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|
n localitatea rom=neasc` Malaini]a,
din Serbia, situat` la circa 15
kilometri de ora[ul Negotin, s-a

sfin]it pe 8 martie piatra de temelie a
unei biserici rom=ne[ti al c`rei hram va
fi �Sf. Niceta de Remesiana�, informeaz`
Rompres. Noul l`ca[ de cult, care va fi
zidit \n cursul acestui an prin contribu]ia
comunit`]ii locale, se ridic` prin ini]iativa
parohului Malaini]ei [i protoereului de
Dacia Ripensis, Boian Alexandrovici. |n
perioada 2003 - 2005, acesta a mai
construit, tot \n aceast` localitate, prima
biseric` rom=neasc` pe care autorit`]ile
biserice[ti [i administrative s=rbe, dup`
ce l-au condamnat la trei luni de
\nchisoare cu suspendare, l-au obligat s`
o demoleze. �|n urma presiunilor opiniei

publice din \ntreaga lume, aceast`
biseric`, ce poart` hramul Sfin]ilor
Mihail [i Gavril, a fost salvat`, iar
decizia autorit`]ilor a fost anulat`. |n
perioada care urmeaz`, aceast` prim`
biseric` se va transforma \n m`n`stire�,
a precizat Boian Alexandrovici. Du[an
P=rvulovici, pre[edintele federa]iei
Rom=nilor din Serbia, ne-a precizat c`
momentul sfin]iirii pietrei de temelie a
unei noi biserici \n Valea Timocului
reprezint` �un moment istoric, care a
ar`tat c` rom=nii din Serbia se pot uni
\n jurul Bisericii, singura care poate s`
ne adune [i s` ne ]in` la un loc�. 

Protopopul de Dacia Ripensis, Boian
Alexandrovici, ctitorul primei biserici
rom=ne[ti din Serbia de Sud-Est \n

localitatea Malaini]a, [i-a exprimat
convingerea c` ��de acum \ncolo c`
autorit`]ile administrative s=rbe[ti nu vor
mai bloca drepturile minorit`]ii
rom=ne[ti din zon` pentru oficierea \n
limba matern` a Liturghiei [i a celorlalte
slujbe ortodoxe rom=ne��. Autorit`]ile
Bisericii Ortodoxe s=rbe de la Episcopia
Timocului nu accept` ca \n bisericile din
cele 154 sate cu popula]ie majoritar`
rom=neasc` [i 46 de localit`]i mixte,
administrate de aceasta, s` se oficieze
slujbe \n limba rom=n`, motiv pentru
care cei peste 250.000 de rom=ni au luat
ini]iativa s`-[i construiasc` noi l`ca[e de
cult.
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Timocenii [i Conferin]a
P`cii de la Paris

|n r=ndurile ce urmeaz`
prezent`m un fragment din
lucrarea de licen]` realizat`
de Teodor Dan Arhire asupra
istoriei rom=nilor timoceni \n
prima jum`tate a secolului al
XX lea. Fragmentul de mai
jos se refer` la modul \n care
a fost tratat` problema
rom=nilor timoceni la
Conferin]a de Pace de la
paris de la \ncheierea
primului R`zboi Mondial,
intertitlurile apar]in
redac]iei. (G.D.)

Perioada cuprins` \ntre sf=r[itul primului
r`zboi mondial [i \nceputul celui de-al doilea
nu a adus \n ceea ce prive[te soarta
rom=nilor timoceni schimb`ri majore. Cele
dou` state balcanice (Serbia [i Bulgaria) \n
st`p=nirea c`rora se aflau au continuat s` le
refuze cele mai elementare drepturi na-
]ionale, lipsindu-i de [coli \n care s` se
predea [i de biserici \n care s` se slujeasc`
\n limba matern`, continu=nd nestingherite
procesul de dezna]ionalizare pe care \l
\ncepuser` \nc` din secolul al XIX-lea. În tot
acest timp Rom=nia a asistat de obicei pasiv`
la tratamentul \ndurat de c`tre timoceni,
aceast` atitudine \nscriindu-se \n tendin]a

general` a guvernelor ce s-au succedat la
Bucure[ti, de a se dezinteresa de rom=nii
sud-dun`renii. 

La sf=r[itul r`zboiului mondial, o
asemenea evolu]ie a lucrurilor nu a fost
anticipat` de reprezentan]ii timocenilor care
au sperat c`, \n condi]iile complexelor
transform`ri prin care trecea Europa de
sud-est c=nd principiul wilsonian al autode-
termin`rii p`rea s` triumfe, dolean]ele lor
legitimate tocmai de acest principiu \[i vor
g`si o rezolvare satisf`c`toare. Principalul
ap`r`tor al cauzei rom=nilor din Valea
Timocului a fost \n acele momente Atanasie
Popovici. \nc` din luna ianuarie a anului 1918
a publicat \n ziarul �Rom=nia Nou`�, �Organ
de propagand` pentru unirea tuturor
rom=nilor� o serie de articole cu referire la
ace[tia [i a fost cel care a semnat \n numele
lor prima declara]ie de unire a tuturor
rom=nilor publicat` la 24 ianuarie \n paginile
aceluia[i ziarii.  

