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Cuvânt  înainte 

Am sens această carte cu inima frântă  de durere şi 
dezamăgire, că înainte cu doi ani de a începe secolul XXI, au ajuns 
creştinii ortodocşi din Balcani să se urască imul pe altul, să se ucidă, 
persecute, încât, în loc să se audă o vorbă bună, să se spună de către 
liderii lor politici, de şefii  de state şi de parlamentari, cuvinte 
încurajatoare, care garantează omului şi minorităţilor viaţa, averea, 
valorile morale, prosperitatea limbii, dimpotrivă, nu auzim decât 
lucruri rele, aproape incredibile. 

Ceea ce n-au pătimit confraţii  noştri în cei 500 de ani sub 
robie turcească, o pătimesc azi românii din Timoc şi Macedo-românii 
sub intoleranţa sârbească, grecească, bulgărească, etc. 

încât, în mod cu totul paradoxal, mulţi locuitori din Balcani, 
regretă robia turcească şi o detestă pe cea ortodoxă, inumană şi 
înveninată de naţionalism faţă  de limba românilor şi aromânilor. 

"Dacă nu rostiţi cu limba o vorbă înţeleasă cum se va pricepe 
ce spuneţi".(Corinteni 1.49) 

S-a ajuns ca unii înalţi prelaţi sârbi din Timoc, să le respingă 
cererea românilor timoceni, de a se oficia  serviciu religios ştlimba 
română pentrucă "Dumnezeu nu ştie decât sârbeşte" deci limba 
maternă a românilor e de prisos.. 

Ei bine, să vorbească ei cu Dumnezeu în limba lor, dar noi ne 
mulţumim să-1 învăţăm pe Dumnezeu şi o altă limbă latină, 
românească; iar Dumnezeu nu are dreptul să refuze  pe nimeni! Dacă 
ar refuza  o altă limbă , nu ar fi  Dumnezeu, ci diavol.. 

Cartea aceasta este scrisă în mare grabă pentru simpozionul 
internaţional ed.a Vl-a "Identitatea culturală a tuturor românilor", 
care are loc odată pe an la Timişoara. De aceea, ar putea fi  unele 
scăpări, pentru care cerem scuze cititorilor. 

Scopul acestei cărţi, ca şi a altora, a fost  acela de a-i implica 
pe oamenii politici români şi străini într-o problemă, atât de puţin 
cunoscută, dar tăinuită de o jumătate de veac, în complicitate cu 
victimile comunismului. 
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.tea i 
Acum, la 164 ani, de la căderea sub stăpânirea sârbească 

(1833) şi cea bulgărească (1877-78) idem cazul aromânilor, în statutul 
juridic al acestor foarte  numeroase minorităţi, nu s-a produs nici o 
îmbunătăţire, ci o înrăutăţire. 

Nu există între statele balcanice şi timoceni, aromâni, nici 
cel mai palid dialog, ei nici nu sunt băgaţi în seamă că există, fiind 
trataţi cu un dispreţ suveran şi iresponsabil, ce nu s-a pomenit de la 
Facerea Lumii . N-au şcoli elementare, grădiniţe, biserici, radio, TV 
în limba maternă, n-au un deputat, un liceu, n-au sedii, o placă care să 
le indice asociaţia, deşi sunt a doua populaţie ca număr după sârbi, 
greci, bulgari, albanezi, sunt desfiinţaţi  din statistici, nici locuri de 
muncă nu Ii se asigură în ţara lor, iar valuta li s-a confiscat;  unii au 
pierdut câte 15 -20 ani de muncă în Germania. Franţa, etc. 

Nimeni din Europa şi Balcani nu a venit cu o vorbă bună la 
aceşti nenorociţi. Ce vină să aibă ei, ca să fie  singurii exceptaţi de la 
nişte drepturi universal recunoscute, sacre şi normale? 

Niciodată românii şi aromânii după eliberarea de sub turci n-
au folosit  forţa  pentru a deveni liberi, sperând că administarţiile nu 
vor socoti răbdarea românească şi aromânească, o renunţare la 
drepturi, o capitulare, sau o nepăsare. Limba neamul şi credinţa nu se 
pot nici vinde nici negocia. 

Există zeci de argumente concrete, că în Balcani Romanitatea 
Orientală e singura ameninţată cu dipariţia. iar cartea aceasta este un 
semnal de alarmă şi un rechizitoriu, ce trebue luat în seamă de toţi 
responsabilii din Belgard. Sofia,  Atena. Tirana, inclusiv Parlamentul 
din Strasbourg şi Consiliul de Securitate al ONU. 

Balcanicii, în genere, sunt popoare paradoxale, îi urăsc pe 
alţii dacă vorbesc alte limbi, dacă sunt bogaţi şi liberi şi îi asupresc 
tocmai pe cei mai liniştiţi şi inofensivi.  Fac această stupiditate 
anormală cu românii şi aromânii din Peninsula Balcanică, blocând 
dezvoltarea acestor limbi latine, în speranţa că românii şi aromânii se 
vor plictisi şi până la urmă limba lor se va contopi cu limba sârbă, 
bulgară, greacă etc. Astfel,  latinitatea din Balcani va dispare şi după 
ideea lor fanatică  li se va mări neamul prin dialectul româno-sârb. 
româno-bulgar sau aromâno-grecesc. 
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mWswţtomâM  - Ciîstea  Sanda^BII 
Există o spaimă în ţările balcanice de limba română, 

catolicism şi de România. Cu toate acestea, atât românii cât şi 
aromânii, nu renunţă la limba maternă cum nu renunţă nici la credinţa 
în Dumnezeu, amândouă le sunt bogăţia cea mai de preţ. 

Lupta va continua pentru recuperarea drepturilor juste, este 
un lucru firesc.  Sârbii pentru acelaşi lucru au făcut  război. 

Nimeni nu va accepta să fie  asimilat şi rupt de rădăcinile 
Ţării-Mumă. Cei mai periclitaţi în zona Balcanică sunt intelectualii, 
care dacă se vor declara români vor deveni indezirabili, loviţi de 
moartea civilă şi trataţi ca o paria. 

Limba română e vorbită azi de cca. 30 milioane oameni. 
Dorim ca minorităţiile româneşti de peste hotare, să fie  tratate exact 
după principiul reciprocităţii totale, fără  a li se acorda drepturi mai 
multe decât altor minorităţi, fără  ca legile fundamentale,  normele de 
drept internaţional, să fie  supuse unor interpretăti aberante, excepţii şi 
alte mişculaţii diplomatice, isprăvi de sorginte asiatică, practicate 
astăzi de către nişte ţâri vecine şi prietene. în mod inutil pentru că nu 
e de folosul  nimănui. 

De aceea, nefiind  un diplomat, n-am cruţat pe nimeni, dintre 
cei ce văd acul în claia de paie, dar nu văd claia şi, în consecinţă, 
statele balcanice, pe care România le-a ajutat în toate vremurile, prin 
sânge, bani şi influenţă  politică, să se gândească în ultimul ceas la 
consecinţe, încât "să nu facă  duşmanului lor, tot răul pe care i-1 pot 
face,  pentru că s-ar putea într-o zi, să devină prieteni cu adevărat" şi 
atunci le va fi  ruşine şi poate uneori va fi  prea târziu! 

Şi tâlharii îşi au legile lor cărora se supun şi pe care le 
respectă. Oare în Sud-Est, în Balcani, nişte state care au constituţii 
democratice, să nu se încadreze în rândul lumii şi să se izoleze de 
ţările civilizate, tocmai acum când au un rol mesianic de a se implica 
în dezv oltarea economică, culturală şi politică, etc. 

Dacă vom continua cu abuzul de drept al statului, curând în 
Balcani răul va deveni obştesc şi necesar, lumea se va sălbătici. 
Temeiul dreptăţii este statul de drept, iar statul de drept, respectă 
principiul dreptăţii, egalităţii şi justiţia imanentă. 
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Ne-am străduit să folosim  un limbaj clar, fără  echivoc, fără 
menajamente, ca să nu fie  vulnerabilă cultura şi civilizaţia popoarelor 
şi minorităţilor din această zonă geografică. 

Ar fi  fost  mai bine să folosim  un limbaj adecvat, de protocol, 
pe care strămoşii noştri îl folosesc  de un veac şi jumătate şi care nu a 
dat nici un rezultat în favoarea  românilor. O asemenea diplomaţie 
poate dăinui secole, milenii, iar victimele de azi vor suferi,  vor pătimi 
şi pe toţi ne va înghiţi noaptea. Nici cei aroganţi şi puternici, nici 
cetăţenii loiali şi harnici, care sunt o mândrie pentru naţiunile în care 
trăiesc, nu VOT simţi că au trăit o viaţă demnă, într-o lume a legii, 
civilizaţiei şi bunei stări. 

Ideea forte  care ne-a călăuzit a fost  aceea de a lupta, pentru 
ca românii din Balcani şi de pretutindeni, să nu fie  scoşi din istorie, 
margmalizaţi, contestaţi, desfiinţaţi.  Răul nu poate fi  îndreptat 
deocamdată decât cu vorbă bună, vorbă ce se spune de o sută şaizeci 
şi patru de am. Dar cuie va răspunde dacă generaţiile viitoare nu vor 
mai putea răbda? Atunci cine îşi va asuma riscurile? 

Cum să nu ne simţim umiliţi, dispreţuiţi, când noi românii şi 
aromânii în acest sfârşit  de secol şi după şapte ani de la Revoluţie, am 
rămas singurii care n-am izbutit să ne recuperăm identitatea, să 
obţinem un statut juridic de naţiune onorabilă, în pofida  faptului  că 
noi, urmaşii daco-romanilor, suntem una din cele mai vechi naţiuni în 
această Peninsulă Balcanică, blestemată. 

Cu toate acestea, este regretabil că popoarele balcanice, care 
au suferit  atât de mult, ne blochează dezvoltarea culturii şi civilizaţiei 
uitând că suntem urmaşii unei mari naţiuni, (daco-romanii), care au 
lăsat moştenire civilizaţiei umane, trei valori nepieritoare: legea, 
alfabetul  latin şi creştinismul. Credem că liderii politici şi neamurile 
cu care ne învecinăm şi trăim laolată nu ne cunosc nici trecutul, nici 
prezentul şi de aceea nici nu pot intui ce înmseamnă ca un neam să-şi 
piardă limba şi tezaurul spiritual, tocmai în această perioadă în care 
toate naţiuniile se luptă să ajungă la un consens în problemele 
contencioase 

Noi n-am contestat autohtonismul popoarelor migratoare 
venite în sudul Dunării, din Euro-Asia, dar ei ne contestă, deşi gestul 
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tsi 

este pueril şi lipsit de maturitate politică şi istorică. Ei au venit în 
casa noastră cam la jumătate dintre noi, cei ce am fost  scoşi din case 
şi asimilaţi, acum ne vreau pieire celor ce am mai supravieţuit. 

Este o absurditate să se conteste romanitatea fraţilor  noştri din 
Serbia, Bulgaria, Grecia, Albania etc. Fără să le cunoască istoria, 
limba, cultura, folclorul,  literatura. Este un gest regretabil care denotă 
agramatism şi care nu are nici un efect  juridic, şi moral şi incită doar 
la indispoziţie şi instabilitate. 

Argumentele şi documentele prezentate în această carte, 
reprezintă temelia forţei  ştiinţei şi a bunului simţ, care ne-a călăuzit 
să-i dăm cititorului, lucrări concrete, grave, care ameninţă valori 
umane şi pacea în această zonă geopolitică plăpândă, în care crima 
de etnocid şi genocid, va rămâne inprescriptibilă, on vot de blam 
pentru făptaşii  intoleranţi ai sec XX. 

Cristea  Sandu  Timoc 
08 octombrie  1997 
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Vlahii  sunt  români 

Cap.  I  Sârbii  şi bulgarii  sunt slavi 
Aşa cum nemţii simt germani, sârbii şi bulgarii sunt şi slavi şi 

sloveni, helenii sunt şi greci, otomanii sunt şi turci, ilirii sunt şi 
albanezi, italienii sunt şi vlahi, israeliemi sunt şi evrei, moldovenii 
sunt la fel  vlahi şi români, iar timocenii sunt, după slavi, vlahi iar 
dupi ei rumâni sau români, de la romamis, strămoşii noştri de 
seminţie 

Rămâne doar si învăţăm acest luau corect, iaci din şcoala 
primară, ca să se evite confuziile,  artificial  create pentru a se ascunde 
sau tăinui, nu numai numărul românovlahilor din dreapta Dunării 
(Timoc) şi al aromânilor, ci si se creeze în mod ocult din acelaşi 
popor două popoare, din aceeaşi limbi două limbi sau mai multe. 

Cine are interes să-i scoată pe romfai  şi aromâni din istorie şi 
din drepturile lor sacre de autohtoni, se va vedea şi cineva va 
răspunde în faţa  istoriei şi a pământenilor supravieţuitori. Atitudinea 
ostilă faţă  de romanitatea orientală poate provoca, fără  îndoială 
consecinţe grave, imprevizibile de stabilitate şi pace, în zona 
balcanică şi n-ar fi  în folosul  nimănui. Pentru că nimeni si nu-şi facă 
iluzie că, dacă în prezent românismul numiri cca. 20 de milioane de 
vorbitori, va renunţa la restul care pot fi  sub zece milioane sau chiar 
depăşi această cifră,  prin aceea că se sabotează recunoaşterea 
identităţii lor, deşi sunt atât de numeroşi. 

Nu e vorba de modificări  de frontiere,  de pretenţii absurde ci 
de garantarea drepturilor culturale modeste, minime care si asigure 
dezvoltarea valorilor lingvistice, folclorice,  etnografice,  literare, 
religioase în tot ce este legat de virtuţile romanităţii orientale. 

Pentru ca oamenii politici, cei înzestraţi cu vocaţia dreptăţii şi 
a umanismului european, occidental, să intuiască tragedia în care se 
află  naţiunea sârbă, până la obţinerea autonomiei din 1833 (la 
presiuniile Rusiei) ca şi cea bulgară (eliberată de armatele ruseşti şi 
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româneşti în 1877-1878) să-1 cităm pe distinsul cărturar bulgar Marin 
Drinov care spunea: "Bulgarii nici nu existau ca popor; era vorba 
doar de o gloată încovoiată, înecată. însuşi numele de limbă, popor, se 
pierduse şi se înlocuise cu termenul grecesc "hora", ea reprezenta 
populaţia supusă unei minţi misterioase. 

Dacă cineva ar fi  izbutit să se ridice, el nu era bulgar, ci grec, 
întrucât bulgarului nu i-a fost  dat să trăiască omeneşte ca cetăţean, 
acest luciu i-a fost  destinat numai grecului", (Marinko Stanoievic, 
Zbornik Timocke Kjaiine voi. IV, Zaiecar,1937, p.56-57). 

Este vorba de prima jumătate a sec. XVlll-lea, după cum se 
vede 

Chiar atunci când Histo Botev (1876) trece din România cu 
revoluţionarii săi la Coslodui, el se mira că bulgarii se ascundeau prin 
poduri de frică.  în loc să se înroleze în rândul vitejilor bulgari, 
nimiciţi de turci. Aceasta era mentalitatea poporului bulgar înainte de 
a fi  dezrobit. 

în această perioadă revoluţionarii bulgari şi-au găsit adăpost 
pe pământ românesc, nu rusesc, nici sârbesc. 

Bulgarii aveau în Bucureşti teatru, şcoli, vreo 19 tipografii, 
câteva ziare şi reviste. însuşi regele Carol I îi încuraja să lupte pentru 
eliberarea Bulgariei. 

I. I.abea Kawetov, din fruntea  comitetului bulgar din 
Bucureşti. în 1870, iată cum descria democraţia din Ţara 
Românească: "Noi trăim într-o ţară care se poate numi a doua Elveţie. 
România permite tuturor naţionalităţilor fără  deosebire, să se dezvolte 
îiber. să înveţe. într-un cuvânt, e o ţară care are drept deviză libertatea 
şi cultura". 

Trataţi ca nişte copii de suflet,  ne luptăm de 165 ani, să ne 
dobândim drepturile confiscate,  pe care turcii ni le-au recunoscut. 
Serbia avea 24.440 km. 1400 sate, 50.000 case, atunci când ne-au 
primit pe tavă de la turci. Iată ce putem afla  despre virtuţile slavilor şi 
românilor. 
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2. Tihomir Georgevic-Iz Şrbiie Rneza Milasa, Beograd 1924 
pagina 90 Rumuni, Ţigani, Turci, Ievreji, Armâni, lermeni, Posle Srba 
u "Srbiji Kneza Miloşa, bilo je najvise rumuni: "Broj rumuna u Srbiji 
za vlade Kneza Mloşa ne da se obrediti jer su bili iste vere ca srbima, 
te su od strane vlasti uvek smatrani kao râvno, pravni sa njima, i nigde 
brajno nim od njih izdvajani (p.90)". 

3. Java Cvijic spune: 
"Svi rumuni Srbije imaju srpske obicaje. Svi imaju Slavu, 

Koji je specificni  obicaj p.96, praznicul, care de fapt  nu este de 
origine slavă, ci latină, după etnologii sârbi, Slobodan Zece viei u 
Bregovu rumunskom selu u Bugarskoj, na granici prema Negotinu, 
pre deset godina bili tri sveştenika: Stancu, Constând in I Stan, nisu 
znali bugarski, vec samo vlaski (p.110. 1861), G. Lejean. Etnografie 
de la Turquie d Europe. Gotha 1861. Se vorbeşte de românii din 
judeţele Pojarevaţ, Craina 104.343 români în 1857 p.5. 

4. Sima MHntinovici (1826 Leipzig) poet sârb aflat  în 
Germania la Leipzig între 1825-1827 tipăreşte în 1826 o carte în 
limba sârbă cu sprijinul colegului de cameră român, student la 
medicină, Ion Rosetti din Bucureşti, volumul Srbijanka. despre care 
academicianul Vladan Nedici din Belgrad nutreşte o simpatie, pentru 
că "prietenul la nevoie se cunoaşte" 

5. Sima Milntinovici va cânta gloria lui Haiduk Velku şi a 
primului său căpitan Stoian Abraş din Bucopcea, lângă Negotin unde 
Haiduk Velcu este ucis în iulie 1813 de o ghiulea turcească, Stoian 
Abraş un român sau vlah va prelua conducerea revoluţia, sârbeşti de 
la Negotin din Craina. Milutinovici îl va lăuda pentru eroism şi pe 
"Gicu Hrabrog" sau "Giucu cel Viteaz" (Ghiţă Haiducul din Homole). 

în două versuri se contopeşte o prietenie între două neamuri, 
care n-au ce împărţi una de la alta: 

"Kao i drugi Rumuni mu bracu Iz Omolja I Porecke reke", 
conchide academicianul Vladan Nedici: Tako je Miluănovici 1844 
dopuni ocrtan 1826 u pevanju Rumun. Mozda se vrativsi se ponovo 



Stojanu Abrasu probudio k F. Srbi uspomenu na Rosiju i novin 
stihovina jos jednom iskazao svoju blagost rumunsckom dobrotvoru". 

De fapt,  în istorie, (personajul Abraş se numea Nicola): Acad. 
Vladan Nedici, Pevanje Rumun u Srbijanki in Analele Soc. de Limba 
Română 3-4 Zrenjanin. 1972-73, p.327. 

Deci. cuvântul de rumun era acceptat de sârbi. încă de la 
începutul revoluţiei, când încă nu li se atribuise de sultan acest 
teritoriu locuit in majoritate de romanoviahi. 

Venind vorba despre simpatia Vlahiei Mari şi a românilor în 
genere, faţă  de sârbi şi bulgari, trebuie spus că aproape 500 de am 
bisericile sârbeşti au fost  întreţinute de domnitorii vlahi. 

Deasemeni Vuk St Karagici nu şi-ar fî  putut publica 
Cântecele populare sârbeşti 1—II la Lipska între (1923-1824) ca şl 
renumita carte de căpătâi a culturii sârbeşti: "Lexikon srbsko 
gennanika-latinum", Viena (1818) fără  banii vlahilor şi aromânilor: 
Theodor Tvrca. Mihai Boiagi. Mihai Dera, Ncolae Dumba, Simion 
Gh. Sina de Hodoş. 

6. V. Iaksic. "O plemenom sostave Neseleniţa vă Kniazevstvc 
Serbskom" Petersburg 1873 "Vlahii sau românii, cum s-a mai spus 
populează partea nord-vestică a Serbiei şi numai patru judeţe: Craina. 
Ţârnareka. Pojarevac, Ciupria. în recensământul pe judeţe din 1866 
sunt trecuţi românii şi sârbii, nu vlahii". El spune că: "Vlahii sunt cel 
mai numeros popor după sârbi, in Serbia ei alcătuiec aproape 10.6 % 
din toată populaţia principatului, de aceea merită studiere etnografică 
detailată". 

Vlahii locuiesc în 213 oraşe şi sate. Vorbesc un dialect vlah 
bănăţean, iar în Craina. Ţârnareka un dialect al Vlahiei Mici (Oltenia 
nn..), afară  de aceşti români, mai sunt şi alţi reprezentanţi ai neamului 
românesc ţinţari, care au sfârşit  prin a se sârbiza. 

7. Szabo lozsef.  Note de călătorie din Serbia. Budapesta 
1875: 

"Vlahii au locuit în parte aceste regiuni încă înainte de 
venirea sârbilor. Numărul vlahilor este de circa 175.000. 
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Vlahii au construite de două ori atâtea şcoli şi biserici ca 
sârbii, construite de comune pe cont propriu dar limba de predare a 
acestor şcoli primare este în exclusivitate cea sârbească, elevilor 
fiindu-le  interzis să vorbească limba vlahă. 

învăţătorii sunt toţi sârbi care nu cunosc limba vlahii deci nu 
pot expune elevilor materia de predat, fiindcă  aceştia nu înţeleg nici 
un cuvânt sârbesc. Vlahii sunt mai dotaţi de la natură decât sârbii şi 
reprezintă 1/7 din populaţia totală a principatului. Şi preoţii sunt 
aproape toţi sârbi deşi sârbii reprezintă 75%, vlahii 14%, bulgarii 7% 
şi restul 3% p.52. 

Pe atunci vlahii purtau căciuli mari, iar sârbii fesuri  roşii. 

8. Dragoliub K. Iovanovk. Târna Reka (Timocul Negru Glas 
Srpskog Uc. Dr. Voi. 54 Beograd 1882 . 

"Românii ţărani" din Craina se numesc aşa pentru că au venit 
din România, unde pământul aparţinea sultanului sau ţarului în 
Serbia ei sunt colonişti mai vechi decât compatrioţii lor din "Ţâma 
Reka", adică sârbii. 

"S-ar putea spune că români din aceste părţi s-au aşezat cam 
în acelaşi timp cu compatrioţii lor, care s-au aşezat în ţinutul 
Vidinului. Bulgarii care dincolo de Timoc în plasa Vidin trăiesc 
laolaltă cu românii se folosesc,  la fel  ca şi sârbii din Serbia, mai mult 
de limba românească, cu toate că românii sunt mai puţini numeroşi 
decât bulgarii". Deşi este tocmai invers, părerea noastră e în 
concordanţă cu realitatea 

9. Emil Plcot. "Chants populaires des Roumains de Serbie 
Paris 1889. Emil Picot a fost  consulul Franţei la Timişoara sub 
stapânirea Austro-Ungară". Iată ce spune: "în Serbia trăieşte o 
populaţie românească destul de compactă aşezată între: Ciupria, 
Pojarevaţ, Ţâma Craina". 

Leiean îi evalua la 104.343 în 1861 FelixKanitz la 123.000 : 
"Nici un călător nu şi-a dat osteneala de a studia pe românii 

din Serbia, de aceea astăzi ei sunt foarte  puţini cunoscuţi". Dialectul 
vorbit între Morava Timoc este aproape identic cu acela vorbit în 
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Mica Valahie şi în Vlaska Valahia Mare. locuitorii de la graniţa 
răsăriteană sunt "ţăranii" în amintirea Ţării Româneşti, adică a 
Vlabiei (Vlaska n.n.) de unde simt originari, ceilalţi se numesc 
ungureni adică din Ungaria pentru că au venit din Timişul Banatului 
"Românii din Serbia n-au nici o cultură naţională". Ei n-au nici ziare, 
nici şcoli unii dintr-înşii îşi caută de lucru în Valahia Mare (Oltenia), 
dar ei aici nu se deosebesc de cealaltă populaţie. 

Mai vorbeşte cum în 1878 "Stoian Navakovic" savant-lingvist 
arlat la Constantinopole. consul al Serbiei, i-a dat un caiet cu cântece 
populare culese de George Dimitrievici şi Svetozar Stoidinovici din 
Negotin şi de către o învăţătoare"... Primii doi aparţin unor familii 
romaneşti. 

"Vocabularul ni se pare a fi  acela din Valahia Mică cu 
adăugirea câtorva cuvinte turceşti şi sârbeşti". Cântecele lor istorice 
pe care le-au grupat aparţin toate, fie  ultimilor ani ai sec. XVlll-lea, 
fie  primului pătrar al acestui secol, ele fac  dovada că aşezarea 
românilor în Serbia, mi datează cum s-a spus uneori de la aplicarea 
Regulamentului Organic în Valahia ci se urcă la o epocă mult mai 
veche. 

Alexandru Qdobcscu 1-a ajutat să descifreze  textele de poezii 
populare de la românii din Timoc. 

10. Gustav Weigand, Die Rumanischen Dialekte der Kleinen 
Walachiei- Serbien und Bulgarien Leipzig 1900 

Prof.dr.  Gustav Weigand susţine următoarele: 
• Prin ţinutul românesc din Serbia şi Bulgaria; 
• Populaţia românească a Serbiei şi a Bulgariei p-85. "E drept că 
guvernul sârbesc face  mari forţări  pentru a sârbi za pe români 
rezultatele dobândite sunt mai slabe. Se încearcă pin biserică, şcoli 
şi administraţie. Se angajează numai preoţi sârbi care se folosesc  la 
serviciul divin numai de limba sârbescă. Ţăranii însă nu se duc la 
biserică aşa încât propaganda bisericească devine, iluzorie."... 
• în Bulgaria realităţile sunt altele. Acolo din partea Guvernului 
buicar nu se face  nimic pen.ru bulgarizarea românilor. In biserică se 
slujeşte in limba românească, preoţii sunt români, e drept că la şcoală 
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se învaţă şi bulgăreşte, dar limba de predare este tot cea românească 
p.80. 

11. Stoian Romaaskhi Românite meidu Timok-Morava 
Makedonski Pregled volX an II. Sofia  1926 

"Toate satele româneşti curate şi mixte împreună cu oraşele, 
cu populaţie română în Serbia nord-estică nu sunt deci numai 83 câte 
Ie enumera Weigand (p.268) sunt mult mai multe şi anume 193, din 
care 151 aşezări curat româneşti şi 42 mixte". După limbă şi port 
populaţia românească dintre Timoc şi Morava se desparte limpede în 
două părţi inegale, una răsăriteană mai mică pe râul Timoc şi cealaltă 
mai mare apuseană spre apus de valea râului Timoc p.222. 

12. Ljubomir Iavanovic. Nasellja Srpskih Zemalja voi 11, 
Beograd 1903 p. 294 

Urmaşul lui Iovan Cvijic iată ce spune despre românii 
timoceni: 

"Populaţia, în această regiune este de aşa natură încât 
judecând după port şi după limbă, un necunoscător care ar trece prin 
această regiune, ar putea să creadă că aici trăieşte numai o populaţie 
românească, nu există nici un sat sârbesc în care să nu fie  vreo 
mahala în care să nu se audă româneşte". 

13. Felix Rănite. Donau Bulgarien und der Balken 1875 
Leipzig. 

Pe terasa bulgară a Dunării nu există decât un singur sat 
sârbesc Bracevac, care s-a menţinut ca o oază între bulgari şi români, 
în toată puritatea lui. în schimb în sudul Serbiei sunt mai multe sate 
exclusiv bulgăreşti,. 

Valea Timocului unit, împărţită între Bulgaria şi Serbia este 
în tot cazul unul dintre ţinuturile cele mai frumoase  din ambele ţări. 
Cel mai frumos,  în toate sensurile şi toate anotimpurile şi în diferite 
stări de suflet,  nu mi-a apărut vreodată mai frumoasă  ca la Alova. 
(Românii din Timoc vol.ni C. Constante). 
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I^eipzig 1900". 
Fiecare ţăran este proprietar şi toţi se bacuri de aceleaşi 

drepturi ca şi bulgarii. Îb şcoli se predi limba românească, elevii insă 
învaţă cu plăcere şi bulgăreşte, fiindcă  au nevoie de această limbă. în 
părţile mărginaşe ale regiunii lingvistice româneşti cu sate în care se 
vorbesc mai multe limbi, limba românească se pierde au insă şi în 
satele pur româneşti din regiunea lingvistică compact românească. 
Guvernul bulgar nu face  amic pentru a grăbi procesul de asimilare şi 

ssfe  cei mai bun mijloc pentru a avea cetăţeni mulţumiţi. 
Timiditatea, care se vede adeseori la ţăranii români din 
Regat in raporturile kr cu aatocitiţik, aici a fost  înlocuită printr-o 
conştiinţă de sine îmbucurătoare p.37. 
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Capiii  Răspândirea  românilor  în  Bulgaria  (p.42) 
1. Felix Kanitz Serbien Histroische ethnographiche 

Reisestuden 1904 Leipzig 
Românii. Originea românilor limba lor . bărbaţii, femeil e. 
Originea românilor, vlahilor sau românilor, cu toate sforţările 

ştiinţei istorice, n-a fost  clarificată  îndeajuns până astăzi. 
"Un grup de tinere românce întorcându-se de la fântână,  oferă 

un tablou adorabil. Formele suple şi elastice ale corpului, apar într-o 
plastică minunată, de sub haina albă de pânză care nu e atât de lungă, 
ca să ne lase să admirăm gamba plină, piciorul mic şi fin. 

Piepţii şi altiţele cămăşii sunt împodobite cu râuri colorate. 
Un brâu lat de 6-8 cm. se mlădiază pe talie. El ţine cele două şorţuri 
ce atârnă până la genunchi înainte şi înapoi, care lasă liberă cămaşa, 
unicul vestmânt în partea coapselor. Flori naturale în cosiţe, iar alături 
merele de aur şi argint înşirate în salbe pe gât, complectează podoaba 
frumoaselor  care duc oalele de-o antică formă,  balansându-se cu o 
siguranţă romană". 

In Serbia însă, guvernul poartă de grijă la întemeierea de 
şcoli pentru toate naţionalităţile, binenînţeles cu limba sârbească, ca 
limbă de învăţământ" 

2.Tihomir Georgevic - Kraz nase rumune - Printre românii 
noştri, Beograd 1906. 

"Ştiu că la aceasta, mulţi dintre patrioţii noştri îngrijoraţi vor 
da din cap şi vor spune că eu comit o trădare faţă  de patrie atunci când 
mă încumet să vorbesc despre românii din Serbia, care, după părerea 
multora trebuiesc tăinuiţi, sau cel puţin trecuţi sub tăcere, pentru că 
adevărul asupra românilor din Serbia poate să ducă la aşa zisa 
"Chestiunea româneaască din Serbia", care, după părerea lor, 
(ameninţă cu primejdia, prezintă un mare pericol p.26". 

Pe toată întinderea Serbiei sunt 485 de localităţi locuite de 
români, dar numai în 165 din ele există români într-un număr mai 
însemnat (p.28.) 

Recensămintele Serbiei 
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Statistica Serbiei voi. V p. 91 înregistrează "rumuni" (români) 
nu vlahi, deşi este acelaş lucru. 
• în 1846 înregistrează 97.215 români; 
• în 1859 înregistrează 122.593 români (Statistica Serbiei voi. L 11 
p.100; 
• în 1863 înregistrează 127.325 români; 
• în 1884 înregistrează 149.727 români (Statistica Serbiei voi VI p. 
259, recenzează 263.267); 
• în 1890 înregistrează 143.624 români (Statistica Regatului sârb 
partea al-a şi parte şi a 11-a; 
• în 1895 înregistrează 159.729 români (Statistica Regatului p. 114-
115vol.Xllp.276; 
• în 1900 înregistrează 122.499 români (Statistica Regatului sârb 
voi. XXIV p.98. 100. 101; 
• în 1921 înregistrează 145.028 români (Popis Stanovnişva 31 
ianuarie 1923); 
• în Timoc se înregistrează 141.350 case. 434.796 români, 75.633 
sârbi şi alţii 8260: 
• Banatul sârbesc 87.281 români.46545 sârbi, alţii 15.509. 

3. Dr. Ataaasie Popovici, Memoire sur Ies Roumains des 
Serbie, adresse a la Conference  de la Paix. Paris 1919. 

4. Tihomir Georşevic, La verite sur Ies Roumains de Serbie, 
Paris 1919. 

Cum se vede la o instanţă europeană (la Paris) se foloseşte  în 
limbajul politic şi diplomatic 1919 apelativul de (rumuni) sau român. 

5. Emil Petrovici. Note de folclor  de la românii din valea 
Mlavei (Sârbia) in .Anuarul de Folclor Ion Muşlea, Academia 
Română. 

"în tren de la Pojarevac la Petroţ te-ai crezut undeva în Banat, 
deoarece vagoanele erau pline cu românii din valea Mlavei, care au 
portul şi graiul identic cu cel al bănăţenilor" "vorbesc cu toţii foarte 
bine româneşte" 
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Mare a trebuit să fie  mirarea învăţătorilor care au auzit 
vorbindu-se româneşte în şcoală. Pe urmă au aflat,  anume, că elevilor 
nu le era permis să pronunţe nici un cuvânt românesc din momentul în 
care intrau pe poartă în curtea şcolii" 

De aceea îi vedeam în tot timpul recreaţiei tăcuţi, locuiau la 
învăţător jucându-se într-o tăcere mormântală. Cu atât mai mare «a 
gălăgia când plecau acasă, îndată ce ieşeau din curtea şcolii. Din 
momentul acela şi învăţătorul schimba limba şi vorbea cu toţi sătenii 
şi chiar cu şcolarii româneşte, nu vlăheşte. ceea ce românii niciodată 
în cele două milenii n-au folosit 

Locuitorii de aici din Jdrela "sunt ^n^vinşj că pretutindeni în 
lume cartea se face  sârbeşte". Când le-a spus că e profesor  la Cluj şi 
acolo nimeni nu ştie sârbeşte, o femeie  tânără a exclamat..." Iii, dar 
voi nu aveţi şcoli la Cluj? (p..46). Ei nu ştiu ce e biserica, ce e 
rugăciunea, nici nu ştiu vreo rugăciune (p.54). 

6. Ion Pătruţ - Folclor de la românii din Serbie, în Amianil 
dc Folclor VI. 

7. Ion Maslea Academia Română f941.  p. 329-385. 
Se foloseşte  denumirea de român şi de către cărturari, dar şi 

dc populaţia autohtonă, contestată la ea acasă, de către confraţii  sau 
politicienii noştri, veniţi din Rusia în sec Vl-Vll. 

8. Marinko Stanoievic. Zbomik Timoce Kraiine voi. IV. 
Zaiecar 1997. 

"Rumunsko stanovistvo Timocke Krajine se deli na 
Ungurjane i Carane".„ Izmedju Unguijana i Carana ima razlike u 
jeziku nosni, pa i u fizickoj  razvijenosti. Ungurijani na primer jako 
umesabaju zubne suglasnike (d. t z.s.) ispred mekin vacola (e,i). 

Prema svojim osmatranima i proucavanima rumunskih 
naselja, zakljucujem da medju nasih Rumunima-Vlasih nexna ni malo 
starinskih stanovnistva. 

