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S
impozionul �Rom=nitate [i latinitate \n
Uniunea European`� care a reunit \n
principal reprezentan]i ai comu-

nit`]ilor rom=ne[ti de la sudul Dun`rii a
lansat o ini]iativ` cu o miz` imens`: a
anun]at \nfiin]area unui Centru de Studii
pentru Comunit`]ile de Rom=ni din
Balcani�. O idee c=t se poate de bine ve-
nit` care nu poate s` se \ncheie -
oarecum tradi]ional - doar prin \ncheierea
unui protocol [i un anun] mai mult sau
mai pu]in inflamator. �|ncremenirea \n
proiect� nu are ce c`uta \n cazul acestui
centru de studii.

|n primul r=nd deoarece situa]ia
rom=nilor sud-dun`reni este c=t se poate
de proast`. Nici Bulgaria [i nici Serbia nu
recunosc existen]a unei minorit`]i
rom=ne[ti. Belgradul recunoa[te doar

par]ial existen]a unor rom=ni - \ns` la
mare dep`rtare de grani]a cu Rom=nia, \n
Voivodina. |n Valea Timocului \ns`, din
punctul de vedere al autorit`]ilor s=rbe nu
exist` rom=ni - exist` doar vlahi. De
asemenea l=ng` Vidin, Belene, Kozlodui,
Pleven exist` comunit`]i compacte de
rom=ni - care din punctul de vedere al
autorit`]ilor bulgare sunt vlahi [i gata.
Nimeni nu ]ine socoteal` de faptul c`
�vlahii� sunt c=t se poate de rom=ni.

Bulgaria este membr` a Uniunii
Europene iar Serbia inten]ioneaz` [i ea s`
adere la blocul comunitar. Aceast` rea-
litate simpl` pune la \ndem=na rom=nilor
sud dun`reni o arm` c=t se poate de
puternic`: legisla]ia comunitar`. Rom=nii
de la sudul Dun`rii pot [i trebuie s`-[i
cear` drepturile fundamentale: [coal` [i

biseric` \n limba matern`, reprezentare la
nivelul autorit`]ilor locale [i centrale, ca
[i mass-media \n limba matern`. Struc-
turile europene [i-au dovedit deja eficien]a
\n ap`rarea drepturilor minorit`]ilor
na]ionale - \ns` Dumnezeu \]i, dar nu \]i
bag` \n traist`.

Nou \nfiin]atul centru de la Craiova
[i-a asumat o sarcin` imens`: trebuie s`
pun` la dispozi]ia rom=nilor sud-dun`reni
expertiza necesar` pentru ca ace[tia s`-
[i poat` ap`ra drepturile \n fa]a
structurilor europene. nu este foarte
greu [i nici foarte scump - iar Rom=nia,
\n calitate de ]ar` membr` UE \[i poate
ap`ra cona]ionalii afla]i \n afara
grani]elor ]`rii.
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Simpozion pentru rom=nii
de la sud de Dun`re

No]iuni nocive:
�vlah [i �moldovean�

Eugen Tomac a deschis lucr`rile simpo-
zionului, prezent=nd o analiz` \n care a f`cut
o paralel` \ntre folosirea politic` a termenilor
de �vlahi� [i �moldoveni�. Tomac a ar`tat c`
pentru rom=nii din Serbia [i dreapta Dun`rii
s-a inventat termenul de �vlah�, la fel cum \n
Basarabia [i Bucovina s-a inventat o teorie
despre o identitate fals` moldoveneasca -
ambele crea]ii artificiale fiind folosite \n
scopuri politice. Tomac a analizat fenomenul
de �moldovenizare� a rom=nilor din Ba-
sarabia de-a lungul istoriei, dar mai ales \n
perioada comunist`, c=nd a fost vorba de o
�crea]ie stalinist`�. �|n ultima perioad` s-au
emis teorii potrivit c`rora etnonimul vlah este
diferit de rom=n, c` ar fi un alt popor [i o
alta etnie�, a subiniat el. Tomac a precizat c`
este timpul pentru o mai mare implicare \n
ap`rarea drepturilor romanilor, transmite
agen]ia Timoc News.

