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Voronin pune 
cizma pe opozi]ie
Cu un an \nainte de alegerile din 2009, comuni[tii de la Chi[in`u 
au declan[at v=n`toarea de cet`]eni rom=ni [i ancheteaz` delicte de opinie

La Chi[in`u confruntarea politic` a c`p` -
tat accente care fac parte din arsenalul
sovietic. Astfel, politicienilor din opozi]ie care
de]in dubl` cet`]enie - [i mai ales cei care
de]in cet`]enie rom=n` - nu mai pot candida
pentru func]ii publice, urm=nd s` fie
ancheta]i de Serviciul de Informa]ii [i
Securitate de la CHi[in`u. Doi lideri politici
afla]i \n aceast` situa]ie - Dorin Chirtoac` [i
Alexandru T`nase - au depus o pl=ngere la
Curtea European` pentru Drepturile Omului.
Pe de alt` parte, serviciile de informa]ii ale
lui Voronin au declan[at o anchet` a
vizitatorilor portalului www.unimedia.md,
identific=nd pe autorii mai multor comentarii
considerate ca aduc=nd atingere securit`]ii
statului.

Cu jalb` la CEDO

Pe 20 iunie, Dorin Chirtoac`, vice-
pre[edinte al Partidului Liberal, [i Alexandru
T`nase, prim vice-pre[edinte al Partidului
Liberal Democrat din Moldova au anun]at c`
au atacat Guvernul Republicii Moldova la
Curtea European` a Drepturilor Omului pen -
tru c` a adoptat legea care interzice par -
ticiparea \n alegeri a persoanelor cu cet`]enie
multipl`, astfel fiind \nc`lcat dreptul lor de a
fi ale[i \n func]ia de deputat al Parlamentului
Republicii Moldova. T`nase a declarat c`
„legea este \n spiritul comunist [i contravine
at=t drepturilor omului, c=t [i Constitu]iei“,
iar Chirtoac` a subliniat „caracterul dep`[it al
actualei guvern`ri, care apeleaz` la restric]ii
[i la discriminare, ceea ce va gr`bi sf=r[itul
comuni[tilor“. Guvernul moldovean trebuie s`
prezinte p=n` la 12 august 2008 explica]ii la
CEDO privind \nc`lc`rile pretinse de
reclaman]i. 

La 7 decembrie 2007, Parlamentul
Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 273-
XVI pentru modificarea [i completarea unor
acte legislative, iar la 29 aprilie 2008
pre[edintele Voronin a promulgat aceast`
lege, care a intrat \n vigoare la data
public`rii ei \n Monitorul Oficial la 13 mai
2008. „Prin aceast` lege au fost impuse o
serie de restric]ii la ocuparea func]iilor
publice pentru persoanele care de]in mai

multe cet`]enii, inclusiv cet`]enia Rom=niei.
Contomitent, art. 21 al legii garanteaz`
persoanelor domiciliate \n localit`]ile din
Transnistria c` incompatibilit`]ile stabilite se
vor aplica pentru ace[tia doar \n m`sura \n
care vor fi stipulate de legisla]ia ce va
reglementa statutul special al Transnistriei“,
se men]ioneaz` \n comunicatul de pres` al
celor doi reclaman]i. Astfel, \n condi]iile \n
care ambii de]in cet`]enia rom=n`, Dorin
Chirtoac` [i Alexandru T`nase aten]ioneaz`
c` legea le interzice s` accead` \n func]ia de
deputat \n Parlamentul Republicii Moldova
sau alte func]ii publice.

Alexandru T`nase, prim vice-pre[edinte
PLDM, a declarat c` „dup` ce au ajuns la
putere, comuni[tii au declan[at o campanie
ampl` de dezbinare a societ`]ii moldovene[ti.
Acum au ajuns la momentul c=nd, din
considerente politice [i electorale, au decis s`
promoveze o politic` de segregare a cet` -
]enilor RM, care de]in mai multe cet`]enii“.
T`nase a mai subliniat c` „legea contravine
[i Conven]iei Europene a Drepturilor
Omului“. 

Dorin Chirtoac`, vice-pre[edinte PL, a
subliniat „caracterul dep`[it al actualei
guvern`ri, care apeleaz` la restric]ii [i la
discriminare, ceea ce va gr`bi sf=r[itul
comuni[tilor“. „Aceast` hot`r=re va da und`
verde statelor europene s` ofere cet`]enie
locuitorilor RM [i, \n acest fel, o s` ajungem
mai repede \n Europa“, a mai precizat
Chirtoac`.

„Aceast` lege limiteaz` dreptul aleg` -
torilor de a-[i exprima liber opinia \n pro -
cesul alegerilor [i c` legea constituie o
m`sur` anti-democratic`, adoptat` \n ajunul
alegerilor din 2009“, se precizeaz` \n
comunicatul de pres`.

Av=nd \n vedere importan]a cauzei,
CEDO a decis s` examineze cauza \n regim
de urgen]` [i a obligat Guvernul moldovean
ca s` r`spund` la \ntreb`rile formulate de
c`tre reclaman]i p=n` la 12 august 2008.
Deoarece ambii peti]ionari de]in cet`]enia
rom=n`, Curtea a invitat [i Guvernul
Rom=niei s` prezinte observa]iile proprii
referitor la acest caz.

www.unimedia.md

Anchetele SIS

O capcan`, dup` cum \nclin` s` cread`
guvernan]ii comuni[ti, ar fi [i proiectul de
lege privind verificarea titularilor [i can -
dida]ilor la func]ii publice. Esen]a
documentului \n cauz`, aflat pe rol \n
Parlament, se rezum` la urm`toarele: to]i cei
care de]in sau aspir` la o func]ie public` \n
stat vor fi verifica]i la s=nge [i, dac` se va
stabili c` au s=nge de rom=n \n ei, vor fi
m`tura]i din structurile administrative. Vor
r`m=ne numai cei cu s=nge de comunist.
Cine va face aceast` verificare? |n proiectul
de lege scrie negru pe alb c` „verificarea se
efectueaz` de c`tre Serviciul de Informa]ii [i
Securitate“. Dar cine verific` Serviciul de
Informa]ii [i Securitate? Nimeni. Nimeni [i
subcomisia sa. Nu exist` nicio dovad`
palpabil` c` SIS-ul s-ar fi reformat [i poc`it
pentru crimele pe care le-a comis atunci
c=nd \nc` se numea KGB. Dimpotriv`. Toate
semnele ne \nt`resc \n convingerea c` Ser -
viciul de Informa]ii [i Securitate \nde pline[te,
ca pe vremurile sovietice, acelea[i func]ii de
poli]ie politic`. C=nd se va ridica v`lul de pe
aceast` institu]ie, mult` lume se va \ngrozi [i
multe m`[ti vor c`dea de pe \naltele fe]e de
cr`i[ori [i z=ne care au pus um`rul la
restaura]ia comunist` [i la men]inerea
domina]iei ruse[ti \n aceast` provincie a
fostului imperiu sovietic.

