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„LACUL O VIDULUI" SI ROMANII LA MAREA NEAGRĂ 

ln câteva note precedente am urmărit, mai ales cu ajutorul literaturii 
geografice, prezenţa Românilor, din timpuri-foarte vechi, la gurile Dunării şi 
pe ţărmurile Mării Neg1e. Dacă ştirile trecutului depărtat sunt mai puţin 
sigure, pentru sec. XVIII, deci cu o sută până la peste o sută cincizeci de 
am înainte de încorporarea Dobrogei la România, avem dovezi indiscutabile 
că neamul nostru cerceta întreaga Deltă, unde impusese numeroase numiri 
româneşti şi unde păstrase amintiri din vremea stăpânirii Veneţienilor 1). Chiar 
regiunea marilor lacuri era străbătut11 şi numirea ((Portiţa» apare pe o 
hartă engleză tipărită pe vremea lui Petru cel Mare 11). 

Această populaţie care cutreiera tridentul Deltei şi grindurile nisipoase 
care se înfig ca fine săgeţi de aur în vechiul lac Halmyris 3), era în tunpul 
veni alcătuită mai ales din pescari adunaţi aci din mari depărtări ale terito• 
riului românesc, iar în timpul iernei din păstori mai ales ardeleni care căutau, în 
aceste «smârcuri» ale Mării cu climat mai stâmpărat, iarba pururi fragedă şi 
neacoperită de zăpezile aşternute pe tot restul ţărilor româneşti. Necontenit 
deci se auzia pe ţărmurile Mării graiul românesc şi aceasta lămureşte cum 
s'au putut păstra numiri date de Români chiar în colţurile fără aşezări sta• 
tornice şi foarte puţin umblate ale litoralului, 

ln afară de aceşti locuitori temporari se poate urmări, din timpuri 
destul de vechi: o populaţiune românească băştinaşe în satele şi oraşele din 
jurul Deltei, dovedind că migra�iunile sezonale nu se făceau in regiuni străine 
de neamul nostru. Asupra acestui subiect vom reveni însă într'un alt articol. 
Oe astă ilată vom încnca să arătăm că Românii la sfârşitul sec. XVIII ajun
seseră la ţărmul Mării nu numai în Deltă şi regiunea marilor lacuri, ci şi 
mult mai la Sud, în preajma Constanţei. 

V-rzttatorit Constanţei şi ai plajei dela Mamaia nu ştiu că frumosul lac 
Mamaia, - căruia îi întorc întotdeauna spatele, deşi afară de Mare e sin
gurul element de pitoresc din împrejurimea Constanţe,, - arc un trecut şi 
o tradiţie respectabilă în legătură cu viaţa românească. ln mijlocul acestui 
lac există o insulă încântătoare, unde rar se opreşte o barcă - ce ar face 

1) G. Vâlsan. Românii ln Delta Duni!rii la s/âr�ilul sec. XVIII, in ,Omagiu lui I. 
Bîanu11, Buc. 1927. - Românii în Dobrogea, in Analele Dobrogei, I (19i0). 

�) Id„ Românii la Marea Neavi!, Graiul Românesc I 1Hl271 No 3. 
3) Identificarea făcută de d. N. Iorga, se confirmă prin harta lui Fr. von Wciss, 

din 182g, unde lacul Razelm poartă şi numele Halmyris. 
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nişte oameni pricepuţi din această insulă, în alttl ţară! - şi care se numeşte 
oinsula lui Ovidiu)), De sigur toţi şi-au zis că e vorba de o numire recentă, 
dată de latimzanţii veacului trecut. De astădată nu e aşa. Pământul dobro
gean frământat de războaie, necontenit pustiit. împestriţat cu atâtea neamuri, 
poartă m sine atâtea ruine străvechi în cât a căpătat însuşirea de a păstra, 
prin toate prefacerile sale, tradiţii care ating mai multe secole de vechime, 
iar uneJri se urcă până la antichitate. ((Vâlcovul» de azi nu e decât tradu- .,_ 
cerea slavă a vechiului Lycostomo, «Dunavăţul)) apare· din primul portulan 
al lui Vesconte (1311) subt forma «le donavicin, _ <<Peceneaga.» păstrează subt 
această formă românească, amintirea Pecenegilor. Constanţa, pe lângă numele 
său bizantin, a mai păstrat o tradiţie. 

Renaşterea a fost puternic impresionată de episodul exilului lui Ovidiu. 
Se căuta locul unde nenorocitul poet şi-a ispăşit tainica vină şi părerile erau 
împărţite. Unii credeau că Ovidiu a fost exilat la Cetatea-Albă, unde există 
un Jac «Vidovi>, Şi în ţările noastre ajunsese faima acestui lac. Miron Costin 
în «De neamul Moldovenilorn (1675) îl pomeneşte: «Ovidius au scris câteva 
cărţi şezând la Cetatea-Albă ... şi pe numele lui este balta Vîdovul la «Ceta
tea-Albă)) (p. 17, ed. C. Giurescu). «O baltă ce este acolo (la Cetatea-Albă) 
Vidovul, pe numele acelui Ovidius este/) (p. 44). Probabil Miron Costin lua 
ştirea din scriitorii poloni, căci Cantemir, în ((Descriptio Moldaviae>>, vorbind 
de aceiaş baltă, citează pe istoricul Sarnicki (p. 9, ed. Acad.). Pe harta lui 
notează în acest loc „Ovidy lacus". Boscovich vorbeşte şi el de «lacul Ovi
dilui» lângă ((Czetate-Alban (Viaggio, p. 101). 

Mai era şi altă părere: Ovidiu a trăit în Tomis, care e Chiustengea 
turcească. Şi aci se află un lac (Siut-ghiol) în mijloc cu o in5ulă unde se spune 
că ar fi mormântul poetului. Tradiţia trebue să fie destul de veche şi pentru 
acest „lac al lui Ovidiu", căci iată ce găsim în memoriile lui La Motraye, 
care străbate Dobrogea în 1711 şi 1714: 

,,De aci m'am dus la Baba (Babadag), pe care unii geografi il consi
deră drept Tomis ... bazându-şi părerea lor pe u,t lac din vecinătate, al cărui 
nume vechiu Ovidovo li s'a părut că are legătură cu numele lui Ovid". Că
lătorul e conştient de eroarea geografilor care confundă Babadagul cu Tomis 
şi de aceia coboară la (:onstanţa în căutarea urmelor lui Ovidiu. 

„A doua zi dimineata i•am amintit de promisiune (preotului grec din 
Constanţa care ştia de Ovidiu, dar credea că a fost un sfânt catolic care a 
suferit martiriul pentru religie şi a fost închis într'un turn din marginea 
oraşului) şi am mers să vedem pretinsele ruine ale fumului lui Ovidiu. Nu 
le-am găsit tocmai impunătoare şi nu aveau nimic prin care să se deosebească 
de celelalte pe care le consider drept turnurile şi zidurile vechiului T omis" 
(La:,Motraye, Voyages, 1727 voi. II, în Arhiva Dobrogei I p. 95-99) 1). 

1) La Motraye ştie şi de „un sat din apropierea gurii râului Boristene (Nistru) numit 
Ovidowa", dar respinge părerea cil aci ar fi locuit Ovidiu. Cu acest prilej adaugă urmă
toarea observare caracteristică la acest călător care cunoştea bine neamurile Dobrogei: 
,.Aceşti Geţi şi Sarmaţi (descrişi de Ovidiu) astdzi cunoscuţi subt numele de Aloldoveni, 
Valachi, TiUari, Cazaci, inundau filrmurile Dunilrii şi Nistrului" (p. 96). 
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Insemnările lui La Motraye sunt interesante fiindclt arată o tradiţie despre 
Ovidiu legată de pământul dobrogean şi anter.oară anului 1711. Ea exista şi 
la geografii străini care pomeneau de un lac dobrogean cu 11nume vechiu" 
Ovidovo, dar şi la loi:uitorii Constanţei care ştiau de Q\,idiu, arătau un turn 
cu numele lui, dar pierduseră cu totul notiunea adevărului istoric privitor la 
acest poet. Se pare deci că preotul grec din Constanţa vorbea de o tradiţie 
locaUJ, neinfluenţată de literatura cultă a Apusului. 

Şi mai târziu întâlnim un nume care aminteşte pe Ovidiu, dat lacului 
Siut-ghiol. Astfel harta lui Tob. Conv. Lotter: Transylvaniae, Moldaviat", 
Walachiae, Bulgariae ncva et accurata delineatio (intre 1716·1760), notează 
aci: Ovidowe Jezero, iar harta lui Rigas Velcstinul, din 1797/) adaugă lângă 
Tomis Consantza: tOlO eewpio:01)o o6!0o,;. 

