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Consiliul Europei investigheaz`
situa]ia rom=nilor din Serbia
Parlamentarul german Jurgen Hermann se va
afla \n aceast` lun` \n Serbia \ntr-o misiune de
evaluare a situa]iei comunit`]ii rom=ne[ti,
misiune desf`[urat` \n cadrul Adun`rii
Parlamentare a Consiliului Europei (APCE).
Exist` dou` documente APCE care
men]ioneaz` situa]ia precar` a minorit`]ii
rom=ne[ti din Voivodina [i Valea Timocului cele dou` regiuni \n care exist` un num`r
semnificativ de rom=ni. Este vorba de
declara]ia scris` cu num`rul 10533
„Respectarea drepturilor rom=nilor din Timoc
(Serbia de est)“ [i mo]iunea pentru o rezolu]ie
num`rul 10726 „Violarea drepturilor omului
pentru minoritatea etnic` rom=n` din Serbia“.
|n baza acestor dou` documente APCE
desf`[oar` \n prezent investiga]ii pentru
alc`tuirea unui raport.

Declara]ia 10533
Promovat` de parlamentarul PPCD de la
Chi[in`u Vlad Cubreacov, Declara]ia 10533
afirm` „|ngrijorarea profund` fa]` de situa]ia
cultural` a rom=nilor denumi]i vlahi din 154
de localit`]i rom=ne[ti [i 48 de localit`]i
mixte dintre Dun`re, Timoc [i Morava care
din 1833 nu au mai putut s` se bucure de
drepturile lor \n biserici [i [coli“.
Documentul APCE men]ioneaz` cu regret „Escaladarea manifest`rilor xenofobe
\mpotriva rom=nilor din Serbia de est, \ncurajate de autorit`]ile civile [i religioase, cum
ar fi actele de persecu]ie \mpotriva parohiei
de la M`laini]a [i a preotului Bojan Alexan-
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Români timoceni \n perioada interbelic`

Evolu]ia
demografic`
a rom=nilor
din Timoc
■ 1816: 97,215 rom=ni
■ 1859: 122,593 rom=ni
■ 1884: 149,713 rom=ni
■ 1890: 143,684 rom=ni
■ 1895: 159,510 rom=ni
■ 1931: 57,000 rom=ni
■ 1953: 198,793 vorbitori de limb`
rom=n` (169,670 \nregistra]i ca
s=rbi, 29,000 ca vlahi)
■ 1961: 1,330 rom=ni
135,000

[i-au

drovici, afi[area unor embleme na]ionaliste
s=rbe sau a sloganurilor de genul „Moarte
rom=nilor“ [i „Pleca]i din Serbia“ pe pere]ii
organiza]iei neguvernamentale Ariadnae
Filum din ora[ul Bor“.
Membrii APCE au cerut prin acest
document „Guvernului Serbiei s` ia m`suri
pentru \ncetarea persecu]iilor la adresa
etnicilor rom=ni din Serbia de est [i s`
men]in` drepturile minorit`]ii rom=ne[ti
conform legisla]iei s=rbe [i a instrumentelor
Consiliului Europei“.

Mo]iunea 10726

■ 1921: 142,773 rom=ni

■ 1981:
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declarat

limba rom=n` ca limb` matern`
■ 1991: 71,536 vorbitori de limb`
rom=n` (dintre care 53,721 s-au
declarat s=rbi, 16,539 vlahi)
■ 2002: 40,054 s-au declarat vlahi,
54,818 [i-au declarat ca limb`
matern` limba vlah`
NOT~
Autorit`]ile s=rbe i-au \nregistrat pe rom=nii din Valea Timocului sub denumirea
de vlahi sau vorbitori de limb` vlah` aceea[i modalitate practicat` de Ucraina \n
sudul Basarabiei, unde rom=nii sunt
\nregistra]i cu etnonimul moldoveni.

Problema minorit`]ii rom=ne[ti din Serbia a fost reluat` de deputatul Vlad
Cubreacov \n Mo]iunea 10726, care regret`
c` „Serbia aplic` standarde duble prin
crearea unei separ`ri artificiale \ntre rom=nii
din Voivodina [i rom=nii din estul Serbiei,
refuz=nd s` \i recunoasc` pe ultimii ca fiind
rom=ni, aplic=ndu-le denumirea de „vlahi“ [i
faptul c` „Statul s=rb [i Biserica Ortodox`
S=rb` refuz` s` accepte folosirea limbii
rom=ne \n [coli [i \n biserici“. Prin aceast`
mo]iune se solicit` organelor APCE s`
„monitorizeze \ndeaproape evolu]ia situa]iei“
din Serbia de est.