Se crede că românii din Timoc nu sunt, dnpă Marinko 
Stanoievici băştinaşi, ci venetici din România, ca să se justifice 
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Singura mea părere de rău şi adâncă durere e că n-am ajuns 
până Ia valea Timocului, în apele căruia se oglindesc fraţii  noştri  
români (în toamna lui 1995, în schimb, a fost  fiica  lui Arghezi Miţura 
pe atunci ministru de stat la Departamentul românilor de 
pretutindeni). 

H - M«iim Radkovici (1733) n.vriln v ; * ™ ^ 
napnsao Maksim Radkovic. exarfa  heopyadskog mistropolita (Olasnik 
Srpokoe ucenog drustva voi 

Exarfaul  sârb inspectează în zona Pojarevac şi Craina 22 
preoţi din sate româneşti, despre toţi scrie că nu ştiu o boabă sârbeşte, 
ci numai româneşte (rurmmskil Pe atunci erau vreo 82 de preoţi 
români în regiunea tbnoceană din judeţele din sudul Dunării. 

12. M g » ^ g D^avci prof.  univ. dr. lingvist romanist <ârh 
Inleresovanţe lugoslovenskih. lingvista za rumunski din art^lp 
simpozionului mmânrvm g o s j a v Bucureşti 1979. P 5 51 

Deci acum 18 ani, un savant lingvist din Belgrad, folosea 
cuvântul de rumym şi nu vlahi, pentru vlahii timoceni dintre M ^ -
Timoc. 

Rebotezarea cu denumirea de vlah a intrat în uzul 
politicienilor şi castei politice comuniste pentru a denatura adevărul şi 
a modifica  realitatea. B fece  pe români vlahi ca să nu aibă ţară 
protectoare, căci Vlahia numai, există din sec. XlX-lea. îi faci  pe romi 
ţigani pentru că nu există Ţigania n-au deci ţară protectoare şi în 
consecinţă pot fi  deznaţionalizaţi legal. Acesta este planul diabolic de 
genocid pus la cale în Balcani, dar mai ales ia Belgrad. 

Lingvistul, academician Emil Petrovici spunea: "Populaţia, ea 
însăşi împarte pe locuitorii acestui ţinut în Români si Sârbi adică 
aceia care vorbesc sârbeşte, numesc pe aceia care vorbesc româneşte 
Români. Exarhul Maxim Radkovici, la 1733 aminteşte că satul Jdrela 
din Homole este locuit de români, iar aici este o mănăstire a 
cneazului Lazăr căzut pe Câmpia Mierlei la 1389, unde a participat şi 
Valahia sau Vlaşca cu un detaşament de armată sub Mircea cel 
Bătrân" 
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Studii, anchete lingvistice în atlase ALRI şi ALRII se ocupă 
de aceşti români. 

a) Gnstav Wcjgand 1909, întocmeşte la Leipzig primul 
Atlas lingvistic înregistrând mai multe localităţi româneşti din 
miază-zi de Dunăre în "Lingviştischer Atlas des Dacorumanischen 
Sprachgeleite". 

b) Petar Skok - Zagreb 1940, Osnovi romanske' lingvistike i 
Etimologiţski ijecnik hratskog iii srpskog jezika (I-IV otseka zaprega 
Jazu 1971-74) 

c) Emil Petroviri Cluj 1937, a anchetat pentru ALR 11 
(Atlasul lingvistic român 11), graiul românesc din satul Jdrelo - pe 
Mlava-Serbia de răsărit, Sever Pop a anchetat satul Bătinţ (Bătinac) 
de pe Morava în ALR 1. 

S-au mai anchetat satele de pe Tîmoc, Bregova (858) şi Alova 
(859) ca şi Sveti Petar în ALR 1 (858). Datele au fost  publicate în 
ALR L, tipărite în deceniul al IV-lea sec.XX. Atlasul lingvistic român 
s-a realizat cu sprijinul şi sub conducerea profesorului  Sextil Puşcariu 
în cadrul Muzeului Limbii Române din Cluj. 

Aici s-ar putea adăuga şi cercetările profesorului  german 
Gustav Weigand. românii din sudul Dunării (Timoc). 

Mai trebuie citat "Knaus Wdt Atlas" Berlin 1938, 147 apoi 
Dicţionarul enciclopedic croat: "Lexikom Minerva Zagreb 1938, p. 
634 care dă cifra  de 280.000 români în Serbia de răsărit. 

d) Virgil Nistorescn (1969), anchetează dialectul în 28 de 
sate din zona Vidinului-Bulgaria în baza unei convenţii încheiată între 
Academia Română şi Academia de Studii din Bulgaria, cercetările 
s-au ternminat în 1976 dar au mai continuat în 1993, după Revoluţie. 
Materialele alcătuiesc Arhiva fonografică  a limbii române (de 
fonetică  şi dialectologie de Valeriu Şuteu. 

Textele se află  în arhiva dialectală a Institutului de 
lingvistică din Bucureşti. 

Institutul român de folclor  din Bucureşti are înregistrate pe 
benzi de magnetofon  sute de balade populare de la românii din 
Timocul sârbesc şi bulgăresc, ca şi nenumărate texte. 
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Fonetica Universităţii din Timişoara a avut un fond  de sute dc 
balade şi texte, înregistrate de Cristea Sandu Timoc şi donate 
Universităţii. O parte din ele au fost  duse în Germania de profesorul 
Gabriei Manolescu. 

Deţinem un forai  din fonoteca  pe care o are Institutul de 
Folclor şi Universitatea din Timişoara, întregul fond  aparţine 
românilor din Timoc-Serbia şi Bulgaria, dar nu vlahilor, deşi este 
aceeaşi naţiune; toată Europa ştie acest lucru numai în Balcani nu se 
ştie. Să-i creadă cineva? 

Profesorul  lingvist Virgil Nistorescu posedă mii de texte de la 
românii din Timoc în cartea: "Românii H m o c e n i din Bulgaria" care s-
a tipărit m colecţia argumente, el are următoarea părere pe ultima 
copertă despre românii timoceni: "Conştiinţa apartenenţei la trunchiul 
dacoromânesc este vie la aceşti români, care, în ciuda condiţiilor 
specifice  evoluţiei într-un mediu halogen, şi-au păstrat o limbă 
frumoasă,  apropiată mult de graiurile daco-române de sud, în speţă de 
cele olteneşti şi munteneşti. 

e ) Eufene  Boia, Romanian. diplomatic relations with 
Jugoslavi ia in the interval-period 1919-1911. New-York 

Intr-o carte de 501 pagini, se ocupă de românii din Timoc -
Jugoslavia în 16 pagini şi în toate cazurile vorbeşte despre românii 
timoceni şi nu despre vlahii timoceni, terminologie impusă de 
politicieni şi nu de circulaţia liberă a cuvintelor. Ex. the Romanians in 
the Timok so as not to raise question absut the Danube frontier"  p. 52. 
Populaţia românească din Serbia de răsărit se simte jignită când i se 
spune viahi, unii nici nu ştiu că lor li se atribuie de sârbi şi bulgari 
această denumire. 

Mala Enciclopediia "Prosveta" Beoerad 1939 
"Vorba Noastră" ziarul Mişcării Românilor Vlahilor din 

Serbia-Jugoslavia anul 11 nr.8-9ucureşti 1996 
Despre prizonierii timoceni în 1941 

La pagina 10 stă scris şi în română şi în limba sârbă. Dăm 
textul în limba sârbă, pentru că românii sunt convinşi că sunt români, 
nu există nici o îndoia!* 
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Azi nu e necesar ca cineva să-i înveţe pe români, ce fel  de 
neam sunt; nu sunt nici paranoici, nici iresponsabili. 

Totuşi, mai târziu au fost  autorităţi la Belgrad, care au 
regretat eliberarea celor 5000 români timoceni şi 2000 din Banatul 
sârbesc, numai pentru că s-au declarat români. în lagărele germane din 
Bulgaria sau din Germania. 

"Vorba Noastră" nr. 10. 1996 P 7 Se publică o declaraţie 
prin care: "Cititorii noştri se plâng că unii vânzători de ziare sârbi nu 
expun, la loc vizibil, ziarul nostru, împreună cu cealaltă presă, iar 
atunci când cer cumpărătorii, doar atunci scot de sub tejghea din 
interiorul chioşcului. Nu ştim de ce &c aşa, daci nimeni nu le-a dat 
ordin în acest sens p.7". 

Şi In timpul ocupaţiei germane şi bulgare (1941-1944) ziarele 
nu se expuneau la vedere, pachetele nici nu se dezlegau, personal 
ne-am convins de sabotaj în multe oraşe: la Pojarevac, chioşcul lui 
Pandurovici. Azi patrioţi sârbi cumpără toate ziarele româneşti şi le 
dau foc. 

"Vorba Noastră" nr.10 Bor decembrie 1996 p 5 
Dacă nu aţi ştiut, dl. Dimitrie Crăciunovici preşedintele 

Mişcării Românilor Vlahilor din Serbia-Jugnslavia spune despre 
recensământul oficial  al populaţiei din Serbia următoarele: 

în Voivodina sârbi 57%, ungurii 16,6 % romi 1,2% 
români 1,9%. 

în Kosovo sunt 59,3% musulmani şi 37 % sârbi. 
în Serbia 87,3% sârbi, 1,3 % albanezi 0,3 % bulgari, 0,4 % 

romi 1,2 %români şi 0,3 % Vlahi Totul este de necrezut? Deşi în cele 
patru judeţe din Serbia de răsărit Tihomir Georgevic spune că sunt 
483 sate româneşti, cum de sunt azi numai 0,4 %. în timp ce Vladimir 
Dapcevici în "Srpska rec", Beograd 1996, spune că în Serbia sunt 
1.100.000 vlahi şi 1.000.000 ţigani. Ce putem spune despre 
recensămintele oficilale,  când n-au nici o valoare juridică sau morală 
(p.5)? P.S.C scrie despre declaraţia doamnei Sandu Maria făcută  la 
redacţia ziarului "Vorba Noastră" la 20 octombrie 1996, membră a 
Astrei Române Timişoara. La voi e frumos,  a spus ea. Sper ca, după 
atâta timp şi soţul meu Cristea Sandu Timoc care trăieşte din anul 
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1941 în România, să viziteze această regiune. Lui nu i s-a permis să 
viziteze Iugoslavia cu toate că nimeni nici odată nu a dat vreo 
explicaţie în legătură cu aceasta. Astăzi, acest lucru nu mai are nici o 
importanţă. Insă ştiu că a suferit  mult din această cauză p.3. Cristea 
Sandu Timoc este născut acolo în Serbia la Alexandrovac şi n-a comis 
nici o crimă ca să fie  "persoana non graţa" numai pentru că totdeauna 
s-a declarat român şi a suferit  pentru aceste nedreptăţi privaţiuni şi 
temniţe grele comuniste. Trăim într-o lume în care se spune că 
Dumnezeu când a trecut peste Balcani a vărsat o căruţă cu şerpi 
veninoşi, peste sârbi, de aceea aici niciodată nu va fi  pace. nici 
stabilitate, nici bunătate. Un caz neobişnuit, petrecut în restaurantul 
din Petrovac pe Mlava. Un vecin de la o altă masă, sârbul Dragişa 
Milojkovici, îl vede pe Gruici Dragutin rezimat cu o mână de umbrela 
de soare, la care înfuriatul  "patriot" Milojkovici îl ameninţă să se 
ducă în România, pentru că e vlah şi nu este autohton. 

In faţa  unei mentalităţi ca din epoca de piatră, care apelează 
la tancuri pentru că a atins o umbrelă, cine mai are curajul să se 
declare român, ca să obţină şcoală, biserică, mass-media în limba 
maternă? 

.Articolul este scris de Draghişa Periei. Ratomir Markovic, 
prof.  de limba română din Homole-Rakova Bara şl Vorba Noastră an 
VI nr.ll BOT, Martie 1997, p. 9 scrie bilingv articolul: "U opstini 
Kladovo Rumuni (Vlasi) su vecinstvo stanovnistvo". în comuna 
Cladova românii (valhii) sunt majoritari. 

Profesorul  de limba română din Serbia, Ratomir Markovici 
face  o recenzie a monografiei:  "Cladova, perla văii Dunării" scrisă de 
profesorul  Milutin Nicolici. 

Autorul susţine că: "sârbii formează  populaţia majoritară, 
urmaţi de "muntenegreni" şi nici nu-i aminteşte pe români sau vlahi 
după sârbi, deşi ei în realitate simt majoritate absolută. 

Se ştie fără  tăgadă că în jurul Cladovei sunt 19 sate, din care 
unul Petrovo Selor este colonizat la 1848 cu multenegreni, deci în 
întreaga zonă un sat sârbesc (mai degrabă mixt) iar în rest o mică 
minoritate sârbească colonizată după 1960. 
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Vlahiiwntromâni-  Cristea  5 

în oraşul Cladova pe la anul 1600 sub Mihai Viteazu apoi sub 
Constantin Brâncoveanu se repara cetatea, nu se amintea un cuvânt 
că existau sârbi. Chiar şi azi n-ai nevoie de domnul Nicolici sau 
recensămintele oficiale,  pentru că majoritatea absolută a oraşului este 
românească şi toată Serbia ştie acest lucru. Chiar şi preşedintele Lilici 
Zoran e născut din mamă româncă în sat pur românesc Brza Palanka 
domnia sa nu ştia până la 7 ani sârbeşte, dar nu ştim dacă are curajul, 
ca om politic, să se declare român, sau dacă ştie că vlah şi român este 
unul şi acelaşi lucru . 

Profesorul  Ratomir Marcovici arată că românii din Serbia 
sunt discriminaţi şl, deşi au cerut drepturile în scris, răspunsul evaziv 
a fost  că li s-au primit scrisorile, dar n-au fost  rezolvate doleanţele 
lor. La Cladova locuitorii, încă din 1973 au cerut şcoli în limba 
maternă-română, dar nu li s-a aprobat Demersurile domnului 
Cedomir Pasatovici, liderul Partidului Vlahilor Independenţi din 
Serbia, aici n-au fost  luate în seamă: "VoTba Noastră", an VI, nr.l 1, 
Bor martie 1897, p. 11-12 rubrica "Pisma citalaca" (p.11-12) de 
Gvozdan Petreskovici 59. BD Mangenta 75010 Paris: remarcă un caz 
de o naivitate înduieşătoare. O femeie  aflată  la târg, în noiembrie 
1996 la Jabucovac lângă Negotin îi răspunde unui tânăr sârb din 
Paracin. că ea nu ştie sârbeşte. La care tânărul patriot sârb indignat 
răspunde: "Sta kazes ti da u ovoj zemelj, mora da se govori samo 
srpski". Ce spui femeie,  în această ţară trebuie să se vorbească numai 
sârbeşte. Iată o mentalitate paranoică. "Ce-mi tot povesteşti despre 
aşa zisele drepturi ale minorităţilor că or veni ei, să le arate românilor 
drepturi, zise negustorul." 

13. Gvozdan Petreskovici. 59 B.A.- scrie revoltat: în Serbia 
de răsărit se aplică încă metoda veche folosită  de barbari "intimidează 
şi domneşte". 

Autorul articolului citează un caz din primul război mondial 
(1914), când regimentul 13 format  din români (vlahi), ca să apere 
retargerea Statului major sârb, din 4.400 soldaţi toţi au pierit doar 80 
de răniţi au scăpat, (p.12) apărându-i pe sârbi. 
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Deasemenea, mai aminteşte că din cei 8000 soldaţi care au 
luptat în al doilea război mondial, românii au fost  aşezaţi tot pe prima 
linie, din ei au rămas jumătate. Oare vlahul care trăieşte împreună cu 
sârbul de 150 de ani, nu are dreptul ca în ţara pentru care a luptat să 
se bucure de unele drepturi?! Oare noi, populaţia atât de numeroasă, 
şi cel mai vechi popor din Balcani, nu putem să ne bucurăm de 
respectul sârbilor în patria noastră? 

S.C. în acelaşi ziar scrie: "O zi în Rudna Otava" p . i 3 ţ 
pensionarul pe nume Străin se plânge de pensia de erou în Bosnia, în' 
războiul de eliberare şi pe care o primeşte rar: "Mă doare şi piciorul 
mi-a degerat in Bosnia. Trei zile am mers desculţ prin zăpadă. Am 
luptat cu tovarăşii mei să eliberez ţara. Acum reiese cu totul altceva" 
(p.13). Mai e supărat pe preotul nostru care a permis să se distileze 
un alambic de rachiu în curtea bisericii noastre, chiar de Bobotează. 

Un asemenea preot sârb, la înmormântarea tatălui domnului 
Dimitrije Crăciunovici, preşedintele românilor (MRVSJ), în 1995 a 
declarat: "fraţilor,  moartea 1-a mai secerat pe un sârb de-al noastru". 
La care feciorul  defunctului  ofensat  i-a retezat-o: "Ce tot spui părinte, 
Ce sârb a murit? Tatăl meu nu era sârb, era român, terminaţi cu 
minciunile! lăsaţi politica naţionalistă şi vedeţi-vă de religie!... 

Nasa braca Vlasi de Vladimir Paunovici 
Pogledi - Kraguevac 28 iunie 1991 (P.3> 

Ziaristul Paunovic este printre puţinii sârbi care nu varsă 
veninul urii faţă  de românii timoceni din Serbia. Poate fiindcă 
naţionalismul şi comunismul nu se afirmaseră  cu atâta înverşunare pe 
atunci. 

Konstantin Ziricek în Istoriia Srba aratâ că germanii 
numeau pe celţi şi români vlahi (plural Walhas), deasemeni nemţii îi 
numeau pe italieni "Walahen" sau "Walahe", de unde derivă 
denumirile slave pentru romani "vlah" ruseşte "Walah" şi "Vlasi" 
pentru sârbi. 

Aşa se numesc azi în cehă, poloneză, slovenă italienii, iar 
rusii, bulgarii si sârbii îi numesc pe vlahi "rumuni" f p.3) 
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Românii se numesc între ei români iar vlahii din Serbia de 
răsărit se numesc între ei "rumâni", iar în Macedonia "aromâni". 

Apelativul de "rumân" datează din Evul Mediu, din Valahia 
(Ţara Românească), Vlaska Zemlja. 

Inginerul Draghici (Dragpmir) din Kriveli-Bor-Serhia 
susţine că "porecla de vlah în vorbirea din Serbia de răsărit, aparţine 
limbii române care, din cauza forţării  ei în nedezvoltare, are un 
caracter arhaic p.21" 

Prof.  Ratomir Markovic. în cotidianul din Belgrad Politika 
din 6 aprilie 1996 , ca replică scrie articolul "Vlasii su Rumuni". o 
jeziku i pismu Rumuna iz ist ocne Srbija, povodom "Azbuka Vlaskog 
jezika" iii o nekim osvovnim pitanijima lingvistike" 

Profesorul  lingvist, el însuşi român din Timoc zona Homole, 
răspunde la tentativa de a le sugera românovlahilor din Serbia de 
răsărit un alfabet  chirilic prin articolul (Azbuka Vlaskog jezika), de 
etnologie din Maidanpek Paun Durlici, publicat în Pnlitjka l a 27 
ianuarie 1996, propunere respinsă de orice român sau vlah cu bun 
simţ şi puţine cunoştinţe de lingvistică. 

Limba română ca limbă latină nu poate îmbrăca decât o haină 
civilizată. Este o chestiune prea simplă ca s-o mai discutăm. 

Prof.  Stevan Diabic (Zrenianin), "O nadimcima rumunskog 
porekla u srbe" In Radovi Rumunsko Jugoslovenskog Simpozijuma 
21-25 oct. 1976, Bucureşt 1979 ,pp. 124-129." 

In anul 1979, deci acum 18 ani un profesor  sârb spunea că în 
Banat, încă le mai spun sârbii românilor "vlahi "n "vlah kakn g/> caHa 
ngzivaiu rumuni u Banatu I Cincari u Makedoniii (Petar Skok 111 
EJ43T 

"Vlah" este terminologia atribuită generic tuturor românilor, 
din Bucovina, Basarabia, Transilvania, Valahia Mare, Moldova ca şl 
cei din sudul Dunării până în sec. XVIII -lea. 

Borba 3 mai 1991 Zasto ce Pokret Vlaha I Rumuna 
Jugoslaviji, obratio MVR-u Bora-Legalni skupe legalnog pokreta 
ometao je milicioner. 

Se pomeneşte aici de vlahii şi românii din Iugoslavia, de fapt 
din Serbia (sudul Dunării). într-un alt articol în presa sârbească un 
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îmi-  Cristea  Saridu  ilmae 

ziarist se miră cum Dimitrie Crăciunovici îndrăzneşte să ceară pentru 
vlahi şi români preot care să facă  slujba în biserică în limba maternă, 
adică română a enoriaşilor. 

Politika 10 iulie 1975 p.21 "Da li znate? Vlasi .Deo srpske 
nacije". 

Autorul susţine că vlahii sunt o parte a naţiunii sârbe. Fireşte 
că da, aşa cum toţi cetăţenii aparţin acestei instituţii în calitate de 
cetăţeni "Vlahii s-au încorporat în naţiunea sârbă dar şi celelalte 17 
minorităţi au acelaşi regim juridic "Nu înseamnă că românovlahii au 
renunţat la etnogeneza lor şi au adormit pentru eternitate. 

în sârbeşte ziarul scrie: Etnicki i nemaju posebnu 
individualnost, od jezika, slicnog rumunskog dialekta, do interesanih 
obicaja i zivopisnog folklara"  în traducere pentru liderii politici 
iugoslavi şi sârbi, ca să ştie "Din punct de vedere etnic, au o 
individualitate aparte începând de la limba identică cu dialectul 
românesc până la obiceiurile şi folclorul". 

Ziarul din Bucureşti "Ziua" 13 decembrie 1994, publica 
articolul "Vameşii sârbi nu lasă morţii să treacă fără  viză" .Era vorba 
de Mladina Cimponerovici din Sanmarinovac accidental mortal la 
Strehahia, ea nu putea să se înapoieze în ţara de origine, pentru că 
moarta trebuia să obţină viza specială de la consulatul Serbiei din 
Timişoara. 

Pe vremuri, înainte de cel de-al doilea zăzboi mondial, s-a 
întâmplat un caz ieşit din comun, o vacă a lui moş Pârvu din satul 
Kosovo a trecut frontiera  în Iugoslavia la Koilova şi i-a trebuit 
paşaport ca să se poată întoarce la păscut în ţara de origine. După ce 
s-a obţinut paşaportul pentru vacă de la Vidin, s-a născut viţelul şi a 
trebuit pentru grănicerii sârbi, trecut în paşaport şi viţelul cu poza lui. 
Iar când toate complicaţiile s-au terminat s-a înapoiat care cu viţelul 
n-a trecut pe care unde se săvârşise infracţiunea,  ci au purtat-o în 
camion până la vama de la Vrska Cuka, Ia vreo 40 km. spre miază-zi 
Isprăvi care nu se întâmplă decât odată-n secol. 

Ziarul Novosti, 5 august 1996 -^rie "U novini puşti snovi" Ifl 
ziar adevărate vise în care Mişcarea Roinânilor-Viahilor din Serbia 
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cere înfiinţare  de şcoli primare şi biserici, cu limba de predare în 
limba română dar binenţeles şi sârbă. 

Tot aici se mai scrie că poliţia la Slatina Borului a confiscat 
500 abecedare româneşti (în 28 august 1993) şi aceasta apare ca o 
mare biruinţă pentru poliţie. 

Câte mii, zeci şi sute de mii de cărţi, reviste, ziare, sârbeşti 
n-au trecut pe ia vămile româneşti şi niciodată cineva nu le-a confiscat 
fiindcă  sunt pentru studenţii, copiii, şcolarii sârbi din România şi nu 
înţelegem ce rău pot face  nişte cărţi de şcoală unei ţări? 

M-aş ruşina dacă în acest secol, românii ar fi  în stare să se 
coboare la un nivel atât de scăzut, în respectarea valorilor culturale 
ale unor vecini. 

"Politicka" din 27 iulie 19%. p.15 scrie: "Neobican sudjki 
proces u Boru" 

E vorba de procesul de divorţ al lui Petar Iankovici 
Timoceanu din Bor, redactorul şef  al ziarului Curcubeul timocean. La 
proces el a dorit să profite  de Constituţia Iugoslaviei şi a Serbiei, 
care-i dădea dreptul să aibe interpret în limba maternă. Insă 
judecătoarea, contrar legii fundanmentale,  a constatat că el nu e 
român, ci este sârb, părerea judecătoriei din Bor, Iovanovici. Ea a 
justificat  că limba română nu este în folosinţa  instanţelor 
judecătoreşti. 

Ziarul sârbilor din Banatul românesc, Nasa rec din 7 
septembrie 1993, scrie un articol ca satisfacţie,  după isprava de la 
Bor, când poliţia a confiscat  cărţile iar delegaţia românească după 5 
ore de reţinere la poliţie a fost  eliberată, în care propune un centru 
cultural pentru sârbii din Banatul românesc la Timişoara, iar altul 
pentru românii din Banatul sârbesc la Vârşeţ şi un consulat la Bor, în 
centrul românilor din Timoc. Propunerea a rămas vorbă goală. 

Ziaristul V. Terovici nu e mulţumit de nici unul dintre liderii 
vlahilor: Dimitrie Crăciunovici, Zoran Sibinovici şi nici de domnul 
ing. Dragomir Draghici, lider în Forumul Cultural al Vlahilor din 
Serbia, pentru că toţi aceştia se declară români şi doresc introducerea 
limbi române ca limbă maternă în şcoli. Iată că nu e bine, în pragul 
sec. XXI, ca lumea să aibă drepturi! 



Un exemplu şi mai concludent 
Românii timoceni din Serbia de răsărit au ajuns o problemă 

încă de la începutul sec. XX (1906) când Tihomir Georgevic scrie: 
"Kroz Nase Rumune". "Printre românii noştri". Astăzi există o teamă 
reciprocă, iar presiunile de a-i desfiinţa  sunt draconice, perseverente, 
disperate, folosindu-se  un întreg arsenal de procedee ca să-i 
descurajeze şi să-i determine să renunţe la originea lor etnică, având 
deja argumentul că sunt de aceeaşi religie ortodoxă. De aceea, spunea 
Tihomir Georgevki în cartea amintită că recensorii nici nu i-au mai 
numărat pe români socotindu-i sârbi după religie. 

Metoda aceasta a unei confuzii  voite este foarte  veche, la 
Srem. unde s-au născut câţiva împăraţi români şi a avut palat şi 
împăratul Traian, vădica Longin Raici .la 1648, era numit- "Vlădică 
viaskog iii srpskiifţ  namfo  11 Srjjem kojetn paticne sve fruskogorske 
mănăstiri i parohie (Vlădică român sau sârb, din Srem de care aparţin 
toate mănăstirile şi parohiile). 

Un ah argument în privinţa acestei confuzii  legalizate de 
slavi în Lica. spre Adriatică, se spune într-un document: T u se nalazi 
Vlasi. to jest srblji (Vlahii mili Rasciani"..."Srblji iii Vlasi imaju 
episcope to jest Vlădică postavljenog i izahranog od kralj velicanstvo 
o poturcenog od apostolske Rimske stolice po imenu Isaiu Popovici 
koii sedi u Mărci". 

în traducere: "Aici trăiesc vlahii, adică sârbii, vlahii sau 
Rascienii"... "Sârbii sau Vlahii au episcopi adică vlădici numiţi şi 
confirmaţi  de rege, apoi recunoscuţi de capitala apostolică de la Roma 
care se chema Isaia Popovici cu sediul la Mărci". 

Un alt document tot din sec. al. XVII-lea, din 23 septembrie 
1696 spune: ban pomu vladicinu vlast nad vlaskim iii srpskim 
narodom izmedju ijeke Une, Kupe sto je iz Bosne poveden" adică era 
vorba de groful Adam Baciun. în traducere: "Adam Baciun era ban 
prin puterea mitropolitană peste Vlahii sau sârbii aşezaţi între râurile 
Una. Kupa. care curg din Bosna". 
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în 1944 am avut prilejul să stau de vorbă cu români din 
această zonă de pe valea râului Ub, unde, spuneau ei, sunt nouă sate 
pur româneşti. 

Fără să intrăm în detalii, nu credem ca redactorul 
documentului să-i fi  confundat  pe românovlahii cu sârbii, mai ales 
acolo unde erau catolici, pentru că despre sârbii catolici n-am auzit, 
ci mai de grabă e vorba şi de vlahi şi de sârbi care au trăit laolaltă în 
aceste provincii şi au avut (posibil) biserici comune, cum au avut în 
Timoc şi în Banat 

Sârbii, până în sec. al XVH-lea, nu s-au răspândit spre noid 
către Dunăre şi Belgrad, ei au gravitat mai mult în Serbia Veche spre 
sud la Naissus, Karaguni (Kragujevac) Konstantin Ziricek în Istoria 

<P-3) ^ e a că: "Sârbii locuiesc în Serbia Zahlumia şi 
Trebumia (Duklia nu e amintită) şi în Pagania (Constantin 
Forfirogenitul,  3, 153, 160. 

Se explică astfel:  "Valea Moravei a fost  mult timp sub 
ocupaţia avarilor, care la început erau vecinii de la vest ai bulgarilor". 

Izvoarele franceze  amintesc în Pomoravlc pe Timoceni 
( Timociani 818) aşezaţi pe râul Timoc, mai departe în Dacia de pe 
Dunăre (Daciam, Danubia adiacentum) în apropierea bulgarilor. Se 
aminteşte despre "Abodriţi qui Valgo Praendencenti vocantur (824) 
sub denumirea "Oster-Abotrezi", anonima havarezii, slovenii, bodrici, 
în Banat şi la vărsarea Moravei. 

Este pomenit un episcop pe Morava la Branicevo -
Viruinadum în sec XI. XII, dar nu era de sorginte slavă, dacă nu era 
de origine vlahă, putea fi  numit de regele Ungariei. Trebuie menţionat 
ca până în sec. al XlX-lea ţinutul din sudul Banatului şi sudul 
Olteniei, unde azi trăiesc românii timoceni, se numea "Banatul 
î imişoarei" după hărţile austriece şi sârbeşti. 

Nu trebuie în pragul sec. al XXI-lea să mai fim  excluşivişti, 
naivi, intoleranţi. Lumea nu se mai mişcă în direcţie marxistă 
sovietică. Ţokwill spune în această privinţă: "Mi se pare că popoarele 
azi merg în direcţia unităţii. Relaţiile intelectuale unesc între ele cele 
mai "îndepărtate teritorii ale globului şi locuitorii nu pot să fie  străini, 
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unii faţă  de alţii, sau să nu se intereseze despre ceea ce se întâmplă 
undeva la capătul lumii." 

"Astăzi se resimte slab deosebirea dintre europeni şi urmaşii 
lor din Lumea Nouă, cu toate că îi separă oceanul, decât între anumite 
oraşe ale sec. al XHI-lea pe care le despărţea o apă." 

Tokvill n-a avut de unde să cunoască mentalităţile bizantine 
înapoiate despre cultură şi civilizaţie din Balcani. Pentru că, de pildă, 
statele balcanice: sârbii, grecii, bulgarii, întreţineau relaţii culturale 
libere deschise cu statele aşezate la zeci de mii de kilometri pe 
planetă, dar fac  oprelişti cu românovlahii, fie  din Timoc, şi aromânii, 
ca să nu treacă Dunărea fără  nişte suprataxe, care-1 decurajează pe 
oricine să-şi mai vadă rudele, sau să participe la evenimentele 
cultural-artistice. 

In Balcani toate ţările din zona ortodoxiei au căutat prin 
metoda " mancurtismului" să facă  într-o lume civilizată, ceea ce făceau 
turcii cu pruncii creştini luaţi de la români, sârbi, bulgari, etc. In baza 
"dării sângelui", pe care ei îi educau în spirit de ură şi dispreţ, faţă  de 
limba lor maternă, ţara, părinţii şi fraţii  lor. Acest lucru s-a practicat 
în Balcani din 1945 până Ia Revoluţie şi în virtutea inerţiei continuă şi 
azi, dar numai împotriva românovlahilor. Ne întrebăm care e cauza? 

De aceea. înlocuirea forţată  a denumirii de român sau rumân 
cu cea de vlah. în speranţa că nu există o Valahie care să-i i-a sub 
protecţie şi atunci se justifică  desnaţionalizarea forţată  (cazul 
ţiganilor, vlahilor, moldovenilor). 

De aceea, a apărut o glumă la miază-zi de Dunăre în privinţa 
logicii "pamslaviste" expansioniste şi despre uzurparea de drepturi. 

"Se zice că un împărat zuriiu şi îngâmfat  a pus hăţurile în 
gura unui ţap, apoi şeaua şi s-a urcat pe ţap, mergând prin cetate şi 
întrebând mulţimea: 

-Aşa e tovarăşi că e grozav căluţul meu? 
-Aşa e împărate! 
-Aşa e că-mi stă bine şi frumos? 
-Aşa e Măria Ta. 
-Aşa e că-i stă frumos  căluţului? 
-Aşa e Măria Ta. 
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Insă împăratul, nu era chiar aşa de nărod şi nici timpit, cum îl 
credea gloata. Ajuns lângă o babă, care n-a minţit şi n-a jurat strâmb 
în viaţa ei, o întreabă: 

- Babo uite bine la calul meu, e cal verde ori nu e verde? 
Baba speriată răspunse: 

- "Calul este după voia voastră şi nevoia noastră şi-i vai de 
maica noastră".. 

Comentariile sunt deprisos. 
Guvernanţii din Peninsula Balcanică duc o politică conjugată, 

un adevărat complot împotriva limbii şi neamului românesc. Fără să 
aibă cele mai elementare cunoştiinţe despre limba română sau istoria 
românovlahiilor ei o ţin sus şi tare, că fraţii  noştri sunt vlahi şl chiar 
sârbi sau bulgari "românizaţi", cuvântul de "vlahizaţi" încă nu este 
inventat. 

Se ştie că după cucerirea Daciei de către romani la 106, a 
început romanizarea daco-traco ilirilor din nordul şl sudul Dunării, 
aşa s-a născut poporul român sau vlah, denumire de celţi, căci 
românii între ei nu-şi spun vlah, cum nemţii nu-şi spun nemţi, cum 
vienezii nu-şi recunosc că sunt din Beci etc., ci din Viena. 

Filologii şi istoricii germani, francezi  şi alţii, au constatat că 
vlahii din miază-zi de Dunăre, vorbesc aceeaşi limbă cu cea a 
românilor sau vlahilor din Dacia, fosta  Vlaska sau Valahia Mare şi 
Valahia Mică. 

Poporul român a apărut în istorie, peste tot în Balcani, în 
Dacia Aureliană (Timoc) ca şi în nordul Dunării, sub denumirea de 
români de la romanus nume ce era folosit  între ei, pe când popoarele 
vecine sau îndepărtate îi numeau Vlahi, Volhi, Voloh, Vlasi, 
Kuţovlahi, Ţinţari, etc. 

Identitatea numelui de vlah din Carpaţii Păduroşi de dincolo 
de Nistru, până la Marea Neagră, Marea Adriatică şi Egee, a dovedit 
că s-a vorbit în vreo 12 provincii sud şi nord, dunărene aceeaşi limbă 
Şi există nenumărate Vlahii în care au pătruns, grecii, albanezii,sârbii, 
bulgarii, turcii, ungurii şi alţii. 

