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Cuvânt înainte
În august 1937, învăţătorul Sandu Cristea din satul Zlocutea mergea
cu un memoriu la Belgrad spre a-l preda reginei Marioara, sperând sincer că o crăiasă de-un neam cu el îi va înţelege păsurile, ale lui şi ale timocenilor săi. Dascălul Sandu Cristea s-a înşelat însă: Principesa
Mărioara de România devenise doar Regina Marija, soţie a regelui
Alexandru I al regatului sârb şi regină mamă. Românul timocean a fost
alungat de la palat, trimis cu domiciliu forţat şi obligat să lucreze la o
carieră de piatră pentru că îndrăznise să ceară înfiinţarea de şcoli
româneşti în ţinutul său natal.
În mai 1945, o delegaţie de români timoceni, din Zaicar si Bor, condusă de Iancu lu Moana Simionovici, ajunge Tito. Îi cer recunoaşterea
ca etnie a românilor din Valea Timoc şi Valea Moravei şi drepturi culturale. Ce a urmat? În anul 1948 au fost desfiinţate ziarele româneşti
,,Vorba noastra” si ,,Lucrul nostru”. Postul de radio de la Zaiceri care
emitea în limba română a fost închis, iar redactorii arestaţi...
Era pe la mijlocul anilor ‘90 când, la Geanova, în Timoc, un Iurie Roşca
local, Zoran Sibinovici, ne-a întrebat: “Ce face România pentru noi? De
ce noi, românii din sudul Dunării, nu suntem pomeniţi în comunicatele
oficiale româno-iugoslave?”
***
Bora Geambru a fost primit, el şi alţi oameni din Valea Timoc şi Valea
Moravei, de patriarhul României, Teoctist, în primăvara lui 1993. Înalt
Prea Sfântul tare s-a mirat să-i audă pe timoceni vorbind atât de curat
româneşte şi a promis că îi va ajuta, pentru că românii timoceni nu aveau
o biserică pe limba lor strămoşească... Delegaţia românilor/vlahi de la
Sudul Dunării s-a întâlnit atunci şi cu preşedintele Ion Iliescu. A zis şi
acesta că îi ajută: “Ne-a trimis un xerox tare frumos. Numai că nu
merge încă. Nu ştiu cum s-au petrcut lucrurile, numa’ că pe drum-la
transport, adică- îi stricară ceva.
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Până ne-o veni piesa de schimb, mergem la Turnu Severin ca să
tragem la xerox documente de-ale noastre, de-ale românilor din
Timoc”, făcea haz de necaz acelaşi şugubăţ Bora Geambru.
Impresiile de călătorie culese în ultimul deceniu al secolului trecut le-am strâns într-o primă ediţie a “Călătoriei...” apărută la sfârşitul
anului 1999. Au trecut aproape zece ani de atunci şi lucrurile, unele, s-au
schimbat, altele au rămas la fel iar altele par că s-au înrăutăţit. Una e
starea comunităţii româneşti din Ungaria, alta a celei din Banatul sârbesc,
total diferită a românilor/vlahi din Timocul sârbesc şi bulgăresc. În Grecia, apoi la Skopje-Macedonia, în Albania, în Munţii Balcani, limba şi
cultura aromână au supravieţuit vreme de 2000 de ani dar sunt ameninţate
în prezent cu dispariţia. În Peninsula Istria, în Croaţia, în două-trei sate
dacă mai trăiesc câteva zeci de familii de istro-români: Sancovici,
Marmilici, Doricici, Turcovici, Istanbulici ori Ciceran.
În “Călătorie în Ţara Românilor”, atât în prima ediţie, acum, în
cea de-a doua, am încercat, după puteri, să fiu modest cronicar al unei
părţi a Neamului meu aflat în afara Ţării.
D.B.
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Capitolul I
Mitell-Europa
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Localitatea Pişchia din judeţul Timiş e aşezată la şosea, între Timişoara şi Lipova. Are şi gară, ca orice comună din pusta bănăţeană care se
respectă. A avut odinioară şi heliport, unul ascuns discret în pădurea de
la Pişchia. Aici veneau la vânătoare teribile personaje politice: Serghei
Hruşciov, Teodor Jivkov, Stane Dolanţ, Erich Honecker. Dar au venit din
îndepărtata Asie şi Sukarno şi Nehru. Tot aici a avut loc împăciuitoarea
întâlnire de taină dintre Dej şi Tito. Presa vremii relata că liderii comunişti
s-au întâlnit “undeva, lângă Timişoara”. Aici s-au împăcat sârbii cu
românii, departe de cazematele de pe linia Jebel-Moraviţa: în pădurea din
Pişchia, la o “partidă” de fazani.
***
I. G. Maurer, ministrul României Populare. Pronunţat cu glas tare,
numele acestuia are rezonanţa nemţescului “I. G. Farben”, fabrica producătoare a sinistrului “Cyclon B”, gazul toxic folosit pentru exterminarea, în lagărele Germaniei naziste, a milioane de oameni “vinovaţi”
în viziunea fuhrerului doar pentru că erau de altă rasă sau avea anumite
beteşuguri. Patima pentru vânătoare a fostului prim-ministru al României
din vremea lui Dej era bine cunoscută. Avea premierul o mare bucurie
când venea să puşte în pădurea din Pişchia! Era prin anul ‘72 sau ‘73 şi
pădurarul locului “bătea” cu alţi patruzeci de gonaci vânatul. Pădurarul îndemna cu foc: “Bate lemnul, bate tufa!”. Dar, ca un făcut, vânatul parcă
intrase în pământ! Supărat cumva, domnul Maurer i-a şi strigat pădurarului: “Bate p...a, măi Vasile, unde ţi-e vânatul?!”.
Da’, era glumeţ domnul Maurer! Şi-i plăcea vânatul mic. Numai
Ceauşescu se dădea în vânt după cerbi, mistreţi şi urşi. Şi, pe deasupra,
mai era şi mitocan! Erau la vânătoare, amândoi, într-o iarnă, Ceauşescu
şi Maurer, şi un pădurar a găsit un fazan puşcat, pe care l-a dus la stand.
Maurer i-a strigat de la distanţă: “Adă fazanul la grupa mea!”. Ceauşescu
s-a oţărât: “Fazanu-i al meu!”. “Nu-i, mă, pruncule!”, l-a contrat Maurer.
“Eu l-am împuşcat. Asta-i omenie, să-mi furi fazanul?!”, i-a răspuns prim9
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ministrul, năucitor, tovarăşului secretar general al P.C.R..
Altădată a fost domnul I. G. Maurer singur. După vânătoare şi-a
uitat mănuşile pe o tufă de porumbe. Le-a găsit tatăl unui localnic, unul
Pascu, de i-a ajuns feciorul fotbalist la “Poli” Timişoara. N-a ştiut nimeni din sat să-i spună ale cui sunt mănuşile. Le-a luat şi le-a dus acasă.
A doua zi s-a trezit la poartă cu şeful de la postul de miliţie. Acesta a recuperat preţioasele mănuşi şi le-a predat cuiva de la “judeţeana” de partid. Acolo au fost făcute pachet şi trimise proprietarului, la Bucureşti, la
Guvern. Da, domnul I. G. Maurer ţinea tare mult la lucrurile lui...
***
Pişchia, comună din Banatul Apusean, avea prin anii ‘30 o populaţie
de peste 1.300 de locuitori. Majoritatea şvabi - în rest, români, puţini unguri
iar ţigani, mai deloc. Oamenii trăiau bine. Pământul era mănos la Pişchia.
Pădurea era plină de vânat. Din pământ ţâşnea, gratis, “apa acră”: o apă
minerală rece şi tămăduitoare. Pământul a rămas şi azi la fel de mănos. Pădurea e tot la locul ei. Apa minerală ţâşneşte şi acum din adâncuri. Numai
“neamţul” nu mai e. Şvabul a devenit o “rara avis” în fosta comună românogermană. Pe casele din Pişchia se mai văd încă scrise cu litere gotice ori latine numele “paorilor” care le-au ridicat. Casa de la numărul “134” a fost
construită de Mathias şi Eva Maurer. Cea de la numărul “143” de familia
Schlauch. Mathias şi Eva Loris şi-au ridicat casa la anul 1928. Mai târziu,
mult mai târziu, după ce au încetat deportările în Banat, şi-au făcut casă la
Pişchia - era prin anul1958 - şi “Peter und Eva Lippert”.
La ieşirea din sat, pe drumul ce duce la Murani, am oprit o clipă în
faţa casei ridicate în anul 1928 de “Johann und Katharina Esterman”. Din
pragul gangului, de pe prima treaptă, zâmbeşte o fetiţă cu faţa mocirlită
de praf: copila se cheamă Ramona Agat - e româncă - şi stă pe treptele
aceleiaşi case în care - cu zeci de ani în urmă - Katherina Esterman îşi
aştepta bărbatul, pe Johann al ei, să se întoarcă de la câmp. Şi au trăit împreună - şvab şi român - în bună înţelegere, aici, la Pişchia, în Banatul
Apusean. I-a despărţit însă “secera şi ciocanul”. Şvabul a plecat, că mai
avea o ţară, una de rezervă! Vine rar, doar în vizită, în Banatul care i-a fost
aproape 300 de ani un al doilea “Vaterland”.
10
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***
Din Pişchia în Murani, unul dintre satele aparţinătoare fostei comune şvăbeşti, sunt doar patru-cinci kilometri. “Din Pişchia în Murani,
numai gropi şi bolovani”, au făcut haz de necaz localnicii, ani buni, până
când un şef mare din administraţia timişeană, a cărui soţie îşi avea rădăcinile în sat (bunicul doamnei, Iulian Vulpe, fusese acolo dascăl cam pe
când Maurer vâna în pădurea de pe malul lacului), a avut destulă inimă
ca să pună bitum rece peste drumul pietruit pe vremea austro-ungarilor.
Drum raportat prin anii ‘60 de prim secretarii comunişti de la “judeţ” ca
fiind asfaltat, deşi acesta arăta mai degrabă a pistă de macadam pentru
testarea pivoţilor şi bucşelor de la “Dacii” !
În anul 1945, uica Nelu Pascu din Murani avea cam 17 ani. Tot
atâţia ani avea şi Sepi. Adică Iosef Kollman, cum se scria acesta la şcoală.
De copii, cei doi au fost prieteni buni. E drept, se mai şi înfruntau câteodată. Sepi şi cu nemţii lui dădeau cu mere, uica Nelu şi puştii din Murani zvârleau înapoi cu pietre...
Altfel, murănenţii s-au înţeles tare bine cu şvabii din Pişchia. Când
au venit ruşii, în iarna lui ‘45, să-i ducă în Siberia, mulţi nemţi s-au ascuns în Murani! Uica Nelu a vorbit cu ai lui şi aceştia l-au adăpostit pe
Sepi Kollman toată luna ianuarie a anului ‘45, până ce i-au pierdut urma
jandarmii. Sepi râdea şi zicea că de ce s-au supărat jandarmii aşa de tare,
că el doar nu era Agarici să-l vrea ruşii baş aşa de tare, viu sau mort! Cine
a fost Agarici? Mare pilot de vânătoare a fost acela! Doborâse vreo
douăzeci de avioane ruseşti şi-i făcuse poporul poezie anume: “A plecat
la vânătoare Agarici/A plecat ca să vâneze ciori/Ciorile de bolşevici...”. Da, l-au ascuns bine pe Sepi Kollman! Era doar prietenul lui cel
mai bun. Părinţii lui uica Nelu, mătuşa Stana şi moş Tănase, au tăiat porcul şi au mâncat cu toţii cărmănadă şi costiţă friptă, până li s-a aplecat!
Sepi spunea că n-ar mai fi mâncat un an întreg nimic altceva decât
mămăligă goală!
Nemţii au stat ascunşi şi la Maria Căpeţan, baba Uţa, cum îi ziceau
sătenii. Două fete şvăboaice s-au ascuns la ea. Şi alţi români din Murani
i-au adăpostit în iarna lui ‘45 pe şvabii din Pişchia. De greu lucru a scăpat Sepi Kollman atunci! Veneau jandarmii români cu NKVD-ul rus şi
îi strângeau pe nemţi. După aceea, îi trimiteau la Vinga, comună bogată,
11
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ridicată de colonişti bulgari. Acolo era centru de îmbarcare în tren, îi
duceau cu “bou-vagon”-ul spre Rusia, în lagăr. Aşa cum i-au dus înainte
“la Germania”, la muncă forţată, şi nemţii pe ruşi...
Uica Nelu a păstrat cu sfinţenie în sertarul credenţului din cuina
mică o felicitare de Paşte trimisă de Sepi. Sepi Kollman s-a stabilit la
Reutlinger, în Deutchland, şi s-a pensionat. I-a scris prietenului din
copilărie rămas la Murani că trăieşte bine şi că o să vină la vară, ca să-l
vadă şi să stea o ţâră la “trocerai”, că nu s-au văzut de zeci şi zeci de ani.
A trecut vara, a trecut şi iarna, dar herr Kollman n-a mai venit! Da’, tot
ajunge el la Murani, că neamţu-i om de cuvânt.
Că aşa se lăuda Sepi: “Ein mann, ein wort!”. Doar că uica Nelu sa dus. L-au înmormântat ai lui creştineşte în cimitirul din deal. Sepi nu a
mai venit niciodată la Pişchia iar de s-ar mai întoarce cumva nu ar mai
avea cu cine să depene amintiri din copilăria petrecută între cele două
războaie mondiale...
***
E toamnă şi la Recaş viile sunt pline de struguri. Boabele au pieliţa
colorată în roz, verde, galben ca mierea ori în albastru întunecat. Sătenii
stau aliniaţi de-a lungul şoselei europene şi vând şoferilor cartofi şi varză,
dar mai ales struguri. În faţa casei cu numărul “167” e parcat un autoturism maro cu număr de înmatriculare din Karlsruhe. Aşezată sub o umbrelă uriaşă, să o ferească de soarele arzător, Omma, bunica, îşi laudă
marfa. Nu rezişti! Guşti din struguri. Cumperi. Intri în vorbă cu bătrâna
şvăboaică. Nu, maşina aia frumoasă din faţa casei nu-i a lor. E a fetei lui
Franz Schlimmer. A venit din Germania, în vizită, cu bărbatu-său şi cu
copilul şi stau la ei în gostie. O ştim, cumva, pe fata lui Schlimmer? Dar
pe bărbatul acesteia? Socrul fetei a avut casa aceea mare, de lângă farmacie. A vândut-o în anul 1990 unor ţigani! Acum, rromii din Recaş nu
mai cumpără case nemţeşti, vechi dar trainice. Îşi fac palate noi, uriaşe şi
urâte, cu bani numai de ei ştiuţi de unde...
***
Am fost la Altringen. Locul e tare frumos, un mic spaţiu mioritic
clasic, cu alternări molcome de văi şi dealuri acoperite de pâlcuri de pă12
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dure. Ştiam că Altringen-ul e sat nemţesc, sută-n sută! Nu mai e. Ultimul
şvab a plecat de acolo la 16 octombrie 1992. Îl chema Richard Schreiber.
S-a stabilit în Germania, iar locuinţa a lăsat-o spre administraţie (nu a
vândut-o) şefului de la postul de poliţie din Bogda. (Bogda a fost odinioară o mică staţiune balneară, cu ape feruginoase, azi prea puţin exploatată turistic). Schreiber cel plecat definitiv la anul 1992 era şvab, şvab.
Ar mai fi unul rămas la Altringen, de sămânţă, numai că nu-i baş şvab
curat, ci numai pe jumătate. Omul are grijă peste săptămână de casa academicianului Ioan Munteanu, medicul originar din Igrişul care a mai dat
un mare dascăl bănăţean, pe celălalt Munteanu, şi tot Ioan, dar istoric.
Altringen a fost “ocupat” în ultimii ani de timişoreni, care dau
aşezării aerul unei colonii de vacanţă. Un sat de “week-end”. Bănăţeni
de seamă, profesori universitari, ingineri, directori de întreprinderi, artişti, şi-au luat case la Altringen. La răscruce de drumuri, în clopotniţa
miniaturală din spatele troiţei de lemn, stă încremenit un clopot. Îl băteau
în dungă pompierii din sat când lua foc vreo căpiţă de fân, când năvăleau
mistreţii şi dădeau iama în câmpul de cartofi ori când i-a chemat kaizerul
Franz Iosef pe şvabi să lupte pentru Imperiu. Scândurile turnului de lemn
împodobit cu clopot au putrezit şi tremură, nevolnic, în pârâitul unei motorete “Zundap”, călărită demn de un domn de la oraş. La Altringen s-a
schimbat complet populaţia.
***
Slatina Timiş, aşezare aflată la începutul drumului care urcă spre
Brebu Nou (Weidenthal). Am oprit aici fiindcă aflasem că românii din
localitate îşi zic “nemţi”. Şi aşa ne-a şi explicat “situaţia” o nană
cărăşancă, roşie în obraji, atunci când am întrebat-o de părintele din comună: “La noi părintele-i catolic. Noi ni-s nemţi!”. Tare ne-am mirat:
“Cum vine asta?”. “Adică, nu ni-s baş nemţi, numa’ ni-s români catolici”,
mai zice femeia. “Greco-catolici, uniaţi?” am întrebat. “Nu, domnule, romano-catolici. Nu ţi-am zis că noi ni-s nemţi?!”
La casa parohială te întâmpină un preot tânăr. Parohul catolic Ioan
Păcurici ne pofteşte în curte într-o limbă română cu un accent moldovenesc inconfundabil. Părintele catolic din dioceza Slatina Timiş - trimis
13
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aici ca “întărire” de către şefii săi de la Iaşi - s-a născut la Dărmăneşti, în
judeţul Bacău.A făcut Seminarul Romano-Catolic din Iaşi. Părintelui îi
place la Slatina Timiş. Sunt aici peste 1.000 de credincioşi catolici
(români). Oameni binevoitori şi cu frica lui Dumnezeu, spune părintele
Păcurici: “Locuitorii de azi ai Slatinei Timiş se pare că ar fi urmaşii
aromânilor colonizaţi în secolul al XVIII-lea. Erau aromâni din Bulgaria
şi au venit peste Dunăre chemaţi de meseria lor de căutători de aur. S-au
stabilit pe Valea Timişului. Aici au şi rămas.”
Chiar dacă cele o mie şi ceva de “suflete” din Slatina Timiş îşi spun
“nemţi”, ele alcătuiesc, împreună cu locuitorii ortodocşi, o comunitate
românească puternică. Religia nu i-a dezbinat, din contră, i-a întărit.
Părintele romano-catolic Ioan Păcurici zice: “Unde e inimă bună, oamenii
se înţeleg, Dumnezeu e unul...”
***
De la Wolfsburg (Gărâna) şi până la Weidenthal (Brebu Nou) sunt
doar câţiva kilometri. Drumul poate fi uşor parcurs pe jos, mergând pe
şoseaua ce însoţeşte valea unui pârâu încântător şi malul lacului Trei Ape.
Ambele aşezări, Gărâna şi Brebu (“Prebu”) Nou, au fost întemeiate de
coloniştii aduşi de imperiali acum aproape trei veacuri. Noii veniţi au fost
botezaţi pemi, după numele regiunii Boemia, de unde se şi spune că au
venit. Alţii însă cred că pemii din Caraş ar fi sosit din Pomerania, nu din
Boemia, dar aceasta e chestiune de amănunt.
De la început le-a fost mai bine în Banat decât în Boemia natală. Împăratul Carol al VI-lea, împărăteasa Maria Tereza, şi urmaşul ei Iosif al
II-lea, au avut grijă, cu toţii, de coloniştii lor. “Fiecărei familii i se repartiză o casă şi ogorul de trebuinţă. Coloniştii au fost înzestraţi cu vite de
tracţiune, cu nutreţ şi cereale necesare pe timp de un an, împreună cu
pământul arabil şi unelte gospodăreşti necesare. De asemenea, li s-au dat
bani-gheaţă pentru aceste cheltuieli, sume restituite după trei ani în rate
mici. Până la împlinirea acelui soroc familiile aveau destule ocazii să le
folosească la munca lor, aducându-şi gospodăria într-o asemenea stare
încât dările obişnuite către stat să nu le fie o povară”, laudă sistemul colonizărilor din acei ani însuşi Francesco Griselini în a sa “Încercare de is14
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torie politică şi naturală a Banatului Timişoarei”, lucrare tipărită la editura Johan Paul Krauss din Viena la anul 1780 (ediţie tradusă de istoricul
bănăţean Costin Feneşan şi scoasă la Editura Facla, Timişoara - 1984).
Tradiţiile pemilor din Gărâna au supravieţuit, mai ales datorită strădaniilor Centrului Cultural “Banat-Ja” Reşiţa, condus de frau Gertrude
Hudetz dar şi datorită lui Karl (Carol) Singer, preşedintele Forumului
Democrat German din Banat şi (chiar dacă distinsul profesor e harghitean
prin naştere, om de la munte, cum s-ar zice) şi vicepreşedinte al Uniunii
Mondiale a Şvabilor Dunăreni. Aşa reuşesc cei din Gărâna să organizeze
la mijlocul lunii octombrie a fiecărui an sărbătoarea Kirwei-ului, începută,
ca întotdeauna, cu sluj-ba la biserică, urmată de alaiul portului tradiţional,
mărşăluire încheiată cu ridicarea pomului împodobit cu panglici şi forme
colorate confecţionate din carton şi lemn... Iar seara, seara se desfăşoară
minunatul bal, unde se adună tinerii pemi, şi nu numai ei, şi dansează
toată noaptea polka şi vals, ascultă cântecele lui Werner Salm - întors special din Germania pentru kirwei - încântaţi, cu toţii, de vocea şi de talentul muzical al primarului de Gărâna, herr Karol Rank..
Dacă la Gărâna tradiţia pemilor se păstreazã încă, iar aşezarea se
dezvoltă turistic sub năvala oamenilor cu stare de la Timişoara şi Reşiţa
(deputaţi, senatori, medici renumiţi, oameni de afaceri prosperi) apăi
atunci, nu foarte departe de Wolfsberg, la Weidenthal -Brebu Nou, comunitatea multiseculară a pemilor se prăpădeşte încetişor. După 1990 a
avut loc o plecare masivă a băştinaşilor şi printre primii care au plecat a
fost şi primarul comunist de dinainte de Revoluţie (de fapt, ultimul primar al Brebului Nou socialist a fost o primăriţă). Practic, în doar patrusprezece ani, pemii au dispărut din Brebu Nou! De aici, poate, şi
decizia oficialităţilor cărăşene să coboare Weidenthalul pustiu de băştinaşi
la rang de sat, iar Gărâna să urce la cel de comună...
***
Încă imediat după decembrie 1989, prin anii 1991-1992, la Weidenthal sătenii îţi surâdeau şi te încurajau atunci când întrebai pe unde
te-ai rătăcit: “Ta, ta, aici e Prepu Nou! Weidenthal...”. Le mulţumeai şi le
răspundeai la salut cum te pricepeai: “Criscot!...”. Satul din apropierea
15
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Gărânei (Wolfsberg) avea şcoală, biserică catolică impunătoare, primărie,
magazin alimentar, post de poliţie şi cămin cultural. Inscripţia de pe
peretele căminului cultural era bilingvă: “Kulturheim - Weidenthal.
Căminul cultural - Brebu Nou”. Doar la sediul poliţiei scria deasupra uşii
cu grilaj de fier numai în româneşte: “Poliţie”. Funcţionarul public,
purtând pantalon de uniformă şi maiou alb, răspunde cu “Noroc!” la
“Criscot”-ul meu aproximativ. Omul - poliţistul - e oltean get-beget - are
băiatul în clasa a patra şi vrea să plece din sat: şcoala din Weidenthal mai
are doar câţiva elevi.
Onkel Sepp din “Prebu Nou” ne găzduieşte pentru două zile. Vorbim de “pemi”. Înainte de Revoluţie, mulţi şvabi fugeau din ţară. El, onkel
Sepp, a auzit că-n satele şvăbeşti din Câmpia Timişului emigrarea se
plătea cu multe mii de mărci. La ei nu se ştie să se fi întâmplat aşa ceva!
După ‘89 pemii au plecat legal. Unii şi-au vândut casele, alţii nu. Dar au
plecat.
Peste deal, la vreo zece kilometri de Weidenthal, se află un cătun:
Lindenfeld. Mai trăiesc acolo doar două familii. Onkel Sepp râde, ştirb:
“Tomnu’ tragă, touă familii sunt acolo, în tot satul, ta nu forbesc între
ei...”. Ultimul locuitor al Lindenfeld-ului a decedat la anul 1998. A
coborât de la munte şi a fost accidentat mortal de o maşină pe şoseaua
Caransebeş-Băile-Herculane. La anul 1999 o familie din Lindenfeld emigrată în Germania s-a întors în satul pustiu. Oficialităţile româneşti au
cerut chirie celor doi şvabi-soţ şi soţie- pentru fosta lor locuinţă din sat:
căsuţa intrase în patrimoniul statu-lui român...
Satul de pemi e învăluit într-o ceaţă călduţă. Se aude muzică. E
sunet de “pleck-muzic”, de instrumente de suflat şi de percuţie. Onkel
Sepp surâde: “Asta-i nuntă...”. Şi rra un obicei la Weindenthal: chemările
la nuntă se făceau prin “inimi” (hertz) desenate cu creta albă pe porţile
caselor, inimi în interiorul cărora era scris numărul invitaţilor din fiecare
casă. Când toţi cei din casă sunt doriţi la petrecere, organizatorii scriu
simplu: “Alle”.
Onkel Sepp şi-a vândut casa, vacile, porcii şi n-a mai cosit fânul. I-au
mai rămas în avlie trei găini moţate şi un cocoş. Aşteaptă cu nerăbdare viza
de intrare în Vaterland. Spune că de mulţi ani n-a mai fost aşa fân pe dealurile
din Weidenthal. Doar că de la o vreme au apărut ciobanii din Luncaviţa. Şi
16
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cei din Târnova. După ce trec ei cu oile şi-şi lasă acestea căcărezele, vacile
nu mai pasc de fel. Asta aminteşte de un film american despre viaţa din FarWest, în care păstorii luptau pentru păşune cu cowboy-ii. Cei din Weidenthal
nu mai luptă cu nimeni. Pleacă în Vaterland. “Ta, ta, pemii sunt veniţi din
Pomerania, nu din Bohemia cehă”, se aprinde Onkel Sepp, deşi poate că adevărul o fi altul...
Fac câţiva paşi pe strada principală din Brebu Nou. Un tip brunet,
cu părul lucios (pe vremea împărătesei Mariei Terezia unul ca acesta erau
numit “Neuebanater”) îşi opreşte în dreptul meu “Mercedesul” şi mă întreabă dacă nu vreau să cumpăr “o casă de neamţ”. Are el vreo trei de
vânzare, la alegere. Dacă n-am banii deodată, nu-i nici un bai, merge
şi-n rate. El nu-i zgârciob, ca pemii ăştia care nu-ţi dau un litru de lapte
dacă-ţi lipsesc, cumva, Doamne fereşte!, doi-trei bănuţi...
***
Spune povestea că atunci când se năştea un fiu de rege toţi cei care
vedeau lumina zilei în acelaşi an cu acesta aveau un anumit privilegiu.
Şvabul Rudolf Kunts din Weidenthal urma să facă serviciul militar redus.
Cei din Contingentul ‘43, cel al Voievodului Mihai, viitorul Rege al
Românilor, aveau să facă armata, în loc de doi ani, doar unul singur, drept
răsplată că erau leat cu regele Mihai!
Aşa a sperat şi Rudolf Kunts. A început însă războiul. Când i-a venit
rândul, a fost înrolat şi a ajuns pe front la arma infanterie. A plecat din
Brebu în ‘43 şi abia în ‘47 poate să spună că s-a aşezat din nou la casa lui.
A luptat în Compania a VI-a, Regimentul 19 Infanterie, Turnu-Severin,
Divizia a 19-a. Când a ajuns frontul în Caucaz l-a lovit o schijă de şrapnel. A zăcut în spitalul din Kerci timp de trei luni. Acolo l-a văzut prima
oară pe mareşalul Ion Antonescu. S-a apropiat de patul lui, i-a vorbit şi
i-a strâns mâna. Nu i-a dat vreo decoraţie. Doar o doamnă l-a dăruit cu
două pachete de ţigări fără filtru: era sora Mareşalului, mama sau nevasta, nu mai ţine minte. Îşi aminteşte însă că atunci Mareşalul era negru
de supărare: îi bombardaseră ruşii o navă, undeva, la Marea Neagră şi
pieriseră înecaţi mulţi marinari români...
17

Calatorie in Tara Romanilor ed a II-a 04-12-2008 v8:Layout 1 03.07.2012 08:58 Page 18

Dinu Barbu

***
Rudi baci îşi roagă nevasta să scoată dintr-o ladă verde o flaşă cu
ţuică de pară. Tante Froni destupă sticla şi casa se umple parcă de parfumul tuturor perilor pe care i-au văzut înfloriţi până atunci cei doi
bătrâni. “Prosit!”. Rudi baci a fost timp de unsprezece ani groparul Weidenthalului. Ţine o evidenţă exactă a celor înhumaţi de el. Deschide în
faţa noastră un registru în care sunt trecute numele tuturor “pemilor” înmormântaţi altundeva decât în cimitirul din Weidenthal: la Reşiţa, în
Timiş, în Austria, în Germania.
La Weidenthal mai erau la sfârşitul veacului trecut cam 268 de suflete la 69 de case. Înainte vreme erau vreo 250 de case şi cam 1.200 de
brebeni. I-a împuţinat războiul, apoi deportările; mai târziu, plecările definitive. Bolile şi bătrâneţea au făcut restul... Rudi baci răsfoieşte din nou
registrul... Din 1979 şi până la anul 1990, la Weidenthal - Brebu Nou au
decedat 95 de oameni, din care 44 de femei şi 51 de bărbaţi. Matematic.
Froni Kunts chicoteşte, încurajată cumva de ţuica de pere. Ea a fost
tot timpul ajutorul lui Rudi baci. Săpau împreună groapa mortului. Luau
taxă mică: 150 de lei- în bani de dinainte de 1989- de fiecare înmormântare. Căpătau şi câte-o sticlă de şnaps. O nimica toată, dacă te gândeşti bine...
Bem ultimul pahar iar Rudi baci lasă o picătură de tărie să cadă pe
podeaua de lemn arsă de sodă. Asta pentru pemii duşi pentru totdeauna
dintre noi... Rudi şi Froni Kunts nu mai sunt printre noi dar amintirea
familiei de şvabi a rămas în paginile acestei cărţi măcar pentru a fi cunoscută şi de locuitorii de azi ai Brebului Nou, majoritatea oameni de afaceri din Timişoara, senatori, dascăli ori medici, care au transformat
vechile case în minunate locuinţe de vacanţă şi se plimbă cu tractoraşe
ultra sofisticate pe străzile înguste şi pietruite ale Weidenthalului, ca şi
cum acestea ar fi sălbatice cărări de munte...

18
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Piatra de mormânt
a primului şvab din Orţisoara

În slujba împăratului...

Altringen. La răscruce
de drumuri...
Părintele romano-catolic Ioan
Păcurici din Slatina Timiş
19
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Casa şvăbească renovată Biled 2007

Timişoara 2008 - Copii (stânga, sus)
şi tineri şvabi (jos) pregătiţi de Kirchwei

20
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CAPITOLUL II
Episcopul Cetăţii Jula
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De Sfântul Gheorghe - la doi-trei ani de la Revoluţie - intrăm în
Vama Vărşand, judeţul Bihor. O coloană lungă de maşini aşteaptă liniştită
schimbarea turei de poliţişti de frontieră-fostele trupe de grănicieri ale lui
Ceauşescu. Controlul în vamă are lentoarea specifică vameşilor români.
Dacă vrei să-i zoreşti şi încerci să apelezi la superiorul ierarhic, afli că
şeful vamei lipseşte. O face “motivat”: îl cheamă Gheorghe şi-i plăcut să
vezi cum se ţin “uniformele” de ritul ortodox şi cum îşi respectă ele ziua
onomastică. Numai că noi ne-am propus să stăm de vorbă la prima oră a
dimineţii cu părintele-vicar din Jula, Ungaria. Aşa că ne legitimăm
vameşilor moleşiţi drept ziarişti “cu delegaţie” şi imediat suntem “trecuţi
dincolo”...
Ajungem la Jula şi oprim în Parcul “Dr. Petre Groza”. Aici se află
Biserica Ortodoxă Română şi o cruce de piatră ridicată la 29 mai 1869 de
Lazăr Bogar, un credincios român din localitate, cruce înălţată spre
mărirea lui Dumnezeu la câţiva ani după restaurarea bisericii, cu mari
sacrificii financiare din partea familiei Nicoreştilor julani. Lângă biserică
se găseşte reşedinţa vicarului. Părintele vicar Pavel Ardelean ne primeşte
bine. Întrebare firească, legată de enoriaşii din vicariat: “Câţi suntem pe
aici, părinte vicar?”. “Numărul românilor poate fi în jur de 12 mii. Recensământul oficial vorbeşte însă de 25 mii de români în Ungaria. Sunt
în total 19 parohii dar nu avem decât 8 preoţi. Unul e bolnav şi alţii cinci
au în jur de 70 de ani”, răspunde părintele Pavel Ardelean.
E greu să păstoreşti în Vicariat. Părintele Ardelean aşteaptă să se
instaleze în Bătania, sat de români, un preot tânăr din Arad. Speră că
acesta va rămâne în Ungaria unde preoţii ortodocşi sunt plătiţi de stat, cu
bani de la Ministerul Culturii şi al Învăţământului. Comunităţile româneşti
nu sunt prea puternice din punct de vedere economic. Nu-i ca-n Banatul
sârbesc, unde românii sunt înstăriţi! În Ungaria, în cele trei judeţe locuite
de români, aceştia, mai ales cei care ştiu slab limba maternă, unii dintre
ei, s-au declarat la recensământ unguri... Dar există şi fenomenul invers.
Părintele Ardelean zâmbeşte cald, ca şi cum cele ce ni le va spune ne vor
face bine. La Micherechi, comună mare, cu peste 3000 de români, sunt şi
23
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familii de maghiari. Aceştia, minoritari într-o comunitate de români, au învăţat româneşte. “Sunt familii mixte şi chiar pur ungureşti, catolice, care
soli-cită uneori serviciul divin ortodox. Ca şi la Micherechi şi în alte câteva localităţi ungurii vorbesc româneşte. Numai la “iertăciuni” citesc
şi-n maghiară, că vin la slujbă invitaţi de-ai maghiarilor din alte sate şi
aceia nu ştiu româneşte. Aşa că slujesc în româneşte la evenimentele care
se petrec printre catolicii din comunităţile româneşti din judeţul Bichiş.
Numai că mă roagă: «Ciok noviden! Să fie slujba scurtă, părinte!» Şi o ţin
mai scurtă, cum vrea omul...” povesteşte vicarul.
La plecare, părintele Pavel Ardeleanu ne spune că în Ungaria, în
comunitatea română, mai ales bătrânii au rămas români. La oraş se vorbeşte ca la oraş. “Adică, mai mult ungureşte...” zice părintele vicar. Şi ar
mai fi vorba ca vicariatul Julei să fie episcopie şi astfel autoritatea bisericii
române ortodoxe din Ungaria să fie mai mare, crede părintele.
***
Peste vreo cinci-şase ani de la întâlnirea pe care am avut-o cu părintele vicar Pavel Ardelean, voia acestuia s-a împlinit. La Jula a fost adus
episcop din România, un monah tânăr: P.S. Sofronie Drincec, cu rădăcini
din Arad şi Bihor, cu o înţelegere bună a psihologiei ardeleanului dar şi a
bănăţeanului, căci populaţia română a Bichişului şi Julei e de tradiţie ardeleană, pe când românii din Csongrad (zonă cu două parohii ortodoxe
române) sunt de “atmosferă bănăţeană”. Episcopul Sofronie se mândreşte
că ştie să vorbească în dialect bănăţean şi, la o întâlnire avută în luna
noiembrie a anului 2005 la liceul românesc “Nicolae Bălcescu” din Jula
cu intelectuali români din Banat şi Ardeal, Prea Sfinţitul rosteşte câteva
cuvinte bănăţeneşti în graiul obişnuit dincolo de Mureş. Recunoaşte, cu
zâmbetul pe buze, că nu a auzit de cinier, raină ori de socac, de pildă, căci
bihorenii din care se trage Prea Sfinţia Sa spun acestor lucruri blid, oală
şi uliţă. În rest, e de acord că zona Vingăi e bănăţeană - bănuie doar că nu
mai prea sunt mulţi bulgari în localitate, urmaşii celor care au zidit minunea de dom catolic pe deal, alături de care Ceauşescu a ordonat ridicarea unui turn de apă şi care ar trebui dinamitat pentru a reda frumuseţea
şi ele-ganţa de odinioară a maiestuoasei catedrale romano-catolice! Epis24
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copul Sofornie ştie că până la Mureş locuitorii judeţului Arad sunt mai
mult bănăţeni decât ardeleni şi vorba lor seamănă tare bine cu cea din
Banat, că doar şi-n Mehedinţi - la graniţa fostului imperiu, pe la Izverna,
Ponoare ori Orşova, lucrurile stau cam tot aşa (deşi, nici oltenilor, nici
ardeleanilor “de margine”, nu le place întotdeauna să o recunoască).
***
Aducerea P. S. Sofronie ca Episcop al Episcopiei Române din Ungaria şi sfinţirea vaselor de cult la Arad de către însuşi Patriarhul Teoctist
încheie o lucrare pe care mulţi români din Ungaria o aşteptau de peste un
deceniu! Am scris despre această dorinţă a ortodocşilor români şi-n prima
ediţie a acestei cărţi, cred şi acum acelaşi lucru, iar opinia în discuţie mia atras “oprobiul” unei gazete din Bucureşti. Am trimis prima ediţie a
volumului mai multor redacţii din ţară. Au apărut astfel cronichete la
adresa “Călătoriei în Ţara Românilor”- consemnate, de altfel, la sfârşitul
acestei ediţii a “Călătorie...”. Cea mai neobşnuită întâmplare mi s-a părut
cronica “dublată” din ziarul bucureştean “Cotidianul”. Spun “dublată”
pentru că marţi, 18 iulie 2000, apare o ştire în “Cotidianul”, la rubrica “O
carte pe zi”, intitulată “Dinu Barbu - Călătorie în ţara românilor, editura
Almanahul Banatului”, material semnat de domnişoara Alina Pavel. Era
un articol relativ neutru despre carte, nici nu mă aşteptam să fiu
“tămâiat” de cineva. Erau consemnate însă acolo, în ştirea Alinei Pavel,
vorbele timoceanului Bora Geambru din Geanova despre România Mamă
(“Ţară”) şi despre locuitorii ei (“Mă, veni din Ţară un ţăran) ca fiind “o
istorioară exemplară” şi aceasta m-a bucurat. Doar că peste numai două
zile, joi, 20 iulie, tot în “Cotidianul” apare o altă cronică, semnată de
Dragoş Moraru, “protejatul” şefei de atunci a secţiei externe de la “Cotidianul”, Cristina Zărnescu, după cum aveam să aflu de la Lucian Gheorghiu, vechi gazetar al “Cotidianului”. Cartea mea era făcută “praf”, iar
printre cele care mi se reproşau - unele de bună cuviinţă - era şi faptul că
am îndrăznit să afirm că “dorinţa cea mare a vicarului din Jula” era aceea
a transformării vicariatului în episcopat. Dorinţă care nu era credi-bilă
căci, scria Dragoş. Moraru, “nu poate exista locţiitor bucuros că, în
sfârşit, i-a venit şeful!”.
25
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Era un gând mic şi neputincios la adresa vicarului Ardelean, nemeritată acuză de gândire ascunsă adusă părintelui din Jula. Dar ceea ce
m-a frapat cel mai tare şi m-a făcut să cred că articolul semnat de Dragoş
Moraru fusese “comandat”- fără să înţeleg nici azi de ce - era chiar începutul acelui material: “Una dintre întrebările care nu mi-au dat pace
multă vreme suna, oricât ar părea de ciudat, cam aşa: ce fel de carte ar
putea aştepta cititorii de la un ziarist bănăţean, îmbătrânit la un post de
radio provincial, prea puţin obişnuit să scrie altfel decât vorbeşte şi pe
care, când îl auzi vorbind, îl iei drept difuzorul de la căminul cultural despre care unii ţărani cred şi astăzi că vorbeşte singur şi spune cam aceleaşi
lucruri din cauza unui defect de fabricaţie? Răspunsul l-am aflat abia
acum, citind un volum semnat de Dinu Barbu şi intitulat “Călătorie în
Ţara Românilor” (Editura “Almanahul Banatului, Timişoara, 2000) (164
pagini): nici una!”
M-am întrebat, la rându-mi, de unde atâta supărare asupra micii
mele “Călătorii...”, aşa că am dat un telefon la redacţia “Cotidianul”, acolo
unde publicasem, pe gratis, destule articole între anii 1992-1993. Am stat
de vorbă mai întâi cu Lucian Gheorghiu, cel care mă rugase la sfârşitul anului 1991 să devin pentru o vreme corespondent de Banat al “Cotidianului”. Lucian mă îndeamnă să discut direct cu “autorul” faptei, cu
Dragoş Moraru. Am făcut acest lucru şi i-am explicat băiatului că mai
aveam ani buni până la pensionare - aproape douăzeci, pe atunci. L-am
asigurat că nu lucrasem niciodată la vreun post de radio din provincie
(bănui că făcea trimitere la “Radio Timişoara”), aşa că nu puteam îmbătrâni la microfon şi nici nu puteam fi confundat - în aceste condiţii - cu
un difuzor paradit de cămin cultural. Moraru şi-a justificat prostiile scrise
cu un senin: “Aşa am primit informaţiile de la Timişoara!”. La auzul
unui asemenea răspuns nu m-a mai deranjat nimic din cele scrise de
domnul Moraru despre “Călătorie...”, iar încrederea în onestitatea de moment a ziarului întemeiat de marele român care a fost Ion Raţiu, ajuns, se
pare, după moartea acestuia pe mâini nevolnice, s-a făcut praf şi pulbere.
Cert este însă faptul că - şi asta rămâne în istorie- înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria - idee avansată încă din anul 1947a dus la reafirmarea identităţii româneşti.
26
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***
Călugărul Paisie din Episcopatul de Jula şi-a făcut datoria faţă de
ortodocşii români din Ungaria până în februarie 2006. Atunci a primit o
funcţie importantă în biserica ortodoxă, la Timişoara, în Capitala Banatului Timişoara, devenind Episcop- Vicar cu numele de Paisie Lugojanulaceasta după ridicarea în rang a Prea Sfinţitului Lucian Lugojanul ca
episcop de Caransebeş. Iar la puţină vreme de la plecarea în ţară a lui
Paisie- simplă concidenţă, se prea poate- s-a produs un adevărat cutremur
în lumea ortodoxă românească din Ungaria. P. S. Sofronie a făcut declaraţii dure la adresa autorităţilor de la Bucureşti. Episcopul Cetăţii Jula
credea că dezinteresul oficialilor bucureşteni faţă de comunitatea
românească din Ungaria este cauzat de faptul că românii din Jula,
Micherechi, Chitichaz, Otlaca Pusta, Bătania etc. nu înseamnă pentru
aceştia voturi, aşa cum se întâmpla cu“căpşunarii” din Spania ori cu
menajerele din Italia. Episcopul Sofronie a apărut pe posturile de televiziune din România şi a spus aceste lucruri, avertizând asupra faptului
că, deşi sunt profesori inimoşi la liceul şi şcoala românească din Jula,
limba română se poate stinge, în timp, ca limbă maternă în comunitatea
românească din Ungaria din varii motive, subiective şi obiective.
Un motiv subiectiv ar fi lipsa de unitate a comunităţii româneşti din
Jula şi împrejurimi. Ca pe vremea “Junimii” (grupul junimiştilor) şi a
“Semănătorului” (grupul semănătoriştilor) principalii poli de influenţă
din românime s-au concentrat în jurul celor două gazete importante din
Ungaria: Uniunea Culturală a Românilor în jurul revistei “Foaia Românească” (coordonată de Eva Iova Şimon) iar Autoguvernarea pe Ţară a
Românilor din Ungaria în jurul revistei “Cronica” (coordonată de preşedintele AŢRU, Traian Cresta). Exista, poate, supărarea Uniunii Culturale
că banii care veneau pentru nevoile comunităţii româneşti mergeau doar
la Autoguvernarea finanţată de guvernul de la Budapesta, deşi se găseau
fonduri şi pentru anumite proiecte ale “Foii româneşti”, de pildă. Chiar şi
supărările episcopului Sofronie erau, unele, de natură financiară, mai ales
că - suţinea Prea Sfântul în presa din România - începând cu anul 2004
statul maghiar a scăzut nivelul sumei alocate Bisericii ortodoxe române
din Ungaria: de la 10 milioane de forinţi în 2005 la 5 milioane în 2006,
salariile preoţilor români fiind plătite de Patriarhia din Bucureşti. Astfel
27