R`spuns
la Belgrad
R`spunz=nd la cele dou` documente
APCE men]ionate mai sus, Guvernul de la
Belgrad afirm` c`: „Serbia este ferm ata[at`
standardelor interna]ionale privind protec]ia
minorit`]ilor na]ionale“. De asemnea este
men]ionat [i acordul bilateral Serbia-Rom=nia
privind cooperarea \n domeniul protec]iei
minorit`]ilor na]ionale apreciind c` acesta

„asigur` o baz` solid` pentru dezvoltarea
minorit`]ilor na]ionale“.
|ns` autorit`]ile s=rbe insist` asupra
faptului c` rom=nii din estul Serbiei sunt
„vlahi“: „Conform rezultatelor recens`m=ntului din 2002, \n Serbia tr`iesc 34.575 de
rom=ni, dintre care 1.885 \n Serbia de est.
|n acela[i recens`m=nt, 40,054 cet`]eni s-au
declarat vlahi, o cre[tere considerabil` de la
recens`m=ntul din 1991, c=nd erau 17.652.
Simplul fapt al cre[terii considerabile a
num`rului membrilor minorit`]ii vlahe \n
perioada dintre cele dou` recens`minte
aduce m`rturie cu privire la libertatea de
identificare na]ional` [i a absen]ei oric`rei
interferen]e guvernamentale“. R`spunsul
autorit`]ilor s=rbe continu` afirm=nd c`
rom=nii din Voivodina se bucur` de toate
drepturile. Tocmai aici rezid` principala
problem`: \n faptul c` rom=nii din Serbia
sunt trata]i cu m`sur` dubl`: cei din Voivodina sunt recunoscu]i ca rom=ni, \n vreme
ce rom=nii din Valea Timocului au primit
eticheta de „vlahi“ - o minoritate a unui
popor „necunoscut“ - \ns` vorbitori de limb`
rom=n`.

Jocul cifrelor
Statisticile oficiale s=rbe din secolele XIX
[i XX men]ioneaz` \n mod constant existen]a
unei minorit`]i rom=ne[ti \n Valea Timocului.
Astfel recens`m=ntul din anul 1846 indicau un
num`r de 97.215 rom=ni, adic` 41,76 % din
totalul popula]iei celor patru jude]e ale Serbiei
de R`s`rit (Craina, Timoc, Pojareva] [i
Morava). |n recens`mintele s=rbe[ti din anii
urm`tori, num`rul rom=nilor cre[te constant,
cu unele fluctua]ii, p=n` \n 1895, c=nd
statistica men]ioneaz` un maxim de 157.673
de rom=ni. Cu \ncepere de la recens`m=ntul
din 1900, num`rul rom=nilor \ncepe s` fie
diminuat sensibil de c`tre autorit`]ile s=rbe[ti,
pentru a ascunde preponderen]a acestui
element \ntr-o provincie de margine a ]`rii.
Acest lucru se reg`se[te [i \n recens`m=ntul
efectuat \n 1921, cu un num`r de 148.773 de
rom=ni, [i se pare c`, la recens`m=ntul din
1931, num`rul rom=nilor din Timoc era at=t
de mare, \nc=t autorit`]ile s=rbe[ti nu au \ncuviin]at publicarea rezultatelor. La recens`m=ntul din 1991 au fost \nregistra]i doar
17.652 de rom=ni pe Valea Timocului. Iar \n
cadrul ultimului recens`m=nt, efectuat de
c`tre autorit`]ile s=rbe[ti \n cursul anului
2002, 40.054 de persoane s-au declarat vlahi
[i un num`r de 34.576 de persoane s-au
declarat rom=ni (inclusiv cei din Provincia
Autonom` Voivodina). Diferen]ele at=t de
mari \n recens`minte nu pot indica dec=t c`
autorit`]ile de la Belgrad \ncearc` din r`sputeri s` mascheze existen]a unei comunit`]i
rom=ne[ti.

