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UNUL DINTRE CTITORII ÎNVÃ!ÃMÂNTULUI ROMÂNESC DIN DOBROGEA
 ÎNAINTE DE 1878: DASCÃLUL COSTACHE PETRESCU

Abstract: Teacher, headmaster, true intellectuel, author of textbooks and statistics, Costache
Petrescu was confused with the Romanian cultural life in the area of Cadrilater before 1878. His
name is linked to the school he directed, as well as to the three Romanian cultural institutions he was
also confused with: the School Board of Trustees, the Romanian Church Community and the Society
of Romanian Culture and Language. The teacher Costache Petrescu tried to transform the town of
Silistra into a Romanian cultural centre, dreaming about comprising the entire Dobroudja in a
cultural movement of Romanian spirit – indispensable to him.
After 1878, coming to Constan!a, Costache Petrescu continued his activity as a founder of schools –
introducing there the schools for the adults – and as an expert in Turkish language, he published
articles about the Romanian and Arab grammar and about the Islamic religion and cult.
”For Dobroudja, proportionally to the place and his time, Costache Petrescu was Gheorghe Lazãr and 
Aron Pumnu alike. I repeat that keeping the proportions, although, if I think about, in many ways he
outstripped them” (Vasile Helgiu).

În linii mari, învã!ãmântul din Dobrogea, înainte de 1878, se desfãºoarã în parametri
asemãnãtori cu cel din România. Biserica româneascã din Dobrogea era racordatã la cea na!ional
româneascã, ºcoala era trecutã în bugetul statului român, iar documentele privitoare la învã!ãmântul
dinainte de 1878 erau emanate de Ministerul Instruc!iunii Publice din România.

La 1850, agronomul ºi statisticianul Ion Ionescu de la Brad, trimis ca inspector agricol al
guvernului otoman în Dobrogea, adunã date amãnun!ite ce nu vizau doar aspectul agricol, ci cam
toate aspectele societã!ii dobrogene. Acestea sunt publicate în „Journal de Constantinople” ºi
adunate în volum. Astfel, din punct de vedere cultural, acesta înregistra cã dobrogenii simt adânc
nevoia „pâinii sufleteºti”, „simt nevoia de dascãli” ºi, ca urmare, fac tot posibilul pentru a ºi-i
procura, chiar „furând” învã!ãtori din "ara Româneascã. „În câteva sate am ºi gãsit dascãli, pe care
îi !ineau ei – locuitorii, n.n. –, cu cheltuiala lor.” Învã!ãmântul românesc din Dobrogea avea câteva
centre importante: Turtucaia, Cernavodã ºi Silistra. Aceasta era starea învã!ãmântului românesc din
Dobrogea în perioada în care Costache Petrescu „se lanseazã” în învã!ãmânt, alãturi de „dinastia”
Chireºtilor ºi Nifon Bãlãºescu, ca personalitã!i marcante ale culturii româneºti din aceastã parte
româneascã.

Personalitate de marcã a culturii dobrogene a secolului al XIX-lea, conform însemnãrilor lãsate
de tatãl sãu, întemeietor al ºcolii din Silistra – dascãlul Petre Mihail –, Costache Petrescu s-a nãscut la
30 ianuarie 1843. ªtia limbile latinã, greacã, francezã ºi era un perfect cunoscãtor al limbii ºi
literaturii turce, cunoºtea pictura, arhitectura, fãcuse croitorie – la Rusciuc, unde învã!a croitoria de
haine bisericeºti.1 Dupã pregãtirea pe care a urmat-o cu tatãl sãu, autodidact, dascãlul Costache s-a
perfec!ionat ºi, în 1861, la numai 18 ani, preia de la sora sa, Despina, conducerea ºcolii întemeiate ºi
conduse de tatãl sãu. El va fi acela care va organiza învã!ãmântul din S-V Dobrogei pe baze noi. Cu
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energia ºi entuziasmul caracteristic vârstei ºi urmare a educa!iei primite, Costache Petrescu se
implicã în problemele pe care consãtenii sãi le au cu autoritã!ile otomane – devenind, astfel, un
apãrãtor al creºtinilor din oraº –, !ine elevi în gazdã, se tocmeºte dascãl la bisericã etc. Devine, astfel,
liderul coloniei româneºti din oraº.2

De la dascãlul Costache Petrescu se pãstra, în 1920, un caiet de 6 foi, cu catalogul ºcolii din
Silistra pe anii 1869-1870 ºi 1870-1871. Pentru ultimul an de studii amintit, catalogul poartã ºi
ºtampila Eforiei ªcoalei Române. Catalogul cuprinde urmãtoarele rubrici: „familia ºi numele
elevului”; data naºterii; data în care a venit la ºcoalã; clasa; „na!iunea ºi locul natal”; profesia
pãrin!ilor; „numele ºi connumele corespondentului”; observa!ii. În primul an de învã!ãmânt la care
ne-am referit, numãrul elevilor era de 41, iar în cel urmãtor, 80. Interesantã este ºi statistica etnicã: în
1870, la ºcoala din Silistra, învã!au doi bulgari, un german, un grec, un armean ºi 36 de copii români,
pentru care dascãlul Costache s-a „tocmit” sã-i înve!e „carte româneascã”.3 Pe de altã parte, din
studierea catalogului reiese faptul cã aici veneau numeroºi elevi ºi din satele învecinate, astfel încât
ºcoala din Silistra devine una a regiunii.