Profesorul Gheorghe Marinov, rom=n din
Bulgaria, a relatat despre o important` co-
munitate rom=neasc` din zona Kozlodui. El a
p`rut timorat, atitudine care este o
reminescen]` a politicii de dezna]ionalizare la
care au fost supu[i rom=nii \n perioada
comunist`. �Nu facem propagand`. Eu sunt
fiu al Bulgariei, dar m` simt rom=n�, a spus
Marinov. Boris Pasuica din C`l`ra[i a avut o
atitudine mai tran[ant`, cer=nd renun]area la
termenul de �vlah�, lucru care pare \ns`
dificil \n condi]iile \n care el s-a cristalizat
deja \n memoria colectivit`]ilor de rom=ni de
la Sud de Dun`re.

Probleme \n Bulgaria

Despre problemele rom=nilor din Bul-
garia a vorbit [i Ivo Gheorghiev, pre[edintele
Uniunii Etnicilor Rom=ni din Bulgaria - AVE.
El a atras aten]ia asupra faptului c` mai
multe publica]ii locale, cum ar fi �Vidin� [i
�Nie�, duc o campanie agresiv` pentru a
acredita idea c` \ntre vlahi [i rom=ni nu este
nicio leg`tur`.

�Noi suntem cei care ducem luptele,
subliniez - luptele, pentru ca neamul nostru
s` nu se sting`, ci mai mult: s` \nfloreasc`!�
- a afirmat Ivo Gheorghiev \n deschiderea
prezent`rii sale. �Ne fac ie[i]i din pe[teri [i
m`m`ligari, dar [i bulgarii m`n=nc` m`-
m`lig`, \ns` ei se uit` la m`m`liga noastr`.
|n ziarele din Vidin pe mine m-au f`cut
Dracula [i pe rom=ni i-au prezentat drept
vampiri care vor s` bea s=nge - iac-a[a spun
de noi� - a sintetizat Ivo Gheorghiev situa]ia
rom=nilor din Bulgaria. Asocia]ia AVE a
\naintat Consiliului Europei o scrisoare \n
care prezint` problemele rom=nilor din Bul-
garia [i solicit` ajutorul structurilor europene,
scrisoare pe care o reproducem integral \n
acest num`r al revistei.

Probleme \n Serbia

Problemele cu care se confrunt` rom=nii
din Serbia sunt de aceea[i natur` - negarea
dreptului de a-[i afirma etnia [i de a avea
[coal` [i biseric` \n limba matern`. La
recens`m=ntul din anul 2002 au existat dou`
rubrici: una pentru vlahi [i una pentru

rom=ni, iar cei mai mul]i s-au declarat vlahi.
Aceasta este rezultatul unei politici de
asimilare, potrivit lui Draghisa Radulovici, din
Partidul Democrat al Rom=nilor din Serbia.
�Mama nu m-a crezut c=nd i-am spus c` la
Craiova se vorbe[te rom=ne[te�, a povestit el,
pentru a ar`ta starea de necunoa[tere \n care
sunt ]inu]i timocenii. Mai mul]i participan]i
au f`cut apel la liderii organiza]iilor ro-
m=ne[ti din Bulgaria [i Serbia s` treac`
peste disputele dintre ele [i s`-[i coalizeze
eforturile pentru ob]inerea drepturilor
fundamentale.

Centru de Studii
pentru Rom=nii 
sud Dun`reni

Cu prilejul simpozionului de la Craiova,
din ini]iativa funda]iei �Scrisul rom=nesc�,
condus` de profesorul universitar Tudor Ne-
delcea, s-a \nfiin]at un Centru de studii
pentru comunit`]ile de rom=ni din Balcani.
Printre organiza]iile fondatoare ale acestui
centru de studii se num`r` Ave �Uniunea
Etnicilor Rom=ni din Bulgaria, pre[edinte Ivo
Filipov Gheorghiev; Federa]ia Rum=nilor din
Serbia, director Du[an Prvulovic; Asocia]ia
Vlahilor din Bulgaria pre[edinte Plamka
Nechitov; Consiliul Na]ional al Minorit`]ii
Rum=ne[ti din Serbia, pre[edinte Zivoslav
Lazic; Asocia]ia pentru Cultura Rum=nilor
Ortodoc[i din Serbia, pre[edinte Boian
Alexandrovic; Asocia]ia Valea Timocului
pre[edinte Draghi Dimitrievici C=rcioab`.

