
Convorbiri  didactice  Nr. 26/martie 2021 
 

CASA  CORPULUI  DIDACTIC  TULCEA 
 

 

1 

 

IERARHI ȘI PREOȚI TULCENI - 

APĂRĂTORI AI ORTODOXIEI ÎN PERIOADA REGIMULUI COMUNIST 

Partea  a II-a 

 

Unul dintre aceştia este părintele ANDREI IANCU din Lunca, jud. Tulcea. Acesta s-

a născut la 30 noiembrie 1914, într-o familie de oameni simpli, harnici agricultori şi credincioşi 

din Lunca, judeţul Tulcea. După şcoala primară, tânărul Iancu a urmat Seminarul Teologic din 

Ismail, pe care l-a absolvit în anul 1935. Şi-a continuat formarea preoţească la Facultatea de 

Teologie din Cernăuţi, unde a obţinut diploma de licenţă în anul 1939. S-a întors în satul natal, 

unde o vreme a fost cântăreţ bisericesc. Deşi formarea sa îl putea propulsa într-un post de preot 

în mediul urban, Andrei Iancu a rămas ataşat satului natal, în 1942 

fiind hirotonit pentru biserica în care fusese botezat. Paralel a 

urmat cursurile Facultăţii de Drept din Bucureşti. Deoarece era 

unul dintre preoţii cu studii superioare din eparhie, la 25 octombrie 

1949 a fost numit protoiereu de Topolog. După instalarea 

regimului comunist, în regiunea împrejmuitoare, în special zona 

Babadagului, au început să apară grupurile armate de rezistenţă 

anticomunistă, care încercau să-şi facă tot mai simţită prezenţa în 

speranţa unei apropiate eliberări de sub cizma sovietică. În 

căutarea de aderenţi şi susţinători, membrii acestor grupuri purtau discuţii cu oamenii de seamă 

ai satelor. Ca intelectual al satului, preotul Andrei Iancu a fost solicitat în 1949 pentru a sprijini 

cu alimente şi medicamente grupurile de rezistenţă armate. Dar Securitatea care se afla pe 

urmele celor care activau în rezistenţa dobrogeană a aflat, şi la începutul lui octombrie 1949 a 

operat arestări în zona de sud a judeţului Tulcea. Părintele Andrei Iancu a fost arestat la 23 

octombrie 1949 şi trimis în ancheta Securităţii. A fost învinuit de omisiune de denunţ, fiind 

încadrat la infracţiunea de „uneltire contra ordinii sociale“. A fost judecat într-un grup de 28 

inculpaţi, numit „lotul nr. 6 al bandelor teroriste din Dobrogea“, şi condamnat de Tribunalul 

Militar Constanţa prin Sentinţa nr. 22 din 18 ianuarie 1950 la 10 ani închisoare corecţională. 

După primirea sentinţei, părintele Iancu a fost trimis la muncă obligatorie în colonia Valea 

Neagră de la canal, în înjositoarea „brigadă a hoţilor“, formată numai din preoţi. Din iulie 1952, 

părintele Iancu a fost mutat la minele de plumb de la Baia Sprie, pentru ca patru ani mai târziu 

să fie trimis în penitenciarul Gherla. La expirarea pedepsei nu a fost eliberat. Pentru că fusese 
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condamnat într-un grup de rezistenţă anticomunistă, era considerat „deţinut periculos“. În 

consecinţă, în august 1959 a fost preluat de Securitatea Baia Mare şi anchetat. Apoi a fost trimis 

în lagăr de muncă, pentru 60 de luni, mai întâi la Culmea, apoi în colonia Periprava. Este luat 

din nou în anchete, de unde la începutul lui septembrie 1960 este internat în spitalul orăşenesc 

din Tulcea. Din cauza regimului inuman de muncă forţată şi a anchetei la care fusese supus, 

părintele Andrei Iancu a cedat fizic, încât la 16 septembrie 1960 a trecut în lumea drepţilor, ca 

martir al lui Hristos. 

Preotul IOAN I. IONESCU din Crişan, Tulcea s-a născut la 10 ianuarie 1910 în 

localitatea Rahman, judeţul Tulcea. A urmat Seminarul 

teologic „Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi (1924-1932), 

apoi Facultatea de Teologie. În 1933 a primit darul preoţiei 

pe seama Parohiei Crişan, din judeţul Tulcea, în Delta 

Dunării. Ulterior, între 1936 și 1943, slujeşte la Parohia 

Lunca din acelaşi judeţ. În 1943 este încorporat în 

Batalionul 2 Vânători de Munte din Braşov, ca slujitor 

militar pe frontul din est. După lăsarea la vatră, doreşte să 

fie transferat la o parohie din oraşul Tulcea, dar trecutul de 

preot combatant pe frontul antisovietic îi aduce epurarea şi 

trimiterea la Parohia Beştepe, judeţul Tulcea. Nu de puţine 

ori îşi manifestă ostilitatea faţă de autorităţile comuniste. Din aceste motive, între iulie 1947 și 