În urma unei inspec!ii în 1870 la ºcoala de la Silistra, revizorul ºcolar din România a gãsit numai
cuvinte de laudã la adresa activitã!ii dascãlului Costache, fapt pentru care intervine pe lângã ministrul 
român de resort pentru a sprijini autorizarea ºcolii. Astfel, acesta scria în raportul sãu cã a gãsit
„ºcoala românã cu 4 clase, func!ionând cu 98 de elevi ºi 22 eleve, dintre cari 59 elevi ºi 19 eleve în
clasa I; 21 elevi ºi 3 eleve în clasa II; 12 elevi în a III ºi 6 elevi în a IV-a. Al cãror rezultat a fost foarte
satisfãcãtor, astfel cã ace domn institutor – Costache Petrescu – n.n. –, este în adevãr bine pãtruns de 
adevãrata sa misiune, astfel domnule ministru, cã în mijlocul unor Greci, Turci ºi Bulgari, vezi
elementul românesc înflorind admirabil, având fiecare sentimentul ºi recunoºtin!a cãtre înaltul
guvern român, care le dã pâine vie!ii, de care erau lipsi!i pânã acum. Tot ce mai e de fãcut în acea
ºcoalã, vã spun aci la cunoºtin!a D-v., rugându-vã, d-le ministru, mai întâiu ca Român ºi apoi ca
revizor, ca sã nu lãsa!i interesul cel mai mare al na!iunii noastre, adicã a bucura pe acei români, ce
suferã în dreapta Dunãrii, deslipi!i de sânul nostru, numai prin pozi!ia naturalã a locului, nici decum 
însã ºi de spiritul român, care se vede îmbrã!iºat de to!i. Ei sunt admira!i chiar de Turci ºi bine
primi!i, cã merg progresând în instruc!iuni; dar Bulgarii ºi Grecii nu înceteazã de a intriga pentru
ruinarea românismului, cu toate cã acel institutor, ca un adevãrat român, ºtie sã lupte în contra
tuturor, astfel cã el încã învingãtor iese în toate. Ca aceastã ºcoalã poate scãpa odatã de acele
calomnii aduse de al!ii, vã rog respectuos, domnule ministru, ca Român, sã face!i tot ce vã stã în
putin!ã ºi sã cere!i autorizarea acelei ºcoli, precum ºi a altora, cari se vor mai înfiin!a în dreapta
Dunãrii, dela guvernul otoman, pentru care sunt convins cã ve!i cãpãta o recunoºtin!ã eternã dela
confra!ii noºtri de acolo, cât ºi din alte pãr!i, ca astfel fiecare Român, în ce unghiu al pãmântului va
fi, sã nu sufere în sclavie, ºi sã ºtie cã confra!ii lor au o !arã, un guvern, care nici odatã nu uitã pe cei
îndepãrta!i de sân”4.

ªcoala de la Silistra func!iona prin neîndeajunsa subven!ie de la pãrin!i. Pentru a ajuta
învã!ãmântul românesc, în 1865, Costache Petrescu ia ini!iativa organizãrii unei Eforii – un fel de
comitet ºcolar, „supapa de siguran!ã financiarã a ºcolii”, cum o considerã V. Helgiu –, care, anul
urmãtor, func!iona deja ca o institu!ie independentã, sub preºedin!ia sa, din aceasta fãcând parte cele
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mai de seamã personalitã!i româneºti din oraº.5 Pentru sus!inerea ºcolii, Eforia beneficia de aloca!iile
plãtite de elevi ºi de diferite dona!ii particulare. În 1867, Costache Petrescu cerea autoritã!ilor române 
ajutoare bãneºti pentru cã, din surse proprii, nu putea acoperi nici mãcar salariul învã!ãtorului.
Ministerul Cultelor ºi cel al Instruc!iunii Publice de la Bucureºti au contribuit cu ajutoare bãneºti ºi
rechizite la nevoile elevilor ºi ale dascãlului.6 ªcoala din Silistra a fost sprijinitã, în mod deosebit, de
oraºul Cãlãraºi, care dona, în 1871, 240 de galbeni.7

ªi prin eforturile lui Costache Petrescu, Eforia ob!ine ca elevi dobrogeni sã fie primi!i la ªcoala
normalã din Bucureºti, ca „sã poatã deschide ºcoli rurale împrejurul Silistrei” ºi pentru a avea „cu
timpul, în aceste pãr!i, români studia!i”.8 Documentul este semnat de profesorul Colegiului „Sf.
Sava”, Aaron Florian, cunoscut militant pentru unitate na!ionalã. Acesta era un început, care a
încurajat asemenea cereri. Mul!i dintre absolven!i au fost trimiºi la Bucureºti, pentru ca, apoi, întorºi
în Dobrogea, sã devinã învã!ãtori, profesori, ingineri ºi sã ducã mai departe ceea ce învã!aserã de la
dascãlul lor.

