
Revista  românilor  din 
Timoc

 

«Astra  Român  Pentru  Banat,  Por ile  de  Fier  şiă ţ  
Românii de Pretutindeni»

Cont BCR Timişoara: RO33 RNCB 0249022489120001
Cod fiscal: 3981842 

LXI. DACOROMÂNII DIN SUDUL DUN RIIĂ

De Sava I. Gârleanu
(extras din Buletinul Bibliotecii Români, vol.  

VI(X)-1977-1978, Freiburg, Germania pp.46-57)



Exist  (Daco-) Români în sudul Dun rii! Acest fapt simpluă ă  
trebuie declarat limpede; nu numai pentru motivul c  el esteă  
destul de pu in cunoscut sau neluat în seam , dar şi pentruţ ă  
c  actualmente o asemenea realitate etnic  este din p cateă ă ă  
cu tot dinadinsul ignorat , ocolit  de c tre ştiin a lingvistică ă ă ţ ă 
şi etnografic  din România de ast zi, cum şi din rile vecine,ă ă ţă  
mai ales Bulgaria.

În  toat  zona  propriu  zis  sud-dun rean ,  de-alungulă ă ă  
malului  drept  al  Dun rii  mai  cu  seam ,  se vorbeşte  tot  oă ă  
limb  român , dacoromâna, ca şi cea din nord-estul Serbieiă ă  
şi nord-vestul Bulgariei, pentru o mas  de locuitori b ştinaşiă ă  
dacoromâna constituie limba vorbit , limba lor matern .ă ă

Un fapt de ordin etnolingvistic ca acesta nu trebuie de 
loc neglijat. C  ştiin a din vecin t i o face, nu prea este deă ţ ă ăţ  
mirare,  inând seama de natura  na ionalismelor  aprinse înţ ţ  
regiunea balcanic  într’un trecut nu chiar îndep rtat, acestaă ă  
persistând pe alocuri şi acum. Trist este îns  c  ştiin a dină ă ţ  
România  postbelic  îşi  d  tot  concursul  la  mistificareaă ă  
realit ii în aceast  privin .ăţ ă ţă

Singurul  loc  unde  s’a  men inut  în  permanenţ ţă 
preocuparea  de  cercetare  ştiin ific  a  elementului  etnicţ ă  
românesc din peninsula Balcanic  este Institutul de Cercet riă ă  
de la Freiburg.

Semnificativ pentru inuta ştiin ei din R.S.România esteţ ţ  
defini ia geografic  a limbii român  dat  de o autoritate deţ ă ă ă  
prestigiu în materie, cum e Alex. Rosetti:

„Ast zi  româna  este  împ r it  în  patru  dialecte:ă ă ţ ă  
dacoromâna,  care  ocup  teritoriile  de  la  nordul  Dun rii,ă ă  
aromâna  (sau  macedoromâna),  meglenoromâna  şi  
istroromâna, vorbite în sudul Dun riiă ”.
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L sând la o parte chestiunea în ce m sur  ar fi justificată ă ă ă 
calificarea decoromânei  drept  numai  un dialect  (al  cui?)  şi 
dac  expresia „sudul Dun rii” este adev rat  pentru inută ă ă ă ţ ă 
îndeosebi  de  precizarea  c  dacoromânaă  
„ocup /numai/teritoriile  de  la  nordul  Dun rii”.  Această ă ă 
circumscriere a teritoriului dacoromâniei „ast zi”! – o eroare.ă  
C ci s rindu-se peste „sudul Dun rii” zis şi împingând-ul peă ă ă  
acesta departe în sudul sau vestul Balcanilor, ocolind adic  oă  
realitate  geografic  destul  de  clar ,  se  falsific  şi  unaă ă ă  
lingvistic , mistificare operat  în detrimanetul limbii române.ă ă  
Aşa  se  face  c  se  ştie  mai  mult  de  existen a  graiuriloră ţ  
macedo-român, megleno-român şi istro-român, nu îns  şi deă  
întinderea dacoromâniei peste Dun re.ă

