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Citiţi 

Ziare ale Românilor de peste hotare: 
,,NADEJDEA" Ziarul partidului român din reg. S. H. S. Vrsac (Vâr�eţ) 
,,AMERICA" Cleveland, Ohio (U. S. A.) 
"TRIBUNA R:OMANA" Detroit, Michigan (U. S. A.) 
,,STEAUA NOASTRA" New-Yo,k (U. S. A.) 

Reviste despre Românii de peste hotare : 
• GRAIUL ROMANESC" 

Stradela Lahovari, 7 (Bucureşti) 
.,PENINSULA BALCANICA•• Căsuta poştală 328 (Bucureşti) 
.,TRIBUNA ROMANILOR TRANSNISTRIENI• 

Str. Mihai-Viteazul, 50 (Chişinău) 

C!'irti despre Românii de peste hotare : 
,,MAGLENO-ROMANII" 

l. Istoria şi graiul lor 
2. Literatura populară la Maglcnorom,îni 

(Academia Română) de Th. Copidn11 

.,ISTRO-ROMANII" 
de Leca Momriu 

,,STUOII ISTRO-ROMANE" (li) 
(Academia Română) de Sextil Puşcari11 

,,ROMANII DE PESTE NISTRU" 
(Cartea Româneasc:1) de V. /Jnri't1 

,.ROMANII DIN UNGARIA" 
Cartea Românească) de /. Oevrgesrn 

.,ROMANII DIN BANATUL JUGOSLAV" 
(Cartea Românească) de Preot />. lliZl'rm 

,,ROMANII DIN BULGARIA" 
(Cartea Romftnească) de Ema11oit Bucu/a 

,,ROMANII DINTRE VIDIN ŞI TIMOC" 
(Cartea Românească) de Emanoit Bucu(a 

,,MACEDO-ROMANII SAU AROMANII" 
(Cartea Românească) de Tache Papalwgi 

.,IN ZILELE REDEŞTEPTARII MACEDO-ROMANE" 
(Casa Şcoalelor) de 011şu Pnpnros!ra Goga 

,,VLAHULA" 
roman macedonean 

(Cartea Românească) de T. Doru 
,,FUGA LUI ŞEFKI" 

roman vidinean 
(Cartea Românească). de Ema,wit Bucu(a 
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Mocanii în Dobrogea, la 1845 
Cutreerător secular şi paşnic de pământuri, citindu-şi drumul în stelele 

ccrnlui1 cu bâta ca armă, cu străvechiul cojoc ca scut şi adăpost şi cu turma 
de oi ra oaste, păstorul, ,,mocanul", a cucerit nu numai câmpiile ocolite de 
plugari din jurul Carpaţilor, ci şi toată zona de stepe din preajma Mării 
Negre. A tras drumuri nouă prin împărăţia ierburilor, a deschis vaduri, a 
săpat fântâni, a ridicat târle şi odăi, descoperind valoarea unor pământuri 
nepreţuite şi pădisite, a întemeiat apoi sate şi prin prăsila lui sănătoasă a 
colonizat un întreg corn de ţară, mai frumos şi mai temeinic de cât orice 
colonizare oficială. Anticipând din vremuri tulburi aspiraţiile naţie nale româ
neşti, fără să cunoască realizările trecutului, păstorul a croit hotarele Statului 
care trebuia să-i cuprindă neamul în vremea bărbăţiei. Prin necontenitele călă
torii anuale până în colţurile cele mai depărtate il;le Românismului, el a urzit 
şi a întărit unitatea naţională, dovedind că nici Carpaţii, nici Dunărea nu sunt 
o piedică etnică şi că viaţa românească nu se poate desfăşura deplin şi armonic 
de cât sprijinindu-se pe ţărmurile cât mai întinse ale Mării. Prin aşezarea lui 
străveche lângă valurile acestei Mări, prin botezul românesc pe care l-a dat 
:1.tâtor locuri din preajma Mării, el a repetat istoria uitată şi ne-a creeat din 
nou drepturi asupra atâtor ţinuturi disputate de vecinii treziţi prea târziu.
Acest rost de precursor şi făuritor al viitorului nu trebue uitat în anul când 
serbăm alipirea oficială a unui pământ ca1e de fapt a fost în totdeauna, chiar 
subt stăpânire turcească, legat organic de restul ţărilor româneşti şi nu a 
rămas înstrăinat de cât politiceşte şi pentru hârtiile cancelariilor. 

După vechi datine, păstorii ardeleni coborau în fiecare an din munţi pe 
11drumurile oilor" până la vadurile Dunării, de unde treceau cu turmele în 
câmpiile Dobrogei. Spre a apăra interesele acestor Mocani existau, pe lângă 
consulatul din Galaţi, încă două vice-consulate la Hârşova şi Rusciuc, adică 
la cele două vaduri mai însemnate ale Dunării. Tot la Hârşova se afla şi 
„Starostia Mocanilor". Cât-de mare nevoe era de această organizaţie, arată 
o întâmplare din 1851, care tulbură viaţa ciobănească şi provoacă un schimb 
de corespondenţii între consulat, vice-consulate şi autorităţile turceşti. ,,Aianul" 
din Constanţa, Hagi Mamed, călcând învoelile anterioare, cu dela sine putere 
pretinde o împovărare a dărilor şi dă un termin de conformare numai de zece 
zile. Mocanii alarmaţi aleargă la Stărostia mocănească din Hârşova. Se pun 
în mişcare Consulatul şi vice-consulatele, care fac plângere lui Sait-Paşa din 
Silistra. ,,Exilenta Sa" ascultă plângerea, făgădueşte dreptate Mocanilor supuşi 
austriaci, dar observă că din înalta poruncă a Porţii, vor trebui să plătească 
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42 ORA/UL ROMANESC 

Beilicul şi Ciubuc,Parasse toţi Mocanii stabiliti în Turcia nu cari nu pot 
face dovadă că se întorc în fiecare an în patria lor {dass Beilik und Czibuk
parasse von allen jenen Mokanen genommen werden sollen d1e in der TUrkei 
ansăssig, ader die nicht ausweisen kOnnen dass sie alljăhrig in ihr Heimath 
rUckkehren). Observarea e foarte importantă. Ea dovedeşte că ln afarll de 
Mocanii legaţi 111 fiecare an de satele lor ardeleneşti - vom vedea cât de 
important e ş1 numărul acestora - existau Mocani stabiliţi mai de mult ln 
Dobrogea şi numdrul acestora trebue să fi fost însemnat fiindcă atrasese 
atenţiunea chiar a !naltei Porţi care le pretinde plata dărilor. 

lntâmplarea a făcut ca actele acestei afaceri să-mi cadă în mână 1). Cel 
mai important document este un „Ausweis" al economilor de turme ardeleni 
atlători în Bulgaria (Ausweis uber die in Bulgarien sich aufhaltenden sieben
biirgischen Schaf�Economen), deci numai al bacilor cari recunoşteau supuşenia 
austriacă şi o puteau dovedi. Documentul, copie a unui act din 1845„ cuprinde 
următoarele zece coloane: 1) No. curent, 2) Numele de botez şi de familie, 
3) Vârsta, 4J Locul naşterii, 5) Titlul de supuşenie austriacă: pasport, patentă, 
etc., 6) Districtul turcesc în care se află cu turma, 7) Numărul şi alcătuirea 
turmelor, 8) Dacă posedă „Reghia•' ardeleană, cu data, no. şi cifra de impozit, 
9) Dacă a plătit Beilicul şi alte dări autorităţilor turceşti, cu indicarea „Teş
cherelei" respective, 10) Observaţiuni (indicarea sumei de piaştri plătiţi). 

Până când se vor putea publica integral toate aceste documente, care 
pot fi considerate ca o continuare a memoriului d-lui Andrei Veress: 
Păstoritul Ardelenilor în Moldova şi (ara-românească (până la 1821), Acad. 
Rom. Mem. Sect. Ist. Seria III, Tom VII, Mem. 6. (Bucureşti 1927), cred cil 
e folositor să dau un extras al rubricilor însemnate din „Ausweis". E argu• 
mentul cel mai puternic împotriva celor cari contestl'i românizarea Dobrogei 
innainte de anexare şi însemnătatea păstoritului românesc în aceasta provincie. 