februarie 1948 este internat în lagăr, de fapt în penitenciarele de la Piteşti şi Văcăreşti. După 

eliberare, revine la Parohia Crişan. Inevitabil, intră în conflict cu autorităţile comuniste, 

predispuse tot mai mult la comiterea de abuzuri. De pildă, la o întrunire locală, părintele Ionescu 

nu ezită să-i spună secretarului de bază al P.M.R. „să nu mai vorbească mult, căci este un 

paşaportar, care are sufletul în Rusia şi trupul în România”. De asemenea, după o adunare 

preoţească cu privire la situaţia religioasă din Rusia sovietică, părintele Ionescu spunea unor 

confraţi de slujire despre împuternicitul de Culte pe raion: „Dacă s-o schimba [regimul politic, 

n.n.], am să viu să fac dreptate cu toporul. Mie să-mi spună că sunt biserici în Rusia, eu, care 

am fost până la Sevastopol şi am făcut slujbe cu [arhimandritul, n.n.] Antim Nica într-o biserică 

de se vedea pe-afară? Mint, ca să ne ducă pe noi şi poporul”. Faţă de „ieşirile” preotului Ionescu, 

autorităţile comuniste au trecut la măsuri. Considerat „un element duşmănos regimului, cu o 

serie întreagă de manifestări şi instigări contrarevoluţionare”, în aprilie-mai 1952, în câteva 

rânduri, părintele Ionescu a fost anchetat şi urmărit informativ de Securitatea din Galaţi şi, la 
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presiunile împuternicitului de Culte, caterisit în urma deciziei luate în consistoriu. Mai mult, în 

iunie 1952, responsabili din Securitate propuneau trimiterea părintelui Ionescu în „unitate de 

muncă”. La 22 august 1952 este arestat şi trimis în ancheta Securităţii din Galaţi. După o 

anchetă sumară, la 4 decembrie 1952, prin Sentinţa nr. 340 a Tribunalului Militar Bucureşti, 

părintele Ionescu este condamnat la 8 ani închisoare corecţională, pentru delictul de „agitaţie 

publică” (art. 327 Cod psenal). Cunoaşte coloniile de muncă de la Ostrov-Goleşti (ianuarie 

1953), Capu Midia (aprilie 1953) şi Cavnic (iunie 1955), dar şi penitenciarele de la Galaţi 

(1952), Jilava (1953), Aiud (iulie 1953) şi Lugoj (decembrie 1954). Prin aplicarea prevederilor 

Decretului nr. 421/1955, părintele Ionescu este amnistiat pentru 

restul pedepsei neexecutate, iar la 21 octombrie 1955, eliberat 

din colonia de la Cavnic.  

Un alt cleric mai puţin cunoscut, nemenţionat în 

istoriografia bisericească recentă, a fost părintele 

CONSTANTIN ANTONESCU din Chilia Veche, judeţul 

Tulcea. Acesta s-a născut la 30 iulie 1907, în familia 

cântăreţului bisericesc Gheorghe Antonescu din Ibăneşti, 

judeţul Dorohoi. După şcoala primară din satul natal, tânărul 

Antonescu a urmat Liceul de băieţi din Pomârla (1925). Pentru 

un an a fost învăţător la şcoala din satul natal, apoi s-a înscris la 

Seminarul Teologic din Dorohoi (1930). Ulterior a urmat cursurile Facultăţii de Teologie din 

Cernăuţi (1931-1935). În 1933 a primit darul Preoţiei, doi ani mai târziu ajungând să slujească 

în Parohia Congaz, judeţul Tulcea. Din 1948 a îndeplinit rolul de secretar al Protoieriei Tulcea, 

timp de un an slujind la diferite biserici din oraşul Tulcea. În 1950 a fost transferat la Congaz, 

apoi de la 1 septembrie 1951 la Parohia Chilia Veche, judeţul Tulcea. La 20 octombrie 1959 

este arestat şi trimis în ancheta Securităţii Regiunii Constanţa. Anchetatorii îl învinuiau că „a 

instigat populaţia să nu se înscrie în Gospodăria Agricolă Colectivă şi a lansat zvonuri cu 

caracter războinic; a adus injurii la adresa conducătorilor de partid şi guvern din RPR şi URSS, 

preamărind din toate punctele de vedere regimul dictatorului Antonescu şi orânduirea 

imperialistă în frunte cu anglo-americanii; [...] a întreţinut legături cu familiile deţinuţilor din 

colonia Chilia Veche, cărora le-a înlesnit scoaterea şi întroducerea corespondenţei în mod 

conspirat”. De asemenea, mai era acuzat că ascultase posturile de radio occidentale şi ar fi 

colportat știrile auzite pe aceasta cale. În anchetă, părintele Antonescu nu a recunoscut nimic 

din aceste acuzaţii. A fost interogat asupra instigării împotriva constituirii GAC, deşi în multe 
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rânduri participase la activităţile obşteşti, precum vânturatul orzului sau tescuirea strugurilor. 