Din ini]iativa sa, \n toamna lui 1918 ia
na[tere un Comitet al rom=nilor timoceni pe
care \l conducea [i din care mai f`ceau parte
I. Ni]`, S. Cote] [i I. Bogdaniii. Comitetul a
lansat un manifest scris cu litere chirilice
adresat rom=nilor timoceni [i intitulat �C`tre
rom=nii din Serbia�. Se afirma dorin]a

rom=nilor din Serbia de a se uni cu Rom=nia
Mare deoarece �Noi (timocenii n.n.) nu
suntem S=rbi \ntocmai cum Rom=nii din
Ungaria nu sunt Unguri [i cei din Rusia nu
sunt Ru[i.�iv. \n virtutea principiului
autodetermin`rii se cerea, desigur pentru
cazul \n care unirea nu ar fi fost posibil`, ca
�toat` averea care se afl` \n jude]ele (ocruzi)
rom=ne[ti s` fie proclamat` ca avere a
poporului rom=n; puterea executiv` s` fie
dat` rom=nilor care s` fie reprezenta]i numai
de c`tre \mputernici]i ale[i din r=ndurile lor;
jude]ele rom=ne[ti s` aib` \n frunte prefec]i
rom=ni; \n centrele rom=ne[ti judec`torii s`
fie rom=ni iar judecata s` se fac` numai \n
rom=n`; \n cele 250 de sate rom=ne[ti s` fie
primari rom=ni, [colile [i bisericile s` fie
rom=ne[ti (\n privin]a acestui ultim punct se
d`deau asigur`ri timocenilor c` Rom=nia le
va acorda tot sprijinul s`u)v.

Memoriu la Paris

Sprijinul Rom=niei nu a dep`[it \n
general stadiul de promisiune iar Atanasie
Popovici s-a putut convinge de aceasta cu
ocazia conferin]ei de pace de la Paris. El s-
a deplasat \n capitala francez` ca \nso]itor al
delega]iei rom=ne [i a adresat \n numele
timocenilor din Serbia, un memoriu
Conferin]ei de Pacevi. Documentul con]inea
esen]ialul cu privire la popula]ia rom=neasc`
din nord�estul Serbiei: date cu caracter
istoric [i demografic, o trecere \n revist`
metodelor de s=rbizare folosite de guvernele
de la Belgrad. Datele prezentate aveau
menirea de a informa [i sensibiliza Marile
Puteri \n leg`tur` cu timocenii [i de a le
convinge s` ia o hot`r=re just` \n privin]a
acestora, o hot`r=re \ntemeiat` pe principiile
wilsoniene: �Principiile wilsoniene care au
fost primite de toat` lumea [i mai ales de
poporul s=rb � aceste principii \n numele
c`rora iugoslavii, to]i at=]ia c=]i sunt � cer s`
fie alipi]i la regatul s=rb, trebuie s` fie aduse
la \mplinire [i \n ceea ce ne prive[te.�vii.
Ac]iunile lui Popovici au fost coordonate [i
cu cele ale reprezentan]ilor rom=nilor
macedoneni. \mpreun` cu ace[tia a \nfiin]at
la 8 martie 1919 �Liga pentru eliberarea
rom=nilor din Timoc [i Macedonia� al c`rei
pre[edinte era George Murnuviii. 

Dup` cum am men]ionat Rom=nia  a
sus]inut \n mic` m`sur` demersurile
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rom=nilor sud � dun`reni. Diploma]ii rom=ni
au ridicat la Paris problema timocean` doar
sporadic [i cu inten]ia de a o folosi ca mijloc
de presiune asupra s=rbilor \n timpul
tratativelor purtate pe marginea viitorului
Banatuluiix.  Consider=nd ca inacceptabil`
\ncorporarea de c`tre Regatul S=rbilor
Croa]ilor [i Slovenilor a vreunei p`r]i din
teritoriul b`n`]ean, Ion I. C. Br`tianu avertiza
la 22 februarie 1919 c=nd se \nf`]i[a comisiei
care se ocupa de trasarea frontierelor c`
dac` s=rbii trec Dun`rea pentru a lua \n
posesie partea din Banat ce urma s` le
revin`, iredentismul latent al rom=nilor din
Valea Timocului s-ar trezi [i ar deveni de
necontrolat. S=rbii au ripostat la 25 februarie
\naintea aceleia[i comisii prin vocea lui
Nicola Paöi? care afirma c` rom=nii timoceni
ar muri mai degrab` dec=t s` fie desp`r]i]i
de Serbia [i uni]i cu Rom=nia, contopirea lor
cu na]iunea s=rb` fiind un fapt \mplinitx. Pe
l=ng` aceasta i s-a cerut lui Tihomir
Georgevici (autorul lucr`rii �Printre rom=nii
no[tri� ) s` dea un r`spuns memoriului
redactat de Atanasie Popovici. Rezultatul a
fost o bro[ur` (�Adev`rul asupra rom=nilor
din Serbia�) plin` de atacuri la adresa
rom=nilor \n general [i a lui Atanasie Popvici
[i a celor care i se al`turaser`, \n special, o
lucrare de pur`  propagand` neurm`rind
eviden]ierea adev`rului istoric. Memoriul
rom=nilor din Serbia era catalogat drept
opera unor [ovini rom=ni �av=nd \n frunte un
renegat�xi.

Memoriu inutil

Chiar dac` nu s-au preocupat foarte mult
de cona]ionalii lor r`sp=ndi]i \n Serbia,
autorit`]ile rom=ne nu \i puteau abandona cu
totul av=nd datoria s` pun` m`car la curent
pe oficialii reuni]i la Conferin]a P`cii, \n
leg`tur` cu ace[ti rom=ni, pentru a evita ca
\n privin]a lor s` se fac` auzit doar punctul
de vedere s=rbesc. Un studiu dat=nd din vara
anului 1919 cu titlul Rom=nii din Serbia
prezenta, pentru uzul diploma]ilor participan]i
la conferin]a din capital Fran]ei, situa]ia
rom=nilor din Timoc [i Macedonia. Sec]iunea
dedicat` Timocului se asem`na destul de
mult cu �Memoriul Rom=nilor din Serbia�
urm`rind istoricul prezen]ei rom=ne[ti \n
regiune, politica de dezna]ionalizare a
Belgradului. Este f`cut [i un scurt portret al
lui Atanasie Popovici � omul care a f`cut cel
mai mult pentru timoceni [i cel care a adus
problemele lor \n aten]ia lumiixii. Deosebirea
esen]ial` fa]` de memoriu const` \n faptul c`
\n acest caz nu se pune problema unirii
regiunii timocene cu Rom=nia. Motivul
esen]ial pentru care Rom=nia nu a venit
atunci \n \nt=mpinarea cererilor de unire
timocene a fost exprimat de Take Ionescu \n
1923 \n Parlament. \n condi]iile \n care

Rom=nia \[i dublase teritoriul orice alte
revendic`ri ar fi putut compromite toate
\nf`ptuirile datorate particip`rii la r`zboixiii.