George DAMIAN
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Istoria bisericii
din M`laini]a
Dup` 170 de ani \n care
slujba religioas` a fost
oficiat` doar \n limba
slavon`, Prima biseric`
rom=neasc` \n Valea
Timocului a fost ridicat` prin
eforturile ipodiaconului Bojan
Alexandrovici.
Ctitorirea recent` a primei biserici din
Valea Timocului cu slujb` religioas` \n limba
rom=n` a st=rnit \n cursul anului 2005 adversit`]i din partea Bisericii Ortodoxe S=rbe,
a oficialit`]ilor politice s=rbe, care au solicitat
demolarea acestei biserici. Societatea civil`,
asocia]ii [i funda]ii, precum [i personalit`]i
din Rom=nia, Serbia [i din str`in`tate au
solicitat sprijin interna]ional pentru ap`rarea
drepturilor rom=nilor timoceni, cet`]eni loiali
ai statului s=rb, \n ceea ce prive[te ob]inerea
slujbei religioase \n limba matern`.
|n toate demersurile sale, prelatul timocean de etnie rom=n` Boian Alexandrovici a
fost sprijinit de Prea Sfin]ia Sa Danil Stoenescu, Episcopul rom=n de V=r[e], Voivodina,
unul din liderii spirituali ai rom=nilor din
Serbia. Reac]iile autorit`]ilor ecleziastice s=rbe
nu au \nt=rziat s` apar`, P.S. Danil fiind
acuzat de Episcopul s=rb al Crainei [i al
Timocului, Justin, c` a \nc`lcat canoanele
biserice[ti [i c` \ncearc` „s` sl`beasc`
autoritatea [i s` d`r=me autocefalia Bisericii
Ortodoxe S=rbe din Valea Timocului“, context
\n care i s-a [i interzis s` \i mai sus]in`
spiritual [i material pe credincio[ii rom=ni din
Serbia de R`s`rit.

Interven]ia
autorit`]ilor
Ipodiaconul Boian Alexandrovici, a fost
chemat pe 20 ianuarie 2005 la Prim`ria din
M`laini]a unde i s-a \nm=nat o soma]ie prin
care i se acordau [apte zile pentru d`r=marea
clopotni]ei [i 15 zile pentru d`r=marea
bisericii [i a propriei case, construite al`turat
pe terenul s`u. Pe 19 ianuarie, de Boboteaza
pe stil vechi, dup` ce [i-a terminat slujba,
preotul [i familia sa au fost amenin]a]i cu
moartea pentru c` „au construit biseric`
rom=neasc`“.
|ntr-un comunicat de pres`, Departamentul pentru Rom=nii de Pretutindeni \[i
exprima \ngrijorarea fa]` de situa]ia de la M`laini]a, fa]a de soarta preotului amenin]at cu

Bisericu]a din M`laini]a, care a stârnit furia autorit`]ilor sârbe
moartea [i fa]` de agresiunile la care erau
supu[i unii credincio[i care frecventeaz` biserica din localitate. Copiii rom=ni din M`laini]a care au participat la slujba de Cr`ciun
au fost sco[i \n fa]a clasei de c`tre
\nv`]`toarea din sat, Anita Stancovici, [i
amenintati c` nu vor mai fi primi]i la [coal`,
semnala comunicatul DRP.

Puterea credin]ei
|n ciuda persecu]iilor, rom=nii din Valea
Timocului au continuat s`-[i ridice l`ca[e de
cult \n limba rom=n`. Astfel ,la 10 octombrie
2005, \n satul rom=nesc Isacova, comuna
Ciupria, din Valea Timocului, au fost sfin]ite
o cruce [i clopotni]a unui l`ca[ de cult
ortodox rom=n. „Evenimentul acesta prezint`
un moment de \nsemn`tate istoric` pentru
rom=nii din Valea Timocului [i demonstreaz`
faptul c` autorit`]ile s=rbe nu vor mai bloca
ini]iativele de acest gen. |n felul acesta avem
garan]ia c` biserica rom=neasc` din M`laini]a
este salvata [i nu va mai fi d`r=mat`“, declara
pentru Rompres, la Kladovo, prim-vicepre[edintele Consiliului Na]ional al Minorit`]ii
Rom=ne din Serbia, Draghi[a Traian
Constandinovici.