Existenţa lor şi astăzi pe aceste teritorii, în care toponimia, cu 
munţii şi apele cele mai mari, sunt de origine daco-romană este, deci 
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indubitabilă, idee că oriunde au peregrinat vlahii cu turmele lor, 
totdeauna s-au numit rumâni sau români şi au trăit în nemijlocită 
legătură cu teritoriile marelui Danubiu, el i-a unit pe români, cum 
Gangele i-a unit pe indieni şi Nilul pe egipteni, formând  un singur 
popor, care a folosit  în toate timpurile aceeaşi limbă. 

De la acest nume a venit denumirea de arumân la aromâni: ba 
mai mult la vlahii din Albania, aşezaţi la o mare depărta:. de Dunăre, 
se foloseşte  denumirea de român şi rumân şi chiar răm:";i de român 
şi rumân. Mai târziu şi-a pierdut sensul etnic şi s-a trecut la cel social 
de "iabog" (ad scriptis glebae) "om legat de pământ".. 

Numele acesta de oameni a pământului, legaţi de pământ aşa 
cum o doreau latifundiarii,  nu reflectă  un popor înjosit făcut  rob unor 
stăpâni de latifundii.  Pentrucă românovlahii nici în Balcani în Dacia 
Aureliană şi nici în Dacia Traiana, nu s-au mutat pe alte moşii sau 
pământuri străine, au rămas acolo unde s-au pomenit, totdeauna. 

Sârbii, bulgarii, grecii, turcii, s-au colonizat în mase, de zeci 
de mii de familii,  ocupând teritorii mai fertile,  mai sigure de trăit, dar 
românii sau vlahii n-au făcut  acest lucru: Ei au emigrat dar numai 
individual. 

în masă românii au fost  colonizaţi forţat  de către ruşi la Polul 
Nord în Serbia, până la Vladivostok, însă cazuri metanastazice, cu 
valuri de emigranţi colonizaţi în ţinuturi turceşti, greceşti, sârbeşti, 
bulgăreşti, ungurelşti, nu se cunosc. 

Turcii ne-au spus pentru că eram păstori "ciobani" dar ne-au 
mai spus şi vlahi, alături de cel de Romanus nume folosit  mai rar. 

Pe când aromânii sau rumânii au regimul, după teritoriile 
ocupate din Pind şl Tesalia, Epir, cei din munţii Gramos 
"Grămuştenii", păstorii seminomazi din Albania îşi zic "FârşeroţT 
după satul Fraşari", alţii "Moscopoleni" după fostul  oraş distrus 
Mascopole. 

Grecii şi slavii numeau zonele locuite de români sau 
România, cu apelativul "Valahia", Paleo-Vlahia Vlahia Veche, 
Englezul Gecgge Waider la 1875 dă de satul aromânesc Vlaghia 
transcris Vlahi, nu departe de Teba 
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Aromânii numeau cu numele lor oraşe de exemplu: Salonicul 
era Săruna, iar romanii Salona, pe când românii timoceni numesc 
Vidinul Dii 

Vlasi s-au numit olteni, munteni, bănăţeni şi moldoveni lor li 
s-a spus că sunt din Kara Vlaşka şi Kara Bogdanska. însă, cărturarii 
chiar şi pe Megleni, i-au numit Megleno-români, pe Istrieni istro-
români sau pe aromâni macedo-români, pentru că aparţin aceleaşi 
etnogeneze daco-romane. 

Cel puţin douăsprezece Vlahii au dispărut în Balcani, iar 
grupuri mari de aromâni ca Saracacianii s-au asimilat, azi mai 
păstrează doar portul aromânesc. 

Alte exemple despre tragedia românilor din Balcani 

Fără a avea pretenţia că am spus tot ceea ce trebuia spus 
despre neocomunismul şi ultranaţionalismul de la miază-zi de Dunăre, 
unde românii timoceni sunt cel mai vechi popor peste care au venit 
slavii şi bulgarii mault mai târziu din Euro-Asia, prezentăm încă o 
serie de dovezi de genocid şi etnocid practicate şi azi nu mai în 
Serbia faţă  de români, ci şi în alte zone, în care se aplică abuzul de 
drept, sub directa complicitate a statului. 

Ce rost are ca unii cetăţeni, neşcoliţi în materie de lingvistică, 
istorie, etc., să propună în presa din Belgrad un alfabet  "Păuniţa" 
despre care s-a vorbit mai înainte, intitulat: "Azbuka vlaşkog jezika" 
şi publicat în cotidianul Politika din 27 ianuarie 19% la p. 19? 

După ce un profesor  de specialitate din Homole publică tot în 
Politika din 6 aprilie 19% articolul prea bine argumentat "Vlasi su 
Rumuni", o altă tentativă la fel  de penibilă şi ruşinoasă, are loc la 
Viena, unde un tovarăş este îmboldit de cineva să publice şi el o 
ispravă la fel  de neizbutită, un alfabet  de data asta o mixtură de 
alfabet  latin ce cel grecesc ca şi când românovlahii abia acum s-ar fi 
trezit pe planetă şi fără  alfabet.  Noroc că din Serbia le sare cineva în 
ajutor. 
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Alte argumente: 
• Avem în vedere fapte,  nu afirmaţii  şi cităm cartea de membru dt 
la minele din Bor, Sf.  Gheorghe, anume cartea nr.14 pagina 79 
nr. 13.395 pe numele pe numele de Iavan Stirban, în care pe fila 
impozitelor achitate apare deasemeni în comuna Zlot în anul 1922, pe 
numele adevărat de Iovan MŞtirban, în care se prezintă un contract 
cu Iovan M. Dragu şi Naidin Şerban tot din Zlor. Mai târziu într-o 
legitimaţie din 1949, apare sub numele sârbizat de Stirbanovici 
Iovan, agricultor, de naţionalitate Vlah, deşi la 26 februarie  1926 
apare sub numele vechi românesc de Jovan Stirban, căsătorit cu 
Maria. 

In România există multe minorităţi inclusiv sârbii şi croaţii 
29.000, dar nimeni nu i-a rebotezat pocindu-le vechile nume de 
surginte românovlahă., lucrul acesta nu s-a întâmplat cu nici o alte 
minoritate. 
• O altă ispravă din care se vede tendinţa de a-i desfiinţa  pe românii 
timoceni din Serbia a fost  iniţiativa Partidului Comunist al Serbiei din 
anul 1948 (?) când academicianul Nicola Petrovici originar din 
Timişoara a organizat cu sprijinul organelor de stat o expediţie 
ştiinţifică  între Morava-Timoc, propunând în baza a cinci procese-
verbale (referate)  desfiinţarea  minorităţii ronmâneşti care primise 
legitimaţii în care li se recunoaşte identitatea de vlahi. După această 
incursiune de intimidare şi denigrare, doar Milovan Gilas a luat 
apărarea românilor din Timocul sârbesc. Urmarea a fost  desfiinţarea 
ziarelor: "Vorba Noastră" Lucrul Nostru din Zăiceri şi Bilten (bilingv) 
din Pojarevaţ. 

Să se fi  speriat Partidul Comunist din Belgrad după 
Conferinţa  Românilor (Vlahilor), publicată în Vorba Noastră din 13 
septembrie 1946, când românii se recunosc rumâni şi pun în paranteză 
apelativul de "vlah" care este dat de slavi?. 
• Până la alegerile din 10 noiembrie 1996, în articole apărea 
denumirea de român (vlah), dar după această dată când vina opoziţiei 
faţă  de regimul Comunist, se arunca pe Sandu Cristea care de fapt 
eram eu şi lucram la ambasada României; deşi eu n-am făcut  vreo 
politică ostilă Jugoslaviei, însă o cere nişte drepturi culturale 
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elementare pe care toate cele 17 minorităţi din Iugoslavia le aveau 
legalizate (cu excepţia românilor din Serbia) nu este nici abuz, nici 
trădare, nici duşmănie, este un fapt  real, normal, legitim. 

De la această dată 1946, românii din Serbia (Timoc) încep să 
fie  scoşi din istorie. Lucru acesta se făcea  prin micşorarea 
număruluiromânilor, reducându-se până la 93.444 în 1945, la 28.002 
în 1953, la 1330 în 1961şi la 14.653 în 1971. 
• Să uităm sentimentele o clipă, pentru că nu poţi lupta pentru 
drepturile tale, asuprindu-i pe alţii. în 1973 apărea la Belgrad volumul 
"Miscellanea "II de Duşanka Bojanic Lucacs şi la Sofia  un alt volum 
de acelaşi autor "Vidin I vidinskijat sandjak prez 15-16 vek 
amândouă conţineau în sute de pagini documente despre această 
populaţie contestată de noii veniţi din Kosovo în 1690 şi 1975 sau mai 
târziu. Să nu le cunoască confraţii  noştri încă, doar sunt în limba sârbă 
şi în bulgară. 

Oare liderii politici, parlamentarii să nu fie  la curent nici cu 
Glasnik etnografskog  muzeja 31-32 1968-1969-Negotinska Krajina-
Beograd 1989, p.78? Aici s-ar putea citi articolul bine scris de 
Bojonici Lucacs: "Krajina za vreme turske vlada? p.78 

Ei bine în judeţele: Krivina, Zagorija, Polomije, Timok, Crna 
Reka şi Festislan (Cladova) erau după recensământul turcesc din 1530 
/1531 în total 472 sate, 9.256 case şi 9 mănăstiri, dar de vlahi, nu de 
sârbi sau bulgari. Să se fi  evaporat aceşti vlahi, care sunt de fapt 
românii din zona Daciei Aureliene? 

Se poate să facem  valuri în jurul unei probleme cunoscută de 
întregul Balcan şi de Europa, dând informaţii  absurde şi iresponsabile 
despre nişte supuşi atât de harnici şi loiali? 

Atunci cum e mai bine? Să te revolţi să organizezi o 
administraţie paralelă aşa cum o fac  albanezii la Kosovo? De 6 ani să 
stai pe butoiul de pulbere cu "manum militari" pe străzile Priştinei 
obligându-i pe 400.000 elevi şi studenţi să înveţe clandestin în limba 
lor maternă toate gradele de învăţământ, în case particulare şi prin 
pivniţe, dând două parale pe loialitate, sau să fii  cetăţean onest, să 
respectaţi legile. Constituţia Serbiei şi să pretinzi ca şi statul să se 
poarte la fel  de civilizat Ce rău poate fi  în această privinţă? Pentru că 
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drepturile se pot cuceri şi dacă este voinţă politică şi prin alte căi, de 
la Adam şi Eva, nimeni n-a renunţat la vreun drept, fie  el cât de 
neînsemnat. Dar astăzi nu se mai aplică "Legea talionului", lumea 
intră în Europa şi dau examenul maturităţii. 

Ce umilinţă pot simţi românii dintre Morava-Timoc unde sunt 
majoritari, dacă nu egali cu sârbii, când ei dispar din istorie, din 
recensăminte. 

Până şi cântecele IOT, folclorul,  obiceiurile, portul, sunt 
prezenate, ca nişte valori inestimabile ale culturii şi civilizaţiei 
sârbeşti, iar europeanul neavizat crede în această şmecherie legaN^ta 
de stat? 
• Să luăm un alt exemplu în revista Nin din 19 iulie 1991, publicată 
Ia Belgrad, din cei aproximativ 1,1 milioane vlahi cum susţine ziarul 
sârbesc din Belgrad "Srpska rec" (1996) nu există nici un român sau 
vlah. Există o insulă de români la Alibunar şi Kovaciţa în Banat Să 
fim  chiar atât de feroci,  încât să credem că numai noi suntem pe faţa 
pământului, pentru că unii să-şi rezolve problemele, iar alţii să prefere 
omenia, raţiunea? 
• Altceva, astăzi cetăţenii sârbi (iugoslavi) ca să treacă Dunărea 
in România cheltuiesc aproximativ 280.000 lei încât la vămile sârbeşti 
românii nu mai pot veni să-şi vadă rudele, pentru că Dunărea a legat 
oamenii nu i-a înstrăinat unii de alţii. 

Când se VOT elimina asemenea restricţii? 
Trebuie încetat războiul nedeclarat împotriva românilor din 

dreapta Dunării. 
Să ne referim  la un caz mai vechi, in ziua de 19 noiembrie 

1946 am fost  arestat la fivcultatf  fără  explicaţii: Adus la securitate 
aveam să aflu  eu Cristea Sandu Timoc fost  angajat al Ambasadei din 
Belgrad că un individ de neam român din Vărbiţa Mare lângă 
Cladova, Marian Bardeiaşevici, fusese  forţat  să treacă noaptea 
Dunărea pentru a fi  lichidat. Ce vină aveam eu ca să fiu  împuşcat de 
un frate  de-al meu? De ce trebuia chinuit asasinul ca să devină 
complice cu organizaţia siguranţei statului vecin să vină înarmat să 
vă caut? 
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• Domnul ministru de externe al Jugoslaviei, Milan Milutinovici 
declara la Vârşeţ domnului Adrian Severin ministrul Afacerilor 
Externe al României la 16 mai 1997, că nu sunt probleme cu 
românovlahii din Timoc,dacă se declară români. 

Dar cum se explică intoleranţa faţă  de toţi românii, chiar şi a 
celor din Banat, sute şi mii de români, intelectuali în primul rând, au 
fugit  în România după primul şi al doilea război mondial, sau în 
America etc. şi nu s-au mai întors. 

Cum stă povestea de a te declara român la poliţie, la primărie, 
la politruc, la nacialnicul de la judeţ la securitate, ori la Dumnezeu, o 
ştim noi cei care ne-am declarat şi n-am putut cu toate studiile să 
obţinem un post de învăţător nici în satele noastre din Timoc, dar nici 
la românii din Banatul sârbesc. Iată doveziile cele mai elocvente: 

Milutin Bogdanovici din Petrovac pe Mlava moare în 
adâncă mizerie pentru că ceruse la Pojarevac şcoli şi biserici 
românelşti 1909 pentru că şi el ceruse şcoli, biserici pentru românii 
din Serbia de N-E. 

Profesorul  Iovanovici (Ion Die) 1912 este destituit din 
funcţia  de profesor  de liceu şi moare în mizerie în satul natal din 
Brestovac prin 1950. 

Dr. Atanasie Popovici. ceruse în 1917 la Conferinţa  de Pace 
de la Pris, anexarea regiunii la România motivând pericolul la care 
sunt supuşi de a fi  deznaţionalizaţi 

Preot Gheorghe Suveiche. este arestat de nemţi în 1942, la 
intrigile generalului Nedici, e dus în lagăr în Germania şi moare la 
Dacharu (1943-1944): el ceruse mareşalului Antonescu anexarea la 
România a provinciei, întrucât o ţară care-şi asupreşte cetăţenii, nu 
merită să-i administreze, acesta era argumentul atunci. 

Cristea Sandu Timoc din Alexandrovac (Zlocutea) pentru că 
răspândirea cărţi: ziare printre românii timoceni, le ceruse drepturi 
culturale, i se înscenează proces şi e silit să fugă  în România. 

Gheorghe Ciuciulovici din Geanova, moare în exil (1996), 
este înmormântat în satul Giarmata Vii lângă Timişoara, pentru că în 
satul natal nu era posibil era pentru autorităţi indezirabili. 
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Florea Florescu. renumit etnolog de la Academia Română 
moare în exil în Elveţia, niciodată nu s-a întors în satul natal Bregova 
din jud. Vidin; pentru că luptase pentru drepturile românilor. 

Sava Iancovici Gârieanu moare în exil în Suedia la Lund şi 
el indezirabil şi respins de către autorităţile sârbeşti pentru aceleaşi 
motive că s-a declarat român şi a cerut ca sutele de mii de timoceni să 
fie  o naţiune liberă egală cu celelalte din Jugoslavia, minoritară din 
Timocul bulgăresc. 

Oricine a luptat pentru drepturile românilor din serviciu 
exclus. 

Tendinţa dominantă a Belgradului este de-a ruga rădăcinile 
dintre Ţara-Mumă şi confraţii  din Serbia şi Bulgaria. 

Timp de un veac şi jumătate timocenii n-au făcut  resmeriţă 
s-au comportat civilizat, n-au cerut nici secesiunea, nici autonomie ci 
doar statutul de minoritate, aşa cum o au românii din Banat (38.000) 
ca şi toate celelalte minorităţi şi nu li s-a dat. Nici nu există un dialog 
intre ei şi guvernele lor de la Belgrad şi Sofia. 

Este inexplicabil cum un popor vecin, pe care românii l-au 
ajutat din momentul căderii în robie turcească să se poarte în nord cu 
totul inadmisibil şi regretabil. 

Cu toată prietenia noastră "milenară" tocmai pe noi ne 
persecută. Or n-au nici argument nici pretext, pentru că românii duc o 
politică limpede consecventă, de a cere legalizarea limbii române în 
toate instituţiile de învăţământ, mass-media. 

Deşi România n-a formulat  pretenţii teritoriale, asupra acestui 
teritoriu, tocmai de noi se teme Belgardul? Cu toate acestea la 8 
februarie  1992 ziarul Dnevnik din Novi Sad publica un articol cel 
puţin ciudat sub titlu:"Protestul Uniunii veteranilor de război", cu  
subtitlu: "O nouă provocare bulgărească" mm.m^ts ^ Agenţia 
Tanjug la 7 februarie  1992. Ce se cerea de către primul-ministru 
domnul Popov tocmai regiunea dintre Morava -Timoc. unde nu sunt 
sate bulgăreşti. Despre acest subiect a scris profesorul  bulgar Stojan 
Romanski, cartea "Rumănite mediu Timok i Morava" şi tocmai el 
arată caracteristica românească a ţinutului 
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Bulgarii, chiar dacă au ocupat regiunea 1915-1918 şi din 
1941-1944, nu ar avea justificate  pretenţiile, mai ales că azi nu mai 
sunt la modă modificări  de frontiere,  ci rezolvarea dreptului 
minorităţilor, factor  care elimină conflictele  de orice fel,  inclusiv 
războaiele şi mizeria morală şi materială. 

Să cităm mărturia preşedintelui Partidului Popular 
Independent al vlahilor din Serbia de răsărit Iugoslavia, fost  erou 
naţional din războiul de eliberare din Bosnia 1941-1945) Cedomir 
Pasatovici. 

Domnia sa în statut îşi impune să revendice drepturile social-
economice, culturale, ecologice, parlamentare, şi să rezolve problema 
naţională a vlahilor din Serbia să se depolitizeze ţara să înceteze 
abuzul de drept, propietăţile financiare  confiscate  să fie  restituite şi 
casele, să se reglementeze recensămintele în ce-i priveşte pe 
româno vlahi. 

în anul 1981 şi 1991 s-a manipulat numărătoarea populaţiei, 
nu s-a introdus rubrica vlahilor să se înapoieze populaţiei care a 
emigrat în Occident fie  din motive economice fie  politice, de frică. 

El consideră că vlahii şi aromânii împreună suni 3 milioane; 
limba vlahă după el este foarte  asemănătoare celorlalte limbi 
romanice, iar Iugoslavia să respecte normele de drept internaţional, 
documentele de la Kopenhaga. 

într-o scrisoare cu nr.4 oct. 1991 se plânge că nu i se îngăduie 
ca din partea vlahilor la alegeri să vorbească româneşte în zona 
Kladovei are 22 sate din care imul, Petrovoselo e sârbesc, restul toate 
sunt pur româneşti. 

Ridică problema naţioanlizării din 1953 care încă nu s-a 
rezolvat; cel puţin 5000 de vlahi au fost  nedreptăţiţi; li s-a luat 
pământul ca să-i silească să-şi caute de lucru în occident şi în locul 
lor să vină sârbi. 

Impozitele pentru vlah s-au ridicat cu 70%. 
Prin adresa m.310-25/27/19 martie 1991. Institutul de 

statistică îi răspunde la protestul său din 27 martie 1991, prin care se 
plângea că a lipsit rubrica de "vlah" din imprimatele pentru 
recensământ. 
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In scrisoare e posibil să fie  dar în realitate, avem informaţii  că 
prin satele româneşti au circulat echipe de "patrioţi" care i-au 
ameninţat pe români să mi se declare români, de aceea e mirare că au 
avut îndrăzneala să se declare vlahi câteva mii din peste 1,1 milioane 
declaraţi de ziarul "Srpska rec" în 1996 articolul semnat de Vladimir 
Dapcevic. 

în ziarul Ministerului învăţământului din Belgrad "Prasvetni 
Pregled" în 6 mai 1946 p.6 se scria un articol: "Vlaşke skole u srezti 
Zajecarskom"; deşi n-a fost  niciodată înfiinţată  vreo grădiniţă sau 
şcoală primară cu secţie paralelă şi de limba maternă, adică română? 

Atunci faţă  de toate aceste argumentele, pe care le-am citat, 
fiindcă  sunt şi altele şi le-am acolit, să nu compromitem prea mult 
administraţia, cine poate să aibe curajul să se declare român ca 
feciorii  lui si poată merge la şcoală cu limba de predare limba 
română, aşa cum de altfel  prevede Constituţia Serbiei şi Iugoslaviei. 

Am vrea să ştim, ce minoritate din Iugoslavia ca să obţină 
acest statut, a trebuit individual să-şi declare originea etnică? Cum 
adică, funcţionarii  din Belgrad nu ştiu câte sute de sate româneşti simt 
intre Morava şi Timoc? Dacă nu ştiu vina lor poate fi  colectivă pentru 
sârbi, dar nu valabili pentru cei ce au un drept mumim recunoscut pe 
planetă. 

Cine a fost  complice la crima de genocid şi de etnocid, ar 
putea cândva să răspundă, întrucât sunt crime împotriva umanităţii şi 
sunt imprescriptibile, iar poporul sârb, bulgar, etc. nu sunt popoare 
fară  memorie şi inteligenţă. 

Cum poate avea curajul o minoritate românească din dreapta 
Dunării să se declare români, când până şi folclorul  te este confiscat  şi 
făcut  slov, când până şi momentele eroilor români oue au luptat 
pentru desrobirea eroilor de Ia Smârdam, etc. au fost  demolate de 
naţionalişti. Abia acum doi ani în 1995 s-a aşezai o cruce H ^ în 
locul momentului Victoriei. înălţat de România ca participantă în 
războiul de independenţă 1877-78 împreună cu Rusia. 

De aceea românii din Serbia. Bulgaria şi din Grecia, 
Albania. Macedonia, trebue să se dezintoxice de spaimă, de frici.  Să 
fim  serioşi când acordăm nişte dreptul 
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Să trecem de  la diplomaţia  viclenia,  la diplomaţia  omeniei, 
a păcii şi înţelegerii  între  oameni, prezentând  documentele 
reprezentative  pe care le-am putut  îngloba  în  acest volum, restul 
prezentănd-le  în  volumul  următor. 
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1911 august 21, Bucureşti. Memoriul lui Miroslav 
Bogdanovici din Petrovat (Serbia) adresat românilor din 
liga culturală în care prezintă situaţia românilor din zona 
Ttmoc şi Morava, al căror număr statisticile oficiale  nu-1 
redau exact solicitând sprijin pentru apărarea limbii 
române şi a tradiţiilor romfcieştL 

Românilor din Liga culturală Bucureşti. 
Fraţilor, foarte  vă rog ca să binevoiţi a «n̂ i cuvântul meu 

precum urmează. Eu subscrisul sunt român adevărat din părţile 
râurilor Timoc şi Morava de la Serbia, unde locuiesc în patru judeţe 
apoi până la 400 000 români adevăraţi de sânge, inima şi limbă în 
compact şi în cea mai mare vecinătate de mama noastră România, că 
de la Gruia până la Vârciorova ne desparte numai Dunărea. 

Din acest număr de români sunt toţi mai simpli ca mine, că de 
multe sute de am suntem supuşi staturilor păgâne: turceşti sau 
creştine: sârbeşti, nemţeşti şi ia- sârbeşti, dar tot fără  şcoale şi biserici, 
pentru ce şi limba ne-au rămas necuhivată şi simplă, apoi şi mult 
amestecată cu cuvânturi străine şi iar e de mare minuna cum am 
păstrat-o şi aşa până astăzi, cum suntem uitaţi de toţi fraţii  noştri. 

Moşii noştri au luptat cu sârbii împreună la 1804-1815, dar 
noi «n luptat tot aşa cu dânşii In contra turcilor în anul 1876,7 şi 8 ca 
să ne căpătăm libertatea şi am căpătat-o, dar nu pentru noi românii, 
adică numai pentru sârbi că de la acel rezbel până astăzi, sârbii şi-au 
înfiinţat  şcok de băieţi şi de fete  în fiecare  sat românesc şi caută 
sistematic ca să ne sârbizeze şi să ne contopească cu totul, ce va şi 
face  ce al mai mult şir de 20-30 de ani în viitor, tocmai prin fete,  adică 
femei,  ca de va sârbiza mamele imediat sunt sârbizaţi şi copii-feciori, 
că şovinismul al sârbesc at*t* ̂  merge deşi statistica locuitorilor 
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români o falsifica  ca şi anul trecut în luna decembrie şi ianuarie a.c. 
când făcuse  statistică oficială  de popor dăduse un ordin secret, care 

- ieşise şi pe faţă,  ca în toate comunele româneşti să se scrie în foiţele 
personale că e limba mamei sale sârbă, dar nu e românească, cum în 
mai multe comune unde avem oameni deştepţi s-au isprăvit. 

Românilor noştri băieţi, e foarte  tare oprit prin bătaie mare să 
grăiască cu limba mama sa română în şcoală sau armată. Tot aşa e 
oprit şi nouă oamenilor să grăim româneşte la târg, la biserică, 
judecată , cafenea  şi pe tot undeva unde se găsesc: preoţi, profesori, 
învăţători şi funcţionari  şi ne-au rămas liberă numai casa unde putem 
să grăim cu limba noastră română, că suntem înconjuraţi de mama şi 
de tatăl românesc şi suntem batjocoriţi şi înjosiţi că întrebuinţăm 
limba ca de ţigan. 

Pentru această ocaziune, fraţilor,  mulţi bărbaţi, pricepuţi de 
neam român de la Serbia, am intrat în mare grije şi ne-am spăimântat, 
că negreşit ne vom pierde naţiunea şi limba strămoşilor noştri într-un 
puţin şir de ani, dar păstrată până acum poate tocmai din timpul lui 
marele împărat Traian din secolul Îşi 2, de la Aurelian, secolul 3 după 
Cristos, când mai târziu piste noi veniseră sârbii din Rusia centrală, pe 
malul Mohesiei unde ne găseam pe atunci. 

Fraţilor, dacă nu am fi  sprijiniţi şi ajutaţi de ce ai mai mari şi 
ce ai mai puternici ca noi, de s-a hia măsuri până timpul ca să ne 
scapam existenţa şi limba românească atunci ne perdem. Dar acei 
mari şi puternici pentru această chestiune, sunteţi Domnia voastră 
români din cea mândră şi liberă Ţară Românească. 

Fraţilor români, cu ideea asta naţională sântă mulţi ani mă 
ocup şi multe ea-şi face  pentru dânsa, toată averea mea a mititică aş 
da şi viaţa mea, numai ca să o pot pune pe calea bună, că e un lucru de 
valoare veşnică pentru ce-şi caută temei tare şi oameni sinceri şl 
serioşi (căci altminterea e foarte  periculos), dar credeţi, pe un 
Dumnezeu, că nu am putere şi mijloace fără  domnia voastră. Pentru 
aceasta mai veni acum ultima dată să plâng la domnia voastră şi mă 
rog să-mi sprijiniţi ideea mea sântă prin Liga culturală ori prin alte 
calităţi cum fac  şi alte popoare şi naţiuni de rasă, ca altminterea e 
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păcat de Dumnezeu că toţi românii, ai din Transilvania, din Bucovina, 
Macedonia şi pretutindeni au câte o rază de la mama noastră România 
şl sprijin de deşteptare, numai noi săracii cei de la Serbia suntem 
uitaţi de toţi, numai nimenea nu priveşte că ni s-au stins steaua şi 
ne-au apus soarele pentru totdeauna, la noi nimenea nu face  nici o 
anchetă şi nu se interesează de noi. Se făcură  anchete secrete şi prin 
Albania şi unde nu, dar la noi unde e un popor românesc în compact, 
de o limbă, un sânge, un port vechiu naţional român, cu cântece, 
obiceiuri şi poveşti româneşti nu se mai putu nimenea ocupa să facă 
vreo ancheta par ca suntem blestemaţi de cineva 

Domnilor şi buni fraţi  români mă rog în genunchi ca să 
binevoiţi a face  o mare adunare de "Ligă culturală" şi de bărbaţi 
patrioţi şi de români entuziasmaţi naţionalişti şi studiaţi acele mele 
rugăminte şi planuri apoi discutaţi cumsecade şi pe urmă răspundeţi-
mi rezultatul cât poate mai curând că sunt om uşor prin mijloace şi nu 
oi putea mult a sta la Bucureşti. 

Arhiva Ministerului Afacerilor  Externe Dosare politice, dos* 71/B/20, f.  206-214. 
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1912 noiembrie 4, Bucureşti Extrase din articolul 
"Datoria României" scris de George Mumu, profesor  la 
Universitatea din Bucureşti, privind situaţia românilor 
macedoneni în urma războaielor balcanice. 

E un moment de cumpănă care ameninţă interesele vitale ale 
neamului. împrejurări extraordinar de grave ne surprind şi ne pun 
probleme din cele mai grele pentru viitorul nostru. 

Faptul cel mare e că Turcia dispare de pe harta Europei şi e în 
ajiinul de a fi  înghiţită pe de-a întregul de stateleHţalcanice. 
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Singurul lucru practic şi realizabil ar fi  crearea unei 
Macedonii autonome sau independente, alcătuită cel puţin din cele 
două vilaete Monastir şi Salonic, care cuprind cea mai mare parte din 
masa poporului macedonean. In ele populaţia românească, unită cu 
cea albaneză, turcă şi israelită, covârşeşte cu mult pe cea slavă şi 
grecească, formând  aproape 2 treimi din numărul locuitorilor. 

Pentru crearea unei asemenea Macedonii independente 
România are tot dreptul să intervină invocând nu numai principiul 
naţional, ci şi acela al libertăţii. 

Căci se ştie ce-4 aşteaptă pe aromâni sub stăpânirea 
duşmanilor de moarte ai naţionalităţii IOT, acelora care de zecimi de 
ani au căutat a-i stârpi prin mijlocul bandelor de antarţi şi comitagii, 
acea invenţie infernală  care dovedeşte cât de bestiale sunt încă 
instinctele noilor cuceritori. E deci absolut sigur că eventualul regim 
politic al acestora va fi  sub raportul naţional un contrast faţă  de 
regimul otoman, care a arătat cea mai mare toleranţă în viaţa naţională 
şi culturală a tuturor naţionalităţilor. Numai o Macedonie autonomă 
sau i~*<»p«irk-wtâ pusă sub protecţia Marilor Puteri şl concepută mai 
mult sau mai puţin după modelul Elveţiei ar pune capăt regimului de 
asuprire şl tiranie garantând libertăţi şi drepturi egale tuturor 
cetăţenilor ei. 

România ridicându-se pentru întemeierea acestei Elveţii 
balcanice nu ar apăra numai interesele conaţionalilor noştri şl, 
indirect, ale albanezilor, tecilor şi israeliţilor macedoneni, ci credem 
că ar împăca şi dorinţele ascunse ale bulgarilor, care în fond  nu pot 
vedea cu ochi buni monopolul politic al aliaţilor lor în aceste părţi, 
unde elementul bulgar este mai bine reprezentat decât conaţionalii lor. 

Pasul României în această privinţă poate fi  motivat şi dintr-un 
ah punct de vedre, de un ordin mai înalt şi de un interes mai general. 

îl impune necesitatea echilibrului dintre rase y naţionalităţi în 
inima Peninsulei Balcanice, căci crearea unei zone neutre şl de 
neutralizare a forţelor  greco-slave care au fost  veşnic în conflict 
precum pot să fie  şi în viitor, ar fi  o măsură de adâncă şi înţeleaptă 
prevedere politică, o condiţie sine qua non pentru stabilirea cea mai 
trainică a ordinei şi liniştii în Orientul Europei, ceea ce desigur e şl 
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ţinta supremă a diplomaţiei europene. Drept care socotim că cererea 
României ar coincide cu dorinţa celor mai multe puteri. 

Dacă statele balcanice s-ar opune, ar dovedi că ele vreau cu 
orice preţ să excludă România pentru totdeauna din alianţa lor, ceea 
ce în viitor poate fi  fatal  pentru toate, şl în primul rând pentru Grecia. 
Apoi Bulgaria, Serbia şl Grecia nu trebuie să uite că pe teritoriul lor 
trăiesc astăzi peste 500.000 de români, care în războiul actual trebuie 
să fi  dat un contingent de cel puţin 50.000 de luptători. 

Avem convingerea că aceste toate sunt motive destule şi bine 
întemeiate spre a justifica  o intervenţie hotărâtă şi neşovăitoare a 
statului român pentru crearea unei noi stări de lucruri în Macedonia, 
care pe lângă pacea şi echilibrul Peninsulei Balcanice ar asigura şl 
existenţa naţională a aromânilor, acel element superior din din punct 
de vedere social şi cultural şi cu un trecut istoric de o deosebită 
importanţă pentru civilizaţia Orientului. 

Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond  Societatea de cultură macedo-romini, dosar 80, f.  58. 
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1912 noiembrie 26, Bucureşti. Fragmente din 
Memoriul Societăţii de cultură macedo-română adresat 
cancelariilor şl opiniei publice europene privind situaţia 
românilor stabiliţi în Macedonia, Epir şl Albania 

Ceea ce impresionează când se consultă o hartă etnografică  a 
Turciei europene, este, în primul rând diversitatea elementelor şi apoi, 
modul în care aceste elemente sunt împrăştiate: turci, bulgari, greci, 
români, sârbi, albanezi şi evrei se răspândesc în regiuni mai mult sau 
mai puţin întinse, însă cel mai adesea se fărâmiţează,  tot atât cât sunt 
de împrăştiaţi. Turci, albanezi, bulgari, greci, români, sârbi şi evrei se 
înghesuie laolaltă se ciocnesc, se amestecă şi se încrucişează într-o 
încâlceală de nedesfacut,  înfingându-se  ca un cui unii în alţii, 
dispărând aici pentru a reapare mai departe şi de multe ori stabiliţi 
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astfel  încât formează  în anumite locuri mozaicuri cu adevărat bizare şl 
parcă făcute  de către cineva animat de plăcerea de a face  imposibilă 
separarea lor. 

Astfel  împărţite, aceste elemente se compensează toate în cea 
mai mare parte din regiuni, astfel  încât nici unul nu poate pretinde o 
preponderenţă sub orice fel  de raport. Este adevărat că luându-se cifra 
totală a fiecăruia  din aceste elemente s-ar găsi poau o anumită 
diferenţă  numerică de la unul la altul, însă această diferenţă  în 
raportul de 1 la 2, adică nici unul dintre elemente nu se află  sub 
jumătatea numărului altui element luat separat. De altfel  această 
diferenţă  se pierde prin faptul  fărâmiţării  despre care am vorbit, ca şi 
prin faptul,  de altfel  important, că fiecare  dintre naţionalităţi luate 
separat constituie o minoritate în raport cu toate celelalte sau chiar 
numai cu două dintre ele. 

Toate aceste elemente nu sunt egale în ceea ce priveşte 
vechimea în regiunile în care se găsesc acum. Unii, precum albanezii, 
se găsesc acolo din timpurile cele mai vechi, alţii precum grecii şi 
românii, de asemenea se găseau stabiliţi încă din antichitate, slavii 
(bulgarii şi sârbii) s-au stabilit de cel puţin zece sau douăsprezece 
veacuri, în sfârşit  turcii şi evreii, mai noi, au şi ei cinci sau şase sute 
de ani de existenţă. Adică deşi cu date diferite  toţi au drepturi 
incontestabile, pentru ca toţi au aici mai multe secole de existenţă. 

