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B`sescu, comisar peste
rom=nii de pretutindeni
n perioada interbelic` la Bucure[ti se
analiza varianta \nfiin]`rii unui „comisariat“ pentru rom=nii din afara grani]elor
- cu misiunea de a-i sprijini pe ace[tia \n
p`strarea identit`]ii lor etnice [i culturale.
Invazia Armatei Ro[ii a anulat acest proiect
care va vedea lumina zilei mult mai t=rzie,
dup` mai mult de jum`tate de secol de
dezna]ionalizare. Rom=nii sud-dun`reni au
intrat \n statistici la categoria „al]ii“ sau au
disp`rut pur [i simplu din actele oficiale.
|ns` nu au disp`rut cu totul. Au
continuat s` existe [i s` \ncerce s`-[i
p`streze identitatea - \n ciuda autorit`]ilor.
|n ciuda vremurilor autorit`]ile de la
Bucure[ti au \ncercat la r=ndul lor s` nu
piard` condactul cu „rom=nii de pretutindeni“. De exemplu, ambasdorul Rom=-

|

niei de la Belgrad informa Bucure[tiul \n
1949 despre faptul c` rom=nii din Valea
Timocului nu aveau voie s`-[i joace horele
f`r` aprobare special` de la mili]ia s=rb`.
Cu siguran]` astfel de documente mai pot
fi g`site \n arhivele de la Bucure[ti ceea ce
ar permite s` ne facem o imagine cu
privire la modalitatea de supravie]uire a
culturii rom=ne[ti \n Serbia \n perioada
comunismului.
{i nu doar \n Serbia - Valea Timocului
se \ntinde ca regiune geografic` unitar`
p=n` la Vidin, \n Bulgaria. Acolo unde
persecu]iile autorit`]ilor de la Sofia continu`
[i \n ziua de azi: rom=nii sunt lipsi]i de
[coli [i de biserici. Tocmai de aceea s-au
v`zut sili]i s` se adreseze Consiliului
Europei pentru a le putea fi garantate

drepturile fundamentale - Bulgaria este
membr` a Uniunii Europene [i nu ar trebui
s` permit` ajungerea \n fa]a instan]elor
comunitare.
|ns` pentru ca Bucure[tiul s` poat`
contribui la p`strarea identit`]ii rom=nilor
de pretutindeni este nevoie de o lege - lege
care tocmai ce a fost retrimis` Parlamentului de c`tre pre[edintele B`sescu.
Deocamdat` un lucru e clar: excesiv de
r`sp=ndita structur` a diverselor institu]ii
care se ocup` de diaspora rom=neasc` s-a
dovedit total falimentar`. „Comisariatul“
rom=nilor de pretutindeni nu areu[it s` \[i
\ndeplineasc` \n totalitate misiunea a[a cum
a fost g=ndit` \n urm` cu mai mult de
jum`tate de secol.
George DAMIAN
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Rom=nii timoceni la
1949 - lipsi]i de dreptul
de a-[i juca hora
Problemele rom=nilor timoceni afla]i sub
autoritatea s=rbilor r`m=n acelea[i indiferent
de regimul politic - \ncep=nd cu secolul al XIX
lea, trec=nd prin perioada Regatului Iugoslav, a
Iugoslaviei comuniste [i chiar [i \n prezent.
Lipsa [colilor, a bisericilor, a publica]iilor [icane \n \nfiin]area asocia]iilor culturale, un
ochi aspru din partea autorit`]ilor care nu v`d
bine nici un fel de \ncercare de p`strare a
identit`]ii culturale.
Volumul „Schisma ro[ie. Rom=nia [i
declan[area conflictului sovieto-iugoslav
(1948-1950)“ realizat de Florin Constantiniu [i
Adrian Pop ne rezerv` o surpriz` nea[teptat`: la
pagina 216 con]ine un raport din 16 iunie 1949
al ambasadorului rom=n la Belgrad Teodor
Rudenco, pe marginea „conferin]ei muncitorilor
publici, politici [i culturali a rom=nilor din RPFI“
publicate \n ziarul Libertatea din 12 iunie 1949 raport prezentat \n r=ndurile urm`toare. Situa]ia
rom=nilor timoceni din Iugoslavia \n perioada
comunist` este extrem de pu]in cunoscut`:
accesul de dou` ori dificil la arhivele de la
Belgrad - o dat` din cauza limbii [i a doua oar`
din cauza autorit`]ilor s=rbe[ti - face ca
aceast` perioad` s` fie practic necunoscut`.
|ns` [i arhivele rom=ne[ti ad`postesc surprize
pl`cute.
Raportul ambasadorului Teodor Rudenco se
\ncadreaz` perfect pe linia „condamn`rii
titoismului“ de la Belgrad - \n mare vog` pe
atunci la Bucure[ti, de vreme ce tocmai
Gheorghe Gheorghiu Dej a adoptat rolul de
trompet` a Moscovei \n condamnarea „devierii“
lui Iosip Broz Tito. |ns` dac` \ndep`rt`m
balastul condamn`rii titoismului (absolut
necesar pentru ca ambasadorul s`-[i p`streze
postul \n acea perioad`) r`m=n o sum` de
informa]ii c=t se poate de relevante. Practic
ambasadorul rom=n realizeaz` o radiografie
aproape complet` a situa]iei rom=nilor
timoceni. Trebuie notat` mai ales partea final`
a raportului lui Teodor Rudenco care remarc`
„s=rbizarea“ rom=nilor din Valea Timocului,
dezna]ionalzarea lor [i controlul c=t se poate de
strict impus de autorit`]ile s=rbe[ti de la
Belgrad. De exemplu rom=nii din Valea
Timocului nu puteau s`-[i organizeze horele
duminicale f`r` s` aib` aprobare de la mili]ia
s=rb` - iar uniunile [i asocia]iile culturale
rom=ne[ti au fost desfiin]ate.

Raportul Rudenco „serbizarea [i
titoizarea rom=nilor“
C=teva comentarii [i observa]ii pe marginea „conferin]ei muncitorilor publici, politici
[i culturali a rom=nilor din RPFI“ publicate

Stalin, „t`tucul popoarelor“

|n studiul introductiv al volumului amintit, Florin
Constantiniu remarc` faptul c` ruptura dintre
Tito [i Moscova nu a fost ceva brusc [i
nea[teptat - ci a fost o urmare logic` a unei
serii de evenimente. Printre proiectele de
organizare a regiunii balcanice de dup` cel deal doilea r`zboi mondial Belgradul a sus]inut
inclusiv o variant` prin care ora[ele Timi[oara
[i Re[i]a ar fi trebuit s` fie anexate de Serbia. |n
ianuarie 1945 liderul comunist de la Belgrad
Andrija Hebrang i-a cerut lui Stalin „alipirea
teritoriului rom=nesc din zona Timi[oara,
inclusiv ora[ul Timi[oara. Hebran argumenteaz`
cererea prin faptul c` aceast` zon` este un
jude] populat exclusiv de s=rbi. Ora[ul
Timi[oara a fost locuit mai ales de germani [i
acum de asemenea poate fi cedat Iugoslaviei.
(...) Hebrang solicit` de asemenea schimbarea
frontierei Rom=niei \n zona ora[ului Re[i]a,
\ntruc=t \n acest ora[ aflat pe teritoriul
Rom=niei, la 20 de km de frontiera cu Iugoslavia
sunt uzine metalurgice absolut necesare
Iugoslaviei“.

