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M
utarea monumentului soldatului so-
vietic din Tallinn, capitala Estoniei,
a provocat o adev`rat` isterie me-

diatic` la Moscova. {i nu doar mass-media
a reac]ionat dur: sub diferite pretexte
destul de transparente Rusia a oprit li-
vr`rile de produse petroliere c`tre Estonia
- o alt` dovad` a faptului c` Moscova
folose[te arma energetic` \n scopuri po-
litice. Mai mult, autorit`]ile ruse au sl`bit
protec]ia pe care erau obligate s` o asi-
gure diploma]ilor, iar ambasadoarea
Estoniei la Moscova a fost bruscat` de mai
mul]i tineri furio[i [i Ambasada Estoniei a
fost blocat` timp de mai multe zile.

|n mod ciudat Ungaria nu a beneficiat

de un tratament asem`n`tor atunci c=nd -
la \nceputul anilor �90 - a scos din Bu-
dapesta toate statuile care glorificau
puterea sovietic` [i a f`cut cu ele un parc
\n afara capitalei. Iritarea maxim` de la
Moscova fa]` de mutarea unei singure
statui sovietice din Estonia indic` faptul c`
Rusia consider` \nc` ]`rile baltice ca
f`c=nd parte din zona sa de influen]`
exclusiv` - economic`, politic` [i militar`.

Uniunea European` \[i manifest`
\ngrijorarea fa]` de ceea ce se \nt=mpl`
\ntre Estonia [i Rusia \n leg`tur` cu statuia
soldatului sovietic. |ns` la Bucure[ti se
tace cu complicitate asupra cimitirului
solda]ilor rom=ni din Tighina. La Tallinn a

fost mutat` o statuie - la Tighina au fost
rase de pe fa]a p`m=ntului 354 de
morminte ale solda]ilor rom=ni. Statuia -
cel pu]in din punct de vedere estetic -
monstruoas` de la Tallinn reprezenta
amintirea unui regim de ocupa]ie.
|nver[unarea \mpotriva unui regim criminal
poate fi \n]eleas`. |ns` \nver[unarea \m-
potriva a 354 de mor]i este absurd` [i
oribil`. O privire asupra fotografiilor este
edificatoare: Rusia s-a \nfuriat pentru
mutarea unui monument \ntr-un cimitir
militar \n vreme ce Rom=nia tace [i asist`
la distrugerea a 354 de morminte ale
osta[ilor s`i.

George DDAMIAN
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Moscova - \nfuriat` de
mutarea unui monument
al soldatului sovietic

Decizia Estoniei de a muta
monumentul osta[ului
sovietic din centrul
cap`italei Tallin a provocat
cele mai violente manifesta]ii
din istoria acestei ]`ri la
sf=r[itul lunii aprilie. O
persoan` a murit, iar alte 43
au fost r`nite \n urma
confrunt`rilor cu poli]ia din
timpul unei manifesta]ii ce a
avut loc \n noaptea de 26
spre 27 aprilie. Poli]i[tii, 12
dintre care au fost [i ei
r`ni]i, au utilizat tunuri cu
ap` [i bastoane de cauciuc
pentru a dispersa mul]imea.
|n ciuda confrunt`rilor
soldate cu victime [i cu
peste 300 de arest`ri,
autorit`]ile estoniene au
reu[it s` demonteze statuia
[i s` o duc` \ntr-un loc
p`strat secret.

Monumentul, cunoscut sub numele de
Soldatul de bronz, este considerat de ru-
sofonii din Estonia - o treime din popula]ia
]`rii - un tribut adus solda]ilor Armatei Ro[ii
care au murit \n luptele \mpotriva nazi[tilor,
\ns` estonienii \l consider` o amintire sumbr`
a anilor de ocupa]ie sovietic`. Controversatul
monument al solda]ilor sovietici a fost
reinstalat pe 30 aprilie \ntr-un cimitir militar
din capitala eston`.

Agresiuni la Moscova

La doar dou` zile dup` mutarea mo-
numentului diploma]ia de la Tallin a anun]at
c` familiile membrilor corpului diplomatic
estonian de la Moscova au fost evacuate din
ra]iuni de securitate [i a amenin]at Rusia cu
sanc]iuni din partea Uniunii Europene.
Ambasadoarea Estoniei la Moscova, Marina
Kaljurand, a declarat c` a fost atacat` de
tineri turbulen]i, afirm=nd c` evenimentele
din aceste zile de la Tallin [i Moscova sunt
dirijate din umbr` de autorit`]ile ruse.

Circa 100 de militan]i ai organiza]iei �Ai
No[tri� - organiza]ie de tineret, pro-Kremlin -
au \ncercat la Moscova, s` \mpiedice des-
f`[urarea conferin]ei de pres` sus]inute de

ambasadoarea Estoniei, \n semn de protest
fa]` de mutarea monumentului dedicat sol-
datului sovietic din centrul capitalei estone la
un cimitir militar de la periferia Tallinului.
C=]iva militan]i mai agresivi ai organiza]iei
men]ionate au dat buzna \n sala de
conferin]e a s`pt`m=nalului �Argument\ i
fakt\�, unde era programat` conferin]a am-
basadorului estonian, [i au \nceput s`
scandeze �Nu, fascismului. Fasci[tii nu vor
trece!�.

Al]i circa 200 de protestatari care
pichetau de mai multe zile sediul ambasadei
Estoniei din Moscova au blocat ma[ina care
o ducea pe ambasadoarea estonian` la con-
ferin]a de pres`. Ei au smuls drapelul
Estoniei de pe ma[ina cu num`r diplomatic
[i nu au l`sat-o s` treac` p=n` c=nd poli]ia
a intervenit \n for]`.

Ambasadoarea Marina Kaljurand a acuzat
Rusia de lips` de dorin]` de a purta un
dialog civilizat \n problema transferului sol-
datului sovietic din centrul Tallinului.
�Ac]iunea de protest ce se desf`[oar` de mai
multe zile \n fa]a ambasadei Estoniei din
Moscova [i care a degenerat \n acte de
barbarie este dirijat` de Kremlin�, a spus
ambasadoarea, ad`ug=nd c` cei care
picheteaz` misiunea diplomatic` estonian`
ac]ioneaz` \n acord cu autorit`]ile ruse.