O broşură de Brutto Amante: Ovidiu în exil (trad. de Clelia Bruzzesi, 
1898, Buc.) dă elemente nouă cu privire la această tradiţie. 

ln 1802, ,,Monitorul şi alte ziare din Paris'' anunţă săpături „la gurile 
Dunării'\ unde nişte ţărani au descoperit un mormânt. ,,Aceste locuri erau 
cunoscute din timpii indelunga(i subt numele Laculi Ovidii". Un colonel 
german în serviciul Rusiei, citind comentariile în legătură cu Ovidiu, caută 
să rnmureasc'ă lucrul şi publică un articol în „Decade" din 21 Martie 1803: 
.,Lacul pe care Moldovenii îl numesc Lagoul Ovidoulo11i iar nu laculi Ovidii, 
se află în depărtare de 39 leghe de îmbucătura meridională a Dunării şi nu 
departe de acolo este situat oraşul Torni". E vorba deci de Siut-Ghiol cu 
insula numită azi a lui Ovidiu. Colonelul atrage atenţia că un Logoul Ovido
u/oni se află şi la gura Nistrului, în faţa Cetăţii Albe ; numele pe care îl dau 
Moldovenii nu ar însemna „al lui Ovidiu" ci „al oilor" (lac des brebis). Re
numitul Potemkin, venind în 1789 să împresoare Cetatea Albă, auzi şi el de 
logoul Ovidoaloni din apropiere. Prin el zvonul ajunse la urechia Ecaterinei 
li. Când pacea din 1791 întmse hotarul Rusiei până la Nistru, împărăteasa 
dădu ordin ca pe malul opus Iacului să se înfiinţeze oraşul Ovidiopol, care 
există şi astăzi, (p. 26 29). - Brutto Amante vine la 1884. să vadă Constanţa 
şi insula din lac, atras de o scrisoare în cne se descria „un lac care există 
acolo numit de către popor Lacul lui Ovidiu" (p. 35). 

Deci tradiţia despre un „lac al lui Ovidiu" în preajma Constantei, a per• 
sistat tenace până în timpurile noastre. Ea era pă-trată de popor şi numirile 
care încurcă pe savanţii Apusului, arată cărui neam aparţineau păstră toni ace
stei traditii. ,,Laculi Ovidii' şi „Lagoul Ovidouloui" (recte: Ovidouloui) sunt 
o sinaură numire româneasâl, auzită de urechi străine subt două forme : 
lacul lui Ovidiu şi Lacul Ovidului. Pentru noi are puţină importanţă po
lemica erudiţilor din preajma lui 1800, ca şi înţelesul pe care îl da poporul 
acestui nume: O vid. Important este că aceste numiri înregistrate la 1802 şi 1803, 

') Care nu e decât harta descoperiHi de d. N. Iorga şi atribuita lui Iosif Meziodac 
V. O. hrlrtd a Ţilrii-romlineşti şi un geograf dobrogean din circa 1780. An. Ac. Rom. l!:113. 
Un exemplar complect, pe care l•am găsit în Biblioteca Naţionalll din Paris, poartă şi 
numele autorului şi anul publidrîi. 
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sunt evident româneşti1 atât la Nistru cât şi lângă Constanţa. Rămânând la 
Dobrogea ele arată că Românii atinseseră Marea şi în apropierea Constanţei 
Znnaittte de 1800, influenţând toponimia: ,,locuri cuiioscute din timpii inde
lrwgaţi subt numele Lacali Ovidii". 

Şi nu e de mirat că Românii, păstori sau agricultori locuind în sate, 
ajunseseră de mult pe malurile lacului Siut-ghiol (Numirea de azi: Mamaia, 
vine dela satul Mamakkioi, înregistrat de harta statistică rusă la 1855; a fost 
numit şi Canaraghiol - v. harta Scheda 1856 - după satul vecin Canara). 
Acest lac are însuşiri deosebite, cum îl arată şi numele: Siut-ghiol-Lacul 
de lapte. Din malul stâncos dela Canara ţâşneşte un izvor de apă dulce atât 
de puternic în cât poate mişca o moară, iar apele întregului lac sunt dulci, 
deci potabile, ceia ce e o raritate pentru ţărmurile mării în Dobrogea 1). In 
vremea când stepa avea foarte puţine puţuri-o cauză principală a dezastrului 
armatelor franceze în trecere prin Dobrogea, la 1856, a fost lipsa apei de 
băut, - acestea erau daruri preţioase care atrăgeau populaţia şi mai ales pe 
păstori dela distante considerabile. 

Oe altfel pământul însuş îndrepta pe păstorii români spre acest lac de 
lângă Mare. Turniele care treceau „Vadul Oii" dela gura Ialomiţei şi debar
cau la „Groapa Ciobanului" lângă Hârşova, dacă se săturau de rătăcit pe 
podişurile vecine, pline de sate româneşti, nu aveau de cât să coboare valea 
Casimcei, să treacă pe lângă sărătura Iacului Taşaul şi se aflau pe malurile 
,,lacului de lapte" Siut-ghiol. - Cele ce treceau Dunărea pela Cernavoda, 
unde iarăş se afla o zonă de sate româneşti, urcau drept pe valea Carasu, 
cea cu multe lacuri, apoi pe „Valea Ciobanului" şi trecând pe subt „Movila 
îmbinată" nimereau tocmai la isvorul cel mare de subt stâncile dela Canara. 

Aceste drumuri indicate dela natură trebuie să fi fost des umblate de 
ciobani care în parte se stabileau şi alcătuiau sate. Şi de sigur nu e numai o 
coincidenţă că pe harta Plans ... (1769-1:74) satele româneşti cele mai înain
tate spre Mare sunt Cârpiţi şi lvăşteni, pe Valea Carasu, la 10-15 km de 
Constanţa. 

G. Vâlsan 

1) Sudgueul (lac de lait), dCbouchant dans la mer a Moumai par un ruisseau qui 
est gut!ab\e la plus grande partie de l'annCe et qui fait marcher un moulin de trois paires 
de meu\es. Ce lac et celui d'Anadolkeu'i sont â. peu pres Ies seuls \acs d'eau douce du 
pays'· (p 9). Intre fântânile „cele mai remarcabile" .1.le Dobrogei e trecută „la Grande 
source de Kanara, ă. 10 km. NO (de Constantza), elle fait mouvoir un moulin'' (p 10). 
Camille Allard, /Uissîon medicale dans la Tatarie - Dobroutcha, Paris 1857. 

.., 
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ROMÂNII DIN TORONT ALLJL SÂRBESC 

Mulţi se căznesc a scrie ceva temeinic despre Românii şi situaţia lor în 
Banatul-jugoslav. Aceşti cercetători însă, deobiceiu, dau impresii fără preţ, ca 
orice trecători de-o zi, recte spicuitori de cărţi superficiale. In cele următoare

1 

voiu căuta· să înfăţişez un fragment din luminişurile noastre. 1) 
După tratatul dela Se:Yres, prin care Banatul propriu zis a fost împărţit 

între România şi Serbia, partea de nord a judctului T orontal şi cea de sud 
a judeţului Timiş, cu o populaţie de vre-o 150 mii Români, au fost atribu
ite Serbiei. In 42 comune româneşti, au rămas aceşti fraţi, formând trei insule 
puternice. 

Din punct de vedere politic şi cultural românesc, în mod firesc, şi azi, 
Banatul-jugoslav se divizează în trei regiuni. Specificarea e fă.ută de înşişi 
Românii de baştină: ,,Codrul" începând dela graniţa română (a Vâii Cara
şului), până la limita unghiului format de satele Orebenac (Orebenăţ ; popular: 
Zgribenăţ), Nicolinci (Nic�linţul-mare) şi Sveti-Mihajlo (Sânmihaiu); ,,Pusta11 

începând dela acest unghiu spre Tisa, atingând astfel extremităţile româneşti; 
Cubinul (Kovin) şi Uzdinul; în fine „Torontalul de nord" unde sunt cuprinse 
următoarele 7 sate româneşti din jurul Bccicherecului-mare (Veliki BeCkerck): 
Taracul-mare (Veliki Torak), Toracul-mic (Mali-Torak), Ecica (E6ka), Clec 
{Klek), lancait {lancovmost), Sărcia (Sarea) şi Chişoros. 2) 

Politiceşte, Pusta şi Codrul formează o unitate, cum o unitate aparte 
este şi Nordul Torontalului. Aceasta, evident, în raport cu situaţia creată de 
divizarea administrativă, de vreme ce unitatea politică, - în sens spiritual. -
e desăvârşită prin Partidul Român care îmbrăţişează toate satele dm S. H. S. 
Primele constituind deci e forţă electorală reală, cu şanse de izbândă, dimâne 
a se găsi o soluţie şi pentru Torontalul de nord, unde avem abia circa 5b00 
electori, faţă de aproape 19.000 câţi a,·e Pusta alăturea de Codru. 