Calatorie in Tara Romanilor ed a II-a 04-12-2008 v8:Layout 1 03.07.2012 08:58 Page 28

Dinu Barbu

a grăit episcopul Sofronie despre comunitatea românească din Ungaria
(aprilie 2006): “Noi, care suntem din România, mai încercăm să
salvăm ce se mai poate salva. (...) Eu încerc să îi ajut sau să văd ce pot
să mai fac pentru ei pentru că, realmente, comunitatea este în declin,
dar asta nu înseamnă că va dispărea. “
Episcopul de Jula se arăta pesimist şi optimist, în acelaşi timp.
Vedea cu limpezime că numărul vorbitorilor de limbă română - din motive obiective şi subiective - era în scădere. Familiile mixte din Ungaria,
ca şi în Banatul sârbesc - mai puţin în Timocul vlaho-român - par a fi
principalul motiv al acestui fenomen. Atunci când unul dintre soţi are ca
limbă maternă maghiara iar copii rezultaţi din aceste căsătorii merg la
şcoală ungurească e mai comod (şi chiar mai firesc, poate) să vorbească
în casă limba majorităţii, care e şi limbă oficială. Comunitatea este în declin, spune Prea Sfântul, dar declinul poate fi şi rezultanta unui proces biologic: familiile de români din Ungaria nu au câte cinci-şase sau şapte
copii, aşa cum au cele ale ţiganilor (rromilor) din România, reprezentanţii
celor din urmă revendicându-se deja a fi trecut de 2 milioane!
Prea Sfântul, cum îi spuneau afectuos enoriaşii episcopului
Sofronie, prin discursul său uşor politizat, a stârnit o umbră de nedumerire
în rândul julanilor credincioşi şi cred că a fost destul de dureros pentru
băştinaşii români din Ungaria, implicaţi în păstrarea tradiţiilor şi limbii
române, să afle lucruri pe care le ştiau, dar a căror rezolvare nu se întrevede prea uşor, şi nu din vina lor...
***
E şi mai greu pentru comunităţile româneşti din graniţa noastră cu
Ungaria sau Serbia atunci când până şi presa “independentă” din România dă cu piatra... Un ziarist, Mihai Şoica de la cotidianul “Evnimentul
zilei”, face o vizită la Jula, într-o zi de vineri, înainte de Sfintele Paşte
ale anului 2006 şi trece şi pe la Liceul “Nicolae Bălcescu”. Este în jur de
ora 16, şcoala e aproape pustie, chiar şi copiii de la cămin sunt plecaţi
acasă şi se vor întoarce abia duminica după amiază. Domnul Şoica intră
în clădirea liceului, iar din laboratorul de chimie o voce îl întreabă, în ungureşte, pe cine caută. Jurnalistul îi răspunde pe româneşte că vrea să vor28
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bească cu directoarea şcolii. Din laborator iese o doamnă profesoară care
îi răspunde că nu vorbeşte româneşte, de unde concluzia foarte categorică
a ziaristului Şoica: “Liceu românesc doar cu numele”! De fapt, titularul
catedrei de chimie - vorbitor de limbă română - se afla în concediu, iar
doamna cu care “conversase” Mihai Şoica era suplinitoare pe perioada
absenţei titularului şi, într-adevăr, nu vorbea româneşte. Se afla în şcoală,
după terminarea orelor de curs, pentru a se familiariza cu aparatura din
laborator. Acelaşi gazetar - după vizita lui de trei minute făcută în faţa
uşii laboratorului de chimie scrie, dând un verdict sever: “Liceul românesc Nicolae Bălcescu este românesc doar cu numele, pentru că foarte
puţini copii ştiu să rupă câteva cuvinte pe româneşte...”
Cu adevărat, în pauzele dintre ore copiii vorbesc mai mult ungureşte
între ei. Sunt materii care se predau în româneşte, altele în limba
maghiară. Dar sunt destui copii de etnie maghiară care s-au înscris special la Liceul Nicolae Bălcescu pentru a învăţa limba română ca limbă
străină, pentru că orice limbă ştiută pe lângă cea oficială aduce puncte în
plus absolventului de liceu şi-i uşurează intrarea la facultate. Sunt şi elevi
veniţi din România care învaţă la acest liceu şi care trebuie să deprindă
limba maghiară cât mai repede. Dacă ziaristul “Evenimentului zilei” ar fi
avut curiozitatea să viziteze şi liceul cu predare în limba germană “Nikolaus Lenau” din Timişoara, de exemplu, a fi putut cu uşurinţă constata că
între ei, în afara orelor, elevii “nemţi” vorbesc în limba... română, urmare
a faptului că majoritatea provin fie din familii mixte, fie sunt de etnie
română.
Şi mai interesant poate părea faptul că e tot mai greu să găseşti
elevi care să urmeze liceul maghiar “Bartok Bela” din Timişoara, fiind
destui părinţi unguri care-şi dau copiii la şcoli româneşti de tradiţie din
oraş. Piere etnia maghiară din Timişoara? Nu piere, doar se “transformă”... Singurul partid etnic din România, UDMR, a avut surpriza să
constate că în urma alegerilor locale din judeţul Timiş din anul 2004, deşi
statistica arată ca recenzate câteva zeci de mii de maghiari în judeţ, nu a
obţinut nici o reprezentare în Consiliul Judeţean şi nici în cel Municipal
Timişoara. Zoltan Marosy, unul dintre liderii UDMR Timiş, subprefect
de Timiş, a urmărit modul în care au votat în 2004 connaţionalii săi în
cartierul Freidorf şi a constatat că, pe o stradă pe care locuiau 19 familii
29
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maghiare, candidaţii Uniunii Democrate a Maghiarilor din România nu au
primit nici un vot, opţiunilor mergând spre candidatul român, e drept,
unul cu studii la liceul german “Nikolaus Lenau” din Timişoara, dr. ing.
Gheorghe Ciuhandu. Mai mult, după alegerile generale din 30 noiembrie
2008, UDMR-ul din Timiş nu a mai obţinut reprezentare nici în Parlamentul României, aşa cum fusese obişnuit din anul 1990 încoace... Istoria s-a repetat si în luna iunie a anului 2012, la alegerile locale, când nici
un reprezentant al comunităţii maghiare din Timişoara şi din Timiş nu a
intrat în Consiliul Municipal şi cel Judeţean
***
Aprilie, 2006. Slujba de Duminică e ţinută în Biserica din Jula de
părintele vicar Pavel Ardelean. Audienţa e formată din aproximativ patruzeci de credincioşi. Îndemnul spre fapte bune făcut de vicar de la
amvon înainte de Sfintele Paşte se încheie cu rugămintea adresată enoriaşilor pentru strângerea de fonduri suficiente pentru o sărbătorire demnă
a Paştelui de către comunitatea ortodoxă română.... Privirea preotului se
opreşte mai lung asupra doamnei Maria Sucigan, director educativ la
“Şcoala şi Liceul românesc Nicolae Bălcescu”, atunci când rosteşte: “La
şcoală se ştie comitetul care va strânge fonduri şi mulţumim pe această
cale credincioşilor...” Maria Sucigan este ortodoxă practicantă, ţine toate
posturile, e o româncă adevărată şi se găseşte în biserică la slujba de duminică alături de unul dintre fiii ei, Adam, încă student. Celălalt fecior al
Mariei, Vasile (Laszlo), e jurist la Budapesta. Doamna profesoară Sucigan s-a aflat în fruntea delegaţiei Liceului Românesc din Jula care, după
inundaţiile catastrofale din primăvara anului 2005 din România, a dăruit
rechizite şi haine elevilor din clasele primare din satele Mănăstire şi Sângeorge, comuna Birda, din judeţul Timiş. A fost o acţiune plină de
dragoste creştinească a copiilor români şi maghiari de la Şcoala Generală
şi Liceul “Nicolae Bălcescu”, iniţiată de dr. Maria Gurzău Czegledi, profesor de limba română şi directorul instituţiei, nepoata marelui povestitor
din Micherechi, Vasile Gurzău.
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***
Există la Timişoara, Cluj Napoca sau aiurea, asociaţii şi fundaţii
care au făcut şi fac un adevărat mit din George (Gheorghe) Pomuţ, general american născut la Gyula (Jula), în Imperiul Habsburgic şi devenit
mai cunoscut pentru faptele sale din timpul Războiului de Secesiune din
S.U.A. Personalitatea sa este însă destul de controversată iar atunci când
întrebi membrii comunităţii româneşti din Jula ce a făcut Pomuţ pentru
românii ardeleni sau bănăţeni aceştia ridică discret din umeri şi nu prea
au ce spune.
Asupra etniei sale (Pomuţ a văzut lumina zilei la 31 mai 1818) biograful american George Fillman (e vorba, de fapt, George Filimonescu,
colonel în armata SUA, născut la Comloşul Mare, în Banat) nu are dubii:
“A fost botezat în religia greco-ortodoxă. El a fost considerat ungur prin
naştere, fiindcă părinţii săi locuiau în Ungaria şi vorbeau ungureşte. Etnicitatea lui ungurească este dovedită de certificatul de botez eliberat de
Biserica Sfântul Nicolae din Gyula”. (Oraşul Jula era locuit la sfârşitul
secolului al XIX-lea de 14.582 de maghiari, 2762 de români, 2015 germani, 516 slovaci (catolici, ortodocşi, reformaţi, evanghelişti, israeliţi).
După terminarea facultăţii la Buda, George Pomuţ ajunge magistrat public la Kaposvar, având ca sarcină principală aplanarea conflictelor etnice. Se întovărăşeşte în afaceri şi devine prieten intim cu avocatul
Eremia Dragoş, un om de încredere al guvernului maghiar din acea
vreme. Eremia Dragoş este trimis de oficialităţile de la Budapesta să-i
pacifice pe românii răzvrătiţi din comunele Cenad, Sânnicolau Mare şi
Comloşul Mare, fiind considerat de autorităţi drept un specialist în “domeniu”, deoarece a lucrat ca membru într-un comitet unguresc de vigilenţă şi securitate publică din judeţul Timiş-Torontal.
George Pomuţ s-a lăsat atras de Partidul Radical Maghiar care avea
tendinţa de maghiarizare a minorităţilor din Ungaria. În ziarul partidului,
“15 Martie” (redactor şef, Madarasz), au apărut articole în care se scria,
de exemplu, că “ar fi o onoare pentru români să devină unguri”. Ca atare,
“Partidul Radical Maghiar va subordona simpatia faţă de minorităţi intereselor naţionale ungureşti”. Pomuţ se înrolează în armata revoluţionară
maghiară, ca honved, fiind urmat şi de prietenul şi partenerul său de afa31
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ceri Eremia Dragoş. Pomuţ primeşte gradul de căpitan de honvezi şi va
lupta pentru a apăra fortul Komarom (Komarno) la Dunăre, sub comanda
generalului Klapka (au existat doi generali unguri Klapka Gheorg, de
origine poloneză, şi Klapka Georg, de origine croată). Este pus la dispoziţia gene-ralului Ujhazy, comandantul oraşului Komarom, şi va ajunge
şef al poliţiei din oraş, rămânând în funcţie până la sfârşitul războiului cu
Viena.
La începutul războiului dintre honvezii maghiari şi armata imperială, ungurii reuşesc să alunge trupele austriece, singurele lor înfrângeri
venind din partea moţilor lui Avram Iancu. George Fillman scrie că “ dacă
ungurii ar fi fost victorioşi” (în luptele cu austriecii n.n.) “istoria s-ar fi
schimbat. Ei ar fi înglobat Banatul şi Transilvania. Astăzi ar fi avut un alt
statut politic şi geografic”...
Geroge Pomuţ şi generalul conte Ujhazy nu vor avea soarta generalilor maghiari executaţi la Şiria. Ei capitulează condiţionat la Komarom
şi obţin paşapoarte şi libera lor plecare din Imperiu. Ajung la Paris apoi
obţin azil politic, sprijiniţi de preşedintele american Taylor (al doisprezecelea preşedinte american, din aprilie 1849 şi până în iulie 1850), un
admirator al Ungariei şi al revoluţiei ungare. Ajunşi în America, Ujhazy,
Pomuţ, Takacs, Farkas, Koves şi alţii, la sugestia preşedintelui Taylor, înfiinţează în comuna Dekatur (Iowa) o colonie ungurească, numită NewBuda (Noua Buda). Recensământul din 1850 înregistrează la New Buda
“cinci fermieri unguri”. George Pomuţ va începe să lupte în Războiul de
Secesiune la anul 1861 de partea Nordului, cu gradul de maior. După
război este avansat retroactiv colonel (1865) apoi general de brigadă
(1867). Tot acum este avansat în grad şi Frederic Knappler, originar din
Arad. “Deşi originar din Arad, Knapller nu a avut nici o legătură cu colonia maghiară de la New Buda”, cea întemeiată de contele Ujhazy şi
Pomuţ, precizează biograful Fillman. Va fi consul general al SUA la St.
Petersburg, vreme de 12 ani, dar la sfârşitul misiunii refuză să se întoarcă
la Washington, deşi era rechemat cu insistenţă de oficialii americani.
John Rocsin, unul dintre nepoţii lui George Pomuţ, îl consideră pe
unchiul său drept “A Romanian-American Hero”. În acelaşi timp istoricul
ungur Vasvary Wedmunt îl socoteşte pe Pomuţ drept unul dintre “Lincoln’s Hungarian Heroes of the Civil War”(...) În Jula de azi numele ge32
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neralului american George Pomuţ a fost dat unei stradele şi unei piaţete
în care se află un magazin des vizitat de localnici pentru adaosul comercial mic. Locul se numeşte “Pomutz Gyorgy ter”. De asemenea, pe o casă
aflată pe şoseaua centrală a oraşului a fost aşezată o placă cu numele generalului. E, parcă, o revendicare timidă de către comunitatea românească
a celui născut la Jula, la începutul secolului al XIX-lea şi considerat atât
de unguri cât şi de americani drept un erou al lor. Eva Iova, redactorul şef
al publicaţiei săptămânale “Foaia Românilor”, crede că românii din Ungaria au nevoie de mituri iar George Pomuţ ar putea fi un asemenea mit.
Maghiarii îşi respectă în mod deosebit revoluţionarii de la 1848 şi atunci
când ei depun coroane de flori la mormântul lui Petoffi, românii din Jula
-Gyula depun şi ei coroane de flori la placa de marmoră a lui Pomuţ, cel
care a luptat în Revoluţia maghiară de la 1848. Iată de ce e nevoie de
mitul Pomuţ, chiar dacă d-na redactor şef Eva Iova recunoaşte că nu ştie
prea multe fapte făcute de generalul Pomuţ pentru românii săi. De aceea,
e greu de înţeles rostul atâtor fundaţii şi asociaţii înfiinţate ici şi colo pe
temeiul românismului pomuţian, mai ales că la Jula, oraşul natal al generalului, nu există asemenea ONG-uri recunoscătoare, ca pe la noi…
Iar preşedintele Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria, dl
Traian Cresta, e mai tranşant în această chestiune. Pomuţ o fi făcut ceva
pentru americani, dar pentru români, pentru neamul său, nu ştie să fi făcut
mare lucru. Cel puţin, el nu are idee de aşa ceva… În luna aprilie a anului
2002 o delegaţie a Ambasadei SUA la Budapesta a fost la Jula. A discutat
atunci despre George Pomuţ cu una dintre reprezentantele Ambasadei iar
aceasta s-a arătat optimistă în privinţa valorificării bilaterale a faptului că
generalul de brigadă american George Pomuţ s-a născut la Jula şi este
revendicat de comunitatea de aici ca revoluţionar paşoptist… Peste doar
câteva luni, reprezentanţii Ambasadei SUA la Budapesta nu s-au mai arătat aşa de interesaţi de mitul lui Pomuţ. Traian Crsta crede că oficialii americani or fi avut anumite dubii asupra ultimilor ani de viaţă petrecuţi de
Pomuţ la St. Petersburg, atunci când se pare că a avut legături puternice cu
mişcarea anarhistă din Rusia. Sau cu masonii ruşi... “Cu liber-constructorii”, găseşte un sinonim explicativ Traian Cresta numelui masonilor în
româneşte, luat din gând unguresc... În două din cuferele rămase după
moartea lui Pomutz se aflau diverse acte care au ajuns la Ministerul de Ex33
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terne al SUA (ca depozitar al averii generalului, acesta neavând moştenitori
legali). Studiul acelor documente ar confirma faptul că George Pomuţ a
fost membru al Ordinului Vechi al Masonilor Liberi, Loja Pitagora, 86, din
New-York...
***
Mult mai interesantă pentru români pare să fi fost viaţa lui Constantin Pomuţ, fratele căpitanului de honvezi George Pomuţ. Constantin
Pomuţ, mai în vârstă cu trei ani decât fratele său George, va studia medicina la Viena. (Tatăl fraţilor Pomuţ, Ioan, a fost maestru fierar dar a învăţat să trateze bolile cailor şi a primit calificativul de “Veterinar”).
Constantin devine doctor în ştiinţe medicale cu lucrarea intitulată “In Auguralis Medico Graudorum”. Va debuta ca doctor la Spitalul General din
Viena, devenind la anul 1847 medic secund la acelaşi spital. Tratează şi
vindecă personaje importante din Viena. Se specializează în psihiatrie şi
psihologie la Pesta. La anul 1857 Constantin Pomuţ devine medic al Banatului, avându-şi sediul la Timişoara, rămânând însă în legătură ştiinţifică cu maeştrii şi colegii săi de la Spitalul General din Viena. Practică
medicina la Ti-mişoara vreme de patrusprezece ani. Se retrage în Ucea,
din judeţul Făgăraş, unde va muri la anul 1974.
Constantin Pomuţ va refuza să lupte alături de fratele său, George
Pomuţ, la honvezi, sub comanda lui Klapka şi a lui Ujhazy. În schimb, în
luna februarie a anului 1849 , pe când era medic la Spitalul General din
Viena, va conduce la Împărat delegaţia revoluţionarilor români din Transilvania, în frunte cu episcopul Andrei Şaguna. Acesta, împreună cu alţi
reprezentanţi ai românilor transilvăneni veniţi la Viena solicitau recunoaşterea românilor ca naţiune conlocuitoare cu drepturi egale. Doctorul Constantin Pomuţ nu numai că a condus prin Viena delegaţia dar a
şi semnat Petiţia revoluţionarilor români care, din păcate, nu a fost aprobată de Curtea de la Viena.
***
Aşadar, Fundaţia “George Pomuţ” din Timişoara se străduieşte de
ani de zile să ne convingă de faptul că generalul Gyorgy Pomutz e un revoluţionar de la anul 1848 care a fost “un erou român căzut în afara
34
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graniţelor ţării”. E un lucru greu de realizat, din motive istorice pe care le
înţelegi studiind documentele vremii, cărţile despre Pomutz şi stând de
vorbă cu locuitorii de azi ai oraşului maghiar Gyula. Poate şi pentru a da
greutate demersului ei legat de “bronzul” fostului căpitan de honvezi
George Pomuţ, Fundaţia George Pomuţ a apelat la autoritatea jurnalistică
a dnei Mariana Cernicova, profesor la Universitatea Tibiscus şi redactor al
revistei “Euroregio” (un elaborat al DKMT). Dna Cernicova consemna în
ziarul “Agenda zilei” din 18 noiembrie 2002 un material privind demersul liderilor Fundaţiei G.P. de a obţine sprijinul preşedintelui George W.
Bush pentru a amplasa bustul generalului american Pomuţ în Cimitirul
eroilor americani din Arlington ori măcar în Iowa sau Alasaka. Dna Mariana Cernicova vorbeşte însă cu precauţie despre “eroul Pomuţ” care a luptat în Revoluţia de la 1848, fără să supraliciteze cu un “erou Pomuţ care a
luptat în Revoluţia română de la 1848”. Şi totuşi, domnia sa scrie cu dezinvoltură că “Eroul Pomuţ s-a născut în secolul al XIX-lea în Banat”! Poate
fi aici o greşeală voită făcută de dna Cernicova, pentru a impresiona sufletul euroregional al bănăţenilor, cum ar veni: “Iacă, pauri dragi, Pomuţ
îi de-al nost’, îi bănăţean, că-i născut la Jula, să-i punem un bust de bronz
măcar în Piaţa Traian!”
Numai că Pomutz nu e bănăţean pentru că generalul american s-a
născut în localitatea Giula, (Jula) iar Gyula se afla în părţile ungureşti ale
Imperiului Habsburgic şi care au devenit mai târziu Ungaria, ca parte a
dualismului austro-ungar aşezat de istorie la anul 1867. Se doreşte, poate,
folosirea unei “licenţe istorice” în cazul lui Pomuţ, dar aceasta poate fi o
întreprindere riscantă. Familia faimosului pictor şi gravor Albrecht Durer
(1471-1528) era şi ea originară din Gyula (după cum o revendică, pe faţă,
istoricii maghiari). Zău că ne-am fi bucurat să spunem că Albrecht Durer,
un geniu al picturii în ulei, ar fi bănăţean la bază, pentru că s-a născut la
Jula, la fel ca şi Ferencz Erkel, autorul (compozitorul) Imnului Ungariei,
neamţ de origine. Pe lângă Eftimie Murgu, A.M. Guttenbrunn, Traian
Vuia, Johnny Weismuller, Bela Bartok şi Bela Lugosi am fi avut, iaca,
încă trei mari bănăţeni, prin rădăcinile familiei ori chiar prin locul naşterii: Pomutz (Constantin), Durer şi Erkel, în buna tradiţie etnică bănăţeană, adică un român, un şvab şi un ungur... De fapt, singura dată când
Jula a fost parte a unui Banat “expandat” pare că s-a petrecut în vremea
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ocupaţiei otomane, când oraşele cu cetăţi Jula şi Lipova au fost înglobate
administrativ şi militar în cadrul Paşalâcului Timişoarei...
***
Nimeni nu neagă meritele celor care diriguiesc Fundaţia George
Pomuţ. Un act de conştiinţă naţională a fost participarea Fundaţiei- cu
sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Timiş, prin străduinţa organizatorică a dlui Răzvan Hrenoschi- la ceremonia de la Mălainiţa, din Timocul sârbesc, apoi de la Sărmânovăţ, nu departe de Negotin, unde s-au
adunat români din Valea Moravei şi Timoc. Acolo, la 27 septembrie 2008,
un sobor de preoţi din Banatul sârbesc şi românesc şi din Serbia de Est a
ţinut o slujbă de Ziua Crucii. Dar despre acea întâmplare, mai târziu, în
capitolul închinat Timoceaniei...
***
La sfârşitul lunii martie, anul 2004, la Liceul şi Căminul românesc
“Nicolae Bălcescu” din Jula s-a petrecut un moment cu adevărat emoţionant. În sala de spectacole a frumoasei şcoli româneşti din Ungaria a avut
loc un concert extraordinar al Corului oraşului Vârşeţ-dirijat de doamna
Angelca Sucevici şi având-o ca şi corepetitor pe doamna Tatiana GregecMârda - cor format din iubitori ai muzicii de diferite vârste, naţii şi categorii sociale, uniţi pe scenă prin dragostea lor pentru muzica adevărată.
Repertoriul variat a cuprins piese de Gavanski, Mokranjac, Smolevski,
Gunot, Rahmaninov, Hendel, Bruckner dar şi un frumos cântec românesc
de Crăciun. Aproape jumătate dintre coriştii din Vârşeţ erau de origine
română, şi-i amintim doar pe tenorii Tiberiu Mohora şi Tiberiu Cugia, pe
sopranele Adela Turcoane şi Elena Lelea. Corul orăşenesc din Vârşeţ a
mai concertat la Jula iar în România la Lugoj şi la Jebel, dar niciodată la
Timişoara! De la Vârşeţ la Timişoara dacă sunt şaptezeci de kilometri, nu
mai mult, iar Vârşeţul e oraşul din Serbia în care trăiesc cei mai mulţi
români recunoscuţi de autorităţile sârbe drept etnie de sine stătătoare...
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Crucea dăruită Bisercii
Ortodoxe Româneşti
de julanul Lazăr Bogar
la anul 1869

Bustul ctitorului Nicoară
aflat în curtea Catedralei
Ortodoxe Române
din Jula

Muzeul din Jula - interior românesc
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Î.P.S. Sofronie Drincec, episcop al Cetăţii Jula,
primind un grup de dansatori aromâni
din comuna Mihail Kogălniceanu,
judeţ Constanţa - 2007

Bal românesc la Liceul şi Căminul “Nicolae Bălcescu”
din Jula - Ungaria - 2006
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Kaplan, Ungaria 2006. Elevii Şcolii 21
“Vincenţiu Babeş” din Timişoara
prezentând copiilor din cartierul
Josefstad (Budapesta) un obicei
de nuntă din Banatul de câmpie