Cum are de g=nd SIS-ul s`-i verifice pe
titularii [i candida]ii la func]ii publice? |ntr-o
manier` curat kaghebist`. Mai \nt=i titularii
sau candida]ii vor r`spunde la 33 de
\ntreb`ri, dup` care vor a[tepta verdictul.
\ntre timp, mii de agen]i SIS vor verifica
dac` r`spunsurile sunt corecte. \n acest scop,
vor lua referin]e de la so]iile, copiii [i p`rin]ii
titularilor sau candida]ilor, de la patronii la
care au lucrat anterior, de la vecinii pe care
i-au avut acolo unde au locuit temporar mai
mult de 6 luni (\n ultimii 5 ani). 

|n cazurile celor care s-au aflat mai mult
de 6 luni \n str`in`tate, agen]ii SIS se vor
deplasa peste hotare pentru a afla adev`ratul
motiv al [ederii lor \n ]`rile respective. [i
c=nd raportul va fi gata, titularul sau
candidatul va fi tocmai bun de pensionare.
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Unii se vor putea alege [i cu dosare penale
pentru declara]ii false, dac` nu \[i vor aminti,
bun`oar`, care este patronimicul propriilor
s`i copii sau dac` nu vor putea indica adresa
exact` sau motivul [ederii \n str`in`tate,
unde au lucrat ilegal ca gasterbaiteri mai
mult de 6 luni.

Jurnal de Chi[in`u

Cenzur` [i 
pe Internet\n
Republica Moldova

Internetul este un semn al moderniz`rii,
\ns` pentru regimurile autoritare spa]iul
virtual a devenit o imens` provocare ce
submineaz` monopolul asupra adev`rului
promovat \n discursurile oficiale. Lupta
pentru controlul spa]iului virtual este \n plin`
desf`[urare. |n R. Moldova, mult a[teptata
societate informa]ional` este abia \n curs de
apari]ie, iar num`rul utilizatorilor de Internet
este \nc` redus. Potrivit unui recent studiu
elaborat de c`tre Expert-Grup, \n RM exist`
110.200 utilizatori de Internet, care au
semnat contracte cu providerii [i 650.000 de
persoane (\n 2006), care acceseaz` uneori
re]eaua prin intermediul telefonului mobil.
Rata de penetrare a Internetului este \nc`
extrem de sc`zut`.

Recentele intimid`ri ale forumi[tilor
reprezint` o \ncercare evident` a autorit`]ilor

de a controla spa]iul virtual autohton. Tinerii
forumi[ti ar putea fi numi]i f`r` gre[eal`
cyber-disiden]i. Fenomenul cyber-disiden]ei a
ap`rut mai ales acolo unde statul controleaz`
spa]iul informa]ional. Organiza]ia „Reporteri
f`r` frontiere“ semnaleaz` s`pt`m=nal diverse
cazuri de re]inere a unor cyber-disiden]i [i
chiar a elaborat pentru ace[tia un ghid
pentru evitarea cenzurii pe Internet. 

Forumi[tii seam`n` \ntruc=tva cu liceenii,
care \n mai 2006 nu s-au conformat deciziei
de modificare a frontispiciului Liceului
„Gheor ghe Asachi“. De aceast` dat`, inti -
midarea a func]ionat [i majoritatea tinerilor
vizita]i de Procuratur`, probabil, de fric`, au
evitat discu]iile cu presa. |n schimb, pensio -
narii nu se mai ascund [i iau cu asalt
guvernul, nu pentru idei, ci pentru pensii. Pe
de alt` parte, dac` ar fi \ntr-adev`r preocupa]i
de securitatea statului, a[a cum sus]in, SIS [i
Procuratura ar face bine s` conving`
utilizatorii de Internet s` nu acceseze
serverele de e-mail ruse[ti, pentru c` este
deja un lucru arhicunoscut c` informa]ia
(inclusiv e-mailurile) de pe aceste servere
este accesibil` autorit`]ilor ruse. De altfel,
mitul anonimit`]ii pe Internet prinde numai
la cei naivi. Orice ai face pe Internet, este
foarte greu, dac` nu chiar imposibil s` nu
la[i urme. |n RM, \n condi]iile \n care
„Moldtelecom“ SA, cu capital de stat, e cel
mai mare provider de Internet, este evident
c` o mare parte din informa]ia trimis` prin
re]ea poate fi interceptat`, decriptat` [i citit`.

Internetul nu este \ntotdeauna ceea ce pare,
uneori te utilizeaz` el pe tine [i nu viceversa. 

Cazurile de cenzur` pe Internet s-au
\nmul]it. |n Turcia a fost blocat pentru o lun`
accesul la cunoscutul site You Tube. |n
Uzbekistan cenzura este mai subtil`, acolo
autorit`]ile salveaz` imaginea unui site, dup`
care o modific` [i aceasta devine accesibil`
utilizatorilor. Unii exper]i numesc acest pro -
cedeu tehnica oglinzilor modificate. Arabia
Saudit` [i Emiratele Arabe nu ascund faptul
c` filtreaz` con]inutul Internetului [i chiar
sunt m=ndre de acest lucru. |n Thailanda
cenzura este ceva obi[nuit. Pe de alt` parte,
\n China zeci de utilizatori de Internet stau
la \nchisoare pentru „crima“ de a fi accesat
un site „interzis“ sau pentru c` ar fi postat
comentarii despre masacrul din Pia]a
Tiananmen, despre represiunile din Tibet sau
despre ideologia comunist`. Mai grav este c`
unele companii importante precum Google [i
Yahoo sunt acuzate c` accept` s`-[i filtreze
con]inutul de dragul profitului. 

Cazul tinerilor forumi[ti, noile prevederi
privind contabilizarea publicit`]ii electorale de
pe Internet, identificarea abuziv` a IP-urilor,
\ncerc`rile de a controla spa]iul virtual prin
bloguri [i diverse portaluri arat` c` b`t`lia
pentru controlul spa]iului virtual abia a
\nceput [i c` \n scurt timp s-ar putea s` ne
trezim cu un Consiliu de Control al Inter -
netului, dup` modelul Consiliului Coordo -
nator al Audiovizualului.

