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Rom=nii din Timoc nu au reu[it
s` intre singuri \n Parlamentul de la Belgrad

Victorie par]ial` la alegeri
Coali]ia ‘Rom=nii uni]i din Serbia’ nu a
reu[it s` ob]in` \n alegerile de duminic`, 11
mai, un num`r de sufragii care s` permit`
rom=nilor din provinciile de r`s`rit ale ]`rii
s` intre masiv \n structurile administrative
locale, transmite Rompres. Listele cu
candida]i rom=ni aronda]i circumscrip]iei
electorale Negotin, unde s-au organizat 72 de
sec]ii de votare, au fost sus]inute doar de
2,35% dintre cei 22.229 cet`]eni prezen]i la
urne [i nu exist` prea mari speran]e ca acest
procent s` sufere modific`ri majore dup`
definitivarea opera]iunii de num`rare a
voturilor. ‘Din aceast` cauz`, din cele 45 de
mandate stabilite pentru consiliul local
Negotin, vom ob]ine cel mult 3. Pentru noi
[i acest rezultat simbolic \nseamn` ceva.
Dovedim \ntregii lumi c` exist`m ca
minoritate [i c` vom fi, de acum \ncolo, lua]i
\n seam` de guvernan]i’, a precizat Du[an
P=rvulovici, pre[edintele Federa]iei Rom=nilor
din Negotin. |n leg`tur` cu rezultatele slabe
\nregistrate, P=rvulovici a ar`tat c` nu este
vorba de un e[ec \n alegeri, mul]i dintre
rom=nii din Timoc prefer=nd s` sus]in`
partidele din ìCoali]ia pentru Europaî, format`
de Partidul Democrat al lui Boris Tadici cu
alte partide de orientare proeuropean`,
\mpreun` acestea reu[ind s` ob]in` 39,6 %
din cele 4.001.833 voturi liber exprimate. |n
opinia lui Prvulovici, \ncep=nd din 11 mai
rom=nii din Timoc nu mai pot fi ignora]i
dup` ce au participat cu liste proprii la acest
ìreferendumî care va schimba statutul Serbiei
\n tranzi]ie \n cel de Serbie democrat`,
hot`r=t` s` se integreze c=t mai repede \n
Uniunea European`.
|ntrebat cum comenteaz` rezultatele din
alegeri dr. Pedrag Bala[evic, capul de list`
pentru alegerile parlamentare, a declarat
pentru Romanian Global News: ì|n general
suntem mul]umi]i \n special pentru faptul c`
pentru prima oar` rom=nii din Serbia au
participat pe o list` proprie la alegeri. Acest
lucru demostreaz` c`, chiar dac` nu am avut
suficiente resurse financiare, am reu[it totu[i
s` ie[im cu lista noastr` la aceste alegeri.
Practic noi, rom=nii din Timoc, rom=nii din
Serbia, scriem o nou` istorie a noastr` aici.
De acum \ncolo nu mai putem fi ignora]i.
Chiar dac` rezultatele nu au fost chiar cele
a[teptate, de acum \ncolo \n toate consiliile
locale ale comunelor \n care locuim se vor
auzi problemele noastre de natur` identitar`,
social` sau economicî.

Dezbinare
Pre[edintele Mi[c`rii Democrate a
Rom=nilor din Serbia (MDRS), Dimitrie
Cr`ciunovici, [i-a exprimat dezam`girea \n
leg`tur` cu listele coali]iei ìVlahii uni]i ai
Serbieiî din Valea Timocului. Potrivit lui
Cr`ciunovici, toate identit`]ile culturale [i
politice care s-au angajat s` sus]in`,
duminic`, \n alegerile parlamentare [i locale,
candida]ii acesteia ìpromoveaz` un neadev`r
istoric potrivit c`ruia \n Serbia de R`s`rit nu
exist` dec=t 4.157 rom=ni, restul popula]iei
etnice rom=ne[ti, de peste 40.000 de suflete,
fiind considerat` de ace[tia vlahi (vlasi)î. ìDin
aceast` cauz`, comunitatea rom=neasc` din
zonele istorice Homolie, Timoc [i sudul
Dun`rii va fi din nou divizat`, fapt care va
dispersa [i orienta voturile nu c`tre
priorit`]ile rom=ne[ti, ci c`tre programele
na]ionali[tilor radicaliî, a afirmat Cr`ciunovici.
Potrivit liderului MDSR, \ntruc=t semnatarii
acordului privind formarea coali]iei ìVlahii
uni]i ai Serbieiî (Partidul Democrat al
Rum=nilor din Serbia [i Partidul Democrat al
Vlahilor) ì[i-au declarat apartenen]a la o
minoritate artificial`, inexistent`, rom=nii fiind
din nou abandona]i, candida]ii lor nu este
exclus s` fie sco[i din c`r]i de interesul
cet`]enilor cu drept de votî. ì|ntr-o asemenea
situa]ie, noi cei peste 10.000 de membri ai
MDRS, am optat s` sprijinim \n alegerile de
ast`zi Partidul G17 (Partidul Intelectualilor [i
Exper]ilor Economici - n.r.) condus de
actualul ministru s=rb al Economiei, Mladjan
Dinkic, [i Partidul Liberal-Democrat, condus
de Ceda Jovanovic. Ambele sunt de orientare
pro-european` [i respect` identitatea de
rom=niî, a afirmat Cr`ciunovici.