George DAMIAN

Valea Timocului
Vlahilor din Valea Timocului, vorbitori
de limb` rom=n`, nu le sunt conferite
drepturi de[i num`r` aproximativ 40.000 de
oameni, conform recens`m=ntului oficial din
2002, cu mult mai mult fa]` de rom=nii din
Voivodina. Statisticile [i politica guvernului
s=rb comit o segrega]ie \ntre rom=nii din
Voivodina [i cei din Valea Timocului. |n
unele declara]ii ale guvernului s=rb se
recunoa[te c` „membri ai acestei popula]ii,
f`r` \ndoial`, au caracteristici asem`n`toare
cu cele rom=ne[ti, iar limba [i folclorul
conduc spre varianta originii lor rom=ne[ti.
Reprezentan]ii minorit`]ii vlahe sus]in
originea lor rom=n`“ \ns` \nc` se face o
diferen]` major` \ntre cele dou` grupuri.
Vlahii locuiesc \n patru jude]e de l=ng`
grani]a cu Rom=nia [i anume \n Branicevo,
Morava de Est, Bor [i Zaiecar. Conform
recens`m=ntului amintit mai sus vlahii
constituie o minoritate reprezentativ` \n
plasele Kucevo (28,3%), Boljevac (26,7%),
Zagubica (22,4%), Bor (18,2%), Majdanpek
(12,2%), Petrovac (10,9%), Golubac (9,9%),
Negotin (7,5%), Zaiecear (4,8%). Rom=nia
\ncearc` de un timp \ncoace s` deschid` un
consulat la Bor, \ns` autorit`]ile s=rbe nu
au permis acest lucru.
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Cum a trasat Stalin
harta Europei
|n Arhivele de Stat ale Rusiei
a fost descoperit` harta pe
care fostul dictator sovietic
Iosif Stalin (Djuga[vili) a
recroit Europa, \n urma celui
de-al doilea r`zboi mondial,
informeaz` \n edi]ia din 13
martie cotidianul german
Frankfurter Allgemeine
Zeitung.
Pe hart` este trasat`, de m=na lui Stalin,
prima variant` a grani]ei germano-poloneze,
\nainte de sf=r[itul celui de-al doilea r`zboi
mondial. Conform inten]iilor ini]iale ale
fostului lider sovietic, provincia german`
Silezia Inferioar` r`m=nea \n cadrul Germaniei (devenit` ulterior Republica Democrat` German`-RDG), dar, la pu]in timp,
Stalin s-a r`zg=ndit [i cu o tr`s`tur` de creion a trecut Silezia Inferioar` la Polonia,
ar`t=nd astfel c` URSS este cea care
garanteaz` integritatea teritorial` a noului stat
polonez (comunist).
Harta geografic`, descoperit` \n arhivele
de la Moscova, este datat` din vara anului
1944 [i relev` rolul de v=rf pe care l-a avut
Stalin \n schimbarea grani]elor din Europa
Central` [i de Est, dup` cel de-al doilea
r`zboi mondial. Linia de grani]` dintre
Germania [i Polonia, trasat` pe hart` de
fostul dictator, se deosebe[te de cea din
realitate. Stalin dorea atunci ca \ntreaga
Silezia Inferioar` s` r`m=n` la Germania, iar
ora[ul Wroclaw s` fie divizat \n dou`: o
parte, la Germania, cealalt`, la Polonia. Pe

atunci Stalin g=ndea c` grani]a va fi trasat`
de-a lungul liniei r=ul Oder - Neisse Klodzka, dar nu mai t=rziu de sf=r[itul anului
1944 el a mutat grani]a cu 200 km mai spre
vest, astfel \nc=t Silezia Inferioar` s` treac`
integral la Polonia. Era cu pu]in \nainte de
1944.

Moscova se sup`r` pe mutarea
unui monument din Estonia
Parlamentul eston a adoptat definitiv la 15 februarie o lege care va permite deplasarea,
din centrul capitalei, a unui monument impun`tor dedicat militarilor sovietici, cu riscul de
a provoca tensiuni cu Moscova. „Legea a fost adoptat` cu 46 de voturi pentru [i 44
\mpotriv`“, a anun]at vicepre[edintele Parlamentului, Ene Ergma.
Conform legii, Guvernul fostei republici sovietice trebuie s` \nl`ture statuia din bronz
care \nf`]i[eaz` un soldat al Armatei ro[ii, ridicat` \n centrul capitalei estone. Dezbaterea
generat` de proiectul care const` \n deplasarea statuii, considerat` \n Estonia un simbol
al ocupa]iei Uniunii Sovietice, a provocat nemul]umirea Moscovei, care a calificat acest
proiect drept „o blasfemie“ [i a amenin]at Estonia cu impunerea de sanc]iuni.
Ministerul rus al Afacerilor Externe l-a convocat \n ianuarie pe ambasadorul eston la
Moscova, avertiz=ndu-l cu privire la „consecin]ele foarte grave“ ale deplas`rii monumentului. Aceast` disput` constituie unul dintre numeroasele diferende din Rusia [i
statele baltice (Estonia, Letonia, Lituania), ocupate de nazi[ti \n timpul celui de-al doilea
r`zboi mondial [i ulterior anexate de URSS la finalul conflictului.