Ana Blandiana,
în faţa julanilor - 2007

Părintele Vicar al Julei,
Pavel Ardelean - 2007
Micherechi - 2006,
“Casa Satului”...
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Capitolul III
Falia
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“Banatul: teritoriu cuprins între Tisa, Mureş, Dunăre şi Munţii Cernei. Originea denumirii se trage din vechea organizare politică a Banatului
Severinului, înglobat mai târziu în Banatul Timişan sau simplu spus,
Banat. Teritoriul întreg al Banatului este de 28.502 km2. Din acest teritoriu 18.543 km2 sunt în patrimoniul României iar restul de 9.959 km2, ceva
mai bine de o treime, a fost cedat Iugoslaviei prin Tratatul de la Trianon.
În epoca modernă (sec. al XVIII-lea), în timpul împăratului habsburg Leopold al II-lea, sârbii încearcă transformarea Banatului în provincie separată şi anume în voievodat sârbesc. La 1848 croaţii şi sârbii
proclamă Vojvodina sârbească a Banatului până la hotarul Ardealului. La
15 iunie 1848 românii bănăţeni, în Adunarea de la Lugoj, prezidată de Eftimie Murgu, iau făţiş atitudine împotriva sârbilor. După înfrângerea re-voluţiei maghiare, împăratul Franz-Iosef aproba funcţionarea voivodatului
sub denumirea de “Voivodina sârbească şi Banatul Timişan”. Limba oficială este germana şi nu sârba. În anul 1860 Vojvodina e desfiinţată şi Banatul ataşat din nou Ungariei.
Alba Iulia 1918... Banatul trece şi el, în sfârşit, în patrimoniul indivizibil al Regatului României sub domnia glorioasă a Regelui Ferdinand
I. Indecizia politicienilor români de atunci a făcut ca la numai doi ani Banatul să fie rupt în două...”
(Flavius Bizerea, “Almanahul Banatului”, ediţie nouă,1995)
***
Unii oficiali din aşezarea bănăţeană Alibunar declarau, era la începutul anilor ‘90 ai veacului trecut, că în comuna lor trăiesc jumătate români, jumătate sârbi. Şi totuşi, la anul 1905 la Alibunar erau 2.701 de
români, doar 1.219 sârbi, 427 de nemţi, 189 unguri şi 80 de cetăţeni consemnaţi la rubrica “alte naţionalităţi”. Cel puţin aşa susţine monografia făcută de primul părinte vicar al Banatului Iugoslav, Aurel Uroş. Cauzele
care au dus la “jumi’-juma’-ul” etnic din Alibunarul sfârşitului de mileniu al II-lea ar fi fost, în opinia părintelui vicar Uroş, “denatalitatea şi
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emigrarea masivă a românilor peste Ocean şi în Apus”. Iar datele mai
noi, de la începutul mileniului III, dau în Alibunar doar 1000 de români
şi peste 2000 de sârbi, macedoneni şi muntenegreni...
Dar nici statisticile oficiale ale autorităţilor sârbe nu par a spune întotdeauna adevărul. În anul 1961, din iniţiativa doctorului Tăpălagă, tinerii români din Vârşeţ întocmesc un recensământ al populaţiei româneşti
din Banatul iugoslav, sub pretextul organizării “Cupei ziarului Libertatea”, competiţie sportivă de tradiţie pe vremea lui Iosif Broz Tito. Tinerii
îşi caută cu entuziasm connaţionalii. Rezultatul recensământului: în Banatul iugoslav trăiau în anul 1961 peste 130.000 de români! Peste doar 30
şi ceva de ani, totalul comunicat oficial de autorităţile sârbe era de doar
40.000 de români bănăţeni, iar numărul lor oficial e mereu în scădere...
Există şi o cauză naturală a deznaţionalizării: căsătoriile mixte.
Apoi, mai e şi dorinţa unor români de a parveni prin şcolarizarea copiilor
lor în instituţii de învăţământ cu predare numai în limba sârbă. Sârbizarea
forţată e însă cea mai dureroasă, cum ar fi colonizarea unor aşezări vechi
româneşti cu populaţie de origine muntenegreană şi sârbă, lucru întâmplat
mai ales în timpul lui Tito, dar şi a lui Slobodan Miloşevici. Cazul aşezărilor Ofcea şi Borcea, sate româneşti care au fost înglobate oraşului
Belgrad, pierzându-şi astfel identitatea românească, este lămuritor pentru
felul cum se poate face “sârbizare administrativă”. Schimbarea numelui
unor aşezări, cum e cazul localităţii Becicherecul Mare, “botezată” Zrenjanin, după numele unui luptător comunist, a fost o altă metodă de deznaţionalizare mascată. Numele comunei Satu-Nou a fost schimbat în
“Banatsko Novo-Selo”. Preşedintele Partidului Popular Radical Sârb din
Satu-Nou, Simisa Kojici, motiva această iniţiativă în săptămânalul de
limbă sârbă “Pancevac”: “Măsura a fost luată din dorinţa de a se găsi un
nou nume, mai scurt, mai uşor de pronunţat şi care nu va leza sentimentele
naţionale, confesionale sau de altă natură ale cetăţenilor” Ale cui sentimente naţionale - te întrebi - ar fi putut leza numele actual al aşezării?
Evident, nu cele ale românilor din comună. “Fiindcă localitatea” - o spune Florin Ţăran, redactor la ziarul de limbă română “Libertatea” - “încă
de la înfiinţarea la anul 1764, şi mai apoi, a purtat numele de Neudorf sau
Nova Selo, sau Ujfalu sau Banat-Vifalu sau Banatsko Novo-Selo, toate
însemnând acelaşi şi un singur lucru, doar în diferite limbi: Satu-Nou”.
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***
Naţionalismul sârb era în floare în Iugoslavia lui Slobodan Miloşevici. Datorită acestui lucru, spuneau românii de acolo, ar fi pierdut scriitorul Vuk Draskovici alegerile de la mijlocul anilor ‘90 din veacul trecut.
În Banatul sârbesc mulţi îi atribuiau acestuia din urmă - lui Vuk - lozinca:
“Pentru mine, doi minoritari fac cât un sârb!”. Alţii o pun pe seama
ultranaţionalistului Eduard Seselj. Predrag Damianovici, directorul Liceului Economic (şcoală cu secţie românească) din Alibunar, membru al Partidului Socialist, era la milocul anilor ‘90 şi redactor la gazeta locală
intitulată “Informaţii”. O revistă care publica douăzeci şi una de materiale în limba sârbă, iar restul, în număr de trei, în limba... română. Cum
gândea un om înzestrat cu o dublă calitate, de educator şi de om de presă
am aflat-o chiar de la dl Damianovici: “Partidul nostru socialist este un
partid democratic. Naţionalismul sârbesc nu este şovin. Dacă o comunitate umană compactă vrea să-şi proclame autonomia, n-are decât! Aşa au
făcut-o şi sârbii din regiunea Knin. Şi la voi, în România, aşa cum am
citit în presă, numai în Ardeal aveţi aproape 2.000.000 de unguri. Dacă
vor, au dreptul să-şi proclame autonomia! Aşa cum au dreptul şi românii
din Voievodina! Numai că aici voi nu aveţi nici măcar un partid politic
românesc. Voi şi bulgarii! Restul au... Românii din Serbia s-au înscris în
Partidul Ţărănesc, condus de sârbul Dragan Veselinov. 90% din români
au făcut asta! Nu ştiu dacă aveţi măcar vreo organizaţie românească...”.
S-ar putea ca domnul Predrag Damianovici să fi avut dreptate. Unii
dintre cei de-o limbă cu noi cu care am stat de vorbă pe timpul călătoriei
noastre prin Banatul sârbesc ne-au părut români”şovăielnici”, mulţumiţi
cu soarta lor de popor “de mâna a doua” aflat într-o mare sud-slavă. Apoi,
românii bănăţeni din aşezările rurale ale Banatului sârbesc se adresau
unul altuia cu “tovarăşe” (druje) spunând că aşa s-au obişnuit ei “la oraş”.
În schimb, unii români din aşezările mai mici, pur româneşti, mai ales cei
vârstnici, nu vorbesc sârbeşte. Nu vorbesc decât româneşte, poate şi ca o
formă mascată de protest... “Nu l-am votat pe Vuk Draskovici fiindcă a
spus că pentru el doi români fac cât un sârb”, spunea românii din Vojevodina.
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***
Am revenit după o vreme, la câţiva ani buni de la prima noastră
călătorie în Banatul sârbesc, în Alibunar şi Satu Nou. La începutul anului şcolar 2007-2008, la Liceul Economic din comuna Alibunar- în clasa
I- la secţia cu predare în limba română- nu se mai înscrisese nici un elev...
Cel puţin aşa m-a încredinţat unul dintre dascălii de matematică din Satu
Nou, Nicolae Sculean, profesor la şcoala “Zarko Zrenjanin” şi ai cărui
moşi - aşa ştia el - veniseră în Banatul sârbesc din localitatea Sculea, din
fosta plasă Deta. Printre altele, profesorul Sculean mi-a mărturisit cât de
mândru era el de elevii săi români- secţia cu predare în limba română
număra la şcoala din Satu Nou în anul şcolar 2007-2008 în jur de o sută
de elevi - pentru faptul că aceştia erau cei mai buni la ştiinţele exacte şi
câştigau mai toate concursurile şcolare de matematică. Sculean, ca şi alţi
dascăli de etnie română din Satu Nou, a terminat facultatea la Timişoara.
Profesorul devine nostalgic când vorbeşte de anii studenţiei petrecuţi în
Capitala Banatului. Ar vrea să spună mai multe despre soarta românilor
din Serbia, dar are o reţinere: vocea îi scade apoi se opreşte din vorbă.
Doar atâta îşi mai aminteşte: că şcoala avea, odată, nu de mult, la intrare,
pe perete, o tablă inscripţionată în limba română dar cineva anume - nu
s-a aflat niciodată cine a făcut asta - a fărâmat-o. De atunci, nu a mai înlocuit-o nimeni... “A, şi încă ceva”, îşi aminteşte, nostalgic, profesorul
Sculean.. “Pe vremea lui Tito mergeam, noi cei din Satu Nou, la Timişoara
ca la piaţ’!”
Acum, românilor din Serbia le trebuie viză pentru România şi o
iei de la Belgrad, care nu-i baş aproape. Ar mai fi o soluţie, şi anume
să-ţi laşi paşaportul pentru viză la Comunitatea Românilor, că se ocupă ei
de obţinerea ştampilei pe paşaport. Numai că trebuie să plăteşti cotizaţia
anuală la Comunitate, 2000 de dinari, şi, nu se ştie de ce, bănăţenii de
acolo nu se prea înghesuie să o facă...
***
În aşezarea curat românească care este Straja trebuie zăbovit,
neapărat! Nu poţi pleca fără a sta de vorbă cu vicarul românilor ortodocşi
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din Banatul sârbesc, părintele Moise Ianăş. Era într-un an, după Sfintele
Paşte, când am ajuns în casa vicarului. L-am găsit pe terasă. Şonci afumate şi table de clisă pe care au crescut minuscule stalacmite de sare
stăteau atârnate la aer, la uscat, dovadă că ne aflam cu adevărat în casă de
gospodar bănăţean. Faţa bisericească trebăluia la ramele încărcate cu
miere de albine. Doamna preoteasă ne-a poftit în cuina de vară şi ne-a
potolit oboseala drumului cu o cafă tare. Lângă cuptorul pe care clocotea
apa în ibric, într-o şcătulă pătrată, se agitau puii de curcă proaspăt scoşi
din găoace.
Îşi aduce aminte vicarul Moise Ianăş: “Când s-a auzit la Straja că
la Timişoara, bag seama era la 18 Decembrie 1989, au fost puşcaţi copii
pe treptele Catedralei, noi ce să facem? Am strâns copiii noşti din sat acum am curajul să v-o spun - i-am strâns şi le-am povestit ce s-o petrecut la voi. Că or fost împuşcaţi copii de români! Şi s-or apucat copiii străjenilor să bată clopotele în durere şi recunoştinţă pentru jertfa fraţilor
timişoreni”
Dar cea mai teribilă întâmplare a comunităţii ortodoxe române din
Straja s-a petrecut altfel! Era pe înserat când părintele Moise fu căutat la
telefon de unul dintre enoriaşi: “Sări, părinte, că au venit hoţii la uşa bisericii şi vor să intre şi să prade”! Părintele a dat telefoane altor credincioşi din sat. La rândul lor, aceştia au sunat la alţi vecini şi, uite aşa, în
câteva minute, tăt natul a fost la biserică, să-i prindă pe hoţi! Zice părintele Moise: “Ştiţi cum e la noi, la Serbia. Oamenii au, care puşcă, care pistol! Şi or venit la hoţi înarmaţi... Şi trăgeau cu pistolul, de ziceai că-i Anul
Nou! Atât le-o trebuit hoţilor să audă! Au sărit peste gardul din curtea din
spate a bisericii şi au luat-o la goană peste grădini”.
Acuma, vă întrebaţi şi dumneavoastră, cine au fost pungaşii? Iaca,
doi români din România, doi tineri bărbaţi din Moldova. Erau de mai
multe luni la Straja şi stăteau în gazdă la unul dintre epitropii bisericii,
numit Mitru Crâsta. Că avea Crâsta vreo trei case şi una-i era goală aşa
că i-a găzduit pe oameni, fără să ştie că aceştia aveau gând necurat. Hoţii
s-au angajat zilieri şi s-au apucat de reparat la biserică. Când a fost ziua
de leafă, cei doi moldoveni din România au văzut că părintele plăteşte cu
banii jos. Şi ce şi-au zis: “În biserică precis se află bani mulţi. Ia te uită
la românii ăştia bănăţeni, că-s putred de bogaţi!”. Şi atunci au vrut să
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spargă cei doi uşa bisericii din Straja şi să se umple de bănet. Numai că
au sărit sătenii! Şi chiar dacă ar fi intrat hoţii în biserică, bani tot nu
găseau. Că aceştia erau ţinuţi, cu rândul, la oameni de încredere din sat.
Iar pe moldoveni i-au predat sătenii- după ce i-au “bumbăcit” bine - miliţienilor. I-au dat pe mâna miliţiei sârbe şi Dumnezeu ştie ce s-o mai fi petrecut cu dânşii!
***
Bătrânul Ştefan Grivei are casa aproape de canalul Dunăre-TisaDunăre, în satul Straja. De acesta, de Ştefan Grivei, e legată o poveste
frumoasă. În timpul celui de-al război mondial- să fi fost prin 1943 sau
1944-copiii românilor din Straja au rămas fără abecedare şi nu aveau după
ce învăţa carte. S-a dus el, Grivei, peste graniţă - că era încă în putere. Sa dus în România, la Timişoara. Era război şi l-au prins şi cercetat cei din
armata română, că avea la el “papiruri”- documente personale de identitate - sârbeşti. L-au dus la garnizoană şi acolo comandantul militar al Timişoarei l-a certat, mai întâi, că el, cetăţean sârb, umblă vandra în Ţara
Românească! Apoi s-a bucurat văzând ce face Ştefan Grivei pentru ai lui
! I-a dat chiar şi un soldat care să-l ajute să ducă până la Stamora Moraviţa cărţile pentru copii. De acolo, pe jos, cu sacu-n spate, a cărat
abecedarele până la Straja. Azi, satul său, aflat la puţini kilometri de comuna Vârşeţ, mai are încă şcoală românească cu patru clase..
Mileniul al III-lea l-a prins pe bătrânul Ştefan Grivei singur... Nevasta lui, Maria, s-a stins, iar nepotul, doctorul Păunel Grivei, şcolat la
Universitatea de Medicină din Timişoara şi cu nevastă din Grabaţul timişean, a plecat cu toată familia în America, acolo unde tatăl lui se afla deja
de zeci de ani. Este, de atâtea ori repetată, “saga” unei familii de bănăţenicare a trecut Oceanul pentru a-şi căuta norocul printre străini...
***
În biserica din Straja, sus, pe o grindă pictată cu flori roşii şi verzi,
sunt trecute numele câtorva români credincioşi care s-au îngrijit de biserica ridicată la 1854, cu hramul Naşterea Născătoarei de Dumnezeu.
Numele credincioşilor sunt înscrise în lemnul sculptat în secolul al XIX48
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lea şi sunt curat româneşti. Apoi, către 1935, lucrurile se schimbă: numele enoriaşului Traian Barbu se va scrie acum Traian Barbulov. Începuse
sârbizarea românilor bănăţeni, aşa cum maghiarizarea numelui bănăţenilor “austro-ungari” începuse după anul 1867 şi a continuat fără oprire
- şi în diferite forme- până la anul 1918!
Părintele vicar Moise Ianeş povesteşte despre un obicei de Sfintele
Paşti pe care-l găseşti-susţine el-numai la Straja. De Vinerea Mare, peste
noapte, copiii din sat stau de veghe cu arme de lemn în biserică, ca şi cum
ar fi soldaţii romani care, demult-demult, păzeau mormântul lui Iisus.
Apoi Iisus învie şi-i mare bucurie; copiii strâng ouă proaspete din cuibare,
le adună în coşuri mari- şi pleacă la târg, la Vârşeţ. “Vând ouăle”- zice
părintele Moise - “şi fac după aceea, aşa, o petrecere, între ei, cu suc şi
ciocolată”.
***
Biserica Ortodoxă Română din Straja editează o Foaie parohială
intitulată “Străjerul”. Aflaţi pentru scurt timp în casa vicarului Moise
Ianeş, domnia sa ne-a dăruit cu exemplare din publicaţia trimestrială
“Străjerul”, toate editate în acelaşi an. Revista are un conţinut divers, descriind pe larg fenomenul religios care se petrece în comuna românească
Straja din Banatul sârbesc. “Străjerul” conţine cuvinte meşteşugite de
episcopul Daniil Partoşanul, gânduri ale preoţilor din Banatul cel mic,
portrete ale cantorilor şi epitropilor din Straja, poezii cu temă religioasă,
pagini de istorie locală, descrierea în imagini şi cuvinte ale botezurilor şi
cununiilor petrecute la Bise-rica românească din Straja, CV-uri ale sponsorilor revistei ( Viorel Nicolaevici din Elveţia şi Liliana Nicolaevici din
Germania, ori Ioniţă şi Sora Urzescu, întorşi acasă după 13 ani de muncă
în SUA, Nicolae şi Dragana Gheorghevici din Elveţia, localitatea Zermatt) dar şi pomenirea celor trecuţi în veşnicie în parohia vicarului protopop Ianeş. Tirajul revistei “Străjerul” era la începutul anului 2002 de
500 de exemplare iar în octombrie 2002 tipărea 1000 de exemplare, ceea
ce nu era puţin lucru.
***
49
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Ar trebui realizat un “Memorial al durerii” şi pentru ţăranii din Banatul sârbesc. În anii ‘50, din satele româneşti au fost alungaţi destui oameni. Au fost deportaţi de “slujbaşii” mareşalului Iosif Broz Tito. Din
case au fost scoşi românii şi în locul lor au fost aduşi sârbi dar mai ales
muntenegreni. Locuinţele celor alungaţi au fost golite de mobilă, de aşternuturi, de bunurile toate. Din gospodărie au fost furate animalele şi
grânele. Era în perioada în care Tito era considerat vândut imperialiştilor
englezi şi americani. Republica Populară Română construia cazemate la
graniţa cu Iugoslavia socialistă, pe linia Timişoara- Stamora Moraviţa.
De suferit au suferit şi românii din Banatul sârbesc, aşa cum au păţit-o şi
cei din Banatul românesc. Iar Tito nu a fost mai breaz decât Dej, ci doar
mai şmecher: şi-a ascuns dictatura sub masca unor libertăţi acordate
supuşilor, dându-le voie să colinde Europa şi să lucreze în Occident. Iar
mărcile şi dolarii trimişi de aceştia acasă au umplut seifurile Jugobankului, spre binele economic al regimului comunist.
***
Românii din Banatul iugoslav se organizează mai greu din punct
de vedere politic. Activităţile lor sunt mai mult culturale. E zi de “Sfântul Gheorghe” sărbătorit la Uzdin, comună mare şi bogată. Localnicii au
invitat mulţi fraţi din Banatul românesc. Seara, lumea s-au pus să cânte a
dor şi jale, de bucuria întâlnirii şi de tristeţea altei despărţiri. Erau acolo
solişti de vază când, brusc, lumina electrică din Uzdin s-a stins. Preotul
Theodor Miclea a adus atunci un maldăr de lumânări. Luminiţele s-au
aprins şi cântecele românilor bănăţeni au răsunat atunci ca în urmă cu
două mii de ani, precum rugile creştinilor ascunşi în catacombe. “A fost
un accident”, s-au scuzat cei de la “Electricitatea” din Voievodina. Prăpăstios, îţi aminteşti de vorba aruncată de naţionaliştii sârbi în campania electorală, acolo, în celălalt Banat: “Un sârb face cât doi români”. Sau de
lozinca scrisă cu litere de-o şchioapă pe zidurile unei clădiri din localitatea
Majdanpek: “Serbia über alles!”.
***
50
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Trecem prin Mărghita şi, cu un semn hotărât, suntem rugaţi pentru
un autostop de bănăţeanul din Serbia Pavel Buşe. “Pavel din Mărghita”,
cum a rămas acesta în amintirea noastră, se grăbeşte. Îi sfârâie călcâiele
să ajungă la Deta, în România. “Muierea mea”, zâmbeşte fălos Pavel,
“scrie, nu cie ceme, îi plecată de patru ani la Ame-rica. Io am mândra la
Deta, la voi, la România. La ea mă duc acum!”.
Pavel Buşe a fost doi ani bucătar în Elveţia şi a deschis la Mărghita un
local, o căfană: “Kafici kod Buşa”. “Da’tu nu şci fece faine, de la Cimişoara,
că le plăcesc 100 dă mărşi pră lună? Le dau masă şi casă şi trinkeldul
(bacşişul) îi tot al lor! La căfana mea or lucrat mulcie românşe şî le-o priit
la toace. Or dzâs la mine-n birt Doru Ţăranu dân Bocşa, la torogoată, şî o
cântat Negrea din Cimişoara. Pă Cipu îl şci?”, e plin de vorbă Pavel Buşe
Îl ştiu pe profesorul Ciprian Cipu. Când i-am transmis sănătate de
la “Pavel dân Mărchita”, maestrul Cipu a lăsat să-i scape un zâmbet de
mirare: câtu-i de mică lumea asta şi ce copil fain îi acel Pavel din
Mărghita!
***
La doi-trei kilometri de vama Moraviţa - Vatin care desparte Banatul sârbesc de cel românesc, pe drumul care duce spre Vârşeţ, spre
stânga şoselei, se află satul Mali Jam. Aşezarea Jamu Mic, din Banatul
Sârbesc. “Mai toţi îs români în Mali Jam”, dezvăluie Mila Mandici,
primul cetăţean cu care stăm de vorbă şi de la care aflăm că el e sârb dar
o învăţat româneşte în Mali Jam. Mai încolo, pe strada mare, povestesc
cu domnul Achimescu, un bărbat în puterea vârstei care o avut magazin
cu vad în Jamu Mic dar pe care l-a închis, că oamenii îs tot mai puţin, ca
şi banii de cheltuială. De altfel, mă asigură gospodin Achimescu, la ei în
sat nici crâşmă nu mai e! Iar populaţia îi tot mai puţină, deşi în ultima
vreme s-au aşezat în sat ceva refugiaţi sârbi veniţi din Bosnia.
***
Frumoasă-i biserica din Jamu Mic, bine îngrijită şi cu casă parohială ridicată peste drum. Casă mare, pe colţ, cu două fronturi stradale
şi cu o anexă largă în imediata vecinătate. Casa parohială e însă goală de
vreo doi ani. Preotul Vasa Ghilezan, după ce-o slujit la jam ceva ani, a
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lăsat totul în urmă şi s-a călătorit peste Ocean, la America, acum doi ani,
aşa cum au făcut o samă de alţi români din Banatul Sârbesc. Românii
ortodocşi din Mali Jam nu-l iartă nici azi pe părintele Vasa Ghilezan şi
spun că a plecat din parohia sa în Ame-rica pentru bani mai mulţi, lucru
de loc de laudă pentru un preot! Vine acum şi ţine slujbă în biserica
românească din Mali Jam părintele Bariţ din Grebenaţ. “Da’ vine numa’
o dată pe lună....”, se cam plâng localnicii.
Biserica din Mali Jam are uşi din lemn frumoase, geamuri mari, iar
în interior strane de lemn tare fain lucrate. Toate au fost donate prin anii
70’ de inginerul Corneliu Bota, feciorul părintelui Bota, cel care o avut trei
băieţi: pe Coriolan, pe Corneliu şi pe Octavian. Părintele Bota, mare
român, o fugit din Regatul sârbo-croat-sloven nu mult după primul război,
că era socotit cam naţionalist de către autorităţile de acolo. Familia părintelui Bota s-a stabilit în comuna Denta, în Banatul românesc şi aici a trăit
ani mulţi. Părintele a predat religia copiilor de la şcoala primară din comună, şi tot de numele său se leagă şi ridicarea în părculeţul din centrul
Dentei a monumentului eroilor căzuţi în Războiul de Reîntregire a Patriei. “Fratele părintelui Bota a ajuns colonel de armată la Timişoara, a
avut două fete, una dintre ele căsătorită cu doctorul Panaitescu, medic nefrolog”, nu au uitat toate acele întâmplări cei din Denta, cotemporani cu
evenimentele.
Feciorii părintelui Bota au avut destine diferite. Coriolan, fratele
mai mare, s-a făcut, conform tradiţiei familiei, preot. A avut doi copii:
Nicolina (care s-a sinucis la 20 de ani, din dragoste) şi Tiberiu (decedat
într-un accident rutier, la doar 24 de ani). Octavian (Vian) Bota a ajuns
dascăl de sport iar nunta lui s-a făcut la Denta, de Sfânta Marie, la 15 august, când Tavi şi-a adus viitoarea nevastă, pe Stela, de la Bucureşti, că
era regăţeancă. Dar cel mai vestit va rămâne în Mali Jam inginerul
chimist Corneliu Bota. Născut la anul 1913, destinul său a fost unul spectaculos. A făcut milioane de dolari din ştiinţa chimiei aplicată în industria textilă în Italia, Columbia şi America. El e considerat la Jamu Mic un
adevărat filantrop, care a fost însă înşelat de cei în care avusese mare încredere.
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***
Pavel Ursu din Jamu Mic are propria sa variantă privind casa parohială din Mali Jam. Acesta trebuia să fie mare cât un motel. Planurile
casei fuseseră făcute după cum a vrut nevasta inginerului Coriolan Bota,
Ruxandra Sârbu, despre care se ştie că ori o fi fost evreică din Bucureşi,
ori că avusese ca bărbat înainte de Cornel un evreu putred de bogat. Când
dna Ruxandra a văzut că în locul casei parohiale maiestuoase a ieşti o
casă obişnuită, ca la sat, s-a supărat şi de atunci Corneliu Bota nu a mai
dat bani pentru biserica din Jamu Mic şi nici nu s-a mai auzit de el. Unul
dintre cei mai bătrâni oameni din Mali Jam, Petru Boca (“al lui Beneduca”) zice că, de fapt, alta-i povestea cu supărarea de atunci a inginerului Corneliu Bota. Trei fruntaşi ai bisericii ortodoxe din Mali Jam, Petru
Boca Beneduca, Alexandru Boronca şi Pătruţ Măceş s-au format într-o
delegaţie şi au plecat împreună cu părintele vicar de la Vârşeţ în Italia, la
Corneliu Bota, să ceară sprijin pentru biserică. Bota i-a ajuta şi aşa s-a reparat şi s-a refăcut biserica din satul natal. Ba, suflet mare, feciorul părintelui Aurel Bota le-o pus într-un cont din Elveţia suma de 19.000 de
dolari, cu rugămintea ca dobânda s-o folosească anual la ce-o mai fi de
trebuinţă bisericii. Numai că, spun cei din Mali Jam, Boca, Boroancă şi
Măceş, oameni cu puţină ştiinţă în treburile băncilor, au cedat împuternicirea avută pentru banca cea din Şviţera unei feţe bisericeşti iar după câta
vreme banii nu s-au mai găsit în cont. Sătenii din Mali Jam s-au plâns
vlădicii Daniel Partoşanul asupra acestui caz atât de grav dar lucurile nu
s-au îndreptat, încă...
Corneliu Bota a murit departe de locurile natale iar nevasta sa i-a
risipit, se spune, toată averea. În cimitirul din Mali Jam, cum intri, pe
dreapta, prietenul din tinereţe al inginerului Bota, Alexandru Constantin,
a ridicat la dorinţa soţiei Rucsandra şi a Vicariatului Ortodox Român din
Banatul sârbesc un monument pe a cărui piatră stă scris : “Ridicatu-s-a
această cruce întru pomenirea marelui binefăcător al bisericii noastre ing.
Corneliu Bota, născut la 14 III 1912 la Jamu Mic, decedat la 4 martie
1979 în Columbia”.
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***
În regiunea Şumadia, în oraşul Lajkovac, trăiesc de ani buni Minodora şi Raşa. Minodora e româncă din Banatul sârbesc, din satul Nicolinţ.
Raşa e sârb din Lazarevac. Ea româncă, el sârb: o familie mixtă. Copiii
lor vorbesc şi româneşte şi sârbeşte. Minodora şi Raşa s-au realizat pe
vremea lui Tito. Atunci au căpătat slujbă şi şi-au ridicat casa din comerţul
făcut la Timişoara: “A fost bine pe vremea lui Tito! Nemţii sunt de vină
că-i război în Iugoslavia. Nemţii şi americanii. Slobodan este de treabă”,
spune Minodora. Când am stat de vorbă cu Minodora, în urmă cu câteva
săptămâni, am aflat că din oraşul lor nu a căzut în luptă în Bosnia nici un
bărbat. Şi că în Bosnia ar lupta mujahedini fanatici, musulmani, dar şi
ruşi căliţi în Afganistan! Şi merg acolo mulţi oameni fără căpătâi, atraşi
de un lucru aparte. În aşezările musulmane bosniace noile familii întemeiate nu pleacă aiurea. Rămân cu părinţii. Se adună, astfel, multă avere
la un loc! Se strânge, cum ar veni, multă pradă de război...
Familiile mixte din Banatul sârbesc, loc de unde a plecat şi Minodora în Şumandia, au crezut în Iugoslavia lor. La recensămintele organizate pe vremea comuniştilor exista în fişele chestionar o rubrică pe care
destui au completat-o astfel: “naţionalitate: iugoslavă”. Aşa s-au declarat
şi mulţi români: “iugoslavi”! Şi au scris în formularele de recensământ că
limba lor e sârbo-croata şi nu româna. S-au declarat, ei, români din neam
latin, “slavi de sud”. Şi-ţi vine atunci în minte “motto”-ul revistei “Vorba
noastră”, tipărită la Bor de românii timoceni: “Limba lui care o lasă,
blăstămat să fie-n casă”.
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Părintele ortodox român
Ionel Mălaimare
din Alibunar - 1995

Biserica din Straja,
comuna Vârşeţ

Părintele vicar Moise Ianăş
trebăluind la stupi - august 1996
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Bătrânul Ştefan Grivei,
ultimul din familia sa
rămas în Straja,
la 86 de ani septembrie 2008

Maria, nevasta străjeanului
Ştefan Grivei, în faţa casei
bătrâneşti - 1996

Două generaţii de români
din Sân Mihai (Lokve)
pregătind “tehnica agricolă” - 1995

Pavel din Marghita -1995
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Elevi premianţi ai Despărţământului românesc
din cadrul Şcolii Olga Petrov-Radişic (Vârşeţ, 2006)

Poetul Vasile Barbu din Uzdin
la taifas cu confratele
Ioan Iacob Bencei Timişoara, 1997

Ionel Buga, directorul şcolii
“Olga Petrov-Radişici”
din Vârşeţ (2008)
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Capitolul IV
Timoceania
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Ieşim din Banatul iugoslav, pornim de la Pojarevac spre Negotin,
apoi către Geanova. Trecem peste Velika Plana (1000 de metri înălţime).
Oprim o clipă la Majdanpek - localitate cu aspect selenar. Tărâmul e spart
de un crater imens, artificial. Aici se află una dintre cele mai mari exploatări de cupru şi argint din Europa. Oraşul din marginea craterului e
unul de mineri. Seamănă cu Petroşaniul nostru, doar că e mai frumos, mai
curat. La zece kilometri de Majdanpek dăm peste câteva cuptoare
semănând cu nişte “iglu”-uri. Vlahii, românii din Valea Timoc, ard lemnul în cuptoare şi-l transformă în cărbune. E o ocupaţie veche, tare veche.
Părintele Constantin Micu (consilier la Mitropolia Banatului la timpul călătoriei noastre) cere să oprim degrabă maşina taman în mijlocul
şoselei, la doi paşi de un bărbat între două vâste care îndeamna agale doi
boi înjugaţi: “Haida! Mergi!”. Coborâm din “Dacie” şi-l întrebăm pe om:
“Mai e mult până la Negotin?”. “Pravo! Pet kilometra”. Comentăm, între
noi, călătorii, locul cu pruni înfloriţi. Omul ne ascultă vorba cu atenţie şi
zice: “De unde veniţi? Din România?”. Afirmativ, şi-l întrebăm: “Dar
dumneata ce eşti? Vlah?”. Răspunde, mânios cumva: “Român, mă!”.
Părintele Micu se bucură, zâmbeşte, şi-l atinge pe umăr pe celălalt tovarăş de călătorie, doctorul inginer Gheorghe Ciuhandu (primar al Timişoarei din iunie 1996, reales în 2000, 2004, 2008): “Sunt români pe aici!”.
Mă bucur şi eu şi-l întreb pe localnic de nume. Spune că-l cheamă Rada
Mladenovici şi-i din Rudna Glava. “Dar înainte, înainte vreme cum te-ai
numit?”, îl rugăm cu o întrebare. Zice: “Radu. Radu Balaban”.
Ne pozăm. Îl pozăm pe românul Radu Balaban. Ne luăm rămas bun,
bucuroşi că l-am cunoscut. Era primul “vlah” întâlnit de noi, la el, acasă...
***
Drumul către Geanova îl găsim cu ajutorul a doi pui de vlahi din
Negotin: Sibina şi Marcu. Ajungem în sat către seară. Înnoptăm la familia
lui Bora Geambru (Geambrici, pe sârbeşte). Acesta da, român bogat! Casă
mare, câteva tractoare, trei strunguri şi milionul de şilingi austrieci la
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Bancă. Numai că milionul nu l-a mai văzut. Vreme de război, deh...
Bora Geambru foloseşte des imperfectul în vorbă, aşa cum fac şi
oltenii de peste Dunăre. Fiul său, Dule, şi-a luat nevasta din Turceni, din
Oltenia, “de la termocentrală”, femeie de treabă care i-a dăruit cu urmaş.
Geambru (om citit) povesteşte celor de faţă, la un pahar de vin rubiniu:
“Uite, cum să vă spui, la noi se vorbea aşa: «Când ne d’ceam dincolo, în
Ţară, nu ziceam că ne d’cem în România. Numai spuneam că ne d’cem
în Ţară.» Aşa gândea lumea la ţara noastră, care era mare. Da’ când
venea un român, un român din România, la noi, aicea în Iugoslavia,
spuneam: «Mă, veni un Ţăran!»”.
Pasiunea lui Geambru e un tractor “Staier”, fabricat în anul 1959.
Îl are în gospodărie de zeci de ani. Nu i-a făcut nici o reparaţie. E un tractor pe care Bora Geambru îl alimentează cu un amestec de motorină şi untură râncedă de porc. Metodă austriacă! Merge, “brici”! Bora Geambru a
lucrat doisprezece ani la austrieci. Aproape tot satul Geanova, sat cu case
uluitor de mari, lucrează la Viena şi Graz. Duminica pleacă trei curse de
români din Geanova, la lucru, în Austria. Oamenii fac bani şi se întorc
apoi să-şi ridice case, să-şi cumpere tractoare şi să-şi lucreze cele 10
hectare pe care nici Tito nu li le-a luat românilor din Vale.
***
La Căminul Cultural din Geanova are loc Adunarea Anuală a Vlahilor şi Românilor din Iugoslavia. Sunt invitaţi veniţi deja din Banatul
sârbesc şi din Vidinul bulgăresc. E şi reprezentantul lui Vuk Draşkovici. Şi
mulţi români din Ţară. De la Timişoara, profesorul de istorie Ludvig Hollzinger a adus 200 de abecedare. Se împart ca pâinea caldă! La Bor sunt
peste 25.000 de români timoceni. În partea Negotinului şi a Zajecar-ului
există peste 80 de sate româneşti. E de faţă şi Constantin Ghirdă, însărcinatul cu afaceri ad-interim al României la Belgrad, însoţit de Petre Sofronie,
consilier la ambasadă. Un Iurie Roşca, local, Zoran Sibinovici, îi întreabă
pe oficialii români: “Ce face România pentru noi? De ce noi, românii din
sudul Dunării, nu suntem pomeniţi în comunicatele oficiale româno-iugoslave?”. Dl ministru răspunde că-i mai bună metoda paşilor mărunţi decât
cea precipitată, care poate fi păguboasă. “Da, dar Ungaria ajută minoritatea lor din Serbia! Aşa ar trebui să facă şi România”, zic geanovenii.
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***
Bora Geambru (Geambrici), originar din aşezarea sută-n sută românească Geanova din Serbia Meridională, mi-a mărturisit ce bucurie
mare a fost pentru el atunci când, odată ajuns la Bucureşti, asta era prin
anul 1993, s-a întâlnit cu “intelighenţia” românească. “Am rămas tare
ciudat: mulţi intelectuali aflară prima dată despre românii timoceni. Aşa
spuneau (bucureştenii n.n.): !”Tii, tii, atât de mulţi sunteţi?” Ne-a primit
şi patriarhul României, Teoctist. Tare s-a mirat că vorbim atât de curat
româneşte şi a promis că ne ajută. Că nouă ne-ar fi drag să avem o biserică pe limba noastră strămoşească. Că acum nu avem. Dacă va putea ne-a zis patriarhul - ne va ajuta. Ne-am întâlnit şi cu dl Ion Iliescu. A zis
că ne ajută şi ne-a ajutat. Ne-a trimis un xerox tare frumos (…) Tare bine
o fost şi la Timişoara. Dl Cristea Sandu Timoc (secretarul Astrei, n.n.)
m-a dus la domnul profesor Eugen Todoran - rectorul Universităţii. Am
fost şi la “Radio Timişoara”, unde am vorbit şi cu dl Bogdan Herzog.
Foarte bun om! S-a interesat cum se aude în Timoc “Radio Timişoara”.
“Bine”, i-am spus. Eu ascult toată ziua muzică populară, de la ora 8 la ora
9. (…) Televiziunea Română nu o prindem. Prindem numai “Soti”. M-au
invitat să cânt la acordeon cei de la Soti şi m-au dat pe post. Tare m-am
bucurat.”, povestea Geambru, cel născut în satul românesc Geanova, aşezare care l-a dat pe părintele ortodox Furnică, tatăl profesorului doctor
Atanasie Popovici, ajuns director al Şcolii Normale din Timişoara (apoi
diplomat la Belgrad între anii 1935-1944), înainte vreme însă delegatul
românilor din Serbia la Conferinţa de pace de la Paris din anul 1919,
atunci când a cerut anexarea regiunii Timoc la România Mare, pe argumentul că altfel statul în care trăieşte va asimila în timp comunitatea
românească.
Scriitorul şi folcloristul Cristea Sandu Timoc (originar din CrainaNegotin) foloseşte nu o dată o denumire aparte pentru regiunea dintre
Morava şi Timoc, din Serbia de Nord-Est. El foloseşte numele dat acestei
zone încă din Evul Mediu: “Timoceania”, locul prin care, zice legenda, ar
fi trecut Sfântul Apostol Andrei, venerat de păstorii care s-au creştinat şi
s-au numit vlahi, adică români. Acelaşi apostol al lui Isus, venerat în Ti63

Calatorie in Tara Romanilor ed a II-a 04-12-2008 v8:Layout 1 03.07.2012 08:58 Page 64

Dinu Barbu

moceania, atunci când va face cunoscut cuvântul Domnului Iisus la Patras, va fi decapitat de grecii păgâni. Vechimea credinţei în Timoceania e
dovedită şi de faptul că acolo vor apărea primele episcopii creştine din Europa. Una ar fi Episcopia de la Aquae (undeva, la Dunăre, poate la Decebalum, mai târziu Deci) ori poate la Geanova, Negotin-Coaglaşi. O alta ar
fi Episcopia de la Remesiana (Arceri), situată nu departe de oraşul dunărean
Vidin. Românii timoceni sunt mândri că în regiunea lor există localităţi atât
de vechi, unele locuite din neolitic, cum ar fi Lepeni Vir, aşezare situată nu
departe de Portiţa (sârbizată, Doni Milanovac) şi unde s-a născut unul dintre căpitanii vestiţi ai domnitorului Mihai Viteazul: Baba Novac. Timocenii
sunt mândri şi de cele patru tabulae romane imperiale de la Cazanele
Dunării: Tabula Tiberia, Tabula Traiana, Tabula Claudia, Tabula Vespasiana. Apoi mai e Podul lui Traian, cu piciorul drept încă înfipt în pământul satului Costol (Castello), din faţa Severinului. Ori Mânăstirea Vracna
(Vratna), situată lângă aşezarea Uroviţa (mare sat românesc) lăcaş de cult
zidit chiar de domnitorul Basarab I! Iar în zona Zăiceri (între Munţii Artani şi Timocul Negru) domnitorul muntean Radu cel Mare va construi zece
mănăstiri, din care mai rezistă trei, ca şi conacul din mijlocul aşezării
Zăiceri numit “Conacul lui Radul-beg”. La Negotin s-a născut cel mai mare
muzicolog sârb, Ştefan Mocrăţeanu, din familia românească “Pârţache”,
neam care ţine şi azi case şi proprietăţi în aşezare. Dar despre toate acestea,
pe larg, în studiul lui Cristea Sandu Timoc reprodus în “Adendde”.
***
Cât de mulţi sunt timocenii aceştia, români din Valea Timoc, de se
minunară atât de tare intelectualii din Bucureşti atunci când s-au întâlnit
cu românul Bora Geambru din Geanova? “Foarte mulţi!”, spun unii.
Printre ei se numără şi Ion di la Vidin, român din Valea Valahilor stabilit
la Paris. El vorbeşte despre Ţara “Tribalia”, “o regiune de peste 40 000
de kilometri pătraţi, locuită de peste 2,2 milioane de români (vlahi) de pe
malul drept al Dunării, de la Morava şi Pasarowitz în Vest (Jugoslavia),
trecând peste Timoc, până la Yantra şi Svistova în Est (Bulgaria), învecinându-se cu Dunărea la Nord şi Balcanii la Sud. Popor de origine
traco-dacică, tribalienii vorbesc aceeaşi limbă cu fraţii lor din Nordul
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Dunării. O populaţie romanizată încă din anul 6 înainte de Hristos, înaintea daco-geţilor din Nordul Dunării”. Aşa spunea Ion de la Vidin.
Vorbind însă doar despre Timoc şi nu despre marea Tribalie revendicată de Ion di la Vidin, îl amintim pe savantul George Vâlsan care scria
că “poporul român din Serbia trăia la începutul secolului al XX-lea pe un
spaţiu care ocupa a şasea parte a Serbiei” şi care era delimitat astfel: la
Vest de râul Morava, la Sud de Muntele Artan, oraşele Aleksinaţ, Niş şi
Pirot, la Nord de Dunăre şi la Est tot de Dunăre, fluviul care desparte aici
Timocul de Bulgaria. “Poporul român din Serbia”, spune foarte clar
George Vâlsan! Iar istoricul D. Neniţescu, în “Atlas istoric al Românilor”
(Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1926), face o distincţie clară între
poporul armânesc din Peninsula Balcanică şi românii (vlahii) din Timoc
atunci când scrie: “În afară de Românii din Serbia şi de cei de pe ţărmul bulgar al Dunării, cari sunt mai mult Daco-Romani, grăind
limba regatului românesc…”
Opinia istoricului Neniţescu este conformă cu cea elaborată peste
aproape 70 de ani de profesorul Gauger de la Universitatea din Freiburg
şi profesorul Peyfus de la Universitatea de la Viena, care arată că vlahii
din zona Timoc vorbesc limba daco-romană şi nu alta. “Ei sunt, în consecinţă, români şi nu aromâni”, se susţine şi în “Raportul Comisiei pentru Cultură şi Educaţie privind problema aromânilor”, elaborat în iunie
1997, la Strasbourg, în cadrul Comisiei pentru Cultură şi Educaţie,
prezentat de Luis Maria de Puig.
***
Bora Geambru, românul din Geanova (sat cu nume sârbizat în anul
1920, de când se numeşte oficial Duşanovac) - vorbeşte iute, ca oltenii!
De alttfel, într-un interviu pe care mi l-a acordat la Timişoara la 7 mai
1993 Corneliu Coposu îi vedea şi el pe timoceni drept olteni din sudul
Dunării: “Cum se poate ca în Timoc lumea românească să fie persecutată? Oltenii noştri care sunt în sudul Dunării şi care vorbesc cea mai autentică limbă românească se lovesc acum de interdicţia de a se manifesta
ca români. (…) Pentru toţi cetăţenii aceştia statul român trebuie să ia
măsuri nu numai de protecţie ci şi de asigurare a continuităţii şi a afirmării
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tradiţiilor româneşti.”
Destui tineri timoceni din Serbia de Nord-Est îşi aleg neveste (poate şi dintr-un instinct de supravieţuire etnică) din zona Turnu-Severin, de
la Turceni, Rovinari, aşezări din Mehedinţi iar copiii acestor familii
“mixte” vorbesc atunci o limbă românească mai curată, chiar dacă şcoala
nu o fac în limbă maternă. Acelaşi fenomen îl poţi întâlni şi la aromânii
din Alexandria, din zona oraşului Veria-Grecia, care, şi ei lipsiţi de şcoală
şi biserică în limba română, îşi iau neveste din România! Măcar aşa să
meargă mai departe vorba românească…
***
Care ar putea fi numărul real al românilor timoceni? La anul 1900,
savantul George Vâlsan susţinea că în Timoc trăiau în jur de 300 000 de
români. Mai târziu (1940), N. A. Constantinescu estima numărul românilor
(“vlahilor”) din Serbia răsăriteană la 600 000 de locuitori. La mijlocul
anilor ‘90 reprezentanţii Mişcării Vlahilor şi Românilor din Iugoslavia
spuneau că în Timoc există o comunitate vlahă (românească) de aproximativ 200 000 de persoane şi o comunitate românească de 40 000 de persoane în Banatul sârbesc (Voivodina). Primul partid al românilor din
Timoc, Mişcarea Democrată a Românilor din Serbia, condusă de locotenent-colonelul (r) Dumitru Crăciunovici, susţine (în iunie 2002) că “în
nord-estul Serbiei, în zona dintre Morava şi Timoc, trăieşte o populaţie
românească numărând 500 000 de suflete”. O populaţie care vreme de mai
bine de un veac şi jumătate şi-a revendicat identitate românească în marea
neamurilor sârb şi bulgar. Ceea ce deţin prin Constituţie sârbii şi bulgarii
din România, românilor (vlahilor) din Timoc li se interzicea însă cu
desăvârşire, fiind socotiţi doar un grup etnic, precum ţiganii (romii), fără
ţară de origine: dreptul de exprimare în limba română în biserică, şcoli,
instituţii culturale, presă, administraţie, şi aceasta chiar în oraşele şi satele
în care numărul românilor vlahi depăşeşte de departe un procent de 70-80
la sută din totalul locuitorilor, ca să nu mai vorbim de aşezările curat
româneşti din Timoc! Aceasta i-a determinat, poate, pe “oltenii” din Serbia să-şi revendice intens identitatea chiar şi în cadrul unor manifestări
la care te aşteptai să o facă mai puţin.
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În toamna anului 2001, între 5 şi 8 septembrie, prin amabilitatea
profesorului universitar timişorean Dan. V. Poenaru, am fost prezent la
un congres internaţional de medicină desfăşurat la Negotin, însoţindu-l pe
doctorul Jenel Pătraşcu ca “observator”. Erau acolo numeroşi chirurgi din
fosta Iugoslavie (Macedonia, Slovenia, Muntenegru) dar şi din alte ţări
din Europa şi chiar din Asia. Şi s-a petrecut un moment în care participanţii la Congres au cerut explicaţii “etnografice” atunci când, în seara festivă de deschidere a manifestării ştiinţifice, au constatat că atmosfera era
întreţinută de o orchestră de muzică populară românească din oraşul Negotin şi de solişti excepţionali care cântau cântece româneşti vechi din
Valea Timoc şi care abia mult mai târziu s-au apucat şi de cântece sârbeşti,
cele numite “de pahar”. Medicii sud-coreeni, greci, elveţieni, unguri, englezi ori chiar bulgari au aflat atunci, prin cânt şi joc, despre existenţa
românilor din Negotin şi din împrejurimi, despre vechimea lor şi despre
tradiţiile acestora, chiar de la organizatorul principal al Congresului, un
medic vlah, adică de la un român din Timoc. Un băştinaş.
***
Te întrebi de ce anume situaţia românilor din Timoc nu a fost luată
în discuţie mai îndrăzneţ de la Revoluţie încoace şi de ce multe dintre activităţile de susţinere a timocenilor au devenit doar nişte “congresepălăvrăgeli”, numite pompos “ congrese ale românilor de pretutindeni” şi
ţinute, îndeobşte, la Timişoara sau la Băile Herculane. Regimul dictatorial al naţionalist-comunistului Slobodan Miloşevici a refuzat orice iniţiativă venită din România în acest sens, iar vlahii din Timoc erau
supravegheaţi strict de miliţia şi securitatea sârbă pentru a le tempera dorinţa de identitate cu fraţii de peste Dunăre. Chiar şi la sfârşitul anului
2001, la Negotin (şi aceasta după ce Miloşevici fusese deja alungat de la
putere), prietenul Bora Geambru din satul Geanova a fost nevoit să
meargă la Miliţia iugoslavă pentru a declara - după cum o cerea legea că ne-a găzduit în casa lui vreme de 24 de ore…Aşa ni s-a întâmplat şi-n
septembrie 2008, aceeaşi metodă vigilentă de supraveghere. E drept, pe
vremea lui Miloşevici lucrurile au stat şi mai rău. Ziariştii timişoreni care
intrau în Serbia cu abecedare sau cărţi româneşti erau opriţi de miliţia
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dictatorului, duşi la post, reţinuţi, tracasaţi, anchetaţi. Aşa a fost şi cazul
unei gazetare, domnişoara Codrina D. T., sechestrată de miliţienii sârbi şi
interogată ore în şir nu departe de localitatea Smederevo. Îmi aduc aminte
acum că unul dintre drumurile pe care le-am făcut în Timoc (cu cărţi
româneşti disimulate printre tot felul de plase aşezate “artistic” în portbagajul Daciei) s-a petrecut sub o delegare falsă: pentru a distrage atenţia
autorităţilor naţionaliste sârbe de la intenţiile noastre (fireşti într-un stat
democratic dar nu şi în Iugoslavia regimului Slobodan Miloşevici) regretatul profesor Eugen Todoran mi-a eliberat o “Delegaţie” din care
reieşea că eram asistent la catedra de folclor a Universităţii de Vest şi că
mă aflam în Serbia pentru a culege datini şi.obiceiuri “vlahe”. Aşa am
ajuns să înregistrez în anul 1995 cântecele septuagenarului Alexa Nicola
(sârbizat, Alexa Nicolici) şi-mi aduc aminte şi acuma de versurile care-i
însoţeau melodia: ”O muică budăloasă/ O avut fată frumoasă.”
***
Trebuie să pomenim şi de câteva întâmplări legate de unii lideri
“radicali” ai românilor timoceni. Zoran Sibinovici credea că a fost otrăvit
de oamenii lui Miloşevici şi de aceea a venit să-şi facă analizele în anii
‘90 la Spitalul Judeţean din Timişoara-la Clinica de Gastroenterologie a
profesorul Nicolae Barbu. Zoran slăbise câteva kilograme bune în doar
câteva săptămâni şi era permanent cuprins de o deprimantă stare de somnolenţă. Regretatul, de acum, Ioan Negurici, unul dintre liderii timocenilor rezidenţi la Viena pe care l-am cunoscut în Capitala Austriei la
sfârşitul anilor ‘90, s-a trezit că i-a fost dărâmat într-o noapte gardul casei
din Geanova, cu lovituri de baros, iar făptaşii nu s-au găsit niciodată! La
3 februarie 2006, Dimitrie Craciunovici, preşedintele Mişcării Democrate
a Românilor din Serbia, după o şedinţă a Preşedenţiei MDRS, a constatat
că pe uşa maşinii purtătorului de cuvânt al Mişcării, Mihai Vasilievici, a
fost agăţată o bombă de producţie mi-litară însoţită de avertizarea scrisă
în limba sârbă: “Data viitoare vă ridicăm în aer!”