Funda]ia �Scrisul Rom=nesc� a organizat
pe 12 mai 2006 la Craiova simpozionul
�Rom=nitate [i latinitate \n Uniunea
European`�, g`zduit \n fastuosul palat al
Muzeului de Art` din municipiu.
Conferin]a a beneficiat de o larg`
participare a organiza]iilor rom=ne[ti de
la sudul Dun`rii: Ave �Uniunea Etnicilor
Rom=ni din Bulgaria, pre[edinte Ivo
Filipov Gheorghiev; Federa]ia Rum=nilor
din Serbia, director Du[an Prvulovic;
Asocia]ia Vlahilor din Bulgaria pre[edinte
Plamka Nechitov; Consiliul Na]ional al
Minorit`]ii Rum=ne[ti din Serbia,
pre[edinte Zivoslav Lazic; Asocia]ia
pentru Cultura Rum=nilor Ortodoc[i din
Serbia, pre[edinte Boian Alexandrovic;
Asocia]ia Valea Timocului pre[edinte
Draghi Dimitrievici C=rcioab`. De
asemenea, la acest simpozion a
participat [i consilierul Eugen Tomac din
partea Administra]iei Preziden]iale. 



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[a numit` �vlah` [i arom=nilor
din Bulgaria. Dorim s` preciz`m [i s`
clarific`m c=teva aspecte referitoare la
aceast` comunitate, la situa]ia ei prezent` [i
la apartenen]a la romanitate.

Istoria demonstreaz` c` stabilitatea \n
Balcani este str=ns legat` de respectarea
drepturilor [i libert`]ilor fundamentale ale
persoanelor apar]in=nd minorit`]ilor na]ionale.
Trebuie s` amintim c` toate ]`rile balcanice
s-au format \n ideea monoetnicit`]ii. Prin-
cipiul �un stat, o limb`, o credin]`� nu a fost
\ns` conform cu realitatea. Acest principiu a
creat oficialilor statelor impresia c` mino-
rit`]ile na]ionale trebuie asimilate, iar aceast`
atitudine poate fi observat` cu u[urin]` \n
cazul nostru al rom=nilor (vlahilor) din
Bulgaria.

De[i Constitu]ia
bulgar` garanteaz`...

Existen]a grupurilor compacte de etnici
rom=ni (vlahi) la sud de Dun`re nu este un
accident istoric, ci o consecin]` fireasc` a
evenimentelor petrecute \n primele secole ale
mileniului I, c=nd elementul romanic pre-
domina \n spa]iul dintre Mun]ii Balcanici [i
Mun]ii Carpa]i.

Rom=nii (vlahi) locuiesc \n regiunea care,
din punct de vedere istoric a f`cut parte din
teritoriul Daciei Aureliene (zona Vidinului, cu
32 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.

|n ceea ce prive[te educa]ia, de[i
Constitu]ia Bulgariei [i legile statului
garanteaz` dreptul de a \nv`]a \n limba
matern`, singura institu]ie integrat` \n
circuitul na]ional de \nv`]`m=nt unde se
pred` limba rom=n` este Liceul rom=nesc
din Sofia, fiindu-i rezervate \ns` doar dou`
ore s`pt`m=nal [i statutul de limb` str`in`
(iar nu de limb` matern`).

Am f`cut multiple demersuri pentru 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. Mai mult
dec=t at=t, se fac \n continuare presiuni la
nivel local asupra cadrelor didactice care
predau limba rom=n` la cursurile organizate
de noi. Subliniem [i faptul c` rom=nilor din
Bulgaria nu li s-a alocat nici un spa]iu de
emisie radio sau televizat la posturile de
radio sau televiziune din stat.

... drepturi nu exist`

|n egal` m`sur` eviden]iem [i lipsa
reprezent`rii comunit`]ii noastre \n parla-
mentul bulgar, stare ce se r`sfr=nge \n mod
nefast asupra situa]iei socio-culturale a etniei
noastre \n ansamblu.

Solicit`m cu t`rie autorit`]ilor statului s`
respecte Conven]ia cadru privind protec]ia
minorit`]ilor na]ionale cu privire la co-
munitatea rom=neasc`, a[a numit` vlah`, ce
tr`ie[te \n Bulgaria.