Rusia sisteaz`
livr`rile de petrol
pentru Estonia

Pe 3 mai Rusia a \ntrerupt livr`rile de
petrol [i c`rbune efectuate pe calea ferat`
c`tre Estonia, decizia Moscovei, luat` -
potrivit afirma]iilor oficiale - �din motive
tehnice�, intervenind pe fondul tensiunilor
provocate de str`mutarea unui memorial so-
vietic din centrul capitalei estoniene.
Societatea C`ilor Ferate Ruse a anun]at c`,
\ncep=nd cu data de 1 mai, compania a
schimbat graficul livr`rilor de petrol din cauza
unor lucr`ri de repara]ii. Oficial, Moscova nu
a adoptat [i nici nu inten]ioneaz` sa adopte
sanc]iuni \mpotriva Estoniei, \ntruc=t un astfel
de gest ar complica rela]iile ei cu Uniunea
European`, \n contextul apropiatului summit
Rusia-UE din 17 mai de la Samara, unde ar
urma ca cele dou` p`r]i s` \nceap` la nivel
\nalt negocierile pentru un nou tratat de
parteneriat, actualul acord expir=nd la sf=r[itul
acestui an. Anterior \ns`, prim-vicepremierul
rus Serghei Ivanov a \ndemnat ru[ii s` nu
cumpere m`rfuri produse \n Estonia, apelul
oficialului rus fiind urmat de anun]ul a trei
importante lan]uri de magazine privind
\ntreruperea v=nz`rii de produse estoniene.



Administra]ia separatist` din
Transnistria a pus pe 22
aprilie piatra de temelie a
paraclisului �\n memoria
soldatului eliberator rus�, \n
cadrul unei ceremonii festive,
pe locul fostului cimitir
�General Dragalina� din
suburbia Borisov a Tighinei.
Acest eveniment marcheaz`
dispari]ia definitiv` a
cimitirului militar General
Dragalina \n care se odihneau
peste 300 de militari rom=ni.

Ambasada Rusiei
stimat` la Tighina

La ceremonie au participat liderul se-
paratist de la Tiraspol, Igor Smirnov, al]i
reprezentan]i ai a[a-ziselor parlament [i
guvern din Transnistria, comandantul for]elor
ruse de men]inere a p`cii din regiune, oficiali
ai ambasadelor Rusiei [i Ucrainei \n Republica
Moldova.

Consilierul ambasadorului rus \n Repu-
blica Moldova, Evgheni Lapustun a mul]umit
autorit`]ilor municipiului Tighina pentru �grija
manifestat` fa]` de memoria solda]ilor ru[i
c`zu]i, \n diferite perioade istorice, pe aceste
meleaguri�. Ata[atul militar al misiunii
diplomatice a Ucrainei \n Moldova Serghei
Zaharov a subliniat \n alocu]iunea sa c` �p`-
m=nturile Transnistriei [i Ucrainei sunt str=ns
legate�.

Nu \n ultimul r=nd, liderul separatist
transnistrean Igor Smirnov a apreciat ridicarea
acestui memorial al gloriei militare ca pe o
restabilire a adev`rului istoric. �Nu va fi un
moment dedicat doar osta[ilor, ci [i rela]iilor
eterne dintre Rusia, Ucraina [i Transnistria,
pentru c` fiii acestora au ap`rat p`m=ntul pe
care ne afl`�, a spus Smirnov, care a
men]ionat c` �Transnistria consider` de da-
toria sa s` respecte istoria, na]iunile [i limbile
lumii, precum [i p`m=ntul s`u [i credin]a
ortodox`�.

Cimitirul de la Tighina
- problem` delicat`

Conform datelor Oficiului Na]ional pentru
Cultul Eroilor de la Bucure[ti, \n ora[ul

Tighina existau, \n perioada 1941-1944, dou`
cimitire de r`zboi \n care erau \nhuma]i 372
de militari: 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 ora[ (13 militari rom=ni,
dintre care 11 identifica]i, [i opt militari
germani).

Acest cimitir a fost desfiin]at \n luna
februarie a acestui an, c=nd autorit`]ile de la
Tiraspol au ordonat demolarea crucilor de pe
mormintele solda]ilor rom=ni. Zona cimitirului
a fost supra\n`l]at` cu aproximativ un metru
de p`m=nt adus cu basculantele f`c=nd practic
imposibil` orice fel de identificare ulterioar` a
solda]ilor rom=ni.

Problema cimitirului de la Tighina-
Transnistria - este �extrem de delicat`, pentru
c` incumb` [i o latur` politic`�, declara la
\nceputul anului directorul Oficiului Na]ional
pentru Cultul Eroilor, Cristian Scarlat, \n fa]a
Comisiei pentru Ap`rare, Ordine Public` [i
Siguran]` Na]ional` din Camera Deputa]ilor.
Pre[edintele ONCE a explicat c` Tighina se
afl` sub jurisdic]ia autoproclamatei Republici
Transnistrene, iar autorit`]ile rom=ne sunt \n
a[teptarea unui r`spuns din partea
Ministerului de Externe de la Chi[in`u,
\ntruc=t, afirm` Cristian Scarlat, �numai statul
moldovenesc poate rezolva aceast` problem`
\n contextul juridic actual�. Pe de alt` parte,

pre[edintele ONCE a ]inut s` remarce c`
asemenea cazuri, precum cel de la Tighina, [i-
ar putea g`si o rezolvare prin \ncheierea unui
acord \ntre Rom=nia [i Republica Moldova,
care s` vizeze [i problema mormintelor de
r`zboi. Negocierea acestui acord cu Moldova
a fost aprobat` de Guvernul Rom=niei, printr-
un memorandum, \nc` de la \nceputul anului
trecut, dar Ministerul de Externe al Republicii
Moldova nu a dat niciun r`spuns privind
abordarea acestei chestiuni. �Cu at=t mai mare
este nedumerirea noastr`, cu c=t Republica
Moldova a \ncheiat acorduri asem`n`toare cu
Federa]ia Rus`, cu Germania [i cu Ungaria�,
a precizat [eful ONCE.