Nu vom reda istoria şi nu vom stabili drepturile fiecăruia 
dintre aceste elemente în Macedonia, Epir, Albania şi Tracia. Ne 
ajungem să spunem că noi recunoaştem tuturor drepturi egale la o 
existenţă proprie pentru că regiunile pe care le locuiesc au fost  timp 
de secole transformate  prin munca IOT şi mai cu seamă prin suferinţele 
IOT, pentru că toţi au trecut prin vremuri grele şi în ciuda atâtor 
vicisitudini şi adversităţi pe care le-au cunoscut au avut în ei înşişi 
atâta forţă  pentru a nu se lăsa să dispară şi şi-au păstrat fiecare,  până 
în zilele noastre, individualitatea sa etnică. Naţionalităţi de acest fel 
nu mor, nu dispar. Ele pot cunoaşte poate eclipse pentru o vreme însă 
ele păstrează în adâncul sufletului  atât de vioi cultul propriei 
individualităţi, astfel  că focul  vieţii lor ce mocneşte sub cenuşă, se 
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reaprinde la cea mai mică suflare.  Mărturie sunt bulgarii, sârbii, 
românii şi albanezii cărora părea că le-au fost  zdrobite şi distruse 
toate resorturile vieţii naţionale, dar care, este adevărat că cu preţul 
unor eforturi  şi sacrificii  incredibile, şi-au redobândit conştiinţa de a 
fi  ei înşişi. Nu vom stărui mai mult asupra acestui fapt  care merită 
totuşi întreaga atenţie şi care trebuie să fie  luat în consideraţie 
serioasă 1a reglementarea definitivă  a problemei balcanice. însă dorim 
să aruncăm puţină lumină asupra unuia dintre elementele acestei 
probleme, căci suntem profund  convinşi că pentru a reglementa 
problema macedoneană într-un mod care să excludă pentru viitor 
orice surpriză şi «Mice greşală, este de cea mai mare necesitate de a 
cunoaşte bine toţi factorii  şi de a nu ignora nici unul. Căci numai cu 
acest preţ se va înlătura orice grijă, orice decepţie şi orice surpriză. 

Populaţia românească ce se află  stabilită în Macedonia, în 
Epir şl Albania şi pe care străinii o cunosc mai bine sub numele de 
valahă sau cuţovalahă, nu are nimic comun nici cu slavii, nici cu 
grecii, nici cu albanezii. Ea este de origine latină. 

ŞI la fel  cum bulgarii, grecii şi sârbii s-au alarmat de intenţiile 
Junilor Turci pe care-i suspectau de a nutri idei de absorbţie cu privire 
la ei, la fel  şi românii au de ce să se neliniştească acum în legătură cu 
soarta ce le este rezervată ca urmare a cursului pe care evenimentele 
le-au luat în Peninsula Balcanică. 

Ce a fost  ceea ce a provocat evenimentele, sau mai bine zis, 
ce pretexte au pus ei în faţă...  Bulgarii, grecii, sârbii şi chiar 
muntenegrenii ai regatelor libere a Bulgariei, Greciei, Serbiei şl 
Muntenegrului au declarat că nu mai puteau suporta ca fraţii  lor de 
rasă din Imperiul otoman să fie  obiect al vexaţiilor regimului Junilor 
Turci... Pentru a asigura viitorul lor naţional, individualitatea etnică, 
cele patru state balcanice s-au înţeles pentru a cere Turciei 
introducerea în provinciile europene de reforme  care să garanteze şl 
Ll_asigure dezvoltarea normală a conaţionalilor lor... Aceasta 
Sîuzând. cele patru state balcanice s-au hotărât să impună Turciei 
punctul lor de vedere pe calea armelor. Războiul a fost  declarat... Se 
lâre că statele balcanice încurajate de succesul armatelor lor au uitat 
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scopul mărturisit şi proclamat al acţiunii lor comune şi că au intenţia 
de a-i imprima caracterul unui război de cucerire. 

Care este principiul ce trebuie să stea la baza unei reglementări 
echitabile şi definitive  a problemei macedoniene? Este principiul 
naţionalităţii. Dat fiind  că nici unul din statele limitrofe  nu-şi poate 
întinde şi asigura dominaţia sa asupra unei părţi a Macedoniei fără  a 
ignora sau călca în picioare drepturile evidente ale multor naţionalităţi 
de rase şi religii diferite,  ceea ce ar fi  cel mai logic de făcut  ar fi  să se 
renunţe la orice idee de cucerire şl de dominaţie şl să se adopte pur şi 
simplu formula  "Macedonia macedonenilor". 

Macedonia va forma  astfel  un stat autonom în care toate 
naţionalităţile ar avea aceleaşi îndatoriri şi drepturi egale şi unde va fi 
proclamată o libertate absolută de conştiinţă, de religie şi de limbă. O 
astfel  de Macedonie poate fi  uşor concepută şi poate deveni o realitate 
dacă ar fi  cea mai mică bunăvoinţă ca şi dorinţă de a înceta luptele de 
rasă... Căci va fi  sistemul cantonai elveţian sau oricare alt sistem, 
esenţial este că numai acordarea unei autonomii poate conveni unui 
asemenea mozaic de naţionalităţi. Această autonomie pentru 
Macedonia a fost  mulţi ani şi până de curând preconizată chiar de 
către statele balcanice. O Macedonie autonomă este de dorit şl din 
punctul de vedere al echilibrului de forţe  în Orientul Apropiat. 
Macedonia autonomă, aşezată sub graniţa şi protecţia Puterilor, va 
servi drept tampon... Dacă se lasă statelor balcanice libertatea de a-şi 
împărţi ca o pradă provincii întregi în care consângenii fiecăreia 
dintre ele se constituie într-o minoritate infimă  în raport cu totalitatea 
locuitorilor, atunci se va lăsa să se comită cea mai strigătoare dintre 
nedreptăţi. Incorporarea prin forţă  brutală şi fără  consimţământul 
celor interesaţi, a cel puţin patru sau cinci elemente diferite,  se 
constituie prin ea însăşi într-o violare a celui mai elementar principiu 
al libertăţii de conştiinţă în numele căruia statele balcanice au declarat 
că întreprind război... 

Contra acestei însuşiri arbitrare disimulate în spatele nobilului 
principiu al solidarităţii de neam noi protestăm cu toată forţa,  căci 
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poartă atingere drepturilor legitime ale fraţilor  noştri de neam, care 
trăiesc de secole în provinciile răpite de către statele balcanice. 
Dornici de a vedea pacea definitiv  stabilită în Macedonia, noi 
susţinem principiul unei Macedonii autonome, aşezată sub protecţia 
Puterilor, ca singur regim capabil să asigure drepturi egale şl libertate 
de conştiinţă tuturor naţionalităţilor Macedoniei, ce au toate un egal 
drept la viaţă. 

Comitetul Societăţii: 

Dr. ALeonte, G.Murnu, C.F.Robescu, dr. V.Dudumi, I.Valaori 

Bucureşti, 26 noiembrie 1912 

Memoriu! Societăţii de cultură macedo-română. broşură, Bucureşti, 1912. 
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1912 decembrie 18, Bucureşti. Discursul rostit de 
Nicolae Iorga în Parlamentul României privind situaţia 
românilor din Serbia. 

Onorată Cameră, 

Primesc pentru a comunica Parlamentului şi Guvernului o 
plângere care vă va mişca adânc pe toţi. Această plângere este cea 
dintâi intervenţie pe care o fac  către românii liberi, fraţii  noştri din 
Serbia. 

Un doctor în filosofie,  ridicat din mijlocul lor, 
deznaţionalizat, necunoscându-şi limba şl învăţând româneşte în 
străinătate, la Universităţile şi la studenţii noştri de acolo, acest doctor 
se adresează către noi, în aceste însemnate momente, căci ştie şi el că 
avc-m revendicaţii altele decât cele teritoriale în Peninsula Balcanică, 
cere ca glasul României, de puterea căruia s-a vorbit cam mult în 
timpurile din urmă,-ar rămânea să vedem acuma care va fi  efectul,-
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cere să se ridice acest glas pentru ca aceşti români din Serbia, cari 
sunt aproape tot aşa de mulţi ca şi românii din Bucovina, pentru că 
aceşti români din Serbia, cari locuiesc 83 de state şi jumătate din 
Negorin, să fie  trataţi prieteneşte. Nădăjduim că statele din Balcani, 
ajungând la îndeplinirea visului lor naţional, vor fi  prietenii noştri şi 
or să învrednicească această prietenie măcar prin acordarea aceleiaşi 
libertăţi culturale de care se învrednicesc în libera Românie fraţii  lor 
cari locuiesc aici şi care au şcoală: şi în Severin şi în alte părţi, 
oriunde! 

Voi comunica această cerere guvernului, rugându-1 ca această 
hârtie să se întoarcă pe urmă îndărăt, pentru a rămânea ca o amintire a 
acestor momente în arhiva Camerei. 

în petiţia aceasta, la care este anexată o hartă, se întâlnesc 
pasagii unde se înşiră numeroasele persecuţii pe care le îndură 
românii de acolo din partea unor organe administrative sârbeşti care 
nu au înţefo*  chiar interesul Serbiei, căci interesul cel bun al Serbiei 
este ca d»™» " fi* cât mai b»mă prietenă cu România, şi ar fi  bine ca 
Scabia care mi-a făcut  onoarea să «teapă membru al Academiei din 
Belgr*d să facă  naţiunii române onoarea si dreptatea de a trata 
omeneşte pe reprezentanţii neamului nostru din regatul vecin ... 

Nlorga, Discursuri parlamentare, volum I, partea a-U-a, Bucureşti, 1939, p. 93 
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1912 decembrie 18, Bucureşti. Memoriul lui Atanasie 
Popovici prezentat în Parlamentul României de către 
Nicolae Iorga. 

Printr-o circulară bisericească nr/765, din 12 august 1899, 
episcopul Timocului a dat ordin preoţilor din eparhia lui ca la botez să 
dea copiilor numai nume curat naţionale, după un anumit tablou 
prescris de el însuşi. 

Din acest timp românii poartă rfumai  nume sârbeşti. Pe de altă 
parte, şcoala, ca şi autorităţile, serbizează numele de familii;  de pildă: 
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Sandul, Crătau, Furnică, Negroiu, Iancu, Călin, Bârsan etc., sârbeşte 
sună: Sandulovici, Cratanovici, Furnichici, Negroici, Iancovici, 
Calinovici, Bârsanovici etc. 

Numărul românilor din Serbia, după profesorul  Weigard din 
Lipsea, este de cel puţin 200.000. Sunt 83 de sate româneşti, din care 
72 pur româneşti, fără  a locui vreo familie  serbească. Aşadar 
majoritatea satelor (72) alcătuiesc o masă compactă numai din 
români; în restul de 11 sate, sârbii locuiesc într-un mic procent, dar 
sunt despărţiţi de populaţia românească printr-un şleau, pârâu sau 
gârlă. Chiar capitala judeţului Craina, Negotin, e locuită pe jumătate 
de Români, şi aceştia locuiesc în mod compact în Vlaşca Mala. 
Comune de peste cinci mii de locuitori se întâlnesc des. 

Populaţia română şi-a conservat întotdeauna fiinţa  ei etnică. 
Cultura sârbească progresează şi se impune pe toate căile, pe 

când limba română regresează continuu. Ea se restrânge numai la 
vorbirea zilnică, căci românul nu cutează să aibă şl să cetească o carte 
românească. Se întâmplă câteodată că vreun muncitor care a lucrat 
vara în România să aducă cu el vreo carte de dar, trebuie să o ascundă 
bine. 

Aceste câteva exemple arată că românismul stă foarte  rău în 
Serbia şi că, de nu se preântâmpină la timp această stare de lucruri, cu 
toată energia şi jertfele  necesare, în mai puţin de 100 de ani populaţia 
română din Serbia va dispărea cu totul. E mare răspunderea morală a 
Ţării Mumă, care priveşte cu nepăsare la fii  ei ce se prăpădesc în 
întuneric, din lipsă de mijloace culturale. A lăsa să piară atâtea sute de 
români, fără  a li se da o mână de ajutor, e nemaiauzit. Şi mai merge 
dacă ar fi  risipiţi în toată Serbia, dar să nu auziţi glasul îndurerat a 83 
de localităţi, cu proporţia neaoş românească, în masă compactă, chiar 
la graniţa României, e sfâşietor.  Nu cerem bani, nu vrem pământ, dar 
pretindem dreptul nostru la hrana sufletească  naţională. Noi cei ce 
ştim ce înseamnă cultura naţională, simţim cel mai dureros lipsa ei. 
Eu am învăţat să cetesc şi să scriu româneşte în Germania. 

Ce-i de făcut?  Acum e momentul cel mai prielnic pentru a 
rezolva această chestie; nu ne folosim  de el, totul e pierdut. Pe 
stindardele aliaţilor balcanici e scris: "Fiecăruia cultura lui". Nu mai 
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puţin trebuie să tindem românii la aceasta, cerând pentru românii din 
Serbia şi Bulgaria cel puţin libertatea culturii naţionale. Ajunge atâta 
înstrăinare şl atâta nepăsare! Poate avea românul din regat aşa inimă 
de piatră să nu ia în seamă şi să nu asculte durerile fraţilor! 

N.Iorga. Discursuri parlamentare, volumul I, p. 0, Bucureşti, 1939, p. 95-96. 

106 
1913 martie 14/27, Londra. Raportul lui N.Mişu, 
ministru plenipotenţiar al României la Londra către Titu 
Maiorescu ministrul afacerilor  externe privind primirea 
de către ambasadori a delegaţiei macedoromânilor 
(G.Mumu, Valaori, Papahagi) ce au susţinut interesele 
conaţionalilor din Peninsula Balcanică. 

Domnule Preşedinte al Consiliului, 

Am onoarea a vă informa  că d-nii Murnu, Valaori şi 
Papahagi, delegaţii macedo-românilor, au sosit la Londra şi că, în 
urma demersurilor mele, au fost  primiţi de Sir Eduard Grey şi de toţi 
ambasadorii, afară  de cel al Rusiei, care este bolnav. Au văzut însă la 
Ambasada Rusiei pe dl de Etter, consilierul Ambasadei. Peste tot s-a 
făcut  conaţionalilor noştri cea mai bună primire. Au fost  ascultaţi cu 
atenţie şi li s-au exprimat simpatii pentru nobila cauză ce dumnealor 
au venit să pledeze. 

Toţi ambasadorii le-au pus în vedere că este mai bine să 
încredinţeze cauza lor Guvernului român, care este ascultat în 
Consiliul european şi este mai în măsură a lua apărarea intereselor lor, 
prin prestigiul de care România se bucură şi prin mijloacele de care 
Guvernul regal dispune de a se ocupa de soarta conaţionalilor săi din 
Peninsula Balcanică. 

în intervenţiile ce am făcut  pentru primirea sus menţionaţilor 
domni, am observat totdeauna că misiunea lor nu are nici un caracter 
oficial  şi că spusele lor nu pot angaja cât de puţin Guvernul român. 

48 



Delegaţii macedoromâni au plecat astăzi din Londra pentru 
Berlin, mulţumiţi de cele ce au auzit aici. 

N.Mişu 

Ministerul Afacerilor  Externe. Documente diplomatice. Evenimentele din Peninsula Balcanici, 
20 sept 1912-1 august 1913, Bucureşti, 1913. 
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1913 martie. Schimb de telegrame intre ministrul 
afacerilor  străine Titu Maiorescu şl ambasadorul 
României la Londra, {«ivind lucrările Conferinţei  de 
Pace. Intervenţii ale guvernului român în legătură cu 
soarta românilor. 

Telegrama ministrului afacerilor  străine 
către ministrul plenipotenţiar al României la Londra 

Bucureşti, 9/22 martie 1913 

Vă rog să cereţi ca numeroasele cdmune macedo-române din 
Pind între Samarina şi Metzovo să fie  încorporate Albaniei. Insistaţi 
asupra principiului ca în toate localităţile unde românii sunt în 
majoritate, limba administrativă să fie  româna, la fel  ca şl în toate 
bisericele şi şcolile româneşti; principiul general ar trebui să fie 
înscris în Constituţia Albaniei. 

T. Maiorescu 

Telegrama ministrului plenipotenţiar al 
României la Londra către ministrul afacerilor  străine 

Londra 13/26 martie 1913 

Astăzi, la reuniunea ambasadorilor am cerut ca regiunile 
dintre Ianina, Metzovo, Grebene şl muntele Gramos, până la Koritza, 
cuprinzând 36 de sate şi târguri româneşti, cu o populaţie de mai bine 
de 80000 de locuitori, să fie  încorporate Albaniei. Pentru salvarea 
individualităţii acestor români, Marile Puteri ar trebui să garanteze 
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prin tratatul care va înlocui Tratatul de la Berlin şi prin Constituţia 
albaneză, autonomia administrativă, comunală şi pe cât posibil, 
politică a acestor români, prin folosirea  limbii române în 
administraţie, în şcoli şi biserici; recunoaşterea unui şef  spiritual 
român cu posibilitatea, pentru Guvernul român de a întreţine, ca şi în 
trecut, instituţiile de cultură româneşti, fară  nici o restricţie. 

Primirea care a fost  făcută  explicaţiilor şi demonstraţiilor 
mele pe hartă a fost  foarte  amabilă şi am mulţumit în numele 
Guvernului român pentru atenţia şi consideraţia arătată punctelor de 
vedere expuse de reprezentantul său. 

Mişu 

Pro-memoria  remis la Foreign-Office 
în  urma cererii  lui  Sir  Edward  Grey 

Londra 11/27 martie 1913 

Guvernul român vede cu satisfacţie  crearea unui stat albanez 
independent cu atât mai mult cu cât el speră ca, prin măsurile prin 
care Marile Puteri garante vor binevoi să le ia individualitatea 
numeroşilor români care vor fi  incorporaţi în aceasta va fi  salvată. în 
acest scop, limitele viitoarei Albanii vor trebui să fie  trasate în aşa fel 
încât numai acest stat să fie  la adăpost de toate dificultăţile  ulterioare 
cu vecinii săi, ci şi ca o populaţie românească, care este cea mai 
compactă din Sud-Estul Albaniei, să fie  conservată intactă între 
hotarele statului albanez. 

Regiunea cuprinsă între oraşele Janina, Metzovo, Grebene şl 
muntele Gramos este locuită de o populaţie în majoritatea 
românească, care poate fi  evaluată la mai mult de 80000 de locuitori 
şi care este grupată în 36 de sate şi cătune dintre care principalele 
sunt: Samarina, Avdela, Perivoli, Craişia, Labanitza, Seracu, Perivoli.; 
Laista, Leshnitza, Breaza, Turcia, Medjidie, etc. 

Este cazul să remarcăm că cele două versante ale Pindului, de 
la muntele Gramos _până la Agrafa,  sunt ocupate în majoritate de 
români. O parte a acestei populaţii a fost  anexată Greciei după 
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Tratatul de la Berlin. Românii au protestat atunci contra acestei 
anexări. Ar fi  injust să permitem din nou separarea de trupul compact 
al românilor şi să-1 anexăm la alte state decât Albania. România este 
de părere că individualitatea lor naţională va fi  mai bine conservată 
într-un stat albanez independent, sub garanţia şi controlul Marilor 
Puteri, a cărui limite ar trebui să fie  fixate  într-o manieră pe cât 
posibil indiscutabilă, pentru a evita în viitor tulburările în aceste 
ţinuturi. 

Guvernul român consideră că cele mai bune frontiere  naturale 
pentru Albania de Sud ar fi  munţii Zagori (Mitchikeli şi Papingo); 
valea râului Inahos până la confluentul  său cu râul Arta (Arachtos), 
până la izvorul acestui râu la Joug (Zygos); de aici la Metzovo şl 
urmând frontiera  actuală a Greciei până la râul Venetico şi de acolo 
până la confluentul  său cu râul Bistriţa (Aliacmon-Indije-Sou), se va 
urma cursul Bistriţei către Darda, Gramoste, Koritza până la lacul 
Prespa. 

Populaţia din aceste hotare este în mare parte română, 
musulmană (români-mahomedani-vlahi), albaneză şi o minoritate, 
greacă. 

Pentru salvarea individualităţii naţionale a românilor din 
aceste ţinuturi care vor fi  încorporate în Albania, Marile Puteri vor 
binevoi să înscrie nu numai în Tratatul internaţional care va înlocui 
Tratatul de la Berlin, dar şi în Constituţia sau statutul organic al 
Albaniei, principiul că în administrarea tuturor localităţilor unde 
majoritatea ar fi  română, ca şi în toate bisericile şl şcolile româneşti, 
limba uzuală să fie  româna. 

Noul stat albanez ar trebui să garanteze o autonomie 
administrativă şi comunală şi pe cât posibil, politică pentru românii 
din Albania şi să nu pună nici un obstacol funcţionării  unui şef 
religios român al zonelor locuite de români. 

Statul român va putea subvenţiona, ca şi în trecut, instituţiile 
de cultură româneşti din Albania, fără  nici o restricţie din partea 
statului alb. 

N.Mişu 
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Ministerul Afacerilor  Externe. Documente diplomatice. Evenimentele din Balcani. Acţiune 
României 20 septembrie 1912-1 august 1913, Bucureşti, 1913, lb. franceză. 
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1913 iulie 2, 23, 25, Bucureşti. Telegrame adresate lui 
Titu Maiorescu, preşedinte al Consiliului de Miniştri 
ministrul afacerilor  străine, de către omologii săi dii; 
Bulgaria, Grecia şi Serbia, privind recunoaştere., 
autonomiei şcolilor şl bisericilor cuţovalahilor din ţările 
respective. 

Excelenţei sale, Domnului T.Maiorescu, 
Preşedintele Consiliului, Ministrul afecerUor  străine 

Bucureşti, 22 iulie 1913 

Ca răspuns notei Excelenţei voastre cu data de 22 iulie 1913, 
am onoarea de a vă confirma  că: 

Conform  declaraţii pe care Bulgaria a facut-o  în protocolul 
semnat la Londra în 19/29 ianuarie 1913 şl la articolul 4 din 
Protocolul conferenţiat  la St Petersburg din 26 aprilie (9 mai) al 
aceluiaşi an, Bulgaria consimte să dea autonomia şcolilor şi bisericilor 
cuţo-valahilor găsindu-se în viitoarele posesiuni bulgare şi permiţând 
crearea unui Episcopat pentru aceeaşi cuţovlahi, cu facultate  pentru 
Guvernul român să subvenţioneze sub supravegherea Guvernului 
bulgar suszisele instituţiuni prezente şi viitoare. 

Primiţi, vă rog... 
(ss) Toneheff 
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Excelenţei sale, Domnului T.Maiorescu, 
Preşedintele Consiliului de Miniştri, 
Ministrul afacerilor  străine 

Bucureşti 23 iulie (5 august) 1913 

Domnule Preşedinte de Consiliu 
Ca răspuns notei, cu data de azi pe care Excelenţa voastră a 

binevoit să mi-o remită, am onoarea să confirm  Excelenţei voastre: 
Grecia consimte să dea autonomia şcolilor şi bisericilor 

cuţo-valahilor aflători  în viitoarele posesiuni greceşti şi permiţând 
crearea unui Episcopat pentru aceiaşi cuţo-valahi, cu facultate,  pentru 
Guvernul Român să subvenţioneze sub supravegherea Guvernului 
elenic suszisele instituţiuni culturale prezente şi viitoare. 

Primiţi vă rog... 
(ss)E.K.Veniselos 

Excelenţei sale, Domnului T.Maiorescu, Preşedintele Consiliulni 
de Miniştri, Ministrul afacerilor  străine al României 

Bucureşti 25 iulie 1913 
Domnule Preşedinte al Consiliului 

Ca răspuns notei pe care Excelenţa voastră a binevoit să mi-o 
adreseze cu data de 23 curent No. 17276, am onoarea să vă informez 
că Serbia consimte să dea autonomia şcolilor şi bisericilor cuţo-
valahilor, aflători  în viitoarele posesiuni sârbeşti şi să permită crearea 
unui episcopat pentru aceşti cuţo-valahi, cu facultatea  pentru guvernul 
român ca să subvenţioneze sub supravegherea Guvernului sârbesc, 
suszisele instituţium culturale prezente şl viitoare. 

Primiţi vă rog... 

(ss) Nik.P. Pachitch 

Vasile Diamandi-Amniceanul, Românii din Peninsula Balcanică, Bucureşti, 1938. 
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1914 aprilie 1, Bucureşti. Fragment din interviul lui 
Take Ionescu1 privind situaţia românilor din întreaga 
Peninsulă Balcanică2. 

Ştim cu cât interes şi cu câtă plăcere citeşte publicul nostru 
aprecierile dlui Take Ionescu asupra evenimentelor politice mai 
importante. Emoţia pe care a pricinuit-o întregii lumi româneşti, 
măcelul de la Coriţa, ne-a decis să solicităm, după declaraţia dlui 
Venizelos şi părerile dlui Take Ionescu. Suntem bucuroşi că în cele ce 
urmează, le putem împărtăşi cititorilor "Adevărului". 

-Ce credeţi despre telegrama dlui Venizelos, adresată 
directorului nostru dl Miile? 

-D.Mile a făcut  foarte  bine că s-a adresat dlui Venizelos şi 
sunt convins de sinceritatea răspunsului dlui Venizelos. Este bine să 
ne dăm seama de situaţia exactă şi de spiritul din Grecia pentru ca să 
putem judeca cu dreptate cele întâmplate. 

Am cunoscut pe preotul Balamace de aproape de foarte  mulţi 
ani încă de când se dusese la Constantinopol ca delegat al poporului 
aromân ca să ceară episcopatul românesc. 

Corcea îmi este familiară  de mai mult de douăzeci de ani. 
Pentru şcolile de acolo, atât cea românească cât şi una albaneză care a 
funcţionat  puţin timp, am făcut  tot ce am putut, la vreme. 

Nu au prin urmare în faţa  d-tale nici un necunoscător al 
situaţiei, nici un om pentru care asasinarea unui patriot adevărat ca 
preotul Balamace să poată să nu fie  o adâncă durere. 

Ar fi  însă o mare nedreptate şi o neiertată greşală dacă am 
face  răspunzător pentru cele de la Coriţa pe Guvernul elen, sau măcar 
sferele  conducătoare din Grecia. 

1 Take Ionescu (1858-1922). om politic liberal (1884-1891), conservator 
(! 891 -1922), întemeietor al Partidului Conservator Democrat( 1909), fost 
ministru in patru guverne având un rol de frunte  în timpul războiului balcanic 
°I păcii de la Bucureşti. 
: Interviul a fost  publicat în ziarul "Adevărul" 
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Nu trebuie făcută  nici o asemănare între bandele de antarţi de 
altădată şi cele petrecute astăzi. Alţi oameni aveau atunci răspundere 
pentru acţiunea Greciei, oameni de o calitate mult inferioară.  Atunci 
grecii vedeau în România piedica cea mai neaşteptată pentru ei la 
realizarea idealului naţional; astăzi până şi copiii ştiu în Grecia 
valoarea amiciţiei cu România, atât pentru cele deja dobândite, cât şi 
pentru menţinerea lor. 

Nu sunt nici două săptămâni de când a venit la mine dl 
Badralexi din Veria, un important membru al comunităţii de acolo şi 
care, dacă nu mă înşel, vedea Bucureştii pentru întâia oară şi mi-a 
spus că la Veria şi în împrejurimi românii sunt foarte  bine trataţi. Tot 
aşa mi-a vorbit despre împrejurimile Ianinei d-rul Vasilache. 

Dar să-ţi mai dau o dovadă: 
în decembrie 1912 când eram la Londra, găsesc într-un jurnal 

din Bucureşti că unul din numeroşii Balamace din Corcea este arestat 
de către armata greacă şi viaţa lui în pericol. Chiar în acea zi am scris 
amical dlui Venizelos a cărui cunoştinţă o făcusem  numai de câteva 
zile şi d-sa a telegrafiat  şi Balamace a fost  pus în libertate. Aceasta se 
petrecea şapte luni înainte de pacea de la Bucureşti, zece luni înainte 
de pacea de la Atena. Cum aş pune azi în îndoială nu numai 
buna-credinţ^ a dlui Venizelos, dar adevărata lui durere pentru 
tragedia de !a Corcea? 

Noi avem români-români de origine-în multe ţări din 
Peninsula Balcanică. Avem şi în Grecia şl în Serbia şi în Bulgaria şi 
în Albania. Oricât de legitim şi de nobil este să ne interesăm de soarta 
tuturor, şi să ne îngrozim când ei suferă,  nu trebuie să ne pierdem 
cumpătul şi lăsându-ne a fi  târâţi de fireasca  compătimire, să punem 
mereu în discuţie bazele politicii noastre externe. Acum vreo trei luni 
s-a asasinat un cuţovalah în Bulgaria cea nouă, unde este o ordine 
stabilită, un guvern, o forţă  armată, pe când la Corcea acum este 
adevărat război tivit 

-Dar se' zice că au fost  soldaţi şi ofiţeri  din armata greacă care 
au luat parte! la masacrare? 
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-Nu ştiu. Dar este posibil Aceasta însă nu ar dovedi câtuşi de 
puţin o vinovăţie sau o conivenţă nu numai a dlui Venizelos, ceea ce 
este absolut exclus, dar nici măcar a cercurilor diriguitoare din 
Grecia. 

Nu trebuie să uiţi că de la Corcea autorităţile greceşti şl 
trupele greceşti au trebuit să se retragă pentru a se supune hotărârii 
Europei. Cine cunoaşte cât de puţin starea spiritelor din Grecia, e 
dator să recunoască că Guvernul grecesc opunându-se Europei în 
chestia frontierelor  Albaniei, a dat dovadă de multă maturitate 
politică, de un adevărat curaj civic Albania de Sud, sau Epirul, cum îl 
numesc grecii, este desigur populată de albanezi, dar o mare parte din 
aceşti albanezi ortodoxi au trăit în biserica elenă, în şcoli elene şl au 
devenit ceea ce acolo se numeşte grecoromani. Ca toţi neofiţii, 
grecoromanii fie  dintre albanezi, fie  dintre bulgari-căci în Macedonia 
sunt şi mulţi bulgari grecoromani-sunt mult mai fanatici,  prin 
elenismul IOT împrumutat, decât adevăraţii eleni. 

Zilele trecute am văzut Ia Londra, pe amicul meu, colonelul 
Murray, care fusese  şase săptămâni în Epir şi care aşa de mult se 
impresionase de fanatismul  acestor grecoromani pe care dânsul îi 
credea greci, încât apăra punctul de vedere epirot cu o convingere şi o 
candoare extraordinară. 

Cuţovlahii romanizaţi, ca Balamace, nu au vrăşmaşi mai 
implacabili decât pe cuţovalahii sau albanezii grecoromani. 

Ca să-ţi dai bine seama de situaţie, trebuie să-ţi mai aminteşti 
două lucruri: 

întâi: o mulţime din oamenii cu situaţie din Grecia, ofiţeri, 
marinari sunt în-realitate epiroţi, adică în fond  albanezi grecoromani. 

Cine ştie dacă printre ofiţerii  sau soldaţii care vor fi  trecut de 
partea insurgenţilor nu vor fi  tocmai dintre aceşti epiroţi. 

Populaţia aceasta, ameţită, care n-a crezut niciodată serios că 
trupele greceşti se vor retrage, este capabilă de orice, fără  să aibă 
nevoie de încurajarea sau conivenţa guvernului de la Atena. 

AI doilea: nu trebuie să uiţi că între Grecia unde de atâtea 
decenii s-a cultivat-marea idee, niciodată nu s-a crezut că se va 
înfiinţa  vreo Albanie independentă şi s-a contat pe acest Epir ca o 
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zestre a Greciei, fară  rival, pe când chiar pentru Salonic se ştia că se 
va întâmpina o luptă din cele mai grele cu slavii. 

-Dar grecii nu se gândesc că şi-au îndoit teritoriul şi că au 
obţinut mai mult decât s-a aşteptat vreun om serios vreodată? 

-Mulţumirile nu sunt nici cuminţi, nici drepte. Afirm  că pe 
Venizelos, care a făcut  pentru Grecia mai mult decât Bismark pentru 
Italia, toţi învinşii luptelor politice din Grecia şi toţi naivii zgomotoşi-
pentru producerea cărora nu avem monopol îl acuză de trădare pentru 
că a retras trupele greceşti din Albania de Sud şi din Coriţa. Aflu  că 
mitropolitul din Salonic uită că dacă el este azi în Salonicul grecesc, o 
datoreşte lui Venizelos, acuză de trădare pe primul ministru al 
Greciei. Deja în octombrie un arhiereu din Albania i-a spus regelui 
Constantin că dacă se retrage din Albania e un trădător. 

Nu e mare merit să-ţi slujeşti ţara când ai iluzia că ţi se vor 
recunoaşte serviciile făcute;  merit e să o slujeşti când ştii ce te 
aşteaptă. Turbarea, la naivi sinceră, la pricepuţi prefăcută,  în contra 
lui Venizelos, nu mă miră. 

După semnarea păcii din Bucureşti, la dejunul pe care mi 1-a 
dat la hotel Palace, d.Pasici, spunând vecinului de masă că doream să 
călătoresc în Japonia în iunie 1914 cu fratele  meu d-rul Ionescu, dl 
Venizelos, care era de faţă,  mi-a propus să ne însoţească. Şi apoi 
surâzând mi-a zis: "Dar eşti sigur că până la iunie 1914 vei fi  un om 
liber?" 

I-am răspuns: "Sunt absolut sigur şi sunt aproape sigur pentru 
d-ta. Eu deja voi fi  un trădător la noiembrie, d-ta, care ai căpătat mai 
mult pentru Grecia, nu te văd trădător decât la februarie!" 

Asupra acestei conversaţii, cu atâţea martori, s-a deschis o 
interesantă discuţie generală. 

-Dar, în sfârşit,  cum crezi dumneata că s-au întâmplat cele de 
la Corcea şi care va fi  urmarea lor? 

-Europa a avut dreptate când a dat Albania de Sud împreună 
cu Corcea, noului stat albanez. Fără de aceasta nu putea fi  o Albanie 
viabilă 
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-Europa a avut dreptate când a cerut evacuarea acestor 
teritorii de trupele greceşti că n-a trimis acolo detaşamentele 
internaţionale, ca la Scutari, până când se va forma  armata albaneză 
Simt convins că până la sfârşit  voinţa Europei va învinge. Probabil g 
uvernul albanez va face  oarecare concesii epiroţilor elenizaţi. Odată 
ordinea stabilită, românii din Albania vor trăi cât se poate de bine 
Autorii masacrelor vor fi  pedepsiţi exemplar de către guvernul 
albanez, dacă nu vor fugi  în Grecia. Iar dacă se vor refugia  acolo, n-
am îndoială că dl.Venizelos îşi va îndeplini datoria cu acel curaj şi cu 
acea sinceritate care an inspirat atâta încredere pretutindeni şi la toţi. 

-Iar aici, la noi, ce credeţi că trebuie să se facă? 
-Eu nu-mi schimb părerile după cum sunt la guvern sau ir. 

opoziţie. 
Când am fost  la guvern am cerut politica externă numai 

pentru guvern. Am refuzat  s-o împart cu "Dacia" sau cu strada. 
în opoziţie zic tot aşa. 
Şi vă atrag atenţia la toţi asupra unui lucru capital-capital mai 

ales acum. când România şi-a asumat în Peninsula Balcanică un rol 
aşa de frumos,  dar în acelaşi timp, aşa de greu. 