O. Vd/san 

CONDICA 

de economii de oi ardeleni aflători în Bulgari• 

Copie 

E Numele de botez � 
şi de fami\ie2) � 

Districtul turcesc 
Locul de naştere tn care se află cu Num.iirul vitelor 

turma 

1 Preotul lohann Werza 44 Cerna! (jud. Braşov) Hârşova 210:J oi, 173 cai, 
80 bucăţi vite 

1800 oi, 165 cai, 
75 bucăţi vite 

i Zaharias Blebia 35 

l) Ele aparţin părintelui Sântion din Ccrnat (jud. Braşov) şi âu fosl obţinute prin 
intervenţia prietenului meu O. T. Kirileanu. Amândurora le aduc cele mai d.lduroase mulţumiri, 

2) S'a păstrat, la numele de persoane, ortografia originalului. 
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Numele de botez j 
şi de familie > 

Districtul turcesc 
Locul de naştere în care se află cu 

turma 
Numărul vitelor 

3 Kosma Berkar 34 

I Radu Berklk' 
5 Nicolaus Fintina �; Poi�na, j�d. Mi;rCU· 

6 Fraţii Ion şi C-tin 20 
Morojan 24 

7 George Roska 53 
8 George Buzatu 35 
9 George Oolia 25 

10 Bukur Berzia 45 
11 Thomas Oingawu 40 
12 Elias Muntyanu 38 

13 Sztann Baltak 45 
14 Wladomir Midiesi- 36 

,nu 

rea (Reissmarkt. Mangalia 
distr.} 

BacifaUiu (j. Braş.) Babada(g) 
Hosufalău (j. Braş.) Hârşova 

,. ,. Bab�dag 
Sălişte (jud. Sibiu) Hârşova 
Sâmbăta (j. Făgăraş) Tulcea (Tultscha) 
Şaptesate (Sieben- Babadag 

d6rfer), j. Braşov 
Porcăreni (j. Braş.) ., 
Şaptesate (j. Braş.) Tulcea 

15 Fraţii Ion şi Stojan 
Oemian 

16 Ludwig Mirtsa(Mir• 
�� Bacifa\ău (j. Braş.) Hârşova 
86 Braşov (jud. Braşov) Tulcea 

cea) 
17 Johann Stirbu 
18 Moise Zuzujan 

t 9 George Menzu 

20 Sztojka Mokan 
21 Nkolaus Zuzujan 
22 Iohann Poppa 
23 Johann Bantsa 

40 Şaptcsate lj. Braş.) 
42 Sâmbăta de sus (jud. ., 

Făgăraş 
25 Sâmbăta de sus {jud, Babadag 

fă�ăraş) 
45 Hosufalău (j. Braş.) HArşova 
36 Silişte (jud. Sibiu) Tulcea 
40 Poiana (jud. Sibiu) Silistria 
60 Poiana (jud. Mier- Hârşova 

}
ambii fraţi au in 

comun: 3140 oi. 
300 cai, 128 vite 

4300 oi, 100 cai 

4500 oi, 210 cai 
2100 oi 
2370 oi, 60 cai 
61 10U oi, 100 cai 
lbUO oi 
14UO oi 
800 oi 

1440 oi 
1307 ol 

620 oi 
860 oi 

600 oi 
160 oi 

200 oi 

160 oi 
200 oi 

80 oi 
850 oi 

2-1 NitzC Burlaku 
25 Daniel Molsian 

curca) (sic) 
87 Kriszbach (j. Braş.) Măcin (Metsin) 400 oi 

�6 Nicolaus Burduloi 
27 Radu Zsialia 
28 Wassilic Zsialia 
29 Demeter Szeku 
30 NitzC Trimurits 
31 George Oltianu 
32 Fraţii Johann şi 

Nicolae Mirtsen 
(Mircei?) 

33 Nicolaus Muntyan 

41 Selişte (jud. Sibiu) Hârşova 300 oi 
60 Şaptesate (j. Braş.) ., 2400 oi, 200 cai 
4b Turcheş (j. Braşov) Const. (Kăstendschc) 1000 oi, bb cai 

�: Bacif�lău lj. e':aş.) ., i� �! 
�5 Hosufalău (j. Braş.) Babadag 200 oi 
34- Vlădeni (j. Mediaş) ,, 200 oi 
40 Cohalm (RepsJ jud. Silistria 660 oi 
34 Cohalm 

44 Bran (Terzburg), ju• Hârşova 
deţul Braşov 

34 Johann Dosza 32 Şaptesate (j. Braş.) lsakdscha 
35 Thti���y 

şi Johann {;� 

405 oi 

230 oi 
UOO oi 
,oa oi 
840 oi 
280 oi 

36 Sandru Burlaku 40 
37 Thomas Motzok 46 
38 Johann Belnia 89 

Rcşinar (jud. Sibiu) Constanţa 
Şaptcsate (j. Braş.) Silistria 

Brcţ�' (jud. Br;ţc) ���;i:: 
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44 ORA IUL ROMANESC 

l Numele de botez 
]

� 
şi de familie 

> 

39 Anton Johann 30 

-lU Oeor. Megerussianu So 

41 Const. Stirbu 38 
42 lsaija Wranku 30 
43 George Morojanu 45 

-14 George Szerneslianu 40 

45 lobann Terssent 55 

-rn Radu Wasska 27 
-l.7 Johann Doza >6 
-18 Oeorg Munlianu 42 
-19 Thomas Ungurianu 7' 
50 Sztoika Tremurits 60 
51 NicC Poppa 29 

fi.! Theodor Morojanu 4G 

03 Theodor Palits 32 
fl4 Johann Laszka 48 
55 Sandu Avritzianu 32 
f.6 Dimitriu Berszar 20 
:,7 Michael Dobre 30 

58 Fraţii Johann şi la- (48 
cob Rakovianu \36 

SU Gear. Tiake (Tead?i 00 

60 Radu Motzok 4il 
61 Johann Stephan 40 
62 George Bukerianu 31 
63 Agapie Berkar SB 
64 Paul GeorgilzC 35 
65 Waszme Mo!dotlanu 40 
66 Johann Balsa 31 
67 Lazăr Mojse �::; 

68 Demeter sin Pekr H 
69 Neider Skindcrof (;0 
70 Ohip Oprich 45 

Juon Oprich ii 

Opre Oprich 17 
71 Juon Funtin 2' 

Theodor funtin 48 
72 Dimitri Ghip 36 

7 J Elie Thodor 3; 

Districtul turcesc 
Locul de naştere în care se am cu 

turma 

Padeş (Padetsa) jud. 
Hunedoara 

Tulcea 

Făgăraş (jud. Bra-
şov) (sic) 

Vâkani {jud. Braşov) 
Brann (j Braş.) (sic) 
Brann (T6rtzburg) 

jud. Braşov 
Morţi (Mortsy) ju I. 

Braşov 
Galeş (jud. Hune-

doară 
Şaptesate (j. Braş.) 

lsa��ea 
Ohi�bav (j braş.) Silistra 
Şaptesate (j. Br:iş.J Babadag 

Vâlc�•le (El6P�1ak) 
jud. Trei Sc.'.lune 

Almaş (judeţul Trei Tulcetl 
Scaune 

Poiana (jud. Bretc) 
Şaplcsale (j. Braş.) 

R1b�dag 

Poia�a (jud. Sibiu, Silisf�a 
scaunul Miercurea) 

CaC'ova (jud. Sihiu) 
Oşorhei (jud. Trei Tulcea 

Scaune) 
Şaptesate (j. Braş.) IsaC"cea 
Silişte (jud. Sibiu) Babadag 
Şaptesaie (j. Braş.) ,, 
Răşinar (jud. Sibiu) Tulcea 
Silişte (jud. Sibiu) 
Şaptesate (j. Braş ) ., 
Galeş (jud. Sibiul Babadag 
Balas falva (Blajov.i) ,, 

(jud Bretc) 
Selişte (jud. Sibiu) ,. 
8raşov (jud. Braş.) Hârşova 

Selişte (jud. Sibiu) Hakik 

l'oiana (jud. Sibiu, 
scaunul Miercurea 

Seliştea (jud. Sibiu) 
Sadon 

Sibiu) 
(Sadu) jud. 

Numlirul vitelor 

35U oi 

260 oi 

200 oi 
200 oi 
liO oi 

i-lV oi 

120 oi 

215 oi 
307 oi 
:?00 oi 
400 oi 
2b0 oi 
-IOU oi 

QOO oi 

200 oi 
250 oi 
250 oi 
150 oi 
80 oi 

800 oi 
lti"> oi 

300 oi 
200 oi 
400 oi 
300 oi 
200 oi 
B25 oi 
llO oi 
tOO oi 

230 oi 
680 oi 

ln 18.U: 220 oi 
ln l8:I0: 284 oi 
ln 184-1 90 oi 
ln 184.', 80 oi 
ln 1844 34 oi 
ln 1845 H oi 
ln 1844 28 vi 
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GRAIUL ROMANESC 

Numele de botez. j 
şi de familie > 

Locul de naştere 
Districtul turcesc 

în care se aflli cu 
turma 

74 Hiller Dobrotte 25 Poiana (jud. Sibiu) Balcic 
scaun Miercurea 

75 Stanko Dumitru 37 Te\iskan (Tilişca), j. 
Sibiu 

76 Dumitru Avremisko 28 Sadou (jud. Sibiu) ., 

77 Ioan Barb. cu doi 48 Seliştea 
fii: Waszilie şi Ni• 

colae 

7d Flore Iacob 30 Belgrade (A.-Iulia) 

79 Simeon Mikleus M Selişte (jud. Sibiu) 

80 Juan Waszily 28 

SI Anghel Anghell 38 Kakova (jud, Sibiu) 

ij2 Juan Oederlat 26 Selişte 

83 Tcodori Rado f>Q Vale 

:-14 Jovan Rado 5l 

�5 Opria Borgia 45 Selişte 

fl'1 Nicolae Oprc 25 Kakova 

�7 Tomas Hittu 30 Vale 

fl8 Simeon Juan 20 Belgrade 

i,Q Wassily Dragomiri 21 Porceşti {jud. Sibiu) ,, 

90 Arian Tomas 32 Belgrade 

91 Ioan Porumban cu 38 Braşovanie (j. Braş.) Mangalia 
fraţii săi şi patru 
păstori 

\l::? l\'lcolaus Muntyanu 36 Orăştie 
şi Constantin Jor• 
gc (Iorga?) 