Istoricul polonez Bogadan Musial aminte[te c` dac`, ini]ial, „t`tucul tuturor
popoarelor“ a trasat frontiera dintre Germania
[i Polonia pe Oder, la Conferin]a de la Ialta
din februarie 1945, el a preferat ca grani]a
s` treac` pe bra]ul vestic al r=ului Neisse,
st=rnind nemul]umirea alia]ilor occidentali. La
Conferin]a de la Postdam, din vara aceluia[i
an, Stalin a insistat asupra acestei variante.
Bogdan Musial consider` c`, f`c=ndu-i acest
cadou teritorial, Stalian a legat Polonia de
URSS, oferindu-i garan]ia integrit`]ii, dar
cre=nd un poten]ial contencios teritorial.
Pactul Ribbentrop-Molotov, din 23 august
1939, i-a dezlegat m=inile lui Hitler \n inten]ia
de a ataca Polonia. Drept urmare, la 1 septembrie 1939 \ncepea cea de-a doua conflagra]ie mondial`.
Protocolul secret, adi]ional, al Pactului
Ribbentrop-Molotov, prevedea \mp`r]irea
sferelor de influen]` \ntre cele dou` puteri,
una ro[ie, alta brun`. Polonia urma s` fie
divizat` de-a lungul r=urilor Narev, Vistula,
San, iar ce Estonia, Lituania, Finlanda [i
Basarabia treceau, \n urma acestor „modific`ri teritorial-politice“, la Uniunea Sovietic`.
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Libertatea presei \n pericol
\n Republica Moldova
Ambasadele [i organiza]iile
interna]ionale acreditate la
Chi[in`u au difuzat pe 15
martie o declara]ie comun`,
prin care reamintesc
angajamentele Republicii
Moldova \n cadrul Planului
de Ac]iune Republica
Moldova-UE [i altor acorduri
interna]ionale, inclusiv
angajamentul pentru fluxul
liber de informa]ie stipulat \n
Declara]ia Universal` a
Drepturilor Omului, \n scopul
dezvolt`rii unor mass-media
independente [i dinamice.
„Libertatea presei este baza func]ion`rii
unei democra]ii, se spune \n declara]ie.
Alegerile locale apropiate vor fi un nou test
pentru democra]ia din Republica Moldova [i
conducerea politic` al ]`rii. |n preajma acestor alegeri, suntem \ngrijora]i de faptul c`
abilitatea presei de a reflecta [i comenta \n
mod liber alegerile devine restric]ionat`. Mai

mult ca at=t, func]iile institu]iilor de reglementare nu sunt eficiente \n garantarea
aplic`rii prevederilor legislative.
Semnal`m o tendin]` \ngrijor`toare, care
\[i are \nceputurile \n reorganizarea posturilor „Antena C“ [i „Euro TV“ [i, mai
recent, \n cazul postului 103.5 FM \n B`l]i.
Aceste ac]iuni limiteaz` \n mod clar spa]iul
fluxului liber de informa]ie. Suntem \ngrijora]i de faptul c` aceasta va avea un impact
negativ asupra libert`]ii campaniei electorale.
Mai mult ca at=t, „Teleradio-Moldova“ a
realizat un progres nesemnificativ \n a
deveni un difuzor public cu adev`rat independent. \n lipsa anumitor corect`ri a acestor
tendin]e, RM ar putea e[ua \n \ndeplinirea
angajamentelor sale interna]ionale.
Noi acord`m o aten]ie deosebit` libert`]ii
de exprimare [i pluralismului presei. Massmedia libere, pluraliste [i independente sunt
esen]iale \n sus]inerea procesului democratic.
\ndemn`m RM s` adere \n totalitate la
obliga]iile sale \n cadrul OSCE, UE [i
Consiliului Europei, precum [i \n cadrul altor