***
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S-a întâmplat totuşi ceva important la sfârşitul anului 1999. La
Slatina-Bor s-a ţinut la 30 octombrie al II-lea Congres al Românilor
(Vlahilor) din Serbia de Răsărit unde s-a adoptat “Declaraţia”, semnată de
preşedintele Dumitru Crăciunovici, în care se spunea clar: “Românii din
Serbia de Răsărit reafirmă azi că în acest colţ de lume avem nevoie de
şcoală în limba română şi de slujbă la bisericile noastre, în limba română,
pentru apărarea identităţii noastre naţionale, aşa cum scrie în legi, constituţii şi documente internaţionale.”
În primăvara anului 2002 trei organizaţii neguvernamentale ale
românilor (vlahilor) din nord-estul Serbiei (“Ariadnae Filum” din
Zăieceari, Centrul Cultural Informativ Vlah din Bor, Iniţiativa Culturală
a Vlahilor din Zagubiţa) şi nou înfiinţatul partid Mişcarea Democratică a
Românilor din Serbia (partid condus de acelaşi vechi militant Dumitru
Crăciun(ovici)) vor semna un Document prin care se cere autorităţilor de
la Belgrad sprijin pentru introducerea limbii române în şcoli, folosirea
acesteia în mass-media, comunicare publică şi slujbele religioase, solicitând statului sârb să participe la finanţarea proiectelor de dezvoltare a
tradiţiilor culturale ale populaţiei româneşti din Serbia de Nord-Est. În
Declaraţia comună a celor trei ONG-uri din Serbia şi a partidului MDRS
se scrie, negru pe alb, că limba vlahilor din Timoc “este româna, cu alfabet latin, şi ţara lor mamă este România”, vlahii însuşi considerând “că
sunt români”!
***
Ceea ce puţini locuitori ai Timoceaniei (ori poate chiar şi bănăţeni
din Voivodina) credeau în urmă cu zece ani (când în campania electorală
oamenii naţionalistului Vuk Draşkovici, pentru a-şi atrage electoratul
sârbesc din zonele cu populaţie majoritar românească, spuneau că pentru
ei “un sârb face cât doi români”), s-a petrecut, totuşi, la 4 noiembrie 2002.
La Belgrad, miniştrii de externe român şi sârb, în prezenţa preşedinţilor
Ion Iliescu şi Voislav Koştuniţa, au semnat un Acord de colaborare în
domeniul ocrotirii minorităţilor naţionale, care prevede dreptul minorităţii
române din Serbia ca şi al minorităţii sârbe din România să participe la
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deciziile care privesc comunitatea, folosirea limbii materne în viaţa publică şi privată, ceea ce înseamnă un lucru excepţional pentru sutele de
mii de timoceni care vor putea fi receptaţi de acum încolo în Europa ca
o etnie românească compactă şi nu doar ca un grup etnic răzleţ în marea
de slavi sudici. Iar cu câteva luni înainte, la 4 septembrie 2004, în structura Consiliului Naţional al Românilor din Serbia şi Muntenegru au fost
aleşi şi 4 reprezentanţi ai vlahilor. Era pentru prima dată când românii din
regiunea Timocului – denumiţi "vlahi" – erau incluşi într-un astfel de organism.
***
Doar că încercarea unui tânăr preot ortodox român din Mălainiţa
de a ridica la anul 2006 o bisericuţă românească a stârnit o reacţie deosebit de dură din partea autorităţilor sârbe, declarativ democratice după
căderea lui Miloşevici şi trimiterea lui spre judecată la Haga pentru nefirescul său delir naţionalist cu consecinţe criminale. Povestea părintelui
Boian Alecsandrovici din Valea Timoc e una aparte. Tânărul preot a ridicat în curtea casei sale din satul Mălainiţa o bisericuţă la care au început
să vină tot mai mulţi credincioşi timoceni români. Oficialităţile religioase
sârbeşti au sărit ca arse şi au ameninţat cu demolarea lăcaşului şi chiar cu
arestarea preotului român. În România a început o campanie de presă care
a dezvăluit aceste abuzuri însă reacţia diplomaţiei româneşti a surprins.
Predrag Balaşovici este preşedintele Partidului Democrat al Românilor
din Serbia, considerat a fi cel mai important partid românesc din Timoc
şi, din păcate, aflat în nefirească dispută cu Mişcarea Democratică a
Românilor din Serbia, acuzată de Balaşovici că deşi există de 15 ani nu
a făcut nimic real pentru emanciparea românilor din Valea Valahilor. În
toamna anului 2005 secretarul de stat Mihai Gheorghiu de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni vizitează Timocul şi ajunge la Negotin unde se va întâlni mai întâi cu primăriţa din oraş şi abia apoi cu
Predrag Balaşovici, chestiune care îl deranjează pe acesta din urmă în
calitatea lui de reprezentant al Federaţiei Românilor din Serbia. Cu atât
mai mult cu cât ministrul Gheorghiu i-a lăsat pe timoceni să-l aştepte două
ceasuri peste ora fixată oficial pentru întâlnire, doar pentru a termina discuţia cu primarul Negoti-nului. Iar la întâlnirea începută cu întârziere,
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Predrag Balaşovici susţine că ministrul Gheorghiu (care era însoţit de însărcinatul cu afaceri al României la Belgrad, Lucian Ristea) a bătut cu
pumnul în masă şi s-a răstit la el, neascultându-i păsul.
***
La 29 mai 2007 s-a întâmplat ceva care tare le-a priit timocenilor:
Ambasadorul României la Belgrad, Ioan Macovei, a vizitat oraşul Negotin. După ce s-a întâlnit, protocolar, în sala mică a Consiliului local din
oraş cu şefii Uniunii Întreprinzătorilor Privaţi şi cu funcţionarii orasului
Negotin, Excelenţa Sa a vizitat locul natal al compozitorului Stevan
Mokraniaţ (Ştefan Mocrăţeanu) şi a trecut pe la sediul Federaţia
Rumânilor din Serbia, unde s-a întâlnit atât cu reprezentanţii minorităţii
româneşti din Negotin, cât şi cu reprezentanţii acesteia, veniţi din Cladovo
şi Zajecar. Printre aceştia, s-au numărat preotul Boian Aleksandrovic (Biserica Ortodoxă Română din Malainiţa - Negotin), dr. Dragişa Kostandinovic - Traian (prim vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Minorităţii
Naţionale Române - biroul din Cladovo), Slavoljub Gacovic (istoric din
Zajecar), Duşan Pârvulovic (directorul Federaţiei Rumânilor din Sârbie,
cu sediu în Negotin). Dialogul a fost unul foarte deschis iar reprezentanţii timocenilor s-au simţit în acea zi ca niciodată. La conferinţa de presă
susţinută cu câteva ore mai înainte de ambasadorul Ioan Macovei în
prezenţa primarului Negotinului, Radmila Gerov, întrebat de un ziarist
de la “Timoc Press” de ce a ales Negotinul pentru vizita sa oficială şi nu
un alt loc, Excelenţa Sa domnul ambasador al României a răspuns: “Pentru că în Negotin trăiesc români!”, fiind “pentru prima dată când
un înalt demnitar român a făcut un gest de afirmare a românilor din
Negotin.”, consemna “Timoc Press” sensibilul eveniment diplomatic.
***
Printr-o întâmplare - fericită i-aş putea spune - am călătorit către
Valea Timoc- după patrusprezece ani- pe aceeaşi rută ca şi-n anul 1994:
Timişoara-Vârşeţ-Smederevo-Pojarevaz- Maidanpek-Negotin, drum pe
care îl făcusem odinioară împreună cu Gigel Ciuhandu pe când nu era
primar al Timişoarei şi cu părintele Constantin Micu, pe când lucra ca şi
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consilier la Mitropolia Banatului. De fapt, iniţial ar fi urmat să trec
Dunărea cu bacul pe la Banatska Palanca- nu departe de Biserica Albă- şi
să scurtez călătoria până la Negotin cu aproape o sută de kilometri. Mă întâlnisem într-un supermarket din Timişoara cu un amic, doctorul Cornel
Zeana - fiul fostului mare jucător de fotbal şi antrenor al Politehnicii Timişoara, regretatul Stere Zeana, cel din familie de armâni. Cornel e medic
la Vârşeţ, făcuse facultatea la UMF-ul timişorean, se căsătorise cu o
colegă româncă din Banatul sârbesc, Vioara Teroată, s-a stabilit la Vârşeţ,
acolo unde cei doi au un cabinet medical, un „praxis”, şi o farmacie, aflate
chiar în centrul oraşului. M-am amuzat când am văzut pentru prima dată,
era prin anul 2003, placa cu numele amicului doctor prinsă pe uşa cabinetului său: Kornel Zeană. „Mă scriu de un timp cu kapa că îmi tot poceau sârbii numele, îmi ziceau Ciornel, că le ei litera c se citeşte ci”, m-a
desluşit atunci amicul medic.
***
Când l-am întâlnit pe doctorul Zeană, acesta se afla la Timişoara
pentru a susţine moralul fiicei sale care îşi dădea licenţa de absolvire a
facultăţii. Cornel-Kornel a fost cel care m-a sfătuit să trec Dunărea cu
bacul pe la Banatska Palanca, cea mai potrivită traversare a fluviului fiind
la ora 13. „Nu e aşa de aglomerat, la bacul de la ora 16 e lume multă, trec
oamenii de la serviciu spre casă de pe un mal pe celălalt ”, mi-a explicat,
binevoitor, Kornel. Şi pentru a mă convinge definitiv, doctorul Zeana
mi-a promis că mă însoţeşte până la Dunăre şi m-a invitat la un restaurant
faimos din Banatska Palanka la o „riblja csorba”, la o ciorbă de peşte şi
la un morun prăjit în ulei de măsline, peşte al cărui nume Kornel nu-l
mai ştia în limba română, doar în sârbeşte, dar l-am înţeles din descriere,
din faptul că era vorba de “ un peşte care face icre negre”.
Peste doar o săptămână de la întâlnirea cu amicul doctor din Vârşeţ,
am pornit spre Negotin. Primul popas, era în jurul orei 11, l-am făcut la
Vârşeţ- orăşelul sârbesc aflat la doar 68 de kilometri de Timişoara. Până
la Banatska Palanca erau doar vreo 36 şi am gândit că e vreme destulă
să trec şi pe la şcoala Olga Petrov-Radişici, acolo unde funcţionează un
despărţământ românesc, o secţie a şcolii cu predarea în limba română.
Directorul şcolii e Ionel Buga, a cărui fiică terminase la Timişoara cu brio
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facultatea de filologie şi al cărui fecior, Denis, urma stomatologia tot în
Capitala Banatului, aşa cum se întâmplă - de altfel - cu mulţi dintre copiii
intelectualilor români din Banatul sârbesc sau din graniţa Ungariei cu
România: se şcolează în universităţi româneşti din Ardeal sau Banat. Ionel
Buga a fost cel care m-a sprijinit în primăvara anului 2003 să realizez o
subredacţie la Vârşeţ a revistei Licurici, periodic editat de profesori şi de
elevi români din Giula (Jula) şi de la Şcoala „Vincenţiu Babeş” din Timişoara, un proiect unic în DKMT, revistă Laureată naţional de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării la anul 2004 de un juriu din care a făcut parte şi
cunoscuta jurnalistă Melania Madras Vergu. „Licurici” a împlinit în iulie
2008 cinci ani de existenţă, proiectul încetând în toamna aceluiaşi an.
I-am pus pe birou directorului Buga ultimul număr din revista
amintită mai sus şi m-am grăbit să-l las cu treburile lui: omul era tare necăjit că se prăbuşise tavanul la etajul al doilea al şcolii, trimisese parte
din copii să înveţe în alte două clădiri din oraş, avea şi o şedinţă cu câţiva
directori din oraş, aşa că l-am sunat pe doctorul Zeana, ca să-l anunţ că
mă eliberasem mai repede de treabă şi că eram dornic de traversarea
Dunării, precedată de promisa ciorba de peşte. Kornel, român de-al nostru, m-a încredinţat că e foarte ocupat, că a intervenit ceva foarte important, aşa că nu mă poate însoţi. Cât despre prânzul pescăresc, nici vorbă,
time is money. Dar vine el, repejor, la şcoală, să ne vedem, totuşi. Nu
l-am mai aşteptat. Am dat fuga pînă la un exchange să-mi schimb diurna
în dinari şi mi-am pus la pachet un burek- un fel de plăcintă dobrogeană
făcută cu ştevie sau cu spanac, aşa cum mai mâncasem doar la familiile
de aromâni din Besenova Nouă, sat aflat la douăsprezece kilometri de Timişoara şi de unde se trage poetul şi actorul machedon Vasile Todi. Nu am
mai prins bacul peste Dunăre, aşa că am ales ruta ocolitoare, pe uscat, pe
la Smede-revo, Pojarevaz, către Valea Vlahilor, Valea Românilor, cum îi
spunea Bora Geambru din Geanova Văii Dunării, drum de cîteva sute de
kilometri spre Negotin.
***
Am redescoperit astfel frumuseţea sălbatecă a Văii Moravei dar şi
peisajul selenar al minei de suprafaţă de la Majdanpek. Pe casa de la intrarea în cochetul oraş minier inscripţia de altă dată cu iz panslavist,
„Serbia uber alles!”, dispăruse. Las în urmă malul drept al rîului Pek şi
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ajung către Rudna Glava, pe Valea Saşkei, unde cuptoarele de fabricat
cărbune de lemn- încremenite-n timp- ridică vălătuci de fum prin ploaia
măruntă şi rece. Un bărbat cam de 40 de ani- bine făcut- iese în poarta
unei case aninată parcă de dealul din spatele ei. Omul are un topor în
mână şi mă priveşte întrebător, cumva... Uit şi puţinele cuvinte sârbeşti pe
care le ştiam şi-l întreb pe româneşte, fără să ştiu din ce neam o fi dumnealui: „Ziua bună! Al dumitale e cuptorul? Mă înţelegi ce vorbesc?” Bărbatul agaţă toporul de gardul casei şi-mi zâmbeşte, uşor amuzat de felul
crispat în care slobozeam vorbele: „Păi, dacă sunt român cum să nu te înţeleg, domnule?” Liniştit, cumva, de blândeţea privirii omului, îi întorc întrebarea: „Român sau vlah?” „Român”- zice. „Alţii îşi zic şi vlahi dar tot
români sunt şi aceia!” Se deschide poarta şi iese în drum şi nevasta bărbatului. Româncă şi ea. E o femeie frumoasă şi-i spun asta. Nevasta- zâmbind- îşi strânge faţa într-un colţ de batic, ruşinată de laudă. Omul ei râde,
mucalit: „Să o vezi şi pe fata mea. Mai frumoasă îi! Şi are numa’ 18 ani...”
Pe român îl cheamă Miroslav Ilici iar locului în care trăieşte î se
spune „Apa Albă”. Îmi aduc aminte de primul timocean întâlnit în acele
părţi ale răsăritului Serbiei în urmă cu ani buni şi întreb, într-o doară, de
Radu Balaban. „Rade? Nu mai e, s-a dus. O murit acu’ trei sau patru ani.
Aşa-i?, cere Miroslav Ilici confirmare de la nevastă :„S-o dus...”, zice şi
femeia.
Iar cărbunele de lemn pe care-l fabrică băştinaşul român cu nume
slav în acel cuptor care seamănă cu un iglu negru se vinde foarte bine mai
ales în România: la Băile Herculane, la Craiova ori chiar la Bucureşti.
Localnicii fac bani buni cu cărbunele, aşa că peste tot, în drumul spre Negotin sau Zajecar ori către Bor, românii din partea locului au construit
din vremuri vechi, construiesc şi azi, zeci sute de asemenea cuptoare.
***
Dacă ajungi în aşezarea Ştubik şi eşti curios să vezi vestita biserică
românească a părintelui Bojan, laşi drumul cel mare spre Negotin şi o coteşti
la stânga, pe un drumeag de ţară peste care oameni de treabă au turnat griblură, altfel nu răzbaţi decât cu tractorul. La doar doi kilometri distanţă e
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Malainiţa, satul natal al părintelui Alecsandrovici. E Ziua Crucii după calendarul gregorian, 27 septembrie 2008, când biserica ortodoxă română îl
pomeneşte pe Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul- episcop şi mitropolit
român de origine georgiană, tipograf, gravor şi teolog în acelaşi timp.
Urmez cu grijă un autocar venit de la Timişoara în care se află corul
mixt de la Ghiroda, însoţit de părintele Ion Mermeze şi de Eugen Gherga
de la Institutul Intercultural din Timişoara. Ghid ne este Duşan Pârvulovici, preşedintele Federaţiei Românilor din Serbia. “Federaţia Românilor
din Serbia” stă scris pe invitaţiile oficiale pe care Duşan le trimite în
România. Pe ştampila organizaţiei e gravat însă în româneşte “Federaţia
Rumânilor din Serbia” şi în sârbeşte –“Savez Vlaha Srbije”. E o metodă
a paşilor mărunţi aplicată de liderii mai tineri ai românilor timoceni în
vederea promovării “light” a comunităţii şi a limbii româneşti din Valea
Moravei şi Valea Timoc, mai ales că autorităţile sârbeşti nu agreează prea
mult ideea existenţei (şi rezistenţei) unei comunităţi româneşti la sud de
Dunăre formată din câteva sute de mii de oameni care se încăpăţânează
să-şi păstreze limba strămoşească, mai cu seamă pe cale orală, în lipsa
şcolilor, bibliotecilor sau a ziarelor în limba maternă. Duşan Pârvulovici
(Pârvu) crede că liderii românilor-rumânilor-vlahilor din vechea gardă Dumitru Crăciunovici, Bora Geambru, Zoran Sibinovici, Cristea Sandu
Timoc de la Timişoara sau regretatul Iov Negură de la Viena - ar fi prea
“naţionalişti” faţă de felul în care concepe Federaţia Românilor câştigarea
unor drepturi fundamentale pentru păstarea românismului în Valea Timoc,
a Moravei sau a Dunării. Strategia lui Duşan poate că nu e rea: de câte ori
angajează o discuţie pe tema drepturilor românilor din estul Serbiei cu
oficialităţile de la Belgrad, de atâtea ori sunt anunţaţi şi cei de la Comunitatatea Europeană - cei responsabili cu situaţia reală a minorităţilor din
Balcani. Sunt anunţaţi că are loc o asemenea discuţie între românii din
Serbia de Est şi autorităţile belgrădene: “Când deschidem o poartă spre
discuţiile despre drepturile noastre în Serbia, de atâtea ori deschidem una
şi spre Comunitatea Europeană, ca să se ştie ce discutăm şi cum merg
acele tratative.”, e încrezător în politica moderată Duşan Pârvulovici.
Numai că- nu ştiu cum se face- funcţionarilor sârbi implicaţi în tratative
nu le prea convine această “transparenţă europeană” iar bisericii ortodoxe
sârbe chiar de loc!
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***
Biserica din satul Malainiţa a preotului Bojan, protopop al „Daciei
Ripensis”, e tare micuţă. Corul mixt din Ghiroda aproape că o umple. Câteva localnice- malainiţence- stau încremenite de emoţia slujbei pe băncuţa
aşezată nu departe de strană. Corul cântă dumnezeieşte iar slujba e ţinută
de părintele Bojan, părintele Ion Mermeze, părintele Adrian Boba de la
Deta şi diaconul Ieul Bobului din Valea Moravei. Slujesc vreme de o oră
şi mai bine. Afară, pe platoul din faţa bisericii, liderul Federaţiei Românilor
din Serbia, Duşan Pârvulovici, discută aprins cu cel al românilor din Timocul bulgăresc, Ivo Gheorghiev, asistaţi de ataşatul cultural al Ambasadei
României la Belgrad, Ion Gabriel Andrei. Unul dintre vicepreşedinţii Partidului Democrat al Românilor din Serbia îşi aduce aminte de o vorbă din
vremea lui Tito: “Când Serbia e slabă, Jugoslavia e puternică”. După care,
timoceanul “actualizează” şi adaptează: “Când Timocul e slab, Serbia e
puternică.” Liderul democrat - rezident la Viena de ani buni - e supărat,
mai ales - şi dă un exemplu-pe centralizarea economică excesivă, pe faptul că nu departe de Negotin, la Dunăre, comunitatea locală îşi dorise construirea unei fabrici de zahăr unde să fie valorificată sfecla cultivată pe
terenul arabil aparţinător satelor şi orăşelelor din împrejurimi dar în locul
acesteia s-a construit un combinat care produce îngrăşăminte chimice şi
care polueazează malurile fluviului, poate şi apa Dunării…
***
La Negotin am rămas peste noapte în pensiunea Tea a cărei patroană
era româncă timoceană iar soţul ei un sârb tare amabil care a lucrat ani
buni la Frankfurt am Main. A făcut bani în Germania şi a investit acasă,
în Valea Timoc. Am fost îndrumaţi spre Vila Tea de doi români care doar
ce au văzut numărul românesc de înmatriculare al maşinii oprită pentru
câteva minute pe strada comercială a Negotinului - un fel de Lipscani în
miniatură - că ne-au şi întrebat ce dorim, unde vrem să mergem şi ne-au
avertizat să nu înnoptăm în hotelul Inex - cel mai mare din Negotin - că
e plin de “kosovari”- de sărmani sârbi refugiaţi din Kosovo.
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Personalul care deserveşte pensiunea Tea e şi el format din vorbitori
de limbă românească. Tânăra doamna care ne-a poftit la micul dejun învăţase să vorbească româneşte de la bunica ei, româncă din Timoc. Ea,
însă, s-a căsătorit cu un sârb din Negotin iar cu fetiţa lor vorbesc acasă
numai sârbeşte. Dacă bunica nu mai e…
Pe seară, caut în oraş un restaurant, o pescărie, să-mi astâmpăr foamea, poate şi cu amintirea invitaţiei pe care mi-o făcuse doctorul Zeana din
Vârşeţ la prânzul pescăresc neonorat din cauza timpului atât de limitat al
lui Kornel. Întreb la un chioşc de ziare unde anume se poate mânca o riblja csorba, un borş pescăresc, cum ar veni. Un tânăr îndatoritor, aflat la
doi paşi de mine, mă căluzeşte cu maşina-i proprie până la micul restaurant Avis, care - după cum am aflat la cină - aparţinea tot unui român timocean, Senad Surdulovic (Surdu), acolo unde porţia de ciorba de peşte una pe pe săturate - costă 19 dinari, nu mult peste doi euro. Pe drum îndrăznesc să îmi întreb amabila “călăuză” de ocazie - vorbea bine româneşte - ce este el, român sau vlah. “Sunt vlah. Aşa cred eu…”, vine
răspunsul. În după amiaza aceleaşi zile dădusem în alt loc peste aceeaşi
dilemă a timocenilor din estul Serbiei. Am schimbat câteva vorbe cu doi
puşti pe care i-am întîlnit în Rudna Glava, satul regretatului Rade Balaban
şi Miroslav Ilici. Ieşeau de la şcoală, Miloş şi un coleg de-al lui, al cărui
nume nu l-am reţinut. Zice Miloş: “Eu sunt român”. Îl întreb pe celălalt
puşti el ce este. “Eu sunt vlah”, răspunde. Revin la Miloş: “Auzi ce zice
prietenul tău. Că e vlah, nu român…” Miloş: “Da, şi eu sunt vlah…”
***
La Troiţa ridicată de Fundaţia George Pomuţ - cu bani de la autorităţile timişene judeţene - la Sărmânovăţ (Sanmarinovac), în comuna
Negotin, sâmbătă 27 septembrie 2008, în jurul orei 13-ora anunţată a ceremoniei - peste două sute de oameni aşteaptă soborul de preoţi de la
Malainiţa şi corul mixt din Ghiroda pentru a asista la slujba de un an de
la înălţarea marii cruci de lemn din marginea Sărmânovăţului. Troiţa e
aşezată în dreapta drumului care duce la Cladovo şi de acolo, mai departe, la Porţile de Fier, spre Ţară. La doar cincizeci de metri de troiţă e şoseaua care - cale de un kilometru şi jumătate - te poartă spre Geanova
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(Dusanovac), satul lui Bora Geambru. Soborul de preoţi, oficialităţile şi
corul din Ghiroda întârzie: la Malainiţa slujba s-a prelungit. Profităm de
întârziere şi dăm o fugă până la Geanova, acolo unde nu mai fusesem din
anul 2001. Aşezarea, cu case frumoase, construite cu banii localnicilor
plecaţi la muncă în Austria şi Germania sau Italia, pare pustie: la geamuri
mai toate rulourile sunt lăsate. Lipsa de viitor economic în zonă i-a făcut
pe mulţi băştinaşi să se stabilească definitiv în străinătate, mai ales cei în
puterea vârstei, acasă rămânând doar bătrânii. Cei rămaşi în Geanova,
tinerii, continuă să-şi aducă neveste din România, nu doar de la Turceni,
din Oltenia, ci chiar din depărtata Moldovă. De la Stănileşti pe Prut, de
pildă. Recunosc casa familiei Geambru: îmi pare mai mare iar curtea e o
adevărată expoziţie horticolă. Mă întâmpină în prag nepotul lui Bora, feciorul lui Dule Geambrici, cum ar veni, pe care-l văzusem ultima oară
puşti de clasa a treia sau a patra iar acum îl găseam deja licean la Negotin. Aşa aflu că Bora e plecat la un parastas, cu restul familiei. Pe faţada
casei celui consi-derat de ”moderaţi” a fi prea naţionalist-prea “radical”
pentru gustul mileniului al III-lea- stă mărturie preocupărilor neostoite
ale lui Geambru o placă de granit pe care e scris cu litere de o şchioapă:
“Vlaska Liga za Ljudska Prava - Asociaţia Cetăţenilor. Liga Românilor
pentru Drepturile Omului”. Aşadar, Liga Românilor, nu a vlahilor sau a
rumânilor. Deşi, nici denumirea de rumâni nu trebuie considerată neapărat una peiorativă, plecând de la faptul că acesta era vechiul nume al poporului român folosit aproximativ până la mijlocul secolului al XIX-lea.
***
Numele dat însă de slavii sud-dunăreni românilor pe care i-au găsit
acolo la venirea din Asia, cea de vlah, pare a fi una supărătoare. Contrapunerea termenului de vlah celui de român - “romani versus vlahi” - a exacerbat după anul 1920. În monarhia sârbă oficialităţile belgrădene s-au
străduit să acrediteze teoria că românii din Valea Timoc şi Valea Moravei
sunt un popor nou, diferit de cel român, apărut de nu ştiu unde. Nu poţi neglija nici variantele originale, unele amuzante. Vuk Draskovici, aflat la Timişoara la sfârşitul anilor ’90, a participat la o dezbatere televizată cu George
Şerban la un post local de televiziune şi, cu acel prilej, a găsit o explicaţie
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“originală” pentru denumirea de “vlah” folosită în Serbia pentru a desemna
numeroasa comunitate de origine românească din Valea Timoc şi Valea Moravei: “vlahii” ar fi numele dat în evul mediu locuitorilor din anumite oraşele croate de pe coasta Adriaticii… Orice altceva, numai români băştinaşi
nu!
***
Şi autorităţile sârbe de azi, deşi se revendică a judeca altfel decât extremist-naţionalist ca în vremea lui Miloşevici, au reţineri în a accepta o
reală democraţie faţă de minoritatea românească din Estul Serbiei. Şi să
luăm ca exemplu un caz concret care ţine de ati-tudinea diplomaţiei sârbe
actuale. Deputatul german Jurgen Hermann a realizat la începutul anului
2008 un raport pentru ACPE (Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei) în care a folosit expresia “vlahi/romani” cu referire la românii care
locuiesc în Serbia de nord-vest. Milos Aligrudici, şeful delegatiei sârbe
la APCE, membru al Partidulu Democrat al lui Boris Tadici, a prezentat
o serie de amendamente la Raportul Herrmann. Esenţial pentru Aligrudici
era ca sintagma vlahi/români să fie înlocuită cu cea de vlahi şi români
De fapt, Milos Aligrudici a cerut ca acel paragraf în care APCE solicita
Republicii Serbia să respecte drepturile românilor din Valea Timoc, adică
folosirea limbii materne în administraţia locala, mass-media şi şcoală, să
fie modificat astfel încât aceste drepturi sa fie acordate “minorităţilor
române şi vlahe”. E o tactică pe care comuniştii rusofoni din Basarabia au
folosit-o pentru a induce ideea existenţei a două limbi, românească şi
moldovenească, şi a două popoare, moldovenesc şi românesc…
***
Slăbicinea cea mare a fost şi rămâne cea a şovăitoarelor autorităţi
de la Bucureşti, dacă e să ne amintim doar cazul pierderii de către România a unei părţi din Banat-ca urmare a unui gest politic neputincios făcut
de regăţeanul Take Ionescu- ministru de externe şi şeful Comitetului
Naţional la Conferinţa de Pace de la Paris, de după primul război mondial. Take Ionescu a cedat atunci fără nici o rezistenţă 9.959 de kilometri
pătraţi din Banatul istoric Regatului sârbo-croato-sloven. Ceva mai bine
de o treime din teritoriul Banatului a fost cedat Iugoslaviei prin Tratatul
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de la Trianon fără luptă din partea diplomaţiei de la Bucureşti condusă
de Take Ionescu, al cărui nume a fost dat, culmea ironiei, unuia dintre
bulevardele importante ale Timişoarei, Capitala Banatului. Take Ionescu
nu a făcut nimic pentru pentru integritatea Banatului sub sceptrul Regatului României, nici el, nici şeful său de partid conservator Iancu Lahovary. La plecarea lui Take Ionescu la Conferinţa de Pace de la Paris, Ion
I. C. Brătianu, conform lui I.G. Duca, i-a cerut şefului Comitetului Naţional la Conferinţa de Pace: “Domnule Take Ionescu, ştim legăturile pe cari
le ai în străinătate; suntem convinşi că poţi aduce multe servicii propagandei Româneşti, ducându-te în Apus. Dar te rugăm să nu cedezi în
chestiunea integrităţii Banatului şi să nu îţi mai aduci aminte de teza pe
care ai susţinut-o în ajunul intrării noastre în război.”
E vorba de tratativele pe care România le-a dus cu aliaţii înainte de
primul război mondial, când Brătianu le-a cerut ruşilor, englezilor sau
francezilor să recunoască România, Bucovina întreagă şi Banatul întreg,
şi când Iancu Lahovary îi atrăgea atenţia că această poziţie era o părere
personală a şefului liberal, “pentru că sunt oameni politici în ţara aceasta
care susţin altă părere.” I.G. Duca a fost martor ocular în casa lui Brătianu când a venit şeful conservatorilor, Iancu Lahovary, vorbind şi în numele lui Take Inescu, cei doi care se înclinaseră presiunilor aliaţilor şi
cedaseră reprezentanţilor acestora şi Cernăuţiul şi parte din Torontal.
Iancu Lahovary i-a cerut lui Brătianu. “Primeşte căci de la noi nu vei avea
nici un sprijin!” Iar Brătianu i-a răspuns: “Când vei fi dumneata la guvern,
vei sacrifica pământul Neamului; eu nu-l sacrific.” Urmarea? Brătianu a
fost declarat indezirabil la Conferinţă, iar primul ministru de atunci al
Franţei, George Clemanceau, l-a acuzat pe tenacele om politic şi patriot
român de… “bizantinism”!
***
Ciudată a fost şi opinia unuia dintre oamenii importanţi ai Marii
Uniri din decembrie 1918, scriitorul şi publicistul Ghiţă Popp, un apropiat
al lui Iuliu Maniu şi unul dintre liderii Partidului Naţional din Transilvania, apoi ai Partidului Naţional Ţărănesc. Ardeleanul Gheorghe (Ghiţă)
Popp, nu altcineva, scria la 15 mai 1915 în revista “Tribuna”: “De la
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Nistru până la Tisa este o formulă poetică, nu însă expresiunea exactă
geografică a teritoriului nostru naţional incontestabil. (…) Din partea
mea, aş renunţa la oraşele: Careii Mari, Oradia Mare, şi poate chiar
şi la Sătmar. În sfârşit în Banat, părerea noastră puţin prezumţioasă
este că putem renunţa aproape în întregime la Torontal…”
***
Ruşine mare a produs şi delegaţia României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei la 1 octombrie 2008! Adunarea a adoptat Rezoluţia 1632 privind „Situaţia minorităţilor naţionale din Voivodina şi a
minorităţilor etnice române din Serbia”, cu trimitere directă la comunitatea românească din Timoc. Ca urmare a sprijinului acordat parlamentarilor sîrbi de către cei greci, ciprioţi si ruşi, dar şi a indolenţei deputaţilor
români care nu au fost prezenţi toţi la dezbatere, Rezoluţia nu a fost adoptată în forma propusă de raportorul Hermann. Votul a fost în favoarea deputaţilor sârbi, unii dintre deputaţii români lipsind de la vot. Ilie Ilaşcu,
deputat din partea PRM (partid pentru care singurii prieteni ai României
ar fi Marea Neagră şi Serbia!) s-a abţinut de la vot, pe motiv că nu voiafacă
jocurile… UDMR-ului! Culmea “patriotismului”, deputata democrat liberală Corneliei Cazacu a votat la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în favoarea amendamentului delegaţiei sârbeşti care îiconsideră pe
românii din Valea Timocului şi a Moravei drept “vlahi”! Probabil că nici
nu ştia ce votează. Nu ar fi de mirare ca, aşa cum au reuşit rusofonii comunişti din Basarabia să creeze în laboratoarele moscovite limba moldovenească, să vedem cum şi în Estul Serbiei sutele de mii de români de
acolo să fie consideraţi în viitor drept vorbitori de limbă… vlahă.
***
De Ziua Crucii, la Sărmânovăţ- Negotin, la 27 septembrie 2008,
supravegheaţi de o poliţie sârbă binevoitoare desfăşurată pe marginea
drumului spre Cladovo, către graniţa românească, patru preoţi ortodocşi
români, Iel Bobului din Valea Moravei, Boian Alecsandrovici din Valea
Timoc, Adrian Boba din Banatul sârbeasc şi Ion Mermeze din Banatul
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românesc au oficiat slujba religioasă în faţa a peste două sute de români
timoceni dar şi destui călători veniţi din Ţară. Mica sărbătoare a Troiţei
s-a încheiat după amiaza, târziu. Nu înainte de a fi rugat de un apropiat al
părintelui Bojan să şterg o imagine de pe aparatul digital în care tânărul
preot Alecsandrovici dădea mâna cu doi dintre poliţiştii sârbi care asigurau ordinea adu-nării noastre. M-a rugat să o fac şi poliţistul, apoi şi o
colegă a acestuia, care vorbea o engleză impecabilă, toate acestea pentru a nu-i face rău - nu lui Boian - ci poliţistului sârb - căci, aşa cum se
întâmplă în comunităţile mici, “miliţionerul” era în relaţii bune cu toată
lumea cinstită din Negotin, fie sârbi, români, vlahi sau rumâni…
După două zile de călătorie printre fraţii de aceeaşi limbă din Estul
Serbiei, am plecat spre casă. La Cladovo, ultimul orăşel sârbesc înainte
de a ajunge la Porţile de Fier, spre Orşova, intru într-un ma-gazin să-mi
cheltui puţinii dinari rămaşi din diurnă. Cumpăr câteva mărunţişuri,
plătesc iar casiera mă salută, înainte de a ieşi din magazin, într-un fel
neaşteptat: “Haide, dovigenia, cuscre!”…
***
În a doua decadă a lunii octombrie 2008, inimosul Sandu Cristea
Timoc a “convocat” la Timişoara cea de-a XII-a ediţie a Congresului
international “Identitatea culturală a tuturor romanilor”, organizat de Asociaţia “ Astra Română pentru Banat, Porţile de Fier şi românii de pretutindeni”, sub patronajul Presedinţiei şi Guvernului Romaniei, a
Mitropoliei Banatului, a autorităţilor judeţene şi municipale, a universităţilor timişorene şi a Asociaţiei Istoricilor Bănăţeni, Studenţilor
Basarabeni ca şi a asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina. Tema ediţiei a
fost “Stăpânirile domnitorilor români, de la Poarta Fierului, Podunavia şi
pâna la Darstor şi Marea cea Mare.“ Au susţinut comunicări în plen IPSS
Nicolae Corneanu - mitropolitul Banatului, P. On. Boian Alexandrovici
(Timoc, Serbia), Ivo Gheorghiev (Bulgaria), Vasile Barbu (Voivodina,
Serbia), prof. Vasile Negrei (Chişinău, RM), prof. univ. dr. Radu Păiuşan
- preţedintele Asociaţiei Istoricilor Bănăteni iar la secţiunea “istorie” prof.
George Liviu Teleoaca (Bucuresti) - “Rolul Daciei în edificarea unităţii
82