\n „Libertatea“ din 12 VI 949
1) Trec=nd peste faptul c` „conferin]a“ a
fost deschis` [i „salutat`“ de reprezentan]i
oficiali iugoslavi, delega]i ai centrului pentru
Voevodina, \n majoritate s=rbi sau ne[tiutori
de limb` rom=neasc` (directorul liceului de
ex.) aproape to]i „reprezentan]ii“ vie]ii
publice, politice [i culturale din Voevodina
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pentru rom=ni sunt sau din Belgrad (Popin
Andrei, Vasile Popa, Aurel Gavril`) sau ... din
Co[tei (Gaico Eva, Visu Ilie, B\licea Cornel,
Ion S=rbu). De nici o alt` localitate rom=neasc` ([i sunt zeci de sate curat rom=ne[ti)
nu se pomene[te \n afar` de V\r[e], colonizat
\n ultimii ani numai cu s=rbi.
|n orice caz, adun`tura pare s` fi fost

contact
str=ns` la comand` numai din Belgrad, V=r[e] [i Co[tei, f`r` participarea reprezentan]ilor adev`ra]i din satele rom=ne[ti
(Uzdin, Voevodin]i, Novo-Selo etc.)
2) Cine sunt reprezentan]ii „adev`rului [i
moralei comuniste“ din scrisoarea c`tre
radio-urile rom=ne[ti, prezen]i la conferin]` [i
acei care au vorbit [i isc`lit scrisoarea?
a. Mihai Avramescu, redactorul revistei
\n limba rom=n` „Lumina“ care reproduce
traducerile discursurilor s=rbe[ti a]=]`toare [i
a articolelor din „Borba“. Este fost \nv`]`tor
trimis de regimurile reacionare rom=ne[ti de
pe vremuri (935-36) pentru a infiltra o
politic` imperialist`, fascist` [i un timp
legionar` a cercurilor conduc`toare de
atunci. Astfel \n zilele loviturii legionare el a
\mbr`cat uniforma verde, procura [i difuza
bro[uri [i portrete ale conduc`torilor legionari. Mai t=rziu acela[i lucru \l f`cea
pentru germanii ocupatori ai Serbiei [i Voevodinei afi[=nd portrete de-ale „fuhrerului“ \n
[coal` [i \nv`]=nd pe copiii ce i-au fost
\ncredin]a]i s` c=nte mar[uri nem]e[ti [i
ocazionale dintre care unele ce rimau \n
„Stalin... Kremlin“ [i alte baliverne belicoase.
A terminat prin apel [i str=ngerea unui grup
de „voluntari“ rom=ni \n fruntea c`rora a
plecat s` lupte peste Nistru. (E drept c`
„voluntarii“ ace[tia s-au risipit pe drum, iar
el s-a \ntors cur=nd \mpins de ... la[itate, nu
de con[tiin]`). Dup` eliberare a fost
\ndep`rtat de la \nv`]`m=nt de conducerea
local` rom=neasc` (Lup[ici) dar imediat s-a
angajat prin Belgrad [i Novi Sad \n
activitatea „politic`“, „public`“ [i „cultural`“
ca salariat al noilor st`p=ni. Ca atare particip` activ la serbizarea [i titoizarea rom=nilor din Banat.

Spioni
[i [antaje
b. Aurel Gavril`, student - scriitora[ pretins, c`ci \n realitate este agentul „secret“ al
UDBA-ei (serviciul secret iugoslav, n.red.)
\nc` \nainte de rezolu]ie. Ca atare a fost
trimis s` se infiltreze \n Ambasada noastr`
din Belgrad pentru a spiona [i informa direct
pe Rancovici. Alungat [i izolat dup` primele
\ncerc`ri de manevrare, a continuat totu[i s`
acosteze pe strad` pe func]ionarii ambasadei
\ncerc=nd \n numele „socialismului“ s`-i recruteze \n serviciul UDBA-ei pentru
informarea lui Rancovici. Nu s-a eschivat de
la cele mai josnice \ncerc`ri de [antaj,
amenin]`ri etc. specifice st`p=nilor s`i de la
UDBA. Nu duce nici o alt` activitate „public`“ sau „cultural`“ pe t`r=mul rom=nesc.
|n restul timpului liber urm`re[te pe colegii
lui, studen]i patrio]i.
c. Vasile Popa, t=n`rul absolvent al literelor, scos pentru incapacitate de la ora-radio
a pionierilor, men]inut la revista „Knijevme
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Novine“ a societ`]ii scriitorilor unde
„informeaz`“ redac]ia asupra mi[c`rii literare
rom=ne[ti din RPR [i unde „n-a reu[it“ s`
publice nimic despre realiz`rile noastre. Sub
acest pretext este „trimis“ s` ia contact cu
Ambasada noastr`. De altfel e bun [i intim
prieten al lui A. Gavril` [i cunoa[te la
perfec]ie activitatea „secret`“ de agent al
UDBA-ei. Ca om de \ncredere al st`p=nirii,
a prezidat ultimul congres al uniunilor
culturale rom=ne[ti din Voevodina, dup` care
aurmat dizolvarea acestor organiza]ii [i
\nglobarea lor \n Frontul Popular \mpreun`
cu celelalte societ`]i culturale ale na]ionalit`]iklor asuprite (ungar`, slovac`) din
Voevodina, toate sub domina]ia, „tutela [i
comanda“ s=rbeasc` din Novi Sad. A refuzat
s` se \ntoarc` profesor de limba rom=n` \n
satul lui natal sau V=r[e], consider=nd c` a[a
ceva n-are nici o perspectiv` \n viitor, c`
numai la Belgrad [i prin fuziune cu s=rbii el
poate s`-[i fac` carier`.
d. Popin Andrei, este omul de \ncredere
a Direc]iei de Informa]ii de pe l=ng`
pre[edin]ia Consiliului s=rbesc. Ca atare este
ata[at pe l=ng` radio-emisia rom=neasc` la
Belgrad, cenzureaz` [i taie tot ce se refer`
pozitiv la RPR, redacteaz` mai toate
articolele de fond radiodifuzate anonim \n
rom=ne[te din Belgrad. Urm`re[te pe
colaboratorii din subordine, reu[ind s` ob]in`
unele arest`ri, \ntre care [i a unei cet`]ene
rom=ne de la radio, pentru simplul motiv c`
s-ar fi \nt=lnit \n timpul conferin]ei dun`rene
cu un vechi cunoscut din ]ar`. E o lichea
c`reia \i place c=teodat` s` jongleze afirm=nd
c` [tie ce-l a[teapt`, odat` ce dreptatea
poporului iugoslav va triumfa, dar c` p=n`
atunci \mparte el „dreptatea“. Are un trecut
obscur [i colabora]ionist.
Ceilal]i to]i sunt necunoscu]i, anonimi
etc.

