O VIAŢĂ ÎN SLUJBA BISERICII, ŞCOLII ŞI COMUNITĂŢII:
Arhiva parohiei Teliţa despre Marin Popescu, Omul şi Preotul
S-a născut în 8 noiembrie 1874 în com. Râca – Teleorman. A absolvit 4 clase
ale Seminarului Central din Bucureşti cu Certif. de absolvire Nr.64 / 1894. S-a
căsătorit în 10 februarie 1897 cu Elena Gh. Popa, învăţătoare 1 de la a carei moarte sau implinit recent 100 de ani (1876 12.10.1910). A fost hirotonit diacon în 23
ianuarie 1898 şi preot în 24 ianuarie 1898, pe
seama parohiei Teliţa, numit la 1 februarie 1898
cu Decretul nr.256 / 11.02.1898, parohie unde a
slujit până la sfârşitul vieţii. Sachelar cu
Decretul nr. 1268/1904. Olimpia, una din
fiicele preotului, "conducător la grădina de copii
din localitate", s-a căsătorit în 1928 cu Hristache
Olaru, directorul şcolii primare din Parcheş;
Cornelia, cealaltă fiică a preotului, la 1921
"studiază în şcoala la Buc." şi se căsătoreşte cu
preotul Vasile Bondarencu, în 1937 student în
anul II la Teologie, paroh la Parohia Zolocari,
jud.Cetatea Albă, Basarabia şi pe care pr. Marin
Popescu îl propune ca preot ajutător la Teliţa,
post neaprobat însă de Ministerul Cultelor2.
Preotul Marin Popescu a avut doi fii,
Giurgiu Nicolae (1912 - 1990), căsătorit cu
Maria (26.05.1916 - 5.01.2004), învăţători la
şcoala din Teliţa şi Giurgiu Alexandru (1916 - 1975), notar. Cei doi fii ai preotului
sunt înhumaţi în cimitirul comunei, Nicolae şi Maria în aceeaşi parcelă cu preotul şi
preoteasa Popescu.
Preotul Marin Popescu a fost primul preot român care a slujit în locaşul vechi
din Teliţa, construit pe vremea turcilor, care a ars vineri, 26 martie 1899, "ora 6
seara", după cum însuşi preotul consemnează pe prima copertă, verso a
"Dumnedeeeştilor Liturgii". Pe locul altarului acestui locaş s-a construit un
monument cu turnuleţ, având în vârf crucea cu semiluna la bază. În acelaşi an a
construit casa de rugăciune "Înălţarea Domnului", sfinţită în 12 decembrie 1899. În
28 iulie 1901 se pune piatra fundamentală a bisericii "Naşterea Maicii Domnului",
începută în 1902, terminată în 1907, sfinţită în 8 septembrie 1909. La anul 1900,
comuna Teliţa contribuia cu 21,70 lei, iar cătunul Poşta cu 16 lei, pentru construirea
bisericii din Chilia Veche, după cum reiese din Condica de milă a acestei parohii. În
1902, „Parochia Comuna Teliţa” depune 18,50 lei din ”ofrande benevole”, cu aceeaşi
destinaţie.
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În 1912, pr. M. Popescu înzestrează biserica cu catapeteasmă nouă pictată de
Enache Cardaş, cu mobilier şi obiecte de cult, construieşte gardul de piatră din faţa
bisericii, înfiinţează corul bisericii. După război, a poleit cu aur icoanele împărăteşti,
a reparat biserica şi gardul cimitirului.
A luptat până în ultimii ani ai vieţii pentru respectarea de către enoriaşii ruşi
din Teliţa a calendarului îndreptat "ce se abandonează cu desăvârşire de toţi locuitorii
enoriaşi ai acestei parohii", subliniind că în
"chestiunea Calindarului, am devenit urât de toţi...şi din bun ce eram la enoriaşii mei
ca Păstor..., azi enoriaşii sunt în stare să mă scoată cu pietre din sat, cum am
observat acum, când am umblat prin sat cu rugăciunea obicei creştinesc...; parte din
enoriaşi m'a primit numai de formă, scârbiţi de mine că de ce facem Crăciunul pe
stilul nou şi nu pe vechi, cei mai mulţi mia închis uşa şi m'a lăsat în gura câinilor!" 3.
