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ROMÂNII DINTRE VIDIN ªI TIMOC
– LA 1923 ªI LA 1930 –

Þ

inutul pe care îl locuiesc românii între
Vidin ºi Timoc are înfãþiºarea unui mare triunghi, cu vîrful la Coºava, sat chiar în îndoitura cea
mare a Dunãrii, de deasuprea Calafatului ºi de sub
Cetatea. De la acest vîrf pînã la baza aºezatã pe rîul
de graniþã de cãtre Serbia sunt în linie dreaptã, dea lungul fluviului, cam 35 km. Pînã la celãlalt
unghi sudic, latura poate sã aibã însã pe puþin
aproape de douã ori atît.
Pãmîntul e încins de douã pãrþi de Dunãre ºi de
alta de Timoc. Latura de sud, de la Vidin înainte,
prin Molãlìa, Calinìc, Fundeni, Ràbrova, Perìlovãþ,
Boròivãþ pînã la Hàlova, trece peste vãi, dealuri,
pãduri. Apele cele mari rãmîn pe-aici româneºti.
De o parte ºi de alta a lor rãsunã aceeaºi limbã.
Oamenii sunt chiar prin aceasta apãraþi, cuprinºi
cum se gãsesc ºi simþindu-se în strînsoarea caldã a
aceluiaºi braþ etnic. [...]
[Românii dintre Vidin ºi Timoc, Bucureºti, 1923, p. 5-6]

*
Românii aºezaþi din vremuri uitate în Bulgaria,
în pãmîntul dintre oraºul Vidin ºi apa Timocului,
locuiau [pe la 1850] în aproape patruzeci de sate ºi
ca la vreo 40.000. [...] Atît de-o parte cît ºi de alta
a apei Timocului, pînã în Dunãre, dincolo la sîrbi
ºi aici la bulgari, se gãsesc români de-ai noºtri. În
mare numãr ei se trag din pãrþile Olteniei, de unde
au plecat cu grãmada pe la 1830, ca sã scape de tot
felul de apãsãri la care-i supunea stãpînirea ruseascã lãsatã asupra þãrilor noastre. N-au plecat
cumva oameni slabi, sperioºi ºi sãraci, ci fruntea
cãtunelor, sufletele dîrze, care în loc sã se îndoaie,
nu ºovãiau sã porneascã, încãrcîndu-ºi neveste,
copii ºi avut în cãruþe, spre þara turceascã, unde peatunci, dacã erai creºtin, nu te lua la oaste, iar biruri
plãteai mai puþine decît acasã. Numai cu vreo opt
ani înainte se sculaserã, din aceleaºi locuri, atîþia
dintre ei, în rãscoala pandurilor, sub steagul lui
Tudor Vladimirescu, Domnul Þãranilor, cel îmbrã 24