03 Dumitru Eftenie 23 T �Jb7�n (Tilişca) j. 

il4 Gaorg:1 Wnsll& foppa 20 Siebich (Sebeş) ,. 
95 Sim1ton Solomon cu 34 Tzaspian (7 Sebeş) Constanta 

doi fraţi: Const. 
şi Petre 

9fi Jercmie Pistoy 

97 Petri Oprc 

»8 Juon Rehoviana 

23 Tzaspian 

27 Selişte (jud. Sibiu) 

30 

,s 

Numărul vitelor 

ln 1845: 

ln 1844: 
ln 1845: 
ln 18�4: 
ln 18-15: 
ln 18H: 
ln 18-lO: 

Jn 1814: 
ln 1855: 
ln 1844: 
In 18-l5: 
ln H!44: 
ln 1885: 
ln l8-l4: 
111 18-lS · 

ln 1844.: 
ln HMi: 
In 1849: 
ln 1845: 
ln 1844: 
ln 1815; 
ln 1844: 
ln 1845: 
ln 1844: 
Jn 18.t.S: 
ln 18.14: 
ln 1845: 
ln 1845: 
ln 18U, 
ln 18-15: 
ln 1844: 
ln 1840: 

22 oi 

85 oi 
70 oi 
72 oi 
21 oi 
90 oi 
50 oi 

20 oi 
48 oi 
90 oi 
b5 oi 

110 oi 
90 oi 

140 oi 
40 oi 

44 oi 
33 oi 

100 oi 
60

? 
01 

50 oi 
95 oi 
:14 oi 
46 oi 
90 oi 

150 oi 
i35 oi 
33 oi 

120 oi 
161! oi 
620 oi 
700 oi 

In 1844: 425 oi 
ln H:!4/l: 300 oi 

? 
Jn 18.U: 230 oi 
ln 1845: 3i0 oi 

ln t8.t.4 34 oi 
ln 1845 50 oi 
ln tSH 155 oi 
ln 1845 192 oi 
ln 1844 105 •1 
ln 184fi rf>O oi 
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46 ORA/Ul ROMANESC 

" 

Numele de botez .�
� şi de familie > 

99 Jorgi Rehoviana 

100 Juan Joanni 

101 Jm Troltst (Trolii 1J 
102 JacobOoscha{Ouşă) 

c u  treisprezece 
păstori 

103 Michal Petri 

104 Juan Bunya 

105 0/mllJ'I Grtn (Gren1) 
106 Nicolai Hittu cu pa• 

107 W��1�!
51

R�ssa cu 
fiul 0-tru. 

108 Juan Nistrovich 
109 Mihacl Nikifor 

110 Petro Oavostc 

25 

Zi! 

25 

35 

25 

JO 

19 

27 

54 

26 
25 

28 

Locul de naştere 

Siebich (jud. Sibiu) 

Selişte 

Tilişca (jud. Sibiu) 
Selişte 

Vale 

Tilişca 

Selişte 
Vale 

Selişte 

Dac (jud. Sibiu) 

Tilişca 

111 Nicola 27 Roşia (jud. Sibiu) 
112 Jacob Juan 
113 Juan Skit� 
l 14. To mas Rastu 

35 Selişte 
26 
28 

Districtul turceşc 
în care se află cu 

turma 

Constanţa 

Bazargic 

Varna 

Bazargic 

Numărul \'ilelor 

ln 184-1: 110 oi 
In J8i5: tbO oi 
Jn ]844: 45 oi 
ln 1845: 60 oi 
ln 1844: 130 oi
ln 1845: 130 oi 
[n 1841: 960 oi 
ln 1845: 1300 oi 

ln 1844 : 70 oi 
ln 1845: 90 oi 
ln 1844: 90 oi 
ln 1845: 130 oi 
ln 1844: 120 oi 
Jn 1846: 190 oi
ln 1844: 440 oi 
ln 1855: 700 oi
ln 1844: ba oi 
ln 1845: 160 oi
ln 18-15: 160 oi 
ln 1845: 110 oi
ln 18H: 60 oi 
ln 1845: 88 oi 
ln 1844: 140 oi 
Jn 1845: 190 oi 

80 oi 
50 oi 
90 oi 

Galaţi, 9 Octombre, 1845 Cancelaria Consulatului K. K. Austriac 

Albert Chiari m. p. 

TA N Ţ A R 11 D I N S. H. S . 
. o CINCARIMA •• d• DUSAN POPOVIC 

Despre Românii din Pind, Epir, Macedonia ori Albania (în configuraţia 
geografică de azi) s'a mai scris. ,,Graiul Românesc" i-a îmbrăţişat c.u aceeaş 
dragoste ca şi pe răzleţiţii sufletului românesc din Banat, Moravia, Timoc, 
Istria ori Moldova de peste Nist1 u. 

O deosebită atenţie merită negreşit Aro�ânii, cunoscuţi sub numele de 
Tinţari, caii, deşi sub povara unei netaste sorţi, au constituit în Balcani, tot
deal.1 .... -::i. un popor viteaz, conştient. 
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DeasU.dată ne povesteşte despre aceşti fraţi - azi decimaţi - savantul 
docent al Academiei de ştiinţe din Beograd, d. OuSan PopoviC. ln cartea sa 
„O cincarima" (Despre Ţintari) sunt spuse lucruri cari ar trebui cercetate şi 
de oamenii noştri de ştiinţă. 

După constatarea d-lui Ou§an Popovi6, Ţintarii sunt un popor de ori• 
gină latină. Acest popor este originar din Serbia de sud. lmprejurări vitrege 
I au silit apoi a emigra, aşa încât azi poţi găsi urmele Ţinţarilor în Ungaria, 
Albania, Grecia etc, dar mai ales în S. H. S. (Jugoslavia). Urmele acestui 
popor pot fi recunoscute nu în limba ce•o vorbeşte, cât în caracteristicile po• 
porului în care s'a asimilat. 

ln ceeace priveşte caracterul poporului aroma.o, d. DuSan PopoviC arată 
că Aromânii sunt îndeobşte dispreţuiţi. Aşa în S. H. S., dacă cineva este numit 
„ţintar'' (cincar), această expresie echivalează cu o ofensă, întrucât prin acest 
cuvânt vor Sârbii să caracterizeze pe omul care ţine in viaţă, mai mult la 
lucrurile ce aduc numai venituri materiale. 

D. D. PopoviC a adunat un material destul de bogat, a cercetat vechile 
cronici şi mărturii, pentru a găsi urmele Ţinţarilor. Şi, în baza acestor cer
cetări

1 
savantul dela Beograd prezintă în termeni, adesea măgulitori, impor

tanţa acestei naţii „istorice", în comerciu\ balcanic, şi cu osebire din centrul 
Europei. D. PopoviC califică această importanţă drept „mare" şi ,1ho!ărîtoare". 

După afirmaţiile d-lui D. PopoviC, singuri Ţinţarii, în tovărăşie cu co
mercianţii germani, au creat comerţul in Balcani. Creatorii vieţii comerciale 
din Beograd, Vojvodina (adică Banatul şi Bacica) şi Srem (ungureşte: Szerfm) 
teritoriul dintre Badea şi Croaţia, până în Barania (Baranya) sunt Ţintarii, cari 
aveau legături solide şi s'au împrăştiat până la Viena, au ajuns în Asia, deşi 
adevârata lor ţară de activitate a fost „Levantele". 

Dupli d. PopoviC, cuvântul 11ţinţar" se trage din cuvântul românesc 
.,cinci" (5). 

