INTELECTUALI TRANSILVĂNENI ÎN MIŞCAREA
NAŢION ALĂ DIN DOBROGEA PENTRU REUNIREA
EI CU ROMÂNIA

Istoria noastră ne propune o problemă relativ paradoxală, anume faptul că, mai ales în perioada
modernă, există un spaţiu românesc de "roire" naţional-culturală din afara teritoriilor organizate în stat
românesc. Ne referim la "Tribalia" prin care unii înţeleg teritoriile locuite de aromâni la sudul Dunării
de unde au "roit" oameni de extraordinară cultură, cei mai mulţi dintre ei formaţi pe teritoriul României
şi care s-au afirmat în spaţiul cultural românesc naţional, mai ales din a doua jumătate a secolului XIX.
Al doilea spaţiu, şi mult mai important, este Transilvania, care a furnizat tot timpul celorlalte
spaţii româneşti, înainte de toate, oameni de cultură pătrunşi de un profund sentiment naţional.

Ca o introducere la subiectul pe care-l vom trata ne gândim de pildă la "învăţătorii" românilor

din Muntenia şi Moldova: Gheorghe Lazăr colaborator al lui Tudor Vladimirescu, Aaron Florian profesor la şcoala din Goleşti şi autor de manuale, Ion Maiorescu - profesor la Craiova, Eftimie Murgu profesorul lui Nicolae Bălcescu, Simion Bărnuţiu - rector al Universităţii din Iaşi şi încă mulţi alţii.
O recent apărută carte a lui Onisifor Ghibul ne introduce într-un domeniu ce scăpase până acum,
în mare parte, istoriografiei româneşti, anume contribuţia esenţială la introducerea şi dezvoltarea
învăţământului românesc şi alfabetului latin în Basarabia din anii 19 17-19 18.
În acest context ne interesează contribuţia unor intelectuali transilvăneni la promovarea culturii
româneşti în Dobrogea până la 1878 şi la afirmarea unor mişcări naţionale care se racordau marilor
evenimente politice ale românilor de până la 1878, astfel încăt reunirea din acel an să fie de fapt mai mult
o chestiune de formă şi de recunoaştere internaţională.
Este evident că Ion Ionescu de la Brad avea dreptate atunci când numea Dobrogea o "Dacie în
miniatură" în sensul că românimea de aici se constituia din toate elementele etnice româneşti, din toate
teritoriile româneşti şi în primul sau al doilea rând din Transilvania2, iar Constantin C. Giurescu numea
şi el acest teritoriu, un spaţiu de "etnogeneză românească" referindu-se în primul rând la momentul
afirmării naţionale3•
Problema unei colonizări transilvănene în Dobrogea a tacut subiectul unor lucrări de mare valoare
ştiinţifică4• În privinţa venirii mocanilor, părerile lui Ştefan Meteş care-i vede venind mai târziu sunt
combătute de lucrarea lui Tudor Mateescu înainte de toate. Aşadar, secolul al XVIII-lea este profund
implicat în acest proces.
Şi Mihail Kogălniceanu la 18785 şi Mihai Eminescu6 în articolele sale în Timpul reţin puternica
contribuţie a transilvănenilor la viaţa naţiunii române din Dobrogea.

Este evident, desigur, că există totodată şi o contribuţie a românilor dobrogeni la sprijinirea

mişcării naţionale din Transilvania din 1878 până la Marea Unire din 19187•
Conc1uzionând la această primă parte a comunicării noastre, spunem că românii din Transilvania
I

O. Ghibu, Pe baricadele vieţii, in Basarabia revoluţionară (/917-/9/8), Amintiri, Chişinău, 1992.

2 V. SIăvescu, Coresponden/a dintre Ion Ionescu de la Brad şi Ion Ghica - 1846-1847, 1943, p.71: "Fiecare sat al Dobrogei prezintă
aspectul unei Dacii În miniatură", reprezentând dovada unei uniuni În miniatură a tuturor românilor apartinând altor provincii (după Gh.

Platon, Geneza revoluţiei române de la /848, Iaşi, 1980, p.l 03).