Nu există politică externă demnă de acest nume, care să fie  în 
funcţie  de diferitele  incidente care se pot petrece-oricât de grave şl de 
dureroase ar fi  ele. 

Azi dimineaţă am citit în unele ziare o telegramă din Sofia 
care spunea că faptele  de la Corcea ar trebui să ne facă  să schimbăm 
politica noastră balcanică. 

Politica noastră nu poate să fie  decât menţinerea păcii, aşa 
cum a întocmit-o Tratatul de la Bucureşti. Prietenie avem-şi trebuie să 
avem- cu toate popoarele din Peninsula Balcanică, dar polul fix  al 
politicii noastre trebuie să rămână menţinerea operei pe care noi ani 
creat-o. 

.Am deplorat altădată manifestaţiile  antibulgăreşti. 

Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond  Societatea de cultură macedo-română, dosar 80, f.  18 
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1914 aprilie 3, Bucureşti Articolul "Românii 
macedoneni" publicat în ziarul "Universul" privind 
situaţia românilor de la sud de Dunăre şi atitudinea 
guvernului român faţă  de ei. 

De vreo 30 de ani mereu se discută la noi asupra soartei 
românilor care locuiesc în sudul Balcanilor. Fie din Macedonia 
propriu-zisă, din Albania, Epir sau Tesalia, românii aceştia sunt 
numiţi de noi "macedoneni". 

Nu se poate spune că România nu s-a ocupat de ei. Pe căi 
greşite sau bune, statul român a făcut  multe sacrificii  pentru 
menţinerea şi dezvoltarea conaţionalilor de la sudul Balcanilor. Dacă 
rezultatele acelor sacrificii  n-au fost  toate fericite,  nu-i totuşi mai 
puţin adevărat că sprijinul statului român dat a folosit  totuşi 
elementului românesc din Macedonia propriu-zisă şi din Albania şi 
Epir. 

Şcolile întreţinute de România, bisericile zidite cu sprijinul 
nostru au ajutat dezvoltarea culturii naţionale în acele părţi şi au 
păstrat credinţa strămoşească. 

Câteva generaţii de tineri macedoneni s-au format  la 
adăpostul sprijinului ţării mume şl marea nenorocire a fost  că 
elementele formate  pentru lupta naţională n-au rămas la locurile lor de 
origine, ca să contribuie cu munca şi priceperea IOT la ridicarea şi mai 
mult a tuturor românilor macedoneni. 

Nu-i mai puţin adevărat că e greu de trăit, mai ales ca element 
cult, în Macedonia. 

Luptele de naţionalitate în acea parte a Europei face  ca viaţa 
să fie  primejduită în orice moment şi românii macedoneni numără 
atâtea victime şl tot atâţea eroi pentru cauza naţională. 

Cât timp a fost  dominaţia turcească nu era nici o speranţă de 
îndreptare. 

La Constantinopol se formase  nenorocita credinţă că Imperiul 
otoman va fi  în siguranţă dacă naţionalităţile ce-1 compuneau se 
luptau şi se măcelăreau între ele. 
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Românii din Turcia veche fiind  cei mai slabi, ei dădeau 
tributul de sânge cel mai mare. 

Nu se poate spune că România n-a stăruit îndeajuns pentru 
uşurarea şi apărarea vieţii elementului românesc din sudul Balcanilor. 
Statul nostru a întrerupt relaţia cu Grecia din cauza asasinatelor 
săvârşite de bandele antartilor greci. De asemenea a ameninţat Turcia 
cu ruperea relaţiilor diplomatice, dacă nu convine la un tratament mai 
omenesc fată  de aromâni 

Mai mult nu se putea face,  căci condiţiile geografice  şi cele 
militare nu ne pot îngădui să purtăm un război cu Turcia sau cu 
Grecia. 

Au venit evenimentele sângeroase din 1912 şl 1913. Românii 
macedoneni au plătit şi de astă dată cu sute de vieţi scumpe situaţia 
lor nenorocită. 

La tratarea păcii balcanice s-a vorbit mult despre o autonomie 
a Macedoniei, dar conferinţa  de la Londra n-a putut s-o realizeze. 
Ceea ce n-au putut face  statele mari ale Europei, nu putea obţine 
singură România. 

Puţin mai târziu, prin tratatul de la Bucureşti s-au putut lua 
unele garanţii pentru asigurarea liberei dezvoltări a elementelui 
românesc din statele balcanice. 

Ca-n totdeauna s-a dovedit însă şi de astă dată că tratatele 
rămân literă moartă dacă statele contractante nu sunt de bună credinţă, 
sau n-au posibilitatea să pună ordine în casa lor. De aceea, după 
Tratatul de la Bucureşti am avut de înregistrat persecuţiile ce le sufăr 
românii macedoneni întrati sub dominaţia Serbiei şi proamir^ 
asasinate de la Coriţa, atribuite pe bună dreptate fan^iW  ^ ^ 
Epir. 

Ce poate face  statul român faţă  de aceste grave abateri de la 
tratatul sub care stau semnăturile unor persoane cu autoritate ca 
domnii Pasici şi Vemzelos? Nimeni nu poate cere Românei să 
declare război Serbiei sau Greciei. Deci rămâne mm»; « u 
intervenţiilor diplomatice. 

Fostul Guvern a intervenit la Belgrad; actualul guvern a 
intervenit la Atena. 
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Dnii Pasici şl Venizelos au dat asigurările cele mai formale  că 
I prevederile Tratatului de la Bucureşti VOT fi  respectate şl că toate 
| baterile săvârşite contra acelui tratat sunt opera unor oameni fără 
j răspundere, pe care guvernele din Belgrad şi Atena nu-i aprobă. 
1 Rămâne să vedem dacă acele guverne vor pedepsi pe abuzivi 
j Până acum nu ştim dacă guvernul sârb a pedepsit pe inspectorul şcolar 
jSLpe primarii care au zădărnicit funcţionarea  şcolilor mmim^ 
I unele sate intrate sub stăpânirea Serbiei şi am dori să nu aşteptăm în 
1 zadar pedepsirea asasinilor din Coriţa de către guvernul Venizelos. 
I . Acestea fiind  grelele condiţii în care trebuie să trăiască 
1 românii din satele balcanice, nu putem decât să deplângem soarta 
junor elemente de valoarea preotului Haralamb Ba lama şi să dorim 
jca cuvântul civilizaţiei să sufle  cât mai curând şi peste nenorocitele 
I ţinuturi în care aromânii duc o viaţă atât de primejduită. 

| Arhivele Naţionale Istoria Carnale, fond  Societatea de « t a r i mac^nmână, dosar 80, £51. 
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1918 noiembrie 1, Chişinău. Manifest  către românii 
din Serbia privind necesitatea unirii tuturor românilor şi 
susţinerea cauzei lor la Conferinţa  de Pace de la Paris. 

Fraţilor, 
De sute de ani, de când ne ducem viaţa nemângâiată alăturea 

»e fraţii  noştri sârbi, niciodată n-a venit cineva la noi cu vreo vorbă de 
ţiângâiere, care să trezească în sufletele  noastre nedejdea de un trai 
I »ai bun şi mai omenesc. 

Iată cum, aducând Dumnezeu vremuri mai bune, noi cei mai 
1 >s iscăliţi, care suntem ca şi voi, români din Valea Timocului, ne 
•tesucem către voi în aceste ceasuri istorice, pentru a vă spune câteva 
ţ erori însemnate, asupra cărora să vă gândiţi şi să vă hotărâţi: ce este 
<*făcut? 

Aţi văzut cu toţii războiul grozav care ţine de peste patru ani 
aţ zile şi care a pornit tocmai din ţara noastră Serbia. 
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Războiul acesta nu s-a dat pentru putere, ci pentru dreptate. 
Ce e drept, nemţii credeau că ei o să biruiască cu puterea, dar aliaţii 
i-au biruit cu dreptatea. Ei au statorit că nu e bine ca asupra vieţii unui 
popor să hotărască singur soarta, după cum va voi el. 

Fiind români, dorim să fim  la un loc cu ceilalţi fraţi  ai noştri, 
cu românii, care acum sunt un popor mare. Noi vrem să fim  la un loc 
cu Banatul, cu Transilvania, cu Basarabia şi cu Bucovina. 

Noi nu suntem sârbi, tocmai precum românii din Ungaria nu 
sunt unguri şi cei din Rusia, ruşi. Noi suntem in Serbia o jumătate de 
milion de români şi nu mai vrem să rămânem cu sârbii, de la care am 
avut de suferit  atâta. Ei nu ne lăsau să învăţăm în şcoli limba noastră, 
nu ne lăsau să ne facem  biserici româneşti, să avem gazete româneşti 
şi alte de acestea. Dacă noi o vom cere de la Conferinţa  de Pace să ne 
alipească la România, credem că ea ne va alipi. 

Fiind şi noi români de sânge din moşi strămoşii noştri şi 
avându-ne moşiile noastre de la ei, noi avem aceeaşi dorinţă: 
rămânem ce suntem, adică români; să fim  gospodari pe pământul 
nostru şi să fim  laolaltă cu toţi fraţii  noştri români. 

A.stăzi toată lumea care a fost  robită de alte neamuri a căpătat 
dreptate şi se întoarce la ţara mamă. Românii din Basarabia, din 
Bucovina, din Ardeal şi din Banat s-au alipit de mama lor. România 
Numai noi. românii din Serbia, am rămas pe din afară.  Trebuie să ne 
grăbim să ne folosim  de dreptul obştesc şi să cerem să ne alipim la 
mama noastră care ne întinde bucuros braţele ei. Până acum nouă nu 
ne-a fost  îngăduit cel mai sfânt  lucru pentru un om, adică să ne 
cunoaştem neamul şi să trăim pentru el. Doar numai gospodari putem 
<>â fim:  dar asta nu ne mulţumeşte în sufletul  nostru, căci şi noi suntem 
oameni şi trebuie să ştim pentru ce trăim. Deoarece am fost,  suntem şi 
vom fi  stăpâni pe pământul nostru românesc din Serbia, vrem ca să ni 
se iărgească şi drepturile noastre, pentru ca să trăim în toate privinţele 
ca români. 
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Toată averea care se află  în judeţele (ocruzi) româneşti să fie 
proclamate ca avere a poporului român. Toată puterea executivă 
(vlasti) să treacă în mâinile noastre. Numai fii  de-ai românilor să fie 
împuterniciţi (pumonocinic) ai poporului român, şi ei să-şi aleagă 
funcţionari  (cinovnici) dintre români. Prefecţii  (nacelnici) să fie 
români care să îngrijească de popor, dându-i sfaturi  bune şi 
împărţindu-i dreptate în limba românească. Judecătoriile (sudovi) să 
fie  româneşti şl judecata să se £acă numai în limba românească. 

Noi avem vreo 250 sate. Orice sat să aibă primar (cnez) şi 
dascăli români. învăţătura să se facă  româneşte. Până acum vreo 40-
50 de ani, noi ne aveam bisericile noastre în care se făcea  slujba în 
limba românească. Acum cerem să se întoarcă iarăşi limba română în 
biserică. Orice sat să aibă biserică. Popii şi dascălii români să rămână 
la locul lor şi în scurt timp să înveţe româneşte, să citească şi să 
slujească. Pentru aceasta mama noastră România ne va da tot 
sprijinul. 

Aşadar, fraţilor  la lucru! 
Să ne adunăm prin sate, prin oraşe, să alegem un Comitet 

naţional care să se pună în legătură cu fraţii  noştri din România, 
Ardeal, Bucovinaşi Basarabia, pentru ca să ne unim cu ei, făcând  şi 
noi dimpreună parte din România Mare. 

Acum e timpul să ne folosim  de libertatea (sloboda) care 
stăpâneşte toate neamurile şi să ne spunem cuvântul nostru. Nimic nu 
ne mai împiedică să intrăm în graniţele României întregului neam 
românesc. 

Sfârşind  aceste cuvinte frăţeşti,  rog pe bunul Dumnezeu să ne 
ajute ca să vedem împlinit visul de fericire  al neamului nostru. 

Ura! Trăiască românii din Serbia uniţi cu România! Trăiască 
România Mare a tuturor românilor! 

Chişinău, 1 noiembrie 1918 
Atanasie Popovici, doctor în filosofie,  profesor 
Sever Coteţ, plutonier-major 
Ion Niţă, plutonier-major 
L.Bogdan, funcţionar 
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Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond  O.Ghibu, dosar 534, p. 123-127 (1b. Franceză). 
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1918 martie 8, Paris. Comunicat privind crearea Ligii 
pentru eliberarea românilor din Timoc şl Macedonia 

"Sâmbătă 8 martie 1919 două delegaţii, aceea a românilor din 
Timoc şl aceea a românilor din Macedonia, amândouă sosite recent la 
Paris pentru a-şi susţine în faţa  Conferinţei  de pace revendicările lor 
naţionale, s-au prezentat la Colonia românească din Paris, în adunarea 
extraordinară în bulevardul Champs-Elysees şi după ce au expus 
situaţia dureroasă a românilor din Pind şi Macedonia, au adus la 
cunoştinţă şi revendicările ce le-au formulat  în faţa  Conferinţei.  Ca 
urmare a emoţionantei lor expuneri, ca şi a strigătului de ajutor 
adresat de către ei tuturor fraţilor  liberi din România, Basarabia, 
Transilvania, Bucovina şi Banat, Colonia românească, într-un elan 
fierbinte,  a pus bazele unei Ligi naţionale compuse din români din 
toate provinciile şi având denumirea: "Liga pentru eliberarea 
românilor din Timoc si din Macedonia". Inspirându-se din marele 
principiu wilsonian care recunoaşte fiecărui  popor dreptul de a 
dispune liber de soarta sa, scopul acestei ligi este, cum o indică chiar 
denumirea, de a ajuta pe românii din Timoc şi din Macedonia în lupta 
lor de eliberare. 

Comitetul Ligii se compune după cum urmează: 
preşedinte de onoare: Vasile Stroescu, conducător al mişcării 

naţionale din Basarabia. 
preşedinte activ: George Murnu, profesor  la Universitatea din 

Bucureşti, delegat macedo-român 
vicepreşedinţi: Sever Bocu, publicist din Banat; dr. Ath. 

Popovici, conducător al mişcării naţionale din Timoc; N.Tacit, delegat 
al Pindului 

membrii: C-Axente, publicist şi avocat din Bucureşti; 
P.Bratasanu, vicepreşedinte al Coloniei române din Paris; comandor 
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mVlaiiu  sunt vomam 

Culica; A. Culina, delegat al Pindului; A. Iliescu, avocat la Bucureşti; 
prof.  LGavanescu; prof.  D. Hurmuzescu; prof.  T.Lalescu; prof. 
G.G.Mironescu; T.Papahagi, delegat al Pindului; prof.  O.Tafral;  prof. 
.Ursu. 

Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond  Ion Petivan, dosar 745,1 1-2 (fc.  Franceză) 
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1919, Paris. Extras din memoriul românilor din Serbia 
prezentat de dr. Atanasie Popovici la Conferinţa  de pace 
de la Paris. 

Conferinţa  pentru pace, întrunindu-se la Paris, cu scopul de a 
aşeza în Europa o nouă alcătuire, întemeiată pe justiţie şl pe principiul 
naţionalităţilor: m-a însărcinat să aduc membrilor conferinţei 
plângerile şl năzuinţele legitime ale acestei populaţii. 

întemeiat pe aceasta, am onoarea de-a înfăţişa  cele ce 
urmează: Valea inferioară  a Timocului şi a Moravei, din nord-estul 
Serbiei şi platoul care desparte cele două râuri, sunt locuite de o 
însemnată masă de populaţie românească. Ea ocupă teritoriul celor 
patru judeţe: Craina, Pojarevăţ, Timoc şl Morava. 

Obârşia populaţiei române din Serbia este foarte  bine 
cunoscută, ca fiind  alcătuită din rămăşiţele coloniilor romane şi trace 
romanizate care se aflu  în această ţară atunci când sârbii s-au revărsat 
in aceste locuri, şi care n-au putut fi  salvate decât cu greu şi numai în 
3arte. Populaţia românească s-a păstrat mai cinată în văile înalte şi în 
Pădurile dese ale acestui ţinut muntos. în sec. al XlV-lea, urmele lor 
>e întâlnesc în mai multe acte oficiale  ale ţărilor sârbe. Dar peste 
iceastă primă alcătuire etnică, au venit să se adauge elemente 
nacedo-române de la Pind şi din Balcani. în mişcările etnice pe care 
e-a prilejuit invazia otomană, în jurul acestui sâmbure etnic s-au 
>trâns rămăşiţele româneşti care rătăceau între Carpaţi şi Balcani. In 
:ursul sec.XVH-XVm şl XDC-lea, noi pături au venit să se suprapună 
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- Tîmoc  |! 
peste primele aşezări şi de astă dată ele au venit din Mica Valah e 
(Oltenia) şi din Banatul Timişoarei. 

însemnătatea numerică a populaţiei româneşti din Serbia DU 
este de loc de lepădat Ea numără astăzi nai bine de 340.000 suflete, 
pornirea ei fiind  aceea de a întinde şi de a se înmulţi. 

Dacă am socoti că numărul românilor, de la 1859 şi până 
acum a crescut tot atât cât şi acela al sârbilor, noi ar trebui să avem 
astăzi faţă  de cei 700.000 locuitori, câţi locuiesc în cele patra judeţe 
sârbeşti, ceva mai mult de 300.000 români şi aproape 400.000 sârbi 
Iar dacă cifra  românilor din judeţele Pojarevăţ şi Craina (261,588) a 
căror populaţie este în nare majoritate românească (80 %% adăugăm 
şi pe aceea a celorlalte două judeţe (81.871), unde populaţi:, 
românească este cd puţin de 20-30%, se ajunge chiar până la «fia  de 
340.000 români. 

Pe când statwtira oficială  se străduia să ascmvfi  mimări i 
adevărat al românilor, ocârmnirea s-« ocupat şi ea si lucreze la 
"sârbizarea lor". Limba românească a fost  gonită din biserică şi cărţile 
sfinte  româneşti au fost  arse. întrebuinţarea limbii româneşti în şcoli, 
pentru copiii români a fost  oprită. 

împotriva acestei politici de m&buşue şi de "sâiliiure". 
românii din Serbia n-*n putut să apaşi decât o împotrivire îndârjită şi 
mută. N-au dat înapoi din nici un |nact de vedere. Dacă a-cu mers cu 
împntTTvm»» pân< ta ifan«B  ^  f^ţ îirVmUTtţi ta 

nu o facă  de către fraţii  lor din regat, ori de câte ori s-au dus la 
Bucureşti patra a le cec Jftijiuui lor prieteaeac, pe ttogă 
conducătorii dm Belgrad. în dotd rânduri, la 1904 şi 1906. 
din judeţ Pojareviţ as trimis ta 
semnat de toţi 
roman fierbinte  si n t a v n l pe lingi cel sârb s ţn a 
de a avea şcoală şi biaaki naţională. La 1913, 

Bucureşti însă cu i 
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ale celor peste 300.000 români din Serbia, numai pentru a păstra 
prietenia ei. 

Un guvern care nu îngăduie cea mai elementară libertate 
şcolară şl bisericească supuşilor săi români este neândoios că nu ar 
putea decât să înăbuşe şi să împiedice cu cea din urmă asprime orice 
mişcare iredentă, orice împotrivire mai dârză, care ar putea să aibă un 
răsunet în străinătate. 

Dar, românii din Serbia speră că de acum înainte obiceiurile 
trecutului vor înceta. 

Principiile wilsoniene care au fost  primite de toată lumea şi 
mai ales de poporul sârb aceste principii în numele cărora iugoslavii, 
toţi atâţia câţi sunt cer să fie  alipiţi la regatul sârb, trebuie să fie  aduse 
la împlinire şi în ceea ce ne priveşte. 

Nu sârbii sunt aceia care ar putea să ne oprească de a cere 
acest lucru. De aceea noi le cerem la Conferinţa  pentru pace, pe 
temeiul principiilor wilsoniene, dreptul de a fi  alipiţi la fraţii  noştri 
liberi din regat. Acesta este pentru noi singurul mijloc de a ne asigura 
libera noastră dezvoltare ca şi aceea a culturii noastre intelectuale, în 
limba noastră naţională şl e singura noastră chezăşie că nu se vor mai 
pune piedici libertăţii noastre şcolare, religioase şi politice. Noi vrem 
şi cerem să ni se dea ceea ce s-a dat şi altor ramuri ale poporului 
iugoslav. 

Noi locuim pe însăşi frontiera  care desparte Serbia de 
România şi teritoriul pe care îl ocupăm alcătuieşte un fel  de ieşind în 
mijlocul teritoriilor româneşti. Acest fapt  îndreptăţeşte năzuinţele 
noastre şi de o mare tărie dreptului nostru care se trage din principiul 
wilsonian. 

Noi ne-am vărsat sângele fără  precupeţire pentru Serbia în 
cele două războaie balcanice, de la 1914. Divizia românească din 
Timoc a fost  citată printre cele mai brave, în lupta disperată împotriva 
inamicului comun. La rândul său, poporul sârb ne datorează libertatea 
şi neatârnarea, pe care le-am câştigat prin sforţările  comune, la care 
au luat parte fraţii  noştri care au murit şi cei care au supravieţuit: acei 
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care au luptat în Serbia, în România, ca şi în Austro-Ungaria. Ei prin 
grelele lor sacrificii,  ne-au răscumpărat dreptul la libertate. 

în acest război a curs prea mult sânge şi prea multe milioane 
de oameni au murit luptând împotriva împilării, pentru ca o dată pacea 
încheiată, să mai rămână fără  pricini întemeiate, popoare sau părţi de 
popoare subjugate, ca noi. 

Dacă mai este dreptate la fel  pentru toată lumea, pe temeiu 
ei, cerem de la Conferinţa  pentru pace să ni se facă  dreptate şi avem 
convingerea că cererea noastră nu poate fi  înlăturată. 

Dr. Atanasie Popovici 
Preşedintele Comitetului Naţional al Românilor din Serbia 

Memonmi  românilor  dm Crame  preentat <fe  dtae AJHipovid la ConfOTnţa  de pace de la Pms, 
Bucureşti. 1919. Ib. Francezi, traducere in "Roniâmi dm Turcia", volumul ffl.  Bucureşti, 1943, 
p. 111-114. 
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1941 aprilie 23, Bacureşti. Memoriul adresat de Mîhai 
Antonescu lui Manfred  von Killinger, ministru: 
Germaniei la Bucureşti, cu privire la situaţia populaţie; 
româneşti din Macedonia şi Valea TimooiluL 

(...) Banatul este românesc. 
Transilvania este românească. 

O întreagă regiune este românească în Balcani, de la Tîmoc la 
Bitolia spre Salonic. 

Şi totuşi România a pierdut Cadrilaterul şi o parte mare din 
Transilvania; n-a încorporat Banatul, iar acum pierde în favoarea 
Bulgariei al doilea grup de populaţie românească. 

Pretenţiile şi drepturile României asupra Banatului au fost 
întotdeauna recunoscute; Ion Brătianu s-a retras de la Conferinţa  de 
pace de la 1918-1919 pentru că, deşi formal  recunoscute ca drepturi 
etnice româneşti, s-a considerat că trebuie să dea Belgradului o 
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acoperire teritorială strategică, fiind  prea aproape de frontieră.  Acesta 
a fost  singurul motiv care a explicat amputarea Banatului 
românesc(...). 

România s-a micşorat, litoralul său maritim a fost  redus, 
teritoriul tampon între slavi (Dobrogea) a fost  comprimat, în timp ce 
drepturile şi situaţia rasială, politică, economică şi strategică a 
Bulgariei sporesc considerabil. 

Acest popor loveşte în interesele etnice româneşti în Balcani, 
care au fost  totdeauna legate de schimburile teritoriale bulgaro-turce. 

Prin noua ordine teritorială favorabilă  Bulgariei, alţi 600.000 
români ar rămâne fără  drepturile legitime ale rasei şi raţionalităţii. 

Aceasta ar fi  o nouă lovitură nedreaptă adusă naţiunii 
mmaneşri, tocmai când românii macedoneni credeau că conferinţa  de 
pace presidată de spiritul rasei va recunoaşte drepturi pe care 
Conferinţa  de la 1918 nu le-a acordat (...). 

Soluţii: 

1. România cere o revizuire a tuturor graniţelor din sud-estul 
Europei feţă  de toate ţările din acest sector şi care au câştigat teritorii 
în 1940-1941, întrucât au fost  radical schimbate condiţiile echilibrului 
politic prin evenimentele din Balcani şi Iugoslavia. 

2. România crede că schimbările în Balcani nu se pot face  în 
interesul exclusiv al Bulgariei, firă  ca interesele Europene ale 
Germaniei şi Axei să fie  atinse şi drepturile României jertfite. 

De aceea propune: 
a) O Macedonie liberă, în care să intre şi populaţiile 

româneşti. 
b) Un teritoriu românesc recunoscut populaţiei româneşti de 

pe Valea Timocuhii şi a Vardarului său; 
c) Un condominium, o consuveranitate germano-româno-

italiană (eventual bulgară) pentru regiunea Timocului, adică a fâşiei 
de-a lungul graniţei bulgare actuale până la Belgrad, Nis, Skopje şl în 
jos spre Salonic: 
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Un asemenea condominium a fost  adoptat prin tratatul 
germano-român din 1918 privitor la Dobrogea, deşi era pământ 
românesc; cu atât mai mult ar putea deci fi  adoptat într-o regiune cu 
populaţie variată şi în care pe lângă populaţia românească sunt 
interese gen mane şi italiene. Aceste formule  ar asigura echilibrul în 
Balcam, ar apăra drepturile românilor din regiune, ar separa mas sa 
sârbă de cea bulgară şi ar ocroti linia Belgrad-Salonic, care capătă o 
importanţă tot mai mare în noua situaţie europeană (vechiul drum 
Morava-Vanfar  al hri Frederic Barbarossa). 

In orice caz, Remania înţelege să revendice cu hotărâre 
drepturile sale asupra Cadrilaterului, nu mimai ca o revizuire a unei 
situaţii nedrepte, dar şi în interesul echilibrului politic, acum când 
Bulgaria câştigi un important litoral şi noi posesiuni litorale în 
Balcam. 

Geuecahd Antonescu şi guvernul român roagă pe excelenţa 
sa, do—mi ministru să binevcnască a transmite acest punct de vedere 
pe cane draun»! ministru Antanescu 1-a dezvoltat oral, şi să exprime 
credinţa sinceră a guvernului român ca situaţia sa externă şi internă va 
fi  înţeleasă. 

De aceea, generalul Anîonescu roagă să se intervină pe lângă 
dl. Ministru de externe a-1 informa  asupra evoluţiei acestor probleme. 

Dacă o conferinţă  este în perspectivă, generalul Antonescu 
roagă pe dl. Ministru să binevoiască a înlesni cunoaşterea amănunţită 
a punctului de vedere român, eventual printr-un contact direct Dl. 
Ministru Antonescu ar putea întovărăşi pe dl. Ministru în această 
călătorie de informare  şi prezentare a punctului de vedere românesc. 

Domnul general speră că nu se va lua nici o hotărâre în fond 
înainte de a fi  ascultat personal, în aşa fel  că dacă o decizie este 
iminentă roagă să fie  informat  pentru a vedea dacă nu este cazul să 
plece personal pentru susţinerea intereselor vitale ale neamului şi 
guvernului său. 

23 aprilie 1941, Bucureşti. 

Artuw Mmineralul Afacerilor  Externe; food  Germania, volumul S2, f  271-Z74; veo ţi L 
ConUB«inftl8»B,A*o»«w*  mareşaitd  României fi  războaiele  de  reăartgrre,  volumul DL p 
154-156 
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1941 aprilie 29. Memoriul reprezentanţilor autorizaţi ai 
românilor din Timoc şi Banat adresat generalului Ion 
Antooescu, conducătorul statului român privind 
drepturile românilor din aceste regiuni istorice. 

e _ ' ' 

Domnule General, 

înfrângerea  militară a Iugoslaviei ramată de dezmembrarea 
acestui stat poliglot actualizează - azi ca niciodată - şi problema 
mereu deschisă a dezrobirii românilor din Timoc şi Banat 

Poporul român din Banat şi Timoc îşi îndreaptă privirile către 
patria mamă, România, în baza dreptului său istoric şi etnic şi în 
temeiul principiilor care stau la baza non «dine europei, preconizată 
de marele f ulma al Reichului şl ducele Musolini, şi cere imediata 
încorporare a celor aproape 1/2 milioane de ramam care locuiesc în 
masse compacte în Banat şi regiunile dintre Tisa şl Dunăre, iar în 
Timoc Intre Dunăre, Morava şi la aud de râul Timoc, constituind 
astfel  o parte integrantă a unităţii etnice şi geografică  a pământului 
românesc. 

Aceste regiuni locuite de ramam au fost  leagănul unde s-a 
format  poporul românesc, unde a trăit neaherat în credinţă, limbă şi 
tradiţie românească, cu toate vitregiile duşmănoase ale stăpâni tarilor 
cari tindeau la asimilarea kw, însă fără  rezultat cu toate că li s-a răpit 
biserica strămoşească, şi au fost  educaţi m şcoli străine, iar printr-o 
propagandă continuă s-a încercat a i se infiltra  dispreţul şi ura pentru 
tot oeea ce eate românesc. 

Româna din Timoc, Crsna şi Morava au avut cea mai 
umilitoare situaţie dintre toţi românii din Peninsula Balcanică. 
Biserica şi mănăstirile tor naţionale au fost  desfiinţate  şi încadrate cu 
total în biserica ortodoxă sârbească. El nu a avut niciodată şcoală 
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românească. Lipsiţi de conducătorii intelectuali, cari erau prin metode 
de constrângere asimilaţi, n-au putut avea nici o viaţă culturală. 
Organizaţiile lor economice cooperative au fost  într-o strictă 
dependenţă de organizaţiile centrale sârbeşti din Belgrad şi urmăreau 
acelaşi scop, sârbizarea. Faţă de această opresiune de ordin naţional 
şi economic ei au avut totuşi o aparentă libertate individuală. 

Singurul reazim în viaţa acestui popor a fost  izvorul nesecat al 
ţărănimii româneşti, care prin limba, tradiţia şi obiceiurile lor din 
strămoşi au păstrat entitatea românească nealterată, din veac în veac. 
Această regiune locuită de peste 75% români a fost  în întregime 
neglijată de stăpânirea sârbească. Bogăţiile în minereuri pe care le are 
au fost  şi simt abia "n mică măsură exploatate, deţinând totuşi un mare 
procent din totalul exploatărilor efectuate  de statul iugoslav. Faţă de 
aceste bogăţii, pe care le-a dat această regiune românească, asistenţa 
centralistă a Belgradului a fost  aproape inexistentă. Şi acestui fapt  i se 
datoreşte că românii din Timoc, Morava şi Craiiia şi-au putut menţine 
naţionalitatea. 

Această regiune românească, populată cu peste 350.000 
români, este în primejdie de a fi  atribuită Bulgariei, care în 
expansiunea ei imperialistă nu cunoaşte limite. Bogăţiile imense ale 
Timocului şi situaţia lui geografică  stimulează poftele  bulgarilor. 

Faţă de acest pericol, de o şi mai mare robie, ce i-ar ameninţa 
pe fraţii  noştri din Timoc. România trebuie să acţioneze cu toată 
hotărârea, fiind  în plinătatea drepturilor ei incontestabile de a-şi ocroti 
pe fii  ei buni şi de acelaşi sânge de dincolo de Dunăre, înglobându-i în 
statul românesc, cu atât mai ales, cu cât în această regiune elementul 
bulgăresc este absolut inexistent. 

Dealtfel,  pretentiunile bigarilor sunt nejustificate  şi prin faptul 
că însăsi pe teritoriul Bulgariei. în continuarea aşezării româneşti de 
pe valea Timocului. elementul românesc este cu mult mai numeros 
decât cel bulgăresc. Dimpotrivă, o rotunjire în spre Vidin ar 
corespunde cu mult mai just realităţii etnicului românesc. 
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Rămâne însă deschisă în Balcani, problema românilor din 
Serbia de sud, Albania şi Grecia, care va trebui să fie  rezolvată în mod 
echitabil şi cu toată demnitatea. 

Suntem ferm  convinşi, Domnule General, că Domnia-voastră 
cu întreg guvernul veţi reuşi, în aceste momente unice în istoria 
noastră, să duceţi la izbândă deplină imperativul românesc de azi; 

Unirea românilor din întregul Banat şi Timoc, cu patria 
mamă. 

Implorând premia cerească ca gândul de veacuri al celor mai 
oropsite populaţii româneşti, să vadă cât mai curând zorile unei vieţi 
naţionale, vă rugăm să primiţi un neclintit îndemn frăţesc  şi românesc 
şi întregul nostru devotament 

Bucureşti, 29 Aprilie 1941 

In numele românilor din Timoc şi Banat: 
(ss) Dr. Alexandru S.Butoarca 

Pr. Adam Fiştea 
Pr. Gheorghe L Suveîcă 

Domniei sale 
Domnului general  Ion  Antonescu 
conducătorul statului român şi 
preşedintele Consiliului de miniştri 

Bucureşti 
Arhiva Ministerului Afacerilor  Externe, fond  România, dosar 71/1920-1944, volumul 59, £ 1-
23, ft>.  Francezi. 
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1945 iulie 26. Memoriul ackesat mareşalului ţi preşedintelui 
Iugoslaviei. L Broz Tito, privind negrul alea desflşurtrii 
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Imrâţâraăntutoi şi slujim 
Crama, Timec, Morava fi 
Ttmoc 

Tovarăşe Mareşal, 

Exprimând dorinţa mtuaă a 
judeţele Craina, Tirooc, Morava 
onoarea a snpune Excela») 
dorinţelor noastre rupi mu ce 

Poporal romsm (sau vtab) dm 
paşnic, se zbate de veai 
ca guvernele pcacadeate să«i fi 

Statistica oficială  a 
contradictorii, dapft  cm 

Actualmente 
400.000 suflete,  cai trăiesc hi 202 
statistica oficiali  a Serbiei ia «nai 1846 şt 

Dar indiferent  da m â i n i şi 
conaţionalii noştri, im fcapt 
conchide, că în mod practic rnmănn (s 
singurii mâna dreaptă a sârbilor cu c m 
pe câmpul de luptă cât şi la 

Fiindcă in afară  de romte (vlahi) 
existau întru început în 
apărarea patriei invadate şi 
ea şi-a dat roadele în şirurile de 
comun. 

în anul 1914-1918. tot vlahii 
sârbi pe crestele K.atoîakceaianulm şi 
unitatea Iugoslaviei, la care s-au alipit 
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slovenii, muntenegrenii, bosniacii, macedonenii şi celelalte neamuri 
neslave din Iugoslavia. 

Dar românii (vlahii) nici în lupta de eliberare a patriei noastre 
cotropite de criminalii germani - incendiatorii lumii - n-au lipsit 

Contribuţia a fost  în funcţie  de poziţia geografică  în care se 
cuibăriseră germanii şi rătăciţii cari au ascultat de Draja Mihailovici, 
Nedici şl Liotici. Suferinţele  poporului de pe urma acestora au fost 
îngrozitoare şi cei mai buni intelectuali ai noştri au fost  masacraţi de 
către etnicii naţionalişti sub pretextul că sunt comunişti. Puţine, foarte 
puţine, sunt satele la noi care n-au dat jerfe  pe cei mai buni fii,  acuzaţi 
fiind  de colaborare sau comunism. 