Supunem aten]iei Consiliului Europei, \n
calitatea sa de garant al multiculturalit`]ii
\ntr-o Europ` a na]iunilor, demersul nostru
pe l=ng` autorit`]ile statului ca limba rom=n`
s` fie trecut` \n nomenclatorul limbilor
oficiale din Bulgaria. De asemenea este
necesar` preluarea \n sistemul na]ional

bulgar de \nv`]`m=nt a claselor \n limba
rom=n` care activeaz` \n prezent facultativ
sau \n re]ea privat`.

Drepturile [i libert`]ile general acceptate
[i recunoscute - serviciul religios \n limba
matern`, educa]ia copiilor \n limba p`rin]ilor
lor f`r` \ngr`diri din partea autorit`]ii sta-
tului, dreptul la libera exprimare \n limba
matern` - nu sunt \nc` asigurate rom=nilor
din Bulgaria.

Cereri f`r` rezultat

Am cerut \n mod repetat, autorit`]ilor
centrale [i locale s` intervin` \n vederea
respect`rii [i punerii \n practic` a legisla]iei
interne \n materie. R`spunsurile la cererile
de \nfiin]are a unor a[ez`minte care s`
contribuie la men]inerea culturii, istoriei,
limbii [i tradi]iilor religioase aproape c` au
lipsit, at=t \n trecut c=t [i \n prezent.

|ncep=nd din 1933 etnicii rom=ni, cre[tini
de rit ortodox, nu mai au posibilitatea s`
participe la Sf=nta Liturghie oficiat` \n limba
matern`. |n regiunea Vidinului, \n prezent
mai exist` doar dou` din cele 35 de parohii
ortodoxe cu serviciu religios \n limba
rom=n`. Acestora li se adaug` Biserica Sf=nta
Treime din Sofia, ctitorie a comunit`]ii
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arom=ne din capitala Bulgariei, unde slujba e
]inut` de un preot misionar al Patriarhiei
Ortodoxe Rom=ne.

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. Sistemul constitu]ional bulgar nu
recunoa[te statutul de �minoritate na]ional`�
ci doar pe cel de �grup etnic�.

Totu[i trebuie s` nu uit`m c` potrivit
aceleia[i Constitu]ii bulgare, tratatele inter-
na]ionale ratificate prin procedur` consti-
tu]ional` sunt considerate ca f`c=nd parte din
dreptul intern [i sunt aplicate cu prec`dere
asupra oric`rei norme interne care con]ine
prevederi contrare. |n acest fel, conceptul,
dac` nu termenul de �minoritate na]ional`�
poate fi considerat ca \ncorporat \n legisla]ia
bulgar` prin Conven]ia-cadru Carta Social`
European` ori Conven]ia privind discri-
minarea \n educa]ie (Art. 5).

Rubrica �[i al]ii�

Faptele sunt cu totul diferite. At=t la
recens`m=ntul din 1992, c=t [i la cel din
martie 2001, la criteriile �grup etnic� [i
�limba matern`�, rom=nii sau �vlahii� ori
limbaz rom=n` nu figureaz`. Suntem, cu alte
cuvinte, \nghesui]i la rubrica �[i al]ii�. {i
aceasta \n condi]iile \n care, de fapt, etnia
noastr` rom=neasc` dep`[e[te 150.000 de
suflete \n toat` Bulgaria, fiind a doua
minoritate na]ional` ca importan]` cup` cea
turceasc`. Prin tradi]iile [i modul lor de
via]`, rom=nii [i-au p`strat datorit` traiului \n
comunit`]i compacte, credin]a [i limba

str`mo[easc`. �Vlahii� vorbesc limba rom=n`,
\n graiul specific limbii vorbite \n sudul
Rom=niei. Argumente [tiin]ifice [i istorice
clare demosntreaz` c` nu pot fi puse la
\ndoial` originea etnic`, limba [i tradi]iile
comune ale �vlahilor� (termen folosut de
autorit`]ile bulgare) [i rom=nilor. De fapt
ambele desemneaz` romanitatea. Cum f`r`
de putin]` de t`gad` este apartene]a la
acela[i filon cultural rom=nesc a �vlahilor� [i
arom=nilor din Bulgaria, \n strict`
conformitate cu realit`]ile istorice.

