Traian D. LAZÃR

DIN ISTORICUL
SOCIETÃÞII DE CULTURÃ
MACEDO-ROMÂNE
onstituirea statului naþional român prin
Unirea Principatelor în 1859 ºi cucerirea
independenþei României în 1877 a determinat intensificarea unui proces istoric mai vechi:
plecarea unor aromâni din sudul Dunãrii, din teritoriile lor natale, unde erau trataþi ca minoritari lipsiþi de drepturi, ºi stabilirea lor la nordul Dunãrii, în
statul naþional cãruia îi aparþineau.
În noua lor situaþie, aromânii ºi-au constituit o
asociaþie care sã le promoveze interesele,
Societatea de Culturã Macedo-Românã, recunoscutã ca persoanã juridicã prin legea votatã de
Corpurile Legiuitoare ºi promulgatã prin Înaltul
Decret Domnesc nr. 1298, din 15 aprilie 1880.
Societatea avea sediul în Bucureºti1.
În anii urmãtori, Societatea Macedo-Românã a
întreprins, cu sprijinul statului român, acþiuni notabile pentru recunoaºterea ºi apãrarea drepturilor
conaþionalilor rãmaºi sub stãpînire strãinã ºi promovarea intereselor aromânilor stabiliþi în
România, remarcîndu-se în acelaºi timp în viaþa
economicã, politicã ºi culturalã a României.
Cu sprijinul României s-au obþinut, dupã revoluþia Junilor turci ºi rãzboaiele balcanice, din
partea Imperiului Otoman ºi a statelor succesoare
Imperiului Otoman (Serbia, Grecia, Bulgaria), o
serie de drepturi pentru aromâni, înscrise în legislaþia otomanã ºi în tratatul de pace de la Bucureºti,
din 1913. La încheierea rãzboaielor balcanice, prin
Tratatul de pace de la Bucureºti (1913), Tache
Ionescu „a cerut garanþii ºi de la aliaþi (Grecia,
Serbia n.n.) pentru elementul românesc din
Macedonia ºi Banatul iugoslav”, nu doar de la
Bulgaria înfrîntã.
Totuºi, guvernul României nu s-a îngrijit ca în
tratatul de pace cu Bulgaria, de la sfîrºitul primului
rãzboi mondial (Neuilly, 27 nov. 1919), sã fie
incluse dispoziþii „pentru schimbul de populaþii…
ceea ce ar fi asigurat o soartã mai bunã macedo-
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românilor”. Ca urmare „statele succesoare ale
Imperiului Otoman din Europa s-au nãpustit asupra
elementului românesc, închizînd ºcolile ºi bisericile care li s-au recunoscut prin tratatul din 1913.
Aceste state au votat legi speciale contra românilor
macedoneni”. Astfel Bulgaria, prin legea pãdurilor
ºi pãºunatului, a deposedat pe aromâni chiar ºi de
proprietãþi.
Rãzboiul greco-turc (1919-1922) a determinat
exodul grecilor din Asia Micã în Grecia ºi
Bulgaria. Acest fapt a afectat interesele economice
ale românilor macedoneni din Bulgaria ºi Grecia,
determinîndu-i sã emigreze în masã la nordul
Dunãrii. Guvernul României, prin Tache Ionescu,
s-a îngrijit ca, la încheierea tratatelor Micii
Înþelegeri (cu Iugoslavia la 7 iunie 1921), sã se
garanteze drepturile aromânilor din Iugoslavia.