contact pagina 3

Cimitirul Dragalina
transformat \n monumentul
osta[ului sovietic
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Volumul �Poezia popular` a
rom=nilor din Valea Timocului�
- culese de Cristea Sandu
Timoc - ne ofer` prin
introducerea sa realizat` de
academicianul Nicolae
Cartojan o scurt` radiografie a
situa]iei rom=nilor din Serbia
de acum 70 de ani de zile.
�Rom=nii timoceni au dreptul
s` fie [i ei auzi]i \n ceea ce au
mai scump \n inima lor [i \n
ceea ce a p`strat coeziunea
lor: c=ntecul. |mplinim dar o
datorie fa]` de cultura
neamului, acord=nd un loc de
cinste sufletului rom=nesc din
Timoc� - aprecia Nicolae
Cartojan. Situa]ia rom=nilor
din Timoc a r`mas aproape
neschimbat`, problemele lor
r`m=n=nd \n continuare \n
afar` interesului autorit`]ilor
de la Bucure[ti.

Cristina }}INEGHE

N. Cartojan -
timocenii continu`
graiul oltenesc

D-nul C. Sandu, rom=n timocean, \mi
aduce un bogat material de poezii populare
rom=ne[ti culese din Valea Timocului. D-nul C.
Sandu [i-a dat truda de a aduna acest material
cu inten]ia de a face cunoscut \n marginile
mari ale rom=nismului [i glasul fra]ilor s`i
timoceni. Am crezut c` \n aceste vremuri de
s=ngeroas` \nc`ierare \ntre popoarele lumii, \n
care este \n joc [i fiin]a neamului nostru,
rom=nii timoceni au dreptul s` fie [i ei auzi]i
\n ceea ce au mai scump \n inima lor [i \n
ceea ce a p`strat coeziunea lor: c=ntecul.
\mplinim dar o datorie fa]` de cultura nea-
mului, acord=nd un loc de cinste sufletului
rom=nesc din Timoc, \n colec]ia Clasicii
rom=ni comenta]i.

Rom=nii timoceni locuiesc \n sate aproape
compacte, \n ]inutul s=rbesc care se \ntinde la
Sudul Banatului [i al jude]ului Mehedin]i [i
Dolj, de la Dun`re p=n` \n creierii muntelui
R=tan, \ntre r=ul Morava [i Valea Timocului.
Ei vorbesc o limb` care \n unele p`r]i - la
r`s`rit de linia Techia-Z`icieri spre valea
Timocului continu` graiul rom=nilor din
Oltenia; iar \n alte p`r]i - spre apus de linia
Techia-Z`icieri [i pe valea Mlavei - se apropie
de a Rom=nilor din sudul Banatului.

|n aceste p`r]i, g`sim forme vechi de
limb`, ca \n textele veacului al XVI - lea (Palia

de la Or`[tie, 1582), forme care se mai g`sesc
azi \n sudul Banatului, ca p`strarea lui n
\nainte de i urmat de o vocal`: descuniat;
intercalarea unui v eufonic \n luva; genitivul
singular feminin \n iei: ]ariei Moldoviei; cuvinte
care [i-au p`strat \n]elesul primitiv ca: a judeca
= a st`p=ni (compar` cu rom=nescul vechi
judecie); jup=n = boier.

Num`rul rom=nilor timoceni nu se cu-
noa[te precis, deoarece statisticile se contrazic. 

Statistici
contradictorii

O socoteal` s=rbeasc` din 1846, \ntocmit`
de Iac[ici, d` un num`r de aproape 100.000,
care \nf`]i[a atunci, dup` cum observa
regretatul profesor de la Universitatea din Cluj,
G. V=lsan1, peste a 10-a parte a popula]iunii
din Serbia. O statistic` oficial` s=rbeasc` din
1895 d`dea 159.510; o alta din 1900 \nregistra
numai 122.429. Profesorul german Weigand,
care a c`l`torit prin satele rom=ne[ti din
Timocul s=rbesc \n 1898, \i socote[te \ntre
150.000 [i 200.000. Profesorul bulgar Ro-
manski, care a cutreierat [i cercetat din punct
de vedere etnografic, \n vara anului 1916,
\ntregul ]inut, d` o cifr` de 232.000. Regretatul
V=lsan, care a \ncercat s` verifice datele, \n
urma unei c`l`torii \n aceste ]inuturi \[i d`dea
cu socoteala, \n 1913, c` �dup` toate
probabilit`]ile popula]ia rom=neasc` \n col]ul
N.E. al Serbiei se ridic` la o cifr` cuprins`
\ntre 260.000 [i 300.000�. Dup` alte informa]ii,
primite recent, num`rul Rom=nilor din Serbia

este cu mult mai mare [i ar atinge cifra de
500.000.

Este \ns` greu de f`cut o socoteal`
dreapt`. Unii dintre ei vorbesc rom=ne[te, dar
cunosc [i limba s=rb` din [coli [i armat`.
C=]iva - acolo unde au fost \n minoritate -  [i
aceasta la vest de Morava, de[i se numesc
rom=ni, au uitat \ns` limba p`rin]ilor lor [i
vorbesc numai s=rbe[te, c`ci aceast` fr=ntur`
de popula]ie rom=neasc`, care a luptat adesea
cu credin]` [i vitejie sub steagurile s=rbe[ti, nu
are biseric` [i [coal` \n limba ei. C=t` vreme
rom=nii timoceni au stat sub obl`duirea
turceasc` - adic` p=n` la 1833 - ei s-au bucurat
de dreptul de a avea biserici [i [coli na]ionale.
Dela 1833 [i mai ales dup` 1877, acest drept
li s-a ridicat treptat. Preo]ii [i \nv`]`torii \n
satele rom=ne[ti din valea Timocului sunt
s=rbi. Drama pe care o tr`iesc copiii care
urmeaz` \n [colile primare s=rbe[ti din satele
timocene ne este \nf`]i[at` astfel de dl.
profesor E. Petrovici: �Am aflat, anume, c`
elevilor nu le era permis s` pronun]e nici un
cuv=nt rom=nesc din momentul \n care intrau
pe porti]` \n curtea [coalei. De aceea \i
vedeam \n timpul recrea]iei juc=ndu-se \ntr-o
t`cere morm=ntal`�. Aceea[i constatare o face
[i profesorul maghiar Iosef Szabo.