Singurele decizii luate la Paris [i
care i-au afectat \n mod direct pe timoceni
au fost cele referitoare la noua grani]` dintre
Bulgaria [i Serbia, Bulgaria ced=nd Serbiei 9
comune de pe malul drept al Timocului,
locuite majoritar de rom=ni [i revendicate de
s=rbi pe motiv c` [i de o parte [i de alta a
Timocului locuiesc oameni apar]in=nd
aceluia[i popor. Nepreciz=ndu-se despre ce
popor era vorba, cei care au hot`r=t viitorul
celor 9 comune au presupus c` sunt populate
de s=rbixiv. Este adev`rat c` ambele state se
obligaser` prin tratatele semnate la Paris s`
acorde o serie de drepturi minorit`]ilor
na]ionale dar \n cazul rom=nilor timoceni
prevederile acestor tratate au r`mas liter`
moart`xv.

Teodor DDan AARHIRE

i Gheorghe Zbuchea, Rom=nii timoceni, Timi[oara, Editura Mirton, 2002, p. 98
ii Octavian O. Ghibu, Atanasie Popovici v`zut de Onisifor Ghibu, \n �Revista de Istorie Militar`�, 1994,
nr. 3, p. 37
iii Gheorghe Zbuchea, O istorie a rom=nilor din Peninsula Balcanic` (secolele XVIII - XX), Editura
Biblioteca Bucure[tilor, 1999, p. 184
iv C`tre rom=nii din Serbia \n �Graiul Rom=nesc�, an I, nr. 2, februarie 1927, p. 51
v C`tre rom=nii din Serbia \n �Graiul Rom=nesc�, an I, nr. 2, februarie 1927, p. 62
vi Gheorghe Zbuchea, Cezar Dobre, Bucure[ti, Editura D. C. Promotions, 2005, p. 40
vii ***, Rom=nii de la sud de Dun`re., doc. 125, p.271
viii Ibidem, p.264
ix Cezar Dobre, Gheorghe Zbuchea, Op. cit., p. 44
x Sherman D. Spector, Rumania at the Paris Peace Confference. A Study of the Diplomacy of Ioan
I. C. Br`tianu, New Yorck, Bookman Associates Inc., 1962 , p. 124
xi Tih. Georgevici, Adev`rul asupra rom=nilor din Serbia, \n �Rom=nii din Timoc�, vol. III, p. 130
xii Direc]ia Arhivelor Na]ionale Istorice Centrale, fond Stoica Vasile, dosar I/155, f.37
xiii {tefan V=lcu, Rom=nii uita]i: o introducere \n chestiunea timocean`, \n  �Sud � estul [i contextul
european�,p. 98-107, p. 100 
xiv Emanoil Bucu]a, Rom=nii \n via]a Serbiei, \n �Timocul�, an IX, caiet I, 1942, p. 1-6, p. 4
xv Gheorghe Zbuchea, Rom=nii timoceni, p. 98
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Situ]atia identitar` a istro-rom=nilor (rom=nii
din Croa]ia) a f`cut subiectul unui proiect de
rezolu]ie care a fost depus pe 17 aprilie la
Adunarea Parlamentar` a Consiliului Europei,
informeaz` agen]ia Romanian Global News.
Acest proiect este ini]iat, ca [i cel privind
rom=nii din Timoc, de c`tre europarlamentarul
basarabean Vlad Cubreacov. Proiectul de
rezolu]ie depus solicit` autorit`]ilor Croa]iei
recunoa[terea minorit`]ii istrorom=ne [I
respectarea drepturilor sale fundamentale. Av=nd
\n vedere faptul c` limba istorom=n` a ajuns la
sec]iunea ìlimbi pe cale de dispari]ie� a postului
de televiziune Discovery Channel [I a UNESCO,
fiind vorbit` de doar c=teva sute de oameni,
proiectul APCE ar putea p`stra m`car amintirea
acestei comunit`]I rom=ne[ti.

Minoritate
nerecunoscut`

Proiectul de rezolu]ie amintit stabile[te
cadrul existen]ei minorit`]ii istrorom=ne astfel:
ìConstat=nd c` minoritatea istro-rom=n`
locuie[te \n opt sate (éejane/Jeiani,
Brdo/Barda, Jesenovik/Sucodru, Nova
Vas/Nosela, Kostracani/Costerceani,
SuSnjevica/Susnevi]a/Susgnevizza, Letaj [i
Zankovci) din peninsula Istria (Croa]ia), \n
nordul M`rii Adriatice, \n regiunea istoric`
Ciceria [i c` aceast` minoritate nu este
recunoscut` oficial de c`tre Croa]ia;
Constant=nd de asemenea c` dup` cel de al
doilea R`zboi mondial \n regiunea Trieste din
Italia s-a instalat o diaspor` [i c` mici
comunit`]i de origine istro-rom=n` locuiesc \n