3

Const.C.Giurescu, Ştiri noi despre străromânii din Dobrogea, în Tomis, nr.12, 1967.

4 T. Mateescu,

Păstoritul mocanilor în teritoriul dintre Dunăre şi Marea .Veagră, Directia Generală a Arhivelor Statului, Buc., 1986;

C.Constantinescu Mirceşti, Păstoritul transhumant şi implicaţiile lui în Transilvania şi Ţara Românească în secolele XVllI-X1X, Buc.,
1976; Şt. Meteş, Emigrări româneşti din Transilvania sec. XVlll-xx, Buc., 1977.
5

M. Kogălniceanu, Opere IV. Oratorie 11. 1864-1878. Partea 1V//874-/878 (Editie Îngrijită de Georgeta Penelea), Buc., 1978, p.621.

6

M.Eminescu, Opere, vol.X, Buc., 1989; Opere, val. II, edilie Îngrijită de prof. Ion Cretu, Buc., 1838-1839, articolele publicate in

Timpul între 4 august-21 octombrie 1878.

7

Gh. Dumitraşcu, S. Lascu, Românii între Dunăre şi Mare solidari cu dezideratul îyifăptuirii unităţii naţionale a tuturor românilor În

Revista muzeelor şi monumentelor. Muzee, XX, nr.lO, 1983, p,37-42; Gh. Dumitraşcu, S. Lascu, Mărturii de epocă privind solidaritatea
români/or în mişcarea de unitate naţională, În Revista de istorie, 41, nr.lO, 1988, p.943-9S9.
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şi celelalte teritorii de sub stăpânirea habsburgilor s-au afirmat în toate domeniile vieţii dobrogene:
creştera vitelor, agricultură, comerţ, "industrie", construcţii etc.

.
În problema legăturilor de cultură ne permitem să ne oprim asupra contribuţiilor intelectualilor

trasilvăneni în Dobrogea.
Pentru sfârşitul secolului al XVIII- lea şi începutul secolului XIX considerăm că termenul de
"intelectual" trebuie lărgit în sensul că înţelegem prin intelectuali până la 1878 călugări- învăţători, preoţi,
"dascăli", învăţători, profesori de formaţie, cântăreţi bisericeşti, funcţionari, copişti- logofeţi şi chiar pe
acei ciobani transilvăneni cu ştiinţă de carte care realizează un fel de şcoli itinerante, ieftine, la nivelul
unor mici comunităţi dobrogene8•
Istoriografia română nu duce lipsă de lucrări ce privesc rolul intelectualităţii dobrogene în
afirmarea culturii şi naţionalităţii române de aici şi în unirea ei cu Ţara. Din acest punct de vedere se
poate stabili chiar o paralelă cu situaţia din Transilvania şi din alte teritorii româneşti stăpânite de străini9.
Mai concret am spune că intelectualii au constituit statul major al românilor dintr-un teritoriu sau altul,
aşa cum subliniază şi un cercetător american, Keith Hitchins, bun cunoscător al problemei TransilvanieiJO,
precum şi lucrările bulgăreşti, mai puţin naţionaliste, dintre care o subliniem pe aceea a lui Veselin
Traikovll.

Lucrările pe care le-am consultat şi statisticile au marea lacună de a indica În prea puţine cazud

provenienţa intelectualilor la care ne referim. De aceea avem convingerea că numărul intelectualilor
transilvăneni este mult mai mare decât acela expres stipulat12•
Un alt domeniu deosebit de important în care se vor afirma intelectualii transilvăneni Îl constituie

biserica.
Prima problemă priveşte puternica circulaţie a cărţii româneşti din Transilvania în Dobrogea.
Reţinem de exemplu o carte a evangheliilor editată la Sibiu în 1859, un Penticostar editat tot acolo în
1841, Octoihul de la Buda din 18 1 1, Noul testament de la Bălgrad din 1648, un Molitvenic de la Blaj din
1857, o Evanghelie, un Penticostar, o Liturghie tot de la Blaj din secolul XVIII, Gramatica românească

de la Sibiu a lui Radu Tempea din 179713, precum şi multe altele despre care trebuie să spunem că
reprezintă ceea ce s-a mai păstrat după furtunile incendiare care au lovit Dobrogea în ultimii 200 de ani.