Atitudinea aceasta a statului s=rbesc fa]`
de popula]ia rom=neasc` din Timoc este cu
totul neexplicabil`, fiindc` niciodat` rom=nii n-
au vrut s` aib` revendic`ri teritoriale la Sudul
Dun`rii. Dimpotriv`, dac` au fost vreodat`
dou` popoare care \n cursul unei istorii
milenare s` nu fi avut niciodat` conflict ace[tia
au fost: rom=nii [i s=rbii. (acad. Nicolae
Cartojan, 1943)

Rom=nii din Timoc [i
poezia lor acum 70 de ani
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Cristea Sandu Timoc
- culeg`tor de folclor
timocean

C=nd am pornit s` colind plaiurile mele
natale, cu scopul colec]ion`rii folclorului \n
anul 1937, am crezut c` munca va fi terminat`
\n cursul unui an. Dar lucrurile s-au petrecut
cu totul contrariu [i opera a durat c=]iva ani,
f`r` a fi adunat \ntregul tezaur spiritual
timocean pe care mi l-am propus. Imensul
material pe care-l descopeream cu c=t m`
ad=nceam \n cercet`ri, m` \ncredin]a c` este
necesar` o activitate \ndelungat` [i sistematic`.

M-am m`rginit s` pornesc la lucru f`r`
vreun sprijin moral [i material. Nu am [i nici
nu vreau s` am preten]ia, c` am adunat totul.
Sufletul rom=nilor timoceni este at=t de bogat,
\nc=t se impun vaste cercet`ri [tiin]ifice.

Numai dintr-un sat [i de la un singur
c=nt`re] care nu este de meserie �l`utar�, am
putut aduna zeci de balade ce nu pot \nc`pea
\n cuprinsul unui singur volum.

Ceea ce m-a \ndemnat s` pornesc la
aceast` grea munc`, nu a fost numai nevoia
unei cercet`ri [tiin]ifice, ci mai ales p`-
trunderea \ntr-o regiune curat rom=neasc` cu
jum`tate milion rom=ni, care tr`iesc \n
aproximativ 300 localit`]i \ntre Morava [i
Valea Timocului, la un pas de Rom=nia [i care
sunt sorti]i s` r`m=n` \n crudul anonimat, \n
care i-a aruncat politica rom=neasc` [i cea din
]`rile vecine.

Cu un g=nd curat, \n care metoda [tiin-
]ific` mi-a \ngenunchiat sentimentele, red=nd
sufletul timocean \n formele lui cele mai
intime, am dorit s` prezint lumii etnicul
rom=nesc din Carpa]ii timoceni, sco]=ndu-i din
anonimat prin  for]a lor spiritual` curat` [i
arhaic`, prin poten]ialul lor numeric, care a
mirat pe cercet`torii str`ini, prin vitalitatea [i
tradi]ia lor pur rom=neasc`.

Rom=ni f`r` drepturi

Rom=nii timoceni tr`iesc prin ei \n[i[i.
Conservativismul lor, \i va pune \nc` la
ad`post [i procesul de �unificare etnic`� nu-[i
va ajunge scopul neomenesc, pe care l-au
n`scocit ni[te str`ini de poporul rom=nesc,
s=rbesc [i bulg`resc, streini care prin
asemenea metode, duc o lupt` magic` pentru
a strica leg`turile de prietenie tradi]ional`
\ntre cele trei ]`ri. A[a se explic` de ce vecinii
de peste Dun`re, nu au \n]eles s` acorde
drepturile cele mai legitime unei enorme
masse rom=ne[ti, legat` de Rom=nia prin
Dun`re, axa permanent` de unire [i existen]`
a neamului rom=nesc de-a lungul veacurilor.
Din cauza acestei tendin]e politice de a
dezna]ionaliza pe cei jum`tate de milion de
rom=ni, fra]ii no[tri timoceni, au r`mas unicul
grup etnic compact \n Europa, f`r` [coal` [i
biseric` \n limba matern`.

Rom=nii timoceni au dat [i carne [i suflet
pentru rena[terea na]ional` a ]`rilor vecine,
dar p=n` \n prezent gestul lor de cet`]eni

loiali nu a fost \n]eles datorit` unor concep]ii
str`ine de sufletul poporului s=rbesc [i
bulg`resc [i pe care le-a inventat diploma]ia
str`in` inspirat` de ur` [i g=nduri \ntunecate.

Rom=nii timoceni \n viitor, vor fi \ns`
puntea de unire [i prietenie cu ]`rile vecine,
iar propaganda [i g=ndul negru al str`inilor de
a-i arunca \n mrejele asimil`rii tiranice, nu se
va realiza niciodat`.

Din cauza acestei gre[ite [i dureroase
metode c`reia au fost supu[i fra]ii no[tri
dintre Morava [i Valea Timocului, \n cer-
cet`rile mele am \nt=mpinat tot at=tea greut`]i
c=te ar fi \nt=mpinat un explorator  printre
triburile malaiezice. Despre aceste greut`]i s-
ar putea scrie o carte. Pentru tip`rirea acestei
colec]ii de poezii, se cuvin toate mul]umirile
domnului prof. N. Cartojan, care a \mbr`]i[at
cu tot sufletul cele mai variate probleme ale
limbii [i neamului nostru.