Slovenia, \n localit`]ile Golac [i Polijane din
nordul regiunii istorice Ciceria; Amintind
natura autohton` a minorit`]ii istro-rom=ne pe
teritorul pe care locuie[te istoric de secole;
Not=nd c` istro-rom=na, citat` de UNESCO \n
Cartea Ro[ie a limbilor \n pericol de dispari]ie
ca afl=ndu-se «\ntr-un serios pericol», este un
dialect istoric rom=nesc vorbit de o popula]ie
estimat` \ntre 500 [i 1500 de persoane care se
autoidentific` prin endonimul Rum=ni/Ru-
mari/Rumeri (Rom=ni) fiind numita de croa]i,
sloveni [i italieni cu exonimul Ciribiri sau Cici,
iar de lingvi[ti fiind numit` Istro-rom=ni;
}in=nd cont de faptul c` \ntre 1921 [i 1925 la
Susnjevica/{u[nevi] a func]onat [coala
«|mp`ratul Traian» cu predarea materiilor \n
dialectul istro-rom=n [i \n rom=na literar`,
[coal` \nfiin]at` de profesorul istro-rom=n
Andrei Glavina�; Lu=nd not` de faptul c` \n
ultimii ani Asocia]ia istro-rom=n` «Andrei
Glavina» public` la Trieste (Italia), pe spezele
sale, revista �Scrisore c`tre frat rumeri�
(Scrisoare c`tre fra]ii rom=ni); Observ=nd cu
satisfac]ie c` \n prim`vara anului 2000 a fost
posibil` organizarea la Universitatea din Pola a
primului Congres istro-rom=n; Regret=nd c`,
nefiind recunoscu]i oficial ca minoritate, istro-
rom=nii nu beneficiaz` deloc de \nv`]`m=nt
public, de nici un fel de asisten]` religioas` [i
nu dispun de nici un fel de pres` scris` sau
audiovizual` \n propria lor limb`; |ngrijorat` de
reducerea continu` a num`rului istro-rom=nilor
din cauza asimil`rii lor de c`tre na]ionalit`]ile
\nconjur`toare, fiind vorba de o minoritate
puternic amenin]at` cu dispari]ia; Apreciind c`
aceast` situa]ie \ngrijor`toare [i chiar critic` nu
este conform` cu normele [i standardele
Consiliului Europei�.

Cereri c`tre Croa]ia 
[I Rom=nia

Proiectul depus con]ine o serie de cereri [I
recomand`ri c`tre autorit`]ile croate destinate
men]inerii minorit`]ii istro-rom`ne: ìAdunarea
Parlamentar` a Consiliului Europei invit`
autorit`]ile Croa]iei s` recunoasc` oficial
minoritatea istro-rom=n` [i s`-i garanteze
acesteia respectarea drepturilor [i libert`]ilor
fundamentale a[a cum sunt acestea \nscrise \n
Conven]ia European` a Drepturilor Omului [i
mai cu seam` drepturile lingvistice, culturale [i
religioase \n urm`toarele domenii: a.
\nv`]`m=ntul \n limba matern`; b. serviciile
religioase \n limba matern`; c. ziare, reviste,
emisiuni radio [i de televiziune \n limba
matern`; d. sus]inerea asocia]iilor culturale ale
istro-rom=nilor; Invit` autorit`]ile Rom=niei, ca
stat \nrudit, s` conlucreze cu autorit`]ile Croa]iei
\n scopul lu`rii urgente a oricaror m`suri
necesare pentru p`strarea identit`]ii minorit`]ii
istro-rom=ne grav amenin]ate [i pentru
sus]inerea dialectului istro-rom=n pu]in
r`sp=ndit�.

M`suri practice

Proiectul de rezolu]ie amintit ìInvit`
autorit`]ile Croa]iei s` pun` \n aplicare, prin
mijloacele cele mai potrivite, urm`toarele m`suri:
1. adoptarea progresiv` a limbii materne \n
educa]ia copiilor (folosirea dialectului istro-rom=n
la nivel de vorbire \n treapta pre[colar` [i
folosirea normei literare rom=ne[ti \n
\nv`]`m=ntul primar); 2. respectarea [i acordarea
de ajutor public \n favoarea utiliz`rii locale a
dialectului istro-rom=n [i a limbii rom=ne
literare, precum [i \n favoarea folosirii lor
curente \n \nv`]`m=ntul mediu [i presa din
localit`]ile respective, \n m=sura necesit`]ilor
comunit`]ilor care le vorbesc; 3. permisiunea de
a oficia serviciile religioase \n dialectul istro-
rom=n [i \n standardul literar rom=nesc \n
bisericile din satele istro-rom=ne, astfel \nc=t
istro-rom=nii s` poat` ]ine c=nt`rile biserice[ti \n
limba lor matern`; 4. organizarea unor forumuri
interna]ionale de dezbateri [i a unor seminare
ale exper]ilor pentru studierea [i repertorierea
cu grij` a particularit`]ilor dialectului [i culturii
istro-rom=ne; |ns`rcineaz` comisia sa sesizat` \n
fond s` includ` pe ordinea de zi a viitoarelor ei
[edin]e chestiunea minorit`]ii istro-rom=ne aflate
\n pericol, s` urm`reasc` \ndeaproape evolu]iile
privind aceast` minoritate [i s` prezinte un
Raport asupra chestiunii respective�. (RGN)

Istrorom=nii 
la Consiliul Europei



contact pagina 5

Deputatul german
Jurgen Hermann a de-
pus \n Adunarea Parla-
mentar` a Consiliului
Europei (APCE) un am-
plu raport asupra
nerespect`rii drepturilor
rom=nilor din Serbia -
mai ales a celor din Va-
lea Timocului. Raportul
amintit constat` nerespectarea dreptului la
educa]ie, serviciu religios [i mass-media \n
limba matern` al rom=nilor din Serbia de est
(Valea Timocului) - \n condi]iile \n care aceste
drepturi sunt respectate pentru rom=nii din
Voivodina. |n condi]iile cazului Kosovo,
reticen]a autorit`]ilor s=rbe fa]` de minoritatea
rom=neasc` r`m=ne inexplicabil`, mai ales c`
rom=nii timoceni au sprijinit la ultimele
alegerile pe candidatul pro-occidental Boris
Tadici.