Limb` 
[i spiritualitate
comun`

Ceea ce este comun tuturor partici-
pan]ilor la Festivalul de c=ntece [i dansuri
�vlahe�/ rom=ne[ti, ce reune[te \n fiecare an
ansambluri folclorice renumite \n Balcani,
este comunitatea de cultur`, religie [i limb`
rom=neasc`. Este \nc` o dovad` c`, de[i de-
a lungul timpului rom=nii din vecin`tatea
grani]elor actuale ale Rom=niei au fost
cunoscu]i sub diverse denumiri sau auto-
rit`]ile statelor pe teritoriul c`rora locuiesc
au c`utat prin diverse mijloace s`-i \nde-
p`rteze de tradi]ie [i de limba str`mo[ilor,
totu[i procedeele administrative arbitrare nu
pot [terge o realitate indubitabil`: �vlahii�
sunt rom=ni.

Solicit`m de asemenea un sprijin
financiar mai consistent din partea statului
bulgar pentru comunitatea rom=n`, pentru ca
p`strarea [i dezvoltarea identit`]ii na]ionale
s` fie cu adev`rat real`.

Cu speran]a c` cerereile noastre vor fi
\n]elese [i sprijinite de dumneavoastr`, v`
rug`m s` ne da]i un r`spuns dac` [i cum
vom putea s` ob]inem drepturile fire[ti la
p`strarea identit`]ii na]ionale, ca cet`]eni
fideli ai statului \n care tr`im.

Vidin, BBulgaria

Pre[edinte ��AVE�, 
Dr. II. FF. GGHEORGHIEV

Fotografii dde CCristian RRUDåREANU
(Intertitlurile apar]in redac]iei)
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Dup` 50 de ani \n bisericile rom=ne[ti
din Bulgaria, Biblia se poate citi \n
rom=ne[te. Pentru rom=nii din Timocul
Bulg`resc Pa[tele a venit mai devreme, pe
28 martie 2007, momentul \n care istoria
timocen` [i-a mai completat` o fil`
memorabil`, c=nd dup` decenii de a[teptare
[i speran]` au dob=ndit dreptul de a sluji \n
limba rom=n` \n Bisericile rom=ne[ti din
Mitropolia Vidinului,,Au fost momente
extrem de nepl`cute mai ales atunci c=nd
din anumite motive unii preo]i au fost
amenin]a]i cu excluderea din cler�, ne-a
declarat p`rintele Valentin }vetanov. Toate
aceste ac]iuni ostile au trecut acum \n istorie
r`m=n=nd doar o amintire pe care genera]iile
viitoare n-ar trebui s-o mai repete.

O delega]ie format` din:Ivo Filipov

Gheorghiev-Pre[edinte al Uniunii Etnicilor
Rom=ni din Bulgaria ,,AVE�, preotul Valentin
}vetanov, paroh la biserica ,,|n`l]area
DomnuluiÑ din Rabova [i consilieri parohiali
s-au prezentat \n fa]a |nalt Prea Sfin]itului
Domi]ian, Mitropolit al Vidinului unde au
primit binecuv=ntarea arhiereasc` de sluji \n
limba rom=n` \n Biserica din Rabova si \n
toate bisericile unde se va putea realiza
acest lucru (unde exist` popula]ie
rom=neasc`). Acest eveniment a fost receptat
de media din Bulgaria fiind popularizat \n
presa local` [i na]ional` c=t [i pe posturile
de televiziune. Pentru rom=ni a fost mai
mult dec=t at=t, a[a cum reiese chiar din
interviul domnului Ivo Gheorghiev ,,Sunt mai
mult dec=t emo]ionat deoarece acest drept
este pentru noi, rom=nii de la sud de

Dun`re, un prim pas important c`tre o
europ` modern` [i deschis`  f`cut de un
\nalt reprezentant al Bisericii Ortodoxe
Bulgare, care ne-a art`tat orientarea sa pur
cre[tin` \n concordan]` cu realit`]ile actual,
pun=nd \n eviden]` elementul universal al
ortodoxismului \n unitate [i diversitate�.
P`rintele Valentin a completat: ,,Era nevoie
s` primim aceast` dezlegare ca \n sf=r[it
s`tenii din Rabova s`-[i duc` la morm=nt pe
c=ntarea lor p`rin]ii de la care au \nv`]at s`
tr`iasc` [i s` vorbeasc` rom=ne[te�.