De asemenea, ocupa postul de contabil la Banca Populară din localitate, funcţie care îl aducea 

în permanentă legătură cu GAC şi colonia de muncă a Ministerului Afacerilor Interne. Atât în 

anchetă, cât şi la proces a refuzat să recunoască acuzaţiile care i se aduceau. Dincolo de limbajul 

culpabilizator şi standardizat utilizat de Securitate, se pare că părintele Antonescu intermediase 

corespondenţa dintre deţinuţii din colonia MAI şi cei de acasă. Prin Sentinţa nr. 133 din 18 mai 

1960 a Tribunalului Militar Constanţa, părintele Antonescu a 

fost condamnat la 6 ani închisoare corecţională, pentru delictul 

de „uneltire contra ordinii sociale”. A cunoscut penitenciarele 

din Constanţa (mai 1960), Jilava (august 1960, în tranzit) şi 

Gherla (august 1962). A fost eliberat la 30 iulie 1964 din 

Penitenciarul Gherla. 

Se cuvine să amintim aici și jertfa ieromonahului ILIE 

CIORUȚĂ. Acest cuvios ieromonah s-a născut cu numele de 

Iorgu, în satul Vasile Alecsandri, judeţul Tulcea, dintr-o familie 

cu zece copii. 

Rămânând orfan de părinţi, urmează Seminarul Teologic de la Constanţa, apoi se 

căsătoreşte, face Facultatea de Teologie la Bucureşti şi ajunge preot în judeţul Ilfov, păstorind 

mai multe sate. Aici face o pastoraţie misionară deosebită, cu mult zel pentru Hristos, neprimind 

plată pentru sfintele slujbe şi făcând multă milostenie cu cei săraci şi bolnavi. 

Între anii 1962–1964, a fost închis de regimul ateu, pentru râvna cu care slujea Biserica 

lui Hristos. 

Murindu-i soţia şi punându-şi copii în rânduială în anul 1974, după 50 de ani de 

pastoraţie, preotul Iorgu, după numele de botez, părăseşte lumea şi primeşte tunderea monahală 

în obştea Mănăstirii Cernica, de lângă Bucureşti, cu numele de Ieromonahul Ilie. 

Fiind plin de râvnă pentru Hristos, în calitate de preot şi duhovnic, a săvârşit cele sfinte 

cu mare evlavie, cu smerenie şi totală lepădare de sine, încă 22 de ani, slăvind pe Dumnezeu 

ziua şi noaptea şi formând numeroşi fii duhovniceşti. A fost întotdeauna un om al dreptăţii, 

nesuferind nedreptatea. 

Permanent era înconjurat de credincioşi şi de săraci. Postea regulat câte două sau trei 

zile, negustând nimic de joi până sâmbătă; stătea zilnic la moaştele Sfântului Calinic, mărturisea 

lumea, mângâia pe toţi duhovniceşte şi izgonea duhurile rele din oameni. 
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Cunoscându-şi dinainte ziua sfârşitului său şi lăsând testament scris să fie înmormântat 

în cimitir, fără sicriu, în rândul oamenilor săraci, şi-a cerut iertare de la toţi şi a adormit cu pace 

la 8 ianuarie 1997, nelăsând nici un fel de avere în urma sa şi fiind plâns de numeroşii săi fii 

duhovniceşti. Doamne, numără în ceata sfinţilor Tăi, pe fericitul Ieromonah Ilie cel smerit şi 

mult nevoitor! Spunea de multe ori: „Când am intrat în mănăstire, îmi venea să sărut pietrele 

de fericire!”. 

Părintele iubea foarte mult milostenia şi pe toţi care 

veneau la el îi îndemna la aceasta. Avea un carnet gros cu numele 

a mii de oameni care făcuseră milostenie la biserici şi pe aceştia i-

a pomenit toată viaţa. Când ucenicii făceau milostenie, le spunea: 

„M-aţi întinerit, parcă am 20 de ani!”. 