Ştim că Banatul jugo<.lav are următoarele oraşe: Chichinda-mare, Beci
cherecul-mare, Panciova, Yârşeţ şi Biserica-Albă. Din punct de vedere econo
mic, pentru Români, au importanţă oraşele Becicherecul-mare (Torontalul de 
nord), Panciova şi Alibunar (Pusta), Biserica-Albă şi Vârşeţ (Codrul). Drept 
centre culturale româneşti ar putea figura oraşele Becicherecul-mare (Toron
talul rle nord), Panciova (Pusta) şi mai ales, pentru toţi, Vârşetul (situat în 
mijlocul Codrului). 

Deastădată, după aceste pasagii mai mult introductive, voiu vorbi de-

-..: 1) O lature spirituală a vietii româneşti de aici va fi înfăţişau în Almanahul Bana-
tului ce va apare în ed. ,,Scrisului Românesc'' din ( 'raiova. 

11 In general, tot teritorul dela Timişoară-Vâr�et spre Tisa este numit „pusta"•
ceeace e exagerat. - ln cartea sa (,,Românii din Banat, ed. Scrisul Românesc, Craiova"), 
d-1 Romul S. Malin face o corijare ceva mai aproape de adevâr: MCodrul" nostru este 
numit „câmrie", iar sub „pusta•' sunt înţelese şi satele din nordul Torontalului (ceeace
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spre cei mai puţin cunoscuţi Români, despre cei din Torontalul dela nord, 
aşezaţi în cele 7 comune amintite, dintre care curat româneşti. sunt: Toracul
mare, Taracul-mic şi Iancait, iar mixte: Ecica, Sărcia, Clec ş1 Chişoros. 

In Torontalul de nord avem aproximativ 20 mii de Români. lntrebarea 
e, decând sunt aici aceşti Români? 

Este fapt neîndonlic, că Românii au locuit aceste părţL în permanenţă. • 
Este foarte verosimil că tocmai Banatul, 
in întregime, a fost centrul vieţii româ-
neşti, cum teritoriu românesc era cea mai 
mare parte a Balcanilor între anii 100-
300 d. Chr. Dovada, imperiul roman cu 
vastele lui colonizaţii, în urma cărora până 
azi au dăinuit lstro-Românii, Macedo· 
Românii, Megleniţii, Românii din Craina 
şi Timoc; Aromânii din Bulgaria etc. etc. 
Imperiul fraţilor Assan a fost o sclipire 
a acestui element preponderant, împreună 
cu principatele anterioare din Dacia prop-
riu zisă. Din Cenad, Crişana, până în 
Dunăre exista, la venirea Ungurilor, prin-
cipatul lui Glad (mai apoi al lui Achtum
Optum) care veni desigur cu seminţii tot 
româneşti, din jurul Vidinului. Prin ur-
mare, Banatul era locul pulsaţiilor româ· 
neşti nu numai dinspre sud, dar şi din-
spre nord şi răsărit. Mai ferite de pe-
ricole, teritoriile păduroase dela răsărit, 
sunt şi azi mai româneşti, câtă vreme 
elementul românesc, dela pusta ce se în-

Port românesc din Taracul-Mic tinde aici, a fost pustiit de continuele 
războae, într'un câmp totdeauna deschis 

pentu lupte. Paşalâcurile turceşti din aceste părţi se simţeau mai la largul 
lor, nu puteau fi hărţuite de nimenea, asemeni hoardelor maghiare, tătare etc. 
obişnuite cu stepele. 

După trecerea pericolului, partea apuseană a Banatului rămânea mai tot
deauna pustie. Atunci începeau sa curgă toate neamurile, din toate părţile. 
Puţinii Români băştinaşi erau copleşiţi de veneticii, cu care adesea trebuia 
colonizat Banatul, imediat. Să adăogăm apoi massa sârbească în repetate rân-
duri aşezată aici, plus jurisdicţia Carlovăţului şi privilegiile de care se bucu- � 
rau Sârbii, împreună cu coloniştii şvabi. 

Desigur, populaţia românească fusese sporită tot de el.cmente româneşti, 
unele venite din Balcani, altele din Banatul vestic, altele din Ardeal, Crişana 
şi mai ales din Oltenia. Ultimii colonişti Români au venit pe vremea lui 
Iosif li. 
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O bună parte a populaţiei româneşti fusese slavizată. 1) Desigur şi în 
nordul Torontalului se întâmplă cee1ce avu loc la Codru şi la Pustă, de ex.: 
în Dobrica familii ca Albu, Stoicu etc. etc. sunt azi sârbizate şi numai docu
mentele şi numele lor dovedesc origina română; în Vârşeţ Longhin, Văcă
rescu etc. etc. ') 

Dacă e sigur, că la Codru Românii sunt locuitori băstinaşi, din timpu
rile cele mai vechi, iar la pustă s'ar putea 
presupune şi în parte chiar proba, acest lucru 
nu-l putem spune cu precizie despre Ro
mânii din nordul Torontalului. Totuş vom 
căuta să lămurim câte ceva. 

Re.mânii satelor noao;;tre dela nord se 
numesc Bufeni, ceeace înseamnă Olteni. Ca
zul nu trebui.:: generalizat, fiindcă am face 
o greşală. Unii se nvmesc şi „Momârlani", 
,,Crişeni", ,,Săcălăzăni" etc. Evident, par
tea cea mai mare sunt de origină olteană, 
dar nu lipsesc nici băştinaşii. 

Afirmarea că toţi aceşti Români sunt 
Olteni, e dezminţită de faptele istorice şi 
de tradiţie. Nu este exclus nici ca po
pulaţia băştinaşă să se fi refugiat în Ol
tenia şi să fi re\'Cnit Despre cei din To
racul-mic, bunăoară, se ştie că sunt veniţi 
clin Serdin, iar cei din Toracul-mare din 
Săcălaz. Torăccnii-mici sunt porecliţi, pe 
lângă Sârdinenţi, şi Crişeni, iar cei din To-
racul-mare Săcălizăni, ori momârlani. Deci Port românesc din Toracul-Mare 
tot un fel de bănăţeni. Crişeni pot fi şi cei 
din josul Mureşului, cum sub momârlani şi mocani, Românii principatelor 
cunoşteau pe Românii „ungureni". Nu e de prisos a prinde şi o lature 
psihologică a românului. Colonist roman, - Românul a fost şi rămâne strâns 
legat de vatra sa. Emigraţia îndepărtată şi definitivă îi este potrivnică firii. 
Românii bănăţeni, în mare parte, după o emigrare scurtă şi în apropiere, par 
a fi imigrat din nou la vetrele lor vechi. Dovadă, că Românii imigranţi erau 
de mult aşezaţi tot în Banat, sunt urmele lor de aşez�minte ttmeinice. Aşa 
despre Serdinenţi se ştie că, venind în Torace au a:lus cu dânşii, pe cal, şi 
zvonul bisericii, greu de 100 kgr. Prin firea lor posomorâtă, închisă, ei par 
a fi legaţi parcă de Ardeleni. 

1
) Este curios a aminti, că în Croaţia o bună parte a populaţiei e cunoscută sub 

denumirea „Vlasi·' (Valahi). Tot acolo, un inginer din Vârşeţ, a găsit câteva sate unde 
populaţia ce se numea croatll, vorbea „româneşte"! - Despre populaţia românească sla
vizată voiu scrie cu o altă ocazie. - (Dobriţa e în plină slavizare). 

2) Familia Vădrescu, din Oltenia, coresponda până în anii trecuţi cu poetesa 
Elena Vădrescu, 
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Cu privire la populaţia dela nord, iată câteva familii româneşti, pe care 
le-am găsit într'o vechie „Conscripţia populară 11 scrisă cu cirilice: 

,,Adam Vucovan (anul naşterii: 1795), lovan Albu (1797), Petru Zeicu 1), 
(1797), Jovan Drăgoi (1798), Adam Cirişanu (ISO;), George Muşa (1805), 
Maxim Stanislav (1805) George Cipu (1821), Joano Konvika (Ion Convidl, 
Covind, Cionvică ?) (1826), George Raşa (1828), apoi numele de familie: Alasu, 
floca, Ursu, Raşa, Cinăzaau, Botă, Săcoşanu, Subu, Pogianu, Micu, Mcdve
--------- - - -� şanu, Roşu, Molcuţu, Bandu, Cicală, Mun

tirădina Grădm1tâ 
{pomi) 

ccan, Bicezan, Oiulvezan, Vucovan, Negru, 
Bucur, Murgu, Murerescu" etc. etc. 