După apariţia cărţii lui Constantin Cioroiu şi Aurel Mocanu la care ne-am referit, se semnalează şi alte
lucrări transilvănene dinainte de 1877, descoperite de curând în Dobrogeal4• Trebuie să menţionăm că a

existat un adevărat comerţ, că au existat negustori transilvăneni pe care-i găsim corect înregistraţi după

instituirea din 1831 a carantinei pe Dunăre şi de când avem documente de la vămi. Amintim că înainte

de 1877 s-au adus în Transilvania obiecte de cult. Nu numai negustorii, dar şi ciobanii transilvăneni înşişi

aduceau în traiştele lor cărţi de toate felurile din Transilvanial5•

Oamenii bisericii veniţi din Transilvania sunt foarte numeroşi. Prea puţine pagini din Istoria
bisericii ortodoxe române sunt dedicate bisericilor din Dobrogea şi cu atât mai puţin sublinierii

elementului transilvănean

16.

Reţinem În primul rând Înfiinţarea mănăstirii Cocoşu care are în frunte pe arhimandritu\ Visarion,
8

Gh. Dumitraşcu, Intelectuali români din Dobrogea înainte de 1878. Studiu statistic. în Pontica, 18, 1985, p.260-261.

9

Gh. Dumitraşcu, Rolul intelectualită/ii române din Dobrogea În reunirea acestei străvechi provincii autohtone cu patria mamă

(1878), în Crisia, 10, 1980, p.155-163; Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, Istoria românilor dintre Dunăre şi Mare. Dobrogea, Buc., 1979,
p.253-261; Ion Bitoleanu, Gheorghe Dumitraşcu. Românii din Dobrogea şi manifestări ale conştiinfei lor naJionale la Începutul epocii

moderne, în Revista de istorie, 29, nr.6, 1976, p.865-887.
]O
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Keith Hitchins, Culturii' şi nafionalitate in Transilvania, Cluj, 1972.
Veselin Traikov, Curente ideologice si programe ale mişcărilor de eliberare din Balcani pânil' în anul 1878, Buc., 1986.
Gh. Dumitraşcu, Intelectualitatea românească din Dobrogea. . . , p.259-276; Noi contribufii la problema intelectualităfii româneşti

din Dobrogea înainte de 1878. Studiu statistic, În Pontica, p.20, 1987, p.359-363.
\3

C-tin Cioroiu, A. Mocanu, Cartea românească in Dobrogea înainte de 1877, Bibliotecajudeteană Constanta, 1978, p.31 şi urm.

14 Z. Covacef, Însemnări pe vechi cil'rJi româneşti aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie Nafională şi Arheologie Constanfa, In

Comunicări de istorie a Dobrogei, 1 980 . p.91-99.
15

T. Mateescu, Permanen/a şi continuitatea români/or În Dobrogea, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Buc., 1979.

16

Mircea Păcurariu, Istoria bis�ricii ortodoxe române, voI. II, Buc., 1981, p.492-499; amintim şi lucrarea lui: T.Mateescu, Un preot

transilvănean În Dobrogea înainte de 1877; I.Verzea, în Biserica ortodoxă românii', 93, nr.7-8. 1975, p.940-943.

Intelectuali transilvăneni în Dobrogea

19 1

originar din părţile Făgăraşului, devenit În curând un fel de lider al românilor din această zonă17• Socotim

că în listele de intelectuali dobrogeni Înainte de 1877, publicate de Gheorghe Dumitraşcu şi Eugen

Drăgoi, există mulţi preoţi din Transilvania.
O anchetă din 1938 în judeţul Tulcea reţine între întemeietorii de biserici dinainte de 1878 foarte
mulţi români din Transilvanial8• Un număr însemnat de preoţi din Turtucaia erau români din Transilvania.
În legătură cu biserica, reţinem deci elementul transilvănean pe care-l vedem implicat în
construcţii de biserici şi mănăstiri, în înzestrarea lor cu cărţi de cult şi existenţa unor preoţi şi călugări de

rang înalt - se spune chiar că ultimul mitropolit de la Silistra înainte de 1878 era român din Transilvania.