Iosip Broz Tito

Problemele
rom=nilor timoceni
3) F`r` \ndoial` c` \ntreaga aceast`
„hait`“ urm`re[te preg`tirea unei atmosfere
pentru arest`rile bunilor rom=ni din Iugoslavia
[i eventual \nscenarea unui proces contra
acestora [i, \n primul r=nd, contra deputa]ilor
aresta]i Lup[ici, Florea Traian [i al]ii.
E de notat c` nici lichelele de la aceast`
„conferin]`“ n-au \ndr`znit s` pomeneasc`
numele celor aresta]i [i \n genere oficialitatea
n-are curaj s` aduc` aceasta, [i mai ales
adev`ratele motive, \n fa]a opiniei publice
rom=ne[ti.
{i adev`ratele motive sunt multe:
Satele rom=ne[ti nu aprob` politica clicii
titoiste [i a reprezentan]ilor s`i \n satele
acestea.
Satele rom=ne[ti sunt pentru prietenia cu
URSS [i pentru rela]ii fr`]e[ti cu poporul
rom=n din RPR.
Satele rom=ne[ti rezist` la politica oficial`
de s=rbizare [i nu aprob` dizolvarea [i
oprirea activit`]ii societ`]ilor (uniunilor)
culturale rom=ne[ti. (Azi n-au voie s` fac`
hor` f`r` autoriza]ia prealabil` a mili]iei
s=rbe[ti).
Satele rom=ne[ti protesteaz` c` li se
scoate limba rom=neasc` din rela]iile cu
autorit`]ile locale, c` s-au dat jos firmele rom=ne[ti de la prim`rii, c` sigiliile rom=ne[ti
au fost \nlocuite cu cele s=rbe[ti etc.
Satele rom=ne[ti resping zvonurile lansate
de provocatori titoi[ti s=rbi despre apropiata
creare a celei de-a [aptea republici \n Iugoslavia „Voevodina Mare“ cu Re[i]a [i Timi[oara. Deci palavrele lui Avramescu, Popin,
Gavril` etc. nu reprezint` opinia public` [i
cultural` rom=neasc` din Voevodina.
Bucure[ti 16.06.1949
(Intertitlurile apar]in redac]iei „Contact“)

Gheorghe Gheorghiu Dej
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Cum se \ncearc`
fal[ificarea originii
Rom=nilor Timoceni
Problema rom=nilor timoceni s-a aflat \n aten]ia
Bucure[tiului de foarte mult` vreme - drept
dovad` articolul „Cum se \ncearc` fal[ificarea
originii Rom=nilor Timoceni“ ap`rut sub
semn`tura lui A. Andrei \n revista „Timocul“ din
anul 1938 pe care \l pute]i citi \n r=ndurile ce
urmeaz`. Am p`strat ortografia epocii - care
confer` un inconfundabil aer de autenticitate
textelor din perioada interbelic`.
Articolul amintit - trec=nd peste stilul pe alocuri
patetic, o alt` marc` a perioadei - este structurat
pe dou` p`r]i. |n prima parte este lansat` ideea
unui generos „comisariat“ pentru rom=nii uita]i
din afara grani]elor ]`rii - \n vreme ce \n partea a
doua ne este prezentat un caz de \ncercare de
falsificare flagrant` a istoriei rom=nilor de la
sudul Dun`rii.
„Comisariatul“ pentru „rom=nii de pretutindeni“
va prinde form` abia peste 60 de ani sub
denumirea de „Departament pentru Rela]ii cu
Rom=nii de Pretutindeni“ - interludiul perioadei
comuniste ab`tute asupra Rom=niei a anulat
acest proiect pentru mai mult de jum`tate de
secol. |ns` trebuie remarcat` ideea de baz`
formulat` \nc` din 1938: organiza]ia dedicat`
rom=nilor de pretutindeni urma s` le sprijine
acestora dreptul fundamental de a-[i p`stra
cultura prin intermediul [colii [i bisericii.
C=t despre \ncercarea de falsificare a istoriei

Un comisariat
pentru rom=nii
de pretutindeni
Nu vrem s` polemiz`m, dar \ncercarea
este prea grav`, ca s` fie trecut` cu t`cerea.
|n timp ce minorit`]ile dela noi se bucur`
de deplin` libertate \n ce prive[te \ntrebuin]area limbii lor materne, av=nd [colile [i
bisericile lor pentru a fi p`strat` fiin]a lor
etnic`, rom=nii timoceni nu au nici una din
aceste libert`]i. Ei nu au nici [coli [i nici
biserici rom=ne[ti. |n timp ce statul nostru
poart` o deosebit` grije [i tratament minorit`]ilor dela noi din ]ar`, c`ut=nd a veghia la
drepturile lor acordate prin tratatele
interna]ionale s` nu fie cu nimic [tirbite.
Rom=nii timoceni [i \n general to]i Rom=nii de
peste hotare sunt sorti]i s`-[i duc` via]a
am`r=t` sunt ataca]i direct \n fiin]a lor etnic`,
crez=ndu-i o prad` u[oar` pentru desna]ionalizare [i asimilare \n masa majoritar`.
{i dac` o m=n` de ajutor nu li se poate
da direct la fa]a locului, credem c` problema
lor trebue ridicat`, cel pu]in aci \n ]ar`, la

