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ÎNTRE ANII 1939-1945

A

nii celui de al doilea rãzboi mondial au
reprezentat o perioadã de aspre încercãri
pentru românii sud-dunãreni. Sursele acestor încercãri le-au constituit: încordarea raporturilor
internaþionale, operaþiunile militare, schimbãrile teritoriale provocate de rãzboi. S-a adãugat la aceasta faptul
cã România, protectoarea lor fireascã, a fost grav afectatã de cedãrile teritoriale din vara anului 1940, iar
schimbãrile teritoriale din Balcani ºi din ierarhia marilor puteri au împiedicat-o sã-ºi exercite întotdeauna ºi
în mod eficient rolul protector.
Harta politicã (teritorialã) a sud-estului european,
stabilitã la Conferinþa pãcii de la Paris (1919-1920), a
început sã fie modificatã la 12 aprilie 1939, cînd
Albania a fost înglobatã Italiei. Aromânii din Albania
nu se organizaserã ca minoritate naþionalã dupã 1918.
Drepturile lor se reduceau la existenþa a 2 biserici
româneºti ºi predarea a 3 ore de limba românã sãptãmînal. Schimbarea elitei politice dominante nu le-a
îmbunãtãþit situaþia. În ajutorul lor ºi a celorlalþi
aromâni din vestul peninsulei Balcanice a venit
Societatea de Culturã Macedoromânã din România
care, la 6 septembrie 1940 a înaintat un memoriu
(Italiei? Guvernului român?) exprimînd dorinþa ca sã
fie încorporate Italiei, Epirul, Pindul ºi toate þinuturile
albaneze ºi româneºti din Gramos, Monastir, Crusova,
Ohrid, Prizren, Ipec (Skopje) etc.1 Memoriul dezvãluie
speranþa aromânilor de obþinere a unor drepturi
naþionale, odatã cu intrarea sau perspectiva intrãrii unor
teritorii balcanice sub stãpînirea surorii de gintã latinã,
Italia. La 12 nov. 1940, I. Antonescu, Conducãtorul
statului român a efectuat o vizitã oficialã în Italia. Era
însoþit, între alþii, de Constantin Iotzu (1884-1962),
originar din Cruºova – Macedonia, decan al facultãþii
de arhitecturã Bucureºti, membru al conducerii
Societãþii de Culturã Macedoromâne, ºi de Constantin
Papanace, subsecretar de stat la ministerul de Finanþe,
originar ºi el din Macedonia. În timpul vizitei, C.
Papanace a acordat un interviu ziarului italian
„Tribuna”. Prezentînd personalitatea ºi ideile lui C.
Papanace, ziarul „Tribuna” scria: „Domnia sa este
român din Macedonia greceascã. La întrebãrile noastre,
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denþii vechilor colonii romane, care au adus în acea
parte a Europei ordinea, civilizaþia ºi dreptatea de la
Roma”. În interviu, Papanace a dat ºi alte lãmuriri
asupra macedoromânilor2. Macedoromânii din delegaþie trebuie sã fi susþinut, în convorbirile cu
autoritãþile italiene, ideile memoriului mai sus
menþionat. În þarã ei s-au strãduit sã-ºi facã cunoscute
ideile ºi sã atragã opinia publicã. Remarcabilã a fost, în
acest sens, contribuþia lui Nichifor Crainic prin articolele publicate în „Gîndirea” din noiembrie 1940 ºi
„Macedonia” din martie 1941, ce susþineau ideea unei
„Macedonii autonome sub scutul Romei”3. S-au întreprins demersuri pentru obþinerea susþinerii conducerii
supreme a statului pentru aceastã idee. La 4 dec. 1940,
o delegaþie a macedoromânilor din România formatã
din C. Papanace, N. Batzaria, Victor Papacostea,
fondatorul Institutului de cercetãri balcanice ºi G.
Murnu s-a prezentat în audienþã la gen. I. Antonescu,
Conducãtorul statului. Iar la 18 dec. 1940, i. Antonescu
a primit în audienþã o delegaþie a românilor macedoneni din Grecia, care i-au expus doleanþele acestora4.
Atacarea ºi ocuparea Iugoslaviei (6-13 aprilie 1941)
ºi a Greciei (6-30 aprilie 1941)de cãtre Germania, Italia
ºi aliaþii lor au determinat reconfigurarea teritorialã
radicalã a peninsulei Balcanice. În context, s-a reafirmat cu tãrie miºcarea de autonomie a teritoriilor locuite
de aromâni. Revista bucureºteanã Macedonia. Organ
de doctrinã naþionalistã în serviciul aromânilor, dãdea
glas acestei nãzuinþe în nr. din 11-16 aprilie 19415.
Ideea era susþinutã ºi de guvernul Antonescu. La 23
aprilie 1941, gen. Antonescu adresa lui Hitler un memorandum propunînd un condominium în regiunea
Belgrad – Timoc – Vardar – Salonic cu scopul de a satisface legitima aspiraþie de autonomie a românilor balcanici ºi, în interesul Germaniei, a separa cele douã
mase de slavi din sud, bulgarii ºi sîrbii6. În mai 1941,
aromânii din zona Salonic transmiteau autoritãþilor germane un aide-memoire pentru asigurarea drepturilor
naþionale. Guvernul României era preocupat de situaþia
populaþiei româneºti din zonã ºi trimitea ajutoare7.
Trasarea noilor graniþe nu a þinut seama de dorinþele
aromânilor ºi de propunerile guvernului de la
Bucureºti. Aromânii din vestul peninsulei Balcanice au
intrat sub administraþia Germaniei ºi Italiei, iar
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Macedonia sîrbeascã ºi o parte din Serbia veche sub
administraþia Bulgariei. În aceastã situaþie, preºedintele
Consiliului naþional al românilor din Pind, Alcibiade
Diamandi împreunã cu alþi fruntaºi macedoromâni a
înaintat autoritãþilor italo-germane ºi lui I. Antonescu
un memoriu propunînd mai multe soluþii pentru organizarea teritoriului vest balcanic, toate fiind centrate pe
ideea autonomiei aromânilor8. La 11 iunie 1941, I.
Antonescu a adresat un nou memorandum lui Hitler
propunînd un condominium, ca ºi în memorandumul
din 23 aprilie 1941, sau un teritoriu autonom din populaþii neslave în zona Belgrad – Timoc – Vardar –
Salonic. El aducea un nou argument pentru a obþine
acceptul lui Hitler: aromânii ar fi ajutat astfel la
apãrarea liniei Belgrad – Salonic9.
Relaþiile bune cu puterile Axei au permis guvernului Antonescu sã obþinã reglementãri ce îmbunãtãþeau
situaþia românilor sud-dunãreni. S-a obþinut acordul
Germaniei ca prizonierii din armata iugoslavã ce aveau
origine aromânã sã fie aduºi în România. În acest scop
o delegaþie românã a întreprins o anchetã în lagãrele de
prizonieri din armata iugoslavã deþinuþi de germani.
Prizonierii de origine aromânã au fost aduºi în þarã în
lagãrele de la Curcani-Ilfov, Odãile-Teleorman,
Bãlãnoaia-Vlaºca, Remetea, Bucovãþ ºi Moºniþa-Nouã
lîngã Timiºoara. În aceste lagãre, un grup de
funcþionari ai Institutului Central de Statisticã de la
Bucureºti a întreprins anchete (9-22 mai 1941) pentru a
cunoaºte situaþia grupului etnic românesc din nordestul Iugoslaviei, nr. de biserici, nr. de ºcoli în limba
românã, nr. de români în funcþia de primar ºi în consiliile comunale. În acest scop prizonierii aromâni au fost
grupaþi pe comune ºi li s-au pus întrebãri asupra nr.
locuitorilor, originea etnicã etc. S-a constatat cã în
Banatul iugoslav din totalul de 149335 locuitori, 87291
erau români, iar în Timoc existau 350903 români din
totalul de 434796 locuitori. S-a stabilit cã autoritãþile
iugoslave erau mai blînde cu românii aºezaþi în regiunile serbizate (ex. Timoc) ºi mai dure acolo unde
conºtiinþa româneascã era puternicã (Banatul iugoslav),
ori acolo unde românii aveau un rol însemnat în comerþ
ºi meserii. Cu excepþia Banatului iugoslav, în
Iugoslavia nu existau ºcoli ºi biserici în care sã fie
întrebuinþatã limba românã10.
Numãrul bisericilor de care beneficiau românii din
Albania a crescut la 6, în 1941, iar preoþii erau plãtiþi de
statul român. În pãrþile sudice ale Balcanilor a fost
numit un reprezentant politic italian special pentru
aromâni. La 25 septembrie 1941 s-a semnat un acord cu
prim-ministrul Greciei prevãzînd unele drepturi pentru
aromâni. Adunarea de la Metova a reprezentanþilor
populaþiei româneºti din Macedonia, Thessalia ºi Pind,
din 10 mai 1942, a hotãrît crearea a 7 centre de îndrumare a acþiunii aromâneºti ºi a unui birou de propa 26