Ne vom opri la un al doilea aspect, acela a ÎDvăţământului. Primul volum al Tratatului de istorie
a învăţământului din Românial9 se opreşte la 1821 dar se reţine totuşi cazul, cu totul deosebit, de la

Cernavodă în care dascălul Ion, la 1766 are În educaţie Într-un ciclu de 5 ani pe copilul lui Sterie biv veI
Cămăraş din Braşov. Apropos de Braşov, se crede că şi episcopul Neofit de aici ar fi de origine din '
Cernavodă20•
La Începulul secolului XIX, în satul Greci era învăţător Ion Moroianu, venit din Transilvania21•

Este extaordinar de interesantă ideea exprimată la 1852 de către Golescu Albu, care afirmă că În

Dobrogea ar trebui deschise şcoli româneşti În toate satele, la care să fie aduşi Învăţători din Transilvania.

Întemeietorii şcolii româneşti din Seimenii Mari au fost dascălii Popa şi Petre Anciu,

transilvăneni. Acelaşi lucru îl întâlnim la UrIuia22•

O personalitate marcantă a Învăţământului românesc din Dobrogea ce inaugurează realmente o
mică revoluţie în învăţământul dobrogean este călugărul Nifon BăIăşescu, transilvănean, autointitulat
"inspector al şcoalelor româneşti din Turchia" şi care prin eforturile sale proprii alături de ale locuitorilor
reuşeşte să înfiinţeze sau să reînfi inţeze până la 1878 În Dobrogea încă 23 de şcoli primare şi încearcă
transformarea Măcinului în principalul centru cultural şi bisericesc al românilor din Dobrogea. Nifon
BăIăşescu, fruntaş al revoluţiei de la 1848, este poate elementul cel mai dinamic şi reformator în sensul
în care fusese înaintea lui Ion Ionescu de la Brad.
El susţine, tară succes, înfiinţarea cu ajutorul notabilităţilor din Galaţi a unor şcoli româneşti la
Mănăstirea Cocoşu "pentru tinerii călugări şi pentru copiii românilor din multele sate de pe acolo".
Reuşeşte însă ca la Tulcea să reînfiinţeze În august 1870 şcoala românească condusă de asemeni de un
transilvănean23• Problema esenţială de care s-a ciocnit şi Nifon BăIăşescu şi alţii, aşa cum nota cu 20 de
ani înainte Ion Ionescu de la Brad, era lipsa manualelor24•
Contribuţia mocanilor nu era lipsită de importanţă25. Amintim ceea ce spunea un bătrân învăţător,
D. Niţescu: " Se aduceau de către ciobanii de la Săghii (Sibiu) abecedare după care se făcea învăţarea de
carte în şcolile de pe lăngă biserici ce erau conduse adeseori de cântăreţii bisericilor şi numai foarte rare
ori de către preoţi " .

Mai târziu, şi statul român va juca un rol important în Înzestrarea cu cărţi, manuale şi rechizite

a şcolilor dobrogene, totuşi problema rămâne una din cele mai importante.

Caracterul acestei comunicări ne opreşte a intra În profunzimea subiectului dar, oricum, problema.
învăţământului Îi implică în mare măsură pe românii din Transilvania.
17

leronim Motoc, Mănăstirile dobrogene din părfile Dunării de Jos, În De la Dunăre la Mare. Mărturii istorice şi monumente de artă

creştină, Galaţi, 1977, p.187-l90.
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Gh. Dumitraşcu, Localităfi şi biserici româneşti din Dobrogea Înainte de 1877, mss.

19

Istoria învăfământului din România, vol.l (de la origini până la 182 1), Buc., 1983, p.257-259.

20

Ibidem, p.2S8; T. Mateescu, Permanenfa şi continuitatea.. . , p.94.