Unsprezece ani mai târziu, în 20 iulie 1938, de ziua Sf. Ilie, la slujba săvârşită alături
de cântăreţii Ioan S. Bumbaru şi Ioan C. Dima, între orele 6,30 - 10,30, au participat
numai primarul Dimente Mironov şi Ioan Mazilu - secretar şi casier al comunei: "n'a
vrut să vină nici un locuitor enoriaş, nerespectând sfintele sărbători pe stilul nou, ci
pe stilul vechi; - cu toţii lucrează azi la treerat (armănesc) şi pe toate drumurile cară
cu căruţele de la câmp la arman..."4
A stăruit ani de-a rândul pentru a se face un drum accesibil enoriaşilor, de la
Primărie până la biserică, la 1927 scriindu-i primarului comunei:
"Dlui Primar Com. Teliţa
Sunt 25 de ani, de când sa pus temelia la biserica ce s'a construit din nou în
aceastã parohie şi care fiind terminatã încã de mult şi sfinţitã, azi, dupã cum se vede,
este una dintre cele mai frumoase locaşuri sfinte din Dobrogea.
De atunci şi pânã în present m'am rugat şi am fãcut în toţi anii zeci de
rapoarte, cerând Dv. şi Onor Autoritãţilor în drept sã bine voiascã a dispune ca sã se
facã o micã şosea, începând din faţa Primãriei şi pânã la porţile mari de la curtea
bisericei, care şosea este de absolutã nevoie, pe de o parte pentru înlesnirea
locuitorilor enoriaşi ai bisericei, iar pe de alta şi pentru înfrumuseţarea satului.
Totuşi se constatã cu destulã mâhnire, cã pânã în present nu s'a gãsit nimeni
ca sã ia în seamã cele arãtate.
De aceia, astãzi recurg din nou şi vã rog cu multã onoare, Domnule Primar,
sã bine voiţi a interveni locului în drept pentru mãsurarea - la timp - şi facerea
acestei şosele, care cred cã nu e mai mare de 250-300 m lungime.
Paroh Pr.M.Popescu" 5
Munca neobosită pentru biserica satului şi implicarea în problemele generale
ale comunităţii sunt reflectate cu rigurozitate într-un proces verbal al consiliului
parohial din 27 august 1939, în care, după ce este evidenţiat meritul preotului de a fi
construit casa de rugăciune şi biserica nouă, se arată:
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"2) În timpul de la 1924-1939, (...) tot prin munca şi stăruinţa Preotului Marin
Popescu s'a înfăptuit în parohie următoarele: S'a început reparaţia bisericei
aprobată cu Ordinul Sfintei Episcopii No 2989/928 şi s'a refăcut întregul acoperiş al
bisericei, cu tablă galvanizată, s'a reparat ferestrele, făcându-se din nou gergevelele
pe unde era putrede, s'a văpsit uşile şi ferestrele, s'a reparat tencuiala în interiorul
bisericei şi afară şi s'a făcut şi două bageace(ornuri) de cărămidă, unul la altar şi
altul în corpul bisericei.- La 1937 s'a reparat scările de piatră de la intrarea în
biserică şi scara de la Altar.- La 1938 s'a reparat ulucile cu burlanele şi s'a cimentat
caldarâmul pe unde să se scurgă apa, s'a astupat cu ciment crăpăturile ce începuseră
a se deschide sus, de la altar spre corpul bisericei, s'a reparat toate ferestrele de sus,
de la cele două turle din faţă şi s'a făcut obloane; -iar în primăvara acestui an, s'a
refăcut gardul de la curtea bisericei cu scânduri noi o parte, rămânând ca partea din
faţa bisericei unde este de zid, să se facă negreşit în primăvara viitoare, când se vor
strânge fondurile necesare."
A înfiinţat Banca Populară "Mircea Vodă" din Teliţa al cărei preşedinte a fost
mulţi ani. A fost învăţător la şcoala primară din Teliţa aproape 20 ani, până la 1
septembrie 1926. A fost
preşedintele comitetului de
construcţie al şcolii noi din
Teliţa. A primit medalia
Răsplata muncii clasa a II-a cu
Decretul Regal nr.1938/1924,
pentru construirea bisericii
actuale şi două
medalii
Răsplata muncii clasa a II-a,
pentru şcoală, prin Decretele
Regale
nr.1445/1925
şi
nr.14835/1937.
Determinante
pentru
destinul greu încercat al acestui
mare slujbaş al altarului
aceleiaşi biserici vreme de 42 de ani au fost decesul timpuriu al preotesei Elena,
stinsă din viaţă la numai 33 de ani şi războiul din 1916-1918, evenimente care i-au
zdruncinat sănătatea şi marcat definitiv existenţa. La sfârşitul anului 1919, la numai
45 de ani, era cu "vederea ochilor slabă şi cu auzul aproape perdut..!"