Calatorie in Tara Romanilor ed a II-a 04-12-2008 v8:Layout 1 03.07.2012 08:58 Page 83

Călătorie în Țara Românilor

europene de azi”, prof. Carol Vincze (Timişoara) - “Religia traco-dacogeţilor”, dr. Afrodita Carmen Cionchin (Bucureşti) - “Romania de la
Mare”, lect. univ. dr. Alexandru Radulescu (Timisoara) - “Unitatea premedievală românească”, prof. Teodor Pocol (Timişoara) - “Aromânii, autohtonii Peninsulei Balcanice, prof. Ionel Cionchin (Timişoara) - “De la
Lederata la Tivisco”, Laurenţiu Nistorescu (Lugoj) - “Regalitatea getodacică: momentul Rubobostes”.
Întâlnirea a avut un impact diferit, mai ales asupra celor veniţi din
Serbia de Răsărit-Timoc. Dacă timoceanul Duşan Pârvulovici s-a arătat
mulţumit de reuniune, văzând-o ca pe un binevenit prilej de a schimba impresii românii între ei despre trecutul neamului, poetul Vasile Barbu din
Uzdinul bănăţean s-a arătat supărat de sterilitatea unor asemenea dezbateri, cu toată declarata lor bună intenţie…
***
Şi se pare că Vasile Barbu a avut dreptate. Vineri, 24 octombrie
2008, clericul Bisericii Ortodoxe Române Bojan Alecsandrovici a primit
decizia oficială de caterisire din treapta preoţiei, venită din partea episcopului sârb Iustin al Episcopiei Ortodoxe Sârbe din Timoc, o dovadă în
plus că Biserica Ortodoxă Sârbă nu agreează de loc existenţa ortodoxiei
române pentru românii/vlahii din Serbia de Răsărit –Timoc. Textul actului de acuzare şi de caterisire a părintelui Boian emis de BOS sună
ca-n plin ev mediu: “Pe baza sfintelor canoane, propun ca, pentru greutatea încălcărilor, Tribunalul Bisericesc al Eparhiei Ortodoxe Sârbe de
Timoc, ca tribunal competent în acest proces, prin aplicarea sfintelor
canoane, precum şi Regulelor penale ale Bisericii Ortodoxe Sârbe, acuzatului presbiter (Boian Alexandrovici) să se pronunţe pedeapsa – caterisirea
din treapta preoţiei. Circumstanţe de uşurare pentru acuzat nu am găsit,
pentru că numitul a rămas stăruitor în lucrarea sa necanonică, în contra
scrisorii părinteşti a Episcopului de Timoc şi a multor avertismente că
împotriva lui se va începe cu procesul la tribunalul bisericesc.”.
De fapt, Biserica Ortodoxă Sârbă a ignorat, cu bună ştiinţă, faptul
că preotul ortodox român Boian Alecsandrovici e cleric al Patriarhiei
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Române, de unde a şi primit binecuvântarea pe care BOR o menţine în
continuare…
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Bora Geambru şi
Cristea Sandu Timoc Timişoara
- 1998

Băştinaş din Geanova

Casă veche
din Geanova - 1995

Casă veche
din Negotin - 2008
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Ambasadorul Ioan Macovei
(dreapta) la o întâlnire cu muzica
românească - Belgrad, mai 2008
Sibina şi Marcu,
doi pui de români
din Negotin - mai 1994

Fete din Timoc
în costum naţional

Alexa Nicola şi fluerul său
fermecat, Geanova - 1995
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Zoran Sibinovici,
în redacţia
cotidianului
“Timişoara”,
alături de ziaristul
Ioan Sorincău
(Sorin Began) - 1994

Părintele
Constantin Micu
şi dr. ing.
Gheorghe
Ciuhandu,
descoperind
în Timoc cuptorul
pentru “fabricat”
cărbune de lemn 1995

Rudna Glava - 2008
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Tineri români (“vlahi”) din Munţii Homole,
îmbrăcaţi în ţinuta strămoşilor daci

Rada Balaban - Rudna Glava 1995

Geanova (Dusanovac) - 2008

Sfinţirea Crucii 27 septembrie 2008,
Sărmânovăţ, Negotin.
De la stânga
la dreapta, Iel Bobului,
preot al românilor
din Valea Moravei,
părintele Ion Mermeze
din Ghiroda
şi Bojan
Alecsandrovici,
preotul românilor
din Valea Timoc.
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Capitolul V
Tribalia
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Ne luăm rămas bun de la “timoceanienii” din Geanova şi ne gătăm
de plecare spre Vidin, în Bulgaria, la ceilalţi români “vlahi”. Stăm înainte de a porni - la masa vlahă, plină de bunătăţile gătite de Dobriţă
Barbu, maestru-bucătar. Dobriţă Barbu (Barbulovici) din Geanova umflă
cu pompa iedul proaspăt tăiat. Umflă iedul ca să-l belească mai uşor. După
care, aruncă blana. Aici, la Geanova, o piele dintr-asta nu face nici cât o
sticlă de bere nemţească. Blăniţa e albă şi străluceşte frumos. Dobriţă o
aşează pe o ulucă de gard: poate o avea nevoie cineva de ea...
Cântă a jale, din fluier, bătrânul Alexa Nicolici (Alexa Nicolae cum
vine pe româneşte). E în vârstă de 70 de ani. Nu mai ştie numele cântecului. Dar îşi aduce bine aminte versurile: “O muică budăloasă o avut
fată frumoasă”. Înainte de masă, părintele consilier Constantin Micu,
“ţăran din Ţară”, spune “Tatăl nostru” în româneşte. Românii se închină,
cu toţii, smeriţi.
***
Cu friptură de ied, cu pită coaptă în casă, brânză şi o sticlă cu apă
“în straiţă”, pornim la drum spre fraţii din Bulgaria. Mergem dincolo de
Timoc. Gazda noastră din Geanova, Boris Geambru, ne însoţeşte.
Coborâm spre Negotin. Primul sat întâlnit e Samarinovac. “Uite în
dreapta”, zice Bora Geambru. “E satul Dăigroşi, că-s locuitorii lui tare
graşi. Români! Ia vezi şi la vale, tot sat românesc! Numai cela din deal e
sârbesc. Că sârbii au venit mai târziu şi au găsit valea’ceasta ocupată de
noi, de români. De vlahi, cum s-ar zice! De aceea, valea, până la Dunăre,
şi dincolo, i se spune Valea Vlahilor. Şi sârbii o numesc la fel. Iar nemţii
îi zic “Valahische Ebene”. Şi ştii care-i cel mai mare oraş din Valea
Vlahilor? E Bucureştiul, măi!”.
Cale de cinci-şase kilometri de graniţa sârbească, pe un drum ce
iese din şoseaua naţională, ajungi în comuna Gânzovo din Bulgaria. Pe
româneşte, Gânzova. Comună mare, cu centrul amintind de cel al oraşelor
italieneşti, având piaţa largă şi rotundă. Oprim la o casă arătoasă, ridicată
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într-un stil românesc aproximativ, şi batem la poartă. E o clădire cu etaj
şi cu mansardă. Ne deschide Boris Florov. Adică, Boris Florea. Ca toţi
cei din Gânzova vorbeşte bine româneşte. Boris Florea e meşter mecanic.
Casa şi-a făcut-o din “mecanică”, lucrând în sat. Alţi consăteni au case
mari doar că au lucrat în Germania. Tot ce-a făcut Boris Florea e pentru
nepotu-său, Grişa. Acesta, Grişa Florea, vorbeşte româneşte ceva mai
greu. A fost locotenent în nişte trupe speciale bulgăreşti. Boris nu dă amănunte prea multe. Dar povesteşte că purta pistol la şold şi spray sub braţ.
A renunţat apoi la meserie. Era prea periculos. S-a însurat cu o româncă
de lângă Turnu Severin, din România, Lili, în vârstă de 18 ani.
***
Boris Florea din Gânzova ni-l dă drept ghid pe nepot, pe Grişa. Să
ne ducă pe Dunăre, să vedem Oraşul Dii. Şi acolo trăiesc români. Dii,
aşa-i spun românii de acolo Vidinului. Trecem prin localitatea Inovo.
“Până acum zece ani - îşi aminteşte Florea junior - aşezarea se numea
Smârdan. Acum nu mai este”. La intrarea în Smârdan (Inovo), Grişa ne
arată un şanţ larg de vreo 5-6 metri lungime: “Când s-au bătut turcii cu
românii şi bulgarii la 1877, atunci s-a umplut şanţul cu stârv de om.
Mirosea tare rău. De aceea i s-a şi spus locului “Smârdan”.”
Ajungem la Dii către prânz. Oraşul e măricel. Dar e murdar. “Nu era
aşa pe vremea comuniştilor”, zice fostul locotenent de la trupele speciale.
Şi-mi spune o poveste despre primarul Vidinului, primar al opoziţiei anticomuniste. Era el primar la Vidin, dar când se ducea acasă, la sat, uita
că e orăşean şi lucra la acoperiş, ca tot omul gospodar, că trebuia reparat.
A căzut de pe acoperiş şi a murit.
Stăm de vorbă în faţa unui monument imens, “Monumentul Libertăţii”. Feţele de piatră ale soldaţilor şi partizanilor bulgari care au luptat în cel de-al doilea război mondial sunt mânjite acum cu vopsea roşie.
O răzbunare nemeritată.
Cetatea cea veche din Vidin, cea turcească, este bine păstrată. Face
umbră protectoare unor tineri care stau întinşi pe malul Dunării. Peste
fluviu se vede Calafatul românesc. Din Vidinul turcesc a plecat ghiuleaua
care a ucis primul soldat român în războiul din 1877 -1878. Se numea
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Constantin Popescu şi era sergent de artilerie. A fost ucis la 14/26 iunie
1877, după amiaza şi a fost înmormântat cu onor în Valea Vlahilor de dincolo de Dunăre, la Calafat. I s-au pus două coroane pe mormânt. A fost
primul erou al Războiului de Independenţă.
***
S-a întâmplat în noiembrie 2005. Dinamo Bucureşti joacă un meci
de fotbal în grupele cupei UEFA, la Sofia, pe stadionul Ghiorghi Asparuhov cu echipa “LEVSKI SOFIA”. Din Bucureşti pleacă şapte autocare pline cu “câini roşii”- porecla suporterilor dinamovişti - spre capitala
Bulgariei. Două sunt întoarse pe drum, după ce mai mulţi fani români au
fost atacaţi cu furci şi topoare de suporterii bulgari ai echipei Levski. Se
lasă cu capete sparte şi mâni rupte printre “ai noştri”. “Drukerii” de peste
Dunăre apără cu îndârjire numele echipei favorite, “LEVSKI”, dat după
cel al eroului lor naţional Vasil Levski (1837-1873), un mare luptător împotriva dominaţiei otomane. De fapt, Vasili Levski se numea Vasile Ion
Câncea. Acelaşi Vasile Ion Câncea care la anul 1863 primea din partea
domnitorului Alexandru Ioan Cuza steagul propriu al românilor suddunăreni, creat de Mihail Kogălniceanu pentru a stârni mândrie faţă de
neamul lor despărţit doar de apa Dunării. S-o fi mândrit Vasil Levski adică Vasile Ion Câncea - cu steagul Tribaliei căpătat în dar de la Vodă
Cuza, iar peste câţiva ani- la 1877 - patru batalioane de voluntari români
din Tribalia Orientală (Bulgaria de Nord) şi Tribalia Occidentală (Valea
Timoc) au ajuns la Smârdan, Griviţa şi Plevna pentru a lupta alături de
fraţii lor împotriva osmanlâilor şi a-şi câştiga astfel, împreună,
neatârnarea.
***
Inginer care a lucrat o vreme la minele din Bor, Mladen Petrov din
comuna Cosova de lângă Oraşul Dii a colindat Italia şi Franţa, apoi s-a
căsătorit şi s-a stabilit la Paris. De fapt, lângă Paris, la Champigny. A
strâns - fără ştirea nevestei - bănuţ peste bănuţ iar agoniseala a trimis-o
la Vidin, sponsorizând ani buni prima revistă în limba română de acolo,
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“VREME”, în care au fost publicate crude adevăruri despre soarta comunităţii româneşti din Timocul Bulgăresc. Mladen Petrov găseşte bani
pentru ca poeţi de limbă română din satele din jurul Oraşului Dii să-şi
publice cărţile în limba maternă. Cea mai mare parte din fondurile strânse
pentru noua statuie a Mariţei, copila româncă eroină de la Smârdan din
anul 1877, tot Mladen Petrov de la Paris le-a strâns. (Prima statuie a fost
distrusă de bulgari după Pacea de la Bucureşti din 1913. Mariţa, o copilă
româncă de 15 ani, a luptat alături de alte 36 de fete pe reduta de la Smârdan, unde a şi fost ucisă.). Doar că autorităţile bulgare “ democrate” au
refuzat amplasarea statuii tinerei eroine în locul unde fusese amplasată
iniţial, înainte de distrugerea ei. Şi asta l-a durut pe Mladen Petrov, aşa
cum l-a durut şi distrugerea de către autorităţile de la Sofia a cimitirelor
de eroi români care au murit pentru eliberarea Bulgariei de sub turci în
bătăliile din anii 1877şi 1878. Ca şi Cristea Sandu Timoc din Timişoara
- care s-a temut să se mai întoarcă în Timocul de baştină de teama securităţii lui Slobodan Miloşevici - şi “bulgarul” Mladen Petrov s-a temut să
se întoarcă pe tărâm natal, fiind considerat de autorităţile “democrate”
bulgare de după 1990 “ persona non grata”.Trecutul său de promotor al
năzuinţelor românilor tribalieni nu a scapat vigilenţei serviciilor secrete
din Bulgaria. Apariţia în limba franceză a cărţii “La Tribalie” (Tribalia) a
iritat Sofia în aşa hal încât, dacă s-ar fi întors la Vidin, Mladen Petrov ar
fi fost arestat şi întemniţat.
***
La Tribalie este o carte document despre vechea provincie romană
Tribalia, cea cu capitala la Bononia (Vidin), despre perioada de romanizare densă a Tribaliei, fenomen care, ca şi în cazul Daciei Romane,
dar la altă scară, explică latinitatea şi, mai ales, întâietatea populaţiei
“vlahe” din Timocul Bulgăresc în raport cu slavii de sud şi cu bolgarisi
(volgarisi), veniţi de pe Volga mult mai târziu. Volumul tradus în limba
română şi tipărit la anul 1996 cu titlul “Sacra Tribalia” este un amplu
document bazat pe izvoare slavone, bulgare, germane, franceze, italiene,
care scot în relief dimensiunea romanităţii sud-dunărene din Tribalia Orientală şi Occidentală. Iar cel care a realizat acest document greu de combătut, pentru că nu i-a plăcut numele pe care istoria vitregă i-a obligat
96
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moşii şi strămoşii să-l poarte în locul celui adevărat, românesc, s-a autobaptizat în exil, dându-şi un nume în care se regăseşte toată mândria lui
de patriot român şi sub a cărui taină a trecut la cele veşnice în primăvara
anului 2008: ION DI LA VIDIN.
***
Câţi români mai trăiesc azi în Bulgaria? Acolo, în Valea Vlahilor?
Statisticile sunt sărace. Incomplete. Sunt pomeniţi bulgarii, macedonenii
şi aproape un milion de turci. Şi vreo 250.000 de “alţii”... Câţi dintre
aceşti “alţii” sunt români? 100.000? 200.000? Cine mai ştie? Cine vrea să
mai ştie? Din nefericire, nu mai avem un Nicolae Iorga care să prezinte
lumii situaţia reală a românilor de dincolo de Dunăre şi să se bată pentru
nemurirea lor între celelalte seminţii din Balcani şi nici Ion di la Vidin nu
mai e...
O speranţă ar fi în revigorarea Bisricii Ortodoxe Române din Timocul bulgăresc, măcar dacă amintim faptul că preotul Valentin din Rabrova,
regiunea Vidin, a început a oficia slujbele şi în limba română încă din
anul 1997, permisiunea oficială primind-o din partea oficialităţilor bulgăreşti în anul 2007...
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Românul Grişa Florea (Florov)
din Gânzova - jos şi bunica acestuia - dreapta - 1994

Stema Tribaliei

Monumentul
eroilor români
din războiul
de independenţă
(1877-1878),
lăsat în
paragină
la Arceri Remesiana,
Bulgaria.

Ion di la Vidin

Piatra de la Remesiana
inscripţionată în limba latină

Monumentul de la Smârdan a fost inaugurat la 20 de ani de
la Războiul de Independenţă, în 1897, în prezenţa oficialităţilor şi a veteranilor de război români. A fost distrus 16
ani mai târziu de naţionaliştii bulgari, după al II-lea Război
Balcanic şi Pacea de la Bucureşti (1913) Monumentul era
din bronz şi purta numele unei eroine românce, MARIŢA ,
voluntara care a făcut parte dintr-un grup de 37 tinere fete
din Bregova, Gânzova şi alte localităţi româneşti din jurul
Smârdanului. Lor li se dăduse în grijă, de către Generalul
Nicolae Haralambie o parte din serviciul sanitar şi distribuirea apei şi hranei soldaţilor din tranşee. Mariţa, în vârstă de 15 ani, a fost
prima dintre cele cinci victime căzute la Smârdan, ea fiind rănită mortal.
98
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CAPITOLUL VI
Maica Tereza
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În biroul inginerului timişorean Dorin Murariu - era pe la la mijlocul
anilor ‘90- întâlnesc trei albanezi veniţi cu afaceri în România: bărbaţi trecuţi de 40 de ani, oameni serioşi, cu preocupări profesionale tehnice. Unul
e catolic, ceilalţi doi sunt musulmani. Catolicul se numeşte Robert Dhamo
şi vorbeşte româneşte foarte bine. Învăţase limba nu de la fârşeroţi, nu de
la “ciubanii” din Albania (cum sunt numiţi românii cei vechi de acolo,
crescători de oi, semn de bogăţie într-o ţară muntoasă cum e Albania), ci de
la românii din România, aflaţi cu afaceri de lungă durată prin ţara lui Skandebeg înainte şi după 1989.
Robert ne dezvăluie nume de “ciubani” din ţara sa, pe unii
cunoscându-i personal, fiind chiar prieten cu aceştia: Petru Nacu, Aleco
Bare, Laci Iano, Kali Gagea, Duka Petrache ori Anastase Cristache din
Seleniţa. Toţi români de viţă veche...
Ceilalţi doi albanezi, musulmanii, povestesc cum ştiu ei că au ajuns
ciubanii, vlahii, adică, în Albania: au venit prin secolul al XII-lea, al XIIIlea. Ne întoarcem cu vorba în timp până la împăraţii romani. Cei doi albanezi musulmani acceptă în final că în cazul “ciubanilor” ar putea fi
vorba şi de urmaşi de-ai daco-romanilor, plecaţi cu trupele romane la sud
de Dunăre, odată cu retragerea aureliană la anul 271, după Hristos...
***
Robert Dhamo dă câteva exemple de cuvinte din “limba veche” vorbită de “ciubanii” din Albania, cuvinte care aduc foarte bine cu cele din
româna noastră: cal = cal; măgar = gomar; iepure = iepur, belea = belé.
Stăm de vorbă, mai departe, despre vlahi, ciubani, aromâni, despre scriitorul Ismail Kadare şi nu mă pot abţine să nu remarc, cu glas tare, că ei, cei
trei albanezi care se declară urmaşi neaoşi de i-lliri, seamănă la fizionomie
teribil cu românii, ca şi cum ar fi, cu toţii, fraţi din aceeaşi mamă şi acelaşi
tată. Numai religia le-a fost schimbată albanezilor după năvala turcilor în
Balcani, mai ales după moartea lui Skandebeg. Din ortodocşi au devenit
musulmani, iar Dumnezeul lor s-a numit, deodată, Alah! Şi totuşi, la Euro101
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visionul anului 2006 reprezentantul Albaniei la marele concurs al cântecului
european purta la gât un lănţug de care era prinsă crucea creştinească...
***
Aromâni, prin mamă, tată ori unul dintre bunici, îi găsim pe Lucian
Blaga, Octavian Goga, Dimitrie Bolintineanu, Constantin Belimace,
Dosoftei Mitropolitul, Andrei Şaguna,Tache Papahagi, George Murnu, cel
care a tradus Iliada şi Odiseea în româneşte, bănăţeanul Alexandru Mocioni de Foeni, Emanuil Gojdu, unul dintre cei mai bogaţi intelectuali din
Austro-Ungaria secolului al XIX-lea, Baronul Sina, mare financiar vienez,
apoi Nicola Dumba, negustor şi industriaş, cetăţean de onoare al Vienei,
Tiberius Cunia, profesor la Universitatea din Syracuse, Theodor Capidan,
Camil Ressu (Rhessus), Toma Caragiu, Stere Gulea, Ion Caramitru, Teohar Mihadaş, Vasile Tode, Victor Papacostea, cei din familia Djuvara - din
armatori şi palicari veniţi din Grecia, au ajuns în România deputaţi, jurişti
şi filozofi - fraţii Capşa, fondatorii “Casei Capşa” din Bucureşti, V. A. Urechia, medicul Ioan Nicolidi de Pindo, numit de împăratul austriac Iosif al
II-lea (fiul Mariei Tereza) medic al coreligionarilor din Viena. Iar dacă e
să mergem îndărăt, chiar Fedru, fabulistul, o fi fost chiar neam cu noi, căci
în ediţia “Phoedri Fabulae”, apărută la anul 1725 în Olanda, Tranquillus
Fabrius spunea că Fedru “este născut în Tracia, numită azi România, supusă sultanului Turcilor”.
Bănăţeanul Alexandru Mocioni ( Alexandru de Mocioni), cel născut la Budapesta în 4 septembrie 1841, era dintr-o familie macedo-română
care îşi trăgea seva din provincia Aspropotam a Tesaliei. Muciu sau
Muceană s-ar fi chemat acasă în Tesalia iar Mocioni este forma
românească a numelui. Mai târziu, trăind în Austro-Ungaria de după anul
1867, au fost trecuţi în acte în forma maghiarizată, adică Mocsonyi, tot
aşa cum în Banatul sârbesc după primul război mondial Teoader Barbu
din satul Straja a devenit Todor Barbulov şi i-a şi fost aşa trecut numele
pe grinda dinlăuntrul bisericii. Doi fraţi aromâni pe nume Mocioni - spune
povestea - s-au înrolat sub steagurile armatei creştine la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Unul dintre Mocioneşti a murit în bătălia de la Zenta.
Celălalt, preotul ortodox Petru Mocioni, a însoţit armatele prinţului Eu102
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geniu de Savoya în campania antiotomană, căzând într-una din luptele
pentru eliberarea Timi-şoarei. În fine, pe la 1747, un al treilea frate Mocioni, Constantin, protopresbiter greco-neunit, se stabileşte în Ungaria.
Doi dintre cei cinci fii ai lui, Andrei şi Mihai au fost înnobilaţi de Iosif al
II-lea şi au întemeiat cele două ramuri ale familiei conţilor de Mocioni:
din Ungaria şi de Foen din Banat (cu conac în comuna Foeni, judeţul
Timiş).
Alexandru Mocioni devine la doar 24 de ani deputat în Camera Ungară unde va prezenta petiţia tinerilor români pentru a dezbate proiectul
de lege privind înfiinţarea Universităţii din Cluj. De asemenea, s-a remarcat prin acţiunile sale pentru înfiinţarea unui Partid Naţional al
românilor din Banat şi Crişana, al cărui preşedinte a fost timp de patru
luni. Pentru a sprijini politica naţională a înfiinţat în 1893, la Timişoara,
ziarul “Dreptatea”. Meritele sale politice au atras atenţia şi respectul
românilor din Vechiul Regat, astfel încât Take Ionescu îl vizita adesea la
castelele din Căpâlnaş, Birchiş şi Bulci, iar regele Carol I i-a acordat o
lungă audienţă la castelul Peleş.
Remarcabil este şi mecenatul său cu fonduri pentru ajutorarea şcolilor româneşti, pentru construirea muzeului ASTREI şi Societatea pentru teatru român pe care o va conduce până la moarte. Implicat în viaţa
studenţilor români din Budapesta, a patronat Societatea Academică “Petru
Maior” a acestora. Gestul suprem de filantrop al lui Alexandru Mocioni
a fost înfiinţarea Băncii “Albina” la Sibiu, căreia i-a asigurat din averea
sa capitalul social obligatoriu. Alexandru Mocioni a sprijinit cu dărnicie
concursul corurilor bănăţene la memorabila adunare de la Lugoj (1896)
a “Asociaţiei Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului
Român” (ASTRA), fiind între anii 1896-1909 preşedinte de onoare al
“Reuniunii române de muzică şi cântări”. Vorbind despre rolul lui în viaţa
muzicală a Banatului, Tiberiu Brediceanu spunea despre cel mai faimos
bărbat din neamul Mocineştilor de Foeni că “a avut multă dragoste şi
înţelegere pentru muzica populară românească şi cu deosebire pentru străduinţele şi prestaţiunile corurilor bănăţene. Emularea de coruri săteşti,
aranjată în Lugoj la 1896, când pentru prima oară se detaşează Banatul
“ASTREI” transilvănean, o prezidează Alexandru Mocioni”.
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***
Autostrada care pleacă din Sârbia către Salonic străbate Macedonia
- Skopje şi ajunge în Grecia. Drumul “curge” de-a lungul râului Vardar
care, odată intrat în Macedonia grecească, se numeşte Agios: “La Vardar
ce cură-n mare, alergând pe pat de flori”, scria Dimitrie Bolintineanu.
Dimitrie Bolintineanu era neam de aromân, un fel de român mai trac decât
noi, aşa cum au rămas atâta vreme aromânii din Macedonia sârbească sau
aromânii din Macedonia grecească. Aromâni trăiesc în Macedonia Skopje, aromâni trăiesc în Macedonia grecească (numiţi cuţovlahi - “vlahi
şchiopi” sau “ţinţari”, pentru că pronunţă cifra 15 “ţinţisprezece”, aşa cum
o fac şi grecii, de altfel).
Iar în Albania stau mărturie vechimii neamului alţi aromâni de viţă
veche, zi şi fârşeroţi. Despre un anume oraş al aromânilor din sudul Albaniei se spune că avea în urmă cu doar o sută şi ceva de ani o populaţie
care era întrecută doar de cea a Stambului turcesc şi a Atenei greceşti. E
vorba de Moscopole-Voshopole - capitala oierilor vlahi din Albania,
supranumită şi Atlantida Aromânilor. Oraşul era locuit în exclusivitate de
vlahi (aromâni). Spre sfârşitul secolului al XVIII- după cum o arată documentele vremii - existau în Moscopole corporaţii manufacturiere, societăţi comerciale, instituţii bancare, şcoli comunitare, o tipografie şi o
şcoală superioară - Noua Academie - şi aproape şaptezeci de biserici ortodoxe. Cu toate că limba folosită în şcoli - ca şi în biserică, de altfel - era
cea grecească, la tipografia din Moscopole s-au tipărit cărţi de cult dar şi
de uz şcolar în grai aromân, cu litere greceşti. Oraşul era locuit de comercianţi, postăvari, pielari, bijutieri, caravanari (care trasportau mărfurile cu
caravanele cu catâri) fabricanţi de arme, cărturari, arhitecţi, bancheri,
poeţi ş.a. Din nefericire, în două rânduri, oraşul a fost jefuit şi ars de guvernatorul Ali Tebelin, Paşa din Ianina (“Leul”) şi de trupele de albanezi,
determinând emigrarea masivă a populaţiei şi făcând din Moscople doar
un sat cu vreo mie de locuitori, aşa cum se arată aşezarea azi.
Aromanii din Albania şi Grecia s-au răsfirat datorită pustiirilor
turceşti din secolul al XVIII-lea în mai toată Europa Centrală, mari
familii înstărite de armâni, din Moscople ori din alte părţi ale Balcaniului, stabilindu-se la Bucureşti, Belgrad, Viena, Veneţia, Budapesta, în
104
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Transilvania (familia neguţătorului braşovean A. Tombru, de exemplu).
În Banat a ajuns nu doar vestita familiei a Mocioneştilor (de Foeni), ci
şi cea a lui Toma Naum Macri la Timişoara (din banii căruia s-a ridicat
unul din imobilele impozante ale Timişoarei, “Casa cu Atlanţi”). La Sânnicolau Mare, în anul 1781, doi fraţi machedoni, Cristof şi Ciril Nacu,
cumpără pământ în jurul aşezării pentru păşunatul numeroaselor turme
de oi pe care le aveau. Fraţii Naco se maghiarizează, îşi iau numele de
Nako, trec la religia romano-catolică şi sunt înnobilaţi. Familia NacuNako este cea care ridică biserica catolică în Sannicolau Mare la anul
1824, frumosul castel din oraş la anul 1864 şi înfiinţează prima şcoală
agricolă la anul 1799, care va funcţiona ca şcoală particulară a familiei
Nako până în anul 1889.
***
La Miskolc, al treilea oraş ca mărime din Ungaria, aflat nu departe
de graniţa ungaro-slovacă, se află zidită Biserica Ortodoxă a Sfintei
Treimi, acum aparţiând Bisericii Ortodoxe Maghiare - subordonată Patriarhiei Ruse. Sfânta Masă din Altar poartă o inscripţie edificatoare:
„dăruita de Evreta Şaguna" - adică de bunicul lui Andrei Saguna. Iar o altă
inscripţie, de pe faţada bisericii, lămureşte: "Această biserică a Sfintei
Treimi s-a întemeiat în 1785 pe timpul puternicului împărat Iosif II, regele
Ungariei, şi s-a isprăvit în anul 1806, pe timpul puter-nicului împărat
Francisc II, regele Ungariei, cu cheltuiala fraţilor valahi din Macedonia". Biserica a fost sfinţită în anul 1806 de episcopul din Buda, Dionisie
Popovici. În arhivele Bisericii Ortodoxe din Miskolc se află în păstrare
Protocolul Cununaţilor în care dai de următoarea însemnare: „1 mai
1802, Naum, fiul lui Evreta Şaguna, dupa a treia vestire în biserică, a luat
în a doua căsătorie de muiere legitimă pe Anastasia, fiica lui Mihail Muciu
şi s-au cununat prin mine, preotul Constantin. Naş a fost Anastasiu, fiul
lui Adam Ghergha". Cei doi tineri însurăţei, Naum şi Anastasia-originari din Grabova, de lângă Moscopole- erau părinţii lui Anastasiu Şaguna. Botezat de părinţi în religia romano-catolică, Anastasiu Şaguna
trece la anul 1826 la ortodoxie , urmează filozofia şi dreptul la Budapesta,
apoi teologia la Vârşeţ, pentru ca la anul 1833 să se călugărească, luân105
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du-şi numele de Andrei şi urcând în timp scurt treptele ierarhiei bisericii
ortodoxe până la rangul de Mitropolit al românilor din Ardeal. Rolul
major pe care pe care l-a avut Andrei Şaguna în istoria Transilvaniei
l-a determinat pe scriitorul Stere Diamandi să scrie: La temelia dezrobirii
Ardealului stă jertfa celui mai însemnat centru de cultura si civilizatie
aromaneasca”. Diamandi se refera la Moscopole, “Atlantida Aromânilor” din veacul al XVIII-lea...
***
Cu gândul la fabulele lui Fedru, îţi vin în minte câteva dintre vorbele
scoase de fabulist din seva neamului său şi pe care le cunoaştem - noi,
românii - atât de bine: “După război, mulţi viteji se arată”, “Ochiul
stăpânului îngraşă vita”, “Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face”, “După faptă
şi răsplată”.
Şoferul autocarului nostru face “pană”. Pune cricul la roată dar instalaţia hidraulică nu-i funcţionează şi autocarul, plin cu turişti, rămâne
neclintit la margine de drum. Oprim un TIR cu număr de Bitolia şi-i cerem
ajutor şoferului. În zona Bitolia - Ohrid din Macedonia fostei Iugoslavii
trăiesc mii de aromâni. Unii istorici duc numărul lor spre o sută de mii!
Şoferul TIR-ului se numeşte Vasco Beicovski şi-şi spune macedonean.
Macedonenii vorbitori de limbă slavă şi veniţi în Europa pe la veacurile
VI-VII se socotesc şi ei urmaşii tracilor. Aceasta cu toate că vorbesc o
limbă apropiată de cea bulgărească. Chiar şi bulgarii îi socotesc pe macedoneni de-ai lor, din neamul lui Asparuh, venit la sud de Dunăre pe la mijlocul mileniului I. Îl întreb pe Vasco de ce anume sunt aşa de mari taxele
de pe autostrada - unica - din Macedonia, că asta cam seamănă a “jumuleală”. Macedoneanul Beikovski râde cu gura până la urechi: “Păi, ministrul transporturilor e de-al vostru, vlaşi, Iorgo Sendovschi. Plângeţi-vă
la el!”. Mai aflăm că încă alţi patru miniştri ai Fostei Republicii Iugoslave
Macedonia (Skopje) sunt “vlaşi”. Adică “de-ai voştri”, adică români.
“Numai că-s cam comunişti”, zâmbeşte Vasco.
De aftfel, Presedintele Parlamentului macedonean la anul 2007,
Liubisha Georgievski, e aromân originar din Bitol, ca şi Ministrul Integrării europene Gabriela Konevska-Trajkovska şi vicepremier la anul
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2006, care se trage tot din familie de armâni.
***
Categoric, crede Vasco Beicovski, celebrul fotbalist Gică Hagi e
macedonean sută-n sută, nu român! Părinţii lui, zice Vasco, sunt din
părţile Bitoliei. Maica Tereza era şi ea macedoneană, cred destui macedoneni, şi provenea dintr-o familie de albanezi. S-a chemat însă Agnes
Boiangiu. Am aflat la Arhiepiscopia Romano-Catolică a Bucureştilor că,
într-adevăr, Boiangiu a fost numele Maicii Tereza, şi că s-a născut la 26
august 1910 la Skopje iar numele Boiangiu era des atribuit familiilor
aromâne. Îl întreb pe Vasco dacă armânii au şcoală în limba română.
“Sigur că au.”, vine răspunsul. Spre ruşinea mea, nu-l cred pe macedonean: de acasă plecasem cu informaţia că armânii din Bitolia şi Ohrid
nu au şcoală şi nici slujbă religioasă în limba maternă. Vasco avea dreptate în cele spuse. La întoarcere în ţară, Cristea Sandu Timoc, secretarul
“Astrei Române”, mi-a spus că informaţii parvenite lui de la Societatea
Macedonenilor din România arătau că armânii din zona Skopje sunt cel
mai bine trataţi din această regiune a Balcanilor: au şcoală în limba armânească, dar slujbă religioasă, nu. Mai mult, România a deschis în 2007
un consulat onorific la Bitola, cu sediul în centrul oraşului, în apropierea
fostul consulat român care a exista la începutul secolului XX. Ceremonia
de inaugurare a fost onorată de oficiali români- fiind de faţă Adrian Constantinescu, ambasadorul României la Skopje, dar şi de zeci de armâni
din Bitolia.
***
Neaşteptata descoperire că Maica Tereza (laureată a Premiului
Nobel pentru pace la anul 1979, conducătoarea lui “Missionaries of Charity”) s-a chemat înainte de a deveni călugăriţă Boiangiu (Bojangiu) a stârnit în mod deosebit interesul românilor. Maica Tereza este considerată ca
aparţinând marii familii a armânilor din Macedonia, veche regiune istorică din Balcani, şi că nu e albaneză din Skopje, aşa cu susţin unii sau
alţii. Vestita misionară catolică se chema pe pe numele său de naştere
Gongea N. Boiangiu şi s-a născut la 27 august 1910 pe “straduţa vlaha”
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din Skopje, în cartierul vlahilor. Prin amabilitatea doctorului timişorean
Dan V. Poenaru, profesor universitar, fost ministru adjunct la Sănătate,
prorector la UMF “Victor Babeş” din Timişoara, intru în posesia unei
copii a scrisorii trimise lui de Maica Tereza, tocmai de la Calcutta, India.
Epistola poartă semnătura olografă a celei despre care se spune că se trăgea dintr-o veche familie de oieri armâni (ori vopsitori de lână, după alţii).
În scrisoarea datată 26 septembrie 1993, Maica Tereza mulţumeşte guvernului român că i s-a pus la dispoziţie Leagănul “Sfânta Ecaterina” din
Bucureşti, pentru copiii abandonaţi, clădire în care misionarele sale îşi
desfăşoară şi azi activitatea de binefacere. Maica Tereza solicita Ministerului Sănătăţii din Bucureşti încă un sediu pentru acţiunile sale umanitare. Impresionant este finalul scrisorii: “Poporul român şi guvernul
României sunt prezenţi adesea în rugăciunile mele. Dumnezeu să vă
binecuvânteze.”
***
Câţi dintre albanezi ştiu că imnul Albaniei este compus de românul
Ciprian Porumbescu? Înainte de proclamarea independenţei Albaniei, în
anul 1912, Aleksander Stavre Drenova, patriot albanez care a trăit o
vreme în România, îl roagă pe amicul său Victor Eftimiu (de origine albaneză) să-l ajute să găsească o melodie potrivită pentru imnul Albaniei.
Victor Eftimiu l-a îndemnat pe bunul său prieten Ciprian Porumbescu să
compune o melodie pentru Albania. Autorul “Baladei” i-a ascultat ruga şi
aşa a devenit imn al Albaniei cântecul patriotic românesc „Pe-al nostru
steag“ (în albaneză Hymni i flamuri) autorul versurilor fiind poetul
aromân Drenova. Imnul nu a fost înlocuit nici măcar în perioada dictaturii comuniste a lui Enver Hodja.
***
Suntem într-un sat din Macedonia grecească - Makrighialos - şi
aşteptăm un tren care să ne ducă spre Veria, o zonă unde trăiesc armâni
şi unde e antrenor de fotbal Sorin Cârţu, fostul mare jucător de la Universitatea Craiova. Gara-i mititică: doi bătrâni şi o fată - singurii pasageri
- aşteaptă trenul spre Caserini, aşezare grecească despre care aflăm că a
ajuns, în câţiva zeci de ani, dintr-un sat prăfuit o aşezare turistică prosperă.
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Unul dintre bătrâni ne aude vorbind altfel decât ai lui şi - cu acea curiozitatea ardeleanului care vrea să ştie de unde-i fiecare şi cu cine-i rudă acela
- pune întrebarea de rigoare şi află astfel că suntem din România. Bătrânul
se deschide la faţă, fericit: “Ceauşescu! Ceauşescu!”. Îi explicăm, mai cu
vorba, mai prin semne, că Ceauşescu a fost executat şi că preşedintele
României e altul. Nimic: grecul cel bătrân atâta ştie despre România:
“Ceauşescu, Ceauşescu!”.
***
Numele fostului mare fotbalist craiovean Sorin Cârţu sună “hazos”
în gura verienilor: “Chirţu”. La secţia principală de poliţie, un funcţionar
de treabă ne dă un număr de telefon mobil presupus a fi al lui “Chirţu” şi
ne trimite la Hotel “Elia”, acolo unde ar locui ex-craioveanul. Numai că
la hotel “Elia” nu stă nici un “Chirţu”! Telefonăm la clubul de fotbal
“Veria”, dar nimeni nu ştie pe unde ar putea fi găsit antrenorul român. Pe
“mobil” răspunde doar “cutia poştală”. Salvarea pare a veni de la colegii
de breaslă de la cotidianul “Veria”( o publicaţie politică) şi de la “Atlitiki
efimerida Kerkiza” (un periodic de sport). Redactorul de serviciu, Iorgos
Hazânas, se miră de neştiinţa noastră: “Dacă nu-l găsiţi pe Chirţu de ce
nu-l sunaţi pe preşedintele clubului? E cel mai bogat om de pe aici; îl
cheamă Vasilis Ţumitros şi are firmă de import-export la Tesaloniki. Pe
deasupra, e de-al vostru, vlah”. Îi dăm, prin urrmare, telefon dlui Vasilis
Ţumitros. Preşedintele clubului Veria răspunde în engleză. Conversăm
cât conversăm, până când Vasilis Ţumitros, cel mai bogat om din zonă,
zice că engleza nu-i este prea familiară. “Dar româneşte ştiţi?”, întrebăm.
“Cum să nu ştiu româneşte?”, se miră cel mai bogat vlah din Veria. Sporovăim cât sporovăim în română-aromână, până mă pune naiba să-i spun
că aş vrea să-l văd - e drept - pe “Chirţu”, dar aş dori să-i dau şi lui, vlahului cel bogat din Grecia, câteva ziare ti-părite la Bucureşti şi pe care secretarul Astrei Române din Timişoara, dl Cristea Sandu Timoc, m-a rugat
să le înmânez unui aromân de încredere. Şi dacă cel mai bogat vlah din
nordul Macedoniei nu-i om de încredere, atunci cine altul ar mai putea fi?
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***
A fost o greşeală! Vasilis Ţumitros, magnatul şi preşedintele clubului “Veria”, m-a rugat să-l aştept în holul Hotelului “Elia” pe antrenorul
“Chirţu”, că vine acesta acolo să mă ia la antrenamentul de la ora 17, când
o să-i văd şi pe ceilalţi jucători din România care evoluează în echipa
greacă. Aşteptăm cuminţi. Peste un sfert de oră, telefonul recepţiei sună
discret şi port o conversaţie cu un vorbitor de limbă română, având un uşor
accent grecesc. Cetăţeanul mă anunţă că dl preşedinte Ţumitros e plecat
din club. Dar “Chirţu” vine, să-l aşteptăm! Îi zic că am şi nişte cărţi în
aromână, pentru dl preşedinte. Sunt întrebat, pe româneşte, cum mă cheamă, de unde am venit, ce fel de cărţi vreau să-i dau d-lui Vasilis. Sunt rugat
să nu mă mişc din holul hotelului că dl Chirţu vine sigur, să ne ia la stadion. Un adevărat interogatoriu de poliţist, iar tânărul Aristide, însoţitorul
meu din Timişoara în această “călătorie armânească”, după ce-i povestesc
discuţia telefonică purtată cu necunoscutul vorbitor de limbă română, se retrage, prevăzător, în parcul din apropierea hotelului: nu avea paşaportul la
el, îl lăsase la hotel şi cine ştie ce ar fi putut urma... După o aşteptare de
încă o oră, plecăm fără să-l vedem pe “Chirţu”, fără să-i dăm valahului cel
bogat din Veria cărţile şi ziarele aromâneşti tipărite la Bucureşti.
***
Renunţăm să mai căutăm cimitirul din Veria, acolo unde este înmormântat Petru Badralexi (Bardă), nepotul lui Alexi, zis şi Badralezi,
cel care i-a adus pe armâni în zona muntelui Vermion, după ce au fugit din
zona Pindului de turcii lui Ali Tebelin, Paşa de Ioanina. Neamul Badralexi
e întemeietorul localităţii Călivele al Badralexei (Selia), azi Selia Kato
Vermio, aflat la 25 de kilometri de Veria.
Părăsim frumosul oraş Veria, nu înainte de a mai lua o “palmă” după
ceafă: intrăm într-un centru de telecomunicaţii şi dorim să trimitem un
fax în ţară. Trei funcţionari găsesc prilejul idiot de a “cerceta” meticulos
pe un tabel taxa pentru România, întrebându-ne dacă România se află în
zona africană de taxare telefonică ori trebuie să ne pună tarif ca pentru o
ţară europeană. Renunţăm la fax şi-i băgăm în aia a mamii lor de greco110
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tei, dar mai în şoaptă, că s-ar putea ca vreunul din cei trei funcţionari verieni foarte patrioţi să ştie bine armâneşte sau să fie chiar de-un neam cu
noi...
***
Peste ani, citesc un interviu pe care Ion Popescu Longin i l-a luat
unei pensionare armânce din Veria, Maria Vurdun Spinache, care i-a mărturisit gazetarului bucureştean: “Dacă astăzi n-avem şcoli şi biserică şi
suntem consideraţi greci, ba chiar ne numim noi înşine “parte a elenismului”, atunci e numai vina noastră. Suntem ceea ce declarăm că suntem.” Şi tot Maria Spânache, o veriotă în vârstă de 84 de ani, povesteşte
întâmplarea în care dânsa călătorea cu autobusul când a auzit trei tineri
armâni care mergeau să înveţe la Bucureşti. “Zvoreau” greceşte. Spânache Maricica Vurduni intră în vorbă cu ei şi unul îi spune, cu lacrimi în
ochi. “Ar trebui să-i batem pe părinţii noştri, maie. Sunt tare vinovaţi că
nu ne-au învăţat a zvura armâneşte....” Tinerii erau supăraţi că nu învăţaseră limba moşilor lor şi, ca atare, trebuiau să facă la Bucureşti doi ani
pregătitori cu învăţarea limbii române ...
***
După experienţa nefericită de la poalele muntelui Vermion când,
aflaţi în oraşul Veria, nu am fost “acceptaţi” la o întâlnire cu antrenorul
Sorin Cârţu (“Chirţu”, cum îi spun macedonenii greci) şi nici cu Vasili Ţumitros, cel mai bogat armân din zonă şi patronul clubului de fotbal Veria,
am pornit-o spăşiţi spre Alexandria, un orăşel cam cât Lugojul. De aici
urma să luăm autobuzul către malul mării, spre satul unde ne aveam
provizoriul domiciliu grecesc. Se făcuse ora 16, iar următoarea cursă de
autobus Alexandria - Caserini era la ora 21. Staţia de “bus” era situată
taman în grădina de vară a unui birt de mâna a treia. La mese, indivizi cu
feţe fioroase beau “ţipuru” şi “reţina”. Un păhărel de “ţipuru” (ţuică grecească, de fapt rachiu din vin) lângă o sticlă de jumătate de litru de vin
verzui, conservat cu răşină de pin (“rezina”). Luăm şi noi o sticlă de bere.
Cerem şi bilet de călătorie. Vorbim româneşte, normal! Comentăm preţul
ridicat al biletului: aproape doi dolari pentru un drum de 24 de kilometri!
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Unul dintre oamenii cu feţe de corsari se ridică de la masă şi se apropie
de noi. Zâmbeşte, cu gura largă până la urechi, întrebându-ne într-o
românească veche de tot: “Voi sunteţi români? Că şi eu sunt român. Mă
cheamă Iorgos. Ia, ce faceţi voi aici? Sunteţi la lucru? Sunteţi turişti?”. “Şi
una, şi alta... Dar dumneata ce eşti, macedonean?” - întrebăm, la rândune. “Român”, vine răspunsul!
***
Iorgos stă la masă cu Lambru, cumătru-său. Lambru e şi el român.
Lângă masa lor, la o alta, se cinsteşte cu “rezina” Ghiorghi, fratele lui Iorgos Zografos - nume cu parfum din povestirile lui Panait Istrati. Birtul e
chiar pe marginea şoselei, iar mesenii întorc admirativ capul după T.I.R.urile încărcate cu sfeclă de zahăr care trec cu o regularitate de una la zece
minute, de parcă tot zahărul lumii s-ar fi concentrat în Macedonia grecească. Iorgos Zografos se laudă: “Şi noi, românii de aici, avem TIR-uri
şi facem transport în Bulgaria şi-n alte ţări. Avem case frumoase”. Şi arată
una la câteva zeci de metri mai încolo. “Dar ştii ce avem mai puţin? Nu
avem voie, măi, române, să ne păstrăm limba! Eu am femeie care vorbeşte
bine româneşte, că e venită din România. Grecii nu-i lasă pe copiii noştri
să vorbească româneşte la şcoală, aşa că-i învăţăm acasă”. De la masa
vecină, Ghiorghi, fratele lui Iorgos Zografos, uşor grizat, se apropie violent de noi, românii veniţi din România: “Măi”, şi-şi ridică până la cot
mâneca bluzei, “uite, aici îmi vine să-mi bag cuţitul, măi, românilor! Că
ne-aţi lăsat vai de noi, măi, românilor! Dacă voi nu faceţi nimic, noi ce să
facem? Măi, voi ştiţi câţi români suntem noi la Alexandria, aici şi-n împrejurimi? Două mii de români, măi! Atâţia suntem. Dar n-avem pe nimeni! De aia-mi vine să bag cuţitul, măi!”
***
Pipăim cărţile armâneşti şi ziarele lui Hristu Cândroveanu ascunse
în punga de plastic, cărţi pe care doream să le oferim lui Vasili Ţumitros,
liderul economic al aromânilor din Veria, şi le punem, discret, pe masa lui
Iorgos Zografos. După câteva minute, Iorgos scoate “Deşteptarea” din
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plasă şi începe să răsfoiască tacticos ziarul tipărit la Bucureşti. Se opreşte
cu privirea pe una dintre pagini, se ridică şi vine spre noi. Bate cu degetul în foaie pe chipul lui Alexandru Macedon, Alexandru cel Mare, şi ne
întreabă bucuros: “Acesta-i Alexandru al nostru?”. Dăm din cap, afirmativ. Pe şosea trece un microbus pe care scrie cu litere mari, albastre:
“Macedonia e grecească!”. Iorgos ne invită la o nuntă armânească, care
se va petrece duminica ce vine: căsătoria dintre fata lui Lambru şi băiatul unui alt armân din Alexandria. Iorga explică pătimaş: “Noi aici suntem două mii de români - ţi-am spus - dar nu ne căsătorim cu greci. Noi
numai cu români ne căsătorim”, pare acesta sigur de viitorul armânesc
din Alexandria...
***
În munţii cei mari din apropierea oraşului Ioanina, există un oraş
locuit de armâni: Aminciu-Metzovo. Din nefericire, traseele turistice făcute
de firmele de turism din România nu cuprind şi un popas pe aceste locuri.
Poate şi pentru faptul că oficialii greci nu recunosc existenţa armânilor. În
Grecia tot ce mişcă e grecesc! Patriotismul local este aici unul foarte
fierbinte, iar dacă trebuie să-i accepte pe străini grecii o fac pentru că aceştia sunt “materie primă” pentru industria lor turistică, foarte puternică şi
bine organizată. Ghidul nostru oficial, Akis, foloseşte un fel de “Teorie a
lui Roessler” atunci când ne explică prezenţa aromânilor la Metzovo: “Au
venit aici prin secolul al XVIII-lea”, zice el. Akis, grecul, e un insular iute
la minte, prietenos şi un extraordinar dansator de sirtakis. A învăţat
româneşte într-un oraş din Ardeal, unde a studiat chimia la facultate. Îmi
aduce teribil aminte de o cunoştinţă din Ioanina, Marina. Doamna Marina
a făcut A.S.E.-ul la Bucureşti, apoi a lucrat ca şi contabilă la Piteşti, în
judeţul Argeş. A rămas o comunistă convinsă, bea cafea din ceşti cu inscripţia KKE, “Partidul Comunist Elen”. Akis nu e comunist, dar americanii şi felul lor de viaţă îl oripilează. Nu crede în civilizaţia de consum.
Teamă mi-e însă că în ziua în care yankeii nu vor mai proteja Grecia, la
puţin timp flamura Profetului va umbri din nou livezile cu măslini. Exemplul Ciprului nu-i prea departe...
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Mitropolitul Andrei,
Baron de Şaguna