Ion MARANDICI, Timpul
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Exist` \n subcon[tientul vecinilor no[tri
ideea c` s=rbii sunt un popor ales, un model,
un popor care trebuie limitat de c`tre ceilal]i
vecini. De aceea, ei au \ncredere \n alian]ele
imaginare cu imperii ca Rusia, China, etc. [i
nu le plac lucrurile concrete, transparente
care pot fi de folos omului de r=nd. Nu sunt
\n stare s` fac` deosebirea dintre cauz` [i
efect. Cu prilejul „sarabandei“ politice, \n
leg`tur` cu pierderea unor teritorii,
guvernan]ii de la Belgrad n-au v`zut dec=t
efectul, adic` desp`r]irea de statul de drept,
dar niciodat` nu s-au \ntrebat de ce fug de
ei slovenii, croa]ii, bosniecii, muntenegrenii,
macedonienii, albanezii [i celelalte minorit`]i.
|n mod automat evit` s` discute problemele
de fond, \n mod calm, responsabil [i moral
[i de aceea toate neajunsurile [i \napoierea
\n toate domeniile. Asta pentru c` dac` n-ar
fi cauza, n-ar exista efectul desp`r]irii de
Serbia. Aici este o problem` de educa]ie
politic` [i de educa]ie cre[tin`, \n care vecinii
no[trii sunt deficitari, ei au ajuns aproape \n
starea de popor f`r` religie, dup` ce se
comunizaser` \n mas`. Dac` s` zicem,
Comunitatea European` i-ar alege pe s=rbi ca
na]iunea cea mai democratic`, dezvoltat` [i
capabil` s` conduc` popoarele din aria
balcanic`, aceasta ar fi op]iunea lor capital`
[i atunci europenii ar fi mai buni dec=t ru[ii
[i chinezii.

Viitorul s=rb

Chestiunea fundamental` pentru viitorul
poporului s=rb este de a fi sau a nu fi! Dac`
va continua ca guvernan]ii s` ]in` acest
popor \ntr-un centralism democratic, f`r` s`
modifice constitu]ia, s` orienteze politica
asiatic` primitiv` cu politica european`, dac`
\ntregul popor se va uni [i va recunoa[te
crimele, erorile [i teroarea exercitat` asupra
celorlal]i s=rbi mai l`turalnici sau a
minorit`]ilor, e posibil s` avem o op]iune
pozitiv` asupra dezvolt`rii. Dar ne \ndoim c`
se va g`si vre-un s=rb din arcul guver -
namental sau elitele de v=rf ale na]iunii s`
recunoasc` genocidul, etnocidul, gropile
comune, \n`bu[irea [i discriminarea mino -
rit`]ilor cum sunt „rom=novlahii“ din Serbia
[i al]ii. Rom=nii timoceni, afla]i sub o
ne\ntrerupt` teroare [i interdic]ie de
dezvoltare [colar`, cultural`, cu televiziuni [i
radiouri proprii, cu justi]ie [i poli]ie proprie,
cu administra]ie descentralizat`, \nc=t fiecare
s` se autoconduc`, f`r` s` importe s=rbi
na]ionali[ti din Bosnia, Croa]ia, Macedonia,
etc.. Dac` [i aceast` problem` s-ar putea

rezolva sub presiunea istoriei la Belgrad,
mul]i am putea spera c` poporul s=rb are [i
valori morale, cre[tine [i intelectuale pentru
a face parte din lumea civilizat`.

Deocamdat`, s=rbii n-au dat dovad` c` au
voca]ie pentru democra]ie, n-au dat dovad`
c` pot tolera [i alte neamuri ori minorit`]i [i
niciodat` \n istorie, Serbia n-a cunoscut un
regim politic democrat, \n care to]i cet`]enii
s` fie egali [i mul]umi]i, m`car o zi. Poate
au venit cu aceste n`ravuri nu at=t de la
ru[i, c=t de la popoarele barbare, care i-au
f`cut slugi sute [i mii de ani \nainte de a
cobor= \n Balcani. Acum dup` ce chestiunea
Kosovo s-a terminat \n coad` de pe[te,
contrar a[tept`rilor se pune \ntrebarea cine
se face vinovat de toate acestea? [i care este
de fapt nex- ul cauzal sau „causa causorum“?
Cum se \nt=mpl` c` s=rbii nu se pot \n]elege
\ntre ei [i cum se explic` faptul c` nu exist`
o singur` minoritate etnic` care s`-i
simpatizeze pe s=rbi? Sau cum se explic` c`
nici un vecin nu-i simpatizeaz` la propriu,
de[i rela]iile oficiale sunt excelente? Nu ne
leg`m de chestiunea Kosovo care de fapt
este o problem` specific` [i comport` discu]ii
foarte aprofundate [i \ndelungate. Aici s=rbii
\n loc s` discute cu albanezii autohtoni, care
sunt subiect de drept, ei au discutat cu
mare[alii [i politicienii de la Kremlin ca [i
c=nd ace[tia sunt st`p=nii de la Kosovo.
Chiar [i unii politicieni baz=ndu-se pe
protec]ia Moscovei [i-au asigurat o groaz` de
du[mani din Europa. Nu putem s` ne
explic`m acest mister c` politicienii s=rbi s`
nu [tie cum s` conduc` na]iunea spre
libertate, democra]ie [i dezvoltare [i cum \[i
\nchipuie c` pot tr`i \n Europa av=nd
\ntreaga Europ` \n tab`ra inamic` [i numai
Rusia ca unic` protectoare la mii de
kilometri.

Lucrul acesta d` de g=ndit, \nseamn` c`
boala este mult mai ad=nc` [i grea [i c` pe
cale de consecin]` este nevoie ca na]iunea
s=rb` s` se trezeasc`, nu l`s=ndu-se
manipulat` de un politician sau altul ci s`
deschid` [coli de democra]ie [i bun sim].
Mai sunt dou` probleme care trebuiesc
rezolvate de c`tre politicienii [i executivul de
la Belgrad, s` se vad` [i s` se cerceteze
public, transparent [i cu responsabilitate
civic`, care sunt cauzele care au dus la
destr`marea fostei Iugoslavii, apoi s` se trag`
concluziile de rigoare [i s` se orienteze
constitu]ia spre aceste idealuri; iar \n
constitu]ie s` fie enumerat` recunoa[terea
fiec`rei minorit`]i ar`t=ndu-se numele oficial,
exact al acesteia [i nu poreclele [i spa]iul \n
care locuie[te, spre a se evita confuziile pe

care le-a alimentat p=n` \n prezent puterea
executiv`.

Trebuie s` fim serio[i! Unii au sus]inut
c` descompunerea Serbiei \n buc`]i ar fi
opera germanilor, al]ii zic c` e a nem]ilor
pentru ca at=ta cultur` au, [i nu pot face
deosebire \ntre unii [i al]ii. Dar s` ne
\ntreb`m la moartea lui Tito, ce ]ar` vecin`
sau mai \ndep`rtat` amenin]a frontierele
Iugoslaviei Federative fiindc` astfel de
inamici nu pot fi dec=t imaginari.