In secolul trecut, când s'a făcut primul recensământ al populaţiei şi asi
milarea Ţinţarilor încă nu era desăvârşită, ei au fost socotiţi la 150.000 su
flete. ln timpul ocupaţiei turceşti în Balcani şi Ungaria, Ţintarii au avut un 
rol deosebit de important, de oarece, în acele vremi, dânşii s'au priceput mai 
bine cum să trăiască în înţelegere cu Turcii, Sârbii şi Maghiarii, a-igurându şi 
astfel diferite drepturi, uşurinţe şi privilegii. Cu deosebire,• Ţinţarii din Zemun 
(Zimony) şi Novisad (Ujvictek) au creat un comerciu puternic şi bogat. Aceşti 
Ţinţari au aprovizionat, la începutul veacului nou. întreaga Europă-Centrală, 
cu aşa numita marfă turcească. Mulţi dintre dânşii au ajuns şi la curtea îm
părătească din Viena, iar alţii au dat dovadă de atâta abilitate, încât au ajuns 
la rangul de nobili, grofi, baroni etc. 

Ţinţarii din Zemun şi Novisad - după d. Popovi6 - deşi vorbeau între 
dânşii un dialect al limbii române, aşa numita limbă „arumana", ,,ţinţar" (aro
mânească, ţinţăreascăl, se declarau şi COflSiderau cu totii de greci, de oarece 
vorbeau bine greceşte, ba au făcut şi multe ctitorii şcoalelor şi bisericilor 
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greceşti. (Cum stăm cu egoismul Ţinţarilor, dacă ei s'au dovedit atât de fi
lantropi? - Nota Aut.). Aceşti Ţintari sunt de origină dela graniţa Ureciei 
şi a Jugoslaviei actuale şi de aici au adus cu dânşii cultura grecească, ctc 
oarece cultură „ţinţărească" ... n'a existat! 

Vorbind de asimilarea Ţintarilor, - d. PopoviC voeştc a preciza carac
teristicile acestora, afirmând că familiile sârbeşti care n'au "slava" (la Românii 
din Banat se cunoaşte sub denumirea „sâmtu căşii", care însă n'are impor
tanţa "slavelor" sârbeşti

i 
nici nu se relebrează cu atâta fast!), cu siguranţă 

sunt de origine ţinţărească, devremece serbarea numită ,,slava" este o carac· 
teristică naţională pur sârbească, iar Ţinţarii au devenit membrii bisericii sâr
beşti numai după multă trecere de timp. 

Secţia românească a Institutului teologic din Vârşeţ până la 1865. 

D. Popovi6 constată apoi, că locul precis de origine al Ţinţarilor este 
Moskopolje, că ei au trăit în jurul actualei comune Vlahopolje, dar în urma 
invaziei Turcilor s'au retras spre nord. Abia când şi-au părăsit astfel locuin
ţele

i 
Ţinţarii au început să se ocupe cu comerţul. 
După hrisoavele vechi, Ţinţarii erau oameni foarte culţi, fiecare ştia 

citi şi scrie. Deobiceiu, Ţinţarii vorbeau trei-patru limbi. Jn opoziţie cu ace-
stea, scrierile vechi constată şi că Ţintarii au fost „foarte egoişti, perfizi oa- • , 
meni" i astfel s'au purtat şi în societate şi în Stat, de parcă n'ar fi oameni 
cari cinstesc prea mult solidaritatea socială. 

Ţinţarii, o bună parte din ei, au trăit din comerţ ambulant (şi ilicit?) 
şi aceşti Ţinţari se găseau mai ales în teritoriile_ vechei Ungarii, unde aveau 
faima de neîntrecuţi contrabandişti. Iacă în timpurile vechi, ei ştiau să în
conjure posturile vamale cu multă diMcie; dacă se putea nu plăteau dările; 
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au făcut contrabande multe şi au încercat totul spre a se îmbogăţi cât mai 
mult şi mai repede. 

Aceşti Ţintari apoi au devenit, cu tot cu familiile lor
1 

conducătorii ac
tualului oraş jugosleven Ci6en, deşi nu se poate constata, cu certitudine, care 
din familiile sârbeşti sunt de origine ţinţărtască. Aceste familii în urmă, ca 
să-şi evidenţieze cât mai mult caracterul lor sârbesc, şi-au ales o zi a slavei 
şi, deoarece în teritoriile greceşti era foarte la modă să se serbeze ziua ono· 
mastică, ziua numelui capului de famliie au ales-o drept zi a slavei familiei. 

Vorbind de$pre dezvoltarea comerţului sârbesc, d. DuSan PopoviC do. 
vedcşte, cu nenumărate date, activitatea Ţintarilor „creatori ai comerţului în 
Balcani". D. O. Popovi6 vrea apoi să dovedească anume

1 
că şi în naţiunea 

sârbă sunt elemente, care nu poartă în vinele lor sânge curat sârbesc. 

Sectia sârbeascl a· Institutului teologic sârbesc unde a propus Andrei Şaguna 

Cam acesta este cuprinsul cărţii „O cincarima" (cit.: O ţinţarima; rom.: 
Despre Ţinţari). 

O. Du§an Popovi6 este
1 

prin urmare,- după vestitul manual teologic 
din Karlovac ... - unul din rarii scriitori sârbi, cari recunosc că Aromânii nu 
sunt,· cum în deobşte nu sunt nici ceilalţi Români şi mai ales Bănăţenii, o 
hordă de ţigani sălbatici. Afirmaţia că Aromârlii s'au prăpădit, ad că s'au asi
milat, este un neadevăr evident, - excepţiile neînsemnate neconfirmând nimica. 
Cert este că Aromânii au emigrat mai ales dela războiul mondial încoace. Era 
un simplu refugiu istoric, - parte pentru salvarea averilor, mai ales pentru 
păstrarea fiinţei lor naţionale, 

Jn milităria mea am găsit familii aromâne între Niş, Palanka (Smede
revo), Beograd etc. în care bătrânii nu cunoşteau altă limbă decât cea ţinţă-
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rească. Sârbeşte vorbeau numai contimporanii tineri, cari, în familie: nu vor
beau altcum decât tot ţinţăreşte. In aceste familii erau mulţi cari vorbeau ca 
şi noi şi te impresionau mult povestirile lor despre liceul din Bitolj (Bitolia) 
pe care l-au urmat cei mai mulţi. Toţi aceşti Aromâni erau dornici a şti despre 
fraţii lor Români de aiurea; ei erau predispuşi a gravita totdeauna în spre 
teritoriile curat româneşti. Aceşti Aromâni erau mai mult decât înfricoşaţi(?), 
necutezând - a vorbi româneşte ori a se declara de Aromâni - decât atunci 
când erau încredinţaţi de sinceritatea întrebătorului. Atunci însă, dragostea şi 
dorul lor de neamul românesc luau înfăţişarea unei balade profund epice. Mi 
s'a întâmplat odată să vorbesc cu un Aromân, subofiţer în garda regală din 
Beograd. Opt săptămâni m'a spionat şi urmărit acest tânăr, cu o perseve• 
renţă impresionantă, şi·a ales cel mai apropiat loc pentru a fi veşnic lângă 
mine şi numai după ce s'a convins că eu citesc numai cărţi româneşti, scriu 
la foi româneşti şi-i citesc româneşte cântece frumoase: şi•a deschis inima. 
Plimbându-se în parcul unui edificiu de Stat ... odată mi•a povestit că e ,,aru• 
mân", ,,ţinţar", că pe acolo mai sunt „Rumâni", unde e casa lui, că ei toţi 
aşteaptă să fie fraţi cu Românii, dar că nu pot şi nu cutează a spune 

11
ce 

sânt.." Cutezanţa mea apoi, cu timpul, l-a entuziasmat într'atâta, povestirile 
cc i le-am comunicat asupra recentelor lupte naţionale ale Românilor din 
Banat au avut o aşa puternică înrâurire asupra lui, încât n'a mai făcut secret 
din origina sa. 

Cine a cercetat pe străvechii comercianţi din Beograd şi Niş etc. nu mai 
poate vorbi despre „completa asimilare". Am constatat, în scurta mea pere
grinare, că Aromânii păstrează cu îndârjire secretul originii lor, că ei nutresc 
gânduri ce ne pot face mândri, că şi-au păstrat, în mare parte, limba şi obi
ceiurile intacte. Cine are cele mai elementare cunoştinţe asupra Aromânilor 
ştie, că oricât de răzleţi ar fi ei, au rămas cei mai conservativi şi casa lor 
pentru un Român de aiurea este deschisă... Că Aromâni nu-şi vorbesc limba 
în centrele sârbeşti este îndeajuns de explicabil, - dar că o vorbesc în fa
milie este neîndoelnic ! 

Nu ştiu, nici n'am cunoştinţ�, să fie „dispreţuiţi" Aromânii! Ştiu cel 
mult, că au fost pururi invidiaţi, întrucât inteligenţa lor era superioar.ă ş1 s'au 
putut afirma pretutindeni, în orice împrejurări, drept cei mai indicaţi pentru 
săvârşirea unui lucru. Un comerciant aromân nu are prăvălia goală, muşteriii 
nu-i lipsesc; un intelectual aromân este însăş abilitatea cea mai activă. Ore· 
şeşte dar, ,,Cika DuSan", confundând invidia şi teama cu dispreţul! Jar, în 
ceeace priveşte egoismul Aromânilor, el este pornit din preţuirea muncii, din 
recunoaşterea valorii creatoare : - este o nuanţă a diligenţei, constanţei şi -, � 
perseverenţei ce caracterizează popoarele încercate şi mature. 