Leag`n al
rom=nismului

Poezia popular` dela Rom=nii din Valea
Timocului (st`p=nit \ntr-o mic` parte de c`tre
bulgari [i \n cea mai mare m`sur` de c`tre
s=rbi), dac` prin forma ei las` de dorit \n
unele p`r]i, prin fondul ei, caracterizeaz`
bogata imagina]ie a sufletului rom=nesc din
Carpa]ii Timocului, unde se aude acela[i grai
ca \n Oltenia [i Banat [i unde te sim]i pe
valea Jiului sau a Cernei, pe Mun]ii Mehe-
din]ului sau Semenicul b`n`]ean. Aceast`
individualitate etno-psihologic` a spiritului ti-
mocean, oltean [i b`n`]ean, a permis existen]a
la Por]ile de Fier a neamului rom=nesc, pe
ambele maluri. Iat` motivul care l-a f`cut pe
profesorul german de filologie romanic`
Gamillscheg, s` afirme c` Valea Timocului
este al treilea leag`n de na[tere [i existen]`
a neamului rom=nesc.

Rom=nii din Valea Timocului, trebuiesc
sco[i din anonimat nu numai de noi Rom=nii
dar [i de prietenii de peste Dun`re. Trebiue
cel pu]in \n aceast` epoc` de civiliza]ie [i
cimentare a prieteniei \ntre toate statele lumii,
s` se recunoasc` \n chip sincer legitimitatea
drepturilor celor mai sfinte pentru rom=nii din
Valea Timocului. Trebuie s` se bucure [i ei
de limba lor pe b`ncile [colii [i \n amvonul
bisericii, care \n timpul turcilor le-a fost
rom=neasc`. A[a este posibil ca s` se fac` din
rom=ni ni[te cet`]eni buni, civiliza]i [i cul]i.
Contrariu, rom=nii timoceni, \n ciuda tuturor
metodelor, se vor opune spontan, m`rginindu-
se a suge totul din sufletul lor curat rom=nesc
[i arhaic, f`r` a ceda sistemelor necivilizate [i
neomene[ti, care \n acest caz, sunt unice \n
Europa. Rom=nii timoceni nu au profesori de
istorie [i \nv`]`tori, dar \[i c=nt` trecutul prin
l`utarii lor, f`clierii permanen]i ai obiditului
suflet timocean. C=nd \[i c=nt` baladele, \n
sunetul \n care coarda viorii pl=nge, b`tr=nii
[i tinerii pl=ng trecutul str`bun, \n care eroii
au \ns=ngerat pentru �legea� [i dreptatea
rom=neasc`. ((CC.. SSaanndduu--TTiimmoocc,, BBuuccuurree[[ttii,, 1100
MMaaii 11994433))Acad. NNicolae CCartojan



Noua ordine
rom=neasc`

Chiar de la bun \nceput \mi exprim
convingerea c` analiza [i discu]iile publice pe
marginea proiectului de Lege privind sprijinul
acordat rom=nilor de pretutindeni vor converge
spre identificarea unor r`spunsuri [i solu]ii
practice la noile provoc`ri ale timpului \n care
Lumea Rom=neasc` sub forma construc]iei
politice binare actuale Rom=nia - Republica
Moldova, \n plin proces de globalizare, \[i
construie[te o soart` european` demn` \n
familia na]iunilor de pe continent. Noua ordine
european` [i mondial` reclam` o Nou` Ordine
Rom=neasc`.

Rom=nia, ca [i orice alt Stat na]ional, are
obliga]ii fa]` de compatrio]ii s`i de pretu-
tindeni. În aceast` situa]ie este cu neputin]` s`
trecem cu vederea obliga]iile istorice pe care
Rom=nia, ca modul politic de baz` al Lumii
Rom=ne[ti, le are fa]` de cel de-al doilea
modul - adesea derutat identitar - Republica
Moldova.

Prima obliga]ie este cea a recunoa[terii
oficiale, prin lege, a Rom=nilor ca Rom=ni,
indiferent de locul de re[edin]` al acestora, de
cet`]enie, de stare social`, de dialect sau grai,
de sub-nume istoric, [tiin]ific, regional sau

local, de confesiune, dac` sunt autohtoni sau
alohtoni \n spa]iul lor de vie]uire comunitar`
etc. Nu mai exist` ast`zi \n Europa nici o alt`
na]iune a c`rei identitate s` fie subminat`,
contestat` sau falsificat` at=t de virulent de
cercuri politice [i parapolitice de esen]`,
aspira]ie sau obedien]` imperial`. Dup` cum
nu exist` nici o alt` na]iune european` care
ar tolera un asemenea tratament, ceea ce face
nefericit` dovada lipsei de voin]` pentru
ap`rarea [i afirmarea plenar` a propriei
noastre identit`]i. Sim]im cu to]ii imperioasa
nevoie s` ni se recunoasc` filia]ia etnic`,
lingvistic`, cultural` [i de multe ori
confesional` cu patria istoric`. De precizat c`
Rom=nia este printre ultimele ]`ri din cele 48
europene care \ncearc`, cu o \nt=rziere pe
deplin repro[abil`, s`-[i construiasc` un cadru
legislativ \n materie de asisten]` a com-
patrio]ilor de peste hotare.