gandã ºi acþiune economicã la Roma. Consiliul naþional al românilor (din Pind) se ocupa de reorganizarea
învãþãmîntului avînd ºi sprijinul unor personalitãþi din
România precum Gh. Brãtianu, Mircea Vulcãnescu etc.
Începînd din nov. 1942 s-a instituit o Comisie de îndrumare a activitãþii ºcolilor ºi bisericilor române din
Macedonia cu sediul la Salonic. În cursul anilor 19411943, românii din sudul Dunãrii au solicitat ºi au primit ajutoare materiale de la guvernul român11.
În anii celui de al doilea rãzboi mondial, pentru
toate naþiunile s-a pus probleme alegerii între
democraþie ºi totalitarism. Alegerea era complicatã prin
faptul cã puterile occidentale democratice erau aliate cu
þara comunismului, URSS.
Scriind despre clio-matematicã, acad. Mircea
Maliþa arãta cã în adoptarea unei decizii un rol important îl joacã ierarhizarea motivelor. Pentru unii dintre
aromâni prioritarã era obþinerea de drepturi naþionale.
Întrucît în Balcani forþa militarã a Axei era mai puternicã, unii aromâni nu au ezitat sã i se alãture; ei au luptat alãturi de italieni sau germani pentru a obþine drepturile naþionale care nu li se acordaserã în Albania ºi
Grecia. Pentru ei prioritarã era alegerea între a avea sau
nu drepturi naþionale ºi nu între democraþie ºi totalitarism. Alþi aromâni, situînd în prim plan aderenþa la
democraþie au luptat contra stãpînirii germane ºi italiene în Balcani. Miºcãrile antifasciste din Albania,
Iugoslavia ºi Grecia au promis acordarea de drepturi
minoritarilor, inclusiv aromânilor, dar nu le-au materializat dupã izgonirea forþelor italiene ºi germane.
Terminarea rãzboiului ºi adîncirea contradicþiilor dintre
foºtii aliaþi antifasciºti: puterile occidentale democratice ºi URSS, au generat rãzboiul civil din Grecia,
provocînd noi suferinþe ºi aromânilor de aici.
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