Datoritã eforturilor depuse de Costache Petrescu, ªcoala românã din Silistra a ajuns sã atragã la
cursuri „mai toatã popula!ia ºcoalelor bulgarã ºi greacã, ba încã vre-o câ!iva elevi turci”, ceea ce a
determinat guvernul român sã o subven!ioneze, iar autoritã!ile otomane au recunoscut-o, oficial, „ca
institut de culturã ºi instruc!iune în Statul otoman”. Acest fapt a atras „invidia celorlalte
na!ionalitã!i” ºi „ura contra profesorului apostol C. Petrescu, crescu în aºa grad, cã via!a sa era în
joc”9. ªcoala de la Silistra a fost cea dintâi ºcoalã oficialã româneascã din teritoriul revenit la "arã. 

De altfel, via!a „dascãlului Costache” se confundã cu cele trei institu!ii româneºti în care s-a
zidit, centre ale culturii ºi pregãtirii unui ideal na!ional: Eforia ºcolarã, Comunitatea românã
bisericeascã ºi Societatea de culturã ºi limbã româneascã. Acesta încerca, astfel, sã facã din Silistra
un centru de culturã româneascã, la care sã adere ºi Tulcea, Turtucaia ºi sate româneºti10, visând sã
cuprindã, treptat, toatã Dobrogea într-o miºcare culturalã, pe care o considera absolut
indispensabilã11. Conlucrarea acestor patru institu!ii – ºcoala, Eforia, Societatea ºi Comunitatea
bisericeascã –, sub conducerea dascãlului Costache Petrescu, a dus la ridicarea societã!ii româneºti
din Silistra ºi din apropierea acesteia, care a avut ca rezultat dezvoltarea sentimentului românesc,
na!ional. Astfel, autoritatea lui Costache Petrescu se întindea mult mai departe de hotarele Silistrei. 

Organizarea Comunitã!ii bisericeºti din Silistra era absolut necesarã, fiind a patra institu!ie
de culturã de interes obºtesc pentru români. Aici se gãsea Mitropolia din Silistra, realizatã, în secolul
al XVII-lea, de Grigore Ghica I, la care erau hirotonisi!i to!i preo!ii din Dobrogea. În perioada la care
ne-am oprit, aceasta era într-o stare de lâncezealã. Revigorarea sa se realizeazã, la ini!iativa
dascãlului Costache, ºi gra!ie prieteniei lui cu mitropolitul Grigore, care-ºi ob!inuse postul ºi prin
stãruin!a lui Costache Petrescu.

La ºedin!a Comunitã!ii din 5 octombrie 1871, în care era numit ca revizor al comunelor
româneºti din jude!ul Silistra pãrintele Anghel Sachelarie, sunt prevãzute însãrcinãrile sale: „de a
face observa!iuni preo!ilor dacã îºi îndeplinesc datoriile religioase în bisericã ºi cãtre popor; al
doilea, dacã preo!ii îndeplinesc regulele date de Comunitate; al treilea, va povã!ui pe popor sã
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9 I.N. Roman, op. cit., pp. 89-90.
10 Sandu Carp, op. cit., p. 41.
11 I.N. Roman, op. cit., p. 16.



trãiascã în pace, sã meargã la bisericã, sã-ºi dea copiii la învã!ãturã, sã fie credincioºi lui D-zeu ºi
Împãratului Abdul-Azis, ca astfel sã fim plãcu!i lui D-zeu ºi oamenilor...”12.

Astfel, Comunitatea românã de la Silistra ajunge sã îndeplineascã rolul unei alma mater:
„Comunitatea Românã din Silistra vã roagã sã binevoi!i a ajuta fiecare dupã puterea ºi voia sa, cu
ori ce vã va lãsa inima (...) Acest ajutor se strânge spre binele ºi folosul nostru Român ºi comunitatea
nãdãjduieºte cã ve!i primi cu bucurie ºi ca Români ve!i da ajutoare cât se va putea mai îmbelºugate ºi 
bunul Dumnezeu sã ne ajute sã ne putem lumina...”13

ªi prin aceastã Eforie, Costache Petrescu a reuºit sã miºte sufletele românilor în fa!a credin!ei
creºtine, sã le cultive sentimentul na!ional.14

Societatea românã pentru culturã ºi limbã de la Silistra, prima societate de acest fel din
Dobrogea, a fost creatã în 1869, la ini!iativa ªcolii normale din aceastã localitate. Întemeietor ºi
preºedinte pe toatã durata existen!ei sale este Costache Petrescu. În acest sens, în 1869, dascãlul –
alãturi de Dimitrie Chirescu, Alexandru Negru, mitropolitul Grigore al Dristei etc. – pune bazele unei 
miºcãri culturale care sã cuprindã toatã Dobrogea, sub forma Societã!ii române pentru culturã ºi
limbã, pe care, în urmãtorul an – la 12 octombrie 1870 –, o organizeazã definitiv, dându-i regulament, 
statut, registre ºi sigiliu proprii.15