Până şi aceste nume confirmă, întru 
f------------,-----icâtva, origina lor pur bănăţeană; aşa in Grajdul comunele vechi româneşti dela Codru 

Ofănlâni 

Curtea 

1---C-ă-m,-,.--< găsim numele bănăţene : Albu (Vlaicovet), 
f.,.,�-----1 Drăgoi (Râtişor), Muşa, (Râtişor), Cipu 

Soba rnici (Vărădia), Cionvică (nume bănăţenesc), 
Cinăzanu, Bota, Pogianu (tot nume curat 

--a----- bănăţeneşti), Săcoşanu (dela satul Secaş), 
• Buciltiria Ouilvezan (dela satul Ghiulv_ăz), Pogia�u 
� cvatni1 (nume curat bănăţenesc), Micu (Coşte,), 
t -e---- Molcuţu (diminutiv bănăţenesc pentru 

,,moale") etc. etc. Soba mart ln ceeace priveşte situaţia actuală 
a Românilor din Torontalul de nord

1 
cred 

L---E==a----'-"---'--"'-'�J că e destul, spre a avea o imagine lim
Planul unei case româneşi din Torontal pede, dacă iau drept exemple cele mai 

puternice comune româneşti: Taracul
mare şi Taracul mic, în realitate un singur sat, despărţit doar de o stradă 
foarte largă ce constitue azi hotarul. 

Zidite în precisă formă dreptunghiulară - aceste sate seamănă cu 
aproape toate celelalte dimprejur, - dovedesc că sunt de dată recentă 

Taracul-mare şi Te-racul-mic sunt compuse din elemente curat româneşti. 
Ele dispun azi de următoarele bogăţii demne de înregistrat: 

Taracul mare: aproximativ, 1000 case, 3500 locuitori (numai Români), 
8_000 jugh. pământ arabil, 800 jugh. păşune, 1 biserică ort. rom., casă paro
hială ort. rom. 5 şcoale (azi etatizate!), 2 parohii ort. rom., 1 cor (cu circa 
50 membrii)1 

- toate în mâini româneşti. 
Taracul-mic: aproximativ, 1 OOO case, 3500 locuitori, 1 orhestră (a nu 

se confunda cu fanfara!', 2J 6000 jugh. pământ arabil, 500 jugh. păşune, 
t biserică ort. rom., 5 şcoale (azi etatizate!), 1 grădină de copii (dela înfiin
ţare, de stat), 2 parohii ort. rom., 1 cor (cu 40 membrii), - toate în mâini 
româneşti. 
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Veniţi aici de peste un veac şi jumătate, aceşti Români prezintă un 
suficient interes pentru dezvoltarea istorică a provinciei, devremece au popu
lat o regiune pustie, aducând prin munca lor o dezvoltare în bogăţiile na
turale ale solului. 

Culturaliceşte, Românii dela nord, deşi n'au un trecut propriu zis -
sunt iubitori de slovă şi cultură românească. Este deajuns poate să amintesc 
că în Torace se trimit peste 140 „Nădejdea" şi cam în acelaş raport în cele
lalte 5 sate româneşti, fără să mai amintesc de ziarele din România, care se 
pot cifra iadiş destul de frumos. lmpotriva bibliotecilor parohiale, care nu 
pot face faţă cererilor ... nemulţumirea e acentuată ... 

ln ceeace priveşte tipul Românilor dela nord, bătrânii au o înfăţişare 
nobilă şi mândră, asemeni bănăţenilor din Valea Caraşului (România), feme
ii!;! sunt de cel mai desăvârşit tip bănăţean-românesc şi numai o infimă cate. 
gorie a tinerilor prezintă un caracter aproximativ slav, - probabil drept 
rezultat al încrucişlfrii de rasă-de odinioară, de vreme ce azi căsătoriile mixte 
sunt foarte rare, Românii rămânând geloşi de puritatea lor. 

Ei vorbesc acelaş dialect bănăţenesc al lui Victor Vlad-Delamarina1 
pro

priu tuturor bănăţenilor. Pretutindeni însă se observă o pronunţare deosebită 
care diferă dela sat la sat. Ca şi cei dela pustă ei au împrumutat cuvinte 
slave, încă din era ungurească

1 de ex: sud (judecător'e), bariac (steag), negee, 
praznic (rugă), baş (chiar, tocmai', obraniţă (?), gostie (ospăţ), 1) Zupan {pre
fect), uliţă (stradă) etc. etc. 

Româriii dela nord se ocupă exclusiv cu agricul1ura. Sunt economi exce
lenţi, rivalizând cu Şvabii, dela cari de fapt au şi învăţat cultura pământului. 
Se folosesc de cele mai moderne maşini agricole, cu care lucrează pământul 
în mod raţional, ceeace explică bunăstarea lor. Ca mai toate satele româneşti, 
şi aici au intrat adânc în hotarele mai ales ale comunelor sârbeşti, cumpă
rând moşii întinse, spre exasperarea elementului sârbesc. Solul este excepţional 
de fertil. Un şes bogat în cereale, humos. Pentru valorizarea produselor au 
piata din Becicherecu-mare, apoi căile de comunicaţie Jimbolia 2)-Bega- Beci
cherecul-ma,rc cu ramificaţii întinse. Drumurile sunt bune. 

Portul diferă dela sat la sat. In opozitie cu Codrul, bărbaţii poartă 
căput (palton) şi pantaloni nemţeşti ori cioareci de lână, suri i ghete şi papuci 
sârbeşti. In Ecica, Sărcia şi Toracul-mare portul e curat naţional, cu cătrinţe, 
poale etc. (deşi mătăsurile încep �ă covârşească nuanţa românească}. ln lancait, 
Toracul·mic şi Cle.:, portul e gei'man. Este semnificativ, că cei din Toracul
mîc şi Iancait îşi numesc portul „românesc", iar femeile îşi numesc „rochii", 
fustele lor umflate. Femeile din Toracul-mic poa, tă un condu enorm, făcut ca 
un evantaiu, cu funte şi partă aurită etc. �) 

1
) Boşche, dela ungurescul bocskor (opinci). - Unele din aceste cuvinte sunt folo

site şi la Pustă şi, în măsură disparentă, la Codru. 
�) Din punct de vedere economic, ca şi la sud

1 
noua frontieră şi-a dovedit din 

prisosintă lot răul. 
') Despre aced port voiu vorbi cu altă ocazie

1 
cuprinzând pe toţi Românii din 

J3anatul-ju�oslay. 
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In ceace priveşte caracterul şi situaţia Românilor din nordul Toronta
lului am mai putea aminti: Mortalitatea e paralelă, dacă nu mai mare decât 
natalitatea, aşa că peirea acestor R< mâni este problemă ce trebue să ne 
îngrijioreze. Ei simt adânc că sunt Români, deşi nu fac mare caz din acest 
fapt, ca bunăoară Codrenii care sunt exaltaţi de mândria originii lor. Faţă 
de străini sunt rezervaţi şi în satele curat româneşti, străinii sunt ignoraţi, aşa 
că se duc repede. Au dansuri vioae (ardeleana), poezii fi umoase vechi, câteva 
cărţi în bibliotecile parohiale, cântări naţionale etc. 1). Cred în strigoi. vrăji, 
făcături, aruncături, vârcolaci, etc. întocmai ca toţi ceilalţi bănăţeni. Sunt sociabili 
şi le lipsesc doar conducătorii locali, cari să le ţină conferîn1e şi dizertaţii 
pe care le iubesc mult. Acest lucru ar putea fi înfăptuit, în parte, de preoţii 
a\eşi, cari nu prea au motive să fie supuşi puterii.. 

Aproape toate satele acestea s'au bucurat în trecut, de şcoalele lor con· 
fesionale româneşti. 2). Aşa bunăoară, în era maghiară, în Toracul-mare, din 
cele 5 şcoale abia una era de stat iar celelalte 4 erau confesionale româneşti 
cu pedagogi români; în Toracul-mic era numai o grădină de copii de stat, 
toate 5 şcoalele fiind confesionale romaneşti. Fireşte, azi toate sunt etatizate, 
iar ca� probabil - asimilarea să fie mai rapidă, au fost împroprietăriţi în 
împrejurimi, până Ia punctul proxim de frontieră Modoş, dobrovoljci (volun
tarii) care se înmulţesc în mod înspăimântător. 

Analfabetismul, ca şi la Codru (comuna Ritiseva are abiâ 1 °Io de anal
fabeţi!), e aproape necunoscut, afară de Clec, unde abia o parte a copiilor 
români cercetează şcoala germană. ( am aceeaş soartă o au şi cei din Chişoros. 