Nemţii au ajuns ca împotriva unor astfel  de sate în care 
revolta românilor (vlahilor) a fost  mai înrSpaţân?tq şi n ^ hotărâtă 
pentru sprijinirea partizanilor şl armatei de eliberare, să folosească 
până şi bombardiere. în felul  acesta a fost  distras satul de aproape 
8000 (vezi fotografia  cu satul Zlot bombardat) vlahi numit Zlot şi 
Podgorţ, unde era leagănul comunismului pentru noi. Alte sate au fost 
arse; şi în rândul acestora cade: Savinaţ (Zaiecearski), Vitovniţa 
CMlavski) şi Mala Vrbiţa (Kraijna). 

Mai departe in războiul total de eliberare, copiii noştri şi-au 
dat cu mândrie viaţa pe altarul patria noastre. Nu există sat vlah care 
să nu aibe de la 5 la 150 de eroi căzuţi în luptă împotriva barbarilor 
germani şi trădătorii vecinici ai satului: Draja, Nedici şi Liotici. 

Permiteţi-ne să vă mărturisim, că vedem în Excelenţa voastră 
nu numai un salvator al nostru personal, dar pe acel providenţial şef  al 
statului fără  care acesta s-ar fi  prăbuşit în lupte interne şi şoviniste 
pentru supremaţie în duhul luptelor rasiste. 

In litera programului ce aţi elaborat încă din 29 XI 1943 şi 
Prin care naţionalităţilor neslave urmează să li se acorde toate 
drepturile naţionale, în primul rând şcoala şi biserica în limba 
maternă, îndrăznim, respirând nestingheriţi de forţa  jandarmilor din 
trecut, să vă prezentăm umila, dar capitala noastră cerere. 

In primul rând, noi vlahii am avut până după 1833 încă mult 
t l m P Preoţi ca i slujeau în limba părinţilor noştri. Dar conducătorii de 
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atunci ne-au confundat  definitiv  cu fraţii  sârbi, deşi ţăranii sârbi 
străini de şovinismul nejustificat  ai guvernelor de atunci, ne numeau 
ca şi acum vlahi sau români. în locul preoţilor vlahi la care ţinea atât 
de mult lumea noastră, s-au adus preoţi ce nu serveau în limba 
poporului şi astfel  între poporul vlah şi preoţi s-a săpat prăpastia. 
Lumea neânţelegând pe preot a renunţat să mai meargă la biserică. 
Nouă ne-ar conveni să avem preoţi chiar mai puţin pregătiţi, dar 
credincioşi şi să ne slujească în limba maternă. 

Trecând Ia şcoală, aici situaţia este foarte  tristă. Copilul care 
până ia 7 ani nu a auzit o vorbă sârbească cum ajunge în clasa 
învăţătorului nefolosind  limba lui absolut deloc şi sub teroare, îl 
forţează  să vorbească sârbeşte. Inchipuiţi-vă tovarăşe mareşal, tirania 
aplicată de unguri, austrieci şi italieni asupra confraţilor  noştri, tirania 
pe care în parte poate aţi trăit-o. Copilul astfel,  nu înţelege nimic şi 
fuge  de şcoală. S-a constatat în bază de date, că numai 10-40% din 
copiii vlahilor frecventează  cursurile şcolii primare în timp de pace. 
iar în timp de război doar 5-20%. Chiar acei copii care termină şcoala 
nu pot asimila nimic temeinic neştiind să citească, scrie, socoti, vorbi 
sârbeşte, precum şi celelalte obiecte de învăţământ Din acest motiv, 
părinţii descurajaţi nici nu se mai interesează de şcoală şi silesc copiii 
să meargă la alte îndeletniciri ce n-au vre-o legătură cu şcoala. Timp 
de 5 ani tremură bieţii noştri copii fără  ca în acest timp să fie  capabili 
măcar să vorbească sârbeşte. Iată un motiv pentru care nu veţi găsi 
vlahi în serviciile de stat decât foarte  rar, iar intelectuali nici chiar 1 la 
99%. Poporul nostru este în majoritate absolută analfabet,  fapt  care ne 
doare şi nu face  cinste statului nostru. Dacă nu se iau măsuri radicale 
de transformare  în duhul legilor statelor democratice şcoli în limba 
maternă şi a statului noi vom rămâne cu certitudine oaza cea mai 
incultă din Europa şi astfel  nu ne vom putea încadra în rândul 
popoarele şi statelor progresiste, fiindcă  unde nu este cultură este şi 
mizerie socială. 

Suntem convinşi că nu veţi abdica de la bazele de organizare 
democratică a statului, ba» care au fost  fixate  în ziua istorică de la 29 
noiembrie 1943. Ne-dăm seama că persistenţa în această completă 
lipsă de cultură şi analfabetism,  nu mai poate fi  compatibilă cu epoca 
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Miu  sunt roi 

în care trăim. în iureşul pentru întrecere culturală a ţărilor progresiste 
şi democratice, Iugoslavia noastră, nu trebuie să fie  cea din urmă, sau 
mijloc, tolerând cultura unor minorităţi în limba maternă cum sunt 
nemţii şi ungurii şi nedreptăţindu-le pe cele mai retrase, modeste şi 
muncitoare, aşa cum este situaţia vlahilor 

Nu cerem de la statul federativ  iugoslav nici pământ nici bani. 
Cerem să ni se respecte cel mai elementar drept care până în prezent 
din intenţii şoviniste nu ni s-a acordat. Noi de secole am dat munţi de 
oase şi râuri de sânge pe altarul patriei noastre sârbeşti şi Iugoslave, 
iar în schimb, nouă ni s-a vârât de regimuri în inimi de a nu ne 
folosi  de limba noastră părintească în instituţiile de cultură. 

Tovarăşe Mareşal, 
-în duhul jertfelor  noastre pentru independenţa, unitatea şi 

eliberarea alături de sârbi a tuturor popoarelor din Serbia şi 
Iugoslavia: 

- In duhul ideilor de dezrobire socială şi culturală, pentru care 
aţi definitivat  cea mai strălucită revoluţie din istoria noastră şi pentru 
care au murit, sperând în materializarea ei, sute de mii de partizani din 
toate popoarele slave şi neslave din Iugoslavia. 

- In duhul ideilor de cultură în limba maternă pe care 
partizanii, deputaţii şi soldaţii iugoslavi, le-au trâmbiţat în satele 
noastre. Vă rugăm tovarăşe mareşal să binevoiţi a ne aproba cele de 
mai jos: 

1. Instruirea copiilor noştri în şcoală în limba maternă, cu 
ajutorul căreia să înveţe şi limba statului nostru sârbesc, pe care 
numai astfel  o putem cu uşurinţă asimila 

Instrucţia rugăm să se facă  cu ajutorul învăţătorilor vlahi care 
cunosc cele două limbi: sârba şi vlaha. în satele în care asemenea 
"învăţători nu sunt, să fie  folosiţi  deocamdată preoţi şi aceia care au 
terminat 4 clase de liceu cunoscând însă limba vlahă de la părinţi. 

2. Permisiunea ca în biserici să avem preoţi care să ne 
slujească în limba maternă aşa cum am avut sub turci şi până în 
timpul regelui Milan. Acolo unde nu ajung preoţii ne permitem a vă 
ruga să se aprobe să servească cântăreţii care au experienţă. Primim 
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ca să susţinem in mod material pe preoţii sau cântăreţii ce slujesc pe 
înţelesul poporului. 

3. Rugăm să se dispună ca învăţătorii şi preoţii vlahi ce se află 
cu servicii în afară  de judeţele şi satele în care sunt vlahi şi în care s-
au născut, să fie  repus fiecare  în satul vlah de origine. Să avem preoţi 
şi învăţători în fiecare  sat din tabelul anexat, ce a fost  extras din 
statistica oficială  a Serbiei din 1846 şi 1866. 

Tovarăşe Mareşal, 
Poporul nostru, căruia încă nu i s-a şters teama de jandarmi şi 

şoviniştii din trecut, aşteaptă cu încredere aceste înfăptuiri  noi de la 
Excelenţa voastră şi înaltul guvern ce-1 conduceţi. V-am socotit 
părintele şi salvatorul nostru de când aţi început revoluţia şi permiteţi-
ne să credem că veţi accepta să vă rămânem cei mai supuşi muncitori, 
cinstiţi şi devotaţi fii. 

ss Cristea Sandu Timoc 

Arhiva Ministerului Afacerilor  Externe, fond  Iugoslavia. 1945-1947, volumul 2, nepaginat 
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1946 ianuarie 29, Sofia.  Referat  al profesorului  C. 
Velichi, lector de limba şi literatura română la 
Universitatea din Sofia  cu privire la "Situaţia românilor 
din Bulgaria". 

Toate recensămintele au fost  publicate de Direcţia statisticei 
bulgare începând din 1909, când s-a publicat primul "Annuairc 
statistique du royaume de Bulgarie, Premiere annee" (1909), Sofia, 
1910. 

în total s-au publicat 34 volume, ultimul apărând în 1942. 
în aceste volume se dau date după recensământul din 1909, 

1905, 1910, 1920, 1926. 1934 şi 1938. 
Din nefericire  nici unul dintre aceste volume nu cuprinde vreo 

statistică a comunelor pe naţionalităţi luate după origine sau limbă. 
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Dorinţa de a ascunde numărul populaţiei româneşti şi 
aremiaeşti apare m med evifeat  Daci recensămintele mai vechi 
(1%0, 1905 şi 1910) «Ml populaţia românească după origine şi după 
limbă, rec iiniiilMhil din 1920 şi 1926 menţionează populaţia 

cate o vorbesc, dar hmba română nu este menţionată pentru 
recenafemmriediB  1926,1934 şi 1938. 

Ulttaaul recensământ care «rată existenţa românilor (după 
limbă) este n Liiiaiaâlill din 1920. De altfel  şi după originea etnică, 
românii nu mai sunt amintiţi decât In recensământul din 1926. 
încopăad ca mai 1938, nu ae mm dau nici statistici pe naţionalităţi 
decât pentru oraşul Sofia-Adăugăm  ci toate recensămintele cuprind o 
statistici generală după limba pe care o vorbesc locuitorii regatului. 

Această statistică împarte insă populaţia Bulgariei (după 
tinutwi) în două mari grupe - cei ce vorbesc limba bulgară - cei ce 
vorbesc limbi străine. 

Aceste «mare statistice ae găsesc greu în comerţ. Se pot găsi 

populaţiei româneşti 

Xumâru!  aromânilor  după originea  etnică 
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în acest număr trebuie să adăugăm pe caracaceni care sunt tot 
aromâni. Pentru 1905 ei erau la oraşe 695, iar la sate 5469 adică total 
6128. în 1920 la oraşe se aflau  II18, la sate 5294, adică total 6412. 

Arhiva Ministerului Afacerilor  Externe, fond  Bulgaria, relaţii cu România 1945/1946. 
nepaginat. 
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1946 mai 3, Belgrad. Raportul ambasadorului Tudcr 
Vianu. către minierul afacerilor  edeme, Gh. Tătărescu. 
privind situaţia şcolilor româneşti şi a limbii vorbite în 
Banatul Iugoslav şt pe Valea Timocuhn. 

Domnule Vice-preşedinte al consiliului, 

Am onoarea a vă raporta că Uniunea culturală a românilor din 
Banatul iugoslav a organizat în seara de 28 aprilie a.c., o reprezentaţie 
de cântece şi dansuri româneşti, cu concursul elevilor şi elevelor 
Liceului românesc şi a Şcoalei normale (Un Vârşeţ, m oraşul Pancevo. 
Am fost  invitat, împreună cu toţi membrii misiunii noastre, să iau 
parte ia această manifestare,  cast a fost  precedată de un banchet. Se 
găseau de faţă,  în afară  de numeroşi roman» fi  de autorităţile iugoslave 
din Pancevo, dl. Dr. Kosta Grubaşici. subsecretar de stat la Ministerul 
sârb şi Instrucţiunei Publice. 

La banchet-s-au rostit discursuri şi anume de dnii Coriolan 
Lupsici. secretar al uniunii culturale a români IOT din Banatul Iugoslav, 
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fost  deputat şi actualmente funcţionar  la Prefectura  din Pancevo, apoi 
dl. Bogdanov, secretarul Prefecturii,  de subsemnatul şi la urmă, de dl. 
Dr. Kosta Grubaşici, ca reprezentant al guvernului sârb. 

în vorbirea mea, mi-am exprimat satisfacţia  de a fi  fost 
chemat a lua parte la o manifestare  de cultură a românilor din Banatul 
iugoslav, lăsaţi liber să se manifeste  în limba şi conform  tradiţiilor lor; 
mi-am exprimat apoi speranţa în intensificarea  schimburilor culturale 
româno-iugoslave şi am închinat pentru prietenia dintre poporul 
român şi popoarele Iugoslaviei. 

în răspunsul pe care l-am primit, domnul subsecretar de stat 
dr. Kosta Grubaşici m-a asigurat că una din directivele politice pe 
care le urmează actualul regim iugoslav este să se favorizeze 
dezvoltarea culturală în forme  originale, a tuturor naţiunilor întrunite 
astăzi în noua Republică Federativă Populară a Iugoslaviei. 
Dumnealui a arătat că 4.000 de copii români învaţă în şcolile 
Iugoslaviei, în limba lor naţională. Domnul Grubaşcici s-a alăturat cu 
multă căldură speranţelor înfăţişate  de mine, exprimând şi dânsul 
dorinţa unei cunoaşteri mai apropiate şi a adâncirii prieteniei dintre 
popoarele noastre. 

în timpul convorbirii pe care am avut-o la masă, şi mai târziu 
cu domnul subsecretar de stat Kosta Grubaşici, s-a prezentat prilejul 
de a vorbi şi despre românii din Timoc, a căror dezvoltare populară, 
evident inferioară  celor din Banatul iugoslav, d-sa este cel dintâi care 
o regretă. Dl. Grubaşici este însă de părere că populaţia de obârşie 
românească de pe Valea Timocului vorbeşte astăzi un dialect româno-
sârb care ar alcătui adevărata ei limbă naţională şi că Şcoala 
românilor timoceni ar putea să se dezvolte în acest dialect, îndată ce 
se vor stabili normele ei gramaticale şi se vor scrie manualele 
elementare de care ar avea nevoie. Am replicat că românii timoceni, 
în singura lor publicaţie periodică "Vorba Noastră" tipărită cu 
caractere chirilice, întrebuinţează forme  destul de apropiate de acele 
ale limbii literare române, că deosebirile care pot fi  semnalate sunt 
mai mult de caracter fonetic  şi că, deoarece această limbă este scrisă 
şi înţeleasă de românii timoceni, mwni apare limpfede  motivul pentru 
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care şcoala timocenilor ar trebui să adopte ca instrument de propuneri 
dialectul româno-sârb despre care vorbea dL Grubaşici. Cum nu era 
momentul de a insista asupra problemei filologice  pe care o pusese dl 
Grubaşici, am «mânat, pentru altă împrejurare, discuţia cu d-sa. 

Ambasadorul României la Belgrad 
(ss) T. Viani 

Arhiva MimsMraha Afreenta  Exwne, fond  iugoslavia, minorităţi, 1945-19*7, Volumul 2, 
nepaginat 
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1946 decembrie 11, Bccanşti. Informare  redactată de 
C. Sandu Tnnoc, adresată ministrului afacerilor  externe, 
Gheorgbe Titirescu privind situaţia populaţiei 
româneşti din iugoslavia in raport cu celelalte mmorităţi 
naţionale. 

Domnule Ministru, 
Referitor  la politica minoritară a actualului guvern al 

R.FJ'Jugoslavia, faţă  de minoritatea română, am onoarea a supune 
Excelenţei voastre, cu titlu de informare,  următoarele: 

Pentru a ilustra mai bine situaţia culturală şi politică a 
elementului românesc în raport cu celelalte minorităţi, să-mi fie 
îngăduit a expune mai întâi politica iugoslavă faţă  de minorităţile sale 
de peste hotare. 

Călăuzit de prmcţid libertăţii naţionalităţile, bazat pe 
consolidarea internă şi probabil împins de constderaţiunca de a nu da 
ocazie la critici din pat tea opoziţiei, guvernul prezidat de către 
mareşalul Iosif  Broz Tito arată o deosebită importanţă chestiunii 
iugoslavilor de peste hotare. 

Conform  constituţiei iugoslave din 29 noiembrie 1945, 
statutul minorităţilor etnice din Iugoslavia este mult s a democrat 
decât cel din trecr* 



în Iugoslavia veche următoarele naţionalităţi se bucurau de un 
statut juridic: germanii, ungurii, ţarişti - refugiaţi  şi slovacii. 

Fără a fi  recunoscuţi "de jure" ca o minoritate, românii din 
Banatul iugoslav "de facto"  se bucurau de drepturi culturale în baza 
convenţiei şcolare încheiată în anul 1934 la Belgrad. 

în actuala Iugoslavie există un statut minoritar pentru: unguri, 
macedoneni (dialect bulgar), slovaci şi ruşii ţarişti refugiaţi,  iar în 
plus pentru albanezi (ce au şi o provincie autonomă a lor. Cosovo-
Metohia), italienii din Istria zona B şi musulmanii din Bosnia. 

Românii din Banatul iugoslav se bucură de instituţiile 
culturale (şcoli primare, biserici, un liceu şi o şcoală normală) 
prevăzute de convenţia şcolară rămasă încă în vigoare, dar nu li se 
recunoaşte "de jure" calitatea de minoritate. 

Singurele naţionalităţi cari actualmente nu an mei o şcoală şi 
nici o biserică în limba părintească sunt românii macedoneni (30.000 
locuitori) şi românii timoceni (450.000). Românii macedoneni aveau 
o biserică la Bitolia (Monastir) dar, prin expulzarea în România, acum 
două luni, a parohului titular, aceasta a rămas închisă şi am aflat  în 
ultimul timp că este vorba să vină un preot bulgar. 

Din cele expuse mai sus conchidem că deşi constituţia 
iugoslavă este bazată pe principii democratice, numai trei minorităţi 
au obţinut după acest război calitatea de minoritate, restul, adică 
tocmai românii, nu au nici "de jurt" şi nici "de facto"  (excepţie 
românii din Banat) calitatea de minoritate şi implicit nici un drept la 
şcoli şi biserici în limba maternă. 

Este momentul să se sublinieze, că la Conferinţa  de Pace din 
1919, la St. Germain, Paşici a recunoscut calitatea de minoritate 
etnică a tuturor naţionalităţilor din teritoriile anexate atunci de 
Iugoslavia şi nimeni dintre delegaţii României, din necunoştinţă de 
cauză, nu a atras atenţiunea delegaţilor străini, că se află  în faţa  unei 
excepţii, întrucât în Serbia (teritoriu ce nu se anexa) există o 
numeroasă minoritate românească care nu avea nici o libertate 
culturală. 

De atunci până azi, aceşti români sunt confundaţi  în mod 
oficial  cu elementul sârbesc. 

83 



în actualul război, românii din Timoc au dat pentru Iugoslavia 
jertfe  enorme. Dintre toate naţionalităţile Iugoslaviei ei au dat cele 
mai multe sacrificii,  atât în trecut cât şi în prezent. 

Politica Iugoslaviei vechi a fost  de a-i ţine în întuneric, pentru 
a nu se deştepta şi pentru a nu reclama drepturi culturale. Această 
politică pare a se continua ca metodă şi astăzi. 

Singura libertate pe care o au aceşti români este ziarui 
Frontului Popular "Vorba Noastră", ce apare la Zaicear, ziar ce este 
condus de o mână de deputaţi, dintre care doi, în timpul războiului, au 
fost  refugiaţi  la noi în ţară. 

în ziua de 18 octombrie 1945, o delegaţie de români tunocem 
a fost  primită de către mareşalul Tito, iar peste două zile presa 
Iugoslavă a anunţat că s-au discutat numai chestiuni cu caracter 
politic şi economic (şi nicidecum culturale). 

De la această dată şi până la 9 mai 1946, nu s-a vorbit de şcoli 
româneşti în Valea Timocului, organul Ministerului Instrucţiunii a 
Republicii Sârbeşti "Prosvetnic Pregled", din acea zi a publicat un 
articol sub titlul "Şcoli valahe în judeţul Zaicear", în care se spunea ca 
în acel judeţ există opt şcoli valahe în care, deşi nu se predă limba 
valahă, totuşi se foloseşte  şi această limbă în şcoală. 

în mod oficial,  problema şcolilor româneşti din Timoc nu a 
fost  ridicată niciodată. 

Concluzii 

Referindu-mă  atât la situaţiunea culturală a românilor din 
Macedonia cât şi la a acelora din Timoc, cred că apărarea fiinţei  lor 
etnice este o datorie care incumbă onoratului guvern român, dar care, 
până la intrarea României în rândul Naţiunilor Unite, nu se poate 
rezolva decât pe două căi: 
a) Tratativele amicale directe cu guvernul iugoslav, sau 
b) Prin mijlocirea Uniunii Sovietice care desigur că va înţelege 
temeinicia interesului României, românii din Timoc trebuie să fie 
puntea de prietenie între România, Iugoslavia şi Bulgaria şi nu 
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Cele două guverne ale ţărilor în care trăiesc românii timoceni, 
trebuiesc convinse că această problemă nu este un motiv de 
îngrijorare pentru ele, ci o chestiune de amiciţie şi de justiţie. 

Bucureşti, 11 decembrie 1946 
ss C. Sandu Timoc 

Domniei sale, 
Domnului Ministru al Afacerilor  Străine 

Arhiva Ministerului Afacerilor  Externe, fond  Iugoslavia, minorităţi 1945-1947, volumul 2, 
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1947 februarie  9. Articolul "Vlahii în judeţul Timoc", 
semnat de Petar Mundrici, învăţător şi deputat.3 

Judeţul Timoc cuprinde 10 plase: Bolievaţ, Bor, Iabucovaţ, 
Kniajevaţ, Zaiecear, Kladova, Salaş, Negotin, Doni Milanovaţ şl 
Minicevo, sau: (Boljevacki, Borski, Brzo-Palancki, Zaglavski, 
Zajecarski, Kljucki, Krajinski, Negotinski, Porecki şl Timocki). 

Din totalul de 10 plase, numai două sunt locuite cu sârbi puri 
şi anume: Zaglavski şi Timocki. Celelalte opt plase sunt locuite mai 
mult sau mai puţin, în cea mai mare parte cu un număr mai mare de 
populaţie valahă şi anume: 

1.Plasa Bolievaţ: 8 localităţi valahe, 2 mixte şi 11 pur 
sârbeşti, cu 53,8% valahi. 

2.Plasa Bor: 8 valahe, 1 mixtă, 1 sârbească, cu 74% valahi. 
3.Plasa Iabucovăţ: 10 valahe, 1 sârbească, cu 89,8% valahi. 
4.Plasa Zaiecear: cu 8 valahe, 2 mixte, 10 sârbeşti, cu 32,6% 

valahi. 
5.Plasa Cladova: 10 valahe, 1 mixtă, 1 sârbească cu 89,2% 

valahi. 

3 Articolul a fost  publicat în ziarul "Selo", organ de presă al Partidului Agrar 
Unit. 
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6Plasa Salaş: 10 valahe, 10 sârbeşti, cu 38,2% valahi. 
7.Plasa Negotin: 14 valahe, 1 mixtă, 11 sârbeşti, cu 56% 

valahi 
8.Plasa D.Milanovăţ: 9 valahe, 2 mixte, 1 sârbească, cu 90% 

valahi. 
Plasa Kniajevaţ, are 72 iar plasa Timoc 17 aşezări pur 

sârbeşti, astfel  că din 229 aşezări ale întregului judeţ, 135 sunt pur 
sârbeşti 85 pur valahe şi 9 aşezări mixte cu un total de 294915 
locuitori dintre care 157593 sunt sârbi, iar 137322 valahi, ceea ce 
exprimat în procente ne dă următoarea cifră:  53,4% sârbi şi 46,6% 
valahi. 

Localităţile mai mari, cum sunt Zaiecear, sediul Comitetului 
judeţean popular şi Negotin, sediul vechiului judeţ al Crainei, cu toate 
că sunt oraşe, au o bună treime din populaţie valahă. Faţă de datele 
destul de precise, oraşul Zaiecear este populat cu cca. 3500 valahi sau 
29,8% din totalul locuitorilor. Oraşul Negotin are de asemenea destui 
valahi, procentul lor, însă nu este cunoscut. Faţă de partea oraşului 
populată cu valahi, desigur că procentul lor nu este mai mic de 1/3 din 
totalul populaţiei oraşului. 

Valahii stabiliţi între Dunăre, Timoc, Trena Reka şl Mlava, 
după limbă trebuiesc să facă  parte din populaţia românească care 
vieţuieşte pe malul stâng al Dunării, după religie însă, slava (patronul 
casei) şi după câteva alte obiceiuri, acest lucru nu s-ar putea stabili. 
Prin Serbia, Macedonia, Bulgaria şi Grecia există mai multe grupe de 
valahi (să zicem neamuri, deoarece sunt prea mici la număr pentru a-i 
denumi astfel)  care diferă  foarte  mult şi prin limbă astfel  că aproape 
nici că se pot înţelege între ei. 

Aceste grupuri poartă următoarele denumiri: tzrno-vuntzi 
(lânari negri), cuţo viasi (cuţo vlahi), caravlahi, vlahi, ţintari, caraguni 
etc. După datele cunoscute până acum, se pare că acest grup denumit 
vlahi este cel mai numeros şi colonizat compact pe spaţiul amintit din 
teritoriul Republicii Populare Serbia, şi pe noi acest grup ne 
interesează în special. 

Dacă s-ar studia serios originea acestor grupuri, se pare că s-
ar ajunge la concluzia că vlahii şi celelalte grupuri asemănătoare de 



pe malul drept al Dunării, nu sunt unul şi acelaşi popor cu românii de 
pe malul stâng al Dunării. Sârbii din evul mediu înţelegeau sub 
numele de vlahi pe toate grupurile de ciobani din vecinătate, care nu 
erau constituite din sârbi, însă locuiau pe malul drept al Dunării, dar 
nu făcând  parte din poporul român, ci fiind  băştinaşi. 

Pe lângă altele, deosebirea fizicului  vlahilor de al românilor, 
ne împinge la concluzia că vlahii şi românii nu sunt un acelaşi popor, 
ci că vlahii sunt într-adevăr românizaţi, dar numai într-atât întrucât le 
este impusă limba ei fiind  în realitate un grup sau o rămăşiţă a 
triburilor vreunui popor băştinaş al Peninsulei Balcanice. 

Vlahii din judeţul Timoc s-au împărţit singuri în trei grupe: 
câmpiani (ravniciari-cei care trăiesc pe câmpie), munceani (munteni, 
cei care trăiesc în afara  câmpiilor pe dealuri sau munţi) şi ungureani 
(cei care trăiesc în cei mai îndepărtaţi munţi din Homoli şi Kuceai). 
Aceştia din urmă şi-au luat numele de la faptul  că în alte timpuri au 
trăit sub autoritatea statului maghiar. Ungurinii însă denumesc pe 
câmpeni "ţărani", deoarece sunt pe lângă frontierele  României, unde 
se numesc ţărani sătenii agricultori. Cu toate că s-a făcut  această 
diviziune, ea s-a făcut  numai avându-se în vedere terenul pe care 
trăiesc, iar restul este totul identic, afară  de port, care la ungureni este 
mult diferit  de portul câmpenilor şi muntenilor, aproape cu totul 
asemănătoare. Există oarecare diferenţă  în modalitatea îndeplinirii 
unor anumite obiceiuri, însă aceasta este fără  importanţă, neputând să 
schimbe esenţialul obiceiurilor. 

Arhiva Ministerului Afacerilor  Externe, fond  Iugoslavia, mntuiidţi 1945-1947, volumul 2 
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1995 august 28, Sofia.  Memorandumul conducerii 
asociaţiei valahilor din Bulgaria privind studierea limbii 
materne şi reânfiinţarea  liceului român din Sofia. 

Stimate  domnule  preşedinte, 
Stimate  domnule  preşedinte  al  Adunării  Naţionale, 

Stimate  domnule  prim ministru, 

Transformările  democratice care au loc în ultimii ani în ţara 
noastră constituie o premiză importantă pentru garantarea şi realizarea 
în practică a drepturilor comunităţilor etnice din Bulgaria, 
corespunzător Constituţiei ţării şi Cărţii internaţionale privind 
drepturile omului. 

Un rezultat direct al acestor procese pozitive este şi 
restaurarea organizaţiei valahilor şi aromânilor în "Asociaţia valahilor 
din Bulgaria" şi înmatricularea acesteia în conformitate  cu Legea 
privind persoanele şi familia  pe data de 30 aprilie 1992. 

"Asociaţia valahilor din Bulgaria" ("A.V.B.") este o 
organizaţie apolitică cu scop neeconomic al valahilor etnici - cetăţeni 
bulgari. Ţelul ei fundamental  este păstrarea conştiinţei etnice, limbii, 
culturii, obiceiurilor şl tradiţiilor valahilor etnici - cetăţeni bulgari. 
:,A.V.B." este membră a Uniunii Federative Europene a Comunităţilor 
Etnice", al cărui sediu este în oraşul Flensburg - Germania. 

"Asociaţia valahilor din Bulgaria" uneşte partea din valahii ce 
locuiesc în Câmpia dunăreană, precum şi pe cei din interiorul ţării. 
Sediul se află  în municipiul Vidin. 

Funcţiunile de societate de bază a "A.V.B." care coordonează 
activitatea societăţilor valahilor aromâni din Bulgaria de Sud se 
realizează de către societatea valahilor-aromâni din Sofia.  Astfel  de 
societăţi au fost  organizate în localităţile Peştera, Rachitovo, 
Veiingrad şl Dupniţa. în felul  acesta, asociaţia cuprinde cele două 
ramuri aie valahilor din Bulgaria - români şi aromâni, şi unii şi ceilalţi 
fiind  urmaşi ai tracilor românizaţi. 

Comunitatea etnică a valahilor este loială faţă  de patria 
noastră Bulgaria. Nu odată ne-am demonstrat devotamentul prin 



sângele vărsat pe câmpurile de bătălii pentru libertatea, integritatea 
teritorială şi independenţa Bulgariei. întotdeauna am depus eforturi  şi 
ne străduim spre binele nostru şi bunăstarea ţării noastre. Suntem 
convinşi că în ţara noastră se crează condiţii mai favorabile  pentru 
dezvoltarea şi conservarea pe mai departe a limbii, culturii, 
obiceiurilor şi tradiţiilor noastre. 

Având în vedere aceste considerente, conducerea "Asociaţiei 
valahilor din Bulgaria" a adresat organelor competenţe din ţară petiţii 
şi scrisori şi /numere de eliberare 73/06.09. 1993, 106/24.08.1994 şi 
106/27.03.1995 şi respectiv numere de intrare ale Ministerului 
învăţământului 250013/06.09.1993, 260020/07.09.1994 şi 
260010/27.03.1995 cu rugămintea de restaurare a liceului român din 
Sofia. 

A doua problemă discutată în cadrul acestor întrevederi a fost 
insistenţa noastră ca în localităţile cu o populaţie mai compactă 
valaho-română şi aromână să se introducă în mod facultati v studiul 
limbii materne. S-a ajuns la concepţia principală ca organele 
competente să întreprindă studierea necesară a condiţiilor şi 
posibilităţilor de soluţionare a problemei, urmând a ne informa 
reciproc despre rezultatele la următoarea întrevedere. 

Propunem: 
1. Organele competente din ţară să ducă la bun sfârşit 

introducerea studiului facultativ  al limbilor române şi aromâne care 
sunt limbi materne ale valahilor din Bulgaria. Studierea lor să fie 
introdusă în localităţi cu o populaţie valahă compactă. 

2. Să fie  restaurat fostul  liceu român din Sofia  în localul lui 
iniţial din str. "Exarh Iosif"  14 (în prezent facultate  a Universităţii de 
economie naţională şi mondială) 

I 1 
PREŞEDINTE AL SOCIETĂŢII PREŞED. AL CONS. ADM 
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VALAHILOR-AROMANI: 
BULGARIA 
(T.  KIHURKCIEV) 

AL ASOCIAŢIEI VALAHILOR DIN 

(I.ALEXANDROV) 

Arhiva Ministerului Afacerilor  Externe, Asociaţia valahilor din Bulgaria, Vidin. 

Dovezi despre încălcarea drepturilor omului, lipsă de omenia 
tolerantă si speranţă creştină. 

1. Profesorul  Nicolici de Ia liceul din Negotin (1900) este 
destituit pentru că vorbea cu părinţii româneşte. 

2. Pastorala nr. 765 din 18 august 1899 a episcopiei de 
Timoc-Zaicear, în timpul episcopului Milentie Vuic, sârb de pe 
Colubara: acesta sub ameninţarea preoţilor cu pedepse disciplinai e, 
publică o iisiă în biserici cu nume slave ce urmau să se dea copiiloi 
români la botez. S-a urmărit pierderea identităţii copiilor, slavizarea 
onomasticii româneşti. 

3. La Negotin în 1909, un preot de obârşie românească a fos 
dat în judecată şi acuzat de a fi  propagat românismul prin viu grai ş 
prin împărţirea de almanahuri şi cărţi româneşti. Procesul s-a judeca 
în dosarul 9695/1909. 

4. Dr. Nicolae Lupu, fost  ministru ţărănist, poart 
corespondenţă cu Nicola Paşici, prim-ministru al Serbiei, cerându-i si I 
nu discrimineze pe românii timoceni din Serbia şi să le permită si I 
treacă vara Dunărea la munci agricole. Trecea oricine. însă români 
nu, de frică  să nu se întoarcă aducând cu ei abecedare, biblii şi alt I 
cărţi româneşti. 

în Serbia sunt socotiţi trădători toţi aceia care scot la iveală p | 
romanii din Serbia. 

Gustav Weigand şi Blok, savanţi germani de reputaţi | 
europeană, sunt arestaţi în Serbia fiind  prinşi că vorbesc româneşte ci | 
vlahii (românii). 

5. Prin ord. Nr. 3190 din 23 martie 1899, se ordonă 4 
prefectura  Zaicear a jud. Timoc, interzicându-se portul num ^ 
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ceapsă" pentru plăcere pentru femei  şi căciulă pentru bărbaţi 
("clăbăţul") pe motive de sănătate. 

Are loc o revoltă şi se revine prin ordinul nr. 3928/17 mai 
1899; se îndulceşte ordinul pentru a nu se risca o revoltă. 

Atunci 30 de românce au alcătuit o deputaţiune la Belgrad, 
spre a se plânge fostei  regine Natalia, româncă, dar ofiţerii  sârbi le-au 
alungat. (Vezi Zbornik Timocke Krajine. voi. m, Beograd, 1931, 
p.88-90 şi JşidorJeşsn, Românii din Bosnia şi Herţegovina, Arad' 
1906, p. 75-76) 

6 _Ziarul "Fravda". Beograd. nr. 375 din 1909. O excursie de 
la Belgrad la Negotin: "La piecarea noastră, am simţit o mare bucurie, 
: a o m u I care călătoreşte de plăcere în ţara sa. Dar pe drum am avut 
simţământul de a călători într-o ţară străină, ne-am simţit străini". 

"De la Petrovac, prin trecătoare Gorniak şi de acolo până la 
Zaicear şl Negotin, trecând prin munţii Homole. nu dai decât peste o 
nare deasă de români". 

"Limba lor în aceste judeţe este aşa de răspândită, încât cu 
greu te poţi sluji de limba sârbă. Dovadă negustorii care vin în 
legătură cu aceşti sălbatici, sunt nevoiţi să înveţe limba lor". 