Societatea de Culturã Macedo-Românã a
adresat memorii repetate ºefilor partidelor politice
din România, pentru ameliorarea „situaþiei disperate a fraþilor noºtri” emigraþi în România. În 1925,
I.I.C. Brãtianu, ºeful guvernului, „a dat dispoziþii
ca elementul românesc persecutat economiceºte de
greci, de bulgari ºi de aliaþii noºtri iugoslavi sã fie
aºezat pe pãmîntul strãmoºesc al lui Mircea cel
Bãtrîn, în judeþele Durostor ºi Caliacra”. Guvernul
condus de N. Iorga (apr. 1931 – mai 1932) s-a preocupat de asemenea de îmbunãtãþirea situaþiei
aromânilor colonizaþi în sudul Dobrogei2. N. Iorga
a fost un constant apãrãtor al românilor macedoneni. Într-o conferinþã la Institutul Sud-Est
European el preciza: „noi cei de aici (din nordul
Dunãrii) împreunã cu dînºii (din sudul Dunãrii)
reprezentãm toatã Romanitatea rãsãriteanã; avem
datoria sã nu-i uitãm, istoriografia noastrã mãcar,
sã le poarte de grijã”. În acest scop el a colaborat
cu unii dintre membrii Societãþii de Culturã
Macedo-Române. La îndemnul lui Iorga, V.
Papahagi s-a dus la Veneþia sã cerceteze coresponRevista românã nr. 3 (65) / 2011

denþa consularã cu privire la românii din Balcani,
rezultatele fiind publicate în „Revista istoricã”. N.
Iorga s-a pronunþat împotriva folosirii termenului
aromâni, întrucît situarea particulei „a” înaintea
cuvîntului „români”, îi dãdea un
sens negativ, contesta apartenenþa
la poporul român a etnicilor balcanici ce vorbeau dialecte ale limbii române3. Cu prilejul congresului Ligii Culturale – iunie 1933, N.
Iorga a adresat cuvinte de preþuire
coloniºtilor
aromâni
din
Dobrogea: „voi aþi adus în România însuºiri pe
care oricine trebuie sã le recunoascã ºi sã le
preþuiascã”. În þara strãmoºilor voºtri „n-aþi fost
robii nimãnui… Aþi fost domni în casele d-voastre… Domni trebuie sã vã simþiþi ºi aici”. Prin acest
discurs, N. Iorga susþinea demersurile Societãþii de
Culturã Macedo-Române pentru acordarea cetãþeniei române coloniºtilor care, ca orice alt cetãþean
român, trebuia sã beneficieze de produsul muncii
lui ºi sã ia parte la viaþa statului4.
Coloniºtii macedoneni, timoceni ºi bucovineni
aºezaþi în judeþele Durostor ºi Caliacra au avut de
înfruntat atacurile naþionaliºtilor bulgari comitagii
(organizaþi de Comitetul Revoluþionar de la
Varna). În octombrie 1933, aceºti coloniºti au
adresat un apel primului ministru, Al. Vaida
Voevod, solicitînd acþiunea autoritãþilor române
pentru a proteja averea ºi viaþa coloniºtilor5. Pentru
stimularea preocupãrii autoritãþilor locale ºi centrale din România faþã de coloniºtii macedoromâni, dar ºi a elementului românesc din sudul
Dunãrii, s-a pronunþat ºi N. Iorga, într-un discurs
þinut în Senat, la 10 martie 1934. Cu acest prilej el
a prezentat istoria românilor din Cadrilater ºi din
Macedonia, o nouã pledoarie pentru încetãþenirea
coloniºtilor români din sudul Dobrogei6.
Abia în 1935, printr-o lege din iniþiativã parlamentarã (a domnului Fotino), s-a decis
încetãþenirea coloniºtilor macedoneni, timoceni ºi
bucovineni din Durostor ºi Caliacra. În septembrie
1935, în cadrul unor ceremonii desfãºurate la
Silistra ºi Bazargic, s-au acordat diplome de cetãþenie la peste 5000 capi de familie, care au primit astfel drepturi politice. Cu acest prilej, dr. Petre Topa,
preºedintele Societãþii de Culturã MacedoRomâne, a cerut completarea legii cu prevederea
de a se acorda cetãþenia românã tuturor românilor
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de peste hotare „veniþi ºi stabiliþi aici”, în
România, chiar dacã nu au lot de colonizare, dreptul de preemþiune al acestora asupra pãmînturilor
rãmase prin emigrarea turcilor din sudul Dobrogei
ºi mai multã solicitudine a administraþiei locale faþã de coloniºtii din
Durostor ºi Caliacra7.