Raportul lui Jurgen Hermann urmeaz` s`
fie dezb`tut de plenul Adun`rii Parlamentare a
Consiliului Europei \n luna aprilie, dezbatere
care se va finaliza cu adoptarea unei rezolu]ii.
Procesul de observare a situa]iei rom=nilor din
Valea Timocului a fost demarat pe 17
octombrie 2005, c=nd deputatul basarabean
Vlad Cubreacov a depus un proiect de
rezolu]ie privind nerespectarea drepturilor
minorit`]ii rom=ne[ti din Serbia.

Proiect de rezolu]ie
pentru rom=ni

|n proiectul de rezolu]ie alc`tuit de
raportorul Jurgen Hermann se cere o mai
mare colaborare \ntre eutorit`]ile statelor-mam`
[i Serbia pentru respectarea drepturilor
minorit`]ilor. Documentul arat` �cooperarea
dintre statul de reziden]` [i statul mam` prin
acorduri bilaterale constituie o adev`rat`
valoare pentru garantarea stabilit`]ii europene,
Adunarea cere autorit`]ilor Serbiei s`-[i
intensifice bunele rela]ii de vecin`tate cu sta-
tele mam` (Rom=nia, Ungaria [i Macedonia)
prin aplicarea deplin` a acordorilor bilaterale
pe care le-au semnat�. Acela[i proiect de
rezolu]ie �\ncurajeaz` pe membrii minorit`]ii
vlahe/rom=ne din Serbia de est s`-[i combine
eforturile [i s`-[i dep`[easc` dezacordurile
interne \n interesul propriu [i pentru a putea
p`stra tr`s`turile specifice care alc`tuiesc
identitatea lor. |n acest caz autorit`]ile s=rbe
au datoria de a nu \mpiedica, ci de a sprijini
ini]iativele \n aceast` direc]ie�. Documentul
APCE cere [i recunoa[terea Bisericii Ortodoxe
Rom=ne \n Valea Timocului: �Av=nd cuno[tin]`
de criticile ridicate fa]` de legea din 2006
asupra bisericilor [i organiza]iilor religioase din
Republica Serbia, \n particular chestiunea

nerecunoa[terii Bisericii Ortodoxe Rom=ne
prin aceast` lege, Adunarea este surprins` de
influen]a dominant` a Bisericii Ortodoxe S=rbe
\n cadrul recunoa[terii altor biserici [i/sau
comunit`]i religioase�. |n finalul rezolu]iei se
solicit` autorit`]ilor s=rbe �s` \ntreprind`
m`surile necesare pentru asigurarea vla-
hilor/rom=nilor care tr`iesc \n Serbia de est
(v`ile Timocului, Moravei [i Dun`rii) accesul
la educa]ie, mass-media [i administra]ie public`
\n limba lor matern` [i s` li se permit` ]inerea
serviciului religios \n aceast` limb`�.

Problema comisiei
bilaterale

Raportorul Jurgen Hermann constat` \n
textul \naintat APCE c` principala problem` \n
ceea ce prive[te respectarea drepturilor mino-
rit`]ii rom=ne[ti din Serbia este constituit` de
neaplicarea tratatelor semnate \ntre Bucure[ti

[i Belgrad, mai precis faptul c` comisia
bilateral` rom=no-s=rb` privind problema
minorit`]ilor nu s-a constituit p=n` \n prezent.
Raportul APCE arat` c` �Rela]iile dintre
Rom=nia [i Serbia sunt guvernate de dou`
texte: un tratat de prietenie [i cooperare
(semnat pe 16 mai 1996) [i un acord bilateral
asupra cooper`rii \n domeniul protec]iei mi-
norit`]ilor na]ionale. Raportorul a fost informat
c` aplicarea acestor texte este nesatisf`c`-
toare. Ministrul rom=n al Afacerilor Externe a
vizitat Serbia [i a solicitat \ntrunirea unei
comisii comune interguvernamentale pentru
minorit`]i na]ionale, prev`zut` \n articolul 11
al acordului. |n ciuda unui r`spuns pozitiv din
partea s=rb`, comisia comun` nu s-a reunit
\nc`. Raportorul \ncurajeaz` autorit`]ile s=rbe
s` trateze aceast` problem` [i s` numeasc`
persoanele calificate pentru a participa la
aceast` comisie interguvernamental`�.

George DDAMIAN

Raport pentru rom=nii timoceni

Teoria valah`

Situa]ia rom=nilor din Valea Timocului este \nr`ut`]it` de prezen]a unei teorii nocive, care
sus]ine existen]a unei etnii �vlahe� [i chiar a unei limbi �vlahe� - separate de etnia [i limba
rom=neasc`. Jurgen Hermann a constatat \n cursul document`rii pentru raportul APCE
existen]a acestei teorii, primind chiar informa]ii c` �este \n interesul autorit`]ilor s=rbe ca
minoritatea rom=neasc` s` r`m=n` divizat`, astfel \nc=t s` r`m=n` de dimensiuni reduse [i
vor face orice este necesar pentru p`strarea acestei diviziuni artificiale�. Ultima manifestare
public` a teoriei �vlahe� este cuprins` \n volumul �Etnogeneza apari]iei vlahilor: Vlahii [i
popoarele balcanice�, ap`rut` la Negotin, la editura Estetika \n anul 2007 sub semn`tura ui
Vojislav Du[an Stojanovic. Acesta sus]ine \n volumul s`u c` �vlahii nu sunt rom=ni ci o etnie
aparte, \n pofida faptului c` limba lor este aproape identic`�. Acela[i profesor avanseaz`
ipoteze de genul �vlahii sunt urma[ii tracilor, cel]ilor [i ai slavilor de sud, \n timp ce rom=nii
sunt urma[ii dacilor [i daco-ge]ilor, astfel c` este absolut clar c` vlahii nu sunt rom=ni, ci
o etnie separat`�. Cercet`torul s=rb sus]ine c`: �prin simbioza moesilor, a tribalilor [i a cel]ilor
apar vlahii�, ace[tia fiind ulterior �\mp`r]i]i \ntre toate statele din Peninsula Balcanic` de
bun`voie [i accepta]i ca fiind \n Bulgaria - bulgari; \n Serbia - s=rbi; \n Rom=nia - rom=ni [i
\n estul Serbiei - vlahi�, deoarece �nici nu s-ar fi putut altfel, av=nd \n vedere istoria
na]ionalist` a popoarelor balcanice�.