Despre suferinţele şi umilinţele îndurate în timpul războiului mărturiseşte
corespondenţa preotului din perioada 1919 - 1928 la care se adaugă o serie de
însemnări pe cărţi de cult existente în biblioteca parohiei. Amănunte referitoare la
perioada războiului aflăm din adresa trimisă Protoieriei Tulcea în 26 ianuarie 1919,
prin care preotul face cunoscut că
"personalul clerical de la această parohie n'a primit salariul legal, Preotul paroh M.
Popescu de la 1 Sept. 916 până la 1 Aprilie 918 de la 1 Aprilie 1918 până la 1
Ianuarie 1919 a primit salariul la parohia Cetalchioi unde era ataşat cu Ord. Prea
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Sf. Episcop No 728/918 paroh girant şi până ce împrejurările a permis de s'a
înapoiat la parohia Teliţa unde e titular - înapoinduse de la Cetalchioi încă de la
...Dbrie 1918. Se mai face cunoscut că pe luna Dbrie 918 primiind salariul său nu la
primit dublu ci simplu Iar cântăreţu bisericei Ioan S. Bumbaru [român, numit cu
Decretul nr.1695/15.08.1909, pensionat în 1947] şi Sava Costea [epitrop până la
20.08.1909, când demisionează şi trece cântăreţ II, numit cu Ord. Episc. nr.736/1909
- d.12.10.1929] nu şa primit salariul ...(din) Sept. până în prezent. Preotul
M.Popescu şi Cântăreţul Ioan S. Bumbaru cu retragerea pop(ulaţiei). din Dobrogea
a fost prinşi de inamic în drum la oraşul Isaccea şi înapoindumă la sat la 27 Maiu
1917 am fost ridicaţi de Bulgari şi luaţi ostatici unde au stat internaţi în Oraşul
Kalofer Bulgaria de la 27 Maiu 1917
până la 5 Iunie 1918 când
eliberânduse şi venind la parohia
Teliţa Autorităţile Bulgare nu lea dat
voie a servi la Biserică pe Româneşte
din care cauză numitul preot paroh a
trecut în Deltă la parohia Cetalchioi,
iar cântăreţul I.S.Bumbaru la Comuna
sa natală Blageşti Tutova azi atât
preot p(aroh). cât şi cânt(ăreţul).
I(oan).S.B(umbaru). sunt prezenţi şi
funcţi(onează).
la
parohia(indescifrabil). Cântăreţu S.
Costea a stat la parohie n'a fost
refugiat şi nici luat ostatic servind cu
Preoţii Bulgari".
Războiul, la doar câţiva ani de
la prima mare încercare - decesul
soţiei, învăţătoarea Elena Popescu -, ia furat pacea slujbei şi a căminului, i-a
distrus vederea şi auzul, ruşii i-au
năruit gospodăria, armata bulgară l-a chinuit şi înjosit, i-a prădat biserica împodobită
cu atâta trudă, i-a risipit şi batjocorit toată agoniseala şi munca pentru biserică şi
comună din cei aproape 20 de ani de când păşise în parohie, îndepărtat din biserica
înălţată împreună cu enoriaşii.
Pagubele aduse bisericii reies din "Tablou cu lipsurile şi stricăciunile aduse
bis. "Naşterea Mcei Dlui" din Parohia şi Com. Teliţa jud.Tulcea de armata Bulgară",
întocmit în 20 ianuarie 1919: în timpul ocupaţiei 2 camere ale casei de rugăciune
construită în 1899 au fost transformate în spital o perioadă de 20 de luni, gardului
bisericii i s-a dat foc, vitele umblau nestingherite prin cimitir, au fost furate
"Îmbrăc(ămintea). de la sf(ânta). masă de mătase, 1 cr(uce). de argint, 1
r(ând). veşt(minte). noi şi o ling(uriţă). de arg(int)., 4 mese de brad, 4 scaune de tr., 4
cald(ări). de aramă, 40 kg.lum(ânări)., 6 ţ(oale). de lână, 6 f (feţe). de m (asă). şi 4
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cov (oare)., un clopot de 300 kgr. spart; 12 minee, 1 Idiomelar bogat, 1 Catavasier şi
2 c(ărţi). de muz(ică)., 120 v(olume). dif(erite). cărţi....şi ştiinţă. şi toată archiva
deschisă". Informează că „Preotul M. Popescu par(ohul). bis (ericii). şi Ioan
S.B(umbaru). Cânt(ântăreţ). au fost luaţi ostatici, bătuţi şi chinuiţi 374 zile-preotul
tuns şi bărbierit. Preotul a fost oprit de a servi pe rom(âneşte). şi pomeni Fam(ilia).