Tragedia const  mai ales în faptul c  „semnalul” dat prină ă  
promovarea defini iei sus citate determin  şirul de atitudiniţ ă  
conformiste care in s  nu se abat  cu nimic de la „linie”.ţ ă ă  
Vedem astfel cum în „Tribuna României, editat  la Bucureşti,ă  
se afirm  cu insisten  c  limba daco-român  a evoluat  şiă ţă ă ă  
evolueaz  /numai/între  Carpa i  şi  Dun re.  Tot  astfel,  înă ţ ă  
continuare,  constat m  cum  pân  într’o  carte  de  sobr  şiă ă ă  
admirabil  expunere a problemelor limbii române, cum esteă  
Compendiu  de  Dialectologie  Român  (nord-  şi  sud-ă
dun rean ), a Matildei Caragiu-Mario eanu (Bucureşti, 1975),ă ă ţ  
se  achit  obligatoriu  tribut  conformismului,  f cându-ni-seă ă  
cunoscut în mod brusc c  vorbitorii limbii  române ca limbă ă 
matern ”  locuiesc  în  nordul  Dun rii  şi  în  Dobrogea,  peă ă  
teritoriul Republicii  Socialiste România,  care se învecinează 
la nord-est cu Bulgaria, la sud-vest cu Iugoslavia, iar la vest 
cu Ungaria”. Reiese de aci c  vreo 3 milioane de Basarabeni,ă  
deasemeni  câteva sute de mii de Români din Serbia şi din 
Bulgaria, câteva zeci de mii din Voivodina şi câ i vor fi fiindţ  
în Ungaria,  n’ar  fi  vorbind  dacoromâna  ca limb  matern !ă ă  
Dacoromânii  din  sudul  Dun rii,  de colo  la o azvârlitur  deă ă  
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piatr  peste  Dun re,  nu  sunt  aminti i  de  loc,  deşi  e  cuă ă ţ  
neputin  ca autoarea s  nu aib  cunoştin  de existen a lor;ţă ă ă ţă ţ  
dup  cum  e  de  la  sine  în eles  se  ştie  şi  de  vorbireaă ţ  
româneasc  în  Basarabia  şi  în  celelalte  vecin t iă ă ăţ  
enumerate.  Ea  deasemeni  trece  sub  t cere  şi  cunoscutaă  
„repartizare  a  teritoriului  lingvistic  dacoromân”  f cută  
odinioar  de Gustav Weigand, care înscrie în Atlasul s u ală ă  
limbii  române  3  localit i  din  Bulgaria  şi  11  localit i  dinăţ ăţ  
Serbia,  câte  a  cercetat  el  direct.  Decisiv  pentru  această ă 
inut  a autoarei a fost probabil şi pozi ia federal  adoptatţ ă ţ ă ă 

în Serbia Nou  a Micului Atlas al Limbii Române (1967) de aă  
se exclude din acesta orice localitate de grai dacoromân de 
pe  malul  cel lalt  al  Dun rii,  în  pofida  faptului  c  acesteaă ă ă  
figureaz  par ial în A.L.R. alc tuit alt dat  de Sextil Puşcariuă ţ ă ă ă  
şi  luat  acum  ca  baz  de  pornire.  Explica ia  tuturoră ţ  
trunchierilor  din N.A.L.R.  se g seşte la pag.  84 a c r ii  M.ă ă ţ  
Caragiu-Mario eanu,  unde  se  „precizeaz  înc  odat  înţ ă ă ă  
privin a  limbii  noastre  c  „de  fapt  numim /limb  român /ţ ă ă ă  
româna  vorbit  în  nordul  Dun rii,  în  Dacia...”  numai  c ,ă ă ă  
inem s  men ion m, adev rul istoric nu iart  nici aci, ştiutţ ă ţ ă ă ă  

fiind  c  dincolo  de  Dun re  a  existat  o  Dacie  (nou )  careă ă ă  
continu  şi acolo pân  ast zi  sub forma graiului  românescă ă ă  
din partea locului.

Iat  deasemeni,  în  contrast  cu  cele  citate  anterior  ceă  
socotea Sever Pop necesar a sublinia , în 1951:

„Pentru  un  lingvist,  unirea  noastr  spiritual  /  aă ă  
Românilor/ a fost realizat , dup  cum arat  h r ile Atlasuluiă ă ă ă ţ  
Lingvistic,  cu  multe  secole  în  urm .  Aceast  unitateă ă  
cuprindea  şi  pe  sutele  de  mii  de  Români  care  se  afl  înă  
rânduri compacte îîn multe regiuni din dreapta Dun rii... Ună  
român din Mun ii Apuseni care ar coborî în Valea Dun rii, arţ ă  
trece acest fluviu şi s’ar avânta în sus pe valea Timocului şi 
a  afluen ilor  lui,  pân  pe la  vreo  sut  de km.  La  nord deţ ă ă  
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oraşul Niş, s’ar în elege f r  nici o greutate cu fra i de-ai luiţ ă ă ţ  
Români, chiar dac  aceştia vorbesc un grai local.”ă