Articolul II din Statutele Societã!ii definea scopul: „A propaga, prin toate mijloacele
putincioase, între Românii din aceste pãr!i, învã!ãtura limbii materne (româna) a ajuta Comunitatea 
românã ºi Eforia ºcoalelor române de aici în afacerile ºi misiunea lor: A conlucra la dezvoltarea
educa!iunii na!ionale ºi a apãra privilegiile ei; Protejând ºcoalele urbane ºi rurale din toatã
Dobrogea ºi stãruind a înfiin!a ºi o ºcoalã de fete în oraºul Silistra; cerând ºi activând prin
stãruin!ele sale, înmul!irea ºi îmbunãtã!irea ºcoalelor; stãruind din toate puterile pentru exacta
punere în lucrare a dona!iunilor fãcute în favoarea învã!ãturii publice; apãrând drepturile legitime
ale corpului învã!ãtoresc prin toate mijlocele legale; ajutând pe junii ºcolari români lipsi!i de
mijloace de aici ºi din Dobrogea; stãruind a sus!ine o ºcoalã cu patru clase primare pentru juni sau
adul!i, în orele de noapte iarna ºi în zilele de sãrbãtoare vara ºi a complecta biblioteca ºcoalei
pentru folosul na!ional”16 etc.

"elurile sale erau mãre!e ºi necesitau muncã serioasã, mijloace materiale ºi libertate de ac!iune. 
Statutul Societã!ii, care avea 71 de articole, prevedea, printre altele, urmãtoarele: conform art.

IV, cã puteau fi membri to!i românii care doreau, primind diplomele de membri.17 Conform art. VII,
Societatea !inea, o datã pe an, adunãri generale ºi, o datã pe lunã, vara, respectiv, o datã pe sãptãmânã, 
iarna, de comitet. Acestora li se adãugau ºedin!ele extraordinare, de câte ori era nevoie. Societatea
urma sã fie declaratã definitiv constituitã atunci când statutele aveau sã fie semnate de 20 de membri
(art. VIII). Comitetul acesteia se compunea dintr-un preºedinte, un vicepreºedinte, un casier ºi trei
secretari (art. IX), iar fondurile se constituiau din cotiza!iile membrilor – un leu/lunã, un leu pentru
totdeauna, la primirea diplomelor –, pentru acoperirea cheltuielilor ºi tiparului ºi din daruri, subven!ii 
ºi dona!ii (art. XIII-XVI). În cazul membrilor din !arã, aceºtia îºi puteau plãti cotiza!iile ºi acorda
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didactic îndepãrta!i, pe drept, din posturile lor, din cauze ce !in de moralitate (art. V). Persoanele admise, care, ulterior, erau 
considerate vinovate pentru conspira!ie politicã ºi cei care nu-ºi plãteau cotiza!ia sau pierdeau calitatea de cetã!ean român,
erau excluse din Societate (art. VI).



dona!ii prin intermediul unor delega!ii, alcãtuite din trei membri, care sã aibã reºedin!a în capitala de
jude! (art. XVII).18 Potrivit Statutelor Societã!ii, activitatea ºi autoritatea lui Costache Petrescu se
întinde în satele româneºti din toatã Dobrogea, cât !inea ºi jurisdic!ia Mitropoliei.19

Societatea din Silistra este similarã, din toate punctele de vedere, „Astrei” din Transilvania, pe
care, probabil, o are drept model.20

Primul comitet al Societã!ii era format din: preºedinte – C. Petrescu; vicepreºedinte – pãrintele
Chr. Zaharia; casier – C. Sãulescu; secretari – P.I. Droc, Neculai Petrescu ºi S. Teodorescu.
Societatea avea 37 de membri fondatori, adicã aderen!i înainte de imprimarea statutelor, majoritatea
preo!i ºi învã!ãtori.21

Apelurile Societã!ii au trecut ºi dincolo de Carpa!i, aceasta primind ca membri români din toate
col!urile !ãrii. Astfel, prin intermediul lui Diamandi I. Manole din Braºov, se fãceau adeziuni
„printre confra!ii transilvani”. Acesta chiar declarã cã va aduce „el singur în persoanã” rezultatul la 
Silistra.22

Societatea mai era în coresponden!ã cu bucureºtenii V.A. Ureche, I.M. Râureanu – cunoscut
autor de traduceri pentru copii ºi tineri –, cãpitanul Dumitrescu, I. Minculescu, Ion Dimitrescu; cu
ialomi!enii C.G. Poenaru-Bordea, G.I. Perie!eanu, Iorgu Ionescu, Dumitru Manole, Alexe Vineº; cu
N. Droc-Bereian ºi Enache Zamfir din Giurgiu; cu magistratul Dumitru Rãdulescu ºi cu C. Petrescu – 
inspectorul ºcolar al jude!elor Ialomi!a, Brãila ºi Râmnic –; cu profesorul de la ªcoala comercialã din
Brãila, Gheorghe Mihãilescu.23