Dispari]ia Iugoslaviei

{i cu toate acestea, Iugoslavia a disp`rut
[i asta pentru c` dup` deces nu s-a f`cut
analiza bolilor nevindecate r`mase de la regi,
de la Tito sau de la al]ii. Acesta ar fi „nodul
gordian“ care ar mai putea \ndrepta ceva. O
alt` problem` fundamental` o constitue
Serbia actual`, care a \nceput s` se destrame
dup` modelul fostei Iugoslavii. Prima care s-
a desp`r]it a fost un stat compus tot din
s=rbi, Muntenegru, de aceea oricine se poate
\ntreba care este cauza c` s=rbii nu se
\n]eleg [i fug unii de al]ii? Cum pot fi
vindecate astfel de mentalit`]i [i ambi]ii
stupide [i perfide care destram` o ]ar`?
Trebuie c` [i aici exist` o cauz` [i aceasta
se rezolv` \n Serbia [i la Belgrad [i nu la
Kremlin sau \n China, adic` \n fond [i nu
superficial sau oficial, de c`tre un anumit
partid. Dar pentru aceasta trebuie[te
ini]iativ`, curaj, seriozitate [i oameni de bun`
credin]`, calmi ,r`bd`tori, care au fric` de
Dumnezeu [i nu fac politic` de parad` sau
de buzunar ca pamfletarii de pe vremuri.

O alt` idee de fond care ar trebui s` \l
pun` pe g=nduri pe fiecare s=rb, pe fiecare
politician, pe fiecare poli]ist fabricant de
istorii sau teorii despre originea vlahilor sau
a altora, este rela]ia dintre stat [i minorit`]i.
Ciud`]enia este c` statul aici abuzeaz` de
putere [i se face proprietar peste popula]ia
minoritar`, propriet`]ile acesteia, idealurile,
limba [i credin]a acesteia.

Nu se poate t`inui ori trece cu vederea
faptul c` Belgradul nu st` bine cu nici o
minoritate, mai ales cu minoritatea musul -
man` din Sandjak, minoritatea maghiar` din
Voievodina, precum [i minoritatea „rom=no -
vlah`“ din Timoc Serbia de R`s`rit, care
dup` politrucii din birourile s=rbe[ti ar fi de
„origine necunoscut`“.Oricine str`in [i-ar
putea pune \ntrebarea ce bine a f`cut statul
s=rb sau bulgar, rom=nilor din Serbia sau din
Bulgaria [i \n ce const` acel bine f`cut de
la Facerea Lumii p=n` azi? \n fa]a unor astfel

Dup` furtuna din Serbia,
\nv`]`minte sau alte furtuni?
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de utopii \n secolul XXI, s` crezi c` po]i s`
\i duci cu „pove[ti“ pe ni[te cet`]eni loiali
care \[i trimit copiii la r`zboi s` apere Ser -
bia, care-[i pl`tesc impozitele, sus]in cultura
[i civiliza]ia s=rbeasc`, s` consta]i c` de
pild`, vlahii nu sunt rom=ni [i s` crezi c`
provoc=nd o stare de confuzie [i euforie
politic` po]i justifica \nt=rzierea acord`rii unor
drepturi legitime [i universal recunoscute.

Probe privindu-i 
pe rom=nii din Timoc

Nu putem ini]ia un institut sau o [coal`
de alfabetizare pentru a-i \nv`]a pe locuitorii
din sudul Dun`rii [i Balcani c` „vlahii [i
rumunii, sau rom=nii sunt acela[i popor“,
indiferent c` se afl` \n Timoc Serbia, \n
Timoc Bulgaria, \n Banat, \n Vla[ka l=ng`
Bucure[ti, \n Maramure[, \n Moldova, Grecia
sau Albania. Dac` totu[i este nevoie de un
sprijin pedagogic pe calea instruc]iei [i
educa]iei, Asocia]ia Astra Rom=n` Timi[oara,
este \n stare s` fac` fa]` [i s` ]in` un astfel
de curs pentru orientarea normal` [i
general` a acelora care sunt \n nedumerire.
|ns` aici facem un scurt popas ar`t=nd c`
politicienii de bun` credin]` pot s` studieze
chestiunea vlahilor sau a rom=nilor \n
urm`toarele studii s=rbe[ti care nu pot fi
contestate [i interpretate de agrama]ii de azi.
Ne referim la: Recens`mintele s=rbe[ti din
timpul regatului SHS \ncep=nd din anul 1846
p=n` \n anul 1931, de vreo o sut` de ani,
oficial ace[ti vlahi erau \n recens`minte
numi]i rumuni.

Citi]i cartea etnologului s=rb Tihomir
Georgevici, Beograd, 1906, intitulat` „Croz
Na[e Rumune“; Citi]i cartea academicianului
bulgar Stojan Romanski, 1926, Sofia, intitulat`
„Rum`nite mejdu Timok i Morava“.

Citi]i revista „Zbornik Timocke Krajine“,

de Marinko Stanoievici, Zaicear, 1937, pag.
63, capitolul „Vlasi ili rumuni“, din care se
vede c` sintagma de „vlasi“ este un atribut
de porecl`, a[a cum spunem nem]i sau
germani, serbi, [erbi, slugi ai avarilor sau
s=rbi, bulgari sau volgari, unguri sau
maghiari. |ns` at=t numele adev`rat c=t [i
porecla apar]in aceluia[ popor, iar rom=nii
din Timoc [tiu foarte bine c` p=n` la venirea
comuni[tilor, la ei cuv=ntul de vlah nu era
cunoscut \n lexicul „rum=nesc“.

Citi]i cartea s=rbeasc` de Tihomir
Georgevici „Iz S=rbije Kneza Milosa“(Din
Serbia Kneazului Milo[), Beograd, 1924,
capitolul „Rumunii“, despre care se spune c`
tr`iesc \n Serbia de R`s`rit [i sunt a doua
popula]ie dup` s=rbi („posle Srba bilo je
najvi[e rumuna“,p.90).

Citi]i pe Emil Picot, fost consul francez
la Timi[oara, care a cules poezii populare:
„Chantes populaires des roumains de Serbie“,
Paris 1889. Observa]i c` un c`rturar [i un
om politic adev`rat folose[te numele oficial
atribuit rom=nilor [i nu porecla de „vlasi“.