Înc  o  înv tur  pentru  acei  dintre  ai  noştri  care  seă ăţă ă  
complac  în  asemenea  mistific ri  pe  socoteala  graiuluiă  
românesc de pretutindeni, merit  s  fi citat  anume aceea aă ă ă  
c l torului  suedez  G.  Bolinder.  La  o  dat  anterioară ă ă ă 
conferin ei lui Alex. Sever Pop., acest suedez, obiectiv, scriaţ  
în  privin a  Românilor  Timoceni;  „Un  mare  num r  de  sateţ ă  
româneşti  sunt  r spândite  în Iugoslavia,  pân  în apropiereă ă  
de Niş.  Acolo,  între  Dun re,  Morava  şi  Timoc  exist  pesteă ă  
400 000 de români”.

Asupra  acestei  realit i  geografice-lingvistice  neăţ  
îndrept m noi aten ia în expunerea dă ţ e fa .ţă

Tabula Tiberiană

Prezen a graiului  românesc viu în aceast  regiune esteţ ă  
doar una din amprentele care o plaseaz  printre zonele  celeă  
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mai  caracterisatice  ale  Peninsulei  Balcanice,  totodat  maiă  
pu in cercetat  şi mai pu in cunoscut  decât altele. Tocmaiţ ă ţ ă  
aceast  regiune în care r sun  şi ast zi vorba româneasc ,ă ă ă ă ă  
ad posteşte  vestigii  ale  celui  mai  îndep rtat  trecut  ală ă  
Europei.

Aci la Por ile de Fier, pe partea iugoslav , în locul numitţ ă  
Lepenski  Vir,  s’a  f cut  între  anii  1965-1969  o  descoperireă  
arheologic  epocal ,  una  dintre  cele  mai  mari  din  secolulă ă  
nostru,  anume:  au  fost  dezvelite  bogate  vestigii  ale 
civiliza iei  preneolitice,  datând  adic  de  acum  8  milenii.ţ ă  
Sculpturile  monumentale,  54  la  num r,  ale  omului  acesteiă  
regiuni,  având  caracter  magic-religios,  g site  acolo,  suntă  
deci mai vechi decât vestigiile arheologice din Mesopotamia 
şi  Egipt.  Ele  constituie  un  indiciu  clar  de  trecere  de  la 
economia de vân toare la cea bazat  pe agricultur  şi viteă ă ă  
domenstice, fapt care marcheat  o cotitur  radical  în istoriaă ă ă  
omenirii.  Descoperirea  scoate  în  eviden  totodat  rolulţă ă  
locului  respectiv  ca  poart  a  Europei,  rol  de  grani  întreă ţă  
r s rit  şi  apus.  Dar,  dup  câte  am observat,  cercurile  dină ă ă  
România prea pu in s’au informat asupra acestei descopeririţ  
excep ionale de pe malul cel lalt al Dun rii.ţ ă ă

Tabula 

Vespasiană
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Majoritatea  aşez rilor  de  ast zi  din  jurul  punctului  cuă ă  
descoperirea  sunt  populate  de  Români,  iar  locul  cu  alte 
vestigii  ale  civiliza iei  amintite,  situat  la  numai  3  kmţ  
dep rtare la Lepenski Vir, se numeşte Vlasac.ă

Alte multe aşez ri au fost descoperite în regiune, datândă  
din diverse epoci ale istoriei.