cat în cãmaºa morþii. De aceea satele româneºti din
judeþul bulgãresc al Vidinului sunt ºi astãzi atît de
mîndre. Duc mai departe datina strãmoºilor. [...]
Cînd te dai jos din barcã sau din vapor pe malul
bulgãresc al Dunãrii ºi laºi îndãrãt Vidinul, care e
locuit aproape numai de bulgari, de turci ºi de
evrei, te trezeºti într-o adevãratã þarã de þãrani, aºa
cum nu se mai întîlneºte la noi. Þara aceasta de
þãrani e o þarã româneascã. Oamenii trãiesc în sate.
Li se zice ºi haine-albe, cum e portul vechi al oltenilor, ca sã se deosebeascã de albãstrimea oraºului
sau de þãranii bulgari de mai la miazãzi, îmbrãcaþi
în straie întunecate. [...]
Dacã porneºti cu cãruþa prin sate, strãbãtînd un
drum rotund de dus ºi întors, vezi douãzeci de
aºezãri ºi faci vreo optzeci de kilometri, adicã cel
puþin douã zile. Iatã cîteva nume de comune, unele
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mai mici, de cîte opt sute de capete, dar altele de 56.000 ºi mai mult.
Cînd vrei sã ieºi din Vidin, cãruia ºi azi românii
îi dau denumirea veche, Dii, cum îl cunoºteau
Domnii noºtri de demult, care-l cucereau pentru
scurtã vreme cu sabia, nu uita sã ieºi pe la Poarta
Gunoiului. [...] Pe ea nu strãluceºte mai puþin luna
cu raze de piatrã deasupra intrãrii ºi are pentru noi
marele merit cã duce în mahalaua româneascã a
Vidinului, Kumbair, sau, tãlmãcind acest cuvînt
turcesc în limba noastrã, Dealul de nisip. Aici s-au
aºezat, sub streaºina cetãþii pãgîne ºi dincolo de
ºanþul cu apã care o înconjoarã, românii veniþi de
la sate ºi opriþi sã se mute în oraº, pãstrat numai
turcilor. Astãzi Kumbairul ºi-a pierdut numele ºi
rostul ºi nu mai e decît o mahala a Vidinului. O bisericã îºi ridicã turla albã peste copaci; în ea se cîntã
încã româneºte.
Dacã vrei s-o iei chiar pe marginea apei, de
unde vezi mereu malul românesc mai înalt din faþã,
satele prin care treci se cheamã ªeu ºi Cutova,
pline de salcîmi, Stanotîrn ºi Coºova sau
Gumãtarþi, cu trestii ºi pãpuriº, Isãnul ºi
Florentinul, de piatrã, Satu Nou, cu mulþi bulgari
foarte ciudaþi, ºi Vîrfu, chiar în gura a trei hotare,
bulgãresc, românesc ºi sîrbesc, Racoviþa ºi Balei
pe ºerpuiturile rîului Timoc, pînã la Bregova. Aici
zidari aromâni veniþi din Macedonia au clãdit,
acum vreo optzeci de ani, la 1857, biserica de piatrã, care seamãnã, ºi cu zidurile mohorîte, ºi cu turnul neisprãvit, ºi cu zidul de împrejmuire, mai mult
a cetate decît a loc de închinare. Dacã din Bregova
o tai drept peste plai, ca sã ajungi iarã în Vidin, laºi
sãtucele de pãdure Rechitniþa ºi Deleina la dreapta
ºi te opreºti întîi în Gînzova, cuibãrit într-o scufundãturã. De-aici, printre Tianuþul Ciorocãlina,
Dincoviþa de-a dreapta ºi Ciunguruº, Negovaniþ,
Halvagii ºi Kirimbeg de-a stînga, te cobori, prin
Inova, Smîrdan ºi Cãpitanuþ, în oraº la Vidin. Pe
tot acest cîmp tãbãrau, la 1878, trupe de-ale noastre, care se trezeau cu uimire tot între români. [...]

în cap, cu zeghea pe umeri ºi cu iþarii albi cu gãitan negru ºi deschiºi puþin în pãrþi de opincã.
Malurile sunt pline de viþã de vie ºi oamenii ies
dintre araci cu cãldãruºe pline de vin, ca sã-þi dea
sã bei, dupã ce þi-au strigat sã opreºti caii în ºosea.
Pe cîmp stau coapte holdele de grîu sau fîºîie
porumbul, în care se pierde cal ºi cãlãreþ. Cãruþele
scîrþîie spre schele sub povara sacilor de grîne. Jos
în luncã pescarii pleacã în zori cu halãul sau cu
plasa la pescuit. Pe înãlþimi, pãdurenii cu securea
pe umãr se înfundã în pãdure. Haina lor se face
posomorîtã ºi privirea mai cruntã. Printre olteni sau amestecat aci ºi bãnãþeni coborîþi prin Serbia.
Pe o palmã de loc, atîþia þãrani trãiesc din atîtea
îndeletniciri.
Þara româneascã se pãstreazã între ei ca într-o
oglindã. Nu ne desparte decît un luciu de apã, dar
despre noi se vorbeºte acolo ca în basme. A fost
odatã ca niciodatã... Sã le coborîm cîteodatã basmul pe pãmînt ºi sã-i cãutãm, nu numai ca tîrgoveþii de zilele trecute, dar ºi ca þãranul acela care
pornise sã gãseascã Marea.
[„Boabe de grîu”, An. I, nr. 7, sept. 1930, p. 443-446]

Iatã cã o mînã de panduri ai lui Tudor au scãpat,
prin mutare în altã þarã, de orice înrîurire a oraºelor
noastre ºi s-au pãstrat pînã astãzi întocmai. Parcã
ies din vreme la un cuvînt de vrajã, aºa cum arãtau
atunci. Vin înainte femeile înalte, în mãrãmi albe ºi
zãvelci cusute în culori, cu picioarele în papuci,
nevestele cu un copil în braþe ºi cu altul de mînã,
iar bãtrînele cu furca în brîu; vin bãrbaþii cu cãciuli
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