dicţionar Geografic al României
1 
cât şi M.D. Ionescu

2 
şi reputatul 

cercetător de arhive, preotul Eugen Drăgoi, fixează vechimea bisericii din Teliţa la 

anul 1803. Tradiţia populară vorbeşte despre existenţa unei aşezări româneşti înainte 

de venirea ruşilor în aceste locuri: „Oamenii aceia au murit de 

ciumă, rămânând locul pustiu”, spun bătrânii satului la anul 

1939
3
. Apostol D. Culea

4
 coboară vechimea bisericii până la 

anul 1800, tot el scriind că şcoala s-a înfiinţat mult mai târziu, 

în 1884 (1883, potrivit prof. Mihai Albotă, Istoria 

învăţământului tulcean de la începuturi până la anul 2007, 

primul învăţător, originar din Târgu Jiu, fiind I. Mateescu, 

absolvent de şcoală normală). Tot tradiţia reţine că a existat 

„un schit de călugări”, ”cam prin mijlocul satului şi anume în 

actualele grădini şi locuri de case ale lui I. Popovici şi Nichita 

T. Vasiliev [...]. Nu mai este nici o urmă din această aşezare. 

A existat o biserică veche, săpată în pământ, care a fost 

reparată după aşezarea stăpânirii româneşti »
5
. Existenţa unui 

schit cu 4-5 călugări  înainte de 1877, în apropierea localităţii Teliţa, este amintită de 

Nifon Bălăşescu şi confirmată de generalul  Ştefan Fălcoianu
6
.  Făcută în timpul 

stăpânirii turcilor, cea dintâi biserică din Teliţa despre care avem mărturii scrise de la 

preotul Marin Popescu – pe seama căreia fusese hirotonit la 24 ianuarie 1898 şi care 

slujise în altarul ei aproape 14 luni - , era „mică” şi „săpată 

mai mult în pământ”. Războiul din 1828 a ocolit-o, un real 

scut de apărare fiindu – i împărăţia codrului, care domneşte 

şi astăzi, pe dealurile domoale ale satului. Au propovăduit 

aici Cuvântul lui Dumnezeu – până la instalarea primului 

preot român, Marin Popescu - preoţii Ioaniki, Nicolae 

Moruzov (transferat la biserica „Schimbarea la Faţă” din 

Tulcea în 10 iunie 1885, unde va sluji până la sfârşitul 

vieţii), Ion Volenco (posibil suplinitor o perioadă, paroh la 

biserica din Hamcearca) şi Ion Curhanski, care repară 

biserica în 1896, când Protoieria Tulcea o înzestrează cu 12 

minee. În timpul aceluiaşi preot, la 1895, se strâng 22 lei 

din comuna Teliţa şi 13, 20 lei din cătunul Poşta, pentru 

construirea bisericii din Chilia Veche.  

 Biserica a ars în timpul preotului Marin Popescu, într-o zi de vineri, 26 martie 

1899, "ora 6 seara", după cum însuşi preotul consemnează pe prima copertă, verso a 

"Dumnedeeeştilor Liturgii". De la acest locaş se păstrează în curtea bisericii actuale 
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un monument (posibil Sf. Masă) cu un turnuleţ, având în vârf crucea cu semiluna la 

bază.  

După cum arată documentele din arhiva parohiei, la anul 1882 se cheltuiau 450 

lei cu salariile personalului bisericii (paroh, cântăreţ şi "păsitorul şi servul bisericei"), 

când epitropia era compusă din parohul Nicolae Moruzov, Parfentiu Condratov (71 

de ani la 1900) şi Mihail Iacobov
7
. Parohul Nicolae Morozof era plătit cu 15 lei, 

cântăreţul Andrei Feodorov cu 7,50 lei, iar "Guardianul" Vasile Mihailov, cu 3 lei
8
. 

În luna martie 1883, statul de plată este semnat de "Preotu Ioan Volinco" şi  epitropii 

Andrei Feodorov şi Vasile Mihailov 
9
. Primar era V. Ifimov, consilieri Carpo 

Axentiev, Ivan Damianov, Vasili Avimov şi Mihail Eroftie.  