Alexandru
Mocioni
de Foeni

Fârşeroţi din Albania începutul secolului XX

Maica Terezia Agnes Boiagiu În
dreapta, statuia
măicuţei- Skopje
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Jorgos şi Lambru Zografos,
Alexandria 1994

Armânescul oraş Metzovo - Aminciu,
Munţii Pindului Grecia

Aromâni din Searu Serres - Grecia
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CAPITOLUL VII
Limba Jeianţă
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Corneliu Popovici, jurnalist la “Rompres”, transmite pe fluxul internaţional al Agenţiei ştirea că plec în Peninsula Istria-era în august 1999în căutarea “ultimilor români” şi că, lucru inedit, pentru a-mi uşura
munca, Primarul Timişoarei, doctorul Gheorghe Ciuhandu, mă recomandase Balcanilor, cu patalama oficială, drept “Ambasador itinerant al
oraşului Timişoara“, delegare ce nu se mai întâmplase până atunci, titlul
onorant pe care acelaşi primar mi-l va reînnoi în august 2002. Şi atunci,
în seara zilei în care ştirea pornise deja pe “Rompres”, ambasadorul
României la Zagreb-Croaţia, Excelenţa Sa Constantin Ghirdă, pe care-l
cunoscusem cu ani în urmă la Geanova, în Timoc, îl contactează telefonic pe Corneliu Popovici iar Cornel mă sună încântat de impactul veştii
transmise de el. Îl sun pe ambasador, era în Bucureşti, acolo unde se afla
în vacanţa de vară. Constantin Ghirdă îmi dă câteva sfaturi practice: să
nu-mi pierd vremea căutând istro-români în nordul Peninsulei Istria sau
în Slovenia, să nu-i caut pe coasta Croaţiei, să am grijă la grănicerii
sloveni şi croaţi. Iar dacă tot e să dau de “ultimii români” din această parte
de Europă, atunci să ştiu că aceştia nu mai sunt de găsit decât în zona
muntoasă a Croaţiei, în satele Suşneviţa şi Zejane şi că nu au mai rămas
în Peninsulă decât vreo patru sute de istro-români...
***
Nu l-am ascultat pe domnul ambasador! Am pornit-o mai întâi către
nord-vestul Peninsulei Istria, în Slovenia. În principalele localităţi de pe
coastă, Capodistria, Isola di Istria, Portoroz, Pirano se vorbeşte italiană ca
la mama Roma acasă. De istro-români nu am dat. Folosind acreditarea
de “Ambasador itinerant” am fost primiţi de doamna Voika Stular, “sindaco”-ul, “jupan”-ul, adică primarul frumosului oraş Pirano. Psiholog de
meserie, doamna Stular ne-a primit cu toată atenţia cuvenită reprezentanţilor unui oraş despre care auzise. Îl ştia sub numele de Temesvar...
Deschidem căteva cărţi de propagandă turistică pe care le adusesem din
ţară şi, vreme de 10-15 minute, povestim doamnei primar din superbul
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oraş port Pirano des-pre frumoasa Timişoară şi despre canalul Bega, despre turci şi austrieci, vorbim despre moştenirea comună a fostului Imperiu Habsburgic, despre valoarea muzicii în relaţiile interumane (la
Pirano s-a născut compozitorul Giuseppe Tartini iar statuia acestuia domină simbolic piaţa centrală a aşezării). Ne lăudăm cu acustica excepţională a sălii Liceului “Ion Vidu” din Timişoara, vorbim despre
posibile relaţii care s-ar putea crea între Pirano şi Timişoara (Pirano este
membru al “Ligii oraşelor cu ziduri”.) Îi povestesc doamnei primar Stular că Timişoara are şi azi ziduri puternice chiar în mijlocul oraşului. Îi
arăt fotografii ale vechiului “Bastion” şi pare destul de impresionată de
oraşul meu natal.
***
“Dar români, istro-români, sunt pe coastele acestea ale Peninsulei
Istria?”, vine întrebarea care ne-a trimis la drum atât de lung. Doamna
primar (jupan) Vojka Stular mă asigură că în comunitatea pe care o păstoreşte nu sunt români. O zecime din populaţie este formată din italieni.
De aceea, italiana e limbă oficială în Slovenia. Apoi zâmbeşte şugubăţ:
“Totuşi, doi români foarte importanţi au fost la Pirano. Unul dintre ei a
stat chiar pe scaunul unde sunteţi aşezat acum”, îmi stârneşte curiozitatea
doamna primar Stular. Un funcţionar al primăriei, la cererea jupaniţei
slovenei, pune pe masă “Cartea de Onoare” a Pirano-ului. O răsfoim, trecem de numele şi semnăturile unor oameni importanţi ai lumii, cum ar fi
preşedinţii Herzog, Iserbegovici, Vaclav Havel şi ajungem la românul
care a văzut Pirano şi a semnat în Cartea de Onoare a Primăriei: premierul
Radu Vasile, la data de 10 iulie 1999. “Dar celălalt român care a fost la
Pirano?”. Acesta se numeşte Emil Constantinescu. Fiind însă într-o vizită semi-oficială nu a urcat treptele Primăriei şi nici în Cartea de Onoare
nu a semnat. A făcut-o doar prim-ministrul Radu Vasile....
***
Pornim de la Portoroz, părăsind Slovenia, către Croaţia, în căutarea
istro-românilor. Şoseaua lasă în urmă castele medievale cocoţate pe vâr120
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furi de munte, aşezări aninate de nori, apoi găsim drumuri înguste, şerpuind la peste o mie de metri înălţime prin păduri sălbatice; trecem de Brest,
Vodice, Vele Muno, aşezări de pustnici, cu case de piatră amintind de cele
de la Sasca Montană din Banat. Înainte de Jeian (Zejane), locul unde vrem
să ajungem neapărat, drumul merge paralel cu graniţa slovenă. Dintr-un
container de metal plantat sinistru într-o poeniţă veselă ies doi militari, doi
subofiţeri înarmaţi. Suntem reţinuţi vreme de 40 de minute. Paşapoartele
sunt cercetate filă cu filă, maşina percheziţionată. Încep întrebările: “De
ce nu aveţi «timbra» de la graniţa dintre Slovenia cu Croaţia? De ce nu
aveţi ştampila postului de frontieră?”. Miliţienii croaţi dau telefoane după
telefoane la şefii ierarhici din Rijeka. Apoi revin cu alte întrebări: “Unde
vreţi să mergeţi? De ce vreţi să mergeţi prin munţi?” Arătăm pe hartă pe
unde am intrat în Croaţia, descriem cu minuţiozitate chipul vameşei
croate, o doamnă de 30 de ani, cu ochelari, şi nu putem răspunde de ce
anume aceasta nu ne-a pus ştampila Republicii Hrvatska pe paşaport la intrarea în această ţară! Alte telefoane date de poliţişti. Ni se citesc numele
la receptor. Unul dintre ofiţeri iese din container: avem voie să tragem
maşina la umbră. Scot din geantă acreditarea de “Ambasador Itinerant al
Timişoarei”- varianta în limba engleză- şi chestia aceasta înmoaie, parcă,
cerbicia grănicerului croat! Citeşte cu atenţie documentul şi ne povesteşte
despre românii care intră clandestin în Croaţia ca să fugă în Slovenia şi,
de acolo, în Italia ori mai departe. “Ţigani sau români?”, întreb. “Şi ţigani
şi de-ai voştri!”, mă asigură, serios, poliţistul cel zelos.
Suntem lăsaţi să ne continuăm călătoria. La întoarcerea acasă, la
Timişoara, citesc într-un ziar central despre un raport al Interpolului care
a constatat că cele mai multe infracţiuni săvârşite de români în luna august a anului 1999 în Europa s-au petrecut în Croaţia: 70 la număr.
***
Coborâm către Fiume (Rjeka). La jumătatea drumului, către
dreapta, se află Zejane, satul istro-românilor noştri.La intrarea în Zejane
dăm peste un muntean care împinge la roabă. Vorbeşte bine ita-liana. De
la el aflăm că cel mai vârstnic om din aşezare ar fi Andrea Sancovic, care
ştie multe şi ne poate lămuri acele lucruri pe care vrem să le aflăm de121
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spre istro-români.
Zejane e un sat grupat de-a lungul unor pante deluroase iar casele
sunt înalt construite, ca pentru a se feri de neaştepate viituri. Există o stradă
principală care duce către locuinţa celui considerat a fi printre cei mai vârstnici oameni din sat, Andrea Sancovici. Clădirea arată ca o vilă de oraş. Dăm
să batem la uşă. Ne ajung din urmă un bărbat cam la vreo 40 de ani şi o
bătrânică vioaie. Suntem întrebaţi în italiană pe cine căutăm. Răspundem pe
româneşte şi ne pomenim că ni se vorbeşte în aceeaşi limbă: “Eu sunt
Vilem, sin... băiatul lui Andrea”. Iar bătrânica se recomandă: “Eu sunt nevasta «di Andrea»”. Intrăm în casă. Ne oprim în bucătăria-sufragerie şi ne
aşezăm pe o laviţă. Bătrânul Andrea Sancovici se ţine bine la cei optzeci şi
ceva de ani ai săi, deşi se vaită de inimă. Povestim că-i căutăm pe românii
din Istria, pe istro-români. Vilem, feciorul lui Andrea, ne asigură că ne aflăm
în singura aşezare din Croaţia unde se vorbeşte “limba cea veche”. Lovită
de o bănuială supărătoare, Cate, Catarina, soţia bătrânului Andrea, vrea să
se asigure: “Non sieti spia?” Nu suntem spioni, o liniştim pe dna Sancovici
cea bătrână. Există şi o doamnă Sancovici mai tânără, soţia lui Vilem, dar
ea e dalmatină şi nu intră în discuţie cu noi. Zâmbeşte, însă, şi ne aşează pe
masă suc de portocale. “Narangia!”. Încercăm marea cu degetul, să vedem
dacă suntem, cu adevărat, în casă de istro-români, neam din neamul dacoromanilor de odinioară. Îl întreb pe Vilem: “Dacă vorbesc româneşte cu
dumneavoastră mă puteţi înţelege?” Vilem: “Pă’, aia, înţeleg şi noi,
zicem!!”. “Vorbiţi ca şi vlahii din Timoc...” Vilem: ”Ce şi cuvintă ca şi noi?”
“Da.” Vilem: ”Noi cuvintăm în limba cea veche. Noi cuvintăm în jeiană.
Toţi oamenii în Jejan aşa cuvintă! Noi cuvintăm cu moaia. Cu mama...”
***
Bătrânul Andrea Sancovici se foieşte în scaun. Îl întreb pe Vilem:
“Dar tatăl tău ştie româneşte?”. Caterina Sancovici, îl îndeamnă pe bătrânul Andrea: “Zi şi tu!” Andrea: ”Eu voi cuvinta cum cuvintăm noi jăienţii. Noi cuvintăm jăianţi. Am cuvintat sub talieni. Sub nemacku. Atunci
am fost sub talianski. Şulele, patru ani am făcut soldatu în Italia. Şi aşa cuvintăm due cento ani fa!”. Întrebăm: “Nene Andrea, da’ de unde au venit
istro-românii ăştia. De unde veniţi dumneavoastră din urmă?” Catarina şi
122
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feciorul ei Vilem, într-un glas: “Când a venit?” Apoi doar Vilem: ”Teşco
zice de unde am venit. Dalie zicu că e po iezicu. Limba. Limba! E un bio
de rumunski. Ali, e dialect, eu nu ştiu! Eu voi zice jeianski”.
Bătrânu’ Andrea: “A venit de la munte, de la vârf. În urmă cu sto
ani.” Vilem: “A venit cu blaha. Cu oi. Blaha, le zicem. N-avem noi pe
jeansko pismo. Samo cuvintăm.”
***
În Zejane a fost şi o învăţătoare, acum în etate, care a scris o carte
despre limba jeianţă şi care trăieşte încă la Zagreb. “Tak gniga aviamo
pisaita nostra lingua. Completno! Cum se cheamă profesoara nu mă pot
zămisli! Ea a făcut doctoratu’ pe istro-romenă!”, povesteşte Vilem Sancovici, feciorul lui Andrea.
Stăm de vorbă de vreo două ore şi vechea limbă, comună, devine tot
mai... românească. Exerciţiu de limbă română, petrecut în munţii Istriei,
în casa lui Andrea Sancovici, în satul Jeian! Aici am învăţat “jeianţa”.
Limba crescătorilor de “blaha”. Aici, la dracu’ i se zice tot dracu’. Doar
bătrâna Cate Sancovici îi spune “diavolo”. La cal i se zice kalu. La copita
i se zice copita. “Ce se potcovea”, întăreşte Cate Sancovici, vorbind şi ea
româneşte deja într-un ritm mult mai înteţit. Vilem Sancovici numără pe
româneşte: ” Un’, doi, trei , patru, cinci, şase, şapte, opt, devet, deset...”
“Nouă, nu devet...” intervenim. Vilem Sancovici: “Noi îi zicem devet, po
hrvatku”. Bătrânul Andrea intervine: ”Deset e zece...”
Feciorul lui Vilem, Toni (Tone), înţelege “jeianska”, dar nu o scrie,
căci niciunul dintre istro-români rămaşi pe acolo nu scriu în “jeianska”.
Doar o vorbesc, o cuvintează. O transmit, din tată-n fiu, pe cale orală.
Andrea Sancovici: “Nikad n-a fost şcola romana la Zejane...” Bătrânul
Andrea tuşeşte şi-şi duce mâna la piept. Întreb: ”Ce vă doare?” “Irima”,
îmi răspunde. ”Irima...”
***
Inima unei mici comunităţi de români, de istro-români, bate tot
mai încet în nordul muntelui Uska, numit de italieni Monte Magiorre, în
satul Jeian, tot aşa ca şi a celei din Valea Valdarasa, care adăposteşte
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şapte sate istro-române, dintre care Şuşneviţa e cel mai populat. Şi cum
să nu bată tot mai slab inima istro-română când limba strămoşească se
uită dacă şcoală românească nu a existat în Penisula Istria decât între anii
1921-1925, la Susneviţa, satul natal al lui Andrei Glavina? Acesta, Andrei
Glavina, născut la Şuşnieviţa la anul 1881, e numit “Apostolul istroromânilor”. A studiat la Iaşi şi la Blaj, a publicat la anul 1905 un “Calindaru lu Rumeri din Istria” iar la anul 1921deschide în satul natal prima
şcoală românească din Peninsula Istria, botezând-o “Împăratul Traian” şi
care, la un moment fericit al scurtei ei existenţe, a avut peste 400 de elevi!
Nepotul lui Andrei Glavina, Pepe Glavina, trăieşte la Suşnieviţa şi a fost
descoperit, să zicem aşa, de un merituos artist fotograf din Ploeşti, Bogdan Banu, cel care a surprins în imagini frumoase şi clopotarii (căluşarii)
din Jeian.
***
A trecut prin Jeian şi scriitorul Andrei Rozin, la anul 2002, care
povesteşte: “Cu toate aceste informaţii adunate din ziare şi reviste mă îndreptam spre satul Zejane, unde speram să întâlnesc locuitori cu care să
încerc să vorbesc româneşte. Eram foarte emoţionat pentru că aveam sentimentul de a face un salt de câteva secole în istorie. Ca şi cum ai afla că
undeva, într-un colţ ascuns al pământului trăiesc nişte fiinţe care au cunoscut dinozaurii. De fapt, mai trăisem o astfel de experienţă, între altele
când am vizitat în Siria un sat în care se vorbeşte arameana, limbă în care
vorbea Isus. Dar de data aceasta speram să pot vorbi şi să ne înţelegem
fără traducător. Într-adevăr, în staţia de autobuz aud doi locuitori care-şi
spuneau: “Bură zi, ce faci?” “Bire”...
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Jeian în istro-română,
Seiane în Italiană,
Zejane în croată, nume
care vine
de la muntele Seja
din apropiere.
Jeian avea
în urmă cu 60 de ani
peste o sută de case, azi
dacă mai sunt
vreo treizeci şi ceva,
locuite de familiile Sancovici, Marmilici, Doricici, Turcovici,
Istanbulici, Ciceran
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Sus, Vilem şi Andrea Sancovici,
august 1999.
În dreapta paginii, Tone,
nepotul lui Andrea

În prim plan, Catarina Sancovici
Scoala din Suşneviţa, în care s-a predat
în limba română între anii 1921-1925

Clopotari
(căluşari)
din Jeian,
văzuţi de
Bogdan Banu
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ADENDE
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Sandu Cristea Timoc
Preşedinte executiv al românilor timoceni din Serbia