Dup` aceast` victorie a democra]iei,
Asocia]ia ,,AVE� sper` ca pe viitor rom=nii
din Bulgaria s` poat` avea \nv`]`m=nt \n
limba rom=n`, c=t [i recunoa[terea lor ca
minoritate.

Cristian RRUDåREANU

Euroregiunea
Giurgiu-Ruse

�Perspective 2007 - Euroregiunea Danubius Giurgiu-Ruse,
model de experien]`� - a fost genericul \nt=lnirii la care
reprezentan]ii Consiliului Jude]ean Giurgiu [i ai Euroregiunii
Danubius Giurgiu-Ruse au participat joi, 17 mai, la Prefectura
Ruse, \n Bulgaria. Potrivit reprezentan]ei Consiliului Jude]ean
Giurgiu, Violeta Bo]ocan, la \nt=lnire au mai fost prezen]i
ministrul de externe al Bulgariei, Ivailo Kalfin, care a apreciat
c` Euroregiunea Danubius este cea mai activ` din zona de
grani]` rom=no-bulgar`, precum [i reprezentan]i ai Prefecturii
[i ai mediul de afaceri din districtul Ruse. De la \nfiin]area
Euroregiunii Danubius \n anul 2002 s-au desf`[urat nou`
proiecte transfrontaliere comune \ntre Giurgiu [i Ruse. |n
urma \nt=lnirii de joi s-a stabilit c` Giurgiu [i Ruse ar putea
accesa fonduri structurale \n vederea realiz`rii unor proiecte
comune \n domeniul situa]iilor de urgen]`, al infrastructurii
[i al asisten]ei medicale de urgen]`. Kalfin a declarat \n
cadrul conferin]ei c` guvernul s`u face eforturi pentru
protec]ia stabilit`]ii macroeconomice [i face tot posibilul
pentru aderarea rapid` la zona euro. Cu toate acestea, a
ad`ugat el, moneda euro nu va fi introdus` \n urm`toarea
perioad` de[i Bulgaria \ndepline[te cinci din cele [ase criterii
necesare pentru adoptarea monedei euro.

PPaa[[tteellee rroomm==nniilloorr ttiimmoocceennii 
ddiinn BBuullggaarriiaa

Dreptul de a sluji 
\n bisericile din
Mitropolia Vidinului
\n limba rom=n`

Bulgaria \ncepe lucr`rile
la podul Vidin-Calafat

Lucr`rile de construire a unui pod pe Dun`re care s` lege Bulgaria [i
Rom=nia, cele dou` ]`ri noi membre ale Uniunii Europene, au fost demarate,
a anun]at pe 13 mai premierul bulgar, Serghei Stani[ev. Acest proiect dateaz`
de peste 10 ani [i este menit s` \mbun`t`]easc` infrastructura insuficient`
din aceast` parte a Europei. Duminic` 13 mai s-a pus piatra de temelie la
cel de-al doilea pod ce va lega cele dou` ]`ri europene. Este vorba de un
pod pentru autoturisme [i cale ferat`, situat \ntre ora[ul bulgar Vidin [i ora[ul
rom=n Calafat. De-a lungul frontierei dun`rene ce se \ntinde pe 470 kilometri,
cele dou` ]`ri vecine nu sunt la ora actual` legate dec=t printr-un singur
pod, construit \n 1950, situat la 300 de kilometri de Vidin [i care duce din
localitatea bulgar` Ruse la Giurgiu, la sud de Bucure[ti. Societatea spaniol`
FCC Construction a c=[tigat \n ianuarie contractul pentru lucr`rile de
construc]ie a podului cu o lungime de 1.971 de metri, lucr`ri estimate la
100 de milioane de euro. Cu infrastructura adiacent`, valoarea total` a
contractului, care va fi realizat \n 38 de luni, se va ridica la 226 de milioane
de euro. Supervizarea lucr`rilor va fi efectuat` de un consor]iu franco-german.