Potrivit acestuia, rezultatul voturilor de
duminic` vor confirma supozi]iile unor for]e
antirom=ne[ti care au f`cut publice abera]ii
de genul ìVlahii nu sunt rom=ni!î sau ì|n
Timoc nu exist` rom=ni !î. ìDin p`cate, cei
care au s` piard` din aceast` situa]ie
confuz`, nu sunt al]ii dec=t cei c`rora de
peste 170 de ani li s-a luat dreptul la biseric`
[i [coal` \n limba rom=n`î, a spus Dimitrie
Cr`ciunovici.
George DAMIAN
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Festivalul rom=nilor
din Valea Timocului
Federa]ia Rom=nilor din Serbia a
organizat a treia zi de Pa[ti deja
tradi]ionalul festival al rom=nilor din Valea
Timocului. De trei ani de zile, biserica
rom=neasc` din Malaini]a (foto) devine \n
aceast` perioad` centrul spiritual al
rom=nilor de la sud de Dun`re. La edi]ia
din acest an a festivalului - organizat cu
sprijinul Institutului Cultural Rom=n, au
participat reprezentan]i din cele 154 de
localit`]i rom=ne[ti [i 48 de sate cu
popula]ie mixt` din Valea Timocului.
Manifestarea a fost deschis` cu o slujb` la
biserica Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavril
din Malaini]a - prima [i p=n` acum
singura biseric` unde se sluje[te \n limba
rom=n` \n regiune.
Organizatorul festivalului de la Malaini]a,
directorul Federa]iei Rom=nilor din Serbia,
Du[an P=rvulovici a declarat cu aceasta
ocazie c` \n regiunile locuite de rom=ni la
sudul Dun`rii „se vorbe[te [i se c=nt` \n
limba rom=n` chiar dac` mul]i ani
autorit`]ile au impus o interdic]ie total` de
utilizare a ei“. Conform lui Dusan
P=rvulovici membrii comunit`]ilor rom=ne[ti
din regiune sunt reticen]i fa]` de termenul
„minoritate na]ional`“ ñ de[i „un astfel de
statut ar asigura toate drepturile celorlal]i
cet`]eni [i \nc` ceva pe deasupra“. Parohul
bisericii de la Malaini]a, Boian Alexandrovici
a f`cut cu ocazia festivalului amintit un apel
la \n]elegere \ntre membrii tutror
comuni`]ilor care tr`iesc \n Valea Timocului.
Festivalul de la Malaini]a a constituit un
prilej pentru expunerea frumoaselor costume
populare rom=ne[ti din regiunea Timocului,
mai
multe
ansambluri
folclorice
demonstr=ndu-[i maiestria \n c=ntec [i joc.

Ne\n]elegeri
Rom=nii din Valea Timocului se
confrunta cu refuzul autoritatilor sarbe de a
permite folosirea limbii rom=ne \n biserici [i
scoli. \n septembrie 2007, preotul sarb din
satul Mala Kamenita nu a permis parintelui
Boian Alexandrovici sa slujeasca \n biserica
din localitate, solicitand interventia politiei.
\n localitatea amintita este prezenta o
puternica comunitate rom=neasca, insa
biserica din sat se afla sub autoritatea

Bisericii Ortodoxe Sarbe, iar dorintele
satenilor de a asculta slujba \n limba
rom=na nu sunt ascultate.
|n cadrul seminarului „Libertatile
religioase \n Serbia“ de la Belgrad, la care
au fost invitati mai multi ierarhi ai cultelor
religioase din Serbia, transmite Romanian
Global News. \n cadul seminarului, Vladimir
Ilic, de la Centrul pentru dezvoltarea
societatii civile, a subliniat ca noua legea a
bisericilor [i comunitatilor religioase din
Serbia
reprezinta
periclitarea
acelor
comunitati \n fapt. Ilic a avertizat asupra
situatiei exceptional de nefavorabila a
bisericilor protestante [i a Bisericii

Ortodoxe Rom=ne, carora le-a fost interzisa
inregistrarea, cat [i de numarul mare al
incidentelor religioase. Episcopul Bisericii
Ortodoxe Rom=ne Daniil, prezent la
manifestare, a accentuat ca el este „unicul
episcop \n Europa care nu e recunoscut de
catre un stat“. Cu toate ca Biserica
Ortodoxa Sarba recunoaste Episcopia
Bisericii Ortodoxe Rom=ne, problema consta
\n faptul ca statul sarb [i ministerul aferent
nu o recunosc [i comunica cu vicariatul
care, oficial, e anulat, Episcopul Daniil
considerand acest lucru inacceptabil.
G e o r g e DAMIAN
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Apelul rom=nilor din Ucraina
Rom=nii din Ucraina au
adresat pre[edintelui Traian
B`sescu o scrisoare deschis`
\n care \i solicit` ajutorul
pentru p`strarea identit`]ii
na]ionale \n fa]a m`surilor
\ntreprinse \n ultimii ani de
autorit`]ile ucrainene.