Este grozav lucru să te gândeşti că un negustor, un preot, uc 
învăţător, sau chiar primarul, trebuie să vorbească c concetăţenii lor 
m limba românească". (Dr. Atanasie Popovici. Memoire sur Ies 
Roumains des Serbie adresse a la Conference  da la Paix. Paris. 1919, 
cţ• Românii din Timoc, voi mp 11 fi) 

7. Isidor Ieşan. Românii din Bosnia şi Herţegovina, Arad. 
1906,p.20-21. 

"Deoarece serviciul divin se face  pretutindeni pe aici numai în 
limba veche slavonă şi deoarece românii încă de la început nu vor fi 
mţeles acest serviciu, de aceea nu i-a atras biserica. Pentru aceasta se 
vede că ei mergeau la biserică foarte  rar, sau deloc, ceea ce astăzi, 
după atâtea secole de deprindere le-a rămas în obicei. Ei au lipsă de 
preot numai la cununie, botez şi înmormântare, dar mai departe nici 
nu se mai uită la popă. 

L 
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Ei nu serbează patronul familiei,  în sensul sârbesc, 
"Krsnoime", ci în sensul românesc, ca patronul bisericii, hram şi mai 
cu seamă serbează şi pe Sf.  Paraschiva (Sf.  Petka). 

Ei nu se mai cuminică de mulţi ani, pentru că înainte cu vreo 
50 de ani, foarte  mulţi români, care se cuminecaseră au fost  otrăviţi de 
către parohul lor sârb din comuna Lovnica şi au murit chiar în aceeaşi 
zi; de asemenea, sudalmele cele foarte  urâte ce le întrebuinţează toi 
poporul sârb din ţară, pe la ei nu se aud deloc şi cu atât mai puţin se 
dude vreo sudalmă împotriva lui Dumnezeu, împotriva crucii şi a 
sfinţilor". 

Români, haidaţi la luptă! 
Ceasul desrobirii noastre a venit. Puterea germană care 

subjugase Europa s-a prăbuşit în mormânt. Zbătându-se ca peştele pe 
uscat, ei pier tocmai când se credeau mai tari. 

România le-a dat lovitura cea mai grea şi întregul Balcan lei 
este pierdut. Sfârşitul  războiului se apropie cu paşi grăbiţi. 

.Armata Mareşalului Stalin, de acum înfrăţită  cu cea română, 
înaintează peste Carpaţi în Ungaria şi către noi spre Dunăre. 

Peste tot Germanii sunt îngenunchiaţi. 
Pe frontul  din Franţa lupta au pierdut-o. Parisul este de mult 

eliberat şi Franţa este aproape în întregime curăţită de germani 
Lumea Europei este încleştată în lupta pentru nimicirea germanilor 
Graniţele Germaniei sunt ameninţate la apus de către aliaţii noştn 
anglo-americani şi ia răsărit de către marea putere rusească. Câmpui 
de luptă va fi  în câteva zile pe pământul Germaniei. 

Italia este aproape toată în mâinile anglo-americanilor, iar 
Polska este mai bine de jumatate eliberată dejug. 

Acum soldaţii germani au rămas singuri şi mor cu sutele de 
mii, numai pentru nebunia unui casap ca Hitler. 

A venit, fraţilor,  timpul să fim  tot una, să ne unim inimile şi 
braţele, să ne deşteptăm din somnul cel de moarte şi luând armele în 
mâini să pornim la luptă numai sub comanda mareşalului nostru Titc 
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comandantul de căpetenie ai armatei populare de eliberarea 
Iugoslaviei şi a tuturor odredurilor de partizani. 

Mareşalul Tito este steaua şi soarele dreptăcii noastre. Dacă şi 
Draja ar fi  înţeles cu gelaţii lui să se unească cu noi, n-ar mai fi  nici 
munţii de oase de fraţi  de ai noştri, şi noi am avea de luptat numai cu 
germani. Acuma poate vor descide şi ei ochii închişi. 

Fraţilor, cutremuraţi-vă în faţa  ceasului măreţ pe care ni 1-a 
dat cerul să-1 trăim pentru croirea viitorului nostru şi al copiilor noştri. 
Lepădaţi din inimi urile împotriva unora şi altora şi uniţi-vă în luptă 
sub acelaşi steag al dreptăţii, sub steagul lui Tito, «ore în ţara 
federativă  Iugoslavia, va da şi celor jumate de mi'ion de Români 
dintre Morava şi Valea-Timocului, drepturi, de a avea şcoli şi biserici 
româneşti. Fugiţi de la aceia care vă vreau moartea şi vă asupresc, 
numai ca ei să comande şi voi să vă opintiţi în sudori şi sărăcie. 

Apărătorul tuturora din Iugoslavia, Tito, a trecut ibarui şi apa 
Sitniţa şi peste Priştina şi Kraljevo se îndreaptă spre noi. 

A noastră este dreptatea, al nostru este tovarăşul Tito, 
izbăvitorul vitejilor vlahi din Valea Timocului, în lături cu lipitorile 
care ne-au supt şi încă mai sug nu numai sângele nostru, dar şi inima 
noastră românească! 

Români, numai pierdeţi nici un minut, adunaţi-vă şi sfâtuiţi-
vă. Organizaţi-vă în odreduri şi îndată veţi primi arme pentru luptă, în 
câteva zile, noi am putea curaţi vatra strămoşească de germani şi 
lumea noastră ar trăi în pace. 

Soarta şi viitorul nostru stă în mâinile noastre. Gândiţi-vă şi 
nu daţi cu piciorul nici ia două mii de am de viaţă străbună aici, şi nici 
la jertfele  aduse de cei care au murit pe câmpul de bătaie, pentru 
dreptatea tuturor neamurilor, între viaţă şi moarte, alegeţi-o pe cea 
mai bună. 

Armata cea mai puternică din lume a Rusiei se apropie de noi, 
de aceia e timpul să vă grăbiţi ca unul să nu fie  neâncadrat în armata 
roşie a mareşalului nostru Tito, care este singurul ce se gândeşte şi la 
necăjiţii români din Valea Timocului. 

Şi acum, la luptă! La luptă pentru trai şi pentru lege, la luptă 
pentru dreptatea neamurilor şi a Românilor timoceni. 
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Trăiască aliaţii noştri, 
Trăiască tovarăşul Sta lin şi armata roşie, 
Trăiască Kralju nostru Petru II, 
Trăiască tovarăşul Tito şi armata lui. 

Tovarăşe  Director, 
Barba-Beograd 

De câtăva vreme suntem asaltaţi de mulţimea de tovarăşi 
muncitori, ţărani şi intelectuali din judeţul Zaicear, pentru a vă scrie şi 
cere peste marele dv. Cotidian "Borba" unele lămuriri atât de necesare 
încât ar lumina definitiv  haosul şi desnădejdea care s-a abătut asupra 
iumii vlahe din Serbia. Noi câţiva inşi cunoscuţi bine de lume şi 
sprijinitori vechi ai mişcării genialului nostru Mareşal Tito, ne-am 
!uat îndrăzneala să vă facem  această comunicare ca unor tovarăşi şi 
fraţi  care ştiţi aprecia ce este jugul şi ce este libertatea. 

Cum vedeţi vorba este despre vlahii din Serbia. Poate vă sunt 
cunoscuţi aceşti oameni prin munca lor neobosită, prin sărăcia lor 
cauzată voluntar de trecutele regimuri de dictatură, dar vă mai sunt 
cunoscuţi şi prin loialitatea lor fără  pereche faţă  de Patria lor 
sârbească şi iugoslavă. Secole de-a rândul au sângerat aceşti oameni 
alămri de concetăţenii lor sârbi, pentru eliberarea de sub sclavia 
turcească, asigurând cu mii de jertfe  independenţa Serbiei. ŞI tot mii 
de jertfe  au închinat pe altarul patriei pentru făurirea  unităţii 
Iugoslaviei vechi cu care prilej au ajutat desrobirea de sub jugul altor 
ţari a tuturor popoarelor din Iugoslavia. Nici în lupta de epopee 
condusă de salvatorul şi adevăratul unificator  al naţionalităţilor din 
Iugoslavia, Mareşalul Iosif  Broz Tito, Vlahii n-au fost  mai prejos. 
Mulţi dintre fraţii  şi surorile noastre au fost  împuşcaţi, spânzuraţi sau 
trimişi în lagăre de germani sau de sateliţii şi trepăduşii lui Draja, 
Nedici sau Liotici. Multe din satele noastre au fost  arse pentru că 
sprijineau lupta de eliberare a partizanilor. 



^ VUm  sunt români - Oastea Sa 
smammuiSK1 

Dar sub alte legi, s-au devorat ideile de libertate socială şi 
culturala în Serbia şi Iugoslavia veche şi cu totul sub altele evoluează 
azi în imperiu gândurile leniniste şi staliniste. 

în Serbia şi Iugoslavia veche Vlahii nu aveau literalmente nici 
un drept fie  el social sau cultural, cu excepţia unei scurte perioade 
până la 1875 când se oficia  în biserici slujba în limba părintească, 
românească. 

îi era indiferent  lumii vechi dacă copiii învaţă în şcoală cinci 
ani numai în limba sârbă, fără  ca la urmă să nu se ştie, a vorbi 
sârbeşte, a face  socoteală sau a citi, dar astfel  se simte azi în epoca de 
destindere şi evadare din lanţurile ic dictatură injectate de ură şi 
şovinism. 

Pentru aceasta de îndată ce a fost  zdrobit inamicul şi a preluat 
conducerea Mareşalului Tito, vlahii au primit dreptul să vorbească 
liberi, să citească şi să dea serbări în limba lor. Puţin mai târziu, am 
primit libertatea de a avea presa noastră, încât la Zaicear apare foaia 
lunară "Vorba Noastră" lucru care a dat mari speranţe poporului vlah, 
propagând ideile nobile ale revoluţiei staliniste şi ale descătuşării de 
şovinism feroce  din trecut, motiv pentru care vlahii au ştiut să-şi 
exprime unanima recunoştinţă faţă  de Mareşalul Tito şi Frontul 
Popular acordându-i încrederea cu peste 92% de voturi. Mai avem şi 
post de radio românesc la Zăiceri. 

Dar trebuie tovarăşe director, să vă fac  o mărturisire de 
credinţă a lumii de aici. Şi înainte de alegeri, ca şi cu mult înaintea 
lor, s-a trâmbiţat ideea prin satele vlahe că li se va permite ca 
invăţătorii să le instruiască copiii în limba română maternă. Acest fapt 
a produs o bucurie legitimă care a anulat alte greutăţi pricinuite de 
vremurile excepţionale de acum, dar lumea vede că ceea ce s-a spus 
este numai vorbe şi că nu este nici gând. Noi am încercat acolo şi am 
văzut, ca desnădejdea îşi face  cuib, să o spulberăm, mărturisim că este 
greu! Şi iată de ce? în "Silacka Borba" din 25 oct. a.c. s-a văzut scris: 
"în ţara noastră naţionalităţile au căpătat dreptul la şcoli în limba 
maternă" şi de aici urmează enumerarea printre altele a ungurilor etc. 
Noi însă lipsim. Noi nu suntem şi nici n-am fost  şovinişti, ca să 
protestăm pentru că ungurii au căpătat şcoli în limba maternă, 
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părintească. Dar ne gândim la ceea ce scria Mareşalul Tito cândva 
despre problema naţionalităşilor, atunci când noi partizanii desculţi şi 
goi ne închinăm viaţa Patriei în cele mai grele lupte ofensive 
împotriva cotropitorilor haini şi când zicea că tocmai ungurii şi 
germanii din Iugoslavia care erau coloana a 5-a transplantată aici de 
Hitler şi care au pus umărul la nimicirea Iugoslaviei, profitau  de toate 
drepturile spirituale (şcoli primare, licee, şcoli normale şi biserici în 
limbile IOT respective). Şi ne mai gândim la faimoasa  bază a 
constituţiei de la Jaiţe din 29 noiembrie 1943 şi definitivă  de 
Adunarea Naţională la 2 noiembrie 1946 a.c. care de la naşterea ei a 
atras lumea noastră spre ideile Mareşalului Tito, dacă poporul se mai 
uită după atâtea proclamaţii cu încredere la conducere? 

Noi vă vorbim stimate tovarăşe director, din toată inima 
noastră tânără, curată şi cinstită că s-ar comite o mare nedreptate dacă 
nu s-ar da o autorizaţie oficială  de către guvern încât conducătorii 
Vlahilor să poată deschide şcoli în limba lor maternă imediat. 
Permiteţi-ne să vă spunem că nu există actualmente în Iugoslavia şi o 
altă naţionalitate fără  şcoală în limba maternă, în afară  de noi vlahii. 
Oare au mai mult drept decât noi ungurii şi nemţii? Am înţelege să 
tăcem când ar fi  lege, ca în trecutele regimuri să nu aibe drepturi decât 
"neamurile alese". Dar acum, când nu mai sunt naţionalităţile 
superioare şi inferioare,  nu mai putem răbda. 

Poporul nostru, tovarăşe director, nu este împotriva limbii 
statului, dar instruindu-se în limba părintească se poate cultiva şi 
părăsi ignoranţa şi analfabetism» 1' 

Belgrad 7 noiembrie 1946 
Cristea Sandu Timoc 
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9 Aprilie  1974,  comuna Gomotariţ  Vidin 
• 

Dragule necunoscut de peste Hotară depărtat Amice domnule 
Sandule, Aveţ să rămâneţ uimit pe gânduri de unde şi cum această 
scrisoare se cadă în mâinile d-vostrâ. Dragule cetitori, Acest Adres al 
d-voastră mie mi l-au trimis domnul Angelescu Haralampie prin luna 
lui octombri, când aţ fost  la el la Bucureşti, eu din partia mia Vă scriu 
despre Haralampie că au murit la 3 Aprilie la ora 8 dimineaţa eu am 
primit Telegramia dila Remus, au fost  în spital de 2-3 ori dar tot nau 
putut să triacă calu mai greu în lume lucru caşul mcsrţi, el au stat 45 de 
ani în România eu tot am fost  în corespondenţ cu el şl familia  lui, da 
pe anul 1969 la 17 de VII sau hotărât să vină la locu de naştere în 
Gomotariţ sau cumpărat casă mare cu colidor cu 4 camere sau Făcut o 
gospodărie Foarte Frumoasă, Colectivul iau dat un pogon de muncit 
iau dat şi vie şi eria foarte  bine, dar uite că el se simţi cam Fără putere 
porni să slăbiască, de altă parte şi Ghiţa soţia lui aviau năduf  şi aşa, 
prin luna lu August 1973 anu, veni Remus cu cuscri lui la Ranpie la 
rude şi ce să vorbiră ei tot să se napoeze din nou la Bucureşti vându 
de odată tot luă bani în treit mai mult cum o cumpărase, luară multe 
lucruri scumpe de aici Televizor, răcitor, Radio Electron cel mai 

{ scump plapume şi maşină de soarbe prafiil,  şi la 26 de IX 1973 
; plecară cu două maşini mari din Gomotariţ la Vidin acolo eriau vagon 
; plătit Vidin Bucureşti şi plecară, avia ţi Rănpie pensie 71 de leva pă 

lună şi lui Ghiţa scoase pensie 31 leva pă lună, şi eu tot ţin cu ei 
I corespondente, şi ultima scrisoare am scrisă de mâna lu d-1 

Haralampie şim scrie atâta, zice mai suntem tot buni şi sănătoşi afară 
de mine, aşa Rănpie scrie de atunci tot Remus miau scris. Aşa dragule 
că ei miau scris de d-ta ce bun amic ai fost  cu el. 

Dumnezău să erte greşele lui Haralampie are vărte. E născut 
1906 anul. 

Dragule şi domnule Sandule eu din inimă vă rog să mă scuzaţ 
pentru greşele scrisă că eu nam învăţat şcoală Rumână atâta pot vă 
scria din dragostia de limba mamei, scuzaţi pentru că vă zic domnul, 
pentru că aşa eu mam învăţat de mine că am vârste 77 de ani. Acum 
eu închei de scris. Vă doresc mii de salutări cu multă sănătate ţie 

97 



personal, şi în faţa  d-stră la întriaga familie  a d-stră dila mine. Adress-
Wanco Predov selo Gomotariţ Vidin Bulgaria. Eu am un amic aci la 
voi el e om mare dar şi bun pă idee e tehnican soţia hri e dr. Numele 
lui e Stănescu Gheorghe Gorg. Budai-Delianu nr. 24 cunoşteţivă cu | 
fi irmnia lor şi le spuneţ dorite complimente mult aş fi  bucuros dacă aşi 
primi un răspuns dela dumnia voastră eu iar vaşi mai scria. 

Dunmezău săi erte pă d-1 A. Angelescu că nu e om viu să nu 
fie  greşit 

Angelescu au mai avut un amic aci la Timişoara Bogdan 
Moisei, dacăl şdţ spuneţi le de Haralampie. 

* / 

Auf  Viderzen, Revedere 

Fraţilor  şi surori, 

Soarele păcii şi dreptăţii luminează Iugoslavia noastră pustiite 
şi sărăcită de neamţ. Să mi înţelegem greşit unele greutăţi prin care 
trecem. 

Să-1 purtăm cu dragoste în inimi pe mareşalul nostru Tito, pe 
partizani şi voiska care s-a bătut goală, flămândă  şi desculţă pin ger şi 
zăpezi apărând domo vina noastră însângerată. Cinste veşnică şi 
mărire mareşalului Tito şi eroilor căzuţi în bătaie pentru liberarea 
Iugoslaviei şi înfrăţirea  neamurilor ei. 

încă din anul 1943 mareşalul Tito, dr. Ivan Ribat şi alţi au 
făcut  zăconu (Ustavu) Iugoslavi» pin care să dau toate drepturile 
naţionale la toate naţiile din dîijeavă drept să aîbe dascăli şi popi care 
să cânte şi înveţe copiii în limba maternă. Mareşalul Tito, namesnicii 
craliului şi vlada vreau să facă  din Iugoslavia o dîtjavă federativă  cu 
totul democrată. Ei vreau dreptate cum cere marele Lenin şi Stalin ca 
toate neamurile de pe faţa  pământului să aibe în limba părintească 
şcoli, biserici, novini, suduri şi altele pentru învăţare cu uşurinţă la 
învăţătură. De aia în Rusia toate ale vo 170 de neamuri ce nu vorbesc 
rusăşte au drepturile ăştia în limba lor, învăţând totodată şi limba 
dîrjevi rus* 
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în Iugoslavia bătrână am dat porezuri şi sânge în bătăile cu 
duşmanii fără  să căpătăm dreptul ăsta cel au toate neamurile de pe 
pământ. Gendarii ne băgau frică  în sânge ce o simţim şi azi. Poslanicii 
strini de inima noastră doar ne minţeau până glăsuiam de ei, da unu nu 
s-a gândit că copiii noştri ar învăţa mai uşor carte în limba lor şi că la 
biserică lumea nu înţelege nimic di la popă. Da minciunile s-au 
îngropat şi nu se. mai prind. Mareşalul Tito o să ne dea un drept nou 
ce nu l-am mai avut fincă  nu eria de ajuns dreptu să vorbim în limba 
maternă. în biserică am avut până acuma vo 80 de ani popi rumâneşti-
vlahi, di la care să păstrează în biserici şi ari cărţi în limba noastră. 
Az pe popa nima nu-1 înţelege şi degeaba iau plata. Mai bine să fie 
neânvăţaţi da să slujească pe înţelesu nostu, săi înţeleagă muierile, 
copiii şi bătrânii. Nu trebuie înţeles greşit că copilu merge la şcoală 
numai să înveţe sârbeşte. Atunci cei sârbi n-ar mai avea nevoie de 
şcoli fincă  o ştiu. Copilu învaţă: cetitu, socotita, despre pământ, 
istorie, munca câmpului, păstrarea sănătăţii şi numai în limba lui 
părintească li poate învăţa. Copilu nu înţelege limba dascălului şi 
dascălu pe a copilului, de aia nu se înţeleg şi să urăsc. Copiii noştri 
trebuie să înveţe limba dâijevii ajutaţi de limba maternă că limba 
noastră este destul de bogată. Bunăoară copilului I se va arăta ochiul 
şi i se va spune sârbeşte I se zice oko, la nas nos, la lună meseţ şi aşa 

i pană învaţă toate vorbile. Pe urmă dascălu le poate povesti orce în 
j limba noastră bunăoară despre cnezlazăr, or despre păstrarea sănătăţii 
i şi copilu pricepând tot o să poată povesti uşor şi în sârbeşte. Acuma 

copiii fug  de şcoală ca de ciumă. Timp de cinci ani pierd timpu şi 
tremură de frică  fată  să înveţe măcar să vorbească sârbeşte. Fraţilor & 
surori, scăpaţi-vă copiii de chinurile şcolii. Di la toamnă încolo 
dascălii, băieţi şi fetile  care au ceva ghimnazie să ne înveţe popiii 
noşti în limba părintească şi sârbească, până când so fiice  şcoli de 
dascăli şi popi pântru noi ca la Rumânii din Banat Neunirile 
nesârbeşti din Iugoslavia: Machedonţii, Turcii, Măgerii şl Rumânii 
din Banat au toţi în limba lor şcoli, biserici, ghimnazi şi novini, în 
afară  de noi. Turcii şi Şiptarii/Arnăuţii acuma în martie au cerut cu 
delegaţia lor drepturile aşcea şi li s-a dat cu mare dragoste de către 
stăpânul dâijevii. Să nu ne temem şi să cerem şi noi ca ei. Nima din 
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Iugoslavia si nu uite că Sârbia şi Iugoslavia s-au slobozit mai întâi pin 
sângele sârbesc şi vlah. Nu cerem nimic ce este contra dâijevii. N-au 
nemţii şi ungurii mai mult drept decât noi. 

O i avem toţi ori nici unul. De aia s-a bătut marele nostru 
mareşal de aia au murit în bătaie partizanii şi copiii noştri, ca să nu 
mai fie  nedreptate. Să dăm ce ne cere domovina da şi ea să nu mai 
uite să ne dea dreptul nostru al mai mare şl al mai sfânt  drept al 
nostru. Cine este contra noastră este contra dreptăţii, contra dreptăţi: 
şi marşalului Tito, ala este şovinist şi faşist.  La glasanii să fim  numa 
cu poslanicii ce nu ne mim şi ne cer popi şi dascăli de limba noastră 
rumânească-vlahă. Să ne grăbim să ne cerem dreptu fără  frică  să ne 
vorbim toţi şi să mi ne lăsăm unu în nădejdea altuia, fincă  până copilu 
nu plânge muma nu-i dă să sugă. 

TRĂIASCĂ MARŞALUL NOSTRU TITO ŞI MARELE STALIN. 
TRĂIASCĂ VLADA NOASTRĂ DEMOCRATĂ Şl 

IUGOSLAVIA FEDERATIVĂ DEMOCRATĂ. 
TRĂIASCĂ POSLANICI NOŞTRI CARE NE CER DREPTURILE 
MOARTE FAŞIŞTILOR DREPTATE NEAMURILOR. 

Notă: Redactată în Ministerul de Exteme-Bucureşti în luna noiembrie 
1944 de către Cristea Sandu Timoc textul românesc şi de către Sava 
iancovici-Gârleamil pe verso. 

ACUM  O El  NI  CI  ODA TĂ! 

în gigantica încleştare care zguduie astăzi temeliile tuturor 
nedreptelor orânduiri, poporul român de pretutindeni îşi regăseşte 
fiinţa,  eliberat sufleteşte,  cu elanul încordat spre jertfă,  cu voinţa 
hotărâtă spre victorie. 

Astăzi şi cei mai de departe, cei necunoscuţi, cei înstrăinaţi şi 
dosiţi de vitregia asupririlor, ascultă imnul de foc  al trezirii întregului 
neam. 

Astăzi şi cei peste cinci sute mii de români dintre Timoc şi 
Morava, îşi înalţă frunţile  'deşteptaţi  din  somnul cel  de  moarte în 
care H  adânciră  barbarii  de  tirani". 
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Şi, ei cred, aşa cum cred în cinstea morţilor, în botezul 
copiilor, în cântecul şi graiul lor strămoşesc, că, 

" Desrobirea de  la Răsări, nu a fost  numai o desrobire  de 
pământuri,  ea a fost  o chemare nouă, a neamului  nostru, spre mari 
împliniri  şi noi destine". 

Pentru veşnicia românească, temeiul cel de nezdruncinat, 
garanţia marilor împliniri viitoare, este natalitatea şi unitatea 
pământului şi a poporului românesc. 

înfăptuirii  acestui suprem ideal, România îi închină astăzi 
suprema ei încordare. 

îndurerată ieri prin umiliri nemeritate, armata română şi-a 
regăsit acum tradiţia ei de onoare şi glorie voievodală. In Bucovina şi 
Basarabia, încolţesc astăzi speranţele libertăţii şi ale renaşterii. De la 
Prut la Nistru, înainte, peste Bug şi peste Nipru, în iureş, năprasnic, 
armata pregăteşte viitorul de nădejde al tuturor românilor. Acolo se 
întâlneşte voluntariatul viteaz al Românilor de pretutindeni, în o 
înfrăţire  înainte mergătoare definitivei  victorii a eliberării celor peste 
două milioane şi jumătate de Români, de pe întreg cuprinsul 
răspândirii româneşti. Graniţele trunchiate şi prestigiul neamului, se 
refac. 

Cu piepturile stâncă, peste ape punţi, cu sângele înălţându-se 
vulcan, gonesc strănepoţii lui Burebista, până acolo, până unde s-a 
înfipt  ultima săgeată (fin  arcul dacic al moştenirii lui. 

Pamslavismul activ s-a desfăşurat  pe axa Moscova-Belgrad, 
ca o operă metodică şi constantă. 

Axa prieteniei româno-germane-italiene se întretaie cu axa 
acţiunei pamslaviste, pe Dunăre, - şi tocmai acolo, unde acest râu are 
o importanţă economică şi militară deosebită. 

Noua orânduire care se pregăteşte Europei, cu însăşi 
contribuţia nemăsurată de jertfe  a României, va da neamului românesc 
unitatea la care răspândirea, suferinţele  şi jertfele  lui îl îndreptăţesc. 

Axa pamslavismului, sub presiunea acestor jertfe,  sub tăria 
neânvinselor asalturi ale cruciaţilor dreptăţii s-a frânt 

Pamslavismul, oricare ar fi  forma  sub care se reîntruchipează, 
oricare ar fi  expresia sub care se manifestă,  oricare ar fi  masca sub 
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care se ascunde, - scopul lui este acelaş şi unicul: stăpânirea  Dunării 
şl  a neamurilor  în  bazinul  ei. 

Poporul românesc care stăpâneşte istoriceşte, etniceşte şi 
numericeşte regiunea de pe ambele maluri ale râului Timoc, refuză  cu 
indignare să schimbe un jug cu altul. El stă dârz pe poziţia 
convingerilor lui şi aşteaptă paşnic ziua pe care o nădăjduiesc toţi 
Româim. 

Conştiinţa originei şi a aparenţei sale, poporul timocean n-o 
îndreaptă împotriva nhnăniri, ci o încinge ca pe o puternică cuirasă de 
apărare faţă  de orice tentativă de nouă şi definitivă  subjugare. Căci, în 
adevăr, pentru românii timoceni răspântia la care se găsesc acum e 
categorică. 

Pentru întâia oară, istoria ne deschide larg poarta spre 
Răsăritul simbolic. Şi pentru ultima oară. Alternativa, nu are cale 
lăuntrică, căci «festinul  ne strigă cu glas poruncitor: "ACUM, ORI 
NICIODATĂ?" 

Dar neamul românesc a răspuns cu fiecare  strop de sânge 
presărat pe urmele paşilor de glorie: "ACUM!" 

Acum e momentul. Acum ne cheamă în luptă Mareşalul, 
călăuzit de steaua de noroc a românismului. 

Ţară nouă se zideşte pe mormintele eroilor români. Ţară de 
veacuri, ţară dreaptă şi atotcuprinzătoare, ţară de la Bug şi până la 
Morava. 

Drumul de convingere şi de luptă al Mareşalului e trasat de 
mult; din sorginte post-belică încă de acum douăzeci şi doi de ani, 
când ia Versailles fu  frântă  în două inima Banatului. 

Zarurile luptei sunt aruncate, Locotenent Colonelul anului 
1919, conduce astăzi oştile destinului de viaţă ale neamului întreg. 

Iar credinţa acestui neam dă puteri de Arhanghel luptătorilor 
lui. 

• - — Pr. Gh. Suveica 

Notă Conferinţă  ţinută la Radio Bucurejti în 10 Septembrie 1941, apiniti în revista Timocul, 
anul VUICaetBi O 1941, pp. " 
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CĂTRE  ROMÂNE  DIN  SERBIA 

FRAŢILOR 

De sute de ani, de când ne ducem viaţa nemângâiată alăturea 
de fraţii  noştri sârbi - niciodată n-a venit cineva la noi cu vreo vorbă 
de mângâiere, care să trezească în sufletele  noastre nădejdea de un 
traiu mai bun şi mai omenesc. 

Iată acum, aducând Dumnezeu vremuri mai bune, noi cei mai 
jos iscăliţi, care suntem ca şi voi români din Valea Timocului, ne 
întoarcem către voi în aceste ceasuri istorice, pentru a vă spune câteva 
lucruri însemnate, asupra cărora să vă gândiţi şi să hotărâţi: ce e de 
făcut? 

Aţi văzut cu toţii războiul grozav care ţine de peste patru ani 
de zile şi care a pornit tocmai din ţara noastră, din Serbia. 

Pentru ce a izbucnit oare acel război? Ştim cu toţii: Serbia 
voia să adune pe toţi sârbii cari erau răsfiraţi  sub mai multe stăpâniri, 
la un loc, ca să fie  o ţară mare şi puternică. 

După suferinţele  îndelungate vedem că astăzi acest ţel 1-a şi 
ajuns. Deşi zdrobită, Serbia, a ieşit biruitoare şi a câştigat Bosnia, 
Herţegovina, Croaţia şi Slavonia, după care se zbate de sute de ani. 
Aceeaşi dreptate le-a facut-o  războiul de acum şi Polonilor şi Ceho-
slovacilor, cari îşi întemeiază state naţionale şi tot astfel  şi Românilor. 
România a intrat în război pentru a dezrobi şi alipi la sine 
Transilvania, Banatul şi Bucovina. Ea a ieşit biruitoare şi pe lângă 
aceste trei ţărişoare şi-a mai alipit şi Basarabia. 

Războiul acesta nu s-a dat pentru putere cl pentru dreptate. Ce 
e drept nemţii credeau că ei o să biruiască cu puterea, dar Aliaţii i-au 
biruit cu Dreptatea. Ei au statorit că nu e bine ca asupra vieţii unui 
popor să hotărască un alt popor, străin, ci fiecare  popor să-şi 
hotărască singur soarta, dupi cum va voi eL 

Astfel  vedem că mai multe popoare şi-au şi hotărât soarta. Şi 
anume Sârbii din Bosnia şi Herţegovina şi Croaţii din Croaţia şi 
Slavonia au hotărât că se rup de Austria şi şi-au făcut  ţara lor, Polonii 
de asemenea. Nemţii din Austria s-au unit cu Germania, Ungurii s-au 
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desfăcut  de Austria, Bucovina, Basarabia şi Transilvania şi s-au alipit 
de România-, 

Toţi Românii alcătuesc acum o singură ţară de vreo 14 
milioane de suflete.  Numai chiar noi Românii locuitori în Serbia am 
rămas pe dinafară.  Noi n-am înţeles cuvântul preşedintelui Statelor 
Unite Americane, Wilson, că fiecare  popor e slobod să-şi hotărască 
singur soarta. 

Cu toate că suntem de două ori mai mulţi la număr decât 
Românii din Bucovina, noi nu ne-am bătut capul cu soarta noastră. 
Dar dacă nu ni-1 vom bate noi, alţii de bună seamă că nu şi-1 vor bate! 

Ori mi vrem noi nimic în aceste vremuri mari, când se aşează 
din nou temeliile lumii şi când fiecare  popor îşi cere dreptul său la 
viaţă? 

Ar fi  un păcat faţă  de copiii şi nepoţii noştri, că în astfel  de 
clipe hotărâtoare noi să stăm nepăsători. 

Dar fraţilor,  a sosit ceasul s i ne spunem cuvântul! 
Şi noi credem că nu putem zice akeva, decât că, fiind  Români dorim 
să fim  Ia un ioc ca ceilalţi fraţi  ai noştri, cu Românii, care acum 
sunt un popor mare. Noi vrem să fim  ia un loc cu Banatul, cu 
Transilvania, cu Basarabia şi cu Bucovina. 

Noi mi sântem sârbi. întocmai precum românii din Ungaria nu 
sunt ungiri şi cei din Rusia ruşi. Noi suntem în Serbia o jumătate de 
milion de români şi acum nu mai vrem să rămânem sub sârbi, de la 
care am avut de suferit  atâta. Ei nu ne lăsau să învăţăm în şcoli limba 
noastră, nu ne lăsau să ne facem  biserici româneşti, să avem gazete 
româneşti şi alte de acestea. 

Ştim că de curând au trimis vorbă regelui României că 
"Statele Unite nu încetează să se îngrijească de dorinţele poporului 
român, atât în afară  cât şi în graniţele regatului Guvernul Statelor 
Unite a fost  martorul luptelor românilor, a1 suferinţelor  şi al jertfelor 
lor în război şi al silinţelor lor în vederea unităţii naţionale şi după 
dorinţele Românilor de pretutindeni." 

Mai departe el spune că Statele Unite îşi vor da toată 
osteneala ca tot pământul unde locuiesc Românii să fie  laolaltă, într-o 
ţară. 

104 



Fiind şi noi Români de sânge din moşi strămoşii noştri şi 
avându-ne moşiile noastre moştenite de la ei, noi avem aceeaşi 
dorinţă: să rămânem ce suntem, adecă Români; să fim  gospodari pe 
pământul nostru şi să fim  laolaltă cu toţi fraţii  noştri români. 

Astăzi toată lumea, care a fost  robită de alte neamuri a căpătat 
dreptate si se întoarce la ţara mamă. Românii din Basarabia. 
Bucovina. Ardeal şi din Banat s-au alipit de mama lor. România. 
Numai noi românii din Serbia am rămas pe dinafară. 

Trebuie să ne grăbim să ne folosim  de dreptul obştesc şi să 
cerem să ne alipim la mama noastră care ne întinde bucuros braţele ei. 

Până acum nouă nu ne-a fost  îngăduit cel mai sânt lucru 
pentru un om adică să ne cunoaştem neamul şi să trăim pentru el. 
Doar numai gospodari puteam să fim;  dar asta nu ne mulţumeşte în 
sufletul  nostru, căci şi noi suntem oameni şi trebuie să ştim pentru ce 
trăim. 

De aceea fiindcă  am fost,  suntem şi vom fi  stăpâni pe 
pământul nostru românesc din Serbia, vrem să ni se lărgească şi 
drepturile noastre, pentru ca să trăim în toate privinţele ca români. 

Toată averea care se află  în judeţele româneşti să fie 
proclamată ca avere a poporului român. 

Toată puterea executivă (vlasii) să treacă în mâinile noastre. 
Numai fii  de ai Românilor să fie  împuterniciţi (punomocinic) ai 
poporului român, şi ei să-şi aleagă funcţionari  (cinovici) dintre 
români. 

Prefecţii  (nacelniţii) să fie  români cari să îngrijească de 
popor, dându-i sfaturi  bune şi împărţindu-i dreptate în limba 
românească. 

Judecătoriile (sudovi) să fie  româneşti şi judecata să se facă 
numai în limba românească. 

Noi avem vreo 250 sate. Orice sat să aibă primar (cnez) şi 
dascăli români. învăţătura să se facă  în româneşte. 