R(egală). şi pe chir(iarhul). locului; cu retr(agerea). pop(ulaţiei). din Dobr(ogea). a
fost prins la drum de inamic şi înapoiat la parohie până la 27 Maiu 1917 când a fost
ridicat şi internat”.
Revine asupra acestor amănunte în noiembrie 1919, când subliniază ofensele
aduse
"în modul cel mai barbar preotului român M. Popescu, parohului bisericei, care a
fost prins de inamic şi luat ca ostatic, bătut cu vine de bou, tuns şi bărbierit şi
internat în Bulgaria 375 zile, unde a îndurat cele mai amare chinuri, fără a i se da
hrană, îmbrăcăminte., locuinţă! iar acasă s'a distr(us). întreaga gospodărie şi
copilaşi rămaşi acasă fără nici un sprijin or întreţinere"(...)Odată cu Preotul Paroh
a fost internat de Bulgari şi cântăreţul român Ioan S. Bumbaru [cânt. I numit cu
decretul Nr. 1695/15 august 1909, pensionat în 1947], suferind aceleaşi chinuri ca şi
preotul.”6
Cântăreţul II, Sava Costea - numit cu decretul nr.1484/31 iulie 1909 -,
"stând în sat se făcuse Bulgar şi (slujea)la biserică numai pe Bulgăreşte cu
preoţii bulgari", a uneltit împotriva preotului "cu Ruşii din sat", urmare, preotul a
fost ridicat şi trimis în Bulgaria, iar după întoarcerea la parohie "acest cântăreţ nu a
mai lăsa(t) pe preotul Român - nici să intre în biserică - Azi cântăreţul acesta de
atunci-S(ava).C(ostea).- de şi i s'a atras atenţiunea de nenumărate ori de a deprinde
a servi pe româneşte, văd că ţine toate cărţile ruseşti-Bulgăreşti la strană şi serveşte
mai mult în limba slavă. Şi cum numitul cântăreţ a fost în timpul ocupaţ(iei). unealta
Bulgarilor, fiind vrăşmaş ţărei noastre Româneşti şi a preotului român, (ar fi)
meritat Prea C(ucernice).P(ărinte). ca odată cu venirea Onor.Autorit(ăţilor).
R(omâne). în Dobrogea să fi fost imediat distituit ba chiar supus judecăţei, mai ales
că n'a vrut să se supună şi să se presinte înaintea Comis. de judecată când a fost
chemat în Tulcea. Dar avânduse în vedere lipsa de personal şi ca serviciul să nu
sufere, a fost tolerat p(ână). în present. Totuşi văzând că nici azi nu se supune şi nu
voeşte ca să înveţe să citiască şi cărţile pe Româneşte, (...) binevoiţi a dispune
ordonând ca să se ridice de la strana bisericii toate cărţile ruseşti cu îndatorire că,
dacă numitul C(ântăreţ).S(ava).C(ostea). întrun termen ce veţi bine voi ai pune, nu
serveşte pe Româneşte, atunci să fie imediat distituit” 7
În 23 mai 1919 scrie Ministrului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, respectiv
Administraţiei Casei Bisericii, solicitând drepturile salariale neachitate
corespunzătoare gradaţiei a II-a pe perioada 1.04.1918 - 1.04.1919, 1.11.1916 1.04.1918 şi lunile sept - oct.1916,
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"că mă găsesc în cea mai amară suferinţă din causa lipsei de mijloace, fiind
expus a muri de foame cu copii! gospodăria mia fost distrusă ba cu retragerea
populaţiunei din Dobrogea am fost prins la drum de Bulgari şi luat ca ostatic, unde
am îndurat multe chinuri” 8
În 23 noiembrie 1919, scrie din nou, pe fila 193 a "Dumnedeestilor Liturgii":
"...preot şi parohul bisericii...al 22lea an de preoţie...aceastã bisericã, mã
gãsesc...amãrât şi cu totul scârbit...nenorocit în cãsnicia mea, vãduv la 12 octombrie
1910...mici fete şi fãrã nici un aj[utor]... ducerea gospodãriei casnice. Cãsãtorit la 10
februarie 1897...La 24 ianuarie 1898 - vãduv la 12 octombrie 1910... Spre ştiinţa
celor ce vor urma dupã noi. Preot sach[elar]. M. Popescu. Paroh şi învãţãtor Teliţa.