C=teva repere istorice
|n virtutea drepturilor noastre de
reprezentan]i ai minorit`]ii rom=ne din Ucraina
dorim s` v` aducem la cuno[tin]` situa]ia
dezastruoas` \n care se afl` \nv`]`m=ntul \n
limba matern` a comunit`]ii noastre \n urma
politicii de lichidare a acestuia, promovata de
autoritatile ucrainene centrale [i locale de-a
lungul deceniilor, indiferent de regimul pe care
l-au reprezentat. E destul s` amintim c` \n
Ucraina (R. S. S. Ucraineana) \n toata zona
dintre Nistru [i Don (adica fara teritoriile care
acum
formeaza
regiunile
Cern`u]i,
Transcarpatia [i partea basarabean` a regiunii
Odesa, care la acea perioada nu intrau \n
componenta Statului Ucrainean) \n anul de
studii 1929-30 functionau 121, iar \n 1938 - deja

168 de [coli na]ionale numite pe atunci „[coli
moldovene[ti“, majoritatea absoluta dintre ele
\n anii urmatori fiind lichidate ca „institutii de
\nv`]`m=nt \n limba moldoveneasc`“ [i
transformate \n [coli ruse[ti, apoi ucrainene.
|n ce prive[te \nv`]`m=ntul \n limba
rom=n` \n zonele care formeaza actuala
regiune Cern`u]i (nordul Bucovinei, nordul
Basarabiei [i fostul ]inut Her]a al jude]ului
Dorohoi) men]ion`m doar c` \n primii ani de
dup` r`zboi \n rapoartele noii conduceri c`tre
Kiev se transmitea c` \n noua regiune
sovietic` ucrainean` func]ionau 114 [coli cu
predarea
obiectelor
\n
limba
rom=n`/moldoveneasc`. |n regiunea Odesa, \n
special \n zona basarabean` (satele din
raioanele Izmail, Kilia, S`rata, Tatarbunar,
Reni), la \nceputul perioadei sovietice
func]ionau 62 de [coli cu predare total` sau
par]iala \n limba rom=n`/moldoveneasc`.
Multe din aceste [coli din zonele sus
amintite, cu unele abateri de la normalitate [i
pierderi, [i-au p`strat de-a lungul anilor \n
perioada sovietic` caracterul de [coal`
na]ional`, \n care reprezentan]ii comunit`]ii
noastre de rom=ni aveau posibilitatea s`
studieze toate obiectele \n limba matern`, fapt
ce le-a asigurat cona]ionalilor no[tri ob]inerea

unor cuno[tin]e profunde de cultur` general`
(or, se [tie c` cel mai bine e s` studiezi \n
limba ta matern`) ce le oferea posibilitatea de
a-[i continua studiile nu numai \n Ucraina [i
\n RSS Moldoveneasc`, ci [i \n \ntreg spa]iul
sovietic.

Speran]ele spulberate
ale etnicilor rom=ni
La \nceputul anilor 90, vot=nd pentru
independen]a Ucrainei ca stat [i eliberarea lui
de sub dogmele totalitarismului, etnicii rom=ni,
reprezent=nd cea de a treia etnie din punct de
vedere numeric din Ucraina, dup` ucraineni [i
ru[i, sperau c` vor recupera valorile pierdute,
c` \n fa]a lor se vor deschide posibilit`]i mai
largi \n direc]ia p`str`rii identit`]ii lor
na]ionale, limbii [i culturii. Sperau c` li se vor
deschide posibilit`]i cu mult mai largi \n
direc]ia ob]inerii de studii superioare \n limba
matern` la diverse specializ`ri, dec=t cele
filologice existente p=n` \n 1991, prin
deschiderea unei Universit`]i policulturale la
Cern`u]i, conform \n]elegerilor realizate la cel
mai \nalt nivel \n timpul \nt=lnirilor trilaterale
ucrainene-rom=no-moldovene[ti, prev`zute [i \n

contact
Tratatul de baz` rom=no-ucrainean.
Dar a[tept`rile noastre au fost zadarnice.
Reprezentan]ii na]iunii titulare, for]ele politice
ucrainene, care s-au tot perindat la putere,
organele de resort, demonstr=nd o fals` [i
fariseic` grij` fa]` de, chipurile, viitorul copiilor
no[tri, au \ncercat [i \ncearc` pe toate c`ile [i
sub diverse pretexte s` restr=ng` re]eaua
\nv`]`m=ntului \n limba rom=n`.
Despre cele 168 de [coli existente cu 70
de ani \n urma \n Ucraina din zona dintre
Nistru [i Don nici nu mai amintim, de[i cineva
ar trebui s` r`spund` pentru dispari]ia lor,
care poate fi pus` \n seama fostului regim
comunist. Iat` de ce vom aminti doar de unele
momente semnificative ce s-au produs \n
Ucraina \n cei 17 ani de independen]` [i
suveranitate statal`, de c=nd se spune c` statul
nostru a pornit pe calea adev`ratei libert`]i, a
democra]iei europene [i a respect`rii
drepturilor omului [i persoanelor apar]in=nd
minorit`]ilor na]ionale.
Astfel, \n toat` aceast` perioad`, Ministerul
\nv`]`m=ntului [i [tiintei din Ucraina, direc]iile
pentru \nv`]`m=nt ale Administra]iilor de stat
din regiunile Cern`u]i, Odesa, Transcarpatia,
unde popula]ia rom=nofon` locuie[te compact,
au adoptat zeci de directive, ordonan]e,
dispozi]ii, recomand`ri, planuri de \nv`]`m=nt,
majoritatea dintre care, pe l=ng` scopul nobil
de ridicare a prestigiului limbii ucrainene ca
limb` obligatorie de stat, folosirea ei ca atare
\n institu]iile statului, au urm`rit \n permanen]`
[i scopul diminuarii importan]ei \nv`]`m=ntului
na]ional pentru minoritari, discreditarea
acestuia. Mai mult chiar, \n ultimul timp \n
aceasta activitate p`guboas` sunt incluse [i
unele servicii speciale care n-au nimic comun
cu \nv`]`m=ntul, cu activitatea politic`.
|n urma unei asemenea politici perfide
num`rul tradi]ional al [colilor cu predarea
obiectelor \n limba matern` a rom=nilor din
Ucraina a sc`zut considerabil. |n regiunea
Cern`u]i, de exemplu: de la 92 de [coli la 80.
|n doar c=]iva ani. Au fost \nchise [colile din
Valea Cosminului, Corovia, Camenca, raionul
Hliboca. Prin deschiderea claselor ucrainene \n
cadrul lor, o parte din [colile noastre na]ionale
au fost transformate \n [coli mixte, rom=noucrainene. Din cele 21 de [coli cu predarea
integral` sau par]ial` \n limba rom=n`: care
func]ionau la data proclam`rii independen]ei
Ucrainei, \n partea basarabean` a regiunii
Odesa, 16 erau cu predare \n limba rom=n`,
dou` mixte rom=no-ruse [i trei cu predarea
limbii [i literaturii rom=ne ca obiecte de
studiu.