rom=nilor timoceni aceasta venea la 1938 din
partea primarului Vidinului, dr. Boncev care
publica un volum care nu poate st=rni dec=t
r=sete prin originalitatea sa dus` la extrem. Dr.
Boncev sus]inea c` rom=nii din valea Timocului
bulg`resc ar fi bulgari emigra]i \n Rom=nia din
cauza turcilor [i re\ntor[i \n a doua jum`tate a
secolului al XIX lea - tot sub st`p=nire turc`! \ns` \mbog`]i]i cu un „jargon vlaho-bulg`resc“.
Modelul este acela[i ca \n toate celelalte
\ncerc`ri de falsificare a istoriei: rom=nii sunt de
fiecare dat` veni]i de undeva de-aiurea [i nu au
nici o leg`tur` cu teritoriul pe care \l locuiesc. A
doua component` a falsific`rii: rom=nii nu
vorbesc \n nici un caz limba rom=n` [i
„jargoane“ sau orice altceva. Trebuie remarcat`
[i nota de final a articolului din 1938 care
men]ioneaz` faptul c` autorit`]ile bulg`re[ti \i
persecutau pe rom=nii timoceni care ascultau
emisiunile Radio Bucure[ti sau discuri cu muzic`
rom=neasc`. Evolu]ia tehnicii [i sprijinul pe care
acesta \l furnizeaz` \n p`strarea unei culturi a
dat fiori \nc` din 1938 - \ns` este greu de crezut
c` \n condi]iile existen]ei internetului [i Uniunii
Europene va putea cineva s` blocheze ini]iativele
actuale de p`strare a identit`]ii rom=nilor de la
su de Dun`re.

rangul de problem` de stat. Aceast` problem`
se impune imperios, ]in=nd seama de timpurile pe care le tr`im. Ea trebe tratat` de
conduc`torii statului nostru paralel cu
problema minorit`]ilor dela noi. Din moment
ce s-a judecat c` pentru minorit`]ile noastre
este bine s` avem un Comisariat oficial care
s` le \ngrijeasc`, cu at=t mai mult se impune
\nfiin]area unui alt Comisariat paralel, care s`
se ocupe de soarta fra]ilor no[tri dragi r`ma[i
peste hotare.
|n primul r=nd acest comisariat ar urma
s` fac` o num`r`toare precis` a tuturor
fra]ilor no[tri de peste hotare, s`-i [tie unde
se g`sesc [i cum tr`iesc, urm=nd ca ulterior,
pe c`i diplomatice s` se \ncerce, de va fi
posibil s` se vin` \n ajutorul lor pentru a le
salva fiin]a etnic` prin deschideri de [coli [i
biserici rom=ne[ti.
Credem c` acordarea acestor drepturi
rom=nilor de peste hotare nu ar putea [tirbi
cu nimic rela]iile [i amici]iile pe care le avem
cu ]`rile limitrofe, \n care avem fra]i de ai
no[tri, m`sura ne av=nd la baz` nimic
subversiv, ba din contr`, aceste nuclee de
rom=ni, cultivate acolo unde se g`sesc, ar
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constitui bastioane [i mai puternice pentru
str=ngerea [i ad=ncirea [i mai mult a rela]iilor
[i amici]iilor ce le avem cu vecinii no[tri. De
altfel m`sura nu ar fi de c=t una de echitate
[i umanitate ce vecinii no[tri ar acorda-o
fra]ilor no[tri dela ei, a[a cum Statul nostru
le-a acordat-o cona]ionalilor lor de la noi.
Dar \n timp ce vorbim de aceste desiderate, via]a \[i deap`n` firul ei [i realuitatea
ne \nf`]i[eaz` situa]ia fra]ilor no[tri de peste
hotare, c=t se poate de trist`.
Am spus mai sus c` ei sunt lipsi]i de cele
mai elementare mijloace de a-[i putea
conserva fiin]a lor etnic` - [coal` [i biseric`
rom=neasc`. Nu mai vorbim de faptul c` ei
nu au nici dreptul de a se asocia \n societ`]i
culturale, de a-[i tip`ri c`r]i, ziare [i reviste \n
limba lor [i de a avea bibliotecile lor.