In ceeace priveşte numărul Aromânilor, sunt şi alte statistici, aşa că 
numărul fixat de d. PopoviC poate fi ignorat fără nici o teamă. 

fără a aminti de începuturile culturii ţinţăreşti, de şcoalele aromâne, de 
activitatea scriitoricească, să vorbim puţin despre „Ţînţaru! eomerciant", su
biect predilect al d.Jui D. Popovi6. 
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Nu este în firea Românului să facă pe comerciantul ambulant. Nu putem 
admite, că Aromânii, atât de abili şi deştepţi s'au ocupat cu comerciul ilicit. 
Mai de grabă ne explicăm acest lucru prin faptul că - departe de a fi dis
preţuiţi Aromânii - comis-voiajori stdlini s'au dat drept Aromâni, parte pentru 
a simula ... , parte pentru a da impresia că sunt comercianţi şi oneşti şi de 
încredere ! Dacă Aromânii au fost creatorii comerţului în Balcani şi umblau 
dela Viena, peste Adriatica, până în Asia

1 
nu se poate afirma că ei au făcut 

comerţ ambulant, când ştiut este că, dintre popoarele conlocuitoare, Aromânii 
erau cei mai bine situaţi economiceşte ·şi cu timpul, prin comerciu, şi-au creat 
cele mai mari bogăţii. 

Cât priveşte locul de origine al Aromânilor, el coincide cu cel al tu
turor Românilor. Din graniţa grecească, prin S. H. S., prin Bulgaria cezarilor 
Assan şi Joniţă

1 
până în Dacia, ei constitue, împreună cu toţi Românii, rămă

şiţele vechilor legionari Romani. 
Puţine. am spus eu, pentru a determina o inteligentă revizie, ce sunt da

tori a o face toţi cei chemaţi. D. DuSan PopoviC a desenat calea şi posibi
lităţile cercetărilo1. Pe lângă inexactităţi pătimaşe, d-nul PopoviC ne-a dat şi 
câteva adevăruri ce ne umplu de bucurie ; pe lângă hrisoave unilaterale ne in
dritueşte - firesc, -- a comenta hrisoave şi dovezi ce reabilitează ramura nea
mului nostru din sudul Balcanilor. 

Vârşe( Nicolai Roman 

INSEMNĂRI 

.IN�TITUTUL SUD-EST EUROPEAN" 

Cercetarea Românilor de peste hotare, a tuturor şi de către cei dintâi oameni de 
ştiin(ă ai noştri, s'a uitat din timpul războiului. Atunci a fost o întrecere de lămurire a 
?Pîniei publice străine despre existenţa şi drepturile lor. Când ţara s'a aşezat şi hotarele 
hU fost trase, interesul a scăzut. Atenţia universităţii şi a academiei s'a întors în altă 
parte. Românii aceştia au rămas răscoliţi zadarnic şi pe deasupra cu teama acum deşteptat! 
a Statelor unde se găseau şi care şi-au îndoit măsurile de desnaţ:onalizare. Aşa este mai 
ales i11 Jugo-Slavia şi aşa este în Bulgaria. · 

Anul acesta s'a făcut un făgăduitor tnceput. Programul de iarnli şi de primăvară 
al conferinţelor Institutului Sud.est european a cuprins Bulgaria şi Srrbia, iar tn el, pentru 
lntâia oară la noi cu asemenea întindere, problema Românilor de acolo şi a legi urilor 
culturale dintre cele trei popoare. Au fost conferinţe studiate, urm�rite de toţi ascultătorii 
pe cari-i puica încăpea amfiteatrul unde se ţineau, şi uneori de mai mulţi decât atât. A 
fost încă o dovadă, de cât răsunet găseşte în public soarla Românilor rămaşi în afară de 
hotartle ţării Noi cunoşteam fenomenul şi l-am adus la cunoştinţă, subliniind mai cu 

-,, seamă primirea făcută ,,Graiului românesc'' şi latura bibliografică din cele mâî vioae, dar 
niciodată t'I nu ap�ruse atât de vădit pentru toţi ochii. 

Pe lângă folosul pentru informarea opiniei publice, al acestor conferinţe, e şi unul 
cu orizont mai larg. Orice iniţiativă din altă parte. şi chiar şi a noastră, care cu V'Jt', fără 
voe, ajung la închteri şi propuneri de ordin practic, deşteptau la ve::ini nrincredt:re, sau 
le dădeau argumentul politic al amânării unui tratament omenesc faţă de Românii avuti 
supuşi. De data aceasta, cercetarea ştiinjifid, şi deci cu totul obiectivi şi în afară de 
contingenţele politice, are darul să arate tuturor că problema există şi dl nu poate fi trecută 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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sub tlkere prin diferite tertipuri vremelnice. Interesul nostru pentru ea se poate menţine 
in straturile mai subţiri ale nepărtinirii, dar de unde tocmai lumina, nesorbită sau deco• 
lora!ă de tot felul de pulberi, se împrăştie mai puternică. Acea lumină e pentru toţi ochii 
şi poate fi văzută de toţi. 

E ceeace ne trebuia în deosebi. Institutul sud-est european, druia i-o tlalorăm, să 
nu rămână la întâia încercare. 

PRAGUL ROMANESC AL AMERICII 

O carte despre America, uşor scrisă, informativă, destul de entusiastă ca să zgândăre 
chiar luările aminte m.ai leneşe, şi destul de cuminte ca să nu trezească închipuiri, e 
Altd lume (.,Curierul judiciar, 1928) de d-l V. V, Stanciu. lnscmnări de călătorie în fngă. 
mai mult de excursie, eit nu putea să scape, între alte fenomene transoceanice, pe Românii 
pribegi ai Statelor Unite. E drept că nu întâlnim problema lor; de altminteri aşt'zarea 
temeinică le era în afară de itinerarul micii caravane. O apariţie la orizont, un zâmbet 

i10;�f
s
i� �0�}�!;;���ng::t ����l�fu

e�{ă
d;ef���a/isU, şi lumina s'a mutat pe alte lucruri. 

lată două pagini de întâmpinare, pe care le redau aidoma. Ele pun în faţă ca un 
fel de rezumat al românismului american, cu reprezentanţi ai tuturor put rilor şi tendinţelor. 
Suntem în port, la New-York: 

„Nu ştiu dacă am simţit vreodată mai intens fiorul dragostei de ţară, de cât acum 
când, după aproape două săptămâni de călătorie între cer şi apă, ajuns dincolo d..: ocean, 
mi-e dat să văd tricolorul românesc la pieptul unor oameni cari ne vorbesc româneşte. 

�Câţiva Români din Ardeal, rari reprezintă societatea „Avram Iancu", şi reprezentanţii 
Evreilor din România, auzind că vine un grup de intelectuali români şi întâlnindu-se în 
dragostea lor de ţară, vin să ne ureze bun sosit. 

„Domnul Neder este din Banat, venit în America acum 25 de ani. Este sufletul 
Român lor din New-York. Casa sa, în care e sediul Societăţii „Avram Iancu", este transfor
mată în club românesc, deschisă totdeauna Românilor. 

„Ca o mişcătoare dovadă că acest Român, deşi cetăţean american, a rămas cu 
sufletul românesc, este faptul că fiică-sa, studentă, ca si băiatul, elev de liceu, deşi născuţi 
pe noul continent, vorbesc şi simt româneşte, iubindu-şi ţara pe care n'au văzut-o cu acea 
duioasă dragoste, cu care unii copii vorbesc de tatăl lor, pe care-l [iubesc, deşi nu l-au 
cunoscut vreodată. 

„Domnul Neamţu, un alt ardelean de inim.ll, obsC<lat de admiraţia pentru maestrul 
Enescu, pe care l-a cunoscut în America, deşi de 15 ani în New-York şi cu o situaţie 
destul de buni, ne· spune c.ll vrea să se întoarcă în ţară : 

- .Nu-s dolari să mă plătească să rămân aci", ne răspunde categoric. 
,,Printre Românii cari au venit ·să ne primească în port, fac cunoştinţa fratelui in• 

ginerului Ddlguşanu, prietenul şi tovarăşul meu de vapor, 
„Plecase din ţară după războiu, ca aventurier, să cucerească necunoscutul, la vârSta 

de 18 ani, şi iată că acum, după 8 ani, acest om socotit pierdut, plâns de familie şi des
considerat de Societate, era, după numeroase peripeţii, directorul unei mari case de cine
matograf din California, cu un frumos capital în dolari. Acum venise tocmai de acolo, 
pentru a-şi primi fratele, căruia îi trimesese pe vapor această scurtă telegramă, care spune 
mult: ,,Te aştept, vei �la la mine toată viaţa". 