Politica
de dezna]ionalizare
[i asimilare
a ne-ucrainenilor
Ministerul \nv`]`m=ntului [i [tiintei,
direc]iile respective ale Administra]iilor
regionale
de
stat
Cern`u]i,
Odesa,
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Transcarpatia nu se mul]umesc doar cu at=t.
Ele continu` s` adopte programe, s` emit`
diverse dispozi]ii, ordonan]e, recomand`ri,
regulamente etc., scopul c`rora, la drept
vorbind, nu este altul dec=t lichidarea re]elei
tradi]ionale de \nv`]`m=nt \n limba rom=n`,
care a func]ionat \n Ucraina de-a lungul mai
multor decenii, fiind garantat p=n` acum de
Constitu]ia Ucrainei, de Legile „Cu privire la
minorit`]ile na]ionale din Ucraina“, „Cu privire
la func]ionarea limbilor“, conform actelor finale
ale Conferin]elor de la Helsinki, Viena,
Kopenhaga, a Cartei de la Paris, Conven]iei
cadru 2001, Cartei europene a limbilor
regionale [i minoritare.
Acum se pare \ns` c` \n ]ara noastr` nu
se mai pune pre] pe aceste angajamente
interna]ionale ale Ucrainei, precum [i pe
obliga]iunile pe care le are statul \n fa]a
minorit`]ilor na]ionale. Totul ce se face \n
domeniul \nv`]`m=ntului are un singur scop:
ucrainizarea neucrainenilor, dezna]ionalizarea
minoritarilor \n ritm stahanovist. Folosirea
sferei de folosire a limbii lor materne a
reprezentan]ilor minorit`]ilor na]ionale se
reduce de la o zi la alta. Astfel, la metodele
\ncercate p=n` nu de mult care ]ineau de
\nchiderea [colilor na]ionale f`r` consultarea
voin]ei p`rin]ilor copiilor, apar alte metode noi:
- deschiderea claselor ucrainene \n [colile
na]ionale cu scopul desfiin]`rii acestora din
interior
(Bahrinesti,
raionul
Hliboca,
Vancic`u]i, Boian [i liceul nr. 2 din or`[elul
Noua Suli]`, raionul Noua Suli]`);
- numirea \n fruntea [colilor na]ionale a
unor directori care nu cunosc limba matern`
a copiilor pe care \i \nva]` (SMN 17, or.
Cern`u]i);
-predarea for]at` a unor obiecte din
programul [colar („Geografia Ucrainei“,“Istoria
Ucrainei“, „Educa]ia fizic`“, „Educa]ia
patriotic`“, „Ucrainologia“) \n limba ucrainean`,
duce la \ngustarea sferei de func]ionare a
limbii materne \n [coli;
- introducerea cursului integrat „Literatura
rom=n`-literatura universal`“, lucru ce nu s-a
\nt=mplat [i \n [colile ucrainene, \n urma
c`ruia s-a redus considerabil volumul de
predare a literaturii na]ionale cu zeci de ore
pe s`pt`m=n` (\n [colile ucrainene literatura
universal` se pred` aparte de literatura
ucrainean`);
- stimularea lipsei de manuale \n limba
rom=n` la diverse obiecte pentru a for]a
trecerea pred`rii obiectelor („Istoria Ucrainei“,
„Geografia Ucrainei“, „Ucrainologia“, etc) \n
limba ucrainean`;
- editarea de manuale necalitative, de un
nivel profesionist, didactic [i [tiin]ific redus. |n
unele manuale, cum este, de exemplu“Eu [i
Ucraina“, sunt omi[i rom=nii ca popula]ie
autohton` \n Ucraina, de[i ei reprezint` un
segment important de popula]ie, dep`[ind
numeric alte etnii care sunt enumerate \n
manual;
- \n cuv=nt`rile sale, c=nd vorbe[te despre
na]ionalit-]ile conlocuitoare \n Ucraina, chiar [i
pre[edintele Ucrainei, \i omite pe rom=ni,