 În acelaşi an, 1899, când a ars locaşul vechi, s-a ridicat, din analoghie, casa de 

rugăciune cu hramul Înălţarea Domnului, sfinţită în 12 decembrie 1899
10

, existentă şi 

astăzi, cu funcţie de paraclis din anul 1989, în care se va sluji până la terminarea 

reparaţiilor de consolidare şi renovare a bisericii actuale. Şi în timpul preotului Marin 

Popescu, la 1900 şi 1902, credincioşii parohiei au contribuit cu 21,70 lei, respectiv 

18,50 lei, din "ofrande benevole", pentru construirea monumentalei biserici din Chilia 

Veche, după cum reiese din Condica de milă a parohiei „Sfinţii Voievozi”.  

 În 28 iulie 1901, se săvârşeşte slujba de sfinţire a locului şi punere a pietrei 

fundamentale la biserica actuală, purtătoare, până astăzi, a hramului Naşterea Maicii 

Domnului, construită între anii 1902 – 1909, „pe locul celei 

arse", după cum hotărâse Episcopia Dunãrii de Jos. În 

acelaşi an, Protoieria Tulcea "face cunoscut despre 

îngroparea osemintelor gãsite cu sãparea şanţului pentru 

temelia bisericei". 

 Recepţia definitivã a lucrãrilor de construcţie s-a 

făcut în 28 octombrie 1908. Biserica a fost sfinţitã în 8 

septembrie 1909, având montatã provizoriu "catapeteasma 

veche de la casa de rugãciune". Ea a fost clădită prin râvna 

şi cu osteneala aceluiaşi preot, Marin Popescu, din dania 

credincioşilor, care au contribuit timp de zece ani cu a 

zecea parte din roadele pãmântului: „a fost fãcutã numai cu 

cheltuiala locuitorilor enoriaşi, cu analoghie şi dijmã din 

recolta de pe câmp...”, scrie parohul. Fundaţia şi zidurile 

bisericii au fost ridicate din zidãrie de piatrã cu mortar de var. Locaşul are formã de 

cruce cu 6 turle, cf. planului de construcţie despre care se spune cã a fost adus de la 

Mãnãstirea Lavra Pecerska – Kiev (Ucraina). Arhitect, Donceff. Suprafaţa clãditã - 

360 mp, 34 m lungime, 13 m lãţime, aprox. 40 m înãlţime (de la sol pânã în vârful 

crucii de la turlã). Şase stâlpi masivi din zidãrie de piatrã cu mortar de var susţin 

arcele pronaosului şi naosului. Biserica nu a fost pictatã. 

 În anii următori se strâng fonduri pentru "grijitul şi vãruitul bisericei" atât la 

casa de rugãciune cât şi la biserica nouã. La 1911 se strângeau fonduri cu Condica de 

milã, acţiune care continuă şi în 1912 - 1914. În 1912 se termină de lucrat 

catapeteasma, executată din lemn de tei sculptat şi se pictează icoanele iconostasului 

de către marele pictor dobrogean Enache Cardaş, lucrare întreruptă din cauza  

războiului: „dupã rãzboi, cu toate greutãţile şi vremea de scumpete n'am lãsat lucrul 
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în pãrãsire şi stãruind printre locuitorii mei enoriaşi am gãsit pe bunul şi milostivul 

creştin enoriaş Nichifor Condrat care cu a sa cheltuialã s'a oferit de a zugrãvi şi polei 

cu aur uşile şi icoanele împãrãteşti", scrie parohul M. Popescu. 

 În 1913, Primăria Teliţa a intenţionat să preia şi să transforme casa de 

rugăciune în şcoală, cerere respinsă în 1915, atât de parohul M. Popescu cât şi de 

Protoieria Tulcea. La 1913 biserica avea cor condus de învãţãtorul diriginte al şcolii 

din Teliţa, la 1915/1916 Gh. D. Agapie şi C. Gr. Constantinescu. 