Regiunea de nord-est a Serbiei şi parte, în continuare, a 
Bulgariei a fost locuit  ini ial de Tribali, acel neam tracic peă ţ  
care-l  va  cuceri  Alexandreu  Macedon  în  anul  334  a.Ch.. 
Ulterior  au venit  aici  Cel ii,  apoi  Moesii,  iar  cu aceştia  dinţ  
urm  şi neamul Timachilor, de la care se trage numele apeiă  
Timocului.  Primii  au  l sat  numele  Moesia  pentru  întreagaă  
regiune,  organizat  ca  atare  în  anul  14  d.Ch..  Moesiaă  
Superior de mai târziu va cuprinde tocmai Craina Negotinului 
şi  a  Timocului,  populate  ast zi  în  majoritate  de  locuitoriă  
vorbind limba român .ă
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Tabula Traiană

Aci  se  desf şoar  evenimente  importante  ale  istorieiă ă  
romane strâns legate de istoria Daciei, înainte de cucerirea 
roman , cât şi dup  aceea. Împ ratul Traian când vine aci laă ă ă  
Dun re în anii  98-99 şi  întreprinde lucr ri  de fortifica ii  peă ă ţ  
malul drept, el de fapt continu  opera început  de mult deă ă  
împ ra ii  Tiberiu,  Claudiu,  Vespasian  şi  Domin ian  pentruă ţ ţ  
s parea în stânc  a drumului  roman.  Nu numai  cunoscutaă ă  
„Tabula  Traian ”,  ast zi  ridicat  cu  stânca  ei  la  20  metriă ă ă  
deasupra nivelului de alt  dat , constituie o m rturie a aceleiă ă ă  
mari întreprinderi, ci şi primii trei dintre predecesorii aminti iţ  
ai  lui  Traian  au  l sat  inscrip ii  în  acest  sens.  Nici  despreă ţ  
acestea şi nici despre canalul antic s pat în vederea înlesniriiă  
naviga iei  pe  Dun re,  istoriografia  român  nu  vorbeşte,  şiţ ă ă  
astfel  imaginea  preg tirilor  îndelungate  (începute  înc  dină ă  
anul  30) şi semnificative împotriva dacilor, inclusiv în ceea 
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ce-l  priveşte  pe  Traian,  r mâne  totdeauna  incomplectă ă 
pentru cititorul  român interesat mai îndeaproape de istoria 
confrunt rilor dramatice la Dun re.ă ă

Dacia  Ripensis  a lui  Aurelian  va cuprinde  şi  ea tocmai 
regiunea  locuit  ast zi  pe  Români,  ea  întinzându-se  peă ă  
atunci  pân  la  Zagora  din  Bulgaria.  Un  fapt  important:ă  
specificul  ce se imprim  acuma acestei  regiuni,  ca una deă  
mare importan  pentru ap rarea marginii imperiului, acestţă ă  
rol  avându-l  „timacenses  auxiliarii”,  va  continua  s  oă  
caracterizeze şi ulterior, în toat  vremea st pânirii Bizantineă ă  
şi apoi a celei otomane, char pân  la începutul sec. al XIX-ă
lea.

În  perioada  migra iunilor,  peste  aceast  regiune  aţ ă  
Imperiului  Roman  de  R s rit  se  abat  cele  mai  cunoscuteă ă  
incursiuni  barbare.  Dacia  Ripensis  va fi  devastat  de Huniă  
pân  la  Naisus  (Niş).  Teodorik,  regele  Ostrogo ilor  devenită ţ  
federat al Imperului, îşi avea reşedin a la Novae (actualul satţ  
Dobra, nu departe de Lepenski Vir). Se consider  c  „Valahiaă ă  
Mic ” amintit  mai târziu ca loc de retragere a lui Athanarikă ă  
cu grupul  s u de go i,  dup  n v lirea hunilor,  ar  fi  tocmaiă ţ ă ă ă  
acest  regiune a nord-estului Serbiei.ă

Iustinian va coloniza acolo o parte din Slavi.  Din cauza 
acestei coloniz ri, cât mai ales din cauza deselor incursiuniă  
de peste Dun re, majoritatea popula iei  romane de aci  s’aă ţ  
dispersat  spre sudul  şi vestul  Peninsulei  Balcanice;  ulterior 
ea este cunoscut  sub denumirea de Vlahi. În scopul st viliriiă ă  
puhoaielor barbare, împ ratul Iustinian reface în 558 vreo 80ă  
de cet i la Dun re (limes-ul) şi alte 370 puncte de ap rareăţ ă ă  
în  interiorul  regiunii  timocene  şi  mai  departe  pân  spreă  
Grecia.  Urmeaz  îns  în  sec.  VII  o  perioad  foarteă ă ă  
fr mântat ,  când  peste  aceast  regiune  se  scurg  triburileă ă ă  
slave,  din  nordul  Dun rii  spre  Macedonia.  Urmele  acesteiă  
migra iuni şi ale direc iei ei se observ  în toponimele slaveţ ţ ă  
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vechi  aproape  identice,  l sate  pe  teritoriul  de  la  nord  deă  
Dun re,  repetate  apoi  în  regiunea  timocean  şi  spre  sudă ă  
pân  în  Macedonia.  Un  exemplu  caracteristic  sub  acestă  
raport îl constituie hidronimul Cerna,  pe care-l reg sim caă  
Cerna  Reka,  un  afluent  al  Timocului  (locuind  pe  lâng  elă  
Români),  apoi  alt  Cerna  Reka  afluent  al  Vardanului  peă  
cursul  lui  superior,  şi  o  ultim  Cerna   Reka  în  regiuneaă  
populat  de  Megleno-români.  Hidronimia  de  baz  r mâneă ă ă  
îns  aci cea traco-roman .ă ă