enumer=ndu-i doar pe unguri, polonezi,
bulgari, ru[i, ]igani, evrei;
- scrierea documenta]iei, orarelor [i jurnalelor de clas`, programelor de lucru, protocoalelor etc. agita]ia extra[colar` [i
instructiv`, diversele concursuri profesionale se
desf`[oar` \n limba ucrainean`, reduc=ndu-se
[i mai mult caracterul de [coal` na]ional`;
- anularea examenelor de absolvire [i de
admitere la limba rom=n` \n institu]iile de
\nv`]`m=nt superior [i la cele medii de
specialitate;
- \nlocuirea examenului de admitere la
limba rom=n` cu cel de limba ucrainean` la
specialitatea: \nv`]`tor pentru clasele primare
pentru [colile cu limba rom=n` de predare a
obiectelor (Colegiul pedagogic al Universitatii
Na]ionale „Iu. Fedkovici“ din Cern`u]i);
- nerespectarea \n]elegerii tripartite
rom=no-ucraineano-moldoveneasc`
de
deschidere la Cern`u]i a unei Universit`]i
policulturale, unde etnicii rom=ni din Ucraina
ar avea posibilitatea de a ob]ine studii
superioare \n limba matern`;
Dispozi]iile [i recomandarile Ministerului
\nv`]`m=ntului [i [tiin]ei, precum [i cele emise
de direc]iile de \nv`]`m=nt ale administra]iilor
regionale de stat Cern`u]i [i Odesa, au
caracter discriminatoriu, vin \n contradic]ie cu
prevederile constitu]ionale, cu drepturile
persoanelor apar]in=nd minorit`]ilor na]ionale,
cu standardele europene \n materie de
drepturile omului. Se creeaza o agita]ie de cele
mai multe ori ne\ntemeiat` \n jurul predarii [i
\nsu[irii limbii de stat. Sub pretextul nobil al
populariz`rii [i \nsu[irii mai bune a limbii
ucrainene sunt impuse diverse m`suri
extra[colare, zile, s`pt`m=ni, decade, ale limbii
ucrainene, astfel diminu=ndu-se \n mod voit
importan]a limbii materne pentru neucraineni.
Mai mult, se vehiculeaz` ideea lipsei de
perspectiv` a \nv`]`m=ntului \n limba rom=n`
\n Ucraina. Cadrele didactice sunt descurajate
\n permanen]`, recomand=ndu-li-se cu
insisten]` s` treac` la predarea tuturor
obiectelor \n limba ucrainean`.
Astfel, institu]iile statului ucrainean,
inclusiv Pre[edin]ia ]`rii, promoveaz` o politic`
de discriminare, de asimilare a minorit`]ii
rom=ne[ti, \ntreprinde diverse m`suri \n
direc]ia lichid`rii \nv`]`m=ntului \n limba
noastr` matern`. Reie[ind din toate acestea
cerem s` ni se acorde protec]ie interna]ional`
\mpotriva manifest`rilor de na]ionalism, de
xenofobie [i de rasism care sunt tot mai
frecvente \n Ucraina. Totodat` cerem s` fie
respectate drepturile noastre constitu]ionale la
\nv`]`m=nt \n limba matern`, la p`strarea
identit`]ii na]ionale, conform standardelor
europene. Avem nevoie de condi]ii egale de
\nv`]`m=nt cu reprezentan]ii natiunii titulare.
Deputa]ii \n Consiliul regional Cern`u]i
Aurica BOJESCU, secretar responsabil
Vasile T~R+}EANU, pre[edintele
Senatului Uniunii Interregionale „Comunitatea
rom=neasc` din Ucraina“
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Deputatul PPCD de la Chi[in`u, Vlad Cubreacov,
membru al Adun`rii Parlamentare a Consiliului Europei

Istro-rom=nii trebuie
salva]i (partea I)
Domnule Cubreacov, a]i depus de cur=nd
la Strasbourg un proiect de Rezolu]ie cu
privire la istro-rom=ni. Ce ne pute]i
spune despre acest proiect, care
reprezint` o premier` absolut` \n istoria
minorit`]ii istro-rom=ne?
|n calitatea mea de membru al
Subcomisiei APCE pentru Minorit`]i, am
redactat [i depus la 17 aprilie proiectul de
Rezolu]ie privind situa]ia cultural` dificil` a
minorit`]ii
istro-rom=ne
deosebit
de
amenin]ate, iar la 21 aprilie 2008 acesta a
fost \nregistrat oficial, fiind difuzat, \n limbile
englez` [i francez`, ca document al
Consiliului Europei cu num`rul Doc. 11595.
Proiectul a fost semnat de 34 de deputa]i din
20 de state membre ale Consiliului.
Semnatarii reprezint` toate cele 5 grupuri
politice din s=nul Adun`rii Parlamentare.
Urmeaz` ca proiectul s` fie examinat de
Biroul APCE, care va decide asupra sor]ii lui
de mai departe. Documentul este deja
disponibil pe internet, pe pagina oficial` a
Consiliului Europei: http://assembly.coe.int.
Scopul meu este ca acest proiect de rezolu]ie
s` fie trimis Comisiei Juridice [i Drepturi ale
Omului pentru desemnarea unui raportor.
P=n` la urm`toarea parte a sesiunii APCE de
la sf=r[itul lunii iunie vom cunoa[te decizia
Biroului.

Ce anume cere]i prin proiectul de
Rezolu]ie Doc. 11595 cu privire la istrorom=ni?
M`suri urgente pentru salvarea acestei
minorit`]i
amenin]ate.
Prima
ar
fi
recunoa[terea oficial` a minorit`]ii istrorom=ne. Din 1945, c=nd Istria, care a
apar]inut \ntre cele dou` r`zboaie mondiale
de Italia, a fost \ncorporat` de c`tre
Iugoslavia, istro-rom=nii nu au fost niciodat`
recunoscu]i ca minoritate. De altfel, statul
croat recunoa[te expres, prin lege, [i
protejeaz` pe teritoriul s`u doar 7 minorit`]i
etnice [i limbile lor, nefiind recunoscut` doar
minoritatea istro-rom=n`. Croa]ia a semnat
Carta european` a limbilor regionale [i
minoritare [i a depus instrumentele de