Falsificarea
Astfel dezarma]i \ns`, ei sunt supu[i de
vecinii no[tri presiunii desna]ionaliz`rii [i
asimil`rii. {i este p`cat s` fie l`sa]i \n voia
soartei deoarece procesul se petrece sub ochii
no[tri, \n imediata vecin`tate a grani]elor ]`rii
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noastre, sub ferestrele noastre. Mijloacele de
desna]ionalizarea lor sunt diferite. Ne vom
referi \ns` la unul \ntrebuin]at contra rom=nilor din Bulgaria.
De cur=nd ne-a c`zut \n m=n` o carte cu
titlul: „Satul Bregova, azi [i \n trecut“, scris`
de faimosul Dr. Bonceff din ora[ul Vidin,
primarul ora[ului, unul din cei mai mari
inamici ai rom=nilor timoceni, de[i [ovinismul
lui bulg`resc nu cadreaz` cu concep]iile lui
politice, fiind cunoscut de to]i ca comunist
convins.
}inem s` apreciem dela \nceput c` Bregova este cea mai mare comun` din jurul
Vidinului, av=nd o popula]ie de peste 6.000 de
suflete, curat rom=neasc`.
Totu[i, Doctorul Bonceff, \n cartea sa,
dup` o serie de considera]iuni de ordin:
geografic, sociologic [i economic, trece la
scopul urm`rit de cartea sa, anume s` descrie
trecutul comunei, adic` s` fac` [i istorie. La
acest capitol dup` ce face filosofia vie]ii
omului primitiv, ajunge la epoca roman`,
afirm=nd c` la \nceputul erii noastre [i p=n`
la venirea bulgarilor \n peninsula balcanic`, pe
locul unde se afl` azi comuna Bregova,
romanii au avut o citadel` pentru ap`rarea
drumului care ducea dela Dun`re pe valea
Timocului spre marea Egee [i Adriatic`.
Despre aceast` citadel` [i despre drumul
roman care trecea pe aci ne vorbesc [i azi
ruinele fort`re]ii , care se g`sesc \n partea de
apus a satului precum [i ruinele podului de
peste r=ul „Timoc“ din dreptul satului.
Pe de alt` parte, tot \n aceea carte, g`sim
[i afirma]ia c` \n jurul citadelei s-a format \nc`
de la \nceputul ocupa]iei romane o puternic`
a[ezare de oameni, lucru pe care noi nu-l
contest`m, aceasta fiind ceva normal, fiindc`
\n politica lor de romanizare a provinciilor
Imperiului, romanii au procedat la fel \n toate
]inuturile st`p=nite de ei.
Dar din toate aceste afirma]iuni mai
ajungem la concluzia c` din moment ce locul
unde azi se afl` comuna Bregova, \n timpul
romanilor era o a[ezare militar` dublat` de
una civil` [i din moment ce [i azi g`sim acolo
numai rom=ni cura]i, ace[ti rom=ni nu pot fi
altceva dec=t urma[ii acelor romani dela
\nceputul erii noastre, care au fondat aceast`
a[ezare [i c` de atunci p=n` azi p`m=ntul pe
care tr`esc [i pe care l-au lucrat cu sudoarea
frun]ii lor le-a apar]inut numai lor. Dealtfel
credem c` aceea[i origin` o au toate a[ez`rile
de rom=ni din Valea Timocului [i dreapta
Dun`rii.
|ns` onorabilul nostru doctor nu vrea s`
fie de aceea[i p`rere cu noi. Domnia Sa vine
deodat` s` afirme c` prin secolul al 7-lea
d.Hr., secol care coincide cu venirea bulgarilor
\n peninsula balcanic`, pe valea Timocului sar fi \nt=mplat o inunda]ie catastrofal` potopul (pag. 86) [i c` toate a[ez`rile de pe
acolo, \mpreun` cu oameni cu tot (care
oameni credem c` erau romani sau rom=ni,
pute]i s` le spune]i cum dori]i) au fost rase
de pe fa]a p`m=ntului.
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Fugi]i de turci - \ntor[i
de dragul turcilor
|n locul lor \ncep s` vin` [i s` se a[eze
hoardele de bulgari din principatele bulg`re[ti
din Transilvania (!?) [i satul devine bulg`resc
iar locuitorii bulgari. {i a[a a fost tot timpul
domina]iei bulgare p=n` la venirea turcilor \n
sec. al XIV lea. Acum se \nt=mpl` alt`
nenorocire. Bulgarii de aici, de frica turcilor
\[i iau lumea \n cap [i fug care \ncotro v`d
cu ochii: unii \n Serbia, al]i \n Rom=nia,
Ungaria [i chiar \n Rusia, ca s` scape de
robie (pag. 88).
Dup` ce au stat mai multe zeci sau sute
de ani \n aceste ]`ri „bulgarilor“ din comuna
Bregova le-a venit dor de satul lor natal [i \n
timpul lui Husein Pa[a (cartea nu arat` \n ce
an a domnit acest Pa[e turcesc la Vidin) au
\nceput s` se \ntoarc` pe la vetrele lor.
{i iat` ce ne spune acum savantul nostru
doctor (cit`m textul din cartea D-sale pag. 88
[i 89):
„Printre primii locuitori ai satului Bregova,
\n timpul domniei loaiale a lui Husein Pa[a
\ncep s` se \ntoarc` din Ungaria, din Rom=nia
[i din Rusia unii dintre primii emigran]i care
nu au putut s` mai suporte robia de acolo (!?)
[i pe care dorul de libertate i-a \mpins spre
vetrele lor natale s-au \ntors [i au format
mahalaua (cartierul) de Nord al comunei
Bregova, care a fost separat` de cea dela Sud
de pia]a actual` a satului. Ace[ti coloni[ti (!?)
se numeau «]`r`ni[ti» pentruc` unii din ei
veneau din Rom=nia [i vorbeau un jargon
Vlaho-bulg`resc“, care s-a p`strat [i p=n`
acum.
Tot pe vremea aceea, prin prima jum`tate
a secolului trecut (deci Husein pe atunci
trebuie s` fi fost Pa[e la Vidin) au \nceput s`
se \ntoarc` emigrabn]i [i de pe valea
Timocului, care nu au putut s` se \mpace cu
m`surile de \mpilare a s=rbilor, care au vrut
s`-i fac` s` se cread` drept s=rbi. Ei s-au
intercalat \ntre primele dou` grupuri [i au
servit ca leg`tur` a lor...“
Din cele citate se poate vedea c` se

recunoa[te c` locuitorii satului Bregova vorbesc rom=ne[te, \ns` nu chiar rom=ne[te, ci
un jargon Vlaho-bulg`resc, la care s-a ajuns
a[a cum ne arat` dl. Dr. Bonceff \n teoria sa
ciudat`.
{i este cu at=t mai ciudat, c=nd te
g=nde[ti c` to]i ace[ti „bulgari“ \ntor[i din:
Ungaria, Serbia, Rusia [i Rom=nia nu [tiau s`
mai vorbeasc` de c=t rom=ne[te [i se numeau
]`r`ni[ti, adic` veni]i din }ar`, care la
timoceni \nseamn` numai Rom=nia, ca [i c=nd
[i \n Ungaria [i \n Serbia [i \n Rusia se
vorbe[te numai rom=ne[te (!?).
Am spus dela \nceput c` nu vrem s`
polemiz`m, \ns` am vrut s` ar`t`m opiniei
publice rom=ne metodele pe care le
\ntrebuin]eaz` oamenii de [tiin]` bulgari
pentru ca prin tot felul de mistific`ri ale
adev`rului s` poat` s` induc` \n eroare pe
bie]ii rom=ni timoceni, f`c=ndu-i s` cread` c`
nu sunt rom=ni, ci descenden]ii hunilor sau
mai [tiu ce alte hoarde.
Deci \n aceasta const` atacul ce se d`
fra]ilor no[tri de peste hotare [i \n special
celor de pe valea Timocului de elementul
majoritar \n mijlocul c`rora tr`esc, care \ncearc` desna]ionalizarea lor prin toate
mijloacele posibile.
{i \[i \nchipue ori [i cine ce poate deveni
cu timpul sufletul acestor fra]i ai no[tri,
neajuta]i de nimeni \n lupta lor de conservare
etnic`, lipsi]i de [coal` [i biseric` rom=neasc`,
care s` le lumineze mintea [i inima.
Se impune a[a dar ca }ara-mam` s` le
vin` \n ajutor cu un ceas mai devreme pentru
a-i salva dela o pieire sigur`, care ar fi o mare
pierdere pentru neamul rom=nesc.
A. ANDREI
Din surs` sigur` afl`m c` autorit`]ile
bulgare din Vidin au pornit \n ultimul rimp s`
persecute pe acei rom=ni ai no[tri de acolo
care av=nd aparate ca radio ar fi vrut s`
prind` postul Bucure[ti sau pe acei care au
patefoane [i \ncearc` de a utiliza pl`cu cu
c=ntece rom=ne[ti.
(Intertitlurile apar]in redac]iei „Contact“)
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B`sescu \i vrea sub
aripa sa pe rom=nii
de pretutindeni
Pre[edintele Rom=niei, Traian B`sescu, a
trimis pe 10 aprilie 2007 Parlamentului Rom=niei, cererea de reexaminare a Legii privind
sprijinul acordat rom=nilor de pretutindeni, se
arat` \ntr-un comunicat al Pre[edin]iei.
Pre[edintele B`sescu a solicitat Parlamentului
reexaminarea Legii pentru rom=nii de pretutindeni transmise spre promulgare, \n sensul
modific`rilor ar`tate, urm=nd ca Parlamentul
s` decid` forma final` a acesteia.
Legea primit` spre promulgare are ca
obiect de reglementare drepturile [i sprijinul
acordat rom=nilor din afara frontierelor de stat
ale Rom=niei, precum [i trecerea Departamentului pentru Rom=nii de Pretutindeni din
subordinea Ministerului Afacerilor Externe \n
subordinea Cancelariei Primului-Ministru. Actul
normativ, se arat` \n cererea de reexaminare,
„ar trebui s` clarifice institu]iile care se ocup`
de rela]ia cu rom=nii de pretutindeni. Structura
existent` a organismelor [i organiza]iilor guvernamentale care se ocup` de „rom=nii de
pretutindeni“ este, \n momentul actual, stufoas` [i neclar` \n ceea ce prive[te atribu]iile
pe care aceste organisme le au \n domeniul
rela]iilor cu rom=nii de pretutindeni“.