Spre sfârşitul  sec X regiunea face  parte  din aratul  luiţ  
Samuil,  apoi,  la  desfiin area  acestuia  de  c tre  Vasilios  IIţ ă  
Macedoneanul, r mâne mai departe în st pânirea bizantin . ă ă ă

Când acest împ rat face men iunea de popula ie valahă ţ ţ ă 
din aratul lui Samuil, care exist  pân  la Dun re, el îi are înţ ă ă ă  
vedere şi pe cei din regiunea timocean  şi cea vidinean  deă ă  
azi. Vlahii a ar men iona i prin aceste p r i şi la anul 1189,ă ţ ţ ă ţ  
când Frederik I Barbarosa, sosit în drumul cruciadei sale în 
munşii Homolie, pân  ast zi popula ia de români, este atacată ă ţ  
acolo de Sârbi, Vlahi, Bulgari şi Greci. Cât priveşte Imperiul 
Româno.Bulgar  al  As neştilor,  acesta  nu  s’a  întins  în  vestă  
pân  la  Morava,  adic  în  toat  parte  Serbiei  locuit  înă ă ă ă  
prezent de Români.

Cam  pe  acelaşi  teritoriu  cuprins  cândva  între  Dacia 
Ripensis,  face  parte  din  sec.  XIV  din  statul  de  Vidin  a  lui 
Şişman,  apoi  din  acela  a  lui  Stra imir,  proclamat  cnezatţ  
independent  la 1364.  Când cade sub turci,  la  1393,  acest 
cnezat cuprinde regiunea Vidinului a Timocului şi a Crainei, 
Negotinului  de ast zi,  adic  întregul  teritoriu sud-dun reană ă ă  
unde acum se vorbeşte româneşte.

NOTE CRITICE:

Sava Iancovici-Gârleanu
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S-a  n scut  în  satul  deă  
lâng  Timoc la 5 km Sud deă  
Zaicear,  dintr-o  familie  de 

rani din satul Gârleana. Aţă  
terminat  şcoala  primar  înă  
sat  şi  Teologia  la  Prizen, 
apoi  Facultatea  de  Litere 
sec ia Istorie din Bucureşti;ţ  
aici  a  lucrat  la  insitutul 
Nicolae  Iorga  cu  prof. 
Şerban Papacostea, apoi la 
institutul Sud-Est European. 

Prin 19 mai  1947 când 
a venit Tito la Bucureşti cu 
Petru Groza s-au întâlnit cu 
în  p- a  Victoriei,  unde  s-aţ  
organizat  un  miting  şi  a 
vorbit  Tito.  Sava  a  fost 
interpretul  la  această 

întâlnire  de  înalt  nivel  f când  întreaga  traducere  din  P- aă ţ  
Victoriei.  Preşedintele  Petru  Groza al  frontului  plugarilor,  a 
organizat dup  ceremonialul din pia  o mas  festiv  la careă ţă ă ă  
a fost invitat şi Sava ca interpret. Într-o pauz , Tito înso it deă ţ  
o mul ime de generali «titoişti», a ieşit s  fumeze o igar ;ţ ă ţ ă  
odat  cu ei a ieşit şi Sava Iancovici.  Generalii  erau int  laă ţ ă  
Sava s  vad  de unde ştie el sârbeşte şi de unde ştie este. Elă ă  
le-a  spus  de  unde  este  ad ugând  c  a  f cut  studiileă ă ă  
superioare la Bucureşti.  A mai  ad ugat c  este secretar înă ă  
Organiza ia  Tineretului  Comunist  din  Bucureşti,  deoareceţ  
cunoştea limbile rus  şi slav . ă ă
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Mareşalul Tito Broz 