Proiectul este finan]at \n prim` etap` cu circa 70 de milioane de euro
de c`tre Banca European` pentru Investi]ii, cu o perioad` de rambursare
de 25 de ani. Guvernul bulgar sper`, de asemenea, la un ajutor de 70
milioane de euro din cadrul programului ISPA (infrastructur`/transport) al
UE. Agen]ia francez` pentru dezvoltare, banca german` Kreditanstalt fur
Wienderaufbau [i statul bulgar se num`r` [i ei printre finan]atorii
proiectului.
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Protocolul de \nfiin]are 
a unui centru de studii pentru

românii sud-dun`reni a fost semnat
cu ocazia simpozionului 
de la Craiova din 12 mai
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Rom=nia are \n prezent o imagine
negativ` perfect`, iar ultimele decenii au
contribuit decisiv la aceast` stare. Dac` \n
anii �80 Rom=nia era ultima ]ar` din blocul
comunist \n care se practica un stalinism
feroce [i se demolau sate [i biserici, anul
1989 i-a uimit pe observatorii interna]ionali
prin lipsa unei mi[c`ri de \nnoire. Decembrie
1989 a creat un imens val de simpatie:
singura r`sturnare de regim comunist din
Europa cu focuri de arm` plus o revolu]ie
regizat` [i transmis` \n direct la televiziunea
na]ional`. Simpatia n-a durat mult: imediat au
ap`rut [tirile despre aurolaci, mineriade,
intoleran]` etnic`, s`r`cie [i \napoiere, ho]i
de buzunare [i prostituate. |n cel mai fericit
caz, Rom=nia este identificat` cu Dracula, un
monstru al nop]ii care suge s=nge. Cei mai
vesti]i romani \n imagina]ia simplilor cet`]eni
ai Occidentului sunt Ceau[escu [i Dracula -
ceea ce nu face dec=t s` poten]eze imaginea
negativ`.

|ns` comitetele [i comi]iile care vor s`
�re-br`nduiasc`� Rom=nia s-au \nh`mat la o
sarcin` mult prea mare. Stereotipurile
negative despre rom=ni nu au ap`rut odat`
cu mass-media de sf=r[it de secol XX. Sunt
mult mai vechi.

Un prim caz este cel al �basnelor� lui
Simion Dasc`lul, unul din copi[tii leto-
pise]ului lui Grigore Ureche. Simion Dasc`lul
insereaz` \n cronica amintit` un fragment
inspirat din �letopise]ul cel ungurescu�
conform c`ruia str`mo[ii rom=nilor ar fi

t=lhari elibera]i din \nchisorile Romei. Ace[ti
r`uf`c`tori, alia]i cu �Laslau craiul ungu-
rescu� i-ar fi alungat pe t`tarii care
amenin]au Transilvania. |nving`tori \n aceast`
confruntare, �t=lharii� ar fi fost coloniza]i \n
Moldova [i Maramure[. Istoricii l-au iden-
tificat pe �Laslau� cu regele maghiar Ladislau
Cumanul (1271-1290) al c`rui principal p`cat
a fost toleran]a fa]` de rom=nii [i cumanii
ortodoc[i. Papalitatea i-a repro[at \n repetate
r=nduri prietenia cu �schismaticii� ortodoc[i,
\ns` aceast` alian]` a contribuit eficace la
\ndep`rtarea pericolului t`tar. Se b`nuie[te c`
Ladislau Cumanul ar fi fost otr`vit, iar dup`
moartea sa s-a declan[at o anchet` pentru a
se verifica dac` a murit catolic sau ortodox.

�Basna� lui Simion Dasc`lul a provocat
reac]ii dure din partea cronicarilor rom=ni.
Miron Costin scria indignat �celelalte ce mai
sunt scrise ad`os`turi de un Simeon Dasc`lul
[i al doilea Misail C`lug`rul, nu letopise]e, ci
oc`ri sunt�. Stolnicul Constantin Cantacuzino
a contrazis la r=ndul lui afirma]iile lui Simion
Dasc`lul, ca [i Dimitrie Cantemir.

O alt` legend`, venit` de la sudul
Dun`rii de data aceasta, \i descrie pe rom=ni
ca fiind ni[te t=lhari [i primitivi. O legend`
bulgar`, publicat` \n 1893 la Sofia, sus]ine c`
�\n vremea veche se ivir` \n \mp`r`]ie ni[te
oameni care numai furau, omorau [i f`ceau
fel de fel de n`p`sti oamenilor�. Ace[ti
t=lhari au fost prin[i [i expulza]i de \mp`ratul
bulgarilor la nord de Dun`re, unde �se
s`lb`ticir` at=t de tare, \nc=t [i-au uitat limba.