Neclarit`]i birocratice
Pre[edintele B`sescu a reamintit Parlamentului c`, \n prezent, exist` un Departament
pentru Rela]iile cu Rom=nii de Pretutindeni \n
cadrul Ministerului Afacerilor Externe, un
oficiu guvernamental (Oficiul pentru gestionarea rela]iilor cu Republica Moldova - \n
cadrul Cancelariei Primului Ministru), 5 direc]ii
de specialitate (Direc]ia pentru Rom=nii din
Vecin`tate [i Balcani; Direc]ia pentru Originarii
din Rom=nia, Directia Cooperare cu Republica
Moldova - \n cadrul MAE; Direc]ia Protec]ia
Drepturilor Cet`]enilor Rom=ni care Lucreaz`
\n Str`in`tate - \n cadrul Ministerului Muncii,
Solidarit`]ii [i Familiei; Direc]ia Rom=nii din
afara ]`rii - \n cadrul Institutului Cultural
Rom=n), un compartiment de specialitate \n
cadrul Ministerului Educa]iei [i Cercet`rii [i
un birou pentru cet`]enie \n cadrul Ministerului Justi]iei. De asemenea, \n
coordonarea MAE se afla [i Centrul „Eudoxiu
Hurmuzachi“ pentru rom=nii de pretutindeni,
iar \n coordonarea MEC se afl` Institutul
Limbii Rom=ne. B`sescu a apreciat c` „o

Congresul rom=nilor
de pretutindeni
la Cotroceni

solu]ie viabil` pentru func]ionarea opera]ional`
a acestor structuri ar putea fi comasarea lor
sau organizarea acestora \ntr-o singur`
institu]ie guvernamental`, ob]in=nd astfel,
simplificarea sau eliminarea birocra]iei [i
existen]a unei institu]ii care poate func]iona
optim, la standarde calitative ridicate“.
De asemenea, \n cerere se aminte[te c`
articolul 7 din Constitu]ia Rom=niei prevede c`
„Statul sprijin` \nt`rirea leg`turilor cu rom=nii
din afara frontierelor ]`rii [i ac]ioneaz` pentru
p`strarea, dezvoltarea [i exprimarea identit`]ii
lor etnice, culturale, lingvistice [i religioase, cu
respectarea legisla]iei statului ai c`rui cet`]eni
sunt“, iar Pre[edintele Rom=niei reprezint`
Statul rom=n, a[a cum statueaz` Constitu]ia
Rom=niei \n art. 80 alin.1. Or, Legea transmis`
spre promulgare nu con]ine nicio dispozi]ie
referitoare la atribu]iile Pre[edintelui Rom=niei
din prisma leg`turii acestuia cu rom=nii de
pretutindeni. Acesta este ales prin vot de c`tre
to]i cet`]enii rom=ni, care trebuie s`
beneficieze de protec]ia conferit` [i de art. 17
din Constitu]ia Rom=niei, care prevede c`
„Cet`]enii rom=ni se bucur` \n str`in`tate de
protec]ia statului rom=n [i trebuie s`-[i
\ndeplineasc` obliga]iile, cu excep]ia acelora ce
nu sunt compatibile cu absen]a lor din ]ar`“.

Astfel, se mai arat` \n cererea trimis` Parlamentului, Pre[edintele asigur`, \n colaborare
cu direc]ia de profil din Ministerul Afacerilor
Externe, leg`tura cu comunit`]ile rom=ne[ti
din str`in`tate: „Legea supus` promulg`rii
gole[te de con]inut atribu]iile Pre[edintelui fa]`
de rom=nii de pretutindeni. |n acest context,
consider`m c` ar fi esen]ial ca organizarea
Congresului Rom=nilor de Pretutindeni s` fie
sub patronajul Pre[edintelui Rom=niei [i nu
sub cel al Parlamentului Rom=niei, cum prevede prezenta lege, la art. 7“. |n ceea ce
prive[te instituirea Consiliului Rom=nilor de
Pretutindeni, [eful statului consider` c` acesta
ar putea avea stabilite atribu]ii care s`
priveasc` func]ionarea [i dezvoltarea sprijinului
acordat rom=nilor de pretutindeni: „Crearea
acestui organism doar pentru organizarea
Congresului anual al Rom=nilor ar putea
deveni o atribu]ie \n cadrul unei institu]ii deja
existente, care are alocate fonduri de la
bugetul de stat. Crearea acestei institu]ii ar
putea fi organizat` din reprezentan]i ai
rom=nilor din diaspora, [i ar putea s` fie, de
asemenea, un for intern al celor care tr`iesc
[i muncesc \n afara frontierelor de stat ale
Rom=niei, ap`r=ndu-le drepturile [i interesele“.
Totodat`, \n cererea trimis` Parlamentului, se precizeaz` c` preluarea Centrului
„Eudoxiu Hurmuzachi“ de c`tre Cancelaria
Primului Ministru nu este oportun`, pentru
c` acest centru a fost creat \n coordonarea
Ministerului Afacerilor Externe, fiind \n
permanent` leg`tur` cu Departamentul
Rom=nilor de Pretutindeni. „Aducerea Centrului „Eudoxiu Hurmuzachi“ pentru Rom=nii
de Pretutindeni, \n coordonarea Ministerului
Educa]iei [i Cercet`rii ar \nsemna reluarea
activit`]ii educa]ionale \n sprijinul rom=nilor
din afar`, cercetarea \n domeniul protej`rii
vorbitorilor de limb` rom=n` [i sprijinirea
[colilor rom=ne[ti din afar`. Totodat`, scopul
acestui centru nu va mai fi privit de alte
autorit`]i altfel dec=t, din prisma rolului s`u,
de sus]in`tor al \nv`]`m=ntului \n limba
rom=n` [i \n afara grani]elor geo-fizice ale
Rom=niei“, se arat` \n solicitarea trimis`
Legislativului de c`tre [eful statului.
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Voronin atac`
Europa cu limba
moldoveneasc`
|ntr-un document confiden]ial, trimis recent de cancelaria
pre[edintelui comunist de la Chi[in`u, Vladimir Voronin, c`tre
reprezentan]ele diplomatice ale Republicii Moldova din ]`rile
Uniunii Europene, este dispus` \nlocuirea c=t mai rapid` a limbii
rom=ne cu „limba moldoveneasc`“, \n dialogul direct cu institu]iile
comunitare [i autorit`]ile ]`rilor de re[edin]`.
|n \ncercarea de a profita de legisla]ia avansat` a Uniunii Europene
\n domeniul protec]iei drepturilor omului [i a drepturilor lingvistice,
administra]ia preziden]ial` a Republicii Moldova a cerut
diploma]ilor moldoveni acredita]i pe l=ng` organismele comunitare
de la Bruxelles, precum [i \n ]`rile membre ale Uniunii Europene,
s` foloseasc` \n mod exclusiv sintagma de „limb` moldoveneasc`“,
\n activitatea lor.