Zilele trecute am primit de la
prietenul meu din Bulgaria dr.
Ivo Gheorghiev, o veste care
din p`cate nu s-a consemnat
[i \n mediile din Rom=nia:
\mplinirea unui an de c=nd
Domitian, Mitropolitul
Vidinului, permite slujbele \n
limba rom=n` \n bisericile din
satele rom=ne[ti din aceast`
parte a Bulgariei. |n aceast`
zon` p=n` \n prima jumatate
a secolului XX, slujba s-a
]inut mereu \n limba
enoria[ilor, limba rom=n`.

Istoria bisericilor
rom=ne[ti

Este de men]ionat c` \n ultima perioad`
a st`p=nirii turce[ti, \ncep=nd cu 1867, preotul
unit Samuil Draxin din Petrov`s=la (Banatul,
azi s=rbesc), a dus o campanie de
rede[teptare na]ional` printre rom=nii din
Pa[alacul Vidinului [i de atragere a acestora
la Biserica Blajului. \n patru ani a reu[it s`
atrag` la Biserica Unit` cu Roma 25 de sate
rom=ne[ti din judetele Vidin, Plevna [i Vra]a,
adic` jum`tate din popula]ia rom=neasc` din
acea zon` [i s` ridice [ase biserici \n care
slujeau \n rom=ne[te 6 preo]i. Ignorarea de
catre Rom=nia a ac]iunii lui Draxin, moartea
episcopului de Oradea, ce \l sprijinea \n
ac]iunea sa, precum [i ac]iunile proasp`t
recunoscutei biserici bulgare, au dus la
z`d`rnicirea ac]iunii sale. Totu[i, \n bisericile

din satele rom=ne[ti s-a mai slujit \n limba
rom=n` \nc` aproape 50 de ani dup`
constituirea Bulgariei moderne. Este perioada
\n care, \n aproape toate satele rom=ne[ti se
construiesc sau se reconstruiesc, de c`tre
enoria[ii rom=ni biserici din piatr` sau
c`r`mida, unele adevarate opere de art`.

Men]ionez bisericile din Gum`tare], av=nd
hramul ìSfin]ii Petru [i Pavel� construit` \ntre
1910-1916 cu sprijinul regelui Ferdinand de
Saxa Coburg al Bulgariei [i unde slujea
b`tr=nul preot Dimitrie, mort \n 1920, la
v=rsta de 110 ani, dup` cum afl`m din
inscrip]ia de pe cruce, scris` \n rom=ne[te cu
litere chirilice, sau cea din C`pit`nu],
construit` \n 1889 de familia Petrescu din
Craiova, av=nd ca model biserica din Calafat.
|n biserica din Gum`tare[ s-au mai p`strat
c=teva c`r]i de cult vechi rom=ne[ti cu litere
chirilice.

|nlocuirea limbii
rom=ne

|ncep=nd cu mijlocul deceniului 3 al
secolului XX, limba rom=n` este scoas` din
biseric`, iar majoritatea c`r]ilor de cult \n
limba rom=n` sunt distruse sau \nlocuite cu
c`r]i de cult bulg`re[ti. Preo]ii rom=ni sunt
\ndep`rta]i [i schimba]i cu preo]i bulgari,
refugia]i din Macedonia ocupat` de s=rbi!

Dar cum lucrurile rele se \nva]` cel mai
u[or, lu=nd ca model ordinul emis de
episcopul s=rb al Timocului, Melentie Vuic la
18 august 1899 prin care preo]ii s=rbi erau

obliga]i s` boteze copiii doar cu nume
s=rbe[ti de pe o anumit` list` afi[at` \n toate
bisericile, se d` ordin [i de c`tre biserica
bulgar`, ca preo]ii s` boteze copiii rom=ni
doar cu nume bulg`re[ti, dupa o list` afi[at`
la Biseric`!

|n timpul regimului comunist, politica de
deznationalizre a rom=nilor a continuat. Ne
poveste[te Sandu Cristea Timoc: ìRom=nii din
satul Rabova [i altele s-au opus ader`rii la
colhozuri [i renun]area la proprietatea privat`.
Exist` o poezie popular` pe care o c=nta un
bard \nt=rziat din C`linic, Mitko Petrov de
�ziua fr=s=nelului�, a doua zi de Pa[ti, pe locul
sf=nt Albotina, nu departe de Dii. P`rintele de
la biserica din Rabova, Florea lu C`]el, Ion a
lu B`zor [i al]ii, fiind printre ultimii fugari au
fost prin[i de stahanovi[ti, \nf`[ura]i pe o
]eap` ca un burduf [i du[i la Dii aproape 30
de kilometrii ca s` fie v`zu]i prin satele
rom=ne[ti timocene ca du[mani al societ`]ii
socialiste. De la aceast` \nt=mplare ne-a r`mas
o poezie popular` pe care citind-o ast`zi r`m=i
cu impresia c` este vorba de o \nt=mplare din
epoca primitiv`. Dup` ce s-a dezmeticit,
preotul [i ceilal]i s-au \ntors \n sat [i locuitorii
care fuseser` deposeda]i de proprietate, c`rora
li se luaser` vacile, oile, caprele, atelajele
trebuiau s` joace \n hor` pl=ng=nd de bucurie
c` nu mai au nici o avere [i c` de aici \nainte
proprietatea lor este a partidului comunistÖ� 