,,Acest om, care în Europa noa1-tră îmbătrânită ar fi fost socotit un aventurier, 
aici este un învingător, ce birmse viaţa, pe care o luase de piept încă dela 18 ani. Prudenţa 
nu e totdeauna bună sfătuitoare. Şi mă gândesc că dacă n'ar fi existat un mare imprudent 
noul continent ar fi rll.mas şi astăzi necunoscut. 

„Domnii Druţu, consulul nostru la New-York, şi Leon Feraru, profesorul dela 
Universitatea „Columbia" şi distinsul poet român, a cărei cunoştinţă ne•a folosit mult, 
ne iau în primire, cu inventar". 

Şi ne găsim numai la pragul românesc al Americii! Românii la muncă se întind 
undeva indărăt, nevăzuţi acestei cărji. Ei nu sunt mai puţin pre1enţi şi scoşi deodată din 
uit.1re 

•
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... 

.. 

ORA/UL ROMANESC 5S 

RECENZII 

AŞTEPTAM încă, o carte care slli ne vorbească despre Banatul iugoslav din toate 
punctele de vedere, cu toată documentarea cuvenită. Ne-am luptat atâta, pe marile câm
puri de bătae diplomatice, ca s11:-1 avem. Nu s'a putut. De-a doua zi după căderea hotărîrii 
începeau pentru noi alte datorii, care să n'aibă nimic împotriva nouei stări de lucruri şi 
să nu jicnească suzeranitatea foarte prepuelnică şi sensibilă iugoslavă. Acele datorii nu
ni le-am împlinit, decât poate fragmentar şi fără continuitate. Intre ele era fireşte, aceasta, 
de informaţie largă. 
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5 Ici): Românii din Banalul iugoslav. A scris•o preotul P. Bizerea, cu o cunoştinţă a ma· 
teriei care lui îi aduce cinste, iar nouă ne dă încredere. lntr'un număr minim de pagini 
cititorul are tot Ce•i trebue ca să.şi facă o părere despre Jocuri, oameni şi lucru cultural 
săvârşit acolo prin secole sau astăzi. Românii iugoslavi sunt, după citire, altceva decât o 
formulă nedesluşită de polemică politică sau de suspin patriotic. E, de aceea, broşura 
aceasta, nu 'numai o lucrare oarecare de informaţie, dar şi una de sănătate morală. Ea 
pune cinstit în faţa realităţii. E adică, tocmai lucrul de care avem astăzi mai mare trebuinţă. 

Scoatem câteva dale de folos, mai ales din capitolul locuitorilor şi al oraşelor şi 
satelor. Banalul iugoslav are 600.000, de locuitori, d.n cari Românii 150.000, Sârbii 2fi0.00l.l 
Germanii 100.000, Ungurii SO.OOO, iar alte naţionalităţi 20.000. Românii alcătuiesc, prin 
urmare, un sfert din populaţie pe întreg teritoriul. Dacă se ţine însă seamă că în unele bul
bucături de graniţă, curn e mai ales aceea dela Vârşet, satele româneşti se fin lanţ, fără 
niciun amestec sârb, atunci jocul acesta de proporţii ia altă înfăţişare. ln tot cazul, cifra 
Românilor iugoslavi trebue popularizată pe toate căile, pentrucă statistica oficială a Sta
tului vecin stăruie s'o arate exact numai pe jumătate decât e în adevăr. lnsemnătatca politică 
precum şi cea culturală, şi prin urmare organizarea luptătoare a celor două domenii pri• 
mordiale de: viaţă n1ţiona\ă minoritară, atârnă însă in mare măsură de această cifrll. Altfel 
se \'Orbeşte în tara proprie şi în lume, în numele unei populaţii de 150.000 şi altfel, în 
numele uneia abia trecutll de 70,0CNJ. Sârbii o ştiu, şi de aceea au născocit şi menţin o 
cifră a Românilor iugoslavi, care altminteri, ştiinţific, e o ruşine a serviciului lor statistic. 

ln oraşe stăm mai slab. lată Vârşetul. Numărul locuitorilor, 30.000, dintre cari 
Rom;înii numai lbDO, cu toate că alături de ei trllesc 3000 sârbizaţi. Aceştia împreună cu 
4000 Sârbi curaţi, dau populaţia iugoslavă de 7CY.Xl. Alţi 7000 sunt Germani şi 2000 Un
guri. Românii au în oraş un protopop (Traian Oprea), parohie înfiinţată la 1909, banca 
•luceafăru)., dela tS()(J. şi o gazetă, începând din 1927 (,Nădejdea»). ln Biserica Albă 
sunt 17.000 de locuitori, dintre cari Românii 8000, Sârbii 2500, intre cari 1000 sunt Români
sârbizaţi, şi 1000 Germani. Dintre sate, Costeiul are 250) de locuitori numai Români, 
Voivodinl, Sălciţa, Marcovăţ, Grădiştea şi altele lipite de graniţă, dar pe care stâlpii ţării 
au trebuit să le ocolea!lcă pe departe. 

IN Rom/inii din Ţara Şipmiţului şi din regiunea Cerem11ş11lui, d-l Ovid Ţopa vor
beşte de o mare durere a Bucovinei. Datorită mai cu seaml politicii austriece ţinutul 
dintre Prut şi Nistru, precum şi acela al Văşcăuţului, au fost parte nllvălite de clemente
ucrainiene din Galiţia, parte desnajionalizate în folosul acestora, prin tot felul de 
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ei e numai ca o insulă, înecată încet pe la marginile mai ales nordice şi apusene de ape 
străine. Dl Ovid Ţopa arată răul, dar arată şi măsurile de îndreptare. 

Măsurile acestea nu sunt de astăzi, sau mai de grabă cele de astăzi sunt stângace 
şi fără legătură. Unirea ne-a făcut să pierdem înţelegerea, alat de fremătătoare, acum zece 
Cincisprezece ani, a problemei Românilor din afarll de hotare sau a celor instdiinaţi din 
cuprinsul tării. E nevoe de C' reeducare în actst sens, şi privim broşura d-lui Ţopa, în afară 
de marea însemnătate în sine, şi ca o contribuţie la această problemă, vai! a viitorului. 
:\lăsurile au fost încercate indl de pe vremea Austriei, ceeace alcătuieşte pentru noi o dovadă 
că nu e vorba azi, decât de o continuare firească şi îndreptăţită, şi nu de un naţionalism 
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înfierbântat mâncător de naţionalităţi. Intre acei Ucrainieni se găsesc zeci şi sute de mii 
de Români desnaţionalizaţi cari încă d.e pe atunci, la mişcarea de deşteptare a Societăţii 
Mazililor şi Răzeşilor, au cerut autorităţilor de pe vremuri şcoli româneşti. 0-1 Ovid 
Ţopa clasifică şi desvoltă cu toată priceperea tot ce ar fi de urmărit acum, cu mijloace 
de iniţiativă particulară şi cu mijloace de Stat, pentruca vechii Moldoveni să-şi scoată iară 
capetele pletoase de vânători de zimbri şi de intemeetori de ţară din înecul slav. Le dorim 
o grabnică aplicare. Din parte-ne, cât putem de departe şi pe căi mai mult indirecte, vom 
fi la datorie. Dar, cum am mai scris-o, Mitropolia şi Universitatea cernăuţeană, ridicate 
ca un bastion de lumină la marginea ţării în primejdie, trebue să-şi descopere şi această 
sarcinl:i. La ele stă mântuirea. 

D·L Th. Capidan este astăzi unul din cunoscătorii cei mai de seamă ai Românităţii 
balcanice. De aceea, altmin'eri decât atâtia Macedoneni sau oameni de ştiinţă de specialitate, 
d•nia sa porneşte, când e vorba de problema culturală sau politică, dela stările de azi. 
S'ar părea că lucrul e nu se poate mai firesc şi nu poate alcătui niciun merit aparte. 
S1ar părea! Atâtia din noi amintesc însă tot de Ioniţă şi Asan, sau se documentează cu 
date care se potriveau unei Macedonii întregi, din Tesalia până sub Sofia şi din Tracia 
până la Drin şi mai încolo, atunci când propun măsuri aşa zise practice, de apărarea de 
desnaţionalizare şi împilare economică a Românilor din Peninsula balcanică. 