For]=nd m=na Europei
Documentul confiden]ial trimis conducerii
Ministerului Afacerilor Externe [i al Integr` rii
Europene (MAEIE) al Republicii Moldova
prevede sanc]iuni pentru diploma]ii moldoveni
ce nu se vor conforma noii dispozi]ii preziden]iale. Credincios strategiei sovietice de
inventare a unui „popor moldovenesc“ [i a unei
„limbi moldovene[ti“, pre[edintele comunist de
la Chi[in`u, Vladimir Voronin, nu este la prima
\ncercare de a for]a autorit`]ile comunitare
europene s` recunoasc` existen]a „etniei moldovene[ti“, ca fiind separat` de poporul rom=n.
Conform unor surse diplomatice moldovene[ti, opozi]ia manifestat` de unii membri ai
corpului diplomatic [i consular al Republicii
Moldova, acreditat \n ]`rile Uniunii Europene
fa]` de noile cerin]e comuniste a fost aspru
sanc]ionate, inclusiv prin drastice reduceri
salariale. Principalele ambasade ale Republicii
Moldova vizate \n documentul remis MAEIE
de la Chi[in`u sunt cele din Belgia, Fran]a,
Marea Britanie, Germania, Italia, Ungaria,
precum [i reprezentan]ele acreditate ale
Moldovei pe l=ng` Uniunea European` [i
NATO.
Conducerilor acestor reprezentan]e diplomatice li se cere s` comunice \n regim de
urgen]` autorit`]ilor din ]`rile gazd` despre
folosirea exclusiv` a „limbii moldovene[ti“ \n
redactarea coresponden] ei oficiale a ambasadei
respective sau a documentelor bilaterale pe
care oficiali de la Chi[in`u le vor \ncheia.
Pentru impulsionarea „revigor`rii limbii na]ionale moldovene[ti \n mediile oficiale europene“,
dup` cum este specificat \n document, administra]ia preziden]ial` condus` de comunistul
Voronin a dispus ca Academia de {tiin]e a

Republicii Moldova, Ministerul Educa]iei [i
Tineretului, precum [i Ministerul Culturii [i
Turismului s` pun` la dispozi]ia ambasadelor,
\n vederea difuz`rii gratuite c`tre institu]iile
politice comunitare sau na]ionale din ]`rile
europene, dic]ionare de „limb` moldoveneasc`“
[i diferite lucr`ri prin care este demonstrat`
existen]a „limbii moldovene[ti“.

Favorizarea
ONG-urilor de stat
Conform acelora[i surse, ambasadele vizate
au obliga]ia s` faciliteze rela]iile dintre organiza]iile non-guvernamentale ce au ca obiect de
activitate protejarea „etniei moldovene[ ti“ din
Republica Moldova, Ucraina sau alte ]`ri ale
spa]iului ex-sovietic, cu institu]iile comunitare
europene abilitate s` ofere asisten]` financiar`
[i juridic` \n domeniul protec]iei drepturilor
lingvistice [i ale minorit`]ilor na]ionale.
Documentul, clasificat drept confiden]ial,
nominalizeaz` ONG-urile ce vor avea prioritate
\n eforturile diploma]iei moldovene[ti, [i
anume: Societatea Cultural` Moldo-Leton`
„Dacia“, „Centrul Cultural-Instructiv Moldovenesc din ora[ul Moscova“, „Organiza]ia
Interraional` a moldovenilor din Regiunea
Cern`u]i“ [i „Asocia]ia Na]ional-Cultural` a
moldovenilor din Ucraina“. O alt` sarcin`
trasat` diploma]ilor moldoveni acredita]i la
Bruxelles este ini]ierea unor procese, la nivelul
instutu]iilor europene, pentru condamnarea
Rom=niei de c`tre justi]ia european`, acuzat`
de interzicerea activit`]ii Asocia]iei „Comunitatea Moldovenilor din Rom=nia“, precum [i
de dezna]ionalizarea etnicilor moldoveni din
Rom=nia, \ntr-un num`r de peste 10 milioane,

conform declara]iilor publice
rusofon Vladimir Voronin.