{ase principii 
pentru rom=ni

Arunc=nd de la Chi[in`u o ochire asupra
st`rii de lucruri, consider`m c` Legea privind
sprijinul acordat rom=nilor de pretutindeni
trebuie s` r`spund` c=torva sarcini, [i anume:

a) s` ofere o defini]ie conceptului de
Na]iune Rom=n`, din perspectiv` istoric`,
cultural` [i etnic`, dincolo de semnifica]iile
politice \nguste ale termenului, ]in=ndu-se cont
c` nu exist` deocamdat` o defini]ie european`
unanim acceptat` a no]iunii de �na]iune�.
Legiuitorul rom=n va trebui s` ]in` cont la
adoptarea legii de Recomandarea APCE 1735
(2006) din 26 ianuarie 2006 cu privire la
conceptul de �na]iune�, singurul document
interna]ional \n materie;

b) s` defineasc` no]iunea de Rom=n, a[a
cum au f`cut-o c=nd a fost vorba de Bulgari,
Unguri, Evrei, Germani sau Ru[i parlamentele
de la Sofia, Budapesta, Tel Aviv, Bonn [i
respectiv Moscova, ca s` aducem doar c=teva
exemple euroconforme relevante [i demne de
urmat. De precizat c` \n acest moment
Constitu]ia Rom=niei [i ansamblul legilor \n
vigoare nu cuprind defini]ii juridice clare [i
exhaustive ale no]iunilor de Rom=n [i de
Na]iune Rom=n`. Acest vid conceptual trebuie
completat;

c) s` fixeze tipurile de rela]ii dintre orice
Rom=n din afara ]`rii [i patria sa etnic`;

d) s` statueze asupra tratamentului
preferen]ial pe care Statul Rom=n va trebui s`
\l aplice Rom=nilor de pretutindeni, majoritari
\n statul lor, cum e cazul Rom=nilor din
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Legea pentru rom=nii 
de pretutindeni - 
v`zut` de la Chi[in`u

Vlad Cubreacov, deputat PPCD la Chi[in`u
[i reprezentant \n Adunarea Parlamentar`
a Consiliului Europei face \n r=ndurile
urm`toare o analiz` critic` (publicat` de
ziarul ZIUA, \n 11 iunie 2005) a proiectelor
pentru o lege a rom=nilor de pretutindeni.
Vlad Cubreacov este cel care a declan[at
[i dus la bun sf=r[it procesul de
recunoa[tere a Mitropoliei Basarabiei.
Rom=nia nu a reu[it p=n` \n prezent s`
propun` un proiect coerent pentru rom=nii
din afara grani]elor: \n fa]a legiuitorilor
rom=ni s-au aflat pe r=nd un proiect al
PSD [i un proiect al PNL. Ideea liberal` a
fost ]inut` mult` vreme la sertar, fiind
comparat` (f`r` a fi extrase ideile bune
dintr-o parte [i alta) cu ideea social-
democrat`. De doi ani de c=nd se discut`
necesitatea unui unei astfel de legi
sprijinul acordat de la Bucure[ti etnicilor
rom=ni pare s` se fi redus extrem de mult
\n intensitate.



contact pagina 7

actuala Republica Moldova, sau minoritari din
celelalte ]`ri;

e) s` instituie noile categorii de acte
valabile prin care va putea fi dovedit` calitatea
de persoan` de origine rom=n`;

f) s` ofere solu]ii practice juste tuturor
problemelor majore pe care le va pune,
\ncep=nd cu 1 ianuarie 2007, noua frontier`
exterioar` a Uniunii Europene.

Protec]ie pentru
cona]ionali

Astfel, Legea trebuie s` vizeze mai multe
aspecte [i elemente cum sunt: scopurile [i
c=mpul de aplicare a legii, direc]iile fun-
damentale ale politicii Statului Rom=n \n do-
meniu, originea [i descenden]a rom=neasc`,
apartenen]a la na]iunea istoric` [i cultural`
rom=neasc`, re[edin]a peste hotare, caracterul
autohton (\n ]`rile vecine si Balcani) sau
alohton (diaspora) al comunit`]ilor rom=ne[ti
de peste hotare, neobligativitatea permisului de
[edere \n patria etnic`, cuno[tintele de limba
rom=n`, dialectele istorice rom=ne[ti, drepturile
consor]ilor [i ale copiilor minori, natura
avantajelor oferite \n domeniile cultural,
religios [i educa]ional, de securitate social` [i
asisten]` medical`, transport, angajare la
munc`, scutire de vize, acces la proprietate,
ob]inerea [i redob=ndirea cet`]eniei, dreptul de
a participa la alegerile locale \n cazul stabilirii
\n Rom=nia, organul reprezentativ al Rom=nilor
de peste hotare, organul de stat pentru
Rom=nii de peste hotare, cota de reprezentare

parlamentar` a cet`]enilor rom=ni stabili]i \n
afara ]`rii , dreptul de vot prin coresponden]`
[i votul electronic pentru Rom=nii care de]in
cet`]enia rom=n`, recens`m=ntul pentru Ro-
m=nii expatria]i [i urma[ii lor etc.

Libertatea 
de circula]ie

APCE subliniaz` c` �deplasarea spre est a
frontierelor exterioare ale Uniunii Europene [i
introducerea de vize pentru traversarea
acestora poate avea consecin]e negative asupra
schimburilor comerciale, turistice, culturale,
[tiin]ifice, umanitare [i a altor schimburi dintre
popula]iile ]`rilor separate din nou de frontiere.
În unele cazuri - [i cazul nostru este de
c`petenie printre acestea, n.n. - \nchiderea
acestor frontiere va avea drept consecin]`
reducerea contactelor dintre membrii aceluia[i
grup etnic care tr`iesc de cele dou` p`r]i ale
frontierei.� O Recomandare \n aceast` materie
a [i fost adoptat` de APCE la 30 ianuarie
2004, complet=nd un [ir de alte documente
similare ale APCE. Problema e cum vom [ti
noi rom=nii s` armoniz`m interesul european
cu cel al na]iunii noastre etnice, istorice [i
culturale \n procesul actual de rea[ezare [i
redivizare sociogeografic` a \ntregului spa]iu
european. R=ul Prut nu trebuie s` devin` un
nou Zid al Berlinului, dup` care s` r`m=n`
abandonat un sfert al na]iunii rom=ne. F`r` a
pune \n discu]ie frontierele actuale, odat`
adoptat`, Legea privind sprijinul acordat
rom=nilor de pretutindeni va trebui s`

diminueze substan]ial, pentru Rom=nul de
r=nd, consecin]ele nefaste ale Pactului Ribben-
trop-Molotov, resim]ite p=n` \n prezent pe plan
identitar.