In Mace_doromânii, ultima lucrare a d•lui Capidan, care e un extras din ((Anuarul 
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români sau în general de Români balcanici sunt limpede delimitate, cu caracterizarea fie• 
căruia. Meglenoromânii deoparte, cei 16·18.000, Aromânii, cu nouile lor ţJri de reşedinţă, 
în număr impunător, de 4 până la 500.000, şi lstrienii vreo trei mii, sau mai puţini. Cifra 
acestora ar trebui revizuită şi adusă la zi, pentrucă mi•aduc aminte că e aceeaş pe care o 
învăţam în şcoală acum vreo 25 de ani. D-1 Capidan se opre�te cu argumente rând pe 
rând de istorici şi de filologi. în faţa minunii H.omânilor balcanici, supuşi atâtor înrâurir! 
şi păstraţi neatinşi, în miezul lor, până în zilele noastre. Unii îi cred urmaşi neîntrerupţi 
ai vechilor traci romaniza i, pe când ceilalţi îi văd coborîndu-se unde se găsesc astăzi, 
de prin părţile dunărene, în secolele VIII, IX şi X. Cuvâ1dul basilica din care ne vine 
cuvântul, atât al nostru cât şi al Aromânilor, biserică, pe când Albanezii şi alţi bal
canici l-au făcut din ecclesia, obişnuit numai în părţile sudice, ar fi un argument de că· 
petenie al punctului de vedere filologic Cuvântul Săruna, aromânesc pentru Salonic, luat 
dela latinescul Sa.Iona, care trebue să se fi pierdut prin secolul V, prin năvala slavă, ar fi 
un argument al celuilalt punct de vedere, dovedind continuitatea dela Romani a elementului 
românesc în Sudul Peninsulei. 

Documentata şi frumoasa expunere a rosturilor economice şi culturale macedo-române
pe locul lor de naştere şi adânc în Europa, dă cea mai bună întregire studiilor şi recu• 
noaşterilor, uneori cu toate acestea precupeţite, ale cercetătorilor străini. Dovadă şi lucrarea 
despre Aromâni a d-lui Duşan Popovici înfăţişată mai pe larg în acest număr de redactorul 
«Nădejdei• dela Vârşeţ, d-1 N. Roman. 

Plinl de învăţăminte e descrierea celor trei crize prin care au trecut Macedoromânii, 
şi mai ales, prin actualitatea şi ciudăţenia ei, cea din urmă. Ea a fost pricinuită de des• 
chiderea şcolilor româneşti sub auspiciile Statului român. 

Dar plină de învăţăminte e toată lucrarea şi o citire atentă a ei lămureşte ca un 
articol de enciclopedie, pe scurt, obiectiv şi în toate ramurile, chiar şi în aceea de măr• 
a-ean scump, a inimii. 

em. b. 

.. 

" 
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G R A ( LJ L ROMÂNESC (Le langageroumaln) 

REVUE MENSUELLE DE LA SOCIETE „GRAIUL ROMANESC" 
Deuxltme Annte, No. 3 

E:TUDES 

Mars 1928 

Les cA,1ocani• (P6tres roumains de Transyfranil') 
en Dobrodgea vers 1845 

p•r O. VUsan, prof. i l'U11h·trsitf de Cluj 

D'apres une vieille coutume, Ies pâtres de !'Ardeal descendaient des montagnes par «le chemin moutonnien jusqu'aux gut!s du Oanube, qu'ils passaient avec leurs troupeaux 
pour 5
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�t faire la liaison entre leur pays et Ies 
contrt!es qui se trouvaient entre le Danube et la mer bien avant la revendication politique 
deces contrees. A câtt!des cinquante annees commemorCes officiellement ct qui se fCtent 
8. ce moment ci ii y en a bien d'autres innombrables, qui se perdent dans la nuit des
temps. Pour I es ft!t er Ies «Moc ani» d ev r ai ent allum er d es f eux su r ch aque mont agn e, 
c ett e annee-ci. 

Pour dH endre I es interets de ces ,Moc ani> ii exist ait au derni er d emi-sil:c\e un 
consulat a O alatz et d eux vic e ·consul ats, l'un a Hârşov a, l' autre A Rust'iuk, c'est a dir e 
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av ec I es autoritee turques. 

A la suite des protestations occ asionne es p ar l' augm entati�n des impâts sur I es 
moulons, le Pash a de Silistr a promit justice aux «Moc ani, sujets autrichi ens, m ais f ait 
rem arquer que ce sont Ies autres «Moc ani• qui payeront: c eux etablis en Turquie ou 
ceux qui n e p euv ent prouver leur ent re e annu ell e. 

C'etait bien l a preuv e qu e I es «Moc ani, colonis ai ent l a Dobrodgea et qu'îls etai e nt 
en assez gr and nom b re pour Ctre decouverts et signall!s a \'att ention du fisc. 

Les • Tzin;:���oit[oJ�::��Vur�:i.r)goslavie 

D ans un ouvrag e d e Mr. Duş an Popovici, membre d e I' Ac ademi e des Sciences 
d e B elg rad e, on expose I es r ech erch es sur la population roum aine de Se rbie, au point d e 
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tr ait d'urrion av ec !'Europe Centr ale. Au nom bre d e 150.000 av ant la guerre, aujourd'hu i 
ils sont presque perdus dans l a m asse Yougoslave. 

L' auteu r de c ette l'.!tud e, un Roumain de la p arti e du B an at r este e au Serbes montre 
v

ar sa propr e exp eri ence com bi en l' a ffirmation de l' assimil ation d es Roum a ins d e 
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c' est un f ail que const ate le liv r e de Mr. V. V. St a nciu: ,.Autr e mond e1

\ Les roum ains 

nouv ell ement arrives aux Etats-Unis trouvent toujours d'autres Roum a ins , installes sur le 
nouve au contin ent, qui Ies rei;oiv ennt et I es pilot ent a tr avers l e Nouv e au Monde - Compte
rerrdus: Les Roumains du Banat Yugoslave p ar l e pretre P. Biz erea ; - Les Rountains du 
pays du Sipenitz el de la rtgion du Ceremusch, p ar Ic Dr. Ovid Ţop a ; Les Macedo-Roumains 
p ar Th. C apid an. 
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GRAIUL ROMÂNESC (Lafavella rumena) 

RIVISTA MENSILE DELLA SOCIETÂ „GRAIUL ROMÂNESC" 
Anno II, No, 3 Marzo 1928 

STUDL 

I Mocani (pastori rumeni della Transilvania) in Dobrogea, nel /8./5 
di O. Vilsan, delia R. Universită di Cluj 

„ 

Seconda vetuste tradizioni, i pastori transilvani scendevano ogni anno dalia montagna, 
lunga le "vie delle pecore", fino ai guadi de! Danubio, dove passavano colie mandre nclle 
pianure delia Dobrngea. Cosi essi popolarono e legarono col Paese, la terra compresa 
tra ii Oanubio ed ii Mare, molto prima che la Rumenia l'avesse potuto revendicare po
liticamente. Sopra i cinquant'anni delia comme.morazione ufficiale, trascorsi da quando la 
provincia ci apparticne e che ora festeggiamo, si stendono gli altri, senza numero, tra Ic
nebbie delia storia. ln loro onore , su tutte le vette dei Mocani, dovrebbero accendersi 
quest'anno dei fuochi. 

secolo,
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cioe ai due principali scaii del fiume, Sempre a Harsova c'era pure la cosidetta „Slllrostia" 
dei Mocani, organo la cui parte si e dimostrata efficace in un grande litigio colle autoritâ
turche. Presentato che fu a\lora un protesto contro un aumento delie imposte sulle pecore 
ii Pascha di Silistra promise di far giustizia ai Mocani sudditi austria�i, pur osservando 
che avessero dovuto pagare gli altri, i Mocani stabiliti in Turchia, oppure quelli che non 
avessero potuto provare di !ornare ogni anno alic !oro sedi. V'era la testimonianza che i 

Mocani colonizzavano la Dobrogea e che erano abbastanza numerosi, per essere scoperti 
e desiderati dai fisco. 

Oli Ţânţari (Arumeni) delta Iugoslavia 
di Nicolai Roman 

ln uno studio recentemente apparso, de! sig. Duşan Popovici, dell' Accademia delk 
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di un popolo neo-lat_ino venuto dai Sud, che ha fondato la vita commerciale de\la penisola 
8J lcamca ed ha stab11ito i suoi rapportl coll'Europa centrale. 

Prima delia guerra, detta popolazione pare abbia contato 150.000 anime, menire 
oggi e quasi andata perduta nella massa jugoslava. 

L'autore di questo studio, un Rumeno de! Banato rimasto alia Serbia, dimostra -
valendosi delia propria esperienza-quanto poco vera sia l'affermaz:ione dell'assimilazione 
liegli Arumeni delia Jugoslavia, i quali, propria come le altre minoranze di quel Paese, 
farse piît di queste, sona obbligati a nascondcre o a sconfessare la propria origine, per 
poterei cam pare. 