Locul natal din comuna Râca - Teleorman. 1919 noiembrie 23 - st.v."
În 1923, informează Protoieria Tulcea cu faptul că
"Parohia n'are bibliotecã şi nici sinodic a fost distruse cu rãzboiul" 9
Pune un nou început bibliotecii
parohiale, astfel că, la 1928, biblioteca
avea peste 100 de volume:
"poporul se foloseşte de ia, numai cei
care ştiu carte româneascã, satul fiind
locuit numai de Ruşi"10
În 1925, trimite Protoieriei
"Hotãrârea în ceia ce priveşte
pagubele din mobilier şi obiecte
casnice, atât pentru Preotul paroh M.
Popescu, cât şi pentru cântãreţul I.
Bumbaru, cari la 16 August 1916 erau
şi sunt şi astãzi în slujbã; pentru a
putea fi trecuţi pe tabloul dãunaţilor de
rãzboi". Primeşte în 1927 de la
Ministerul Finanţelor 1500 de lei ca
despăgubiri de război, mobilier şi obiecte casnice, după ce Ministerul Cultelor îi
trimite spre completare o declaraţie tip.
Greaua amintire a războiului i-a stăpânit gândurile până la anii bătrâneţii, în
1937 scriind pe fila 181 a "Dumnedeestilor Liturgii":
"Doliul de amărăciune cu evacuarea satului la 1916 cu războiul /Am refugiat spre
/Galaţi-Brăila/ azi 12 oct. 1916...! lăsând / casele cu toată gospodăria la / voia
întâmplărei...! ne-am/ înapoiat acasă la 29 octombrie şi/ n'am mai găsit nimic…,
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armata /rusească ne-a distrus totul.../ La 8 Decembrie 1916, am / refugiat din nou la
Isaccea / m'a prins Bulgarii…, era să / mă omoare şi m'a scăpat/ hogea turcesc
Osman/ ce ne cunoşteam/ mai de mult...!-/m'am înapoiat acasă/ la 23 Decembrie
1916/ cu familia şi m'a luat /Bulgarii ostatic /am stat internat în Bulgaria/ la
Carlova-Calofer un an şi o lună/ în cea mai neagră mizerie!/ Preot M. Popescu/ 937"
şi pe fila 183:
"Fugit a II-a oarã de groaza rãzboiului în ziua de 8 decembrie 1916 - joi...! Preot
Marin Popescu"
Despre perioada slujirii la biserica din Ceatalchioi s-a păstrat o adresă trimisă
protoiereului de Tulcea căruia îi înaintează "Borderoul de chitanţele-facturile pentru
transportul bagajului, ce mi s'a făcut de la Parohia Cetalchioi-Deltă, unde eram
refugiat şi ataşat ca paroh girant, şi până la Tulcea, cum şi de la Tulcea la Comuna
Teliţa(...)", solicitându-i "a le înainta locului în drept, ca astfel să mi se plătească
suma cuvenită cât am plătit pentru transportarea bagajului la parohia Teliţa, după
cum se şi prevede în aceste chitanţele de faţă." În partea stângă a adresei a notat: "1
chitanţă de 261 / bagajul transp(ortat). / de la Cetalchioi la / Tulcea str. Ferdinand
/în 3 căruţe şi la pod /dat 81 lei /1 chit. de 300 lei / transp(ort). b(agaj). de la Tulcea /
la Teliţa. /chit. I -Ananie Ivanof /şi Trofim Filimon /." 11
În perioada 1.06.1927 - 1928, a suplinit parohia Meidanchioi (azi, Valea
Teilor), unde biserica veche se afla în stare de ruină, iar biserica nouă în construcţie
de 25 de ani.
"De la data numirei mele, am îngrijit de această parohie îndeplinind toate
serviciile la ambele parohii Teliţa şi Meidanchioi, nelasând nimic de dorit, mai ales
în timpul iernei ce a trecut am fost expus pe drum la Meidanchioi - prin zăpadă şi
viscol - să'mi perz chiar viaţa, mergând să'mi îndeplinesc sarcina ce mi s'a dat! Deci,
canonindu-mă toată iarna cu îngr(ijirea). Parohiei Meidanchioi, acum când a venit
Prim(ăvara). cu timpul bun şi lesne de umblat, şi când începusem să prepar terenul
pentru a se reîncepe lucrările la biserica noue-ce stă în construcţie de aproape 25 de
ani şi cea veche ameninţă să cadă-...şi să se facă şi casă parohială..." 12, scrie în 28
aprilie 1928, mâhnit că în locul lui a fost numit pr. Ilarion Bărbulescu.