Pe 1 ianuarie 1997 a scris un bilet pe care l-a pus la vedere, 

să-l vadă toţi călugării: „Fraţilor, eu mor, veniţi să ne împăcăm”.1 

Născut în județul Buzău, dar slujind pe plaiuri dobrogene, 

preotul VASILE ŞERBAN din Turcoaia, ajunge și el  în temniţa 

comunistă. S-a născut la 25 mai 1905 în localitatea Zărneşti, 

judeţul Buzău. După cele opt clase secundare, tânărul Vasile Şerban a urmat Seminarul 

Teologic din Buzău (1919-1923). După decesul tatălui, merge la Drochia, judeţul Soroca, la 

unchiul său, pentru a munci în agricultură. Reia cursurile de teologie, în 1925 înscriindu-se la 

seminarul din Constanţa. La un an după absolvirea seminarului (1925), ajunge cântăreţ la 

Catedrala Episcopală din Constanţa. Se înscrie la Facultatea de Teologie din Bucureşti, însă 

după două luni, din lipsa posibilităţilor materiale, este nevoit să renunţe la studiile de teologie. 

Primeşte darul hirotoniei, în 1930 fiind numit la parohia din Beştepe, judeţul Tulcea. De la 1 

iunie 1932, pe părintele Vasile Şerban îl găsim la Parohia „Sfântul Nicolae” din Turcoaia, 

judeţul Tulcea, în apropierea cetăţii antice Troesmis. 

Din dosarul penal găsit în arhiva fostei Securităţi pe numele părintelui Vasile Şerban nu 

reies alte date biografice, în afara celor legate de detenţia politică de la sfârşitul anilor ‘50. La 

21 august 1959 a fost arestat într-un lot format din şase agricultori din zona localităţii Turcoaia, 

sub acuzaţia de „uneltire contra ordinii sociale”. Ancheta care s-a consemnat în cazul părintelui 

Şerban este foarte sumară, constituită doar din trei procese-verbale de interogatoriu datate 9 

septembrie 1959, în arestul Securităţii din Galaţi. Potrivit celor consemnate, părintele a fost 

interogat asupra trecutului său şi aşa-zisei încercări de a conspira împotriva regimului prin 

                                                           
1 Arhimandrit Ioanichie Bălan - Patericul românesc, Editura Mănăstirea Sihăstria, pp. 731-732 
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instigarea la destrămarea întovărăşirii constituite în localitatea Turcoaia. Scenariul infracţional 

construit de Securitate împotriva părintelui conţinea elementele specifice acuzaţiilor de la 

sfârşitul anilor ‘50: apartenenţă legionară în tinereţe cu formarea concepţiei anticomuniste 

exprimată în anii ‘50 prin ostilitatea manifestată faţă de consolidarea regimului „democrat-

popular” şi împotriva procesului de „socializare a agriculturii”, după cum aflăm dintr-un 

document aflat în dosarul penal: „A fost simpatizant legionar şi, ca preot în Turcoaia, a făcut 

afirmaţii potrivnice actualei noastre orânduiri, împreună cu alţi inculpaţi, afirmând că va izbucni 

un nou război, care va fi câştigat de către americani, îndemnând diferiţi cetăţeni din comună să 

nu se înscrie în Gospodăria Agricolă Colectivă, deoarece vor ajunge muritori de foame, precum 

şi alte informaţii de acest gen”. Preotul Şerban a negat atât apartenenţa politică, cât şi acuzaţiile 

care i se aducea de uneltire împotriva regimului. Prin Sentinţa nr. 573 din 17 octombrie 1959 a 

Tribunalului Militar Constanţa, el a fost condamnat la 15 ani de muncă silnică pentru 

infracţiunea de „uneltire contra ordinii sociale”. În urma recursului, prin Decizia nr. 97 din 18 

ianuarie 1960 a Tribunalului Militar, Regiunea a II-a Militară Bucureşti, prin schimbarea 

încadrării, condamnarea s-a modificat la 8 ani de închisoare corecţională. A cunoscut închisorile 

de la Galaţi (octombrie 1959) şi Aiud (august 1960), dar şi lagărele de muncă de la Salcia-

Ostrov (martie 1961 şi decembrie 1963) şi Giurgeni (iunie 1961). În mai 1962 a fost internat în 

infirmeria lagărului Salcia pentru „distrofie”. La 2 august 1964 a fost eliberat din lagărul de la 

Ostrov.  

* 

Citind mărturiile despre pătimirile pe care le-au îndurat cei care s-au opus instaurării 

regimului comunist în România, ajungi la concluzia că mărturisitorii și eroii acestui veac au 

înțeles valoarea demnității și și-au apărat demnitatea, uneori cu prețul propriei existențe. 

Demnitatea de creștini și demnitatea de români. 
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prof. Mihail Constantin 

Școala Gimnazială Hamcearca - Tulcea 
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