Sigiliul Societã!ii era de forma ºi mãrimea celui al Eforiei, purtând, conform art. 72 din
Regulament, titlul „marca imaginii lui Romulu ºi Remu”24. Diploma de membru al Societã!ii era de
mãrime 56x40, purtând deviza „Luminã – Progres”, scrisã pe razele unui soare ce apare de dupã un
nor întunecos. Urmeazã titulatura Societã!ii scrisã într-o banderolã pe un fond gãlbui. Emblema
societã!ii se regãseºte în col!ul din stânga: lupoaica tolãnitã, cu Romulus ºi Remus lângã ea, unul
sugând, altul, cu mâna stângã pe botul lupoaicei, privind-o nepãsãtor, afectuos, peste umãr, iar, în
fundal, între niºte copaci, un cioban oarecum speriat ºi surprins de aceastã imagine. În josul diplomei, 
pe fond alb, sunt men!ionate numele, ºedin!a ºi pozi!ia individului în Societate, alãturi de semnãturile
membrilor comitetului ºi numãrul diplomei.25 Pentru aceastã Societate s-au tipãrit 1000 de diplome.26

Memorialul Societã!ii este scris, în întregime, de Costache Petrescu. Exemplarul descris de I.N.
Roman poartã numãrul 2, specificându-se cã este continuarea numãrului 1 ºi, la sfârºitul ultimei
pagini, cã „Memorialul Societã!ii urmeazã la mãnunchiul fãcut sub No. 3, început la 11 Noembrie
1871”. Memorialele 1 ºi 3 lipsesc, iar din Memorialul numãrul 2 s-au pãstrat 28 de pagini scrise, ce
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18 I.N. Roman, op. cit., pp. 21-22.
19 Vasile Helgiu, op. cit., p. 48.
20 Gheorghe Dumitraºcu, Rolul intelectualitã!ii în reunirea Dobrogei cu patria-mamã, în „Crisia", Oradea, 1980, p. 159.
21 Aceºtia erau: Constantin Petrescu, Constantin Sãulescu, Petre Sãuleanu, Nicolai Petrescu, Stoian Teodorescu, Petre

Iosifescu Droc, Ilie Gherghescu, Costache Nicolaescu, Dimitrie Pãsculescu, Dimitrie Cãlinescu, Nicolai Iordãnescu, Sava
Rãducãnescu, Apostol Gheorghescu, Niculai Eusta!escu, pãrintele Ch.I. Zaharia, Gheorghe Pavelescu, Niculai Cãlinescu,
Enciu Cãlinescu, Tãnase (Athanasie) Trandafil, Nicolai ªtefan, Voicu Iliescu, Manole Chi!escu, preot Teodor din
Vaidomir, Mihalache Iliescu, Chiri!ã Teodorescu, Ivanciu Teodorescu, Dumitrache Anghel, Anton Teodorescu, Gheorghe 
Nicolaescu, Cristache Trandafil, preotul Gheorghe din Ostrov, Nu!u Stan, Petre Petrescu, D. Chirescu din Rasova –
pãrintele unei adevãrate dinastii de patrio!i ºi na!ionaliºti dobrogeni –, Ivanciu Vicescu, G.N. Neam!u, C. Petrescu
Conduratu din Bucureºti – în tipografia cãruia se ºi tipãresc statutele ºi diplomele de membru al societã!ii –. În 1870, îi
gãsim, ca membri ai Societã!ii, ºi pe Anghel Dumitrache, Manole Eustãtescu…, cf. Sandu Carp, op. cit., p. 45; I.N. Roman,
op. cit., p. 22; Gheorghe Dumitraºcu, Unele aspecte ale problemei liderilor miºcãrii na!ionale româneºti din Dobrogea
pânã la 1878, în „Analele Dobrogei”, serie nouã, 1, nr. 1, 1995, pp. 96-100; Gheorghe Dumitraºcu, Unele aspecte...,
pp. 96-97.

22 I.N. Roman, op. cit., pp. 369-378; Sandu Carp, op. cit., p. 43.
23 Vasile Helgiu, op. cit., p. 53; I.N. Roman, op. cit., p. 24.
24 I.N. Roman, op. cit., p. 22.
25 Ibidem, p. 23.
26 Gheorghe Dumitraºcu, Intelectuali români în Dobrogea înainte de 1878. Studiu statistic, în „Pontica”, XVIII,

pp. 261-262.