Un alt document relevant pentru încercările grele din viaţa preotului îl
reprezintă adresa nr.12/13 februarie 1928 către Protoierie, referitoare la condiţiile
dramatice în care a avut loc nunta Olimpiei:
"(...)Duminică, 5 Februarie 1928: între orele 4-5 oficiind cununia religioasă la
Biserica Teliţa, după terminare când să ieşim din biserică ni s'a legat uşile de la
curtea bisericei, cerânduse de beţivi că să le dăm "vadra" care costa de la 1000-2000
lei, însuşi Dl Şef de post era afară cu flăcăi ruşi beţi şi ţenea cu mâna poarta, să nu
putem să eşim. Aceasta o poate mărturisi şi Păr. Gh. Moisei de la Somova, ce a avut
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onoarea de a fi naşi, cum şi învăţătorii de la Somova C. Ceolac şi Caraman. De la
biserică, după ce li s'a aruncat bani de către mire şi naşi, seara fiind masa şi dansul
în localul şcoalei, nici aci n'am fost scutiţi de bătăuşi şi beţivi: Ne-am pomenit cu o
ceată că dau năvală în şcoală şi ca să-i liniştim li s'a cântat de către lăutari şi
crezând că o să înţeleagă şi să ne lase în linişte, s'a apucat la ceartă "că e şcoala
lor", Dl I. Popovici Director intervenind au început să-l îmbrâncească şi chiar să-l
lovească; văzând că lucrurile să agravează, i'am rugat şi eu frumos ca preot să se
liniştească, însă la un moment dat m'am pomenit apucat pe la spate şi târât spre uşe,
iar unul cu cuţitul scos la mine, când îl ridicase să mă lovească, Dl Perceptor Iancu
Lazăr văzându-mă în pericol a scos revolverul şi trăgând două focuri de abea am
fost scăpat cu viaţă din mâna acestor criminali. Cerând ajutor de la Dl Şef de Post,
nu numai că n'a luat nici o măsură, să fi desarmat şi arestat pe cel ce era gata să mă
lovească cu cuţitul, dar i'a introdus iarăşi în sala şcolei, unde era masa şi dansul şi
mia devastat tot ce era gata pentru masă..!!(...) Aceasta drept răsplată, că am muncit
la Teliţa 30 ani ca preot...!!! şi cei care a scos cuţitul la mine, sunt botezaţi şi învăţaţi
carte de mine...!!!" 13
În aceeaşi corespondenţă, parohul reia eforturile pe care le-a făcut împreună cu
credincioşii pentru construirea casei de rugăciuni şi a bisericii noi, activitatea ca
învăţător, alterarea stării de sănătate în urma războiului şi pierderea treptată a auzului:
„Sunt 30 de ani împliniţi de când am fost hirotonit preot la aceastã parohie,
muncind continuu, în ogorul sfânt al bisericii şi îndrumarea enoriaşilor mei pe calea
cea bunã.
Este cunoscut, Prea C. Pãrinte şi se pot enumera câte îmbunãtãţiri s'a fãcut la
parohia Teliţa de când sunt aci preot. În tot deauna enoriaşi mei m'a ascultat şi nu
s'au dat la o parte de la fapte bune: cu o mânã de oameni am fãcut aci mai întâi o
Casã de rugãciune , la 1899, în care am servit cele religioase - şi Sf. Liturghie - pânã
ce s'a terminat biserica nouã, care la 1902 i s'a pus temelia, la 1907 s'au terminat
lucrãrile şi la 1909 s'a sfinţit, fiind azi unul dintre cele mai frumoase locaşuri sfinte
din Dobrogea...!
Am stãruit de sa împrejmuit curtea cu gard de zid şi zãbrele, am plantat curtea
bisericii cu pomi fructiferi care, vara, am ajuns de se culeg poame din aceşti pomi în
folosul bisericei.- De asemenea şi Cimitirul este în stare câte se poate de bunã,
împrejmuit şi frumos plantat.
Ca învãţãtor, cât am fost timp de aproape 20 ani iarãşi am muncit fãrã preget
şi pentru şcoalã ca şi pentru bisericã. La acest sat curat rusesc, am înfiinţat la timp
Banca Popularã, fiind Preşedintele bãncei - sufletul Bãncei - mulţi ani, am înfiinţat
şezãtori, şcoalã de adulţi, cor, etc., etc, iar în cele din urmã dupã terminarea
bisericei noi am îndrumat pe locuitorii şi constituinduse un comitet în frunte cu
Preotul am construit şi un frumos local de şcoalã.