ratificare la 5 noiembrie 1997. Acest acord a
intrat \n vigoare pentru Croa]ia la 1 martie
1998. Organiza]ia interna]ional` UNESCO a
inclus dialectul istro-rom=n \n Cartea Ro[ie a
limbilor \n pericol (UNESCO Red book on
endangered languages), amintind c` este
grav
periclitat,
\ntruc=t
nu
exist`
administra]ie, \nv`]`m=nt, pres` sau biserici
\n acest dialect istoric al limbii rom=ne. Cer
deci, \mpreun` cu al]i colegi din 20 de ]`ri,
drepturi elementare pentru o popula]ie care
merit` un tratament civilizat [i sus]inere pe

plan cultural, educa]ional [i identitar.
Totodat`, cerem 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, parte a
patrimoniului cultural [i istoric rom=nesc [i
european. Sper ca prin proiectul de Rezolu]ie
prezentat s` sensibilizez [i Biroul European
al Limbilor Pu]in R`sp=ndite, instituit \n 1982
din ini]iativa Parlamentului European ca
institu]ie nonguvernamental` de interes

contact
continental finan]at` de Comisia European` [i
av=ndu-[i cele dou` sedii la Bruxelles [i
Dublin. Mai vrem ca APCE s` invite
autorit`]ile Croa]iei s` recunoasc` prin lege
minoritatea istro-rom=n` [i s`-i garanteze
acesteia respectarea drepturilor [i libert`]ilor
fundamentale a[a cum sunt ele \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. Proiectul nostru de
Rezolu]ie este, dac` vre]i, un S.O.S. pentru
salvarea istro-rom=nilor.

Unde locuiesc istro-rom=nii [i c=]i mai
sunt ei ast`zi?
Zona locuit` de istro-rom=ni este
cunoscut` p=n` ast`zi [i ca regiunea Ciceria,
de aceea ace[ti confra]i ai no[tri mai sunt
numi]i [i Cici. Unii le mai spun onomatopeic
Ciribiri (dup` cuvintele pronun]ate dialectal
Ñcireî/cine [i Ñbireî/bine), iar ei \[i spun
Rum=ri sau Rumeri. Cele mai recente edi]ii
ale marilor enciclopedii ale lumii, precum [i
UNESCO ne prezint` cifre care variaz` \ntre
500 [i 1500 de vorbitori concentra]i \n special
\n opt localit`]i din partea croat` a peninsulei
Istria [i \n dou` localit`]i din partea sloven`
a peninsulei. \n Croa]ia este vorba de satul
éejane/Jei`ni (cel mai mare dintre ele, situat
la nord de Muntele Mare) din plasa Mune,
jude]ul
(ûupanija)
Primorsko-goranski,
precum [i de satul äuönjevica/{u[nevi]` sau
Val díArsa [i c`tunele Brdo/B=rda,
Jesenovik/Sucodru,
Nova
Vas/Nosela,
Kostracani/Costerceani,
Letaj/Letai
[i
Zankovci din plasa Kröan/Cri[an, jude]ul
(ûupanija) Istria, iar \n Slovenia este vorba
de localit`]ile Golac [i Polijane. Multe surse
vorbesc [i despre alte localit`]i din peninsula
Istria, cum ar fi Draga, Draûina, Gradinje,
Grobnik, Jelavici, Miheli, Trkovci, Perasi, \n
care exist` ast`zi vorbitori ai dialectului istrorom=n. Se mai cunoa[te c` acum [apte
decenii existau vorbitori ai acestui dialect [i
\n alte sate sau c`tune din peninsul`, cum ar
fi: Munc, Liubici, Brig, Banascra, Mune
Mare, Negri, Schilazzo, Santa Lucia,
Ceravizzo, C`rbune, C`rni]a, Stara Guna,
Corte Alba, Vla[ca, Vlahi, F`r`gun, C`tun,
Cepici, Li]ul, Runchi, Tupli]e, Cuculeani,
Rumeri, Romania, Vale, Vlahobreg, Vodi]e [i
altele. Toponimia peninsulei ne demonstreaz`
\ns` o prezen]` masiv` a istro-rom=nilor \n
evul mediu: dou` a[ez`ri cu denumirea
Romania, altele unsprezece cu denumirea
C`tun, apoi Vlasici, Vlascova, Volosca,
Vlahova, Rumeni, Spinei, Murari, Sugari,
Ciobani, Ciub`nici, Ierbuli[te, Bolobani,
Bolovani, Buzet, S`rman, Floricici. |n 1896,
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Teodor T. Burada publica o list` de 114
localit`]i sau c`tune istriote populate alt`dat`
de rom=ni [i care \[i pierduser` \n secolul
XIX limba matern`, dar mai p`strau un [ir
de caracteristici etnice rom=ne[ti. Primul
istoric care i-a descris pe istro-rom=ni a fost
triestinul Manarutta, cunoscut ca Fratele
Irineo della Croce. El scria \n 1698 c` ace[tia
aveau Ño limb` proprie a lor similar` limbii
rom=ne. De aceea, ei se numesc \ntre ei, \n
propria lor limb`, Rumeriî [i c` locuiau p=n`
la por]ile Triestului, la Opicina, Trebaciano [i
Gropado. De asemenea, p=n` \n secolul XIX
istro-rom=nii mai locuiau \ntr-un num`r
destul de mare [i \n insulele Veglia/Krk [i
Cherso/Cres din Marea Adriatic`. Rom=nii
de pe aceste insule sunt complet asimila]i.
Ast`zi exist` o mic` diaspor` istro-rom=n` \n
ora[ul italian Trieste din nordul peninsulei
Istria [i o alt` diaspor` care nu dep`[e[te
500 de persoane \n SUA, concentrat` la New
York. Exist` un num`r de c=teva zeci de
istro-rom=ni r`sfira]i \n Canada, Australia [i
Noua Zeeland`. Tot mai mul]i cercet`tori [i
ziari[ti rom=ni sau str`ini care au vizitat
Istria confirm` c` num`rul vorbitorilor de
istro-rom=n` scade vertiginos [i alarmant,
ace[tia fiind \ntr-un stadiu avansat de
dezna]ionalizare.