Despre românii uitaţi şi tăinuiţi din Timoc
(Serbia de răsărit şi Bulgaria de NV, circa
1.2 milioane)
Ce ar trebui să ştim despre regiunea dintre Morava – Timoc, din
Serbia de N-E în Evul Mediu – Timoceania)
l Lepeni Vir – localitate preistorică (veche de peste 6.000 de ani),
din neolitic, pe Dunăre, nu departe de Doni Milanovac, locul de naştere
al lui Baba Novac, generalul lui Mihai Viteazu (îi zicea atunci Portiza); e
cea mai veche vatră de civilizaţie europeană.
l Cele 4 tabule romane imperiale de la Cazanele Dunării: Tabula
Tiberia; Tabula Claudia; Tabula Vespasiană; Tabula Traiana;
l „Podul lui Traian“ cu piciorul din dreapta la satul Costol
(Castello, din faţa Severinului);
l Decebalum, în Evul Mediu numit Deci, azi Praova, lângă hidrocentrala de la Porţile de Fier II;
l Geanova (sârbizată după 1920 în Duşanovac) are două urme romane de mare însemnătate: prima, Castelul de vară al împăratului Traian
de pe deal, şi a doua, „Rovine“ de la „Bolboroşi“, unde se crede că s-a dat
al doilea război de la „Rovine“ (1395), între turci şi sârbi, ca aliaţi şi
Mircea cel Bătrân. Aici cade în luptă Crali Marko. În piatra din podul de
la Sârbovlaşi stă scris, după Felix Kanitz din Viena: „Zdesi zamce krali
Marko“ (Aici a murit regele Marcu), pentru că-l ucisese Mircea, Marko
dându-se de partea turcilor cu oştirea sa adusă din Macedonia, deşi era în
grad de rudenie cu Mircea.
Între anii 1560-1833 românii timoceni din Sangiacul Vidinului dintre Morava - Timoc, aflată sub administraţie turcească, au primit de la
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sultani statutul de provincie autonomă cu principi de limbă şi sânge
româno-vlah.
l La Geanova s-a născut preotul Furnică, tatăl prof. Dr. Atanasie
Popovici, fost director al Şcolii Normale din Timişoara şi diplomat la Belgrad din 1935 până în 1944. El a fost delegatul românilor din Serbia la
Conferinţa de Pace de la Paris în 1919, când a cerut anexarea regiunii
Timocului la România, pe baza argumentului că altfel statul în care
trăieşte o va asimila; tot aici e născut învăţătorul Gheorghe Ciuciu-Iovici
al Coti, cu fiul său, Constantin Ciuciu-Timoc, care lucrează la NASA Los Angeles - SUA.
Aşezarea Geanovei din epoca turcească a fost socotită ca un sat alcătuit din români nesupuşi, mai totdeauna rebeli, în conflict cu turcii sau
cu administraţia agresivă şi dispreţuitoare sârbească. Era cunoscut ca un
sat al haiducilor.
l Mânăstirea din „Gevrin“, aşezare între Geanova - Coroglaş, pe un
pârâu. Locuitorii din Coroglaşi (azi Miloşevo) îşi amintesc de pietrele funerare neobişnuit de late şi înalte (aşa arătau în 1937), de unde concluzia
că erau aşezate pe mormintele unor conducători de oşti româneşti, posibil Rovine II, 1395;
l Mânăstirea Vracna (Vratna), lângă Uroviţa, mare sat românesc,
este zidită (după C. C. Giurescu) de Basarab I, ca şi Mânăstiriţa din faţa
Severinului cu Saina de la Hidrocentrala Porţile de Fier I. Care e posibil
să fi fost refăcută mai târziu, prin secolul al XV-lea, de un alt domnitor
român, din familia Ghica. Azi mânăstirea este locuită de maici sârbe.
Între munţii Artani (Rtani) şi Timocul Negru – Zona Zăiceri, între
1495 - 1507, Radu cel Mare construieşte 10 mănăstiri din care mai rezistă
trei şi micul său palat din centrul oraşului Zăiceri, numit de sârbi „Conacul
lui Radulbeg“.
La 1733 erau peste 80 de biserici româneşti numai în zona Pojarevac - Craina - Margina.
l Cetatea Fetislam din Cladova, în faţa Severinului, ocupată odată
de Mihai Viteazu şi de Baba Novac, iar la 1809 eliberată de Tudor
Vladimirescu, împreună cu sârbul Petar Dobrniac.
l „Tabula Traiana“, în amonte de Orşova, este scoasă şi ridicată
deasupra apei cu doi metri, ea şi-a pierdut din farmecul imperial: abia se
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mai vede; la stânga ei sunt munţii Ştirbi Mari şi Mici (în sârbeşte Strbac).
l Negotin (oraş) - aici se poate vedea casa lui Ştefan Mocrăneanţu
(născut în satul Mocrani - românesc, va ajunge cel mai mare muzicolog
sârb. Astăzi nimeni nu are curajul să spună că este de origine românească,
din familia „Pârţache“, familie ce are şi azi case în sat şi proprietăţi.
Tot aici a purtat lupte un revoluţionar sârb, Haiduk Velcu (18041813), venit de la izvoarele Timocului, ajutat de căpitanul valahilor,
Nicola Abraş din Bucopcea, şi de Pavel Vladimirescu, fratele lui Tudor
Vladimirescu, în bătălia cu turcii de la 1807, la asalt participă 4-500 cavaleri panduri din Oltenia, trimişi de Tudor.
Tot în acest ţinut puţin cunoscut s-au născut: Paul Matei din Melniţa pe Mlava, care-i conduce pe români în Revoluţie la 1809, iar capul
său şi al lui Ştefan Singelici (liderul) zac lângă Niş (Naissus) în Turnul de
Cranii - “operă” turcească.
l Zaicear (Zăiceri - în româneşte): aici se află micul palat al lui
„Radulbeg“, adică al lui Radu cel Mare (1507).
Tot aici prima biserică e zidită de un preot român venit din Banat.
Pe când prima biserică din oraşul Pojaveraţ (Podul Lung), este construită tot de preotul românovlah - Şerban venit din Banat. Românii din Timoc
vorbesc dialectul daco-român şi au două graiuri: cel din faţa Olteniei din
Bulgaria şi Serbia, se numeşte „ţărean“, iar cel din sudul Banatului din
Serbia se numeşte grai” muncenesc” şi “ungurenesc”.
Locuitorii români din bazinul dunărean se mai numesc dunărinţi,
frătuţi, mistriţoi şi timoceni. Numărul lor este falsificat, ajungându-se la
circa 1700 vlahi, deşi sunt a doua populaţie după sârbi, 11,10%, după Jaksici, 1/6 din populaţie după Szoba Ioszef şi 1.100.000 vlahi, după ziarul
dlui Vuk Draşcovici, Srpska Rec - Beograd, mai 1996. Sub turci erau 498
de sate la 1560, iar sub sârbi 485 în 1906…
Nu sunt recunoscuţi minoritate etnică, deşi în Serbia sunt 31 minorităţi recunoscute, doar românii timoceni nu sunt recunoscuţi, fiind prea
numeroşi, prea conservativi, la un pas de România, cu două hidrocentrale
şi două poduri peste Dunăre. N-au nici un drept cultural în limba maternă,
nici şcoli, biserici, radio sau TV. Trăiesc în cinci judeţe în Serbia şi un
judeţ în Bulgaria.
Prin Dacia Aureliană (Timoc sau Timoceania) a trecut, se crede,
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apostolul lui Isus Sf. Andrei. Păstorii s-au creştinat şi au căpătat denumirea de vlahi. În schimb Sf. Andrei, când a ajuns în Grecia la Patras,
populaţia l-a dezavuat şi l-au condamnat la moarte răstignindu-l cu capul
în jos.
Între secolele II şi IV apar în vatra de formare a poporului român din
zona Porţile de Fier (cu nordul şi sudul Dunării) primele episcopii creştine din Europa: Episcopia de la Aquae (posibil de la Dunăre - Pravda, numită Decebalum şi mai târziu Deci, sau de la Geanova - Negotin Coaglaşi).
A doua episcopie creştină este semnalată tot în Timoc la Remesiana
(Arceri), nu departe de Vidin. Dăinuie şi azi inscripţia pe o piatră:
Anastasia = Cea mai fericită
Remesiana = Remesiana
Semper floreat = Veşnic va înflori.
În acest spaţiu geografic din Dacia Aureliană şi Traiană s-a format
limba română (Ernest Gamillscheg - G. Weygand, Block).
Din 1991 şi 1999 românii timoceni din Serbia de NE au înfiinţat
„Mişcarea democrată a românilor din Serbia“ - preşedinte Dimitrie Crăciunovici.
La Vidin, în Bulgaria, s-a înfiinţat în 1992 „Asociaţia Vlahilor din
Bulgaria - preşedinte ing. Ivan Alexandrov.
Notă
- În august 1937 învăţătorul Sandu Cristea din satul Zlocutea
mergea cu un memoriu la Belgrad spre a-l preda reginei Marioara,
sperând ca o românca îl va înţelege pe el, dar şi pe timocenii lui. Cristea
Sandu Timoc s-a înşelat însă. Principesa Mărioara sau Maria de România
(Marie von Hohenzollern-Sigmaringen, 6 ianuarie 1900 – 22 iunie 1961)
devenise Regina Marija, ca soţie a regelui Alexandru I şi Regina mamă.
Cel mai mare fiu al ei a fost Petru al II-lea, ultimul rege al sârbilor
croaţilor şi slovenilor.. Sandu Timoc avusese încredere în Regina
Mărioara pentru că o ştia fiica lui Ferdinand I, Întregitorul României, dar
s-a înşelat amarnic. Românul timocean a fost alungat de la palat, trimis
cu domiciliu forţat şi obligat să lucreze la o carieră de piatră pentru că în132
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drăznise să ceară înfiinţarea de şcoli româneşti în ţinutul său natal.
- În mai 1945, o delegaţie de români timoceni, din zona oraşelor
Zacerilor si Bor, condusă de Iancu lu Moana Simionovici (poet si publicist) ajunge la Iosif Broz Tito şi-i cere recunoaşterea ca etnie a românilor
din Valea Timoc şi Valea Moravei şi drepturi culturale. Ce a urmat? În
anul 1948 au fost desfiinţate ziarele româneşti ,,Vorba noastră” si ,,Lucrul nostru”. Postul de radio de la Zaiceri care emitea în limba română a
fost închis iar redactorii arestaţi...
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Întru apărarea românilor de pretutindeni
Memoriu referitor la starea de fapt şi de drept a legăturilor statului
român cu persoane şi comunităţi româneşti din lume comparativ cu organisme similare de stat din diferite state (1999)
I. Referitor la Comunitatea eclasială românească din Ungaria
Comunitatea ortodoxă a românilor din Ungaria, foarte puternică la
sfârşitul secolului trecut, avea biserică proprie în Budapesta. Prin asimilare şi schimbarea raportului între etnii, actualmente Biserica Ortodoxă a
Românilor a fost transformată în Biserică Ortodoxă Maghiară.
Astfel numărul parohiilor a scăzut îngrijorător şi, deşi statul maghiar numeşte această „asimilare naturală“, se poate observa caracterul
forţat al acestui proces, fie şi prin simpla analizare a cifrelor statistice.
Parohiile româneşti ortodoxe din Ungaria sunt următoarele:
Această listă a fost întocmită de preoţii:
1. Aurel Becan – 6932 loc. Magyarcsanad, str. Fon nr. 42, tel.
003662261568
2. Marius Maghiaru – 1075, Budapesta, str. Hollo nr. 8, tel.
003613226071
Comunitatea greco-catolică a românilor din Ungaria, care cândva
număra în jur de 150.000 de membri, a fost cea mai afectată de procesul
asimilării forţate. În prezent, aceştia sunt maghiarizaţi în proporţie de 9899%.
Biserica Greco-Catolică din Ungaria a constituit ţinta prioritară a
procesului de deznaţionalizare, materializat în dispariţia acesteia şi înlocuirea sa de către Biserica Greco-Catolică Maghiară, o creaţie artificială a autorităţilor ungaro-austriece, ce avea ca obiectiv principal
maghiarizarea românilor.
În Ungaria, ca şi în România, activitatea Bisericii Greco-Catolice a
fost interzisă până în 1990, credincioşii respectivi fiind nevoiţi să-şi sa134
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tisfacă aspiraţiile spirituale în cadrul Bisericilor Romano-Catolice.
Chiar şi după căderea regimului comunist şi acordarea dreptului la
asociere, comunităţile româneşti din rit greco-catolic din Ungaria s-au
găsit în situaţia de a nu-şi putea exercita propria religie.
Pentru a îndeplini una dintre recomandările Consiliului Europei
privind libertăţile religioase, ca o condiţie de integrare în structurile euroatlantice, guvernul ungar a încercat revigorarea acestor comunităţi. În
acest sens, le-au fost distribuite două milioane de forinţi de la bugetul
naţional. Ca urmare, au fost organizate trei comunităţi greco-catolice şi în
localităţile Bedeu, Leta-Mare şi Pocei, ceilalţi credincioşi fiind nevoiţi să
participe în continuare la serviciile religioase oficiate ocazional de către
diverşi misionari greco-catolici din România, care se deplasează periodic
în Ungaria, sau să asiste la slujbele în rit romano-catolic. Preoţii sunt de
naţionalitate ungară, necunoscători ai limbii române şi sunt numiţi de
către Episcopia din Nyiregyhaza.
Pentru a demonstra Uniunii Europene disponibilitatea guvernului
maghiar de a avea atitudini politice favorabile destinderii relaţiilor cu
România, autorităţile au dat dispoziţii organelor de frontieră să faciliteze
accesul preoţilor greco-catolici care vin din această ţară pentru a desfăşura
unele activităţi specifice în rândul românilor din Ungaria.
Din punctul de vedere canonic, comunităţile greco-catolice ale minorităţii române din Ungaria sunt supuse jurisdicţional aşa-zisei Episcopii
Greco-Catolice Maghiare din Nyiregyhaza şi Congregaţiei pentru Bisericile Orientale de la Vatican.
Din punctul de vedere financiar, statul maghiar susţine reconstruirea
şi restaurarea unui număr de trei biserici româneşti.
Este evidentă necesitatea implicării statului român pentru a construi biserici ortodoxe româneşti în mai multe locuri unde comunitatea ar
putea forma şi susţine parohii noi. Considerăm că aceasta este o modalitate foarte importantă de coagulare a comunităţii româneşti.
(Referat primit prin amabilitatea domnului Gabriel Aoşan, director Comunicare la Primăria Municipiului Timişoara în luna mai
2000)
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Parohiile noastre

Straja
La răscrucea de drumuri care uneşte două şosele de seamă - Belgrad
- Biserica Albă şi Vîrşeţ - Biserica Albă, este aşezată comuna românească
Straja. Situată în pitoreasca porţiune dintre Caraş şi Canalul Dunăre-TisaDunăre, cu casele-i frumoase şi străzile înfrijite, Straja încântă privirile
trecătorilor, care, apreciind curăţenia acestui sat, uneori îi atribuie şi epitetul de „sat nemţesc“.
Şi, într-adevăr, cea dintâi denumire a satului, care se aminteşte la
anul 1716, este denumirea nemţească a Lagerdorf, aducă „satul lagărului“.
În iarna anului 1716-1717 aici era lagărul cavaleriei imperiale (habsburgice
- n.n.) cu scopul de a apăra localitatea Palanka de atacurile turcilor. După
retragerea armatei, din însoţitorii, comercianţii militari şi meseriaşii imperiali rămaşi aici, s-a dezvoltat localitatea Lagerdorf. Pe linie bisericească, Lagerdoful aparţinea mai întâi Vîrşeţului, iar apoi, la anul 1733,
Bisericii Albe. Istoricul Borovski afirmă că, după alungarea turcilor, Mercy
a colonizat această localitate cu colonişti germani. La anul 1734 se aminteşte drept colonie germană în districtul Vârşeţului. Încă în acea vreme
Lagerdorful avea poştă şi, la Căraş, o moară a nemţilor din Vîrşeţ.
La anul 1738 această colonie a fost desfiinţată.
***
Şase ani mai târziu, la 1744, fiind satul părăsit, aici s-au aşezat români veniţi din Oltenia. Aceasta mărturisesc şi numele de familie Craiovan, Tismănariu, Băiaş, Roşianu etc., care se menţin până astăzi în acest
sat.
La anul 1749 Lagerdorful avea 85 de case. Borovski afirmă că în
anul 1761 comuna era locuită de români şi era notată pe harta geografică.
Regeritor la venirea oltenilor în Banat, deci şi în Straja, menţionăm
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că în războiul dintre anii 1737-1739 exploatările miniere din zona Oraviţei
şi-au diminuat ritmul sau chiar au stagnat cu totul, unele fabrici fiind distruse. Aerariul austriac, simţind criza economică în urma războiului, a reorganizat exploatarea minelor, iar conducerea acestora a căutat noi braţe
de muncă, pe care le-au adus în număr mare din Oltenia şi Muntenia.
Se afirmă că primele grupuri de olteni au venit în Banat încă pe timpul olcupaţiei turceşti şi s-au aşezat unde erau minele vechi. Nicolae
Tincu Velia apreciază că între anii 1641-1646 13.000 de olteni au venit în
Banat, din cauza birurilor grele. După lupta de la Mohacs (1526), devenind stăpâni în Banat, turcii au redeschis minele părăsite, dar negăsind
experţi în Banat, I-au adus din Oltenia, de la minele cu trecut vechi: Baia
de Aramă, Baia de Fier, Cărbuneşti.
Alte rânduri de colonişti olteni au venit în Banat pe timpul Mariei
Tereza. Istoricul George Popovici, protopop, precizează şi numărul lor:
4.878 de familii cu 16.889 suflete între anii 1768-1771, „iară de la finea
războiului cu totul 25.000 de suflete“, în răstimp de 10 ani fiind colonizate cca 50.000 de suflete.
În Banat sunt 22 de comune în care s-au aşezat oltenii. Trei comune
sunt în Banatul iugoslav: Straja, Satu Nou şi Sân-Mihai, iar 19 sunt în
România: Moldova Nouă, Moldoviţa, Padina Matei, Coronini (astăzi
Pescari), Dubova, Cărbunari, Ştipănari, Sasca Montană, Oraviţa Montană, Rusca Montană, Rusova Nouă, Dognecea, Văliug, Ocna de Fier,
Oţelul Roşu, Comloşul Bănăţean şi Bocşa Montană. Majoritatea
coloniştilor veniţi în Banat sunt din judeţele Mehedinţi, Gorj şi Vâlcea.
Numele de familie care se menţin şi astăzi în aceste comune amintesc de
localităţile de unde au venit: Băiaş sau Băieş - Baia de Aramă, Tismănariu - de la Tismana, Velceanu sau Vâlceanu şi Velceleanu - de la Vâlcea sau de la Vâlcele, Craiovan - de la Craiova, Roşianu - de la Roşia,
Boboiescu - de la Boboieşti, Stroia sau Stroiescu - de la Stroieşti etc.
Locuitorii acestor sate, deci şi străjenlor, li se spune că sunt
„bufeni“. Nu este prea bine cunoscută originea acestui nume de „bufan“.
După unii s-au trage din „îndeletnicirea de cărbunari a multora dintre ei,
adică de oameni care duceau o viaţă de noapte, ca bufniţele, prin păduri,
arzând cărbuni de lemn pentru nevoile uzinelor“. Însuşi Nicolae Iorga
vorbind despre ei, zice: „… Bufeni, adică acei români din pădurea cu
137
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bufniţe“. Bufenilor li se mai zice şi „ţărani“, „âerani“ sau „ţereni“, adică
veniţi din ţară, spre deosebire de băştinaşi, cărora oltenii veniţi în Banat
le zic „frătuţi“, adică fraţi. Numirea de „frătuţi“ pentru fraţii neolteni din
satele vecine este folosită de străjeni şi în prezent.
Stabilindu-se în localităţile bănăţene amintite, coloniştii olteni, fiind
oameni harnici, s-au pus temeinic pe lucru şi au câştigat destul de bine,
mai ales minerii. De aici a ieşit zicala: „Bani ca la Sasca“, adică la mină
la Sasca se câştiga mult.
La anul 1782 aici trăiesc 917 locuitori ortodocşi.
În cel de-al doilea şi ultimul război cu turcii, această localitate a
avut iarăşi un rol de seamă. Şi de data aceasta de aici a fost apărată
Palanka. În aprilie 1789 aici a fost staţionat comandantul corpului de armată Wenzel Colloredo.
Biserica a fost construită în anul 1792, iar în anul 1802, satul avea
910 locuitori.
La anul 1810 familia Lagerauer a arendat „moara nemţească“, în
proprietatea căreia a rămas până la terminarea celui de-al doilea război
mondial.
În anul 1838 localitatea Lagerdorf este alipită Batalionului sârbesc,
iar în 1845 Regimentul sârbesc de graniţă şi companie de Iasenova.
În octombrie 1848 aici a fost staţionată o tabără a armatei sârbeşti
din Alibunar, sub conducerea lui Bobulici, pentru a întrerupe ungurilor
legătura dintre Vârşeţ şi Biserica Albă. Această tabără însă a fost nimicită de armata generalului maghiar Jovan Damianovici.
Drumul Lagerdorf-Vârşeţ a fost construit în anul 1857.
La anul 1873 satul este alipit judeţului Caraş, iar în 1876 judeţului
Timiş.
Staţia de cale ferată a fost deschisă aici la anul 1891.
Afirmaţia că denumirea de Straja, adică strajă sau santinelă la
graniţa ţării, se foloseşte din anul 1880 este greşită, deoarece în actele
parohiale din această comună se vede clar că şi înainte de anul 1880 a
fost folosită numirea de Straja.
Ungurii i-au zis Temes-Strazsa (1894) şi Temesor (1911).
La anul 1880 a fost închisă poşta din Straja, iar în 1902 a fost redeschisă.
138

Calatorie in Tara Romanilor ed a II-a 04-12-2008 v8:Layout 1 03.07.2012 08:58 Page 139

Călătorie în Țara Românilor

Cât priveşte numărul locuitorilor acestei localităţi în jumătatea a
doua a veacului trecut şi în prima parte a veacului XX, acesta este mereu
în creştere. Iată câteva date: la anul 1854 satul avea 1.195 de suflete; la
1869 – 1.242 locuitori; la 1880 - 1.510; la 1900 - 1.606; la 1910 - 1.678
locuitori.
***
În primul război mondial 70 de tineri străjeni şi-au pierdut viaţa,
care însă nu sunt uitaţi de săteni, ci în fiecare an la Praznicul Înălţării
Domnului - Ziua Eroilor - se oficiază parastas pomenindu-se numele lor.
Potrivit recensământului din 31 ianuarie 1921, la Straja au trăit
1.482 locuitori, dintre care 1.389 români, 17 sârbi, 10 nemţi, 14 unguri şi
52 de alte naţionalităţi.
Stabilindu-se în noua localitate, străbunii străjeni au fost strâns
legaţi întreolaltă prin credinţa sfântă creştinească, întemeind aici îndată o
parohie românească şi apoi construindu-şi o biserică în care se adunau la
rugăciune. Aici învăţau cinstea şi omenia în frumoasa limbă a mamei,
căci Biserica le-a fost întotdeauna mama cea bună, păstrătoare a sufletului şi a datinilor româneşti. Influenţa străină, fie ca ideologie, fie ca limbă,
în vremuri vitrege, chiar dacă în alte instituţii a reuşit să pătrundă, în biserică nu a pătruns! Aici, în biserică, se vesteşte de la cea dintâi aşezare
a românilor la Straja, până în prezent, aceeaşi învăţătură sfântă
creştinească în dulcele grai românesc.
Nu dispunem de date despre biserica veche din Straja, cea ridicată
în 1792, care, împreună cu arhiva parohială veche, a fost aprinsă în revoluţia din 1848.
Totuşi avem păstrate trei inscripţii în faţa actualei biserici, pe trei
lespezi funerare, din care două încă sunt descifrabile şi care vorbesc despre viaţa religioasă organizată la Straja, în frunte cu preotul, la scurt timp
după întemeierea satului. Inscripţiile sunt cu litere chirilice, dar în limba
română. Pe cea dintâi stă scris: „Aicia să odihneaşte roaba lui Dumnezeu
maica preotească pope Iacov şi muma ei Florica leata 1758“. Deci, aici e
vorba de preoteasa preotului Iacov, care a decedat la anul 1758. Aşadar,
acesta este numele primului preot pe care îl cunoaştem: Iacov.
Cea de a doua inscripţie are deasupra o cruce cu iniţialele „IS HS
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NI KA“, iar dedesubt stă scris: „A.O.R.D. popa Mihail Nicolae vici
dekem. 6 1784“, adică: „Aici odihneşte robul lui Dumnezeu popa Mihail
Nicolae vici, decembrie 6 1784“. Iată numele altui preot: „Mihail Nicolae vici, care a decedat la 6 decembrie 1784. E interesant aici faptul că numele Nicolaevici, care există şi astăzi în Straja în această privinţă, nu este
scris împreunat, ci Nicolae vici. Adausul „vici“ este despărţit de Nicolae.
Nu ne permite nici spaţiul să intrăm mai detaliat în lămurirea acestui
nume, care desigur poate constitui subiectul unui studiu aparte.
Pe cea de a treia placă de piatră se pot citi doar literele „Georgi“.
Cealaltă parte a inscripţiei e deteriorată. Nu-i exclus ca „George“ să fie
numele unui alt preot care servea la vechea biserică. Actuala biserică a
fost zidită la anul 1854, cu hramul: Naşterea Născătoarei de Dumnezeu.
În biserică se păstrează până în prezent două sfeşnice având o inscripţie în limba română cu litere chirilice: „Aceste două sfeşnice s-au
făcut prin ostăneala Comunităţii Străjii prin parohul Schintei şi Mihail
Ioanovici la anul 1856“. Aşadar, la anul 1856 preot la Straja este Ştefan
Popovici şi serveşte mai mulţi ani această parohie, căci şi după zece ani
constripţia parohială este semnată de acelaşi preot paroh.
La anul 1873 biserica a fost zugrăvită. Aceasta se vede din inscripţia
ce se păstrează în biserică până astăzi pe balconul corului, cu următorul
conţinut: „1873 S’a zugrăvitu acestu locaşiu cu spesele acestei comuni
prin stăruintea fostului preotu Iosifu Popa fiindu antiste Nicolau Buga ear
epitropu Parasciu Isacu, Georgie Nicolaeviciu şi Teodoru Turturea la 30
augustu 1873, zugravi D. Turku Oravicza“.
În anul 1874 paroh la Straja este preotul Constantin G. Spineanu, iar
în 1875 preotul Ieremia Pavlovici.
Atât preotul Iosif Popa cât şi preotul Constantin Spineanu în anul
1875 erau decedaţi, deoarece într-un act din acel an se amintesc două
preotese văduve în Straja: Ecaterina Popa şi Maria Spineanu.
Din anul 1876 parohia Straja este încredinţată spre păstorire preotului Martin Şdicu, originar din Răchitova. Acest preot serveşte la Straja
44 de ani, adică până la moartea sa în aprilie 1920. În ultimul deceniu
bătrânul preot Martin Şdicu a fost ajutat de fiul său, preotul capelan Aurel
Şdicu, care însă a decedat în anul 1919. Din aprilie 1920 la Straja începe
să servească preotul Ion Mităr, care administrează atât parohia Straja cât
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şi Oreşaţul. Din anul 1926 până în 1929, alături de preotul Ion Mităr la
Straja serveşte şi tânărul capelan preotul Corneliu Şdicu. Din 1932 până
în 1940 preotul Adam Măran din Oreşaţ de multe ori îl suplineşte pe preotul Mităr la serviciile divine din Straja.
În anul 1935 a fost restaurat interiorul bisericii, ceea ce se vede şi
din cea de a doua inscripţie de pe balconul corului, având următorul
conţinut: „S-a restaurat şi pictat din nou această sfântă Biserică pe spesele
Comunei Bisericeşti, fiind paroh preotul Ion Mităr, preşedinte al Consiliului Parohial: Nicolae Barbulor şi epitropi: Costa Gurilă, Pavel Rusta şi
Gheorghe Buga. Notar Aleksandru Skintei, vic. Preşedinte Petru Tismănar, pictor Karl şi Josef Loffler 1935“.
Preotul Ion Mităr serveşte la Straja până în luna mai 1943, iar din
iunie 1943 serveşte preotul Ioan Ivaşcu din Oreşaţ. Devenind parohia vacantă, din anul 1948 paroh la Straja vine preotul Corneliu Şdicu şi păstoreşte această parohie până în vara anul 1978, iar în toamna aceluiaşi an
parohia rămâne vacantă, administrată fiind prin intermitenţă de preoţii
Ion Jumanca, Aurel Danciu şi Gheorghe Morariu. De la data de 8 septembrie 1979 până în prezent parohia Straja este încredinţată spre păstorire preotului Moise Ianeş.
Pentru înfrumuseţarea slujbelor dumnezeieşti, la Straja se aminteşte
existenţa unui cor bărbătesc de 70 de persoane. Cel dintâi instructor a fost
Iosif Micu din Coştei. După câteva luni conducerea corului este preluată
de agricultorul Ion Băiaş - Burcu din Straja, care dirijează corul până în
anul 1925. De la acest an până la cel de al doilea război mondial conducător al corului este Gheorghe Bugă, iar din 1945 până astăzi dirijorul
corului din Straja este Ştefan Bugă - Vucicu. Acest cor, pe lângă participarea până în prezent la Sfintele Slujbe în Biserică şi la înmormântări, a
participat la mai multe serbări şi festivităţi corale cu caracter laic în Straja
şi în alte comune.
În anul 1931 - 1932 la Straja a fost înfiinţat şi un cor mixt de către
preotul Ion Mităr. Acest cor, la 15 august 1934, Sântă-Maria Mare - nedeia
la Ciclova, a participat la aniversarea jubileului de 200 de ani de la venirea
bufenilor în Banat. Cu acest prilej corul din Straja a cântat înainte de masă
în biserică la Sf. Liturghie, iar după masă a prezentat un program de cântece corale. La această aniversare de la Ciclova corul a fost condus de
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preotul Ion Mităr.
În anul 1925 la Straja a fost înfiinţată fanfara, având la început 14,
iar mai târziu 22 membri. Cu acest prilej, la „rugarea membrilor fanfarei
pentru un ajutor din lada sf. Biserici“ şi pentru un „ajutor împrumut de
5.000 dinari pe un termen de un an de zile“, în şedinţa din 20 septembrie
1925 „Comitetul parohial decide ca din casa s. Biserici să se doneze pe
seama fanfarei nou înfiinţate suma de 1000 dinari“ şi 5000 dinari drept
împrumut pe un an, sume care au fost acordate din casa Bisericii pentru
cumpărarea instrumentelor.
Primul instructor a fost Iosif Micu din Coştei, care a condus fanfara
din anul 1925 până în 1927. Din acest an conducerea fanfarei este preluată de Ion Burcu. La anul 1937 fanfara se reîmprospătează cu fanfariştii
tineri sub conducerea lui Nicolae Iorga din Vlaicovăţ. După aceea, până
în anul 1949 fanfara n-a avut un dirijor stabil, ci a fost instruită, după
posibilităţi, de muzicieni pensionari de la fanfara militară Vaclav Valek şi
Aloiz Zaha din Vârşeţ. Din anul 1949 fanfara din Straja este condusă de
Iosif Roman, obţinând succese remarcabile la diverse fersivităţi şi întreceri organizate în ţara noastră, ba şi în afara ei.
Pe lângă participarea la înmormântări religioase, fanfara din Straja
a cântat şi la slujba Învierii din ziua Paştilor, până la sfârşitul celui de-al
doilea război mondial. De atunci fanfara n-a mai cântat la Înviere (motivele nu le menţionăm aici) până în anul 1987, când, pentru prima dată,
după o absenţă atât de lungă, fanfara a apărut din nou la slujba Învierii în
dimineaţa zilei de Paşti, răsunând iarăşi peste sat „Învierea“ şi „Hristos a
înviat“ în sunete de fanfară.
Privind turnul bisericii din Straja, se vede pe el înscris cu cifre de
tinichea anul 1899. În acel an turnul a fost reparat complet, acoperit fiind
cu „ţinc plech“ nou de către maestrul George Mechel din Vârşeţ.
În anul 1913 a fost zidită casa culturală a bisericii, „în colţul străzii
de la avlia bisericii“, de către „Bauunternehmer Johann Schmidt“ din
Jamul Mare, dar numai zidurile şi plafonul din beton.
În primul război mondial, la ordinul Ministerului de Culte şi de
Război, în ziua de 6/19 octombrie 1916 au fost predate comandei militare
două clopote ale bisericii: cel mare (de 366 kg) şi cel mic (de 114,5 kg),
rămânând biserica doar cu un clopot. Dar în anul următor, 1917, a fost luat
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şi clopotul cel mijlociu, ce mai rămăsese, prin emisarii comandei militare
din Timişoara. Primind o despăgubire pentru cele trei clopote, conducerea
parohială s-a îngrijit îndată de cumpărarea altor clopote în locul celor
luate. Astfel în anul 1918 a fost cumpărat un clopot de oţel de 300 + 105
kg, de la Reşiţa.
În anul 1921 a fost adaptată şi terminată casa culturală din curtea
bisericii de către Konrad Reiss, Mauermeister din Zagaiţa. Acelaşi Reiss
în anul 1923 a zidit crucea din hotarul Străjii, „din cărămidă arsă cu maltăr
şi cement“, în locul celei vechi de lemn, care, din cauza vremii, s-a deteriorat. Această cruce înălţată în „Dealul viilor“, în anul 1924 a fost înzestrată cu patru icoane şi îngrădită cu grilaj de fier, înreprinzător al acestei
lucrări fiind Aurel Luca din Straja. În acelaşi an, 1924, au fost cumpărate
încă două clopote pentru biserică, din Ljublijana: unul de 170 kg, în tonul
D şi altul de 550 kg, în tonul G. Sfinţirea acestor clopote a avut loc în
cadrul unei măreţe festivităţi, în duminica din 16 noiembrie 1924.
După doi ani, în 1926, a fost cumpărat plaţul şi casa de la nepoata
preotului Martin Şdicu, Valeria, spre a-i servi de casă parohială. Această
clădire, fiind veche, a fost dărâmată şi în locul ei în anul 1971 a fost zidită casa parohială cea nouă (de astăzi), partea de la stradă, iar în 1978
partea din curte. Atât cea dintâi, cât şi cea de a doua zidire au fost făcute
prin munca benevolă şi donaţiile credincioşilor străjeni… Merit deosebit
pentru zidirea acestei măreţe case parohiale au membrii Comitetului parohial din cele două perioade de muncă în frunte cu acelaşi preşedinte: Ştefan Bugă - Vucicu.
Numărul locuitorilor acestui sat în ultimele decenii a fost mereu în
descreştere, aşa încât în prezent este scăzut sub cifra de 1000. Totuşi străjenii au rămas străjeni de strajă, ca şi în trecut, care înfruntă vânturi sau
furtuni şi-şi păstrează datinile sfinte, limba străbună şi credinţa strămoşească, comori sufleteşti ce le trasmit şi generaţiilor viitoare. Strâns
uniţi în jurul Bisericii, străjenii sunt uniţi şi întreolaltă, bine ştiind adevărul sfânt, de 2000 de ani, ce se vesteşte aici de la întemeierea satului,
că numai din iubirea faţă de Dumnezeu izvorăşte şi adevărata iubire faţă
de aproapele şi numai păstrând legătura cu cerul se asigură legătura cu
strămoşii, adevărata legătură întreolaltă şi chezăşia viitorului.
Preot Moise Ianeş, Vicar
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Raportul Comisiei pentru Cultură
şi Educaţie privind problema aromânilor 1
Elaborat: iunie 1997, la Strasbourg, în cadrul Comisiei pentru cultură şi educaţie, prezentat de dl Luis Maria de Puig.
Expunere de motive
Cuvânt înainte
Prezentul raport urmăreşte să atragă atenţia Adunării asupra
ameninţărilor care apasă asupra viitorului unui popor puţin cunoscut, dar
care constituie parte integrantă a mozaicului cultural european. Acest
popor, despre ale cărui origini specialiştii au opinii diferite, trăieşte de
două milenii în Peninsula Balcanică. El nu şi-a constituit niciodată un stat
independent şi a fost adesea minoritar în ţările în care trăieşte.
În tot cursul istoriei sale, acest popor a ştiut să întreţină legături de
bună vecinătate cu diferite popoare cu care a convieţuit şi cu care convieţuieşte şi în prezent. În ciuda unei oarecare tendinţe către integrare - integrare care a fost aproape totală în partea de nord-vest a Balcanilor acest popor a reuşit să-şi menţină omogenitatea lingvistică şi culturală.
Totuşi, el nu constituie o „comunitate“ în sensul unui grup organizat;
numai în urma schimbărilor politice petrecute în ultimii ani în aproape
toate ţările în care trăieşte, acest popor a reuşit să constituie asociaţii culturale locale, regionale şi naţionale care au realizat contacte internaţionale.
Aromânii reprezintă un fenomen istoric şi cultural extrem de special, chiar unic. Totuşi, această originalitate culturală este în pericol şi
dispariţia limbii aromâne este inevitabilă dacă instituţiile europene, în
special Consiliul Europei, nu îi vor acorda sprijinul. De altfel, ar fi imposibil de imaginat ca noi să putem asista, fără a face nimic, la dispariţia
unei asemenea bogăţii lingvistice şi culturale. Spre deosebire de alte
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grupări minoritare, aromânii nu formulează revendicări de ordin politic şi
cer numai să li se acorde sprijin pentru a-şi păstra limba şi cultura, parte
integrantă a patrimoniului cultural european.
Introducere
În mai 1994 dl Ferrarini şi câţiva colegi ai săi, printre care eu însumi
am prezentat o propunere de directivă privind comunitatea aromână.
Această propunere a fost trimisă de către Biroul Adunării Comisiei pentru cultură şi educaţiei pentru raport, Comisiei pentru probleme juridice
şi ale drepturilor omului şi Comisiei pentru relaţiile cu ţările europene
nemembre, pentru aviz.
De îndată ce am fost numit raportor, am început să constitui o documentare privind această problemă şi am luat legătura cu mai mulţi
reprezentanţi ai comunităţilor aromâne din Europa şi din Statele Unite. De
mai multe ori am plănuit să mă deplasez pentru a întâlni aromâni în satele
lor strămoşeşti şi, în mai 1996, am fost la Veria, unde am întâlnit membri
ai asociaţiei valahilor. În septembrie am participat la Colocviul privind
limba şi cultura aromână, cae a avut loc la Universitatea din Freiburg.
În septembrie 1995 am trimis un chestionar referitor la drepturile
culturale ale aromânilor adresat autorităţilor competente din Albania, Bulgaria, Grecia, „Fosta Republică Iugoslavă Macedonia“ şi România, prin
intermediul preşedinţilor delegaţiilor parlamentare respective. Acelaşi
chestionar a fost pus la dispoziţia Uniunii pentru limba şi cultura aromână
(Freiburg), pentru a fi distribuit asociaţiilor aromâne. Mai mult de 12
răspunsuri au fost primite din partea unor delegaţii parlamentare, a unor
asociaţii ale aromânilor şi din partea unor persoane cu privire la situaţia
din Albania, Grecia, „fosta Republică Iugoslavă Macedonia“, Serbia şi
România. Profesorul Max Peyfus de la Institutul pentru cercetarea Europei estice şi sudice al Universităţii din Viena şi profesorul Hans-Martin Gauger, romanist la Universitatea din Freiburg, cărora le mulţumesc,
mi-au trimis comentarii asupra variantelor succesive ale anteproiectului
de raport. Ţin, de asemenea, să mulţumesc colegului meu grec Aristotelis
Pavlidis pentru toate informaţiile furnizate pe care, desigur, le-am luat în
considerare.
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Prezentul raport se bazează pe răspunsurile la chestionare, pe materialul pus la dispoziţie de diferite asociaţii ale aromânilor, pe informaţiile furnizate de către Reprezentanţele Permanente ale Bulgariei,
Greciei, „Fostei Republici Iugoslave Macedonia“ şi României pe lângă
Consiliul europei şi pe consultarea unei bibliografii considerabile, atât cu
privire la aromâni, la istoria, limba şi cultura lor, cât şi cu privire la lucrări
mai generale despre istoria şi limbile din Balcani (a se vedea bibliografia).
În prima parte a expunerii voi face o scurtă prezentare istorică, după care
mă voi referi la situaţia actuală şi la problemele aromânilor din diferitele
ţări în care ei trăiesc de 2000 de ani.
Originile şi istoria poporului aromân
Macedo-românii, valahii (sau vlahii), denumiţi uneori mavrovlahi,
cuţivlahi sau ţinţari, şi care se autodenumesc aromâni, sunt înrudiţi cu
românii de pe malul stâng al Dunării. Limba lor, macedoromâna, aparţine
familiei române a limbilor latine, la fel ca dacoromâna (vorbită în România), meglenoromâna (vorbită încă în câteva sate din regiunea Gevgelika,
la frontiera dintre „Fosta Republică Iugoslavă Macedonia“ şi Grecia) şi
istroromâna (aproape dispărută). Primul text aromân, găsit în Albania,
datează din 1731 şi doar din secolul al XVIII-lea există o istorie a
aromânilor, bazată pe documente, deşi există mai multe referinţe istorice
anterioare cu privire la „valahi“, cuvânt care provine din denumirea
generică dată de primii slavi popoarelor care vorbeau limba latină (sau o
limbă latinizată).
În ceea ce priveşte originile vlahilor, opiniile diferă. Pare probabil,
în ceea ce priveşte originile lor, colonizarea romană a Balcanilor, începută
în secolul al III-lea î.e.n. Potrivit unor istorici, aromânii provin din
popoarele ilirice latinizate şi din legionarii romani stabiliţi în Balcani, ca
urmare a cuceririi Macedoniei de către Paulus-Emilius în anul 168 î.e.n.
Totuşi, grecii i-au considerat greci latinizaţi, bulgarii îi apreciază ca descendenţi ai tracilor şi românii le precizează ca origine o ramură a dacilor
romanizaţi. Studiile de lingvistică comparativă indică drept structură a
limbii aromâne apropiere de albaneză - singura limbă ilirică încă vie fapt care mă face să cred că prima ipoteză este cea bună. Faptul că pro147
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cesul de colonizare romană a Macedoniei a început mai devreme şi a durat
mai mult decât cea a Daciei ar indica faptul că aromânii i-ar fi precedat
pe români în istoria Balcanilor.
În timpul ocupaţiei romane, limba aromânilor a fost puternic influenţată de limba latină. La începutul evului mediu, în timpul marilor invazii a Balcanilor de către slavi, populaţiile aromâne s-au dispersat şi au
supravieţuit numai acele comunităţi care s-au refugiat în munţi; acestea
şi-au păstrat limba şi cultura.
Aromânii apar în documente istorice la sfârşitul secolului X,
răspândiţi, în general, în regiunile muntoase ale Peninsulei Balcanice, de
la Istria până în Grecia şi de la Adriatică la Marea Neagră, concentraţi îndeosebi în două grupuri mari: unul în lungul munţilor Haemus, al doilea
în nordul Greciei, în Tesalia şi în sudul Macedoniei, dar mai ales în masivul Pind. Potrivit mărturiilor rămase de la contemporani, activitatea
principală a valahilor este păstoritul, dar şi comerţul, care explică dispersia lor în toată zona Balcanilor.
Benjamin de Tudela, evreu din Spania, care a călătorit în Europa
de sud-est şi în Orientul Mijlociu în anii 1159-1173, se referă la valahi în
lucrarea sa „Carte de călătorii“. Potrivit celor scrise de el, valahii se bucurau de o oarecare independenţă în zonele înalte ale munţilor. Istoricii,
însepcial cei bulgari, admit că muntenii valahi au jucat un rol important
în răscoala condusă de fraţii Teodor-Petre şi Ion-Arsen (probabil de origine bulgaro-cumană) împotriva Bizanţului în anul 1186, răscoală care se
află la începuturile a ceea ce poartă numele „al doilea regat bulgar“.
Cucerirea otomană din secolele XIV şi XV nu schimbă deloc soarta
aromânilor, ca urmare a faptului că se bucură de o oarecare automonie
religioasă şi culturală în cadrul milliet-ului (statut al unei naţionalităţi recunoscută ca distinctă în cadrul Imperiului Otoman), acordată creştinilor
ortodocşi. Potrivit mărturiei lui Pouqueville, consul al împăratului francez
Napoleon I, acreditat pe lângă Paşa Ali din Janina, guvernator al Epirului, valahii aveau un statut special şi plăteau numai un tribut redus mamei
Marelui Sultan. Această poziţie privilegiată a aromânilor este confirmată
şi de alţi autori. N. Malcolm, de exemplu, relatează că aromânii erau scutiţi oficial de respectarea legilor care interziceau, între altele, portul
armelor de către nemusulmani.
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Otomanii şi-au dat seama că mobilitatea şi puternica tradiţie militară a valahilor puteau să le fie utile; acest lucru le-a permis să întreţină
o miliţie naţională ai cărei membri se numeau armatoles, iar şefii acestora
erau copitani. Prin intermediul măsurilor fiscale şi prin permisiunea de a
jefui, în teritoriul inamic, această miliţie era folosită pentru a păzi frontiera dinspre Imperiul Otoman şi cel Habsburgic. Este interesant de
menţionat că, potrivit unor istorici, Imperiul Habsburgic a ajuns la aceeaşi
concluzie şi i-a utilizat pe valahii care fuseseră împinşi către nord de către
înaintarea otomanilor, împotriva fraţilor lor rămaşi la sud de frontieră.
Religia ortodoxă a aromânilor constituie unul din factorii care au
determinat rolul important jucat de aceştia în desfăşurarea diferitelor
războaie şi revoluţii care s-au soldat cu crearea statelor în care aceştia
trăiesc în prezent. Răscoala declanşată în anul 1821 de către eteriştii greci
a determinat intervenţia Rusiei, Angliei şi Franţei, crearea statului grec în
anul 1830 şi obţinerea independenţei sale în 1835.
Printre protagoniştii revoluţiei şi printre personalităţile marcante ale
culturii şi vieţii politice din Grecia se află numeroase nume ilustre ale unor
personalităţi de origine aromână. Ca exemplu, cităm pe baronul Georges
Sina, mareşalul Constantin Smolensky, patriarhul Athenahoras şi ministrul
afacerilor externe, Averoff. Acest lucru se explică prin faptul că numeroşi
aromâni au fost educaţi în spiritul culturii elene, influenţaţi la şcoala şi biserica greacă, în timp ce, în acea perioadă, diferitele naţionalităţi din Turcia nu aveau dreptul al şcoli, biserici şi instituţii culturale naţionale.
Profitând de privilegiile acordate creştinilor de către primii sultani, patriarhii din Constantinopol - toţi grecii de origine - au devenit ecleziastici şi
civili ai ansamblului populaţiilor ortodoxe din imperiul Otoman. Acest
ansamblu regrupat de către administraţia turcă, denumit cu termenul colectiv Rum, desemna pe creştinii din fostul Imperiu Roman de Răsărit.
După obţinerea independenţei, multe din ţările balcanice au adoptat o politică de înfiinţare de şcoli naţionale şi de autonomizare a bisericilor lor. Era un simbol al emancipării naţionale. Această tendinţă
caracterizează dezvoltarea Bulgariei, României şi Serbiei în cea de a doua
jumătate a secolului al XIX-lea.
Mişcări izolate de emancipare au apărut şi la aromâni încă din secolul al XVIII-lea. Centrul acestor mişcări se afla la Moscopole, celebrul
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centru cultural al aromânilor din Albania (astăzi Voskopoje). Această activitate este reluată în anul 1862 prin înfiinţarea primei şcoli macedoromâne în Macedonia. În acelaşi timp, colonia aromână din Bucureşti
fondează Societatea Macedo-română de Cultură Intelectuală care, prin
eforturile depuse, amplifică mişcarea de emancipare în rândul altor comunităţi ale aromânilor din Balcani.
În această perioadă, România începe să se intereseze îndeaproape
de cauza aromânilor şi autorităţile turce intervin în favoarea aspiraţiilor
culturale ale acestora. Un ordin semnat de vizir în anul 1878 asigură
valahilor din Turcia dreptul de a fi educaţi în limba lor şi acordă ajutor şi
protecţie învăţătorilor. În anul 1888 valahii obţin un firman imperial care
le dă dreptul să înfiinţeze biserici naţionale. Începând din anul 1908, deputaţi valahi fac parte din parlamentul turc.
Tratatul e la Berlin din 1878 recunoaşte existenţa macedoromânilor
ca naţiune distinctă şi îi include pe lista celorlalte naţionalităţi din Imperiul Otoman. Ca urmare a acestui Tratat, Tesalia şi o parte din Epir sunt
anexate de Grecia: noile frontiere separă, astfel, în două părţi, populaţia
aromână din Pind. Aromânii protestează fără succes pe lângă reprezentanţii marilor puteri împotriva acestei separări.
În cursul secolului XX regiunile locuite de aromâni sunt din nou
împărţite între diferitele state din zonă. Astfel, ca urmare a războaielor
balcanice şi a conflictelor ulterioare, grupuri considerabile de aromâni
sunt împărţite între Bulgaria, Serbia, Grecia, Turcia şi Albania.
După redefinirea frontierelor între Bulgaria, Grecia şi Iugoslavia,
prin Tratatul de Pace de la Bucureşti din 1913, aromânii propun unirea
celor două grupuri principale - cel din Pind şi cel din zona dintre Gramos
şi Bitolia - în cadrul noului stat, Albania, sub forma unei provincii autonome. Grecia susţine unirea zonei Pind cu teritoriul său, oferind garanţii
în privinţa păstrării individualităţii locuitorilor. Această propunere este
aprobată, dar problema aromână nu este rezolvată. Lipsa unei recunoaşteri a aromânilor ca o minoritate a pregătit terenul pentru apariţia unor
viitoare probleme şi conflicte. Din 1918, şcolile aromâne din Serbia au
fost închise. În anii 20, a venit rândul multor şcoli din Grecia şi, în 1938,
toate cele din Albania au fost închise. În sfârşit, ultimele şcoli aromâne
care mai funcţionau încă în Grecia au fost închise între 1945-1948.
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În perioada dintre cele două războaie mondiale, România, de acord
cu autorităţile ţărilor în care există o populaţie aromână, a ajutat înfiinţarea de şcoli în limba aromână. Această politică, care oferea un sprijin
poporului aromân, a avut două consecinţe negative: pe de o parte, o neîncredere din partea aromânilor, care bănuiau pe români de dorinţa de a-i
asimila, pe de altă parte, temerea că ţările în care locuiesc îi vor privi nu
ca aromâni (autohtoni), ci ca români (străini).
Situaţia culturală a comunităţii aromâne
Este imposibilă cunoaşterea cu exactitate a numărului de aromâni
care trăiesc în prezent în ţările balcanice. În unele ţări ei nu sunt recenzaţi
şi, în altele, cifrele oficiale sunt contestate. În acelaşi timp, există comunităţi numeroase de imigranţi aromâni în România, Germania, Statele
Unite şi Australia.
Uniunea pentru limba şi cultura aromână şi Asociaţia Francezilor
Aromâni apreciază că, în prezent, numărul aromânilor este de aproximativ 1.500.000, răspândiţi în toate ţările balcanice: Albania, Bulgaria, Grecia şi „fosta Republică Iugoslavă Macedonia“. Totuşi, este probabil ca
această apreciere să fie exagerată.
În timpul Conferinţei de Pace de la Versailles, după primul război
mondial, delegaţia macedo-românilor care a fost primită de cea mai mare
parte a delegaţiilor statelor prezente la tratative, a distribuit un comunicat care aprecia numărul aromânilor din regiunea Pind, pentru care se
cerea independenţă deplină, la 130.000 de locuitori, Bitolia - 83.145,
Musakia-Coriţa - 77.814, Salonic - 103.877 şi Tesalia, cu 81.520 locuitori
(în total, aproximativ 500.000 locuitori).
Profesorul Peyfus de la Universitatea din Viena, apreciază că
numărul minim al aromânilor care folosesc limba lor maternă ar fi de
250.000 (în 1996). Ţările în care ar fi mai numeroşi sunt Grecia, urmată
de România, Albania, „Fosta Republică Iugoslavă Macedonia“ şi Bulgaria.
Situaţia aromânilor din fiecare din aceste ţări este diferită. Este
necesar să se sublinieze că aromânii sunt cetăţeni albanezi, bulgari, greci,
macedoneni, iugoslavi sau români, bucurându-se de statutul deplin al
151