Generalii  au fost  foarte irita i  de informa iile  primite  de laţ ţ  
amicul  meu din Timoc şi i-au spus c  ar  fi  bine s -şi facă ă ă 
bagajul  şi  s -şi  ia t lp şi a din România,  s  se întoarc  înă ă ă ţ ă ă  
ara  lui  de baştin ,  ca s  nu aibe  alte  consecin e.  Sava aţ ă ă ţ  

primit  aceste  dispozi ii  cu  dezgust  şi  nep sare.  A  doua  ziţ ă  
când s-a dus la secretariat la Uniunea Comuniştilor i s-a spus 
c  nu mai are voie s  intre şi c  acesta este un ordin venită ă ă  
«de sus». Sava a r mas doar la institut.ă

Aici aş ad uga un lucru interesant despre rela iile dintreă ţ  
Tito şi România. În timpul luptelor care se d deau la Belgradă  
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între armata german  şi cea comunist  a lui Tito, acesta nuă ă  
era aici, ci era în insula Vis din Adriatic , de acolo a zburată  
cu avionul  la Craiova şi s-a instalat  în vila celebrului  boier 
Jean Mihail unde a locuit vreo 2 s pt mâni. Şi s-a întâlnit cuă ă  
Gheroghi Dimitrov al bulgarilor, purtând convorbiri cu privire 
la un fel de confedera ie Iugoslav -bulgar  ca stat de origineţ ă ă  
slav .ă

Ştiam despre  acest  lucru  de la ministrul  Vasile  Stoica, 
care pe atunci era director politic în Ministerul de Externe şi 
a discutat cu mine aceste aspecte, crezând c  eu ştiu cevaă  
de  la  ambasadorul  Iugoslaviei  proasp t  numit  Nicolaă  
Grulovici.  Acest  ambasador  era  un  adev rat  democrat  şiă  
inea  la  românii  din  Timoc,  dovad  c  a  adus  în  centralaţ ă ă  

ambasadei,  în  calitate  de  secretar,  delega ie  pe  Voislavţ  
Badici  din  Cobişni a,  lâng  Negotin.  Printre  altele,  în  celeţ ă  
câteva întâlniri pe care le-am avut cu dânsul, mi-a propus să 
scriu un abecedar pentru şcolile româneşti din Timoc cât mai 
repede  şi  s  i-l  dau  ca  s -l  transmit  pentru  publicare  laă ă ă  
Belgrad; l-am scris în câteva luni, îns  numai manual, pentruă  
c  n-aveam maşin  de scris. I-am dat manuscrisul lui Voislavă ă  
pe care-l cunoşteam bine, ca s -l înmâneze ambasadorului.ă  
Între timp am ajuns la Belgrad la Ambasada Român  cu vreoă  
11  func ionari  şi  nu  m-a  mai  interesat  dac  abecedatul  aţ ă  
ajuns  sau  nu  a  ajuns.  Îns  într-o  lun ,  iunie  m-a  sunată ă  
Ambasadorul Iugoslav Grulovici de la Bucureşti şi mi-a spus 
c  vine la Belgrad, dac  vreau s  ne vedem câteva minute.ă ă ă  
Pe  atunci  nu  era  pod  peste  Dun re  la  Belgrad,  fiindă  
bombardat; astfel se trecea pe un fel de şlep. Cu acest prilej 
ambasadorul  mi-a  spus  c  Voislav  nu  i-a  dat  abecedarulă  
cerut. Fireşte, nu eram înv at s  am prieteni tr d tori şi aăţ ă ă ă  
trebuit s  scriu al doilea abecedar. Dac  l-aş fi b nuit c  nuă ă ă ă  
este  corect  fa  de  ideea româneasc ,  nu l-aş  fi  primit  laţă ă  
mine  la  Severin  şi  nu  l-aş  fi  recomandat  Ambasadorului 
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Grulovici  al  Iugoslaviei;  îns ,  am inut la recomandarea peă ţ  
care  am  primit-o  de  la  comandantul  politic  al  regiunii 
Timocului  Tasa  Radulovic  avocat  din  Cobişni a  Negotin  şiţ  
Cladovo.