De asemenea, Legea privind sprijinul
acordat rom=nilor de pretutindeni va trebui s`
constituie un instrument juridic complementar
cooper`rii transfrontaliere \n scopul salv`rii,
p`str`rii [i consolid`rii identit`]ii etnice, cultu-
rale, lingvistice [i religioase a cona]ionalilor
no[tri din vecin`tatea spa]iului de jurisdic]ie a
Statului Rom=n.

Certificate de origine
rom=n`

Revenind la subiectul actelor de confir-
mare a originii rom=ne[ti, g`sim potrivit ca
Legea privind sprijinul acordat rom=nilor de
pretutindeni s` prevad` \n mod expres
posibilitatea ca Asocia]iile recunoscute ale
rom=nilor [i structurile Bisericii Ortodoxe
Rom=ne din afara ]`rii s` poat` elibera, la
cerere, Certificate de origine sau de identitate
rom=n`. De remarcat \n context c`, aplicat la
situa]ia de la r`s`rit de Prut, Mitropolia
Basarabiei [i Exarhatul Plaiurilor, reactivat` \n
1992 [i admis` \n legalitate sub presiune
extern` \n 2002, reprezint` o institu]ie fun-
damental` rom=neasc` cu jurisdic]ie teritorial`
\n \ntreaga Republica Moldova (inclusiv
teritoriile ocupate militar de Federa]ia Rus`) [i
cu jurisdic]ie extrateritorial`, din octombrie
1995, asupra rom=nilor ortodoc[i din Ucraina,
Belarus, Estonia, Letonia, Lituania, Rusia,
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Armenia, Azerbaidjan [i noile state medio-
asiatice care solicit` benevol jurisdic]ia
acesteia. Acest statut oficial i-a fost recunoscut
Mitropoliei Basarabiei de autorit`]ile centrale
de la Chi[in`u la 30 iulie 2002. Un statut
asem`n`tor \l au Episcopia Ortodox` Rom=n`
din Ungaria (cu sediul la Gyula) [i Episcopia
Ortodox` Rom=n` din Serbia (cu sediul la
V=r[e]). Nu trebuie uitate nici Mitropolia
Ortodox` Rom=n` pentru Germania [i Europa
Central` [i de Nord, Mitropolia Ortodox`
Rom=n` pentru Europa Occidental`, Arhie-
piscopia Ortodox` Rom=n` din America [i
Canada, bisericile ortodoxe rom=ne din
Australia [i Noua Zeeland`, a[ez`mintele
Patriarhiei Rom=ne de la Ierusalim, Ierihon [i
Iordan, structurile de peste hotare ale Bisericii
Greco-Catolice Rom=ne, ale Bisericii Romano-
Catolice din Rom=nia (Arhiepiscopia de
Bucure[ti), precum [i comunit`]ile rom=ne[ti
de alt` confesiune, \n special neoprotestante,
din ]`rile vecine [i din diaspora. (...)

O alt` chestiune care ne preocup` serios
este cea a necesit`]ii simplific`rii procedurilor
de ob]inere sau de redob=ndire de c`tre
Rom=ni a cet`]eniei rom=ne. La o privire
atent` ne d`m seama c` procedurile \n vigoare
sunt \n mare parte birocratizate, greoaie [i
\ndelungate \n compara]ie cu procedurile din
alte state vecine, fapt care limiteaz` drepturile
etnicilor rom=ni [i constituie o surs` de
permanent` [i legitim` nemul]umire din partea
acestora. S` ]inem cont c` rom=nii reprezint`
singura na]iune asociat` [i viitor membru al
Uniunii Europene pe trupul viu al c`reia se va
a[terne dureros peste jum`tate de an frontiera
comunitar` exterioar`. Este un handicap pe
care legiuitorii bucure[teni au obliga]ia [i
[ansa real` s`-l converteasc` \ntr-un avantaj cu
\nc` neb`nuite efecte benefice.

Bubele proiectului 

Referindu-ne nemijlocit la proiectul Lege
privind sprijinul acordat rom=nilor de pretu-
tindeni, consider`m binevenite c=teva obser-
va]ii de fond [i de form`:

Proiectul, viz=nd, potrivit statisticilor dis-
ponibile, peste 10 milioane de rom=ni din afara
]`rii, cuprinde doar 16 articole [i, \n
compara]ie cu legile altor state europene \n
materie, se prezint` ca cel mai �sub]ire�. El
trebuie completat cu un [ir \ntreg de pre-
vederi, pentru a reflecta [i r`spunde \ntregii
game a problematicii culturale [i identitare
rom=ne[ti de peste hotare.

Proiectul este axat mai mult pe drepturile
minorit`]ilor dec=t pe drepturile culturale,
cuprinse \n conven]ii [i acorduri interna]ionale,
ceea ce reprezint` un grav handicap con-
ceptual.

Preambulul proiectului este superfluu [i
inutil, \ntruc=t nu eman` voin]a suveran` a
legiuitorilor rom=ni, ci sugereaz` limitarea
voit` a suveranit`]ii Statului Rom=n \n materia

vizat`. Lista documentelor OSCE [i ale
Consiliului Europei, deja \nvechite, citate
expres \n Preambul, ca [i \n articolul 3 al
proiectului, este una nici pe departe exhaus-
tiv`, nu reflect` statutul viitor al Rom=niei de
stat membru al Uniunii Europene [i, prin
caracterul s`u omisiv, ar putea aduce atingere
intereselor culturale legitime ale rom=nilor din
afara ]`rii.

No]iunea de �stat \nrudit�, utilizat` \n
proiect, este inexact`, deficitar` logic [i trebuie
\nlocuit` cu cea de �]ar` sau stat de rudenie�,
\ntruc=t nu Statul Rom=n este \nrudit cu
rom=nii de peste hotare, ci viceversa.