Românii dela nord duc o viaţă, mulţumită bună stătiî lor, cât se poate 
de igienică. lată cum le este aşezată gospodăria: Casa, cu fereşti la stradă, 
urmată de un zid scund de cărămidă ană, cu poartă la mijloc: după acest 
zid se găseşte curtea, în mijlocul căreia e fântâna. Intre zidirea propriu zisă 
a casei şi între curte, aparţinând zidirii se găseşte prispa (cane dacă e din 
piatră şi zidită sus; târnaţ dacă e zidită jos şi sprijinită pe stâlpi). Acest 
târnaţ ţine cât e de lungă casa. La stradă dă „soba mare" un fel de salon, 
răcorit şi curat, bogat împodobit; vine bucătăria (cuina, cu vatră, şpoiăr, 
vasele). Urmează soba, odaia de locuit, apoi nsoba mică'', o cameră tot de 
locuit, apoi cletul (cămara). Mai jos e grajdul. In fund de grajd şi curte st 
găseşte grădina şi- eventual - ,,grădina mică". 

Casele sunt puternice, multe sunt orăşăneşti. Cele vechi au caracter mult• 
puţin românesc (desigur tot în sens bănăţenesc). 

Am dat mai sus şi schiţa unei case ţărăneşti. 
De incheere dau aici însemnările ce se găsesc în biserica ort. rom. din 

Toracul-mic şi care aruncă o lumină specială asupra acestei insule româneşti. 3) ,.> 

') In Taracul-mare e şi ţăranul-scriitor Jon N. Secoşanu, colaborator la „Nădejdea", 
care a scris o sumedenie de monoloage şi piese (vodeviluri) ţărăneşti, jucate cu mult 
succec pe scenele teatrelor săteşti, organizate de corurile noastre. 

�) Toţi Românii dela nord sunt ortodoxi-români, cu excepţia năzărinenilor, sâmba
taşilor şi altor sectari cari deascmenea sunt buni Români. 

3) Aceste însemnări m\,au fost comunicate de o d•ră din Taracul-mic, al cărei nume 
îl trec sub tăcere, din motive ·uşor de explicat. .. 
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CRONICA 

srurtll a comunei Taracul-mic din Banatul-Toron/a/ '). 

Poziţia şi teriforul comunei, (e vorba pretutindeni, cum vedem, de Toracul-mic) 
Fruntaşa comună română e aşezată lângă canalul Bega, în miezul Torontalului, la mar
J!Înea românimei /sublinierile sunt ale aut. acestui art), în depărtare de 40 km. de Tisa. 
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Istoric După vechi le hărţi islorict", în locul sau apropierea comunei a fost un sat 

vechi, numii, ,.Tarnok", ale cărui urme însă, de pe vremea invaziunei Tătarilor, sub regele 
Bela IV, au pierit şi satul nu s'a mai pomenit apoi. (etc. etc.). Comuna nout s'a colonizat?! 
in anu! 1765, din comuna SchOndorf trom : Serdini) din Caraş-Severin. ln 1782 ,deci dupil 
17 ani (not. aut art) s'a îrz/iinţat domeniul din Bega - Sân-Georgiu 111 familiiei Kiss, când 
satul a ajuns sub iob/J{!ie despre care cei bătrâni vorbesc şi acuma cu groază. Din toate 
ţinuturile, aici s'a tratat mai rău cu bie1ul ţăran fete, etc.). 

Biserica Până în anul 1829, cân I s'a sfinţit biserica mare zidifd din piatril, slujbele 
d-zeeşti se ţineau într'o casă simplă (etc. etc.); înaintea acestei case au ridicat un scaun 

pentru clopotul mic pe care l-au adus cu dânşii din Serdini. 
ln anul 1791 au mai ridicat un clopot, găsindu-se deajuns atât, pentru a întdri 

evlavia în popor; ca să se fi zidit o biserică (de.) nu erti putere m11terialil. Fundamentul 

bisericii abia în 8 Sept. 1821 s'a pus, fiind preoti \Românii !) Nestor Frişcan şi Andrein 
Bugariu. (etc.) i). 

Şcoala. Jnvăţământul era o datorinlă a preotului. - Preotul era dator a propune 
până la începutul sec. �IX, când veni în\'ăfătorul David Oiuchiciu. Piind în anul /854 

(când s'a deschis şi secţia pentru fete), 1nvt1(ilm/int era slab de toi, parte din cauza lipsei 
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s'a in(iinţat fondul şcolar prin colectă. cu suma iniţială de 5 florini, in 19u7 având 10 
mii Coroane. - lnvăţămânlul ia un avânt mare, prosperează repede. ln 1867 şcoala de 

fete se transformă în mixtă; în 1888 se redeschide şcoala de fete; în 1892 se înfiinţează 
ci. I. de băeti, având 3 învăţători şi o învăţătoare; două edificii mari şi frumoase. (Dela 
18\12 până la războiu, învăţătorii erau toţi ron-âni; dela războiu înccace mai tot invălătoare 
sârbe şi ruse, iar de vre-o doi ani încoace, 2 învătători sârbi, o învăţătoare rusă şi una 
românil. Azi: un învăţător sârb, unul român, o învăţătoare rusă şi una română!. s) 

Portul şi Loc11i11(e/e. Portul e cd de pe Crişuri, neoriginal (se referă cum ştim, 
la Taracul-mic! Nota aut. art.), dar tofuş, prin mul!imea culori lor, apare exotic. (După 
port, li se mai zice şi „Crişeni"'). Portul bărbătesc a suferit mai multe schimbări. Băr
baţii, în bătrâneţe purtau numai opinci cu curele albe (obiele!) late; un fel de tunică albă 
până la genunchi şi ţesută de casă, peste care îşi întindrau brâul lat de o palmă. Se acope. 
reau cu căciulă neali('ră de oae. IAcum poartă cizme şi costum curat nemţesc şi numai bă· 
trânii mai poarta şi cojoc\. 

Femei le poartă conciu de tinichea, lat de două degete, aşezându-l pe ceafă ca o cunună. 
Hainele lor, afară de rufe, sunt de cumpărat şi foarte scumpe. Şi, cceace c mai nefolositor, 
po.'.lrtă mătase grea, scumpă. Pe piept poartă aur. Rar vezi câte o fată cu cămaşe cusută 
m fir, româneşte. 

1) Această "Cronică" a fost scrisă, în Analele bisericii, de către învăţătorul român 

Corneliu Petroviciu, în 1007, în baza datelor ce l e  avea la îndemână. 
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1) Situaţia de azi e ajunsă cu mari sacrificii ! - Notele ce urmează, în parenteză 

toate se datoresc d-rei românce amintite. 
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Locuinţele sunt largi şi curate; prin acestea se deosebesc de alţii. Au invtţat dela 
Şvabii din apropiere, să ţină şi să iubească curăţenia şi să-şi clădeas că locuinţe 
spaţioase. Fiecare casă are câte două odăi de locuit. Una, cea „mică�, alta „soba 
mare·•. - Dar, dacă puţin au plistrat la vesminte, din ceeace e românesc, în odăi poţi 
vedea intr'adevăr o excepţională artă românească1 unde tot firul e lucrat de ţăranca română!!. 
După toate aceste, - de încheere, am putea afirma, că, în împrejurări mai 
umane, expansiunea acestor sate s'ar fi putut desfăşura complect, in 3-4 genunchi 
de oameni. Aşa, numai o grije deosebită şi ocrotire morală constantă ii poate 
feri de peire ! 

VârşP( Nicolai Roman 

ÎNSEMNARI 
.CAORILATERUL, O MICĂ MACEDONIE AROMĂNEAKĂ • 

ln ,.Almanachul aromânesc Frllfit'ia" pe anul 1928, a apărut un articol cu acest 
nume. El căuta să scoaU oarecare încheeri din faptul aşedrii macedonene în cele două 
judeţe ale Dobrogei şi era cu lotul străin, chiar în gând, de vreo lovitură dată Bulga
rilor băştinaşi. Suntem, în politică, prea aproape de vederile largi ale îngllduinţei şi pric-
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menea greşeală Ziarul ,,Dobrogea" dela 2 Iunie, luând cunoştinţă de articol, dup3 o 
reproducere din revista ,,Peninsula Balcanică", e numai amărăciune şi numai fulgere. 
I-am da chiar noi acest drept, dacă părerile pe care le comentează ar fi exacte. Acele 

·păreri insl!, aşa cum au fost, sau s'a vrut să fie înţelese, nu sunt exacte. 
Ială ce scrie .. Dobrogea", foaia refugiaţilor dobrogeni din Bulgaria: 
„Trăim în mijlocul unei mari erori. Pe când Bulgaria şi România vorbesc oficial 

de relaţii amicale şi de bunăvecinălate - şi aceasta ele o spun de zece ani încoace -, 
noi ne reamintim, că această prietenie. care i,, realirate nu este de cât de curtoazie -, 
costă prea scump pentru Dobrogea şi populaţia noastrl! de acolo. 