Pe Sava l-am cunoscut în anul 1942, pentru c  era unulă  
dintre coresponden ii noştri la «Foaia Timocului» care ap reaţ ă  
odat  pe s pt mân  introdus  în ziarul «N dejdea» şi astfelă ă ă ă ă ă  
avea o circula ie conspirativ , ca s  nu afle sârbii şi s  nu oţ ă ă ă  
distrug  din faşe, lucru ce se întâmpla în perioada în careă  
Iugoslavia se afla sub ocupa ie german , deci nici nu existaţ ă  
ca stat. Cu toate acestea sârbii, care nu aveau ce mânca şi 
ce  îmbr ca,  îi  urm reau  pe  românii  din  Timoc  s  nu  seă ă ă  
dezvolte cultura şi conştiin a na ional .  De la premierul  deţ ţ ă  
mai târziu Arso Iovanovici, primul ministru a lui Milan Nedici, 
preşedintele Serbiei pus de c tre nem i ca s  cure e Serbiaă ţ ă ţ  
de comunişti prin garda militar  «Straja de Câmp» (poljskaă  
straja).  Aceast  organiza ie  urm rea  s  cure e  sateleă ţ ă ă ţ  
româneşti de abecedare şi de c r ile pe care le distribuiamă ţ  
eu pe liziera Dun rean  de la Orşova la Gruia şi Pristol,  laă ă  
v rsarea Timocului,  ceea ce este curios şi unicat în istorie,ă  
au  f cut-o  sârbii  atunci,  când  noi  f ceam  propagand  înă ă ă  
Timoc  şi  r spândeam  cartea  româneasc ,  urm rit  şiă ă ă ă  
distrus  de  autorit ile  colabora ioniste  sârbeşti  cât  şi  deă ăţ ţ  
ceilal i civili, lucru pe care nu l-am mai auzit de când sunt, sţ ă 
fi  îndr znit  un  popor  ocupat  de  o  putere  str in ,  să ă ă ă 
prigoneasc  un alt popor din Serbia care nu era minoritateă  
propriuzis ci un popor autohton (oameni ai p mântului).ă

Sava  Iancovici  a  mai  c utat  s  fug  din  România,ă ă ă  
profitând  de un congres  al  istoricilor,  organizat  la Zagreb. 
Atunci a trecut cu un geamantan plin cu c r i despre româniiă ţ  
din  Timoc,  profitând  de  o  excursie  la  Vene ia,  l sândţ ă  
geamantanul  în asigurare la gara Trieste în Italia.  Apoi s-a 
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întors şi a intrat  în teritoriul  Iugoslav,  în statul  Croa ia (deţ  
acum).  Aci  a  devenit  suspect  pentru  c  nu  avea  nici  ună  
bagaj, când al ii se întorceau din Italia încovoia i sub povaraţ ţ  
unor m rfuri ieftine pe care sârbii le negociau şi era o sursă ă 
de venit. A devenit suspect şi a fost arestat, pentru c  i s-aă  
g sit o pietricic  între dou  degetele, pe care el o inea  caă ă ă ţ  
s  nu-l  road  pantofii.  Dup  câteva  luni  de  cercet ri  şiă ă ă ă  
analize, a fost condamnat la 6 luni de închisoare, apoi a fost 
extr dat  în Serbia, de c tre procurorul sârb din Zaicea cuă ă  
dosar  pentru  a  fi  judecat  la  Severin  unde  din  nou  a  fost 
arestat şi apoi a reuşit s  vin  la Timişoara, unde a c utat să ă ă ă 
se angajeze c r uş la distribuirea lemnelor. A stat la mine 2ă ă  
s pt mâni şi l-am sf tuit s  se repead  la Bucureşti s  spună ă ă ă ă ă ă 
directorului de la Institutul S-E European ce a p it; directorulăţ  
Ipidi  aromân de-al nostru, s-a bucurat când l-a v zut şi l-aă  
reprimit în institut. 