Ce particularit`]i prezint` dialectul istrorom=n fa]` de rom=na noastr` literar`?
Istro-rom=na este unul din cele patru
dialecte istorice ale limbii rom=ne vechi, cu
mult mai asem`n`tor cu standardul literar
daco-rom=n dec=t cu arom=na. Istro-rom=na
este caracterizat` prin c=teva particularit`]i,
cum ar fi rotacismul (transformarea lui Ñnî
intervocalic \n Ñrî, bun`oar`: inim`-irim`,
lumin`-lumir`, lun`-lur`, m=n`-m=r`, p=nep=re, un-ur sau rum=ni-rum=ri) [i apari]ia
unei noi vocale egal apropiate at=t de ìaî c=t
[i de ìoî. Dialectul istro-rom=n conserv` un
[ir de vechi reflexe lingvistice rom=ne[ti, de
la cump`na secolelor XII [i XIII sau chiar de
mai \nainte, explor=nd \ntr-un mod interesant
perioada str`rom=n`. Exist` [i un ingredient
lexical croat destul de puternic, dar nu \ntrat=t \nc=t s` nu recunoa[tem tr`s`turile
rom=ne[ti ale dialectului. Judeca]i [i
dumneavoastr` parcurg=nd cuvintele Crezului
catolic \n dialect istro-rom=n: ÑIo cred \n ur
Domnu, Ceace carle ]ire tote, carle facut-a
ceru [i pemintu, ceale ce se vedu [i ceale
ce nu se vedu. {i \n Gospodinu Isus Crist,
Filíu lu Domnu, \ns nascut, carle din Ceace
s-a nascut, mantíe de to] secoli. Svitlost din
svitlost, Domnu pravi din Domnu pravi,
nascut ma nu facut, din urea substan]ea ca
[i Ceace, prin carle tote facut-s-av. Carle za
noi omiri [i za scaparea nostrea lasat`-s-a din
cer [i s-a \njivotit di la Svetu Spirit [i din
Vergura Maria [i facut`-s-a om. [i fost-a
restignit za noi \n timpii lu Pon]\u Pilat [i

suferit-a [i fost-a zacopereait [i uscr=snit-a
treia zi cum fost-a piseait \n Sveta Scripturea.
{i dignit-s-a \n cer [i [ade la desna lu Ceace.
{i rapoi va veri cu glorie s`ndi celíi vilíi [i
celíi mor], lu cArle cesarie nu se va fini. {i
\n Svetu Spirit, Domnu ce daie jivlenia, cArle
din Ceace iase [i di la Filíu, cela ce scupa
cu Ceace [i Filíu e adoreait [i gloreait, carle
a cuvintat prin proroci. |n ure sveta,
catoliche [i apostoliche beseariche. Io
cunoscu ur crist za opostirea lu pecatele. Io
[teptu sculare lu mor]i [i jivlenia de secole,
cea ce fi-va. Amen!î Exist` \n dialectul istrorom=n [i un num`r de cuvinte de origine
latin` care au fost pierdute din celelalte
dialecte rom=ne[ti sau sunt atestate izolat [i
periferic: asir-m`gar, caib`-cu[c`/colivie, ii-(a)
merge, gun`-giubea, manta etc. Pentru istoria
[i filologia romanic`, ca [i pentru dialectologia rom=neasc`, istro-rom=nii [i graiul
lor au o inestimabil` valoare istoric`, filologic` [i etnografic`, prezent=nd un interes
cu totul aparte.

Istro-rom=nii sunt catolici?
Da, sunt catolici de mai multe sute de
ani. Unii sus]in c` la origine ar fi ortodoc[i.
Exist` m`rturii c` biserica din satul Sucodru
ar fi fost ini]ial ortodox`. O alt` ipotez`
sus]ine c` istro-rom=nii ar fi fost de la bun
\nceput romano-catolici [i c` s-ar fi desprins
din masivul etnolingvistic rom=nesc \n
secolele XI sau XII, deci \nainte de
desc`lecarea ]`rii Moldovei, din zona
Cri[anei sau chiar a Maramure[ului. Ipoteza
se sprijin` pe argumentul lingvistic oferit de
fenomenul rotacismului, caracteristic anume
zonelor Maramure[ului, Cri[anei [i par]ial
zonei Clujului. Dac` aceast` ipotez` s-ar
confirma, s-ar putea sus]ine cu mai mult
temei [i originea rom=neasc` transilvan` a
romano-catolicilor de azi din jude]ul Bac`u [i
zonele adiacente. Mult` lume a fost surprins`
s` descopere c` una din localit`]ile alt`dat`
locuite de istro-rom=ni se nume[te p=n`
ast`zi Kröan/Cri[an, acum centru de plas` \n
jude]ul Istria. Istro-rom=nii au fost \ns`
vulnerabili lingvistic \n fa]a clerului catolic
croat sau sloven care a reprezentat un factor
puternic \n dezna]ionalizarea lor. P=n` pe la
mijlocul secolului XIX, episcopii catolici [i
curtea imperial` de la Viena acceptau
hirotonirea de preo]i dintre istro-rom=ni,
astfel \nc=t, pe l=ng` slujba \n limba latin`,
predicile [i m`rturisirile se f`ceau \n graiul
istro-rom=n. Se cunoa[te numele unuia dintre
ace[ti preo]i: Micetici, n`scut la B=rda. Dac`
ast`zi ar avea unul sau doi preo]i care s`
vorbeasc` dialectul lor, istro-rom=nii ar avea
mari [anse de supravie]uire.
Igor BURCIU