La bisericã, la venirea mea ca preot, nu se citea sau sã se cânte la stranã pe
româneşte nici un cuvânt..., de cât numai pe ruseşte...,iar în sat unde te duceai
n'auziai de cât grai rusesc...! Astãzi, la biserica din Teliţa, serviciul se face numai pe
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româneşte, având la stranã un bun cântãreţ român, absolvent al şc. de cântãreţi, iar
în sat toţi tinerii cari au învãţat la şcoalã, ştiu şi vorbesc româneşte.
Uitândumã, în urmã, la anii ce a trecut-ani 30 de când muncesc aci ca preotpare cã aş fi mângâiat în sufletul
meu...dacã n'aşi fi cu sãnãtatea
zdruncinatã; pe de o parte din
timpul rãzboiului, suferind multe
necazuri şi amãrãciuni : prins la
drum de inamic, jefuit, bãtut şi
schingiut, bãrbierit.., şi în cele din
urmã luat ostatic şi ţinut internat în
Bulgaria mai mult de un an, în cea
mai neagrã mizerie..! iar pe de altã
parte, am şi rãcit la urechi, iarna,
din causa bisericei noi-mare şi
friguroasã, ziditã pânã sus numai
din piatrã şi jos în loc de duşumea ţimentat.. în care împrejurãri triste cum mã
gãsesc, sunt aproape cãzut victimã serviciului meu preoţesc..!!, întrucât vãd cu
destulã mâhnire, cã din zi în zi mi se slãbeşte auzul şi cheltuind pe la Doctori, pânã
în present nu m'am folosit cu nimic...!
La bătrâneţe, pretextându-se vârsta înaintată a preotului şi sănătatea şubredă, sa încercat îndepărtarea din postul de paroh. Consiliul parohial, primarul şi notarul
comunei, întruniţi în şedinţă în 27 august 1939, consemnează meritele parohului în
cei 42 de ani de slujire numai la Teliţa şi cer Episcopiei să fie menţinut, întrucât
"(...)Preotul nostru Marin Popescu, (...)îşi îndeplineşte toate îndatoririle şi oficiază
toate serviciile religioase, cu punctualitate, atât la biserică cât şi în parohie,
nelăsând nimic de dorit, ba este în present ales şi Preşedintele Căminului Cultural,
ce-a stăruit a se înfiinţa în localitate...şi nimenea nu se plânge că preotul este decăzut
şi nu poate să mai slujească, ci din contră toţi locuitorii enoriaşi ai bisericei sunt
foarte mulţumiţi ca şi în trecut de preotul lor sufletesc, protestând, şi spunând că "să
nu ceară pensionarea până ce nu va împlini vârsta de 70 ani", când atunci va fi scos
la pensie din oficiu, ce nu mai are mult de cât 2-3 ani!...".
Dupã venirea pr. Guşatu, în 12 mai 1940, pr. Marin Popescu continuã sã
slujeascã, dupã cum dovedeşte "Registrul înscrierii nãscuţilor şi botezaţilor", nr. crt.
22 şi 25 din 1942, când îi boteazã pe copiii Vasile Ţuţuianu (25.10.1942) şi Dumitru
Guşatu (26.10.1942), fiul pr. Guşatu.
23 decembrie 1943.
Inima lui greu încercată a încetat să mai bată într-un ajun de Crăciun.
Amintirea Preotului răzbate dincolo de mormânt: enoriaşii de astăzi ai parohiei
doresc să-i ridice un bust în semn de preţuire şi recunoştinţă. Toate, în Teliţa, vorbesc
despre Preotul Marin Popescu: Sf. Masă a locaşului vechi în care a păşit prima dată
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acum 112 ani, casa de rugăciune în care se slujeşte şi astăzi, scundă, tulburătoare,
biserica actuală, monumentală, ambele locaşuri păstrând ecoul rugăciunilor
stăruitoare ale preotului şi al cântărilor Sfintei Liturghii. În apropiere, şcoala veche
unde, acum peste 80 de ani, i-a învăţat pe copii alfabetul şi aritmetica. Şcoala nouă pe
care a construit-o. Casa în care a locuit şi lângă care se află casa familiei Giurgiu
Nicolae şi Maria. Peste viaţa Preotului şi peste multe din fiinţele dragi lui s-a aşternut
de mult liniştea. La morminte, preotul şi preoteasa Elena te privesc cu vigoarea
tinereţii, când nici unul, nici celălalt nu puteau şti ce va urma: o suflare de viaţă
întreruptă prea devreme, o viaţă zbuciumată. În biserica mare, dintre ramele unui
tablou din pronaos, cu privirile aţintite spre altar, continuă să vegheze Preotul, bătrân,
cu barba albă şi chipul blând. Faptele vorbesc
astăzi în locul lui. În Teliţa, o casă sau o
cameră memorială "Preot Marin Popescu", cu
obiecte, fotografii şi documente din arhiva
parohiei şi de la descendenţi ar fi încă o
podoabă preţioasă.