Revenirea 
limbii rom=ne

Dup` c`derea regimului comunist la
Rabova, noul preot, localnic, p`rintele Valentin
Gheorghief, a re\nceput slujbele \n limba
rom=n`, f`r` a cere voie de la Mitropolitul
Vidinului, Domitian, care \ns` a ì\ng`duit�. |n
scurt timp, [i t=narul preot rom=n din
Gum`tare] Emil }enov, a \nceput s` ]in`
slujbele [i \n rom=n`. |ntre 17-20 iunie 2000
a avut loc vizita oficial` a Prea Fericitului
P`rinte Patriarh Teoctist la Biserica Ortodox`
Bulgar`, ca urmare a invita]iei Sanctit`]ii Sale
Maxim, Patriarhul Bulgariei, cu prilejul
resfin]irii bisericii Sf. Treime a Parohiei
Ortodoxe Rom=ne din Sofia; slujba a fost
]inut` impreuna de cei doi Patriarhi: Prea
Fericitul Teoctist [i Sanctitatea Sa Maksim. La
Slujba de Resfin]ire a participat si Primarul de
atunci al Sofiei, Stefan Sofianski. A doua zi,
Prea Fericitul Teoctist a mers impreuna cu
Patriarhul Maksim in vizita la Vicepresedintele
Bulgariei, Kovalgiev, contribuind, in felul
acesta, la restabilirea relatiilor intre Patriarhia
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Slujba \n limba rom=n`
\n Bulgaria
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Bulgara si autoritatile laice bulgare!
|n ianuarie 2001, conducerea Asocia]iei

Vlahilor din Bulgaria prin Pre[edintele ing.
Ivan Alexandrov, \n numele rom=nilor din
Bulgaria, a adresat Sanctit`]ii Sale Maksim
Patriarhul Bulgariei, dorin]a de a se permite
oficial slujba \n limba rom=na \n bisericile din
satele cu popula]ie rom=neasc`.

Din p`cate, schimbarea politicii
Bucurestiului fata de romanii din Bulgaria,
odata cu intronarea regimului Iliescu-N`stase
la \nceputul Mileniului III, a avut ca rezultat
interzicerea din nou a slujbei in limba rom=n`
[i h`r]uirea p`rintelui Valentin. P`rintele Emil
a p`r`sit parohia Gum`tare] [i Bulgaria iar in
locul s`u a venit un preot bulgar.

|n condi]iile \n care [eful de la acea
vreme al Departamentului pentru Rela]iile cu
Rom=nii de Pretutindeni Doru Vasile Ionescu,
declara c` este complet dezinteresat de soarta
bisericii rom=ne de peste hotare, c` �nu mai
suntem \n secolul XVIII !� Ministerul
Informa]iilor Publice, condus la acea vreme de
dl. Vasile D=ncu, a dezaprobat printr-un
comunicat, la mijlocul lunii septembrie 2002
actul de discriminare etnic` manifestat de
Consiliul Eparhiei Vidin (Bulgaria), fa]a de
preotul rom=n/vlah Valentin Tvetanov
Gheorghiev din satul Rabova, judetul Vidin,
acuzat c` a oficiat, pentru enoria[ii
rom=ni/vlahi, slujbele religioase \n limba
rom=n`.

Dezlegare de la
Mitropolitul Vidinului

Lupta pentru recunoa[terea drepturilor
rom=nilor din Bulgaria de a avea \n biserica
slujba \n limba rom=n` a fost preluat` de
inimosul doctor Ivo Gheorghief, Pre[edintele
nou infiin]atei Uniuni a Etnicilor Rom=ni din
Bulgaria �AVEì, cons`tean cu p`rintele
Valentin [i fiul fostului Primar al Rabovei, dl.
Filip Gheorghief.

Astfel c` din 28 martie 2007, Mitropolitul
Domitian �permite� slujba \n limba rom=n` in
eparhia sa! O delega]ie format` din: dr.Ivo
Filipov Gheorghief � pre[edinte al Uniunii
Etnicilor Rom=ni din Bulgaria �AVEì, preotul
Valentin Gheorghief, paroh la biserica
�\n`l]area Domnuluiì din Rabova [i consilieri
parohiali s-au prezentat \n fa]a \nalt Prea
Sfin]itului Domitian, Mitropolit al Vidinului,
unde au primit binecuv=ntarea arhiereasc` de
a sluji \n limba rom=n` \n Biserica din Rabova
[i \n toate bisericile unde se va putea realiza
acest lucru adic` acolo unde exist` popula]ie
rom=neasc`. |n ziua de 28 martie 2008, la
Vidin, \n prezenta conducerii AVE [i a unui
num`r de tineri rom=ni s-a aniversat UN AN
de �permisiune� printr-o slujba la Vidin!
Exemplul \nalt Prea Sfin]itului Domitian al
Vidinului ar trebui sa fie luat si de episcopul
sarb Justin al Timocului!

Christian CCåPINARU

Primul preot rom=n 
din Bulgaria

Primul preot al bisericii rom=ne din Sofia a fost Ion Sgalla. S-a n`scut \n ora[ul Ohrida

\n anul 1844. |n anul 1869 este hirotonisit ca preot rom=n, statut refuzat \ns` de arhiereul

grec. Datorit` acestui refuz, el I se adreseaz` arhiereului bulgar care accept` s` fie

hirotonisit ca ìprim preot rom=n� \n Macedonia. P=n` \n 1896 a slujit at=t ca preot rom=n

c=t [I ca institutor \n Ohrida. Preotul Ioan Sgalla a fost \nchis o perioad` de timp datorit`

unui conflict cu arhiereul bulgar (a fost acuzat de acesta c` nu respecta canoanele

biserice[ti). |n anul 1896 este chemat de Apostol M`rg`rit la Constantinopol, pe l=ng`