Comemorarea eroilor
de pe Nistru
14 martie 1992 a constituit pentru locuitorii satului
Co[ni]a data \nceputului
s=ngerosului razboi de la
Nistru. La 15 ani de la
acest eveniment, pe 14 martie, martori ai acestei terori,
combatan]i, colaboratori ai
poli]iei, v`duve, mame [i
copii au venit s` depun`
flori la Memorialul eroilor
c`zu]i [i s`-[i manifeste
durerea pentru pierderea
persoanelor dragi [i a camarazilor de pe c=mpul de
lupt`.
Evenimentul a debutat
cu depuneri de flori la mormintele victimelor conflictului transnistrean, dup`
care toat` lumea s-a \ndreptat \n coloane spre Memorialul eroilor c`zu]i \n

urma conflictului armat din
Co[ni]a. Pe data de 13 spre
14 martie 1992, satul
Co[ni]a a fost atacat de
cazacii separati[ti. |n urma
acestei ciocniri a fost ucis
Gucenco Nicolae, au fost

grav r`ni]i Leonid Laz`r [i
Nicolae Cibotari, care au
r`mas infirmi. A fost grav
r`nit Leonid Bulat, care a
fost luat prizonier, schilodit
[i apoi ucis de c`tre
separati[ti. (RGN))

angajamente interna]ionale. \ndemn`m toate
organele responsabile s` implementeze integral standardele interna]ionale \n domeniul
libert`]ii presei, astfel \nc=t cet`]enii R.
Moldova s` aib` acces la o informa]ie deschis` [i obiectiv` din partea tuturor actorilor
\n campania electoral`“.
Chi[in`u, 14 martie 2007

Ambasada Republicii Bulgaria, Ambasada
Republicii Cehe, Ambasada Republicii
Franceze, Ambasada Republicii Federale
Germania, Ambasada Republicii Ungaria,
Ambasada Republicii Lituania, Ambasada
Republicii Polonia, Ambasada Rom=niei,
Ambasada Republicii Turcia, Ambasada
Regatului Unit al Marii Britanii [i Irlandei de
Nord, Ambasada Statelor Unite ale Americii,
Delega]ia Comisiei Europene \n Republica
Moldova,
Reprezentantul
Special
al
Secretarului General al Consiliului Europei,
Misiunea OSCE \n Moldova
(TIMPUL, Chi[in`u)

Rom=nii
f`r` vize
pentru SUA
Senatul american a adoptat pe 14
martie un proiect de lege care ar putea
duce la cre[terea num`rului ]`rilor ce nu
mai au nevoie de viz` pentru Statele
Unite. Potrivit senatorului republican
George Voinovich de aceast` m`sur` ar
putea beneficia Rom=nia, Bulgaria, Cipru,
Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia,
Lituania, Malta, Polonia, Slovacia [i Coreea
de Sud. Voinovich a declarat c` amendamentul prevede ca ]`rile „care sus]in
SUA [i sunt gata s` fac` tot posibilul
pentru a \mpiedica terorismul“ s` beneficieze de acest program rezervat acum
pentru 27 de ]`ri. Casa Alb` respinge,
\ns`, proiectul consider=nd c` o astfel de
m`sur` „ar reduce semnificativ capacitatea
Departamentului pentru securitate intern`
de a reac]iona rapid la amenin]`rile de
securitate [i ar afecta securitatea transporturilor“. (RGN))
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Distrugerea cimitirului
rom=nesc de la Tighina
Autorit`]ile separatiste de la
Tiraspol au demarat la
\nceputul lunii februarie
2007 lucr`rile de distrugere
a cimitirul soldaz]ilor rom=ni
de la Tighina. |n doar trei
s`pt`m=ni au fost scoase
toate crucile [i nivelat
terenul. La sf=r[itul lunii
martie mai multe basculante
c`rau p`m=nt pentru
\n`l]area nivelului solului.
Osemintele osta[ilor rom=ni \nmorm=nta]i la Tighina au fost profanate prin
lucr`rile executate deasupra lor, identitate

eroilor fiind pierdut` definitiv. Autorit`]ile
transnistrene inten]ioneaz` s` construiasc`
un memorial al Armatei Sovietice care s`
[tearg` complet amintirea solda]ilor rom=ni.
Excavatoarele [i buldozerele prezente \n
cimitir indic` c=t se poate de clar inten]ia
ferm` a Tiraspolului de a [terge de pe fa]a
p`m=ntului orice dovad` a fostului cimitir.
Aici se mai afl` \nmorm=nta]i solda]i
germani deceda]i \n al doilea r`zboi mondial
\n zon`, precum [i morminte ale solda]ilor
suedezi prezen]i \n regiune \n r`zboaiele din
secolul al XVIII-lea.
Conform datelor Oficiului Na]ional
pentru Cultul Eroilor, \n ora[ul Tighina

Cimitirul „Dragalina“ \n 1941 (sus) [i \n 2007 (jos)

existau, \n anii 1941 - 1944, dou` cimitire de
r`zboi \n care erau \nhuma]i 372 de militari,
astfel: 351 \n Cimitirul Eroilor „General
Dragalina“ (319 militari rom=ni identifica]i,
14 neidentifica]i [i 13 prizonieri sovietici) [i
21 \n Cimitirul parohial din oras (13 militari
rom=ni, din care 11 identifica]i [i 8 militari
germani).