Noi nu putem înţelege o prietenie între aceste două state altfel decât că Romanii 
din Bulgaria şi 8ulf!adi din Rom8·1ia vor fi puşi a trăi în cC1nditii de cetl!teni liberi şi a 
se bucura de toate libertătile şi drentăţi\e omeneşti. Puţinii Români din Bulgaria, suntem 
siguri, nu ar fi fost aşa de fericiţi, docil locuiau în România înslşi. Cum irăesc însă Bu\-
2:arii în România? Ar fi prea puţin dacă am spune că ei sunt trataţi drept duşmanii 
Statului român . 

.,Groaznicd este soarta ce se filureşte bul{!arilor dobrogeni. Şi dacă prietenia· română
bulgară, care este o prietenie unilaterală. numai a Bulgariei fată de România, nu se va 
pricepe nici de data aceasta că este un paravan transparent in dosul căruia România face 
ce vrea. atunci, in scurtă vreme, din bulgarul dobrogean, voinic şi sănătos, nu va rămâne 
de cât o frumoasă amintire. 

„Dobrogea sil f•e transformafil în regat macedonean, intr'o provincie cufovlahil, în 
care sil nu mai rilmâe nici un bulgar de leac milcar, aceasta a fost hotărît în mod defi
nitiv, iar planul de lucru stabilit şi se aplică cu toată strictcta . 

. ln pregătirea teoretică a acestui plan, din nenorocire, sunt înhămati şi unii din 
cei mai populari o:imeni din România. Şi de mirare? Aceste persoane îşi sacrifică con• ..,, 
ştiinţa ca şi demnitalta pentru o cauză laşe şi antiumană . 

. ,Scriitorul român, Emanoil Bucuţa, un liber om de fantezie, vrea r-:11. transforme 
Dobrogea intr'o „Mică Macedonie Aromânească". Şi aceasta ar fi foarte uşor! ln Dobrogea 
ar exista 185 mii bulgari. Au fo,t aduşi până acum mii de macedoneni. fndi câtrva pri-
măveri
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Balcanică'·, o revis tă ce apără cu tenacitate cauza ţinţlirească, face numai o impresie urâtă 
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Mai încolo însă, articolul dezvoltă idei c� provoacă milă faţă de autorul lor şi indignare 
faţă de batjocura sa cinică cu demnitatea unui popor. 

„Emanai! Bucuţa arc. curajul de a dezvolta o teorie ce va strâmba intr'un râs cinic 
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Vă miraţi? Aşteptaţi! Acest scriitor valah vâ afirmă aceasta= ţăranii bulgari din Dobro
gea, spune dânsul, sunt urmaşii coloniştilor stabilili în Dobrogea din Cotei, Jeravna etc. 
cari la rândul lor nu sunt de Joc Bulgari, ci ţintari curatî ! Să urmăm mai departe ! 
Oabrova, Sevlievo, Coprivştiţa, Panaghiurişte aceste oraşe au fost populate când-\•a de 
bulgari de origină ţinţărcască. 

„Măcar de ar fi terminal aici nenorocitul de Bucuta ! Nu, el vrea să împlânte 

cutitul adânc în inima noastră. El vrea să-şi termine romanul şi cupă ce s'a împotmolit 
în basmele acestea, termină articolul şi mai ciudat: 

„Şi acum, inchee dânsul, când macedonenii se adună în Dobrogea, ei găsesc aici 

frati de ai lor stabiliţi cu mulţi ani înainte. 
,,Vrem să protestăm din toată puterea ce o avem ln piepturile noa�tre bulgare, în 
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noastre, ne răpesc ogoarele, vitele, banii. grâul, hainele, îşi bat joc de credinţa noastră, 
limba noastră, ne trec sate întregi peste granij.a, ne lăsând pe spinarea noastrll nici pe
tec de cămaşe? 

.,Frati? 
„laţi înapoi, domnule, cuvântul ce-l trimeti cu atâta uşurinţă la adresa noastră, spre 

a nu ţi-l înapoia noi cu seriozitatea necesară. Din moment ce aţi hotărit să faceţi din 
Dobrogea o „Macedonîe Ţinţărească", faceţi-o, fără a ne amărâ însă mai departe. Voi şi 
fără aceasta vă aduceţi la îndeplinire fapta sângeroasă. Noi nu de ieri suportăm cruzimea 
hotărârei voastre criminale. 

„Dar ţineţi minte, nici din noi nu veţi face ţinţari nici din Dobrogea nu veţi face 

ţinut ţinfăresc. Pentru că ţintarii nu au avut niciodată Macedonia lor şi nici că vor avea-o, 
cât va fi lumea. Pentru aceasta e nevoie de calităţi pe cari dragii voştrii ţintari nu le au, 
după cum nu le ai nici d-ta singur, din moment ce ai scris un articol ce te face demn 
de regretele noastre". 

Nu vom înlătura sau îndrepta punct cu punct ceeace ni se pune fll.rl niciun temeiu 
în sarcină. Câteva citate din articolul încriminat vor lămuri singure miezul controversei. 

Nu se spune acolo, şi nu era în gândul autorului, nici că Bulgarii din Cadrilater 
ar fi Aromâni, nici că ei trebue desfiinţaţi. Numai puse alături, şi cele două afirmaţii 
apar absurde din punct de vedere logic. Numai scriitorul bulgar, Cilinghirov, a putut 
scrie de curând de Românii din judeţul Vidinului elf sunt Bulgari românizaţi. N'am vrut 
să fim tot aşa de spirituali, răspunzând cu o glumă la fel. 

Io schimb, tonul în care o foac de drepturi minoritare vorbeşte despre un alt 
popor sau ramuri ale lui, e o dovadă de mare măsură de orbire şi de netolerantă. Cu 
asemenea ochelari pe nas, e greu să vadă cineva dreptatea cca dreaptă, care nu e numai 
dreptatea proprie, L)upă propoziţia, pe care o subscriem, că prietenia dintre Bulgaria şi 

România nu se poate închipui cu Români cetăţeni Bulgari şi Bulgari cetăţeni Români fără 
toak înlesnirile de viaţă natională, vine ocara clt .puţinii Români din Bulgaria nu ar fi 
fost aşa de fericiţi daci tra1au în România însăş". Ocara loveşte într'o ţară vecină, dar 
loveşte şi în atâtea mii şi zeci de mii de cetăţeni proprii, lipsiţi de orice umbră de drep
turi minoritare şi trăind astăzi într'o adevărată teroare Şi ce înseamnă apoi izbucnirea 
împotriva Aromânilor, a ,,Ţinţarilor", arătaţi ca nişte fărl ţară şi fără nir:io înzestrare, 
tocmai ei, unii din cei mai înzestraţi dintre M:icedoneni, prea cunoscuţi şi la- ei-acasl în 
Bulgaria ca să poată fi zulg1ăviţi atât de mincinos? 

l)ar să reproducem două pasagii, cu cele donă idei din articolul pricină a atâtor 
rânduri : 

„Durostorul şi Caliacra sunt o regiune de restricţii. Neastâmpărul oamenilor şi al 
împrejurărilor ţin acolo ţara în stare de apărare. E o stare dureroasă pentru ea şi dure• 
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128 GRAIUL ROMANESC 

roasl pentru cei cari au s'o îndure. Cu cât va putea să înceteze mai curând, cu atât mai 
bine. Aşezarea Aromânilor e cel mai potrivit din mijloace. 

„Las deoparte treaba împărţirii prisosurilor de ptimânt şi a inl/iriril hărtiilor de 
proprietatt". Legătura dintre ea şi nouii colonişti e prea văzută. Macedonenii înfăţişază 
msa acolo, în întâiul rând, viaţă românească sigurll, rare dă o închegare unor locuri 
până astăzi fugătoare. Ca în cazul proptelelor trecătoare de lemn, scoase dupăce un 
tavan de ţiment s'a întărit, la fel şi aici. Pc măsură ce populaţia uşor de pus în fierbere 
la un cuvânt strllin va avea în cuprinsul ei aceste cuiburi de încredere, autoritatea îşi va 
putea părăsi mijloacele de primejdie. De pe acum la o populaţie bulgară şi turcă în 
număr cam egal, de vreo 135.(X)() de oameni, Românii sunt pesk 40.(X)(). Problema e în 
ajun de deslegare. Inel o primăvară cu Aromâni sosili la Constanţa, şi izvorul de întă
râtare dela graniţa noastră sud-estic.!! "a seca. Scolile şi bisericile bulgare vor putea fi 
mult mai multe decât astăzi, atâtea câte le va dori comunitarea de aceeaş limbă, iar 

pătura intelectuală a ei îşi va putea găsi acolo o întrebuinţare pe care acum o cheltueşte 
parcă tocmai ca să depărteze acea clipă." 