21

T. Mateescu, Permanen/a şi continuitatea... , p.lO\.

22 Ibidem, p.96, 10 1-102.
2 3 Gh. Dumitraşcu, Stoica Lascu, Dobrogea în timpul stăpânirii otomane, În Studii şi articole de istorie, 5 1 -52, 1985, p.27-28;
Gh. Dumitraşcu, Contribufii la problema vechimii unor şcoli româneşti din Dobrogea inainte de 1878, în Însemnări didactice. Culegere de

studii şi articole metodica- ştiinfifice de istorie, Constanta, 1982, p.44- 5 1 . Vezi şi: C. Mihalcea, Gh. Mihalcea, Nifon Bălăşescu, ctitor de
şcoală şi dasca1 în Dobrogea, În Convorbiri didactice, IV, Tulcea, 1976.
24

T. Mateescu, Permanen/a şi continuitatea. . . , p.l02-10S.

25 V.

Helgiu, Şcoala românească din Dobrogea de la infiinfare până la 1938. Monografie, Constanta, 1938, p.39.
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În acelaşi an, 1870, se înfiinţează la Silistra "Societatea română de cultură şi limWi", al cărui
statut se aseamănă tulburător cu acela al Astrei dar nu trbuie să ne mire de vreme c� ,intre cele două

societăţi era o legătură realizată prin intermediul lui Diamandi 1. Manole din Braşov (aromân) care
încerca să adune adeziuni "printre confraţii transilvăneni"26.
Starostia mocanilor de la Hârşova pare a nu se încadra în subiectul pe care-I tratăm dar reţinţm
măcar trei elemente deosebit de interesante: în primul rând este o societate "profesională" a ffiQ<;:anilor

transilvăneni şi care-i reprezentau În faţa autorităţilor turceşti, iar în al doilea rând, ea are în frunte
personalităţi politice româneşti, dar trebuie să spunem că în raport cu autorităţile folosesc pregătirea unor
învăţători şi preoţi pricepuţi în ştiinţa întocmirii de memorii, fiind cunoscători ai mai multor limbi
străine27.

,

'

, În Dobrogea acţionează mai mulţi funcţionari români din Imperiul Habsburgic: la consulatul de
la Silistra - acesta fiind implicat în activitatea Societăţii de cultură mai sus amintită -, la consulatul de la

Constanţa - e vorba de Brăteanu, cum ÎI notează Ion Ionescu de la Brad - şi Nicolae Târcă, viceconsul al
Imperiului Habsburgic la Hârşova28•

În' acest context, credem că ultimul aspect care nu trebuie să scape cercetătorului priveşte
contribuţia unor intelectuali transilvăneni la mişcarea naţională a românilor din Dobrogea, la
sincronizarea acestor mişcări cu marile evenimente politice din celelalte ţări româneşti. Dintre aceste
momente amintim pe acela care, din nefericire, nu figurează Încă nu numai în manualele şcolare dar nici
în cursurile universitare. Este vorba de pregătirile pe care revoluţionarii lui 1848 le fac în anii imediat
următori pentru reizbucnirea revoluţiei Înfrânte din Dobrogea. Mai concret, e vorba de anul 1850, când
după o pregătire deosebit de intensă, putem vorbi de existenţa unui stat major românesc ce ar pregăti

această revoluţie care izbucnind din Dobrogea s-ar putea răspândi În celelalte teritorii româneşti prin
intermediul mocanilor mai ales29. Din acest stat major au Tacut parte în fapt - chiar dacă un document

explicit lipseşte -, următorii: muntenii Nicolae Bălcescu, Ion Ghica şi Grigore Ioranu, moldoveanul Ion
Ionescu de la Brad, dobrogeanul Petre Mihail de la Silistra şi transilvănenii: călugărul Visarion de la
Cocoşu şi funcţionarul Brăteanu de la Constanţa. Evenimentele se ştiu, reizbucnirea revoluţiei n-a mai
fost posibilă dar planul a fost vizibil, având în Ion Ionescu de la Brad care-a Tacut celebra sa călătorie de
100 de zile în Dobrogea ca inspector agricol al Imperiului Otoman, elementul cel mai dinamic. Misiunea

sa oficială, aceea de a studia modernizarea vieţii economice în această zonă s-a concretizat în lucrarea