Citi]i pe etnologul s=rb Vladimir Jaksic,
„O plemenon sostave Neselenija v`
Knjazevstve Serbskom“, Petersburg, 1873,
care spune: „Vlahii sau rom=nii...populeaz`
partea nord-vestic` a Serbiei [i numai patru
jude]e: Craina, ]=rnareka, Pojarevac [i
Ciupria“.

Citi]i pe etnologul ungur Iozsef Szabo,
care \n „Note de c`l`torie din Serbia“,
Budapesta, 1875, spune: „Vlahii au locuit \n
parte aceste regiuni \nc` \nainte de venirea
s=rbilor“.

Citi]i pe savantul s=rb Dragoliub K.
Iovanovic \n cartea „}=rna Reka“, Beograd,
1882, spune c`: „Rom=nii ]`rani din Craina
se numesc a[a pentru c` au venit din
Rom=nia (...) \n Serbia ei sunt coloni[ti mai
vechi dec=t compatrio]ii lor din „]=rna Reka“,
adic` s=rbii“. 

Profesorul german Gustav Weigand, \n
„Die Rumanischen Dialekte der Kleinen
Walachiei, Serbien und Bulgarien“, Leipzig,
1900 scria c`: „E drept c` guvernul s=rb [i
bulgar face mari sfor]`ri pentru a s=rbiza pe
rom=ni, rezultatele dob=ndite sunt mai slabe.
Se \ncearc` prin biseric`, [coli [i
administra]ie. Se angajeaz` numai preo]i
s=rbi care folosesc la serviciul divin numai
limba s=rbeasc`. ]`ranii \ns` nu se duc la
biseric` a[a \nc=t propaganda bisericeasc`
devine iluzorie.“

Savantul s=rb Liubomir Iavanovic \n
„Nasellja Srpskih Zemalia“, vol. II, Beograd,
1903, spune: „Popula]ia, \n aceast` regiune
este de a[a natur`, \nc=t judec=nd dup` port
[i dup` limb`, un necunosc`tor care ar trece
prin aceast` regiune, ar putea s` cread` c`
aici tr`ie[te numai o popula]ie rom=neasc`,
nu exist` nici un sat s=rbesc \n care s` nu
fie vreo mahala \n care s` nu se aud`
rum=ne[te“.

Chiar [i la Conferin]a de Pace de la
Paris \n 1919, doctor Atanasie Popovici
reprezentantul rom=nilor din Timoc Serbia a
scris memorandum-ul numit „Memoire sur
les Roumains de Serbie“, la care Tihomir
Georgevici a r`spuns prin: „La verite sur des
Roumains de Serbie“, de unde se vede \n
mod clar c` [i Conferin]a de Pace a folosit
numele patronimice oficiale [i nu cele de
porecl` sau batjocor` ce se atribuie unor
neamuri de c`tre vecini.

Desigur acestea sunt numai c=teva probe
concrete din care rezult` c` vlahii sunt
rom=ni [i rom=nii sunt vlahi. |ntreba]ii pe
„rom=novlahii“ dintre Morava-Timoc Serbia
de R`s`rit ce limb` vorbesc vlahii? O s` v`
spun` c` rom=ne[te pentru c` \n lexicul
rom=nilor din dreapta Dun`rii, din Timoc, nu
exist` limba „vl`seasc`“. Ideea aceasta a
limbii vlahe [i a lipsei poporului \nrudit este
o abera]ie ce nu face cinste unui popor cum
sunt s=rbii, care au avut o cultur` [i o
civiliza]ie demn` de luat \n seam` p=n` la
mare[alul Tito. Prin urmare, ast`zi, Serbia se
confrunt` nu numai cu orientarea politic`
spre Europa [i stabilitatea regional`, dar [i
cu criza pe care a sem`nat-o politicienii
ultrana]ionali[ti s=rbi, \n r=ndul minorit`]ilor,
pe care le-a descurajat, le-a terorizat, le-a
subestimat [i s-a c`utat ca pe unele s` le
desfiin]eze sau s` le extermine,
nerecunoc=ndu-le identitatea, a[a cum sunt
rom=nii dintre Morava-Timoc. Nu se poate
uita nici \n morm=nt fapul c` ni[te vecini
care ni se dau „prieteni milenari“ \[i permit
s` pun` \n discu]ie etnogeneza noastr`, fie la
rom=nii din Timoc, fie \n Moldova sau \n alte
p`r]i. (...)

Cristea SANDU TIMOC 
ASTRA ROM+N~ TIMI{OARA 

Articol publicat de
http://celedouatribalii.blogspot.com/



C=t de mare [i viu a fost [i mai este la
noi interesul pentru istro-rom=ni?

|n diferite perioade de soarta istro-
rom=nilor s-au interesat, i-au vizitat, au scris
despre ei sau au valorificat material dialec -
tologic mai mul]i frunta[i ai vie]ii noastre
culturale [i academice. Trebuie s`-i amintim
aici pe Gheorghe Asachi, Simion B`rnu]iu,
Aron Pumnul, Ion Heliade- R`dulescu, Timotei
Cipariu, Josif Popovici, [tefan Nanu, Ion
Maiorescu, Sextil Pu[cariu, Nicolae [i Teodor
T. Burada, Ion Coteanu, Traian Cantemir,
Lecca Morariu, Ion Popovici, Alexandru
Philipide, Gheorghe I. Ionescu, Matilda Caragiu
Mario]eanu, Andrei Avram, Richard S=rbu,
Vasile Fr`]il`, Vlad Bejan, Doina Azoic`i, Ion
Gherman [i Emil Petru Ra]iu. Nu pot omite
numele profesorului Petru Neiescu de la
Institutul de Lingvistic` [i Istorie Literat`
„Sextil Pu[cariu“ din Cluj, care este autorul
primului Dic]ionar al dialectului istro-rom=n.
Aflu mai nou c` prima fa]` bisericeasc` din
Rom=nia care a vizitat vreodat` satele istro-
rom=ne este Prea Sfin]itul Petru Gherghel,
episcop romano-catolic de Ia[i. Dintre
basarabeni primii care i-au vizitat sunt Vasile
{oimaru [i Sergiu Coco[.

{i dintre str`ini?