ale

liderului

Centre culturale
moldovene[ti
„|n ciuda faptului c` Republica Moldova
este, conform statisticilor interna]ionale, cea
mai s`rac` ]ar` a continentului european,
pre[edintele Vladimir Voronin a mai cerut
ambasadorilor Republicii Moldova \n Uniunea
European` s` intensifice eforturile pentru
deschiderea unor „centre culturale moldovene[ti“ \n capitalele europene, centre care s`
organizeze cursuri de „limb` [i istorie
moldoveneasc`“.
Noua ofensiv` la nivel european \mpotriva
limbii rom=ne, ini]iat` de generalul \n rezerv`
al Ministerului de Interne al URSS, Vladimir
Voronin, este parte integrant` a strategiei
conducerii comuniste de la Chi[in`u de
dezna]ionalizare a popula]iei rom=ne[ti din
st=nga Prutului, mul]i fiind cet`]eni cu drepturi
depline ai Rom=niei, stat membru al UE [i
NATO.
Conform datelor neoficiale citate de
pre[edintele rom=n Traian B`sescu, \n acest
moment exist` aproximativ 800 de mii de
cereri pentru cet`]enie rom=n` din partea
locuitorilor Republicii Moldova.
Profit=nd de lipsa unei politici comune a
blocului comunitar fa]` de Republica Moldova,
liderii politici rusofoni de la Chi[in`u au
respins ini]iativa p`r]ii rom=ne de a deschide
dou` consulate la B`l]i [i Cahul, prefer=nd s`
inaugureze un „Centru comun de solicitare a
vizelor“, deservit de ambasada maghiar` din
Republica Moldova, [i care va elibera vize
cet`]enilor moldoveni doar pentru Austria,
Ungaria, Slovenia [i Letonia.
Cit=nd declara]iile diploma]ilor maghiari
implica]i \n conducerea noului centru, aceast`
institu]ie unic` pentru diploma]ia UE va folosi
\n activitatea sa „limba moldoveneasc`“. Surse
diplomatice moldovene[ti au declarat, sub
protec]ia anonimatului, c` acceptarea de c`tre
organismele europene [i interna]ionale a „limbii
moldovene[ti“ reprezint` „o adev`rat` obsesie“
a membrilor conducerii comuniste rusofone de
la Chi[in`u.
Mihai ISAC (Atac)
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Rom=nii din Bulgaria
cer sprijinul
Consiliului Europei
Minoritatea rom=nilor din Bulgaria num`r` oficial 150.000 de
suflete, iar neoficial, peste 250.000, dar din p`cate, la aceast`
or`, nu este recunoscut` ca minoritate na]ional` de c`tre statul
bulgar, cu toate c` ]ara vecin` a aderat la Uniunea European`,
unde drepturile minorit`]ilor sunt respectate cu stricte]e.
Efectul? Rom=nii nu au [coli, biserici, spa]iu de emisie la radio-tv
\n limba rom=n` [i nici sprijin de la statul bulgar, pentru a-[i
p`stra identitatea, limba [i obiceiurile. Astfel, procesul de
asimilare de c`tre popula]ia majoritar` se desf`[oar` cu
repeziciune, iar la ora actual`, mul]i rom=ni au nume bulg`re[ti.
Din aceast` cauz`, rom=nii din Bulgaria sunt foarte nemul]umi]i,
iar demersurile lor c`tre autorit`]ile bulgare au r`mas, de cele
mai multe ori, f`r` efect. Uniunea Etnicilor Rom=ni din Bulgaria
(UERB) a trimis o scrisoare deschis` Consiliului Europei [i
guvernelor de la Sofia [i Bucure[ti, pentru a da glas situa]iei
tragice \n care ei se afl` [i pentru a solicita sprijin.

„Nu am primit
dec=t t`cere
de la statul bulgar!“
„Ne adres`m dumneavoastr` cu respect [i
v` supunem aten]iei punctul nostru de vedere
cu privire la situa]ia popula]iei rom=ne[ti, a[anumita „vlah`“ [i arom=nilor ce locuiesc \n
Bulgaria. Trebuie s` amintim c` toate ]`rile
balcanice s-au format \n ideea monoetnicita]ii.
Principiul „un stat, o limb`, o credin]`“ nu a
fost \ns` conform cu realitatea. Acest principiu
a creat oficialilor statelor impresia c`
minorit`]ile na]ionale trebuie asimilate, iar
aceast` atitudine poate fi observat` cu u[urin]` \n cazul nostru, al rom=nilor (vlahilor)
din Bulgaria“, se arat` \n scrisoare.
Rom=nii locuiesc \n regiunea care, din
punct de vedere istoric, a f`cut parte din
teritoriul Daciei Aureliene (zona Vidinului, cu
32 de localit`]i majoritar rom=ne[ti), precum
[i de-a lungul \ntregului mal drept al Dun`rii,
de la Lom p=n` la Silistra, \n ora[e ca Belene,
Tutracan, Kozlodui, Pleven etc. UERB a f`cut
multiple demersuri spre a ob]ine avizul
autorit`]ilor bulgare pentru organizarea unor
cursuri \n limba rom=n`, \n localit`]ile cu
popula]ie rom=neasc`, \n [colile apar]in=nd
sistemului na]ional de \nv`]`m=nt. „Nu am
primit dec=t t`cere [i lips` de reac]ii. Nici un
rezultat concret, pozitiv“, a precizat I. F.
Gheorghiev, pre[edintele UERB. Rom=nilor
din Bulgaria nu li s-a alocat nici un spa]iu de
emisie radio-tv, la nici unul dintre posturile de
radio sau televiziune din stat [i nu au nici un

reprezentant al comunit`]ii \n parlamentul
bulgar, stare ce se r`sfr=nge \n mod nefast
asupra situa]iei socio-culturale a etniei rom=nilor \n ansamblu.

Rom=nii nici m`car nu
figureaz` cu numele
Rom=nii din Bulgaria solicit` Consiliului
Europei, \n calitatea sa de garant al multiculturalit`]ii, \ntr-o Europ` a na]iunilor, s`
aten]ioneze autorit`]ile statului bulgar ca limba
rom=n` s` fie trecut` \n nomenclatorul limbilor oficiale din Bulgaria. Rom=nii cer

serviciul religios \n limba matern`, educa]ia
copiilor \n limba p`rin]ilor lor, f`r` \ngr`diri
din partea autorit`]ii statului, deoarece dreptul
la libera exprimare \n limba matern` nu le
este asigurat rom=nilor din Bulgaria. \ncep=nd
cu anul 1933, etnicii rom=ni, cre[tini de rit
ortodox, nu mai au posibilitatea s` participe la
Sf=nta Liturghie oficiat` \n limba matern`
(rom=n`). Este necesar pentru comunitatea
rom=neasc`, a[a-zis` „vlah`“, din Bulgaria s`
fie recunoscut` ca minoritate na]ional` \n
cadrul statului democratic bulgar, \mpreun` cu
celelalte comunit`]i, considerate doar „grupuri
etnice“ prin constitu]ie, \n strict` conformitate
cu standardele Consiliului Europei. [i un lucru
foarte interesant: sistemul constitu]ional bulgar
nu recunoa[te statutul de „minoritate na]ional`“, ci doar pe cel de „grup etnic“.
At=t \n recens`m=ntul din 1992, c=t [i \n
cel din martie 2001, la criteriile „grup etnic“
[i „limb` matern`“, rom=nii sau „vlahii“ ori
limba rom=n` nu figureaz`. „Suntem, cu alte
cuvinte, \nghesui]i la rubrica [i «al]ii»“, sus]ine
Gheorghiev. Dup` statisticile oficiale bulgare,
rom=nii din ]ara vecin` dep`[esc 150.000 de
suflete, fiind a doua minoritate na]ional` ca
importan]`, dup` cea turceasc`, \ns`
Gheorghiev a declarat c` num`rul real al
rom=nilor din Bulgaria dep`[e[te 250.000.
Gheorghe MIRON, ZIUA de Vest