Ca1ătorie În Dobrogea la 1850, iar sarcina sa secretă a fost tocmai aceea de a studia la faţa locului situaţia

reală şi a contacta fruntaşi din Dobrogea şi din emigraţie în vederea scopului la care ne-am referit.
Ar mai fi de subliniat că interesul Transilvaniei pentru Dobrogea a existat tot timpul, că Nifon
BăIăşescu îşi publica însemnările în Cărfile săteanului român din Transilvania şi că un număr
impresionant de ziare româneşti din Transilvania s-au implicat masiv în problema reunirii Dobrogei cu
România, a dFeptului României asupra Dobrogei şi a reintegrării în fapt a acestei provincii la statul
român. Amintim în treacăt următoarele ziare: Gazeta Transilvaniei care avea un corespondent special în

Dobrogea în anul 1878 - anul reunirii - Cărlile săteanului român care publică articole şi replici ale lui
,

Nifon BăIăşescu despre Dobrogea, Amiculfamiliei de la Gherla-Cluj, Observatorul care reia articole din
Timpul mai ales, ca şi Gazeta Transilvaniei, şi nu în ultimul rând, Familido.
26

I. N. Roman, Pagini din istoria culturii româneşti in Dobrogea inainte de /877, Constanta, 1920, p.20-25.

27

Gh. Dumitraşcu, Rolul intelectualităfii române în Dobrogea. . ., p.15; p.159-160.
28 Gh. Dumitraşcu, Contribufia Dobrogei la lupta pentru cucerirea independenJei nafionale a poporului român, în Lucrări ştiinfifice.

Ştiin/e sociale. Filologie, Constanta, 1978, p.19; I. Bitoleanu, Gh. Dumitraşcu, Românii din Dobrogea... , p.876.
29

Şt. Meteş, op. cit., p.254-256. Iată ce scrie Ion Ionescu de la Brad despre mocani: "Toti mocanii sun! buni nationalişti şi prin ei

cauza naţională se poate înainta pretutindenea pe unde pleacă şi merg ei." Iată ce scrie în continuare despre egumenul mănăstirii Cocoş,
Visarion de Făgăraş: "... înfocat naţionalist, apărător al adevărului şi al dreptăţii, acest părinte mi-a captivat inima prin virtutea sa morală şi
prin gândurile lui de emancipare a românilor [...] Astăzi mă întâlnesc cu egumenul Visarion pentru ca să aştern calea viitorului cu binele
românilor din Dacia Aureliană şi Traiană de dincolo şi dincoace de Dunăre." Mai departe Ion Ionescu de la Brad vorbeşte de cei 6000 de
mocani din Dobrogea prin care "cuceri-vom Daco-România."
30

Gh. Dumitraşcu, S. Lascu, Mărturii de epocă privind solidaritatea... ; Gh. Dumitraşcu, Considerafii cu privire la valoarea

documentară a presei româneşti pentru istoria Dobrogei În J 877-/878, în Lucrări ştiinfifice. Ştiinţe sociale. Filologie, Constanta, 1978,
p.21-27; Familia-corespondenfe de la Plevna, Timişoara, 19 77, p.18 0-186.
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Forţând puţin lucrurile am spune că cel puţin în 1878, Gazeta Transilvaniei de exemplu, are
problema Dobrogei Înscrisă ca principală propunere.
Dimensiunile unei asemenea comunicări n-au permis decât enunţarea aspectelor pe care ni le-am

propus, astfel încât, dată fiind şi natura acestei sesiuni, putem spune că Marea Unire din 1918, crearea
României Mari în graniţele unice şi istorice ale poporului român nu numai că era doar o întâmplare
fericită, ci împlinirea unui deziderat pentru care românii au lucrat, cum spunea Bălcescu, sute de ani.
Revenind la tema lucrării, trebuie să precizăm că Transilvania a avut un rol de "roire" a
elementelor celor mai dinamice, celor mai bine pregătite din punct de vedere al naţionalismului
constructiv şi că Dobrogea a simţit din plin sprijinul unor intelectuali transilvăneni care-au contribuit la
pregătirea reunirii Dobrogei cu România la 1878, a doua etapă a rauririi statului naţional român unitar.
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