con!in 97 de însemnãri – de la numãrul de ordine 28 din 15 ianuarie (ceea ce înseamnã cã în primul
Memoriu erau 27 de înregistrãri), pânã la numãrul 125, din seara zilei de 11 noiembrie 1871, de unde, 
logic, urma Memoriul cu numãrul 3. Acest memorial cuprinde ºi coresponden!a ºi hotãrârile Eforiei
ºi Comunitã!ii române. În ceea ce priveºte Societatea, la 16 ianuarie 1871, avea un activ de 568 lei
vechi, dupã deducerea cheltuielii de 210 lei ºi 10 parale. Pasivul sãu, conform ºedin!ei din 31 martie
1871, era urmãtorul: „... Membrii prezen!i fiind în numãr de 18, ºedin!a se declarã deschisã.
Preºedintele, sunând clopo!elul, dã seama voiajului sãu la Bucureºti pentru tipãrirea statutelor,
diplomelor, sigiliilor, biletelor de cununie ºi alte speze, adicã: Imprimarea a 1000 exemplare statute
– lei 728; Imprimarea sigiliilor (douã) – lei 136, 1/2; Imprimarea diplomelor, 500 exemplare – lei
318, 1/2; Imprimarea a 1000 bilete de cununie – lei 182; Spesele voiajului – lei 318; În total – lei
1683”. Aceste cheltuieli se fãceau pentru mai mult timp.27

O bunã parte dintre !elurile Societã!ii au fost atinse. Ne referim la ºcoala de adul!i ºi ºcoala de
fete de la Silistra, trimiterea unor tineri români la continuarea studiilor; înfiin!area de ºcoli româneºti
etc.28 În 1871, este înfiin!atã ªcoala de adul!i, una dintre cele mai vechi ºcoli de acest gen din !arã.
I.N. Roman scrie cã: „Acolo «dascãlul Costache» fãcea cursuri noaptea cu tinerii ºi bãrba!ii de toate 
neamurile”29. Peste 3 ani, în cadrul ªcolii de bãie!i, au func!ionat ºi douã clase de fete cu învã!ãtoare
plãtite de statul român.30

În ceea ce priveºte ªcoala de fete amintitã, un document publicat de Tudor Mateescu se referã la
„actul de naºtere” al acesteia ºi un altul la numirea în func!ia de directoare ºi învã!ãtoare a Xeniei
Miron, hotãrâre a Societã!ii române de culturã ºi limbã din Silistra, din 5 martie 1874,
specificându-se cã acest act se înscrie în „scopul fixat de noi spre luminarea ºi progresarea sexului
viril ºi feminin la învã!ãturã”. Documentul subliniazã ºi pregãtirea deosebitã a numitei directoare,
nepoatã a lui Iosif Patriciu, „care a lucrat în aceastã spinoasã carierã mul!i ani în Moldova ºi care
domn ºi la înfiin!area acestei ºcoale a binevoit a ne da luminatul ºi practicul sãu concurs”. Sunt
specificate obliga!iile profesionale ºi organizatorice ale directoarei, precum ºi cele ale Societã!ii
(alocarea salariului directoarei, a localului ºi celor necesare desfãºurãrii în bune condi!ii a activitã!ii
didactice). Conform descrierii lui Tudor Mateescu, legenda ºtampilei de pe document era
urmãtoarea: Societatea românã de cult ºi limbã – Silistra; în stânga – semiluna, în dreapta – crucea ºi,
în imagine, lupoaica alãptându-i pe Romulus ºi Remus.31 Un alt document, publicat în acelaºi volum,
dateazã din 18 martie 1874 ºi reprezintã înºtiin!area Xeniei Miron cu privire la hotãrârile luate prin
actul prezentat mai sus.32

Societatea între!inea tineri la ºcolile secundare din Bucureºti, trimitea învã!ãtori ºi cãr!i în satele
româneºti. Situa!ia financiarã a acesteia nu a fost niciodatã înfloritoare. Fondurile necesare
proveneau din colecte în satele dobrogene ºi din alte zone ale !ãrii – unde se puseserã inclusiv „cutii
de pomanã” la biserici ºi ºcoli – ºi se mergea pe liste de subscrip!ii pânã la Brãila ºi Braºov.33

Statutele Societã!ii prevedeau, printre altele, „completarea bibliotecii ºcolii”, ceea ce înseamnã
cã ªcoala din Silistra avea deja o bibliotecã.34

Datoritã impactului tulburãrilor din Serbia din 1876, care au reprezentat preludiul Rãzboiului
ruso-turc din anul urmãtor, în Imperiul Otoman, miºcarea culturalã ºi na!ionalã româneascã nu a mai
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27 I.N. Roman, op. cit., p. 24; Tudor Mateescu, Permanen!a ºi continuitatea..., p. 99.
28 Dumitru ªopu, op. cit., p. 272.
29 Vasile Helgiu, op. cit., p. 54.
30 Dumitru ªopu, op. cit., p. 270.
31 Tudor Mateescu, Documente privind istoria Dobrogei..., pp. 284-286.
32 Ibidem, pp. 286-287; Gheorghe Dumitraºcu, Intelectuali români în Dobrogea înainte de 1878..., p. 271.
33 V. Stroescu, N. Pantely Stanciu, Dobrogea Nouã. Pe cãile strãbunilor, Bazargic, Editura Tipografia „ComerciaIã”

Iv.D. Smorcof & Comp, 1924, p. 81.
34 Simona Suceveanu, Pagini din istoricul bibliotecilor din Dobrogea, în „Comunicãri de istorie a Dobrogei”, vol. 2, Muzeul

de Istorie Na!ionalã ºi Arheologie Constan!a, 1983, p. 149.