Mitropolitul rom=n Antim, unde a stat ca preot al capelei rom=ne[ti p=n` \n anul 1900. |n

timpul primului r`zboi mondial este internat \mpreun` cu frunta[ii rom=ni din capitala

Bulgariei. A decedat la Bucure[ti \n prim`vara anului 1923. ((dduupp`̀ TT`̀nnaassee BBuujjdduuvveeaannuu,,
CCrree[[ttiinniissmmuull aarroomm==nniilloorr ddiinn BBaallccaannii,, EEddiittuurraa CCaarrtteeaa AArroomm==nn`̀,, CCoonnssttaann]]aa,, 22000055))
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C=nd vorbe[ti \n Ungaria despre
minciun`, g=ndul te duce prima dat` la acea
declara]ie de acum doi ani a premierului
actual, c=nd acesta a recunoscut c` partidul
de guvernare [i-a min]it aleg`torii, prezent=nd
o situa]ie fals`, \mbun`t`]it` a situa]iei \n care
se afl` ]ara. 

De parc` nimeni p=n` la el [i dup` el n-
ar fi min]it \n ]ara asta. Deja de 15 ani exist`
\n Ungaria o lege, Legea Minorit`]ilor, pe care
am putea-o numi [i o lege-minune, dac` ne-
am lua dup` mintea acelor politicieni unguri,
care se laud` cu ea p=n` [i \n Bruxelles. \ns`
dac` privim realitatea [i experien]ele de pe
urma punerii ei \n practic`, aceasta se poate
numi mai degrab` o lege-minciun`. 

C=]iva lideri de opinie ai minorit`]ilor [i-
au dat deja seama c` politica minoritar` a
Ungariei, prin aceast` lege din 1993, duce
spre dispari]ia, spre asimilarea total` a
ultimilor rom=ni, slovaci, s=rbi [i al]ii, c`
aceast` lege asigur` doar prezentarea unei
vitrine false c`tre ]`rile vecine [i c`tre Europa.
Bine\n]eles, to]i acei �g=nditori� ai
minorit`]ilor care au criticat [i numai \n
[oapt` aceast` lege [i sistemul de
autoguvern`ri minoritare, au fost sco[i din
toate forurile de reprezentan]`, precum [i din
cercurile mai \nalte unde se dezbat probleme
ale na]ionalit`]ilor. E suficient s` privim cine
face parte din a[a-numita a doua mas`
rotund` a minorit`]ilor, \nfiin]at` de cur=nd de
ombudsman: pre[edin]ii autoguvern`rilor pe
]ar`. Sau cine sunt cei care decid despre
concursuri [i bani \n Funda]ia Public` pentru
Minorit`]i: reprezentan]ii autoguvern`rilor pe
]ar`. Deci, s` te fereasc` Dumnezeu s` nu fii
\n rela]ie bun` cu autoguvernarea pe ]ar` ([i
asta este valabil pentru toate minorit`]ile), ]i-
ai t`iat toate [ansele s` ob]ii bani pentru un
curs de limb` sau pentru o manifestare
cultural`. \n acela[i timp, \ns`, nu intereseaz`
absolut pe nimeni c` \n autoguvern`rile
rom=ne[ti \nflore[te etnobusiness-ul [i c` \n
r=ndurile Autoguvern`rii pe ]ar` a Rom=nilor
se g`sesc [i persoane care nu apar]in
comunit`]ii noastre, astfel ea devenind
nereprezentativ`.

Ultimul caz de opunere a unei institu]ii
rom=ne[ti fa]` de voin]a Autoguvern`rii pe
]ar` a fost cel al Liceului [i [colii generale
rom=ne[ti din Jula. Legea pentru Minorit`]i
asigur` dreptul autoguvern`rilor pe ]ar` de a
prelua administrarea institu]iilor minoritare.
Este doar o singur` condi]ie: la dosarul de
cerere adresat prim`riei trebuie s` se ata[eze
[i opinia scris` a comitetului p`rin]ilor [i a
comitetului elevilor. De fapt, este vorba despre

opinie, [i nu despre acord. Deci, [i p`rerea
negativ` este o p`rere. Norocul rom=nilor \n
cazul [colii din Jula a fost c` A}RU nu a
respectat ni[te termeni legali. [i cu asta a fost
de acord [i Oficiul de Administra]ie, care a
refuzat zilele trecute contesta]ia \naintat` de
A}RU, referitoare la decizia prim`riei din Jula
care nu a predat administrarea [colii
rom=ne[ti. Conducerea A}RU, \ns`, care ]ine
mor]i[ la [coala din Jula, nu a depus armele,
ci \[i caut` interesul \n alt` departe. Acum
a[teapt` ajutor din partea ombudsmanului. 

\n Ungaria, singura [coal` rom=neasc`
unde num`rul copiilor cre[te semnificativ an
de an este cea din Jula. Efectivul liceenilor,
\n ultimii 10-15 ani, s-a dublat. [coala nu are
probleme financiare deosebite. Deci, nu este

nevoie de ajutorul A}RU ca s-o salveze de la
desfiin]are, pentru c` astfel de pericol nu
exist`. Ar fi nevoie de ajutor \n alt` parte, dar
de asta A}RU nu vrea s` ia cuno[tin]`. Cu
acele [coli mici, care se zbat de ani de zile
pentru supravie]uire, pentru fiecare copil \n
parte, nu te po]i f`li. Conducerea A}RU a
demonstrat din nou c` rolul ei nu este s`
apere interesele rom=nilor de pe aceste
meleaguri sau s` lupte pentru supravie]uirea
limbii [i culturii rom=ne, ci s` serveasc`
interesele politice ascunse ale Ungariei. 

Eva IIOVA

Preluare dup` revista �Foaia rom=neasc`�,
revista rom=nilor din Ungaria

Rom=ni \n ]ara
min(ci)unilor