Al doilea pasagiu, mult prescurtat e acesta: 
„Bulgarii au plecat încoace în mare parte dela Kotel şi împrejurimi. Ce erau 

aceşti balcangii la el acasă, n'am s'o spun eu. Tradttc pe Ţvîici, mareic geograf sârb care 
numai prieten nu ne era. Românii macedoneni să se uite bine la aceşti oameni noui pe 
cari îi găsesc la sosire în Cadrilater. Printre atâţia şi-ar putea descoperi de-ai lor rude 
în a doua sau a treia generaţie, plecate ca negustori sau chirigii de pe verzile plaiuri 
ale Macedoniei aromâneşti" ş. a. m. d. 

întâiul pasagiu t.constată-. venirea Aromânilor în Cadrilater şi aşteaptă dela ea un 

regim de mai m:iri libertăţi decât cel de azi, minorităţii bulgăreşti. Curentul aromânesc 
de emigrare e în legătură cu marile turburări demografice peninsulare. El nu e creat de 
România. ci de mutarea Grecilor asiatici în Europa şi de un anumit tralament al autori
tăţilor bulgare fajă de Aromânii din Macedonia bulgară. Că se îndreaptă spre Cadrilater, 
e uşor de lămurit şi nu face parte din vreun sistem de desnaţionalizare diavoleşte chib
zuit. Un curent de emigrare local spre 1inutu\ care e azi Cadrilaterul român exista şi 
înainte de 1913, pentrucă erau acolo pământuri mănoase şi nelocuite. Fireşte că acel curent 
\'enea din Bulgaria. După tragerea nouei graniţe, curentul s'a refăcut, însă din altă direc
ţie. Aromânii mai vechi decât ultima imigraţie au trecut încă de atunci în mare parte 
Dunarea, ca avocaţi, medici, farmacişti, funcţionari, cel puţin pentruc11: stiau cele două lfmbi 
locale, turca şi bulgara. Când mai târziu s'a pornit Aromânimea cea multă, singură şi-a 
ales această vatră unde o organizaţie mai veche din ai lor, se aşezase şi ii chema. Acestea 
sunt faptele. Diferitele guverne ale României nu numai că nu le-au provocat, dar uneori 
au căutat să le împiedice, iar acum, puse în faţa lor, nu le dau ajutorul ct.tvtml, stârnind 
atât de mari şi de îndreptăţite nemulţumiri. 

Când ciocnirile între Aromâni ş1 Bulgarii români din Cadrilater s'au întâmplat, nu 
numai din pricini najionale (recitească Bulgarii dormci de o înţelegere, istoricul încercă
rilor de colonizare internă din propria ţară, cud3ulgari între Bulgari, care ajungeau la 
lupte cu topoarele, la puneri de foc şi la risipirea satelor), am crezut şi noi, oamenii de 
carte, că trebue să facem cevâ pentru împăcare. Un fel de argumente, ni le-au dat chiar 

etnografii slavi. Aromânii veniţi proaspeţi din Macedonia puteau găsi intre Bulgarii mai de mult 
aici, alli Aromâni bulgarizaţi. Trebuia să fie mai băgători de seamă şi mai îngăduitori. 

Unde e aici ură sau dispreţ sau răutate batjocuritoare împotriva Bulgarilor români? 
Mărturisim că nici una din aceste simţiri nu le-am avut, nici le avem, ci e programul 
nostru să lucrăm, alături de ei, ca să fie mai mulţumiţi decât au motive să fie astăzi, şi 
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Celelalte sunt numai ceartă de vorbe, sau ascund alte gânduri, pe care nu le putem, 
nu discutâ, dar nici admite. Pentru drepturi minoritare Bulgarilor români din Cadrilater 
facem un singur front (E adevărat că noi cerem acelaş lucru şi pentru Românii bulgari 
din Vidin, Plevna şi Macedonia bulgară, şi aici Bulgaria sau opinia publică bulgară dau 
îndărăt); pentru o polemică furioasă, peste care să plutească mereu subînţelesul celeilalte 
părti, de t.ocupaţie, trecătoare a României în Cadrilater, fireşte că ne rttragem dela în-
ceput participarea. em. b. 
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O R A I LJ L R O M Â N E S C (Le !angage roumain) 
REVUE MENSUELLE DE LA SOCIETE GR/\IUL ROMÂNESC" 

Deuxi�me Ann�e, No. 7 Jl!illel 1928 

ETUDES 

,,Le Lac d'011ide• el Ies Roumains ,; la Aler Notre 
[•M O. Vl,1,an, profnseur li l'llniHrsit� tt mtmbrt de l'Aeadlmit Roum1,11t 
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iCme siCcle. lls riva\isent d' intcrt:t et se rattachent au nom d'une îlc du lac de Mamaia. 
Son nom, .,l'î!c d'Ovide" paraît 3. premihe vue d'originc recente et semblc lui avoir ete 
dCcerne par Ies latinisants du sit!c\e passe. Mais ii en est autrement. De tcls noms nous 

ramt!nent loin en arriere, vers le Moyen-âge. La Renaissancc impressionnCe par !'exil 
d'Ovide, a tenu de ctecouvrir Ic Jieu oit le poete fuf proscrit. D'aucuns le plai;aient ă 
Cetatea Alba ou se trouvait un lac „Vidor." Wiron Costin prCtendait le connaitre: 
.,Ovide a ecrii quelques onvrages durant son sCjour â Cetatea Alba . . donl le  lac . 
.,Vidor" serait l'anagramme". Une auire opinion C!it avec plus de raison,la ville de Tomis, 
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• avec le lac Siutghiol et son ile oll une legende 

Les voyageurs des XVII et XVlll-ieme siec\es relatent qu'il existe une tradition 

concernant Ovide se rcffrant 3 la Dobroudja. Des sources certaincs dalant de 1802 et 
1803 nous parlent de „Laculi O\•idii" el du „Lagoul Ovidou\oni" tt-rmes oll l'on recon
nait Ies furmes roumaines de „Lacul lui Ovidiu" et „Lacul Ovidiului". Les Ctrangers ont 
altfrC ces termcs en nous Ies transmetlant, mais ii est indCniable que ceux de qui ils 
Ies tenaient, Ctaient des Roumains, de vicillc date, Ctablis en grand nombre aux environs 
de Constanza au cornmcncement du XIX-e siecle, pour qu'une telle dCnomination gCO
graphique soit justifiabJe. 

Les Roumcins du Toronto[ Serbe 
par Nicolai Roman (V.ll'fef, S. li. S.) 

Le Banat a Cte partagC par le traitC de Sevres entre la Romanic et la Serbie. Mais, 
alors que dans le Banat roumain plus etendu el plus peuplC, on ne compte guere que 
40.000 Serbes, dans le Banat Serbe vivent plus de 150.000 Roumains. lls y vivent 
pCniblement. 

Le Banat Serbe se divise eu trois parties: La rCgion boisCe, la Pusta, el le Toron
tal de Nord. 

Dans ce dernier, l'on dCnombre sept villages roumains, dont trois ne rCvt:lent au
cun melange. Les Roumains y habîtant au nombre d'environ 20.000 sont designes sous le 
vocable de „Dufeni�, c'est-ă-dire Olteni, sans etre tous originaires de l'Oitenîe, 

La langue qu'ils parlent est celle du terroir. Quant a leurs coutumcs el ă leur 
maniere de se v@tir a l'ancienue, ils ont subi l'influence des Souabes. 

Le bien-etre est grand, et le nombre des illetrCs presqu'inexistant. 

NOTES 
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des Macedoniens des dt!partemenls de Caliacra el de Durostor croit qu'il s'agit d'une
action de dfoationalisation des bulgares de l'endroit. 
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O R A I LJ L R Q M Â N E $ C (La lavella rumena) 
RIVISTA MENSILE DELLA SOCIETA „GRAIUL ROMANESC" 

Aono II, No. 7 

STUDII 

Luglfo 1928 

„ll Lago d'Ovidio" ed i Rumeni al Mar Nero 
di O. Vllun, prof. univ. , Socio dell'Accad,mia Rumena 

Le riprove che i Rumeni si lrovavano in gran numero nella Dobrogea, sia come 
pescatori, sia come paslori, aumenlano per ii Setteccoto. Una e piU suggestiva delie 
altre ed e da mettere in rapporto col nome di un'isola de\ lago di Mamaia. Oetto nome, 
.,L' lsol.'.1. di Ovidio". sembra al primo aspett di origine recente, dovuto ai „latinisti" 
del secolo trascorso; menire cosi non C. 