Ace[ti oameni s`lb`tici]i nu mai [tiau nici de
]ar, nici de pop` [i nici nu mergeau la
biseric` pentru c` nu aveau pop`. Ei nici nu
se tundeau, nici nu se r`deau [i fiindc`
umblau goi de tot, le crescuse perii ca la
lighioane - de aceea lumea prinse a-i numi
vlahi, adic` p`ro[i�. }arul bulgar a trimis
preo]i s`-i cre[tineze pe vlahi, \ns` ace[tia au
refuzat credin]a, fiind p=n` la urm` boteza]i
cu for]a. Dup` care au fost trecu]i Dun`rea
�unde \nv`]ar` s` vorbeasc`, dar ei nu putur`
\nva]a s` vorbeasc` bine bulg`re[te [i
amesteca \n limb` cuvinte vechi�.

Toate aceste vechi relat`ri con]in \n ger-
mene elementele r`zboiului de imagine cu
care se confrunt` Bucure[tiul: rom=nii sunt
ho]i, sunt \napoia]i, au nevoie de o for]` care
s` \i civilizeze, sunt veni]i de aiurea f`r` s`
aib` nici o leg`tur` cu p`m=ntul pe care \l
locuiesc. De la �letopise]ul ungurescu� al lui
Simion Dasc`lul [i legenda popular` bulgar`
p=n` la promovarea modern` a unei imagini
negative, distan]a nu este dat` dec=t de
diferen]ele tehnice. Televizorul, radioul, presa
scris` erau \nlocuite cu succes acum c=teva
sute de ani de pove[tile spuse la gura sobei.
Pove[ti care au supravie]uit [i [i-au schimbat
forma de-a lungul timpului \n teorii istorice,
ideologii, p=n` la relat`ri propagate prin
intermediul Internetului. |ns` esen]a �bas-
nelor� a r`mas aceea[i.

George DDAMIAN 

Copiii rom=ni care studiaz` \n [colile
publice din Spania ar putea urma cursuri
op]ionale de limb`, civiliza]ie [i cultur`
rom=n`, mini[trii rom=n [i spaniol ai Edu-
ca]iei, Cristian Adomni]ei [i Mercedes
Cabrera Calvo-Sotelo, stabilind, joi, la
Londra, solu]iile de implementare a acestui
proiect, transmite Rompres.

Potrivit \n]elegerii dintre cei doi
demnitari, \n perioada imediat urm`toare,
Cristian Adomni]ei se va \nt=lni cu mini[trii
educa]iei din toate regiunile autonome ale
Spaniei pentru \ncheierea unui acord
bilateral cu fiecare \n parte, se arat` \ntr-un
comunicat al Ministerului Educa]iei, Cer-

cet`rii [i Tineretului (MECT).
�Vreau ca m`car de anul viitor, dac` nu

se poate anul acesta, copiii cet`]enilor
rom=ni, cei mai mul]i afla]i la munc` \n
Spania, s` poat` beneficia de educa]ie \n
limba rom=n`. Concret, m` refer la cursuri
op]ionale de limb`, cultur` [i civiliza]ie
rom=n`. Este datoria noastr` s` facem acest
lucru realizabil c=t mai repede cu putin]`�,
a declarat ministrul Cristian Adomni]ei.

MECT a realizat deja un proiect de
program` [colar` pentru cursurile op]ionale
\n limba rom=n`, care include dou` ore pe
s`pt`m=n` pentru elevii claselor I-XII.
Proiectul va fi prezentat de c`tre ministrul

Cristian Adomni]ei tuturor ministerelor edu-
ca]iei din regiunile spaniole.

Dup` finalizarea negocierilor, cele dou`
p`r]i vor elabora manualele [colare necesare
activit`]ii didactice.

Educa]ia \n limba matern` a copiilor cu
alt` cet`]enie dec=t cea a ]`rii \n care
locuiesc este reglementat` prin Directiva UE
77/486/EEC privind [colarizarea copiilor
lucr`torilor migran]i. Potrivit acesteia, statul
membru gazd` este obligat s` asigure
copiilor \n cauz` [i continuarea studiului
limbii materne cu profesori asigura]i de
statul membru de origine [i perfec]ionarea
cadrelor didactice implicate.

R`zboaiele de imagine
ale Rom=niei

Ore de limb` rom=n` \n Spania