Preluare dup` ziarul FLUX, Chi[in`u
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Limba verde de acas`
|ncepe s` devin` tot mai
b`t`tor la ochi un lucru
despre care nu vrem s` lu`m
cuno[tin]`, pref`c=ndu-ne c`
acesta nu exist` sau,
bun`oar`, nu ne intereseaz`.
Organizatorii unor concursuri
[colare \[i dau seama c` an
de an tot mai pu]ine [coli
rom=ne[ti particip` la
diferitele \ntreceri, dar \[i
spun p`rerea doar \n [oapt`,
s` nu deranjeze pe nimeni,
nici [colile, nici ministerul de
resort. Nu cumva s` se
prind` cineva acolo sus,
unde se \mpart banii, c`, de
fapt, \nv`]`m=ntul rom=nesc
exist` tot mai mult doar cu
numele.
Rom=nii din Ungaria niciodat` nu au avut
multe [coli, r`sfirate prin toat` ]ara, cum au
nem]ii sau slovacii. |ns`, p=n` prin anii í90,
cele 10ñ12 [coli generale rom=ne[ti din
jude]ele Bichi[, Bihor [i Ciongrad au asigurat
o surs` solid` de elevi pentru unicul liceu
rom=nesc din aceast` ]ar`. Absolven]ii acestui
liceu sunt baza intelectualit`]ii noastre. Din
totdeauna, majoritatea elevilor de la acest
liceu au provenit din Micherechi, Jula [i
Chitighaz, cam \n aceast` ordine, eventual
c=teodat` veneau mai mul]i din Chitighaz
dec=t din Jula. [i apoi urmau celelalte [coli.
Aletea, B`tania, [colile din Bihor, [i cam pe
ultimul loc se situa Cenadul Unguresc.
Datele statistice ne ajut` s` \n]elegem
clar evolu]ia (sau, mai bine zis, involu]ia)
\nv`]`m=ntului rom=nesc din Ungaria. P=n`
c=nd prin anii 1980ñ90, de la [coala din
Bedeu sau Aletea veneau \n fiecare an c=te
2ñ3 elevi, acum trec ani buni p=n` c=nd din
aceste [coli s` vin` la liceul din Jula m`car
un singur elev. {i mai grav este cu [coala
din Cenad. De ani buni nu s-a mai \nscris
nici un elev de la Cenad la liceul rom=nesc.
La fel, nici la concursurile [colare nu prea
particip` elevi din aceste [coli. La ultimul
concurs [colar pe tema limbii, literaturii,
culturii [i civiliza]iei rom=ne[ti, organizat
pentru elevii [colilor generale, au fost
reprezentate doar trei [coli: Micherechi, Jula
[i B`tania. Unde au fost elevii din Chitighaz,
sat care se laud` c` este cea mai mare
localitate cu popula]ie rom=neasc` din
Ungaria? Sau unde au fost [colile din Bihor,
care primesc foarte mult sprijin at=t de la
forurile centrale (vezi construirea unei [coli
noi la S`cal, pe banii celor dou` state,
Rom=nia [i Ungaria) c=t [i de la
Autoguvernarea pe ]ar` (care se bate \n piept
c` a reintrodus predarea limbii rom=ne \n
unele localit`]i bihorene)? Neparticiparea nici
unui elev de la aceste [coli \nsemn` c` acolo

elevii nu [tiu limba rom=n`, nu [tiu o poezie
de Eminescu [i nu cunosc valorile culturale
ale poporului din care zic c` [i ei fac parte...
Trebuie observat un element interesant,
\ns`, [i \n cazul celor trei [coli participante.
Cu pu]ine excep]ii, to]i elevii veni]i din
Micherechi, Jula sau B`tania sunt copii din
familii rom=no-rom=ne, adic` cu mam` sau
tat` originar din Rom=nia, c`s`torit cu rom=n
din Ungaria. Deci, ace[ti copii cunosc bine
limba rom=n` \nc` din familie. Ei sunt micii
salvatori ai onoarei [colii lor. Iar cel care
salveaz` onoarea, salveaz` viitorul...
Este tot mai clar c` a[a-zisele str`danii
de 20 de ani (!) ale speciali[tilor no[tri de a
reforma \nv`]`m=ntul rom=nesc din Ungaria
nu au dat roade. [i azi, numai acei elevi [tiu

rom=ne[te care au \nv`]at limba \nc` \n
familie.
Summa
summarum,
[coala
rom=neasc` de azi din Ungaria nu este
capabil` s`-i \nve]e pe copii rom=ne[te! [i nu
vorbim despre poeziile \nv`]ate pe de rost,
din care copilul nu \n]elege nimic. Precum
nici despre acele texte pe care elevii le
tocesc, dar dac` \i \ntrebi cum \i cheam` se
uit` la tine ca la felul trei. Problema
\nv`]`m=ntului rom=nesc este problema
noastr`, a comunit`]ii. Iar cheia rezolv`rii este
\n buzunarul profesorilor. Nu la Budapesta [i
nici la Bucure[ti. {i nicidecum nu banii sunt
de vin` [i pentru asta.
Eva IOVA
Preluare dup` „Foaia româneasc`“,
revista românilor din Ungaria