Cruci la groapa
de gunoi
Autorit`]ile transnistrene nu au efectuat
exhumari ale r`m`[i]elor solda]ilor rom=ni s-au rezumat la \ndep`rtarea crucilor care se
g`sesc \n prezent depozitate la marginea
fostului cimitir, l=ng` gr`mezi de gunoaie. |n
fostul cimitir, \n]esat de mili]ieni transnistreni, se desf`[oar` lucr`ri intense: basculantele aduc p`m=nt pentru a ridica nivelul
solului. Astfel va disp`rea orice urm` a
prezen]ei fostului cimitir militar rom=nesc.
Ac]iunea face parte \ns` dintr-o provocare
complex` la adresa Rom=niei. Reac]ia
oficialit`]ilor rom=ne a fost \ns` minim`:
dup` reac]iile media, Ministerul Afacerilor
Externe (MAE) a instructat Ambasada
Rom=niei la Chi[in`u s` solicite autorit`]ilor
Republicii Moldova \ncetarea activit`]ilor
distructive la cimitirul din Tighina al
solda]ilor rom=ni deceda]i \n al doilea r`zboi
mondial, dar localitatea respectiv` este sub
controlul regimului separatist de la Tiraspol,
nerecunoscut oficial de Rom=nia. (G.D.))
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Februarie 2007 - lucr`ri \n cimitir la Tighina

Crucile au fost smulse
[i depozitate pe marginea cimitirului

Transnistrenii au nivelat mormintele

Buldozere transnistrene \n ac]iune

Lâng` mald`rele de cruci
au ap`rut primele gunoaie

Utilaje \n cimitirul din Tighina

Transnistrenii acoper` orice urm`
a solda]ilor români

contact
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Br=ncu[i - pomenit la Paris
La Biserica Rom=neasc` din Paris s-a
celebrat vineri 16 martie o slujb` de pomenire pentru Constantin Br=ncu[i, de la a
c`rui moarte se \mplinesc 50 de ani, \n
amintirea marelui sculptor rom=n fiind lansat
[i un concurs de crea]ie pentru studen]i,
informeaz` Radio Rom=nia Actualit`]i. La 50
de ani de la moartea lui Constantin Br=ncu[i,
care se comemoreaz` anul acesta, Centrul
monumentelor na]ionale din Fran]a [i
Ambasada Rom=niei de la Paris organizeaz`
dou` concursuri interna]ionale de crea]ie
artistic`, sculptur` [i art` digital`, sub
genericul „Br=ncu[i - omagiu [i mo[tenire“.
Cele dou` concursuri, pentru care arti[tii vor
lucra \n perioada aprilie - iulie, sunt deschise
studen]ilor de la [colile na]ionale superioare
de art` europene. Aceast` manifestare are ca
obiectiv s`-i reaminteasc` publicului importan]a operei sculptorului Constantin Br=ncu[i
\n istoria artei [i \n crea]ia artistic` contemporan`. Studen]ilor li se va pune la dispozi]ie

un atelier special amenajat [i echipat la
Re[edin]a arti[tilor de pe Domeniul Saint
Cloud, din apropiere de Paris. La \nceputul
lunii septembrie, un juriu format din 10
profesioni[ti ai artei din \ntreaga lume va
decide ce premii s` le acorde celor mai
reu[ite lucr`ri.

„Rom=nia polonezilor“
Institutul Cultural Rom=n din Var[ovia
lanseaz` \n luna martie programul „Rom=nia
polonezilor“, ce \[i propune s` stimuleze
cunoa[terea culturii rom=ne \n Polonia prin
medierea unor oameni de cultur` [i arti[ti
polonezi. „Rom=nia polonezilor“ va pune \n
valoare, prin diferite tipuri de evenimente conferin]e, expozi]ii, mese rotunde, lans`ri
de carte [i dezbateri - experien]e relevante
iscate de \nt=lnirea dintre sensibilitatea
polonez` [i spa]iul cultural rom=nesc. Primul eveniment din cadrul programului a
avut loc miercuri, 14 martie. Lansarea c`r]ii
„Aripi peste Transilvania“ a lui Marta
Cywinska [i dezbaterea „Transilvania exist`“,
organizat` cu aceast` ocazie, au avut ca loc