Având nişte neîn elegeri  familiale,  m-am pomenit  cu elţ  
c -mi scrie din Suedia, a profitat de un congres şi din nou s-aă  
stabilit în Suedia, la Universitatea din Lund, unde a şi murit. 
Ultima  dat  ne-am  v zut  când  am  înfiin at  împreun  cuă ă ţ ă  
Mitropolitul  Banatului  Nicolae  Corneanu,  Episcopul  Eparhiei 
Timişoarei  Daniel  (actual  Patriarh)  şi  al i  c rturariţ ă  
majoritatea  Rectori  de  universit i,  asocia ia  «ASTRAăţ ţ  
Român ». Atunci a venit la mine din Suedia şi nu a vrut să ă 
m  asculte s  r mân , s -l intern m în spital, unde puteamă ă ă ă ă ă  
s -l vindec m de o boal  de rinichi. La câ iva ani de atunci s-ă ă ă ţ
a c s torit, a avut 2 b ie i şi a murit, astfel c  am pierdută ă ă ţ ă  
orice leg tur .ă ă

Aş mai aminti o ciud enie în leg tur  cu Sava Iancovici.ăţ ă ă  
În perioada comunist  a fost arestat  pentru c  nu şi-a dată ă  
adresa  ca  s  primeasc  o  decora ie  din  partea  Armateiă ă ţ  
Sovietice, ca lupt tor în armata român  de teatrul de r zboiă ă ă  
din  Cehoslovacia,  M- ii  Tatra.  A fost  acuzat  pentru  ur  deţ ă  
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ras  contra  Uniunii  Sovietice.  A  lucrat  la  un  regiment  laă  
carcer .  În pofida faptului  c  n-a f cut armata,  n-a fost peă ă ă  
front  ca  s  scape  de  şicane  şi  tortur ,  a  acceptat  s  seă ă ă  
prezinte  în ziua în care  reprezentantul  lui  Stalin  organiza 
câte  o  solemnitate  pentru  distribuirea  decora iilor  foştilorţ  
solda i de pe front, eviden ia i în lupt . Sava era unul dintreţ ţ ţ ă  
cei eviden ia i, f r  ca s  fi f cut serviciul militar.ţ ţ ă ă ă ă

Sava  Iancovici  este  înc rcat  de  fapte  glorioase.  Esteă  
prins  de   cetnicii  na ionalişti  şi  arestat  la  Salaş  de  undeţ  
evadeaz  cu sprijinul paznicului care era tot un român, altfelă  
urma în noaptea aceea s  fie împuşcat. ă

A fost prins cu c r i româneşti distribuindu-le prin sate.ă ţ
Dintre  to i  românii  timoceni,  care  izbutiser  s  vin  înţ ă ă ă  

România,  el  a  fost  unul  dintre  cei  mai  buni  şi  serioşi 
reprezentan i ai românilor din Timoc, care a şi scris aproapeţ  
10 c r i despre ei. Fragmentul prezentat azi în revista «Daciaă ţ  
Aurelian » este o parte din munca lui.ă

Dumnezeu s -l odihneasc ! ă ă

«Sic  tibi  terra  levis» inscrip ie  de  pe  o  piatr  de  Cluj-ţ ă
Napoca.

Avem în curs de publicare o carte de istorie a 
românilor din Dacia Aurelian , pentru care v  rug m,ă ă ă  

fie pe cei din sudul Dun rii, fie pe ei din nordulă  
Dun rii s  ne trimit  fotografii, h r i vechi,ă ă ă ă ţ  

documente dintre cele mai reuşite ca s  le putemă  
folosi în cartea de istorie.
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16.04.2012 CRISTEA  SANDU 
TIMOC

ASTRA ROMÂN , P- a Victoriei  nr.3, corp II,  ap. 14,Ă ţ  
Timişoara, România.
astra_romana_timisoara@yahoo.com
http://astraromana.wordpress.com
Rug m  c lduros  cititorii  s  urm reasc  site-ulă ă ă ă ă  
www.timocpress.info,  al  fra ilor  noştrii  din  Timocţ  
Serbia,  de unde ve i  ob ine imagini  şi  ultimele  ştiriţ ţ  
despre persecu ia românilor. V  mai rug m pe to i sţ ă ă ţ ă 
nu ne uita i şi s  ne trimite i e-mail-ul prietenilor şi alţ ă ţ  
tuturor  celor  care  au  e-mail-uri  în  fiecare  sat.  Noi 
facem toate aceste proceduri continuu, s pt mânal şiă ă  
gratis. Pentru dona ii:ţ
Cont BCR Timişoara: RO33 RNCB 0249022489120001
Cod fiscal: 3981842         Timişoara-România  

Dumnezeu s  v  dea s n tate!ă ă ă ă
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