Dintre str`ini trebuie s`-i amintim pe
croatul Goran Filipi, decan al Facult`]ii de
Litere [i Filosofie a Universit`]ii din Pola [i
autor al „Atlasului lingvistic istro-rom=n“, care
a v`zut lumina tiparului \n 2002, la Pola, pe
italienii Carlo Taglavini [i Nerina Feresini, pe
profesorul britanic H. A. Hurren de la Uni -
versitatea Oxford, care a publicat \n 1972
„Descrierea lingvistic` a istro-rom=nei“, pe
croatul August Kovasec, autorul primului
Dic]ionar istrorom=n-croat cu o gramatic` [i
texte \n dialect, pe germanul Dahmen
Wolfgang, pe cehul Carlo Lavacek, pe eruditul
[i poliglotul cercet`tor austriac Tede Kahl de
la Institutul pentru Europa Oriental` din Viena,
[i pe italianul Ervino Curtis de la Trieste, unul
din neobosi]ii sprijinitori ai istro-rom=nilor.
Trebuie s` ar`t`m aici c` una din lucr`rile
monumentale despre istro-rom=ni [i dialectul
lor, „Studii Istrorom=ne“, a fost scris` de Sextil
Pu[cariu \n colaborare cu germanul Arthur
Byhan, italianul G.I. Ascoli [i istro-rom=nul

Alois (Luigi) Belulovici, [i publicat` \n 1926
sub egida Academiei Rom=ne, dup` ce \n 1906
publicase o culegere de „Texte istro-rom=ne“.

Academia Rom=n` este prima institu]ie
care s-a preocupat de istro-rom=ni. |n alte
]`ri exist` ast`zi interes pentru ei?

Departamentul de Lingvistic` din cadrul
Universit`]ii New York deruleaz`, iar Fondul
pentru Limbi pe cale de dispari]ie al
Universit`]ii americane Yale finan]eaz` din
noiembrie 2005 un proiect de documentare
asupra istro-rom=nei. Acest proiect este prev` -
zut s` se deruleze mai mul]i ani [i are ca scop
documentarea [i p`strarea istro-rom=nei prin
studiul academic al comunit`]ii [i prin crearea
unor mecanisme de care s` beneficieze nemij -
locit aceast` mic` comunitate: informarea
comu nit`]ii despre pericolul dispari]iei dialec -
tului istro-rom=n; culegerea de materiale audio
[i video \n dialect; publicarea unei antologii de
texte istro-rom=ne [i a unui dic]ionar multi -
media; dezvoltarea de materiale didactice
necesare pred`rii istro-rom=nei [i organizarea
de cursuri \n dialect at=t pentru vorbitorii
activi, c=t [i pentru cei care nu \l mai

st`p=nesc \ndeajuns de bine; crearea unei
pagini web care s` includ` materiale infor -
mative despre dialect; [i nu \n ultim` instan]`
filmarea unui documentar despre vorbitorii
acestui dialect at=t din Istria, c=t [i din
diaspor`.

{i institu]iile interna]ionale?

Ca semnatar` a Cartei europene a limbilor
regionale [i minoritare, Croa]ia se afl` sub
moni torizarea Comitetului de Mini[tri al
Consiliului Europei. De cur=nd, la 12 martie
2008, Consiliul Europei a f`cut public Raportul
Comitetului s`u de Exper]i privind aplicarea de
c`tre Croa]ia a Cartei europene, care, cum se
[tie, prevede un mecanism de control care
permite evaluarea periodic` a aplic`rii acesteia,
\n vederea prezent`rii de recomand`ri c`tre
statele semnatare privind ameliorarea legisla]iei,
politicilor [i practicilor acestora \n domeniul
limbilor regionale sau minoritare. Am fost
bucuros s` constat c` \n Capitolul 2. Evalu`ri
privind aplicarea p`r]ilor a II-a [i a III-a ale
Cartei, Raportul se refer`, \n premier` absolut`,
la dialectul istro-rom=n (subcapitolul 2.1.2,
paragraful 48, Istro-rom=na). Astfel, Comitetul
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de Exper]i subliniaz`: „Un [ir de elemente
probeaz` prezen]a tradi]ional` \n Istria a unei
mici comunit`]i de vorbitori ai unei limbi
numite istro-rom=n`. Comitetul de Exper]i
dore[te s` ob]in` informa]ii asupra acestei
limbi cu ocazia urm`torului raport periodic“.
Am ar`tat deja c` [i UNESCO, ca structur` a
ONU, s-a autosesizat, incluz=nd dialectul istro-
rom=n \n Cartea Ro[ie a limbilor \n pericol.

L-au dat lumii pe unul din cei mai mari
inventatori ai tuturor timpurilor

Nu exist` o literatur` cult` \n dialectul
istro-rom=n. Aceast` ramur` a latinit`]ii
orientale a fost [i este cea mai mic` [i cea
mai amenin]at`. Ce nume, dintre cele ale
istro-rom=nilor care s-au manifestat \n via]a
public`, pot fi aduse \n aten]ie?

Chiar dac` nu sunt numero[i, istro-rom=nii
au dat na[tere unor personalit`]i demne de
remarcat. Dintre cei mai vechi putem aduce \n
aten]ie numele lui Matei Vl`hici (1520-1575),
teolog protestant de limb` latin` [i german`
din secolul XVI, primul [i cel mai de \ncredere
colaborator al lui Martin Luther. Matei Vl`hici
este cunoscut [i ca Matthias Flacius Illyricus
(\n latin`) [i Matthias Flach (\n german`). Nu-
l putem trece cu vederea pe Andrei Glavina,
apostolul istro-rom=nilor, cel care a \nfiin]at [i
a condus \ntre 1921 [i 1925 la {u[nevi]` sau
Val d’Arsa [coala „|mp`ratul Traian“ cu predare
\n dialectul istro-rom=n [i \n rom=na literar`,
autor al primei c`r]i de rug`ciune \n dialect
istro-rom=n. Amintim numele a doi fra]i istro-
rom=ni: profesorul Luigi Belulovici [i medicul
Giuseppe Belulovici. Mai nou trebuie s`-l avem
\n vedere pe scriitorul istro-rom=n de limb`
italian` Ezio Bordul sau pe regretatul jurnalist
de limb` italian` [i croat`, dar de origine istro-
rom=n`, Ezio Mestrovich (1941-2003). Un mare
entuziast este istro-rom=nul Corrado Cl`na]
(Clagnaz), care a \nfiin]at \n 1994, la Trieste,
\mpreun` cu al]i entuzia[ti, Asocia]ia cultural`
istro-rom=n` „Andrei Glavina“. Aceast` asocia]ie
editeaz` pe speze proprii revista „Scrisore c`tre
fra] rumeri“ (Scrisoare c`tre fra]ii rom=ni). |n
SUA, una dintre persoanele cele mai active din
s=nul comunit`]ii istro-rom=ne este arhitectul
Maria Luisa (Marisa) Ciceran. Bine\n]eles c`
cea mai mare personalitate dintre istro-rom=ni
este cea a lui Nicolae Teslea (1856-1943),
devenit cet`]ean american [i cunoscut ca
Nicola Tesla (\n croat` [i \n alte limbi).
Savantul [i inventatorul Nicolae Teslea, ast`zi
revendicat [i de s=rbi, [i de croa]i, a fost
propus \n 1915, \mpreun` cu Thomas Edison,
la Premiul Nobel pentru fizic`, premiu pe care
l-a refuzat. Nicolae Teslea a descoperit c=mpul
magnetic rotitor, a inventat radioul \naintea lui
Marconi, sistemele de comunicare f`r` fir [i
sistemul bifazat de curent electric alternativ.
Acest inventator istro-rom=n genial a construit
primele motoare asincrone bifazate,
generatoarele electrice, transformatorul electric
de \nalt` frecven]`. Fire harnic` [i vizionar`,
supranumit „extraterestrul rom=n“, Nicolae
Teslea a \nregistrat peste 1200 de inven]ii de