În 1936, dr. P. Topa a difuzat un
comunicat alertînd opinia publicã
asupra faptului cã în Dobrogea
Nouã chiar autoritãþile de stat încurajeazã propaganda iredentistã a
tuturor elementelor strãine. Societatea Culturalã
Macedo-Românã „în calitate de ocrotitoare ºi
interpretã a sentimentelor coloniºtilor din
Dobrogea Nouã”, atrãgea atenþia factorilor în drept
asupra faptului cã „elemente vrãjmaºe neamului
nostru” sunt încurajate de „însãºi organele de stat
menite sã asigure ordinea ºi liniºtea publicã”.
Atitudinea excesiv de clementã a autoritãþilor în
cazul unui propagandist comunist ºi a unor agitatori naþionaliºti bulgari, care abuzeazã de tradiþionala toleranþã a românilor, „ultragiazã în gradul cel
mai înalt sentimentul naþional român”8, arãta
comunicatul.
În perioada interbelicã Societatea de Culturã
Macedo-Românã a fost condusã de un Consiliu
general format din 35 persoane, ales (prin vot universal) din 3 în 3 ani. Consiliul general îºi alegea
preºedintele (N. Batzaria, P. Topa), vicepreºedinþii
(în numãr de 4), un secretar general, un casier, doi
cenzori. Din Consiliul general au fãcut parte, în
perioada interbelicã, personalitãþi a cãror enumerare ilustreazã rolul pe care macedo-românii l-au
avut în viaþa culturalã, economicã ºi politicã a
României: generalii Mandrini (Mandarini),
Darvari, Anastasiu Pefca, I. Papanã; profesorii Th.
Capidan, Tache Papahagi, V. Papacostea; arhitectul C. Iotzu; medicul dr. P. Topa; G. Exarcu,
Valeriu Papahagi, N. Batzaria, N. Tacit, G. Murnu,
ing. Elie Carafoli, I. Valaori9.
Iatã doar cîteva concretizãri mai amãnunþite. N.
Batzaria (1874-1952), autor de literaturã pentru
copii, a fost directorul revistelor „Dimineaþa copiilor” ºi „Universul copiilor”. Dr. P. Topa a fost
vicepreºedinte al Asociaþiei generale a medicilor9
ºi subsecretar de stat la ministerul Muncii (nov.dec. 1937), la Preºedinþia Consiliului de Miniºtri
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(nov. 1939- mai 1940) ºi la ministerul Sãnãtãþii
(mai-iul. 1940). Iuliu Valaori (1867-1936) s-a
remarcat în domeniul lingvisticii ºi filologiei.
Profesor la Univ. Bucureºti, specialist în indoeuropenisticã, limba ºi literatura clasicã, el a scris
Gramatica limbii latine ºi Cîteva observaþiuni
referitoare la scriitorii clasici ºi latini. Arhitectul
C. Iotzu (1889-1945), elev al lui I. Mincu, prof.
univ. la Bucureºti, a proiectat clãdiri sobre precum
Casa Corpului Didactic din Bucureºti ºi „Casa
Albã” din Craiova, clãdirea Fundaþiei „Ferdinand
I” din Iaºi (actuala Bibliotecã Centralã
Universitarã „Mihai Eminescu”). G. Murnu (18681957), prof. univ. la Bucureºti, este autorul unei
remarcabile versiuni în limba românã a scrierilor
homerice, Iliada ºi Odisseea.
Societatea de Culturã Macedo-Românã, cu
forþele proprii ori cu sprijinul guvernului
României, a oferit ajutor conaþionalilor rãmaºi în
sudul Dunãrii, a susþinut înfiinþarea ºi funcþionarea
unor ºcoli ºi a stimulat literatura în dialectele sud
dunãrene.