de desf`[urare Cafeneaua literar` Tarabuk
din Varsovia. Marta Cywinska este poet`,
traduc`toare din limba francez` [i critic
literar. Doctor \n litere, pred` antropologia
cultural` la Universitatea Agricol` din Var[ovia. „Aripi peste Transilvania“, publicat` la
Editura Eneteia din Var[ovia, este o
c`l`torie fic]ional` \ntr-o Transilvanie visat`,
un teritoriu pentru care autoarea, f`r` s` fi
vizitat Rom=nia, nutre[te o fascina]ie alimentat` de surse livre[ti. |n parte roman, \n
parte fragmentarium poetic, cartea, onest` [i
\nsufle]it`, este, simultan, recompunerea
unei Transilvanii imaginare [i omagiu adus
unor scriitori rom=ni precum Mircea Eliade
sau Emil Cioran. (RGN))

Rom=ni re]inu]i \n Republica Moldova
Optzeci [i trei de cet`]eni rom=ni au fost
re]inu]i pe 7 martie \n ora[ul Rezina din
Republica Moldova, pe motiv c` lucrau ilegal
la societatea ‘’Cimentul’’ din localitate, a
anun]at Biroul Migra]ie [i Azil din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne de la Chi[in`u
citat de Moldpres. Potrivit serviciului de
pres` al MAI, pentru a munci la SA
„Ciment“, cet`]enii Rom=niei au fost angaja]i
de mai multe SRL-uri din Moldova, care
\ncheiaser` acorduri cu compania francez`
„Lafarge“, proprietara \ntreprinderii „Ciment“
SA, prin care firmele respective \[i asumau
angajamentul de a g`si persoane calificate
pentru muncile solicitate.

Din start, \ns`, aceste SRL-uri au ac]ionat
contrar legisla]iei \n vigoare, \nc`lc=nd
prevederile unor articole din Legea cu privire
la migra]ie, f`r` a avea autoriza]ie de
\ncadrare [i f`r` aprobarea organelor competente, se arat` \n comunicatul Ministerului
de Interne de la Chi[in`u.
Potrivit sursei citate, cet`]enii rom=ni se
aflau pe teritoriul Republicii Moldova din
decembrie 2006 [i lucrau ilegal, \n doua
schimburi, \n calitate de sudori, montori,
l`c`tusi, zidari, mecanici etc. Ei erau
remunera]i cu 25 de euro pe zi [i cu un
adaos de 300 de lei moldovene[ti pentru
hran` [i cazare.

Film despre
imigran]ii
rom=ni
\n Spania
Institutul Cultural Rom=n din Madrid
va g`zdui, miercuri, 21 martie, o proiec]ie
special` de film. Proiec]ia peliculei „Sudoarea privighetorilor“, regizat` de spaniolul Juan Manuel Cotelo, ce are ca
personaj principal un imigrant rom=n \n
Spania, va fi parte a unei conferin]e pe
tema imigra]iei prin intermediul cinematografiei, sus]inute de Eduardo Moyano
Zamora, directorul Radio Exterior din
Spania. „Sudoarea privighetorilor“ este
prima pelicul` spaniol` ce trateaz` tema
imigra]iei rom=ne[ti \n Spania. Filmul este
o dram`, ce prezint` povestea unui violoncelist rom=n care emigreaz` \n Spania,
\n c`utarea visului s`u de a lucra \ntr-o
orchestra [i de a c=[tiga suficien]i bani c=t
s` \[i aduc` so]ia [i copilul al`turi de el.
Din distribu]ia filmului fac parte [i actorii
rom=ni Alexandru Agarici [i Ana Ioana
Macaria, al`turi de Carlos Ysbert [i Maria
de Medeiros. Filmul va fi difuzat miercuri,
21 martie, de la ora 19.00, la sediul ICR
Madrid. (RGN))

Slujb` de Pa[te
la Madrid
Ambasada Rom=niei la Madrid informeaz` c` \n acest an Slujba de Pa[ti, Sf=nta
S`rb`toare a |nvierii, se va oficia \n Plaza
Mayor din Madrid, prin grija Parohiei
Rom=ne Ortodoxe din capitala spaniol`.
Celebrarea liturghiei de c`tre p`rintele paroh
Teofil Moldovan, va \ncepe la ora 21.30, \n
noaptea de 7 aprilie. La slujb` sunt invita]i
s` participe to]i rom=nii care doresc s`
\mp`rt`[easc` aceast` mare s`rb`toare
cre[tin` cu ceilal]i co-na]ionali afla]i \n
Spania. (RGN))