Tanti nomi menano Ioniano, indletro, verso ii Medio evo. li Rinasc:imento, impres
siom1to dall'csilio d'Ovidio, ha ricercato ii posto ove egli Io espiO. Alcuni Io credevano 
corrispondente ali'odierna Cetatea Albl'i, dove trovavasi un lago Vidor. li cronista Miron 
Costin Jo conosce: ,,Ovidio ha scritto atcuni libri, facendo permanenza a Cetatea Alba ... 
e dai suo nome deriva quello de! Jago Vidor". Un'altra opinione riteneva piti. probabile 
Torni la Kiustengea dei Turchi cioe, col lago Siutghiol e la sua isola, ove dicesi che si 

trovi la tomba del poeta. Viaggiatori del Seicento e del Settecento dimostrano che vi 
ptrdura una tradizione ovid_iana, collegata alla Dobrogea. fonti sicure del 1802 e 1803 
parlano di un „Laculi Ovidi1" e di un „lagoul Ovidouloni", in cui facilmente vanno rico• 
nosciute le forme rumene: .,Lacul lui Ovidiu11 e „Lacul Ovidiului", Rendendole, g\i stra
nieri le hanno sformate; ma certo C che colora tlai quali le senlivano erano Rumeni, 
assai antichi, collocati e numerosi nei pressi di Costanza, verso gli inizi dell'Ottocento,
pcrchC una simile tradizione di nomi geografici vi sia possibile. 

I Rumeni del 7 orontal serbo 
dl Nicolai Roman (Vil"")'tf, S. H. S,) 

li Banato e stato diviso dai trattato di SCvres, fra la Remania e !.'.l Serbia„ Menire 
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40·000 Serbi, 

li Banalo serba dividesi in trc regioni: i B,Jschi, la Pusta ed il Torontal setten• 
trionale. ln quest'ultimo sono sili sette villagi rumeni, dei qua\i tre senza nessun miscu
glio di popolazioni straniere. I Rumeni vi  salgano a circa 20.000 e si dîcono „Bttf<:ni", 
cioC Olteni, senza che siano tutti provenienti dall'Oltenia. La lingua e quella locale, 
mentre i coshimi ed ii vestire queli aviti, o influenzati dagli Svabi. Grande vi e ii b e 
nessere, sconosciuto l'analfabetismo. 

APPUNTI 

.u Quadrilalero una piccola Macedonia rumena„ risponde ad alcune ingiusle 
accuse de\ giornale bulgaro nLa Dobrogea" ii quale, dinanzi al naturale fenomene dele 

emigrazîone dei )facedoni nei dislretti di Caliacra c Durostor, crede trattarsi di un 
azione di al!ontanamento dei Bulgari da quellc parti. 

♦ 
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-G R A I IJ L R O M A N E S C (Das rumănische Wort) 
MONATSSCHRIFT DES KULTURVEREINS „GRAIUL ROMÂNESC" 

li. Jahrgang, Nr. 7 Juli !928 

AUFSATZE 

Der Ovidiussee und die Rumiinen am Schwarzen Meer 
von O Vilsan, Uni,·crsitâtsprofusor und Mitflitd der rum. Ahdemic 

Oie Beweise dass die Rumanen zahlreich in Dobrudscha, als Fischer und Hirlen, 
lebten, werden immer hăufiger im XVlll. Jahrhundert. Es gibt ein solcher Beweî,, der
in Verbindung mii dem Namen einer 1nscl irn Mamaiasee steht und eigenartiger ais an
dere ist. Dieser Name, ,.Ovidiusinsel", scheint beim ersten Anblick von ganz neuer Her
kunft zu sein, man denkt an die "\ateinischc Schuli des vorigen Jahrunderts. Es ist aber 
nicht so. 

Viele solcher Namen Hihren tief ins Mitlelalter h inein. Die Renaissance von der 

Verbannung Ovids beriihrt, hat nach der Stelle, wo er gelitlen hat, gesucht. Die einen 
glaublen sic in Akkerm an, wo ein See, Vidor genannt, war, cntdeckt zu hahen. Dcr rum. 
Chronikenschreiber Miron Costin kennt ihn : ,,Ovid hat einige 8\icher, da er in Akkerman 
\ebtc, geschrieben ... und es gibt da nach seinem Namen der Sce Vidor''. Die andern 
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von eincr Ueberlieferung die Ovîd in Dobrudscha gelebt zu haben wiil. Sichere Qucllen 
von 180::l und 1803 enthalten solche Ausdrticke wie .,Laculi Ovidii"' und „Lagoul Ovi
douloni", wo leicht die rum5nischen Formen „Lacu lui Ovidiu� şi �Lacul Ovidiului" er
kennbar sind Die Auslănder haben diese Ausdrticke nach ihrer Art, fehlerhaft, wiederge
geben, aber es ist unzweifclhaft das, dit>jenigen die sie ihnen vermittelten Rumănen 
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!t��nderts in der Năhe 

,,Dîe Rumiinen aus dem serbischen Toro11tal" 
von Nicolai Roman (Virştl, S H. S). 

Dcr Banat wurde durch dcn Vertrag von Se\'res zwischen Rumănien und Serbîen 
aufgcteilt. Aber wăhrend im rumănischen Banat, welcher gr0sser und bevi-lkerter ist, 
weniger als 40.000 Serbcn gcblieben sind, lebcn im serbischen Banat Uber 150.000 
Rum5nen. Sie fiihren ein schweres Leben. 

Dcr serbische Banat besteht aus drei Teilcn: Wald, Pusta und dem nărdlichen 
Tor ontal. [n diesem sind sieben rumiinische D0rfer, ohne jede Mischung. Es gibt d<>rt 
ungefahr 20.000 Rum!lnen, die man „Bufcni" nennt, dass heisst Olteni, ohne dass alle 

aus der Oltenia sind. Die Sprnche ist die des Ortes und die Sitten und Trachten die 

alten o1er die von den Schwaben beeinflussten. Der Wohlstand ist gross, dcr Analphabe
tismus beinahe unbekannt 

ANMERKUNGEN 
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G R Â I LJ L ROM Â N ESC (TheRoumanianSpeech} 

�IONTHL Y REVIE\V Or' THE CULTURAL SOCIETY „GRAIUL.R3MÂNESC" 
Voi. li. ;\Io. 7 ' !uly 

ESSAYS 

Lncui Ovidului (Ovid's Loke) and the Roumrmians by Ilie Black Sea 
by O, V1loan, Unh·ersity Profes.or and mcrnber of the Rournanian Academy 

Eviden::es thar numerous Roumanian were to be found in Dobrodja, either as 
fishermen or shepherds, are increasing during th� 18-th century. 

One of them, more suggestive !han ofhers, ,s connected with 1hc name of an island 
in the lake of ,,.\lamr:ia". The name, ,,Ovid's island", seems at a first glance to be of 
recent origin, due to the latin current of the last century. However, it seems so only. 

Many names are carrying us way back, toward thc Midd\e" Age. The renaissance 
writters impressioned by the exile of Ovid, trietl to locale the place where le has spent 
it. lt was bdeived by some to be at „Cetatea Albau (Ackermann) where there is .:i lake 
named Vidor - lake known to our chronicler Miron Costin who says: ,,Ovid wrote 
a few books while at Cetatea Albă ... and „Vidor" isnamed after him ... " Anothu' version 
mentions, more reasonably, ,.Tomis" - that is, the „Kiustendge" of the Turks - wirth 
the lake Siutghiol and its island, place where !he grave of the poet is suppost:d to be. 
The travellers of_ the 17-th and 18-th century were mentioning the existence of a tradi• 
tion about Ovid m ('nnr1edion with Dobrodja. Sources of authorily from 1802 and 1803 
are talking about „Laruli Ovidii" and „Lagoul Ovidouloni", easy to recognize as the 
roumanian forms of ,,Lacul lui Ovid" and „Lacul Ovidiului". 

The foreigners, while expressing these names, have altered thcm. However there is 
no room for doubt, that a rendering of such ge<•graphical namens could not happen 
unless they were heard from Roumanian people •- the old and numerous settlers around 
Constantza, at the begining of the 19-ih century. 

The Roumanians /rom 1/te Serbion Torv11/ol 
by Nicolas Roman(S. !t. S.) 

The treaty of SCVres divided the Banat between Roumania and Serbia. However, 
while in the Rormanian Banat, \arger and mere populated, were left less 1han 40.000 
serbs, in thc Serbian Banat are living over 150.000 Roumanians, and living hard. 

The Serbian Banat is divid ed în three districts: Padurea, Pusta and the Upper 
Torontal. There are in !he Jatter, seven Roumanian villages, thrce of them with no 
foreign blood at all. Their population is 01 about 20.000 and they call themselvcs „Bu• 
feni'' which means „Olteni", although nat al\ of them are from Oltenia. Their old, 
customs and habits have suffered the swabish influence. They are all we\l • to • do 
and thl! illiterates are elements almost unknown. 

NOTES 

„T!te Cadrilater a sma/l m11m(l11ÎfJ11 J,facedonia" is answering to thc unjust 
critics of the bulgarian newspapcr „Dobrodjea", which will believe that the natural feno
mcnon of Macedonian immigration in the districts of Caliacra and Durostor is an :iction 
for throwing out the Bulgarians living there. 

... 
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