avut aceeaºi intensitate. Oricum, Societatea de la Silistra mai exista încã în 1876, conform unui
memoriu adresat domnului Carol I.35 ªcoala din Silistra a func!ionat pânã în 1878, când a fost închisã
de bulgari. ªtirile de dupã 1871 sunt mai pu!ine. În urma Congresului de la Berlin, Cadrilaterul revine 
României. Agresiunile bulgarilor s-au înmul!it. În aceastã perioadã, via!a lui Costache Petrescu a fost 
de multe ori pusã în pericol, iar o nepoatã de-a sa, Elena Inocente, împreunã cu un ofi!er român,
Angelescu, declara cã acesta a ºi fost arestat ºi chiar pe punctul de a fi executat ca trãdãtor. A fost însã
salvat de românii din Ostrov – unii îi fuseserã elevi –, care au reuºit sã-l scape de sub pazã ºi sã-l
treacã Dunãrea la Cãlãraºi. Atunci a fost ultima oarã când dascãlul a vãzut Silistra. O altã variantã
este aceea a fostului sãu elev, Aristotel Cãlinescu – devenit primar –, conform cãreia, datoritã
na!ionalismului sãu intransigent, Costache Petrescu ºi-a fãcut mul!i duºmani printre bulgari, iar, la
instalarea autoritã!ilor bulgare, amenin!ãrile primite l-au determinat pe prefectul rus, Calugheorghe,
sã-l trimitã, înso!it de un detaºament de cãlãraºi, la Mangalia.36

În România, pe 16 decembrie 1878, Costache Petrescu figura ca fost institutor ºi director la
ªcoala primarã din Constan!a – unde avea un singur ajutor. Pe 6 februarie 1879, în prezen!a
prefectului oraºului, acesta inaugureazã prima ºcoalã româneascã din Constan!a – ªcoala nr. 1 de
bãie!i –, în anul urmãtor înfiin!eazã ªcoala de adul!i – dupã modelul celei din Silistra. În 1880 ºi 1881
îl gãsim pe dascãlul Costache fãcând cursuri serale cu tineri de toate etniile, în timp ce pe timpul zilei
preda limba românã la ºcoala comunitã!ii bulgare.37

Costache Petrescu este autorul Abecedarului român-turc, tipãrit în 1874, cu ajutorul
mitropolitului Grigore de la Silistra. În prefa!a volumului, acesta argumenta necesitatea unui
asemenea manual – considerat, de N. Cartojan, a fi numit prea modest manual –, în spa!iul multietnic
dobrogean: „Învã!ãmântul limbei materne Române ne este naturalmente obligatoriu; pe lângã
aceastã însã avându în vedere elementele cu quari trãimu în societate, ºi mai cu seamã limba ºi
literatura Statului trebue sã ne impunem imperioasa datorie de a studia ºi limba Turcã chiar prin
ºcolile noastre na!ionale: quaci D-voastre deja cunoasce!i câtu de sim!itu este necesitatea ei, mai
multu prin comune unde Românii nu sciu pronuncia nici uã vorbã de limba turcã, ºi quându au
vre-uã necesitate suntu sili!i a se cãciuli chiar antagoniºtiloru loru, spre a fi adjuta!i la pasurile, que
altraminte aru putea sã ºi le sevîrºeascã ºi singuri”38.

Lui i se adaugã câteva statistici, deosebit de importante, privitoare la Popula!ia româneascã din
Silistra la 1870, Popula!ia româneascã a Oltinei ºi Câºlei la 1873, 1874, Popula!ia româneascã a
Ostrovului la 1874, în care remarcãm impresionantul tablou onomastic românesc.39 S-a implicat, de
asemenea, în problema „regulãrii proprietã!ii rurale din Dobrogea”, ca un bun cunoscãtor al limbii
turce. Tot de la el ne-au rãmas 9 caiete cu însemnãri despre ªcoalã, Eforie, Societate ºi Comunitate.40

Costache Petrescu s-a retras din învã!ãmânt pe 10 februarie 1882 ºi a fost numit oficial translator 
la Prefectura jude!ului Constan!a. Mai târziu ºi-a deschis un birou notarial, recunoscut mai ales
pentru traduceri din limbile orientale. În acest timp, în periodicul „Constan!a”, publica articole
despre gramaticã româneascã ºi arabã ºi despre religia ºi cultul musulman.