  Dintr - o corespondenţă către Protoierie a preotului M. Popescu, de la anul 

1923, aflăm cã între anii 1920 - 1923, s-au realizat: „vopsitul şi poleitul cu aur 

catapeteasma, mici reparaţiuni la acoperişul 

bisericei, punerea 

geamurilor pe unde era sparte, reparatul gardului cu scânduri la curtea bisericei şi la 

cimitir ce erau distruse cu rãzboiul. Toate acestea s’a fãcut fãrã deviz, prin buna 

înţelegere, contribuind în mod benevol fie care locuitor enoriaş cât l’a lãsat inima. Ca 

meşter - la poleitul catapeteasmei i-a fost Dl Iosif Dunaef din Tulcea, valuarea nu se 

poate preciza, cãci a fãcut fie care locuitor câte o bucatã pânã ce s’a terminat toatã 

catapeteasma de poleit, cum şi icoanele ce mai era de pictat."  În 1927, parohul se 

adresează prefecturii judeţului pentru a interveni pe lângă Primăria Teliţa sã cuprindã 

în buget bani pentru o reparaţie radicalã la biserica nouã, "ce de când s'a construit - 

anul 1902 - nu i s'a fãcut nici o reparaţie", totuşi în curând are absolutã nevoie de o 

asemenea reparaţiune la acoperiş, tencuiala pe afarã şi pe sus în interior la ferestre şi 

de s'ar putea a se zugrãvi cel puţin în interior. Locuitorii enoriaşi aratã multã dragoste 

creştineascã faţã de sf. bisericã, nu pot în present a contribui pentru reparaţiunea 

bisericei, fiind cu totul lipsiţi de mijloace pe de o parte de pe urma rãzboiului, iar pe 

de alta şi din cauza acestui an ce a fost atât de secetos...-ba în aceşti ani a mai 

contribuit şi la localul nou de şcoalã ce se construeşte în sat şi care e aproape 

terminat". 

 La 1928, parohia Teliţa avea 218 familii cu 1060 de suflete, fusese 

împroprietãritã de stat, la 1889, cu 10 ha pentru folosinţa personalului bisericii, iar 

biblioteca parohială, distrusã în timpul rãzboiului, a fost reorganizată şi avea peste 

100 volume: "poporul se foloseşte de ia, numai cei care ştiu carte româneascã, satul 
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fiind locuit numai de Ruşi". În 1928 încep lucrãrile de reparaţii ale bisericii, cu 

meşterul Grigore Simagostin din Tulcea.  

  Noi reparaţii s-au întreprins în timpul pr. Constantin Dobrescu şi pr. I. I. 

Alexandru. Dupã efectuarea lucrãrilor de consolidare a turlelor şi zidurilor, în 1976, 

precum şi a altor reparaţii dupã cutremurul din 1977, biserica este resfinţitã, în timpul 

parohului Vasile Nacu, la 19 februarie 1978, de arhimandritul Ieronim Motoc, vicar 

administrativ, delegat de I.P.S. dr. Antim Nica.
11

 

 Începând din anul 2000, pr. paroh Chiriţã Nicolae şi epitropul Dincã Ilie (între 

timp decedat) au făcut demersuri pentru asigurarea fondurilor necesare executãrii 

lucrãrilor de consolidare şi reparaţii. În 2002, actualul preot paroh construieşte o 

trapezã spaţioasă în curtea bisericii, portalul la intrarea pe aleea către casa parohială 

şi clopotniţa. Casa parohialã veche era lipitã de casa de rugãciune; în ruine fiind, a 

fost dãrâmatã în 2003.  

 Au slujit la această biserică: pr. Marin Popescu, Guşatu Dumitru, Constantin 

Dobrescu, Lungu Grigore, Andrei Porcescu, I. I. Alexandru, Nicoarã D., Tuluceanu 

Tudor, Istrate Dumitru, ierom. Pavel Lungu, econ.stavrofor Nacu Vasile, Malcea 

Gheorghe, Damian Dumitru, Ioniţã Georgel, Râmboi Ion, Ene D. Ion, în prezent 

Chiriţã Nicolae, preot paroh din 25 martie 1999. 

În cimitirul satului odihnesc pr. Marin Popescu (1873 - 23.12.1943), prezbitera 

Elena Popescu (1876 - 1910) şi preoteasa Teoctista Porcescu (1887 - 1961). În 

cimitirul Eternitatea al oraşului Tulcea sunt înhumaţi pr. Constantin Dobrescu şi pr. 

Ene D. Ioan.   

 În Teliţa a văzut lumina zilei, în 24 iunie 1885, compozitorul şi dirijorul Ioan 

Moruzov, fiul preotului Nicolae şi al Mariei Moruzov.  

 

Abrevieri: 

APT-Arhiva Parohiei Teliţa;  

DJTAN - Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Tulcea  
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                  prof. Doina Lelia Postolach, bibliograf 
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