Specificarea din articolul 1 al proiectului,
prin care Statul Rom=n se angajeaz` s` spijine
dezvoltarea leg`turilor cu rom=nii de peste
hotare doar �cu respectarea legisla]iei statelor
ai c`rei cet`]eni sunt� ace[tia, este sfid`toare
[i periculoas`, \ntruc=t legisla]iile \n cauz` pot
fi, [i adesea sunt, contradictorii [i neeuro-
conforme. Sugestia noastr` este ca trimiterea
s` fie f`cut` la legisla]ia Rom=niei [i la
normele europene [i interna]ionale \n materie,
care au preeminen]` \n raport cu legisla]iile
na]ionale.

Filonul cultural
rom=nesc

Echivalarea f`cut` \n articolul 2 al
proiectului \ntre persoanele de origine rom=n`
de peste hotare [i persoanele �apar]in=nd
filonului cultural rom=nesc� este stranie [i
poate crea dificult`]i majore la aplicarea legii,
\ntruc=t prevederea \n cauza deturneaz` scopul
presupus al legii. Într-un fel sau altul, ne-
rom=nii, care studiaz` limba rom=n` \n
institu]iile de \nv`]`m=nt ale Serviciilor secrete
str`ine, apar]in �filonului cultural rom=nesc�,
dar nu necesit` sprijin sau protec]ie din partea
Statului Rom=n. De asemenea, nerom=nii
minoritari etnic din Rom=nia, care au p`r`sit
benevol ]ara [i s-au stabilit definitiv \n patriile
lor istorice (Ungaria, Rusia, Israel etc.), pot fi
considera]i ca apar]in=nd �filonului cultural
rom=nesc�, dar nu r`spund criteriilor de
exigen]` pentru a fi considera]i [i �rom=ni de
pretutindeni�, fa]` de care Statul Rom=n s`
aib` obliga]ii de sprijinire sau protec]ie.
Sprijinul [i protectia cultural` a Statului Rom=n
trebuie acordate cu prioritate etnicilor rom=ni
de peste hotare amenin]a]i, adic` supu[i
proceselor nocive de acultura]ie [i dezna-
]ionalizare.

Sintagma �\n/din str`in`tate� din \ntreg
cuprinsul legii va trebui \nlocuit` cu sintagma
�peste/de peste hotare�, \ntruc=t rom=nii din
afara ]`rii nu sunt peste tot minoritari sau
alohtoni. De asemenea, cuv=ntul �minoritate�,
cu toate variantele lui flexionare, va trebui
\nlocuit cu cuvintele �popula]ie� sau �comu-
nitate�, dup` caz.

Principiul reciprocit`]ii, \n sensul prev`zut
\n proiect, va trebui eliminat sau trecut \ntre

altele, \ntruc=t nu toate statele \n care exist`
rom=ni [i comunit`]i ale acestora au minorit`]i
\n Rom=nia sau, dac` asemenea minorit`]i
exist`, nu avem garan]ia disponibilit`]ii pentru
reciprocitate din partea statelor respective. Pe
de alt` parte, principiul reciprocit`]ii trebuie
avut \n vedere pentru a veghea, \n procesul
de examinare [i adoptare a proiectului de lege,
asupra faptului c` legea rom=n` \n materie s`
nu fie, sub aspectul avantajelor [i tratamentului
preferen]ial acordat, inferioar` legilor ]`rilor
vecine sau celor \n care exist` minorit`]i
rom=ne[ti. Rom=nia este parte la Conven]ia
Cultural` European` [i aceasta nu oblig`
p`r]ile contractante la reciprocitate.

În articolul 14, punctul 4 este prev`zut`
obligativitatea acordului autorit`]ilor din statele
de re[edin]` pentru \nfiin]area filialelor
Institutului �Eudoxiu Hurmuzachi� pentru
rom=nii de pretutindeni, ceea ce ni se pare
mai mult dec=t o aventur` riscant`. Am sugera
\nlocuirea trimiterii la acordul autorit`]ilor, cu
trimiterea la dreptul european [i respectarea
procedurilor valabile \n statele \n cauz`.

Noua perspectiv`

Am fi bucuro[i dac` aceste observa]ii [i
sugestii pertinente ar fi luate \n considera]ie
de legiuitorii bucure[teni p=n` la [i \n
momentul adopt`rii Legii. În prima parte a
observa]iilor formulate pe marginea proiectului
Legii privind sprijinul acordat rom=nilor de
pretutindeni am prezentat un [ir de elemente
[i m`suri necesare care nu pot lipsi dintr-o
asemenea lege. În cazul \n care ar fi acceptate,
toate m`surile \nf`]i[ate mai sus, \mbinate
\n]elept cu altele de ordin juridic, economic,
cultural, spiritual [i educativ, deja cuprinse \n
proiectul Legii, ar putea constitui [i o stavil`
eficient` contra politicilor rom=nofobe
promovate uneori deschis, alteori subtil, de
regimuri din alte state, care, de-a lungul mai
multor decenii, s-au f`cut vinovate de crim` de
etnocid \mpotriva Rom=nilor.

Aderarea Rom=niei la Uniunea European`
va deschide, \n mod evident, o nou` perspec-
tiv` [i pentru rom=nii de peste hotare. Privind
spre orizontul de timp marcat de 1 ianuarie
2007, \ntrez`rim indicii clare c` \ntregul spa]iu
rom=nesc, ca unul de perfect` sintez` [i de
eliminare a oric`ror antiteze, \[i va rec`p`ta
rosturile istorice ini]iale. Puterea de \nnoire a
neamului rom=nesc st` ast`zi \n priceperea
noastr` de a ac]iona european, \n spiritul
epocii drepturilor omului, cu grij` pentru
fiecare Rom=n de acum [i de maine, cu
r`spundere fa]` de misiunea unic` pe care
Dumnezeu ne-a rezervat-o \n simfonia lumii.

Deputat VVlad CCubreacov,
membru AAPCE ((Comisia CCultur`, 

ßtiin]a, ÎÎnv`]`m=nt),
Pre[edinte aal AAsocia]iei ��R`s`ritul

Rom=nesc� ddin CChi[in`u