Moare, la 50 de ani, pe 13 iunie 1893, în sãrãcie, pe str. Cãlãraºi nr. 1 din Constan!a.41
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35 I.N. Roman, op. cit., p. 40.
36 Vasile Helgiu, op. cit., p. 51; Sandu Carp, op. cit., pp. 49-50.
37 I.N. Roman, op. cit., pp. 39-42.
38 N. Cartojan, Un document privitor la istoria culturii româneºti în Dobrogea înainte de anexare, în „Arhiva Dobrogei”,

vol. 2, nr. 1, ian.-apr. 1919, pp. 72-76; Vasile Helgiu, op. cit., p. 35; Adrian Rãdulescu, Ion Bitoleanu, op. cit., p. 258.
39 Vasile Helgiu, op. cit., pp. 56-57; Adrian Rãdulescu, Ion Bitoleanu, op. cit., p. 240.
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O serie de articole publicate în „Universul”42, în 1913, referitoare la Silistra aduc în amintirea
cititorilor ºi Societatea lui Costache Petrescu. Drept rãspuns, în paginile periodicului constãn!ean
„Viitorul Dobrogei”43, mezinul dascãlului Petricã ºi fratele lui Costache Petrescu, Simion Petrescu,
mul!umeºte jurnalistului Al.T. Dumitrescu, subliniind importan!a pe care au jucat-o tatãl ºi fratele
sãu în societatea Silistrei din acea perioadã. În finalul „scrisorii deschise”, acesta adaugã:
„D-voastrã, stimate D-nule Al.T. Dumitrescu, m-a!i fãcut sã tresar de bucurie prin apreciatul
d-voastrã articol ºi mã face!i azi sã cred cã meritele cuiva nu se pot pierde ºi nici ascunde ºi cã mai
devreme sau mai târziu ele trebue sã aparã la lumina zilei”. Învã!ãtorul C-tin P. Dinu din Erkesek,
plasa Hârºova, contribuie ºi el la îmbogã!irea tezaurului de amintiri despre Societatea de la Silistra, ca 
unul ce a beneficiat de „programul” acestei Societã!i ºi cãreia îi datoreazã întreaga sa pregãtire. Este
vorba despre un rãspuns la scrisoarea amintitã a lui S. Petrescu: „Stimate Domnule Simeon Petrescu,
Într-unul din numerile din trecut ale jurnalului Domniei Voastre «Viitorul Dobrogei», a!i arãtat ºi cu 
drept cuvânt aciasta, cã în oraºul Silistra, pe timpul când Dobrogea se gãsea sub Imperiul Otoman,
era o societate numitã «Societatea Culturalã Românã din Silistra»; al cãrui scop era «Înfiin!area ºi
ajutorarea ºcolilor Româneºti, de prin comunele Româneºti din Dobrogea», ca: Turtucaia,
Vaidfomir, Ostrov, Bugiak, Satu-nou, Oltina, Mârlianu, Alimanu, Vlachioiu, Rasova, Cochirleni etc. 
etc. etc.; toate satele de pe marginea Dunãrei. Din acea societate fãcea parte ºi tatãl meu preotul
Vasile Popescu-Dinu (acum decedat) din Ostrov; precum ºi un alt preot Gh. Popescu tot din Ostrov,
ºi chiar posed de la tata fotografia tuturor membrilor Societã!ii cu mul!i elevi ºi eleve alãturea, ca
semn, se în!elege, cã to!i luptau pentru ºcoalã. Eu în anii 1873-1877 am fãcut clasele primare la
Ostrov. Toate cãr!ile ºi tot ce mai necesita pentru un ºcolar le primiam gratuit de la numita Societate
Românã din Silistra, prin stimatul D-v frate, d-l Constantin Petrescu (acum decedat, D-zeu sã-l erte). 
Mai mult de cât atât. În anul 1877 Septembri 1, am fost chiar numit, deºi cu 4 clase primare, de cãtrã
Onor. membri ai Societã!ei, prin stãruin!a nepre!uitului D-v frate ca învã!ãtor în Ostrov, pânã la
venirea ºi ocuparea Dobrogei de cãtre armata ºi autoritã!ile Române destinate pentru acest scop”.
Deºi, dupã acest moment, semnatarul scrisorii a fost înlocuit cu un învã!ãtor, acesta ºi-a continuat
studiile la ªcoala Normalã din Gala!i, dupã care a func!ionat ca învã!ãtor cu definitivat ob!inut prin
concurs. La sfârºitul scrisorii, învã!ãtorul din Erkesek îºi motiveazã interven!ia: „Nu fac aceasta
respectate d-le Simeon Petrescu, pentru alt ceva, de cât sã se ºtie mai bine cã în Silistra a existat
numita Societate, în timpul Imperiului Otoman, ºi cã ea înfiin!a, între!ine aºi ajuta ºcolile din
comunele româneºti din Dobrogea”44.

*

„Costache Petrescu, cu propor!iile reduse la importan!a locului ºi a timpului, a fost un
Gheorghe Lazãr ºi un Aron Pumnu al Dobrogei. Repet cu propor!ii reduse, deºi în multe pãr!i
depãºeºte pe cei dintâi”45.

158

Lavinia-Dacia Gheorghe

42 Al.T. Dumitrescu, Dârstorul nostru, în „Universul”, XXXI, nr. 1, 1 ian. 1913, p. 1.
43 S. Petrescu, Scrisoare deschisã cãtre d. Al.T. Dumitrescu, în „Viitorul Dobrogei”, V, nr. 51, 20 ian. 1913, p. 1.
44 „Viitorul Dobrogei”, VI, nr. 6, 10 mar. 1913, p. 2.
45 Vasile Helgiu, op. cit., p. 43.