La fel, câte o placă de marmură pe
faţadele ambelor biserici, după terminarea
lucrărilor de reparaţii capitale.
Cu câţiva ani înainte de moarte, pe
coperta 1, verso, a Dumnedeestilor Liturgii, pr.
M. Popescu a făcut următoarea însemnare:
"Aceastã sf. carte este datã de Sf. Monastire
Celic-Dere la 28 Martie 1899, când în acest
an, la 26 Martie, vineri, ora 6 seara a ars
biserica veche din Teliţa, bisericã micã veche,
sãpatã mai mult în pãmânt.-În locul bisericei
vechi s'a construit în acelaşi an(1899) o casã de rugãciune şi în care s'a slujit şi sf.
Lit. pînã ce s-a construit şi biserica nouã, care la 1902 s'a pus temelia, la 1907 s'a
terminat şi la 1909 s'a sfinţit. Am scris azi 29 iunie 1939-Preot M.Popescu- paroh
Teliţa Tulcea- în anul al 42-lea de preoţie numai la Teliţa.-hirotonisit pe seama
acestei biserici la 24 ianuarie 1898".
Despre preotul Marin Popescu a scris, în 1940, pr. Constantin C. Beldie, care ia dedicat cartea "Viaţa şi activitatea preotului Marin Popescu din comuna Teliţa,
judeţul Tulcea", publicată la Bârlad.
Note:
1. "Tablou de numele şi pronumele personalului parohiei Teliţa judeţul Tulcea
cu următoarele indicaţiuni şi date", adresa nr.20/21 iulie 1923;
2. Dosar nr.3, Acte cont.1931-1940, Proces- verbal nr.4 din octombrie 1937;
3. Dosar Corespondenţă 1900-1928, adresa nr.2/4.01.1927 către primar;
4. Dosar 3, Reg.Contabilitate pe anii 1931-1940, proces-verbal;
5. Dosar Corespondenţă 1919-1928, adresa nr.3/7.01.1927;
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6. Dosar Corespondenţă 1919-1928, adresa nr.36/22.11.1919.
7. Dosar Corespondenţă 1919-1928, adresa nr.23/29.07.1919 către Protoierie.
8. Dosar Corespondenţă 1919-1928, adresa nr.18/23/10 mai 1919.
9. Dosar Corespondenţă 1919 – 1928, adresa nr.20/21 iulie 1923 - "Tablou de
numele şi pronumele personalului parohiei Teliţa judeţul Tulcea cu urmãtoarele
indicaţiuni şi date")
10. Dosar Corespondenţă 1919 – 1928 - "Tablou întocmit în 5 exemplare,
conform Ordinului Prea C.Protoiereu No. 257/928"
11. Dosar Corespondenţă 1919 – 1928, adresa nr.8/12.02.1919
12. Dosar Corespondenţă 1919 – 1928, adresa nr.33/24 aprilie 1928 cãtre
Protoieria Tl
13. Dosar corespondenţã 1919-1928, adresa nr.12/13 februarie 1928 a pr. M.P.
cãtre protoiereul Tulcii
Fotografii:
1. Pr. M. Popescu la vârsta de 26 de ani (Extras din tabloul „Clerul din Urbea şi
Judeţul Tulcea la anul 1900” realizat de Episcopia Dunării de Jos).
2. Casa din Teliţa în care a locuit preotul cu familia.
3. Pr.Marin Popescu în ultimii ani ai vieţii (Foto-tablou din biserica Teliţa).
4. Învăţătoarea Elena Popescu (Col. epitrop Dincă Ilie).
5. Însemnare a preotului pe f. 193 a „Dumnedeestilor Liturgii”.
6. Mormântul pr. M. Popescu şi al soţiei sale.

prof. Doina Lelia Postolache, bibliograf
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