La 30 iunie 1935, în prezenþa reprezentantului
consulatului României ºi a preºedintelui comunitãþii româneºti, s-a desfãºurat, la Salonic, serbarea de sfîrºit de an ºcolar a elevilor ªcolii superioare de comerþ, gimnaziului ºi ºcolii profesionale
de fete din localitate. Directorul ºcolii, C.G. Dan, a
relevat importanþa ºi rolul învãþãmîntului ca factor
de progres ºi civilizaþie, precum ºi „însemnãtatea
ºcolii româneºti, pion de cimentare a relaþiunilor de
prietenie între Grecia ºi România”. Programul
artistic al serbãrii a cuprins recitãri de poezii în
limba românã, în dialectul macedo-român ºi în
limbi strãine. Corul mixt al ºcolii a prezentat cîntece patriotice ºi arii naþionale, iar fetele ºcolii profesionale au executat dansuri naþionale. Dupã terminarea serbãrii, publicul a vizitat expoziþia de
lucru manual (cusãturi naþionale) a ºcolii profesionale ºi expoziþia de desene ºi hãrþi realizate de
elevi10. Asemenea instituþii ºi acþiuni erau menite
sã susþinã ºi s[ întãreascã specificul românesc al
culturii etnicilor aromâni.
Literatura dialectalã, dupã o perioadã de declin,
s-a revigorat în deceniul al patrulea al secolului
XX, datoritã înfiinþãrii, la Bucureºti, a „Societãþii
de români din Audela” – Pind, numitã „Apostol
Mãrgãrit”, care a editat o Bibliotecã Naþionalã a
Aromânilor. Animatorul acestei miºcãri culturale
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era lingvistul ºi folcloristul Tache Papahagi (18921977). Pînã în iunie 1932 au apãrut, în cadrul acestei biblioteci, o antologie de literaturã aromânã ºi
volume de versuri ale poeþilor din Pind – Nuºi
Tulliu, Z.A. Araia, ºi T. Caciona. În aceste volume,
textele aromâne erau însoþite, pe aceeaºi paginã, de
transpunerea lor în limba românã. Poeþii menþionaþi se inspirau din fondul specific aromânesc,
înfrãþirea între om ºi elementele naturii. Tache
Papahagi aprecia cã „opera lui Nuºi Tulliu constituie cea mai puternicã ºi mai plasticã expresiune
liricã, elegiacã îndeosebi, a patrimoniului pastoral
al Aromânilor”. Unele dintre versurile sale redau
consecinþele dramatice ale prigoanei naþionaliste
suportate de aromânii din Pind sub dominaþie
strãinã: „Ard satele pe coaste/ Românii pleacã-n
stol/ Pustiu rãmîne Pindul/ Pustiu de cîntec gol./
Izvoarele ºi ele/ În murmur dulce plîng/ ªi-n
vãlurele jalea/ Bocindu-se ºi-o frîng”. Iar poezia
Maruºca, a lui Nuºi Tulliu este comparabilã cu
Nunta Zamfirei, a lui G. Coºbuc. Dupã opinia lui
Tache Papahagi, creaþia lui Zicu A. Araia avea
tendinþe spre picto-poezie, spre pastel, iar poezia
Fucurina nãsteazã avea o atmosferã satiricã
asemãnãtoare cu Scrisoarea a III-a a lui M.
Eminescu. Aceste comparaþii ne edificã asupra
nivelului artistic al creaþiilor poeþilor aromâni ºi
demonstreazã totodatã legãtura lor cu poezia din
Þarã. De altfel, Zicu Araia a transpus în dialectul
aromân versurile lui G. Coºbuc. În ceea ce priveºte
creaþiile poetice ale lui T. Caciona, acestea aveau
mai mult caracter epic. Subiectele poeziilor sale
erau „sbuciumãrile poporului sãu, sentimentul acut
naþional”11.
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