o tehnicitate ce surclasa contemporaneitatea. |n
SUA foarte mult` lume spune c` numele corect
al secolului XXI este Nicolae Teslea. Marea
preocupare [tiin]ific` a acestui istro-rom=n a
]inut de transmiterea informa]iei [i a energiei
la distan]`, mai bine zis f`r` fir (werless). A
murit la New York \ntr-o mizerie cumplit`.

Istro-rom=nii mai pot fi oare salva]i?

Cred cu t`rie. Trebuie s` ne implic`m cu
to]ii. S` \ncepem prin a stabili [i cultiva con -
tacte c=t mai intense cu ei. Mi-a[ dori,
bun`oar`, ca Biserica romano-catolic` din Ro -
m=nia s` delegheze 3-4 preo]i de limb` rom=n`
\n comunele istro-rom=ne. Mi-a[ mai dori ca
unele comune din Rom=nia [i Republica Mol -
dova s` \ncheie acorduri de parteneriat,
\nfr`]indu-se oficial m`car cu cele dou`
localit`]i istro-rom=ne mai mari: Jei`ni [i
[i[nevi]`. A[ fi \nc=ntat dac` tineri istro-rom=ni
ar putea veni la studii \n Rom=nia, ca Andrei
Glavina alt`dat`. Se pot face multe lucruri dac`
am avea suficient` voin]` [i dragoste pentru
ace[ti fra]i ai no[tri. Ar fi un mare p`cat dac`
graiul [i comunitatea lor, care este parte din
fiin]a noastr` etnic`, s-ar stinge definitiv. Nu
avem voie s` asist`m neputincio[i la moartea
unui grai at=t de pre]ios al limbii noastre. \n
ultimul ceas, istro-rom=nii trebuie salva]i.

Dar crede]i c` este posibil` o asemenea
\ncercare temerar`?

S` [ti]i c` exist` precedente importante
c=nd chiar limbi sau dialecte disp`rute complet
au fost readuse la via]`. Eu cunosc cel pu]in
trei cazuri de limbi stinse complet [i re\nviate,
\ntruc=t fuseser` fixate anterior \n scris [i a
existat voin]` puternic` pentru resuscitarea lor.
M` g=ndesc \nt=i de toate la limba ebraic`
(ivrit \n original) re\nviat` de Eliezer Ben-
Yehuda, al c`rui fiu a fost, dup` o pauz` de
mai multe secole, primul ei vorbitor nativ.
Acum ebraica e limba oficial` a statului Israel,
o limb` viguroas` vorbit` de c=teva milioane
de oameni. Sau limba manx, de origine celtic`,
din mica insul` suveran` Man, situat` \ntre
Irlanda [i Marea Britanie, limb` stins` la 27
decembrie 1974 odat` cu ultimul ei vorbitor
nativ, dar re\nviat` printr-o activitate sus]inut`,
astfel \nc=t este predat` ast`zi \n [coli [i exist`
deja peste 2000 de persoane care o folosesc ca
limb` facultativ` din patriotism local, precum [i
c=teva sute de copii ai acestora care o vorbesc
ca limb` nativ`. Un alt caz similar ni-l prezint`
limba cornic` (kernewek, \n original, [i
cornish, \n englez`), de asemenea, de origine
celtic`, din provincia britanic` Cornwall.
Cornica s-a stins \n anul 1906 odat` cu ultimul
ei vorbitor, Alison Treganning, \ns` datorit`
eforturilor depuse \n anii 1930 de c`tre doi
cercet`tori britanici, Henry Jenner [i Robert
Morton Nance, aceasta a re\nviat. |n prezent
cornica este vorbit` activ, ca limb` nativ`, de
peste 2000 de persoane, iar alte peste 3000 o
cunosc bine [i o folosesc ca limb` facultativ`.
Spre deosebire de Croa]ia, care nu a recu -

noscut istro-rom=na odat` cu ratificarea Cartei
europene a limbilor regionale [i minoritare,
Marea Britanie a recunoscut, la 5 noiembrie
2002, statutul de limb` regional` [i minoritar`
al cornicei, angaj=ndu-se s` o sus]in` [i s` o
protejeze. Istro-rom=na, care are \nc` vorbitori
nativi, se afl` acum la o r`scruce: sau se va
stinge definitiv sau va resuscita. Eu cred c`
trebuie salvat` [i voi \ncerca s` pun um`rul.

Uniunea European` are [i ea un cuv=nt de
spus?

Croa]ia se preg`te[te s` adere la Uniunea
European`. Ea va trebui s` ]in` cont de reco -
mand`rile Comisiei pentru Limbile Europene
Regionale [i Pu]in R`sp=ndite, precum [i de
prevederile unor documente ale UE cum sunt
Rezolu]ia Parlamentului European privind
limbile europene regionale pu]in r`sp=ndite din
13 decembrie 2001 [i altele. A[a cum se
cunoa[te, respectarea [i protejarea minorit`]ilor
constituie o condi]ie pentru aderarea la UE.
Comisia European` are \n vedere prin limbi
regionale sau minoritare „limbile utilizate \n
mod tradi]ional de o parte a popula]iei unui
stat [i care nu sunt nici dialecte ale limbii
(limbilor) oficiale ale statului respectiv, nici
limbi ale popula]iilor migratoare, nici limbi
create artificial“. Rolul Comisarului European
pentru multilingvism, Leonard Orban, dintr-o
fericit` \nt=mplare rom=n, precum [i al celor
35 de deputa]i rom=ni \n Parlamentul European
este unul cov=r[itor \n ap`rarea minorit`]ii
etnoculturale [i lingvistice istro-rom=ne prin
fixarea de exigen]e clare \n fa]a Croa]iei p=n`
la aderarea acesteia la UE. Pe de alt` parte,
Rom=nia, ca stat \nrudit care este deja membru
al UE, \i poate cere Croa]iei reciprocitate \n
problema minorit`]ilor, \ntruc=t cei 4180 de
croa]i cara[oveni din Rom=nia, comparabili ca
num`r [i vechime cu istro-rom=nii, au rezervat
un loc de deputat \n Parlamentul de la
Bucure[ti, beneficiaz` de asisten]` religioas` \n
biserici [i de \nv`]`m=nt \n limba croat` \n cele
trei gr`dini]e [i trei [coli publice din localit`]ile
lor [i sunt sprijini]i concret de c`tre stat pentru
p`strarea [i promovarea propriei lor identit`]ii.
Cadrul bilateral pentru aceast` reciprocitate
este conturat de Tratatul de baz` dintre
Rom=nia [i Croa]ia din 18 februarie 1994.
Potrivit tratatului, cele dou` ]`ri s-au angajat s`
asigure, fiecare pe teritoriu s`u, drepturi
persoanelor apar]in=nd minorit`]ii na]ionale
croate \n Rom=nia [i ale persoanelor apar]in=nd
minorit`]ii na]ionale rom=ne din Republica
Croat`, \n conformitate cu documentele CSCE,
cu conven]iile interna]ionale ratificate de cele
dou` p`r]i [i cu normele recunoscute ale
dreptului interna]ional. De asemenea, p`r]ile s-
au angajat s` aplice cu bun`-credin]` stan -
dardele interna]ionale referitoare la protec]ia
identit`]ii etnice, culturale, lingvistice [i
religioase a persoanelor apar]in=nd minorit`]ilor
na]ionale.