APPUNTI 

L'lstituto Sud-Est eurvpeo, organizzazione perlo studio dei problemi di questa 
parte dell'Europa, ha istituito quesfanno presso l'Universit3 di Bucarest una serie di 
conferenze molto frcquentate, consacrate alia Bulgaria ed a\la Jugoslavia, come pure ai
rapporti che corrono fra questi Paesi e la Rumenia. I Rumeni appartenenti oggi a !oro, 
sona stati presentati da specialisti, nel laro spccchio storico e nello stato odierno. - li 

limitare rumeno dell'America e Nuova-York ove , siccome rilevasi dai libro „Altro mondo„ 

del sig. V. V. Stanciu, i Rumeni venuti dalla Rumenia incontrano sempre altri Rumeni, 
stabiliti ne! nuovo Continente, per salutarii ed aviarli.-Recensioni: I Rumeni del Banato 
jugoslavo, del sacerdote P. Bizerea, e un opuscolo in cui si esamina, con tutto ii materiale 

documentario occorrente, Io stato di questi Rumeni.-/ Rumeni de!Ja regione del Sipenit 
e di qneltade/ Ceremusch, de! dott. Ovid Ţopa, fa vedere in quali circonstanze, del tutto 
recenti, verso la meta del trascorso secolo, siano state invase dai Ruteni queste regioni 

delia Bucovina e cib cha si dovrebbe fare per ii !oro recupera. - I Afacedo-Rumeni, di 
Th. Capidan, dimostra, secondo le pili recenti indagini, la laro antichită. ed importanza 
nella penisola Balcanica. 

,, 
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G R A I LJ L ROM A N E S C Das rumănische Worl. 

MONATSSCHRIFT DES KULTUI<VEREINS „GRAIUL ROMÂNESC" 
li. )ahrgdng, Nr. 3 Marz 1928 

AUFSl!.TZE 

Ruminische Hirlell aus Siebenb11rgtn i,, der Dobrutscha, im /ahre /8./5 
von Univer1itllbprofu1or G. Vl\u.n, Cluj 

Nach altem Brauch zogen die Hirten Siebenbiirgens alljahrlich von den Bergen 
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zwisd1en Donau und Meer zu bevOlkern und an das Mutterland zu binde11, dies lange 
bevor sie Rumănien po\itisch zu beanspruchen vcrmochte. Uber das offizielle Oedenken 
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auf allen Bergvveiden der Hirlen Siebenbiirgens Feuer entziindet werden. 
Um in der ersten Hiilfte des vorigen Jahrhunderts die Interessen dieser Hirten zu 

\Vahren, gab es ausser dem Konsulat in Oalatz noch zwci Vice-Konsulate în Hârşova und 
Rusc:iuc, also an den beidcn bedeutendsten Verkehrspllitzen des Stromes. Ebenfalls in 
Hârşova befand sich die „Stărostie" dieser Hirlen, ein gemeinschaftliches Unternchmen, 
deren Zweck sich in einem grossen Oegensatz zu de;-i tilrkischen BehOrden bcfand. Aur 
dcn Protest gegcn eine SteuererhOhung auf Schafe, verspricht der Pascha von Silistr:i 
dcn Herdenbesitzern , die Osterrcichische Untertanen sind, voile Oerechtigkeit, bemerkt 
jedoch dass die iibrigen, die in der Tiirkei ansăssigen Herdenbesitzer oder diejenigen. 
wt"lche nicht beweiscn kOnnen, dass sie alljăhrlich nachhause gehen, werdcn bezahlen 
miisscn. Es ist dies ein Bcweis, dass dic Ht!rdenbcsitzer die Dobrutscha kolonisiert haben 
11nd zahlbar genug warcn von den StcuerbehOrden entdeckt und geliebt zu wcrdcn. 

„Die Tzi11tzareu .. (Arumiinen) iu /uf!O.\lnwirn 
von Nkolal Roman. 

Duşan Popovici von dcr Ak'ademic cier Wissenschaftcn in Belgrad untcrsucht in 
scincm kiirzlich erschienenen Werk, ,.O cincarima" die Lagc der Arumlinischen UevOlkerung 
in Serhien hinsichtlich ihrer grosscn geschichtlichen Bedeutung fur das Land und ihrl-r 
heutigen LebensmOglichkeitcn. Es handelt sich um cin neolaleinisches Volk, das aus dem 
Sf1dcn kam, das Handclslcbcn der Balkanhalbînscl schuf und ihre Verbîndung mit Mittel
curopa anbahntc. 5s h:tbe vor dcm Kriege aus 150.000 Seelen bestandcn und sei heute 
fast in der Masse der Jugoslawen wcrschwunden. 

Der Verfasser dîeses Aufsatzes, ein Rumiiner aus dem Serbien verhlicbencn Banat 
wcist aus eigener Erfahrung nach, wie unwahr dic Bchauptung von der Assimilierung 
dcr Arumănen in Jugos\awicn sci, die genau so wie andere dort lchcnde Mindcrheite11 
nder vielleicht in noch hOherem Masse wie diese gezwungcn werdcn, ihre VolkszugchO
rigkcit zu vcrbergen oder zu verlcugncn, um iibcrhaupt !eben zu kOnnen. 

BEMERKUNGEN 
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dcr Uni\•crsit:it !3ucarest eine vielbesuchte Vortragsreihe f1ber Bulgaricn, Jugoslavien und 
dic Kulturverbindung Rumiiniens mit diesen Narhbarliindcrn vcranstaltet. lnsbesumlcrc 
die Rumiinen dic inncrha\b dcr Grcnzen diescr he1den Liinder verbliebcn sind, wurJcn 
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lrcffenden Rumănen, wie a11s dem Buche „Andre Welt" von V. V. Stanciu ersichtlich stcts 

andrc, im neuen Erdteil niedergdassene Rumiincn, treffen dic sie bcgriissen und sie in die 
ungl'wohnten Verhiiltnîsse einfiihren - Besprec/11111gen: Die Rumii11en im juJ.[oslai1ische,1 
flllnaf von Pfarrer P. Rizerca; nir Rumii11e11 aus dem Lande des Sipenites 1111d aus der 
<:erm111sr/1 Oegt111tf von Dr.� Ovid Ţopa; ,,IJiP Marnlnnische11 R11mii11e11 von Th. Capid:tn 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



G R A I LJ L R O M ,Â N E S C (Îhe Roumdlllan Speech) 

MONTHLY REYIEW OF THE CULTURAL SOCIETY „GRAIUL ROMÂNESC" 
Voi. li. No. 3 March 1928 

STUDIES 

,,Mocanii" (Roumanian shephuds from Trunsylvania) in Ilie Dobrodgea, in 1845 
by O. Vllun, profe,,or al the UnlYcrsity ol Cluj 

Owing to old sayings the T ransylv:mian shepherds came down every year from thi: 
mountains, to the Danube, from where they passed with their herds of sheer> on to the 
nlains of the Oobrodgea. Thus they managed to populate the land sih1ated bctween the 
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�Mocand". 
ln order to defend the interests of these „Mocanis", there was, in the first part 

of the las! century. apart from the consulate of Oala17., still two other vice•consulates al 
HArshova and Roushtchouk as a matter of fact on the two main fords of the Danube. 
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thc protestations made on the account of the increase of tuces on sheep, the Pacha of 
::illistra justified the Mocanis who were Austrian subjects, but noticed that those of the 
M.ocanis Will bave to pay who are estahlished in Turkey or who carmot prove that they 
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of Mocanis who colonized 

„Ţdll/arii" (Aroman.ians) /rom Iugoslavia 
hy Nlcbolu Roman 

ln • hook written by M. Dushan Popovici from the scienlific Academv of Bdgrade 
.aud which appeared recently, the aulhor studies the aromanian population o( Serbia whicb 
is still to-day most important, historically speaking, for their country. Thi1 !lopulation is 
neo.latin and came from the South, creatin

i 
the commercial life in the Balkans, and Unt· 
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The author of this study, a Roumanian Crom the Ban.1t who remained in Serbi1:1. 
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the latter, are obligul to conceal their origin so as to he able to li vc. 

NOTICES 

Tht• Souflt·Easl European Jnstifution, study of tb� problems mentioncd in the title-. 
held this year severa! leclures which were very appreciated, pertaining to Bulgaria andl 
Jugc,s]av,a and the intellectual bonds of Roumania with these two countrîes. Specialists 
studied the situation of the Roumanians who remained în Bulgaria and Ju6oslavia, in 
their hic;torical light and in their actual position.-71,e R.uumania1' thresltold of America is. 
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New•Contincnt, who greet and help them.-Cen;us: Roumanians /rom the jougos/011 Banat, 
by the Rcv. P. Bizerea, is a little book în which the situation of these Roumanians is 
studied with all nccessary material and documentation.-The Roumanians /rom tlte lands of 
$iptn.il and of Ceremuslt by Dr. O. Ţopa exolains the recent circumstances owing to which 

1he Ruthcniaa11 invaded these Bucovinian districts, and what has to he done in order to 
rccover them -The Macedon.ian.s by T h. Capidan, shows hy aid of aew researches, th� 
l'DCientoeSi and importance of this populatioo in the Balkan Peninsula. 
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