Până acuma vreo 40-50 ani noi ne aveam bisericile noastre în 
care se făcea  slujba în limba românească. Acuma cerem să se întoarcă 
iarăşi limba română în biserică 

105 



Orice sat să aibă biserică. Popii şi dascălii români să rămana 
la locul lor şi in scurt timp să înveţe româneşte să citească şi sa 
slujească. Pentru aceasta mama noastră România ne va da tot 
sprijinul. 

Aşa dar, fraţilor,  la lucru! 
Să ne adunăm prin sate, prin oraşe, să alegem un Comitet 

naţional care să se pună în legătură cu fraţii  noştri u.n România 
Ardeal, Bucovina şi Basarabia, pentru ca să ne unim cu ci, făcând  şi 
noi dimpreună parte din România Mare. 

Acum e timpul să ne folosim  de libertatea (sloboda) care 
stăpâneşte toate neamurile şi să ne spunem cuvântul nostru. Nimic nu 
ne mai împiedică să intrăm în graniţele României întregului neam 
românesc. 

Sfârşind  aceste cuvinte frăţeşti,  rog pe bunul Dumnezeu sa ne 
ajute ca să vedem împlinit visul de fericire  al neamului nostru. 

Ura! Trăiască Românii din Serbia uniţi cu România! Trăiască 
România Mare a tuturor Românilor! 

Chişinău,  1 Noiemvrie  1918 

Sever Coteţ plutonier-majoi 
Atanasie Popovici doctor în Filozofie,  profesa 

Ion Niţă, plutonier-majc; 
L. Bogdan, funcţiona; 

Un  paşi înaincea  noastră 

CONFERENŢIA RUMÂNILOR (VLAŞILOR) DIN OCRUGU NOSTRU 
le ales odbor  care o să poarce grija ge înaintarea  culturii  noastre 

Gin tot ocrugu Zăişieriului sa astrâns la conferenţie  pistă 51 
ge Rumâni (Vlaşi) să să vorbească cum să rigişe cultură la Rumân: 
noştri ge să poată să şcia în rând cu lumia ailaltă care ie mai învăţat: 
La astă conferenţie  a fost  pe lângă săceni şi geai învăţa' 
(intelectualţii). 
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în asta ie a mai gintâi conferenţie  la care a venit delegaţi gin 
tot ocrugu nostru şi asta conferenţie  mult o să ajuce ge să poată să să 
rigişe cultura la lumea noastră. La astă conferenţie  s-a văzut toace 
greutăţili pistă care s-a dat în lucru la rigicarea la cultura românească. 
Astă conferenţie  arată şi aia că lumea noastră a căpătat cu ge istănă 
slobodă în dârjava noastră a nouă, a căpătat sloboda ge să poată să 
vorbească limba mumească şl să poată să aibe şi novini şi cărţi scrisă 
pe limba mumească. 

VORBA LUI IANCO LU MOANĂ-SIMEONOVICL 
Conferenţia  a geschis-o văru Tudor a lu Bechir şi geloc a dat vorba la 
văru Ianco lu Moană Simeonovici care a vorbit cum stă situaţia 
politică cum ie pomântu nostru aşa şl ginafară  ge dârjava noastră. 

Vorbind ge conferenţia  ge pace (Mirovna conferenţia)  văru 
Ianco a spus că Sovieţkhi Savez cu alelalce pomânturi gin zi în zi să 
năcăjeşce să aducă aşa paşe care o să ţână cât va fi  lumea. Ama până 
Sovieţkhi Savez cată paşe şl trai bun pe pomânt, imperialişti nu vor 
aşa paşe. 

Ge situaţia în pământu nostru, văru Ianco a spus că toată 
iumea noastră, cum a fărşit  bătaia cu faşistii  şl cu slujili lui ge loc s-a 
dat cu totu la lucru ge să voiască tot aia şle ie spart şl rupt gie vriemia 
bătăii. Pe lângă alelalce iei a spus: 

"Să lucră cu mare voie să să noiască pomantu nostru. Să 
răgică şcoalie, poduri, fabrişi,  drumuri. Lumia cu toată puciaria lucră, 
şi dacă nu poace acuma tot să fie  gata ge o dată, să lucră ge să fie  mai 
bun geaişi naince, ge copiii şi ge nepoţii noştri. 

Sînt şi la noi smincele, ama noi la tot paşu. Gin an în an, gin 
zi în zi reacţia viege că pomantu nostu mierje înaince. 

Reacţia cată să smincească lumia noastră la tot paşu. Reacţia 
ginafară  acuma 1-a găsit pe Dragoliub Iovanovici, care ge vriamia 
ocupaţii până lumia şia dat oasili pentru sloboada, a fost  pitulat 
îmbrăcat în ţoale muiereşci şi ge el a purtat grija Draghi Iovanovici, 
care a fost  în slujba ocupatorului. Reacţia ginafară  cată rădăşi şi 
pomantu nostru şi 1-a găsit pe Dragoliub Iovanovici." 

Mai la urmă, văru Ianco să întrabă ge şie vorbim noi 
nimânieşcie, şi a spus: "Pe limba rumâniască vorbim şi scriem ge aia 



că sâneem Ramam (Vlaşi), că ni mai lesnie şi mai binie înţălejem. Uni 
zic că noi na sâneem Rumâni (Vlaşi) şi dacă ge mici micuţei vorbim 
rumânieşcie. Acia care spun că să nu vorbim rumânieşcie simt 
duşmani. Noi sânciem Rumâni (Vlaşi) şi cu Sârbi sâneem fraţ  şi vrem 
să trăim cu iei binie". 

GREUTĂŢIU ÎN LUCRU PÂNĂ ACUMA 
După văra Ianco, a vorbit văru Toza Ţucanovici care a vorbit 

ge toace greutăţili pistă care s-a dat în lucru pe lângă novina pe limba 
rumâniască "Vorba Noastră" şi pe lângă emisiunili pe limba 
rumâruască pistă radio staniţa Zăişieri, pe lângă lucru la răgicarea 
culturii a rumâniască. 

Mai întâi văru Ţucanovici a spus cum una gintralie mai mari 
greotăţ a fost  aia că noi Rumânii (Vlaşii) vorbim în două fieluri  (două 
dialecturi). Pe lângă Bor, Bulievaţi şi Doci Milanovaţ să vorbieşcie 
într-un fiel  da în Craina să vorbieşcie în alt fel,  şi a spus: "Aieşcia o să 
fie  doauă dialecturi tot o limbă numa să vorovieşcie în două fieluri.  La 
aeşcia alcie doauă dialecturi puciem să le dăm nume: DIALECTU AL 
ŞIEJESC ŞI DIALECTU AL CEJESC, pe aia cum să vorbieşcie 
vorba: ŞEE or CE. Incătră Bor, Bolevaţ şl Milanovaţ să zişie "şie" şl 
ala ie dialectul al şieiesc în Kraina să zişie "ce" acolo ie dialectul al 
eeiesc. Aeşcia amândouă dialecturi să pot înţălejia. Pe dialectul al 
şieiesc să zice "Iei zişie că sănt zeşie şiasuri şi unsprăşie minuturi", da 
pe dialectul ăl ceiesc: " Iei zice că sânt zece ceasuri şi cinsprăce 
minuturi". 

Până acuma în foaia  noastră "Vorba noastră" a fost  scrisori pe 
amândouă dialecturi, numa pe dialectul ăl ceiesc a fost  mai puţine ge 
aia că lumia ge acolo a şl trimies mai puţânie. Noi ştampuim toată 
scrisoaria pe ala dialect pe care ie scrisă. 

Încă o greotate pe care o aviem ş astăz, e aia cum să scriem 
(pravopisu). Noi am luat să fie  azbuca noastră ciriliţa, da noi aviem 
slove care ciriliţa nare: sloava "ă", ca în vorbili: găină, zăpadă, 
păpuci, blăstăm, şi sloava "â", ca în vorbili: cânie, bâg, gât, şl alcili. 

Până acuma noi tot o vorbă noam spuso într-un fiel,  numa 
odată într-un fiel,  da altădată în altfiel.  Trăbuie acuma să faşiem  vro 
pravilă ge o vorbă să scriem întogeuna numa întru fiel. 



Lucru nostru ar fi  fost  mult mai uşor când ar fi  ajuns gin 
ocrug cu cât mai mulce scrisori (dopisuri). Sânt oamini care n-a 
trimies scrisori numa odată şi pieurmă numai, gângind că ie gestul. 
Daşi naincie trăbuie să să trimiată scrisori întruna şi aia să să scrie aşa 
cum să vorbieşcie. 

Pe urmă văru Ţucanovici a vorbit ge emisiunili pe limba 
rumâniască pistă radio Zăicieri, îndată întâi a fost  ge două ori pe 
săptămână, da gila zaua ge 1 mai a înşieput ge patru ori. Acuma 
trăbuie să vină lumie gin sat care şcie frumos  să cânce şi să cânce 
pistă radio. Iar aşa trăbuie să vină şi oamini care şciu să zică frumoase 
zicători în lăută, în clanet or în altăşie. 

DISCUŢIA 
După vorba lu văru Ţucanovici a fost  discuţie gin care sa mai 

văzut grestăţili şi smincelurili şi gin care sa văzut cum trăbuie să să 
lucre giaişi năince. Mai la urmă ie ales un obor care o să poarce 
înaince şi care mult o să poriască înaince cultura noastră a 
rumâniască. în odbor sânt aleaşi aeşcia. 

Tasa Radulovici, Bora Dimitrievici, Svetozar Ţurcanovici, 
Gina Rujici Trochici, Dimitrie Filipovici, EKaghişa Nedelcovici, Ianco 
Simeonovici, Liubica Patliţanovici, Milorad Belicievici, Milenco 
Stanoiovici, Alexandar Stancovici, Zaria Bogdenovici şi Todor 
Becirici. Deloc dupăşie sa fârşit  conferenţia  Ocrujni odbor ge cultura 
rumâniască s-a vorbit şie trăbuie să lucre. Odboru a căpătat aeşcia 
zădatcuri: 

1. Să trimiată dopisuri pe limba rumâniască. 
2. Să raspânjiască novinili noastre. 
3. Să organiziască lumia să asculcie toţ dâmpreună emisiuni 

pe limba rumâniască în aciele sace unge iestă radio, aparaturi. 
4. Să astrângă şi să trimiată câncieşie rumânieşci gin lumie. 
5. Să astrângă şi să trimiată povieşci rumânieşci gin lumie. 
6. Să astrângă vorbie rumânieşci care să vorbiesc în satu lor 

da care încă nu li-e şcim (dacă văd că în novina noastră scriem vro 
vorbă sârbiască, da aviem vorba noastră, atunşie geloc să ne iviască). 

7. Să organiziască în tot srezu unge iestă rumâni (Vlaşi) odbor 
ge cultură rumâniască. 
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8. Să facă  grupă care o să priredbe pe limba rumâniască. 
9. Să ajuee toţ ge să să astrângă material să să facă  o 

gramatică, care până acuma noa avion. 
Asta conferenţie  mult o să ajuce la răgicala culturii 

rumânieşci 
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sîi  aaa tfotăvi&  oa 
"J'cui  diîmpmxtt  ceva mate. ol  eafrdc'L  eu tf  c a m f ă c u t , 
b QoticgaiuL  poterii  .fiwjiccaa,  ..%o£ee£itm  IpiL-dabM  f>cm 
c/î  Jnineit  iau . dat  3/  vU-V  dăruitj 
C£  oimti  eam buhele..  pow'  ză gtăSiaată 

acn&LOJ  $<ta- odi*.M  m£ou -??aJuf.  oi 
[pirgu^t  9p «mc, Vani  Ihmwţ^u.  Cuo*u  &J  fc r/(ewbi<LtctJ& 
ol 2* O'oiiim-ei  ipt  od  a£ <n&j3o<$£. dhtmoiLtcL  f^uum 
irăndiL  du eodatStd.cuo-  faiu  %t tneit wal<r^dtcu>*  oiuw 

âcam .ruuăe-âwmti  veumto. Mei 
•^RadicS&t&on  ditonai  o ***** f>ht*m<i  * 

pvxtâ, oîSaU  di  J^a^  eu i nr^i ^ , ^ 
•epmotsaii  &l Urfdto  aec&exmi l/ctQmx.Ma&i  Wdin— 
^Puunedi  v păeam.Mâa  oifimfi*  fauţtfdlW*--, 
Una.  ai w .bensSk JJ  ţ 
Qu.SU aw&Mden&e.,  oi ulUncLQevx&u^am  xwal-de-. 
rrn*n<L&L'  d-t-JtfnhvM  oim 
i J.—ă • _ „ . rvrviwrt Jo  ftnn  HriHhi-^  OPUs tviTiurt  ai oânaicv aFăta  df>  awne, cp* 

toi  Ttprmh  . mvau.ins\Mb  Jto^-dmQ^S-^ 

^ g^îioeiit,  Db StniF  ' Y 



şfkzouk,  QJ  domnuL.  JandÂ-  M-  dJit.  juimaJaxnfr.J.. 
temi  neimi WMtPtJMS: 
Iteafe  i'H^ifl  diw  pct f*  otm din.  thawtâa  dc-

/hm  îvthu  fa  lfâddWL  <mU  Ji  tot^utu  rmiitU  , 
tino.Uk. fa  beiwraf.  uh Pda  hirtbd^-  ... 
imîiic  a V-  ^ . dih  nium. Jdm-liraneoBtaml 

g g ^ c npsşob-GWfc-.  ijo^i^^^u^-r^ ^f^ 

eu am.m 'eivHt  a&'Jk.W/tom.  inati  da^ V-dun--
idtt  £ Totnitan  ootia  ău.td-^ 

Mo.  du/mua  Ifcestw  eu iot. U/a^onu*  ,..• 

° oiii^f  bi. dl 
eă-»tu£.c>w! t/Vu ac «nu • ; : • 

Jtnqtfexu  au «n* putuţi 
f^ogdajuJ^U.  daeai  obt Q/uineUto.  d*L-  , -
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i i i a t e a Cezava pe Dur.* 
ôpeni Yir.^ataractale Dunării, 

cap uc-m din epoca preistorica 
a raîyi de c-lturi veche de 6000 
ani. 

. \f  IU Ul\! NHi\.VI H», MRVA TRAIANUS AUGum. 
* • • *.'.> • " m a m a * roTom» mi MTU » - .1 1:1 . uKun» ¥!» e (eoL 

JM? CASSA5 D!¥î KESVfiLF 
NESVA T3AIAHVS AVC «EttM 
F6XT!FMAXtMVS TÎ18P0TW»' 

-  .MI fu-rmj  tel/km  JCJMMK 

I r" 
-fmj-* - ui\k*»>; Seni* %tn. Ncna Trawc Auguuu* Grrwu 

^rnaneştele de pe Tabuie Traia;* 
duo,! *elix 



I II | 
i Tata mm  m  ta»  »  tb  M|k  -  «a  »  »  •  • 

li I " i I" 

V  tl  Wf  VW  1J 

,/ECPAS!/. 
ITAKiAVCCL.x.v̂ w.̂ i 

ffVI-ARVMVET̂ lA!! 
,||MCVRSV DANJry 
1 R VPTVMOFFtf' 
TLIATIS ' 

ţjIrrtM «-» ^ 

ira^ent cosai:*-
...O 

"fiii  -rac. -isce - - - —a 

•CC-l 1 UT< 

T a b u l a V e s p a s i a n a , ^ a v a l d e 

T r a l a n a . u n d e s - ^ u s i p a t d r ş n u r l V 

s t î n c u . t J a l s u n t î n c ă d o s » t a b a l e 

l u i T i h e r l u g i C V l l u . d e c i p - t r u 

t u b u l ? . 

p e î l a o c u l 

i n S e r b i a d e r ^ i r i t . u r . u l d i n r e n u r i -

t . l e m o i a l c u r l â e a c o p r i t . . s e c . I I I - I V 

Ko.ultar.aUa^rad) de.seaeni awaie 







SOPOLIA UMTirUI 
Tij^it  X.  A., -.'O? -

VaSo STBtocti, 

Yorovatna ce Tas izceacJiti , a jedaoci a^ialu , cvo 
plano kô o Saljoc Taca , a to rado i u arlovisr ac bs3 najpaTOI 
flijia»  aa lokalnan i sretnfeac  civoa . Predaaialic cca ~o da Vrr 
pi Sen ipafc  soda , dok aijo prafcaoao  , iapovedoj^ci Tsr̂ p oro 5*c 
no cnjare, keo od Jatfatog  praroaxa-vnog vladifc  prtEm crrcr: viSc:-, 
aahretiu 

VsSa Srotc3»i, lokalai i nedjimcrodcî. dosadjaai, taio 
kalco ao orâ doSavaja» tresaa^n fcrod  nnSa Psavoslavne CrlT̂ a ca 
s-rin straaaaa. Ialagani i pokareai aao avo TCcîn o'cdnotrtîse i 
isiakivafljinn  feoja  oaa priailjavaja do prosonjuans aaSc najeaje 
i atffrovl  , da bl spasili pliraaa uoSe Svolse Prair: eleva? Crlrrcţ 
kojoj protl opoacost sctaajlraaja i deoetkovaoja a cad ara se 
"la2iln profetîma  iloraso , prsna tcco , da se crra vi§c s'olfib 
•7ano t & satrap lato oaSe redove, da aftzeiiao  iedîistno co5e 
Apostclsfce  Eravoolavne Crtre, cada dok nije prcfcarao,  a-rcraailcr 
proko nc3a nale aacioftaXco  interaoc , ko^irc e» perxiad 

joî, pretcini inacaj - ac orck epryrdaci» 
Za iaat ovin sirovln ofcalaostiaa  lioje iar arsausvajjn, 

Sak i auSnin - a lojine stvi s erâs ce ase -ta aestrl»fca  Sjpz-Sa 
Pravoolyms Crtro - potpaoa zacna dg Crkra peevasiiasC. vreri- . 
q Pravoolavlja ae daboko prodrlo ti duhorvnost svia est oda tc.ji 
aa nja primii , podizajaci a^ih tsio da ao oseucju r êcaafeo  u 
Hrifltu  JBogtt Zato , a Jedaan n-rial a , oca traci Cs pô an "Hacio-» 
aalea Crtcva " viăo ae oegovara daneănjon raz"rttkc almtu : iaji 
zahteva povratak na forna  ossanSjzoTsais  stare EriScac'^s Crkrc. 
raaaao ae a drugis: koardţ.nncijrmn-

Polsseii so onrih glediîsa . Sao KitropoZit jednos 
cu3odnc- sa Srpafeao  Pot?lJaf3iica  , sar. sc 
ca po'stnin Va3oj Svctasţi i?ro'jlî= ioji ni ja -o3ac aa 
znaaj» , J kojo reaea^a aa cioji u aaulfianoatlac  : prcbLcr: 
b3Xkaaokil» rlaiia bo Siaoâie Ssajloa . Kao Ito ai.̂ cr.io scatc, crr:' 

- // -
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TBOPOUIA BANATUIO. 
Ctllulil HrtfMtW»»»' 

Ijudi govora drugi jazifc  , Mii sa dobri pravoalavci a tota 
vakova , aii aada rizikojemo da ih izgubiao , naaîsjuci u svctu 
naoprotastanata , afco  ih igaoriSono i no daao a îaa doticaa 
paînjn. . Prirodoo jo da 2ole i oni svojotveno oveStcnike , 3ogo-
aloSanja a njihoma j ezita , âru^acije se otadjivoju od aaSe 
Pravoslavne Crlrre» sa i bez nsSe volja. PodvlaSin da nije nilcato 
rec da aa oni izvuca ia juriadikcije sestriaska Srpeiia Pravoalsimc 
Crkva, nago esno da ia 69 da vacu dahovna podrSta , da ia E9 
prizna oaobiti ideatitet , Sto aoîe da dodeli ajina vi3e poverenje 
a Crfcvi  i aparhiji u ko3oj are dini ord Sive , tala; da proeirc 
boîanata zakvalnoat u njihovoj daSi . 

Ovim miSlenjiffle  zavrSio oro piano , izvinjavaja^i ac 
prema TaSoj Svetoati zbo3 toga Sto ne roapolajerno piâa&m EaSicoa 
^ r l T U n puavopison i povaravajuSi ae avo tic aolitvaaa VaSc 
Svetosti . 

VaSe Svotooti saalo2itel5, 

• •• .1* . • 

sirr°0P0irr SAKAISKI 
I.P.S. Dr. Nicola® Corneanu 
Mitropolitul Banatului 
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I#ca» fifcwa 

am t -V .N' ! i "14*); rmhmtm«au I7JH,k «di«apafadM^"dud;,  Ud,«rrOaO. Na EU* 
I IM WtKt • tnsrtistih  1+ • « W «f  * nicart is a dtâ ? buigyii a bai mii. p*fc«iJramc,gr,aaf 

, . < | «cnin» gHOOO "cniri sm rjn». isaaamcrtii.urr totluw pan* d m intezki fcwi  nfend 
w î B pexatA sapowfa-H  im" & tnE |i bwnd, fad  * pretind 

; : ijwcm Ai g&ip rB«»l» prwa tobolk fa  «autiouEuitj pirita a nai p I n i bk • 
^ f i s M î - E 2 ffJSsSBS 

^^^•• '•«- ' l^tinL&llajj^iifc»  (KaaMkţKaTfcfNS  « . i w m H w t H 
,;,aw-rmt-ViflKVdwPairi,• 

iT*»«U»w«*»li»» a* Sa fia  dkf  natala») pront*:. «« d « wW 
*'-MAlBi*»l«Mns,tt«lwM anakbWMuia «Ui, iv Tm unriţ̂ reifa 

«te•*pn>wqK, Knmt Cmoimtt a ud w» 4 IntadKmVUNHMAB.., cteoni wr *ni ten)i»rţrf» 

rSSptS 0 pot Dwirt <S» 3k» A»*n 
«i.a»»acv «mii, Maţ 

Stemt c şir* dr «ţinâ ţoc 
* mţfi  udUji fa  dtrr jw-
tf  kaidraiatAlCţ;" 
rfimFFttudocikte 
• kpok tK «t iuţiţi nfe 
i Uf  a» dna! «melc. 
« ir sau urneai 'Jr'it • 
ţm, «•» rtrra «fcss  M 
M* »jrai, taro nâ  |dpţ 
mtL Cm  «roi mfiB«fc' 
* rrt şnţi(rtoff  mt f  nnoâ a 
K silii i mi in cita  J. CmtJ 
StbkUMI udntvx'-mj 
a ii Sar * şal Ut* 
'ÂcM Stott. K iOTOMţ 
i agi • aoa iasnge vâţ} 
îkctUSWI» fnat  !HH«l, 
'Mrtt«iaaaBa*ncnf 
i*a«ada«, 'naran «m 
idea» «n nuni m, m£t a dife  •flrsaa.  Sac co h t. 
u mku|k a ucrdr M diii,. 
i K ^ B M i r a ţ • . toemleini«lt(tridfai  ktaal&viBatd^b^i; 

«"*»»!!! iwBButi «mtan, 3ţ  CRUM •fdUvmidkiAfadi 
K T A M S I A D K ^ » . TMTO«IN.w2iNt-«IIM ™«nar,i»idoŝ ţm»* , w»Sb»» Worwţib 
W * u Jffţ-*  'f™*»  Tn|o»i|iBCSwaD«H pai! Awb iiiti fa  ii jararti; m jlmi N« attt pUsţl urafit; 

«ac. «rasfea  pMt d &d n t * e«d d * fad>M 
O«RF«ATAFK'BK-SRT».L» :!WT8RII|IRFT!WRÂDI*RTE «-A»wş'D«ŢML*AHTW!*I mm U  «ODA TIIMHI MI 

» *d M fa  t>& » bat orjii* toiMt tx» ov « * «wa fa  «ara woU , M»fa  mid k B̂  
!>ael»2jitar«»Bi»«,aid w 13M or. ir ar r» J|! «r «inr pBCT*dswt>pi*tt«a« 4«fabpKSak|iaţBaR 

tfâ autaM"*  nwqri,naloBlriikEe>ai a mm drk Sa • cnfar  ta* ttă^taa.  " 
.ârtdefakuU«şiIMS*  >immtaţariit»ins.kfaiaRifaMaMd  lWaadStaM*|i.afap 
a d k aanue (nai n Tiaic Tmmmt  t*  nwaţi' * am;* mK» aJ4  ămMf,  w Utetf". 
sâJki.MvUB.'W®». j, Tara • tt Wl • pnter dar nw*. par, o prro» «t _ «̂««Vt.KmUBOTC 

fllM'i'l 



«artlrul ronâii din 3regova Ion CioLac .căpetenia riscoalei 
din mai 1876,îapotriva lui Osman paşa din Vidin.Kisculaţii 
roiâni sunt reprimaţi ou asprime,iar el spănaurat la JIOIUI 
tapia In Vidin-Dii.La Bwgova,centru cultural el titocenilor, 
i 3-a ridicat acest aorauent la 1876. 

«teniile riscoalei merg 1» locul olenaniei;Ion Ciolac 



«Qiusentiil troilor roşia 
de la Szârâan(I<jfa)  distins 
oria 1923 de patrioţi bulgari. 
Ia 16 sept.1995 se n sfinţi  o 
cruce dfcuetal  peste osesiitele 
eroilor cazaţi pentru eliberare! 

%'b-M  1 c o" 
4> w 
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o .o o o C: t, £ '•1 o e r> O : 

»•»« M <• n l tar* (Hm roata karc <l n.ltKt 

Vorba noastră 
UIIU LVI >U1 O LASĂ, BLASTĂMAT SĂ FtE-N IASĂ 

AHU 1)1 a «t. » • «OH « MAWTII » HI' 
1 Ififl—rn  '•oIMm  U L *  m  afrtt*  «««/  <WJ  d€  trn  port. 

ri'HKhT VLAHA 1 KUMUNA JCCOSUVIJI - « I I rOSLE IZBORA 
REPUBLIKA SRBUA JE NA&A JEDINA OTADZBINA 

Kcr^r 

l:  - . 

•"̂ •J'Jtn' f3TIJ({  Pmuiiuij 
>"tt»• . c Ittu luito No. udn» mui ...r—>» (uc. iu "TV'h svc aeiu J- {Hju t a* 5-rUl \thn j V —tŜ  PB4 OifS *>K> 

* '-•̂ (uaia» rcttMK. pa 

i Stropi i d»* 

i «nan» aUc tavon pndact Au <t 

Ne r*c«wJJp>u «n fuair r'cj» «-«uvn, krf  «c •hW » »- .-«i». :vfr«uaskc  *r»e n nafc.a r̂.-a u iUnaa ickrtoY. Vere « .•'X-i /v»îk*fl»SMjwn  vpcwnr «tohe 

MaSj poputocip ko>a im «j IKUB rtxţam otoCnc Srt*̂ . U2BMK rtfeac  a TiBdAo» rcţju»u (at)j«£ujtfft NêHKwtu kra-inu), flonfcWţu.  ÎK-VTn.r .hat» Vctee M.wt (Toanra%%) ofl 

• JctAb har *r«ii. rr*M 
l i RAo&c. Mi*nm 

ro«i;to mno?«> u c-Jttvez: peanju naitapnafco  Zrtr* XTat»  - Rwnuns » >-w'r.c i S r.ifoda  ia dri.ee nrsrc. lî • .v i-tm* a*K> * IV . Sr̂ jc «a <uS*8 ,.-r::cv iat-rmattn.'ţ frtmr'r*  ' ' r.îrc» «r. prcUfctfji  KtfMqt  « p-\dc ><Wi jefc-.îs»  rtaîa»»î* •*• prrwzscueja TV » RTC;-' pr\~ N."vrf SikJj ca fa-T-isr.ir watolnotT:' c—-:-> f1" 

t<d k-»!! -: -.: h v a r..T :, i ifcr  cr £>••3 •ffr^C'J W.' 1 .v. n .' 



« sojcxa iapa cact>gtyi noaia<4Jaiian3s-rt'letKŢgg-Mfl'̂ ea- i» 3aneaa,aaz£-̂  
paHj ţonoBfcKa  aoerpa aHcaKţepaia/iiiBie BeaHaxa sa Map»ps lUFKlimrm TB_ " 
-o st epojaoş ke3jbb an fiaiaje  cmpy laSepapea JyrocjaBajtj sa iH p̂asapea 
t* aiţ JWSjHapwţyji T«io,5p. KsaR Patfap  aa azaa.ay ijaxyT aaxoay 
'jf ctajy/JTrocjiaaiiiei iiR HBH sape ca jay îoaie speniypaxe HâaOHaas ja. ÎO- " 

—IjSff &paaBa-speaT ca ajde jacsajn sa nona sap» ca.xaice st HHBS-
ţftjuaiji-'ii  aH j»n«.«aTBpHaJ4ap8Bajty Tato,HaM«CHaiţa Kpajbysyj sa Bjaja,Bpeay 
ca faxa  RiH JyrocsaBaic zpzasa ieaepaîm sy TOTy jax«pa7a.Ej speay spec: 
Taie sy* ţege Mapeae JEHbaSErtîAJfcilE  ,ga îoaie HeaaypaMje ne $aaa" naiiâH-
Tyjyj ca aj3e BH aaaOa aapatfreacxa:Hxc»,3acepâ ,H<âm,cygrpa  si asreze 
caHTpy BHaaKraps Ky yaypaaaa ia BHBaaaTypa.Ie ajaaH Pycîja toaie ase ÎO I?0 
je Heaaypa °e Ky B optic ci pycasTe ay spenrypaae aitja an saxda sop,aHBai$Hs 
TOToraTa ea aanoa ®MBa pyceaTa, 

»H JyrocaaBaja darpaHa an-jţaT nope.ijpa •• catfW  BH Saiaaxe xy $?jaiaHa;$I iapa ca sanaraii spemv acra qe-z ay Toate »auypue se ns nanaHT.beHî&pa "" 
He Caray ipexa BH ca:«e ie o caicţtM ia ateJIocsaHiia CTpifffl  jţs aHa»a""HoacT-
pa saD He KHHţay aawa roiacvjax se__ei,jţa yHy HJ c»a raĤeî Ka xoaaja Horrpa 
ac zHsarţa naJ ysop xapie »H »a jop st "sa JIA oacepaxa zyu ja Hy aHU«se*e 
aiuiiuc saja aona.<Jl£ MaHqyHoe cay aHrpcosî Se Ky ce nai apaHaJUpeajiy TC0 
o ca He sea yH jpeET Hoy ţa Hy a'an saj asyT,pasata Hy epia ge aiysc speciv 
ca BopSsM'tH JinKfla  JtaTspHa.HK utcapasa av aByî nana axyaâ BO 80 se ana ocne 
pvMaKeiT -Biaxn, ̂ ăia tape ca aacToeasa BH Sacepfîa  m asaxapae an zzxSz 
Hoacîa.A.i ae aoca He*a Hys aHueaeta aa seţeaSa jay niataAi d«He ca dsjţ He. 
aHsaitau- sa ca csyxeacxa ae BfiEcaecy  HocTy,c.ai SHgaiera Hy j«pBie,xoaa)t st" 
CarcafifcB.Hy  rpeSyie EHQeJiec rpeiM sa KOBBJIY Mep̂» ia «soaia î̂nai ca'fiHre-
ne bapîerrei'ATyH'IÎ iej caDfia  Kap naj aaea Hesoje je BeOJia ĈHKS O BTB.V.EOPCI;. 

tieT»Ty,C0K0TdTy,̂ eccpe nansai .eciopje, uytota Kancyiyi.aacTpafea  C3Haî 
at d* Kyaai BH atiida ayj aapaHieacsa xa noare aHBaaaJCoaajj Hy isHue.iŝ e '••<<-
3a /;acraiyâyi sa şacwuy ne a Koabiyiyi,ae aja Hy ca aHBeier ia ca vpacj.Ko-' 
auja 4csipa îoefiyie  ca «Haeae iiuiia JtapaeBhn atyT&at se juiedb uavê Ha sa 
3î H0?cîpa ecre jecxys se Scpara.Byiaoapa.Heaiĵ r̂ i e ce Ba apaTa sn 
ii ce sa cnyKe::ap3eiîe c ce ştie ono.ja Hac Hoc.ia zyHa Becea za aca zaa-, 
i.aBaca roaie Bopbcse.He ypiia sacsajiy jte noaTe aoBecia opie aH sania IMC.: 
SvHăcapa secnpe KHasJIaaap.op secnpe nacipapea eaHaiam aa xoaejiy cpt"^-."-
TOI t ca aoaia noBecia yaop aa aH cap3e«rre.tayM8 Boaaja $yr ze csoaia r.s ae 
qjyMa.îiiiei se 5 aHZ ajeps laiiny ia TpeBypa se $p«a iapa ca aHBeae «aitap ca 
BopOeaCKa eap3eiRe.4pamiop st CYPOPIIJCKAIIAŢABA KCIIS-» se xaHypwc SXOJC. " 
iaaa ToaiiHa arataio ^acsaja.ăaeua aa jelise râpe ay «sa raanasifie  ca Ke I.H-
Beae xpnaii HOBT« ap. saatfa  nap»HTeaacs ÎL cap3e3cia,aana KSHS co ijaţj 3TNIS 
je sacxajia ii a cai niHipy hoj ta sa PyiaHaa jtH BaHaT.Supase Hecapţ)»;?: 
ţafi  JyrociaB«ja:HaKsjoHaa,Typqe,lla'trepa,He*ai]it Py«anat SSH BaHaT ay TCU» 
H iuc3a sop BKOia,iicepaîa,raicia»aj ai HOBSHB,BH afipa  şi Hoj.îypihi st 

iianr p«»/A:iaHiţtt/ ntyna aw Mapi-ie ay i pyi ty s isr̂ q.i& 'pê Typtje ai-j 
ia n c>s sai *y «-pe s-arocTe so aaipe ciaaaHya ţpaeBou.Ca Hy He Teae* " 
ia ca iepe* «a Hoj * Ţ S ^ h Jŷ ocMBoja ca Hy y]ie ia Cp3aja 3L jyro-
csgBija C'ay CÎO6Q»Î nai aHTfj  nas caH*?se cpOecs a.. si'T.Ky qepeM Htusit 
»e ecîc KOHTpa spieBn.H'sy Hena» aa ÎHryp« asi ay« speni sexaî aoi 

Opt ase* Toca,006 Htqi yHj.He aia C>- fiaiyî  Mţ'peae «ocTpv Mapiaj.se" 
aja ay uypaT aH oaiaj» a? TusaH* sa xoaaa H.oiTpa.K» ca Hy «ai ^aje Hesper." 
re.Ca ia* ?e He soaoBhHa ţa aa :a ca Hy iiaj îiîe ca He seâ sjeflTyj  KO-rTp» "i M?pe si. si cian *peflî  as KOCtpy.TaHe ecre i'WDa Hoacipa ecie 
KO'îpa jpeaTau«a,KOHipa spseB«a aa Mapaajsysyi TB'ÎC.eri ecie aOBuKbCT cs 
'.aatci.ia rMţaHai, ca Hyaai n noca-Haiţ ie Hy H B«HT » ne ţsp coct " 

iac-Kajiu ae luiSa HoacTpa Bjăia/pyKaHeacM/.Ca He rpadaa ca He ̂ epea spf-
iy iapa ">Ka,C£ He BopSca Toau si. ca Hy He iaca* yHy as R-jeisea aaTyjs, 

:?ufCU  BUM HOACTPA ŜIOKPATA BH iyTOCJUBtîA ^«sepansa seBoxpars. 
TPaiacxs aocsaHtia Hosrpa xape He lep jpeaTypaje. " 

Moapie ţasuETaioprlpeBiaTe HeaaypaiCpî 
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