Igor BURCIU

Preluare dup` ziarul FLUX, Chi[in`u
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Dup` o pauz` de c=teva luni,
Autoguvernarea pe ]ar` a
Rom=nilor din Ungaria [i-a
reluat coresponden]a cu
Prim`ria Julei. De aceast`
dat` nu pentru a cere
dreptul de administrare a
liceului [i [colii generale
rom=ne[ti, ci pentru a
solicita ca \n cazul alegerii
noii conduc`toare a
gr`dini]ei rom=ne[ti din Jula
nu Autoguvernarea
Rom=neasc` local` (a[a cum
prevede legea), ci A}RU s`-[i
poat` spune p`rerea 

|ncep=nd din 1993, Legea pentru Mino -
rit`]i asigur` pentru fiecare autoguvernare
minoritar` local` dreptul de a-[i exprima
opinia \n leg`tur` cu alegerile directorilor,
conduc`torilor institu]iilor de na]ionalitate,
care sunt \n administrarea prim`riilor locale.
Deci, \n Jula, at=t \n cazul gr`dini]ei, c=t [i
\n cel al [colii rom=ne[ti, dreptul de opinie
[i dreptul de veto \l are Autoguvernarea Ro -
m=neasc` din Jula, [i nu A}RU. \n scrisoarea
adresat` prim`ri]ei Julei [i sem nat` de
vicepre[edintele Gheorghe Gulyas, se cere ca
prim`ria s` ia acest caz din m=na
autoguvern`rii julane [i s`-l dea A}RU,
motiv=nd c` este incompatibil ca Autogu -
vernarea Rom=neasc`, condus` de doctorul
Ciotea, s` voteze pentru dosarul doamnei
Ciotea, so]ia pre[edintelui, care este una
dintre cele dou` candidate la postul de
conduc`tor al gr`dini]ei rom=ne[ti.

Nu este pentru prima dat` c=nd cei de
la [efia A}RU se cred deasupra legilor [i
nici prima ocazie c=nd fac daune comunit`]ii
rom=ne[ti din Ungaria. Dup` ce au fraudat
alegerile minoritare de acum doi ani (\n mod
legal), unindu-se [i cu etnobi[ni]arii numai
pentru a r`m=ne la putere, cei ce se cred c`
\i „conduc“ pe rom=nii din Ungaria dovedesc
de fiecare dat` c` sunt st`p=ni]i doar de
interesele lor personale [i nicidecum de ale
comunit`]ii \n numele c`reia ei prad` zeci de
milioane de forin]i pe an, pe care \i primesc
de la statul maghiar. Aceast` nou` mi[care
a A}RU a demonstrat din nou pentru condu -
cerea ora[ului Jula c` Traian Cresta & comp.
nu sunt \n stare s` \i reprezinte \n mod
demn pe rom=nii din aceast` ]ar`, ci doar s`-
i compromit` [i s`-i dezbine. 

Cei care au urm`rit \n ultimul an [i
jum`tate soarta acestei gr`dini]e rom=ne[ti
[tiu foarte bine c` Autoguvernarea Rom= -
neasc` din Jula a dus lupte destul de grele
[i a purtat tratative luni de zile cu prim`ria
ora[ului, ca atunci c=nd s-a f`cut integrarea
tuturor gr`dini]elor din ora[ \ntr-o singur`
institu]ie, doar gr`dini]a rom=neasc` s`

r`m=n` independent`. [i \n acest lucru au un
deosebit de mare merit pre[edintele dr. Ioan
Ciotea [i vicepre[edintele dr. Gheorghe Ruja,
avocat de meserie, care au c`utat legi [i
hot`r=ri, prin care s` ob]in` independen]a
gr`dini]ei rom=ne[ti, deci ca aceasta s` nu fie
integrat` \n structura gr`dini]elor ungu re[ti.
(\n parantez` men]ion`m c` nem]ii din ora[
nu au luptat pentru independen]a gr`dini]ei
germane, iar efectele negative se [i v`d doar
dup` c=teva luni.) Este de \n]eles, deci, c`
cei 5 membri ai Autoguvern`rii Rom=ne[ti
din Jula, printre care dealtfel se afl` [i
conduc`toarea actual` a gr`dini]ei rom=ne[ti,
de ce se leag` [i suflete[te de aceast`
institu]ie (unde au fost sau sunt [i copii lor). 

Marea problem` este c` A}RU nu este
preocupat` de \mbun`t`]irea condi]iilor de la
institu]iile de \nv`]`m=nt rom=nesc, de
exemplu, s` aduc` din Rom=nia c`r]i de
pove[ti, discuri cu muzic` rom=neasc` pentru
copii sau filme de desene animate \n limba
rom=n`, [i am mai putea \n[ira p=n` la
nesf=r[it (c` doar ar face-o pe banii no[tri),
ci este mai degrab` interesat` s`-[i bage
coada r`uvoitoare peste tot, s` distrug` [i
ceea ce (\nc`) merge relativ bine la rom=nii
din Ungaria. E tot mai clar c` ei nu sunt de
partea noastr`, a rom=nilor.

Eva IOVA

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

Coada autoguvern`rii
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Serbãri de rãmas bun la ºcolile româneºti
Ungurenii, povestea tristã a cenãdenilor refugiaþi în Banat

„Moºtenire de la bunici” la Otlaca


