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Rezumat. Studiul examinează scrieri ale unor intelectuali români din Transilvania, 
Ţara Românească şi Moldova, din anii ’30-’40 ai secolului al XIX-lea referitoare la 
vlahii din Balcani; de asemenea, se arată primele referiri în presă română („Albina 
românească”, „Gazeta Transilvaniei”, „Organul luminării”, „Universul”), în care 
sunt pomeniţi aceştia. Eftimie Murgu, Emanoil Gojdu, Mihail Kogălniceanu relevă 
originea comună a urmaşilor din nordul şi sudul Dunării ai Romanităţii Răsăritene; 
iar „macedoneanul sau aurelianul” Dimitrie Cosacovici, aromân originar din Pind, 
stabilit la Bucureşti (membru-fondator al Academiei Române) „personifică ideea 
românismului dela Pind”.  
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Sub influenţa benefică a Şcolii Ardelene – mai multe lucrări tipărite de 

către românii transilvăneni, din cuprinsul cărora “de asemenea reiese convingerea 
că daco- şi macedo-românii sunt părţile aceluiaşi trup naţional”1, ori rămase în 
manuscris până în astăzi2, se vor face ecoul semnalării aromânilor, după cum în 

                                                    
 Prof. univ. dr., Universitatea „Ovidius” din Constanţa (Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice). 
1 Gheorghe Tulbure, Coloniile macedo-române din Ungaria şi tinereţea metropolitului Şaguna, în 
„Luceafărul”, VIII, nr. 5, 1909, p. 103; referire la Kurzgefaste Geschichte der Wlachischen Nazion 
in Dacien und Macedonien. Vom Georg Montan [Scurtă istorie a naţiunii române în Dacia şi 
Macedonia] (42 pp.), apărută la Viena în 1819; este vorba despre „Gregoriu” Montan, „învăţător la 
Şcoala româneasca din Pesta” – cum apare în Testamentul corifeului Şcolii Ardelene – Petru 
Maior, Scrisori şi documente inedite. Ediţie îngrijită, prefaţă, note şi indici de Nicolae Albu, 
Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1968, p. 133. 
2 Cum este Dicţionarul în cinci limbi (hellenisch, griechisch, romanisch, deutsch und ungarisch) 
al aromânului (din Moscopole) Nicolae Ianovici, realizat, în 1821, în capitala Ungariei; pe lângă 
motivele practice, autorul „a mai avut unul mai înalt: să arate românilor de peste Dunăre că limba 
lor maternă – aromâna – este «fiica curată a limbii latine deformată oarecum din pricina 
amestecului cu alte neamuri» şi că «românii din lăuntrul şi din afara Dunării sunt într-adevăr 
colonişti din Roma şi prin acest lucru însuşi adică români, adică latini şi nu vlahi sau macedovlahi, 
după cum câţiva dintr-ai noştri au îndrăznit să ne numească»” – apud Victor Papacostea, 
Civilizaţie românească şi civilizaţie balcanică. Studii istorice. Ediţie îngrijită şi note de Cornelia 
Papacostea-Danielopolu. Studiu introductiv de Nicolae-Şerban Tanaşoca, Editura Eminescu 