Calatorie in Tara Romanilor ed a II-a 04-12-2008 v8:Layout 1 03.07.2012 08:58 Page 152

Dinu Barbu

acestei calităţi. Ei vorbesc, fără dificultate, limbile diferitelor ţări în care
trăiesc şi sunt integraţi în respectivele societăţi. Drept urmare, mi se pare
absurd a-i considera ca o oarecare primejdie pentru propriile lor ţări,
deoarece ei reprezintă, mai curând, o bogăţie culturală.
Aromânii nu cer decât o recunoaştere a drepturilor lor culturale şi,
în special, dreptul la învăţământ şi folosire a limbii lor materne. Ei şi-au
formulat aceste cereri, incluzându-le în rezoluţiile adoptate la congresele
internaţionale, desfăşurate la Universitatea din Manheim (septembrie
1985) şi la Universitatea din Freiburg (septembrie 1988 şi iulie 1993),
precum şi la cele şase congrese regionale desfăşurate în Statele Unite ale
Americii. Aceleaşi cereri sunt formulate într-un apel adresat Conferinţei
Miniştrilor Afacerilor Externe din ţările balcanice, care a avut loc la Belgrad în februarie 1988. Congrese naţionale au avut loc, de asemenea, în
Albania şi în „fosta Republică Iugoslavă Macedonia“.
Voi rezuma, în continuare, situaţia în cele cinci ţări în care aromânii
sunt autohtoni: Albania, Bulgaria, Grecia, „Fosta Republică Iugoslavă
Macedonia“ şi Republica Federativă Iugoslavia (Serbia - Muntenegru),
dar şi în România, ţinând seama de relaţiile speciale ale acestei ţări cu
aromânii.
Albania
Asociaţia Francezilor Aromâni estimează că aromânii reprezintă
15% din populaţia Albaniei. Potrivit Fundaţiei Femeilor Aromâne din Albania, în această ţară ar exista între 150.000 şi 200.000 de aromâni. Alte
aprecieri se situează între 100.000 şi 300.000 - 400.000. T.J. Winnifrith
scria în 1995 că ar exista „aproximativ 50.000 de persoane care, în acelaşi timp, vorbesc limba aromână şi se consideră aromâni. Nu există date
oficiale, deoarece aromânii sunt adeseori incluşi, ca urmare a apartenenţei
lor religioase, în „minoritatea greco-ortodoxă“. Ei sunt concentraţi în
sudul ţării şi, în special, la Korce, Lushnje, Permet, Gjrokaster, Sarande,
Berat, Durres, Kavaje şi, de asemenea, la Tirana.
În Albania, statutul aromânilor nu este încă reglementat. Ei luptă
pentru a fi consideraţi drept o minoritate culturală şi nu drept o „comunitate folclorică albaneză“, aşa cum sunt consideraţi în prezent.
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Nu există învăţământ, presă, radio sau televiziune în limba aromână
în Albania. Totuşi, preşedintele Fundaţiei Femeilor Aromâne semnalează
existenţa unei biserici în oraşul Korce, unde serviciile religioase se desfăşoară în limba aromână. O societate culturală, „Aromânii din Albania“,
ar fi fost creată în anul 1992.
Bulgaria
În Bulgaria comunităţile aromâne sunt organizate în asociaţii la
Peshtera, Veelingrad, Dupniţa, Rakitovo, Blagoevgrad. Aceste asociaţii se
află în contact cu comunităţi armâne din alte ţări. Potrivit Societăţii
Aromânilor din Sofia, care coordonează activităţile Asociaţiei Valahilor
din Bulgaria, ar trebui să se facă distincţia între valahii aromâni (2.000 3.000, locuind în nordul ţării). Cea mai mare parte a aromânilor care
locuiesc la Sofia sunt descendenţi ai familiilor cae au emigrat din Macedonia şi din nordul Greciei, între anii 1850 şi 1914.
Sediul Societăţii Aromânilor din Sofia, precum şi biserica Sfânta
Treime şi Institutul Cultural Român, sunt amplasate pe terenuri cumpărate
de comunitatea aromână (cu ajutorul statului român) la sfârşitul secolului trecut. Institutul Cultural Român a desfăşurat activităţi de cercetare în
domeniul istoriei şi al studiilor balcanice, slave şi bulgare. Învăţământul
era, în principal, în limba română, dar limba şi literatura bulgară făceau
parte din programul obligatoriu. Latina, greaca veche, franceza şi rusa
erau, de asemenea, obligatorii, în timp ce germana, italiana şi engleza
erau facultative. Potrivit dlui M. Kurktchiev, preşedintele Asociaţiei
Valahilor din Bulgaria, institutul a fost închis în anul 1948, „datorită unei
neînţelegeri“.
Ca urmare a schimbărilor politice din Bulgaria, aromânii au cerut
redeschiderea institutului şi a şcolii care a funcţionat în cadrul acestuia,
dar cererile nu au avut încă vreun rezultat. Aceasta este singura revendicare, deoarece relaţiile aromânilor, cetăţeni bulgari, cu autorităţile sunt
bune.
Biserica Română a Sfintei Treimi nu şi-a încetat activitatea de la
începutul secolului; cultul este celebrat în limba română de către un preot
român, trimis de către Patriarhia Ortodoxă Română.
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Grecia
Autorităţile greceşti nu-i recunosc pe aromâni ca alcătuind o etnie
diferită şi îi consideră ca „greci vlahofoni“ (latinofoni). Reprezentantul
permanent al Greciei pe lângă Consiliul Europei ne-a precizat că aceştia
„fac parte integrantă din populaţia greacă şi au o cunoştinţă etnică pur
greacă. Obiceiurile lor sunt greceşti, în totalitate, vorbesc şi scriu fără dificultate limba greacă, nu şi-au pierdut niciodată sentimentul apartenenţei
lor etnice la Grecia, nu s-au identificat niciodată vreunui element străin
şi nici nu au căutat o identitate în calitate de entitate naţională distinctă.
Numeroşi membri ai acestui grup sunt eminenţi reprezentanţi ai naţiunii
greceşti în domeniile literelor, artelor, ştiinţei şi politicii“.
Aromânii din Grecia, potrivit Institutului Sociolingvistic Catalan
din Barcelona, ar fi, ca număr, de ordinul a 200.000; potrivit Asociaţiei
Aromânilor, ei ar fi între 600.000 şi 700.000. Alte aprecieri merg până la
un milion, chiar 1,2 milioane (din care numai jumătate ar vorbi limba
aromână), în timp ce cifrele oficiale, bazate pe recensământul din anul
1951, indică existenţa a 25.000 „greci care vorbeau limba valahă“. Autorităţile apreciază că numărul acesta „a scăzut într-un mod semnificativ“ de atunci. Este totuşi greu de imaginat ca un grup atât de restrâns să
fi putut produce atâţia „eminenţi reprezentanţi ai naţiunii greceşti în
domeniile literelor, artelor, ştiinţei şi politicii“. Răspunsul oficial grec la
chestionarul meu recunoaşte că există în Grecia greci care „folosesc limba
greacă drept limbă principală deşi, în anumite comunităţi izolate, atunci
când se află în grup restrâns, ei folosesc, paralel cu limba greacă, un idiom
(nici măcar un dialect) care conţine deopotrivă elemente de origine latină
şi de origine greacă“. În continuare, ceva mai departe, în acelaşi paragraf,
ni se spune că aceiaşi greci (aromâni) au contribuit „în modul cel mai
concret, la crearea noului stat grec, constituind una din părţile componente, cele mai active, în toate domeniile“.
Populaţia aromână este concentrată în Munţii Pindului, în Epir,
Tesalia şi în Macedonia greacă. Numeroşi aromâni s-au refugiat din cauza
luptelor din timpul războiului civil grec şi, mai recent, din cauza declinului economic, şi s-au stabilit în oraşele mari (Atena şi Salonic). Am putut
constata că cele două sate aromâne situate în munţi, în apropiere de Veria
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(Selia de Sus şi Kato Vermio sau Selia de Jos), pe care le-am vizitat, sunt
locuite numai în timpul sfârşitului de săptămână şi în lunile de vară.
Potrivit Tratatului de Pace de la Lausanne (1923), constituţia greacă
garantează drepturile minorităţilor religioase stabilite pe teritoriul Greciei. Aromânii sunt de religie ortodoxă greacă şi, în consecinţă, această
garanţie nu li se aplică.
Grecia a acceptat prezenţa şcolilor în limba aromână pe teritoriul
său până în 1948, dată la care România a încetat subvenţionarea acestor
şcoli. De atunci limba aromână nu a mai fost folosită la nici unul din
nivelurile învăţământului: în ultimii ani a fost creat un curs de limbă
aromână la Universitatea Aristotel din Salonic. Limba aromână nu mai
este utilizată nici în domeniile judiciar şi administrativ sau în mass-media,
cu excepţia câtorva retransmisii de dansuri şi cântece folclorice de către
posturile de televiziune şi radio.
Tot potrivit răspunsului oficial grec la chestionar, „există în Grecia
Uniunea Panelenică a Asociaţiilor Culturale a Valahilor, fondată în anul
1985, şi care cuprinde în jur de 40 de asociaţii locale. Acestea au o activitate culturală importantă în multe domenii“.
Fosta Republică Iugoslavă Macedonia
Potrivit statisticii oficiale din anul 1994, valahii din „Fosta Republică Iugoslavă Macedonia“ nu ar fi decât 8.467 persoane stabilite în
regiunile Skoplie, Stip, Bitolia, Kruşevo şi Struga. Asociaţiile aromâne
contestă, totuşi, această cifră, „care ar trebui multiplicată cu 10 sau 12“.
La regiunile menţionate ar trebui adăugate: Ohrid, Kocani, Vinica, Sveti
Nikole, Kumanovo şi Gevgelija.
Într-un raport al British Helsinki Rights Group (Grupul Britanic
Helsinki pentru Drepturile Omului), datând din anul 1994, cifra recensământului ar corespunde numărului celor care folosesc încă limba
aromână şi se consideră în primul rând, aromânii. Totuşi, numeroase
familii valahe, care au fost mai mult sau mai puţin asimilate populaţiei
majoritare sub aspect lingvisic, sunt mândre de originea lor. Aceste persoane care se consideră valahi s-ar fi declarat „macedoneni“ numai în
cadrul situaţiei oficiale a recensământului. În consecinţă, numărul total al
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aromânilor din „fosta Republică Iugoslavă Macedonia“ ar fi probabil mai
mare de 100.000, cifră care coincide cu cea a estimărilor făcute de asociaţii.
Constituţia din 1991 îi recunoaşte oficial pe aromâni ca minoritate
naţională. Limba macedoneană trebuie utilizată în contactele cu administraţia, dar limbile materne ale minorităţilor pot fi folosite în tribunale.
Potrivit legii macedonene, numele persoanelor constituie un drept personal. Informaţiile din buletinul de identitate sunt scrise în macedoneană
şi cu caractere chirilice, dar numele membrilor minorităţilor naţionale
sunt scrise în limbile şi alfabetele respective, alături de cele în limba oficială. În ciuda acestor dispoziţii, aromânii se plâng că „nu şi-au putut
relua numele lor iniţiale, macedoromâne, care fuseseră slavizate în decursul ultimelor opt decenii“.
Introducerea limbii valahe ca materie facultativă în învăţământul
primar se află în studiu şi 346 elevi şi-au manifestat deja interesul. În
1995/1996 a fost introdus în şcolile publice un curs facultativ de o oră pe
săptămână.
În 1992 a fost lansat un ziar în limba valahă, „Phoenix“, dar publicarea sa a fost oprită din lipsită de mijloace financiare. Există un program
de 30 minute în limba valahă, o dată pe săptămână, la televiziune şi un
program zilnic de 30 de minute la radio Skoplie. Posturi de radio locale
la Stip, Kruşevo, Struga şi Ohrid au, de asemenea, programe săptămânale în limba macedo-română, în timp ce Radio Gevgelija emite un program săptămânal de o jumătate de oră în limba megleno-română.
Potrivit Constituţiei Macedoniei, valahii au aceleaşi drepturi cu
membrii celorlalte naţionalităţi; minoritatea valahă este reprezentată în
Consiliul pentru relaţii interetnice al Parlamentului macedonean prin doi
membri.
În baza acestor drepturi, aromânii caută să recupereze clădirile
folosite în trecut pentru şcolile naţionale, precum liceul din Bitolia. Ei
cer, de asemenea, mărirea timpului de emisie în limba aromână la radio
şi la televiziune, precum şi subvenţionarea de către stat a ziarului lor.
În acelaşi timp, ei încearcă să obţină la Ohrid înfiinţarea uneia din
cele trei episcopii care le-au fost promise în anul 1913 prin Tratatul de
Pace de la Bucureşti. Militanţii speră că, prin subordonarea faţă de Patri156
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arhia din Bucureşti, Episcopia din Ohrid ar putea asigura asistenţa religioasă pentru toţi aromânii în limba lor maternă.
Republica Federativă Iugoslavia (Serbia şi Muntenegru)
Societatea aromânilor din Belgrad apreciază că ar exista 15.000 de
persoane din Serbia şi Muntenegru care se declară aromâni. Majoritatea
acestora locuiesc la Belgrad, restul în estul Serbiei, în Voivodina şi
Kosovo.
Ei nu au un statut special şi, după cât se pare, nici nu doresc acest
lucru. Ei pot să folosească numele şi prenumele proprii, n limba aromână.
Societatea aromânilor din Belgrad editează un buletin şi organizează cu regularitate reuniuni şi conferinţe. Autorităţile au pus la dispoziţia Societăţii o sală şi acoperă cheltuielile de asigurare aferente. De
asemenea, furnizează sprijin financiar pentru editarea unei cărţi.
Aromânii din Serbia cooperează cu alte asociaţii din străinătate şi
nu întâmpină dificultăţi sau obstacole din partea autorităţilor. Preşedintele
şi secretarul societăţii au semnalat, în plus, existenţa de emisiuni periodice
pentru aromâni la radio şi la televiziune.
Potrivit unui reprezentant al Mişcării Valahilor şi Românilor din Iugoslavia, există o comunitate valahă de aproximativ 200.000 de persoane
care locuiesc în nord-estul Serbiei, pe malul drept al Dunării, între râurilor
Morava şi Timoc, şi o comunitate română de 40.000 de persoane în Banat
(regiunea Voivodina). Potrivit Uniunii pentru limba şi cultura aromână,
valahii din zona Timoc vorbesc limba daco-romană. Ei sunt, în consecinţă, români şi nu aromâni. Profesorul Gauger de la Universitatea din
Freiburg şi profesorul Peyfus de la Universitatea din Viena, confirmă
această opinie.
România
Aromânii care au emigrat din ţările balcanice către România, între
cele două războaie mondiale, numără în prezent, potrivit Uniunii Femeilor
Aromâne din întreaga lume (UFAP), între 150.000 şi 200.000, 150.000
potrivit preşedintelui Fundaţiei pentru Tineretul Aromân „Valahia“,
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70.000 potrivit Delegaţiei Parlamentare Române şi preşedintelui Asociaţiei Culturale Macedo-Române din Bucureşti, şi 28.000 potrivit autorităţilor române care, în mod ciudat, fac distincţia între aromâni (21.000)
şi macedo-români (7.000).
Comunitatea aromână este concentrată în sud-estul României şi, în
special în Dobrogea (75%), şi în marile oraşe, ca Bucureşti şi Constanţa,
iar în restul ţării sunt răspândiţi, în număr mic, dar aproape peste tot.
Constituţia României consacră drepturile culturale ale minorităţilor,
dar aromânii, fiind înrudiţi cu românii, nu sunt consideraţi ca minoritate,
ci drept „comunitate lingvistică şi culturală“.
Nu există învăţământ în limba aromână, la nici un nivel, dar Delegaţia Parlamentară indică existenţa unei structuri în curs de desfăşurare.
Ministerul Culturii din România publică lunar revista „Deşteptarea
Aromânilor“, însă numai 25% din conţinutul său este redactat în limba
aromână. Există o presă şi programe de radio, dar foarte puţin programe
de televiziune în aromână. Numeroase manifestări culturale şi folclorice
sunt organizate de asociaţiile aromâne fără sprijin din partea autorităţilor.
Concluzii
Modul de viaţă tradiţional al aromânilor a fost bulversat la începutul
acestui secol, ca urmare a schimbărilor politice şi sociale intervenite în
Balcani. Stabilirea unor frontiere fixe, între patru state diferite, în teritoriul locuit de aromâni, a determinat imposibilitatea schimbărilor
trandiţionale între diferite comunităţi ale acestora. Adesea, turmele şi
terenurile aflate n proprietate au fost vândute şi numeroşi aromâni au
părăsit văile şi munţii în care locuiau, instalându-se în oraşe şi contopindu-se cu masa populaţiei locale. Învăţământul obligatoriu (în limba
majoritară) şi răspândirea radiodifuziunii au contribuit la accelerarea acestui proces.
Astfel, limba şi cultura aromână, după ce au supravieţuit 2000 de
ani în Munţii Balcani, sunt ameninţate în prezent cu dispariţia. Consiliul
Europei trebuie să facă tot posibilul pentru a evita această evoluţie, cerând
statelor în care trăiesc aromânii să respecte drepturile culturale ale acestora. Acest lucru este cu atât mai necesar cu cât toate aceste state - cu ex158
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cepţia Republicii Federative Iugoslavia (Serbia şi Muntenegru) - sunt în
prezent membre cu drepturi depline ale organizaţiei noastre.
Aromânii nu cer decât recunoaşterea oficială a limbii şi culturii lor,
precum şi sprijinul autorităţilor din ţările în care trăiesc, în următoarele
domenii:
1. învăţământ în limba maternă;
2. servicii religioase în limba maternă, în bisericile lor;
3. ziare, reviste, emisiuni de radio şi televiziune în limba aromână;
4. sprijin pentru asociaţiile culturale.
În raport cu această situaţie, Consiliul Europei ar trebui să examineze îndeaproape problemele acestui popor autohton al zonei balcanice şi,
în colaborare cu statele pe teritoriul cărora se află comunităţile aromâne,
să acorde sprijin pentru păstrarea limbii şi culturii sale care constituie
părţi integrante ale patrimoniului european.
Statele balcanice în care trăiesc aromânii ar trebui încurajate, între
altele, să semneze, să ratifice şi să aplice prevederile Cartei Europene a
Limbilor Regionale sau Minoritare şi Convenţia-cadru pentru protecţia
minorităţilor naţionale (ceea ce nu implică o recunoaştere automată a
aromânilor drept minoritate naţională). În cadrul Cartei, fiecare stat semnatar poate alege, dintr-o serie mare de măsuri, pe cele pe care le doreşte
să le aplice limbilor regionale sau minoritare existente pe teritoriul său.
Chiar dacă fiecare stat interesat nu ar alege decât nivelul minim pentru
protecţia limbii aromâne, acest lucru ar fi probabil suficient pentru a
împiedica dispariţiia acesteia.
Celelalte state membre ale Consiliului Europei ar trebui să analizeze
posibilitatea de a înfiinţa catedra de limbă şi cultură aromână în cadrul sistemelor universitare.
Organizaţiile europene ar putea analiza posibilitatea de a desfăşura
cercetări istorice cu privire la aromâni.
În Recomandarea 1291 (1996) cu privire la cultura idiş, Adunarea
recomandă Comitetului de Miniştri să înfiinţeze, sub auspiciile Consiliului Europei, un „laborator al minorităţilor etnice dispersate“. Acest laborator urmează să aibă drept mandat:
a) să promoveze supravieţuirea culturilor minoritare sau a memoriei acestora;
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b) să desfăşoare anchete cu privire la persoanele care vorbesc încă
limbi minoritare;
c) să înregistreze, să culeagă şi să păstreze monumentele provenite
din aceste culturi şi elementele martor ale limbilor şi folclorului acestora;
d) să publice documentele de bază;
e) să promoveze o legislaţie care protejează culturile minoritare împotriva discriminării sau a distrugerii.
Un asemenea laborator/observator pentru minorităţile etnice dispersate, dotat cu mijloace academice moderne, ar constitui instrumentul
ideal, în cadrul Consiliului Europei, cu ajutorul căruia s-ar putea obţine
şi păstrarea limbii şi culturii aromâne.
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Aşezăminte culturale şi religioase româneşti
în ţările din zona Balcanică
Prezentul material documentar cuprinde referiri la principalele
obiective religioase şi culturale care au aparţinut comunităţilor româneşti
din Sudul Dunării, şi care au fost achiziţionate sau construite de domnitori români, de Statul Român sau de comunităţile româneşti din ţările balcanice. Acest inventar este alcătuit pe baza mărturiilor scrise, iar
proprietăţile pot fi revendicate pe cale juridică sau politică de către proprietarii de drept ai acestora. Documentarul are la bază datele existente în
arhiva Secretariatului de Stat pentru Culte, precum şi cercetările efectuate de Asociaţia “Astra Română” din Timişoara. Vă prezentăm mai jos
datele pe care le socotim utile pentru valorificarea lor în interes naţional
românesc:
MACEDONIA
1. Bitola-Monastir, biserică românească, târnosită la 10 mai 1905,
subvenţionată de Statul Român până în 1916. În 1946 la biserica din
Bitola păstorea părintele Stoica din Bucureşti; întrucât a făcut o vizită
călugărilor de la mânăstirea din Gopeş, a fost expulzat în 1946, sub pretextul că a încălcat legile ţării, vizitând o mănăstire fără autorizaţie. Intervenţia ambasadorului Tudor Vianu, de la Ambasada României de la
Belgrad pe lângă Ministerul de Externe al Yugoslaviei pentru a se anula
decizia sus menţionată nu a avut nici un succes.
2. Cimitir românesc Bitola, cu capelă, înfiinţat în 1903 cu banii Guvernului României, subvenţionat până în 1916 de Statul Român. Terenul
intravilan a fost cumpărat în 1903, la cererea Primului Ministru Ion I.C.
Brătianu pentru înhumarea lui, Apostol Mărgărit, primul inspector general
al şcolilor româneşti din Macedonia.
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3. Liceul românesc cu internat Bitola-Monastir, înfiinţat în 1880,
subvenţionat de Statul Român până în 1916.
4. Şcoala normală profesională românească de fete cu internat
Bitola-Monastir, înfiinţată în 1899 de localinici aromâni, întreţinută de
Statul Român până în 1916.
5. Biserica Sf. Dimitrie din Bitola-Monastir, zidită de comunitatea
aromână la 1830.
6. Mânăstirea Gopes (Gopişte), cu biserica Schimbarea la Faţă, zidită de comunitatea aromânească în secolul al XIX-lea, subvenţionată de
Statul Român până în 1916, pictată de Maria Erca, cu inscripţie în limba
română.
7. Cruşevo-biserica Sf. Ioan Botezătorul, construită cu banii Statului Român la 1896 şi subvenţionată până în anul 1938.
8. Cimitirul românesc din Magrovo, înfiinţat cu sprijinul financiar
al României în 1906 şi dezafectat de sârbi în 1912.
BANATUL SÂRBESC - SERBIA
1. Clădirea Băncii “Luceafărul”, cu un etaj în centrul oraşului
Vârşeţ, cuprinde un imobil în formă de patrulater care se prelungeşte din
strada fostă Kralja Petra Trg nr, 33, până în Calea Timişorii, în spatele internatului liceului de băieţi. Clădirea a fost a Comunităţii Româneşti din
Vârşeţ, unde a funcţionat Banca “Luceafărul” până în octombrie 1944,
când au venit partizanii comunişti şi a şters orice urmă reprezentativă pentru cultura românească. Deşi s-au înaintat cereri pentru revendicare, până
în prezent autorităţile sârbeşti nu le-au soluţionat în nici un fel.
2. Mânăstirea Mesici, aşezământ cultural din secolul XIV, ctitorie
realizată de călugări români (sursa: I.G. Suciu în “Românii din Banat”,
Noi dovezi privitoare la românitatea mânăstirilor Mesiciu şi De la Chilii).
3. Biserica românească din Vârşeţ, situată în centrul oraşului de o
mărime impunătoare aparţine parohiei româneşti.
4. Există proprietăţi româneşti care trebuie revendicate în zona
oraşului Biserica Albă. Date despre aceste proprietăţi se află în studiu de
către domnul prof. dr. Gligor Popi (decedat în anul 2008, n.a.)
5. Biserică ctitorită la 1808 de negustorul Alexici şi sfinţită la 1812.
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6. Biserica Înălţarea Domnului, zidită între 1910-1912, subvenţionată de Statul Român până în 1945.
7. Catedrala Sf. Nicolae, biserică construită de români la sfârşitul
secolului XVIII (I.G. Suciu, Ibidem, p. 531).
8. Vicariatul Bisericii Ortodoxe Române.
PROPRIETĂŢI ÎN TIMOC - SERBIA DE RĂSĂRIT
1. Mânăstirea Buco (Bucovo) de lângă Negotin. Nu există o dată cu
privire la zidirea sfântului locaş, însă după istoriografii sârbi ar putea fi
ctitorită în timpul regelui Milutin din secolul al XIII-lea. Există în memoria populaţiei autohtone româneşti ideea că mânăstirea Buco-Bucovo era
zidită de Sf. Nicodin în secolul al XIV-lea. Sf. Nicodin era din aceste părţi,
era vlaho-român şi a construit biserici numai din considerente creştine.
Partea materială o susţineau domnitorii români sau vlahi atât în stânga
Dunării, cât şi-n dreapta Dunării. Mânăstirea de la Buco-Bucovo 5 km de
Negotin spre sud, are lungimea de 18,8m/8,55m şi înălţimea 6,90m construită din piatră. Cea mai veche inscripţie datează din 1731 iar cea mai
nouă din 1865.
2. Mânăstirea Vracna-Vraţna. Bibliografia sârbească presupune că
este opera regelui Milutin secolul al XIV-lea. După istoriografia
românească mânăstirea Vraţna este opera Sf. Nicodin şi a domnitorului
Radu I Basarab, (C. G. Giurescu, Istoria Românilor, vol. I, Bucureşti,
1941, p. 428). În jurul mânăstirii nu există monumente istorice, în afară
de piatra de mormânt a părintelui Ion Tăiculiţă. În prezent mânăstirea nu
are călugări români şi este îngrijită de maici sârbe. Este în stare bună,
aşezată nu departe de un ponor natural în munţii Carpaţii Timoceni, peste
care se călătoreşte uşor.
3. Mânăstirea Crepicevaci, este zidită de Radu cel Mare şi soţia
Zora, cu feciorul Manoilă, iar pictura este refăcută la 1679 cu lucrări de
conservare 1968-1974 împreună cu alte 10 mânăstiri, ctitorite între 14951507 de Radu cel Mare printre care menţionăm: Loziţa, Lăpuşnic, Lucova, Padina şi încă două mănăstiri sub muntele Artani (Rtani). După
unele izvoare biserica a fost ctitorită din ordinul lui Radu cel Mare de
jupânul Gheorghe,
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4. Mănăstirea Mănăstiriţa, este ctitoria domnitorului român Radu I
Basarab şi se păstrează renovată şi azi în satul Mănăstiriţa din faţa Severinului. Biserica a fost ctitorită de „Radulberg” (posibil Radu I
Basarab), potrivit unei inscripţii de pe uşile altarului.
5. Mânăstirea Cruşedol, nu departe de Sremski Karlovici (Episcopia
sârbă pentru românii din Banat) cu biserica Buna Vestire zidită de Neagoe Basarab în secolul al XVI-lea. După pomelnicele mănăstirii aceasta
a supravieţuit cu sprijinul donaţiilor făcute de domnitorii din Valahia (sau
Ţara Românească).
6. Mânăstirea Lăpuşna, cu biserica Sf. Nicolae ctitorită de Radu cel
Mare şi de unchiul său Gherghina, pârcălab de Poienari. A suportat lucrări de conservare a ruinelor şi fragmentelor de pictură murală, între
1969-1970.
7. Mânăstirea Racoviţa, biserica Sf. Mihail şi Gavril la 15 km vest
de Belgrad, biserică construită de Radu I Basarab, după unii între 13771383. Mănăstirea a fost sprijinită prin danii de domnitorii Ţării
Româneşti, printre care Constantin Brâncoveanu.
8. Pancevo, biserica Adormirea Maicii Domnului, biserica
românească „Vlaska Crva”, ctitorită la 1807-1811 de doi fraţi aromâni,
folosită de români şi ulterior preluată de comunitatea sârbească, „cf. Pericle Papahagi, „COLONIILE AROMÂNE (MACEDO-ROMÂNE) DIN
FOSTA AUSTRO UGARIE”, revista TRANSILVANIA, 1923, nr. 4-5, p.
190-192.
9. Seminarul teologic român înfiinţat la 1824 a funcţionat până la
1865 în curtea Catedralei Sf. Nicolae şi a avut ca profesori pe Nicolae
Tincu Velea şi Ignatie Vuia.
10. Felix Romuliana-Gamzigrad Băi, cetate vestită la 15 km V de
Zaicear. Aici s-a născut împăratul roman Galerius. Mama lui, Romuliana,
se considera de origine „dacă”. Zidurile erau înalte de 12 m, lungimea de
300 m, lăţimea de 213 m, deoparte şi 230 de altă parte. Fiecare latură
avea câte 6 turnuri, iar fiecare turn era înalt de 20 m. Din 1953 au început
lucrările de renovare. Cetatea a fost renovată după 1953. Aici s-au găsit
obiecte preţioase, statui, mozaicuri, apeducte, etc. o parte din obiectele
găsite au fost prezentate la o expoziţie la Paris. Au fost prezentate şi
obiectele preţioase găsite în săpăturile de la Lepenivir lângă Dunăre. Toate
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aceste obiecte, fie neolitice, fie antice sau medievale sunt prezentate de
aşa natură încât persoane neavizate să rămână cu impresia că sârbii au
avut nişte înaintaşi de o cultură deosebită.
11. Cladovo-Fetislam, cetate medievală turcească construită în
cadrul obligaţiilor faţă de înalta Poartă după 1689 prin contribuţia Ţării
Româneşti şi a lui Constantin Brâncoveanu, care reînnoieşte toate cetăţile.
Cetatea este aşezată pe temeliile fostei cetăţi, construită în perioada în
care împăratul Traian a zidit podul de peste Dunăre (106).
12. Biserica Zanevac, Zvezdan lângă Zaicear, construită în secolul
XII-XIII din piatră şi ţiglă cu picturi din care foarte puţine se mai păstrează. De fapt din biserică a mai rămas arcul de la intrarea în biserică. Nu se
ştie ctitorul, dar din documente sârbeşti rezultă că face parte din salba
celor zece mânăstiri ale lui Radu cel Mare; data zidirii este în secolul al
XV-lea, iar sârbii au venit în acest sat între 1690-1725.
13. Mânăstirea Crivivir de pe Morava regiunea Timoc - Serbia, este
ctitoria lui Radu cel Mare, secolul XV-XVI şi se păstrează destul de bine
în satul sârbesc Crivivir nu departe de munţii Artani.
14. Mânăstirea de la Coroglaş, din Gevrin, Timoc-Serbia, aflată în
ruină între satele româneşti Geanova-Coroglaşi-Sanmarinovaţ, nu departe
de Negotin. Este izolată într-un câmp şi uitată. Din când în când, locuitorii
vin şi dau pomeni pentru morţii necunoscuţi care aveau pietrele funerare
în jurul mânăstirii. Mânăstirea este mică, făcută din piatră cu ferestre înguste fără geam, prin care să nu poată intra nici copii. Deasupra pe arcadă
se pot vedea şi azi gâturile de ulcioare împlântate în zidul mânăstirii care
dădeau mai multe note, încât, când bătea vântul din Valahia sau Ţara
Românească, atunci mânăstirea plângea, iar cântecul se auzea ca un cor.
De aceea s-a numit Coroglaşi şi satul din apropiere. Se spune că a „zburat într-o noapte din Ţara Românească”, ca să apere sufletul eroilor căzuţi
în lupta cu turcii în cel de-al doilea război de la Rovine. Dealul de deasupra avea o cetate care se numea „Rovine” unde se cultivă viţa de vie
(1395). În 1937 în jurul mânăstirii se întindea un cimitir domnesc în care
pietrele funerare erau de 2,50 m, pe l m, pe care scrierea slavonă era
ştearsă. Se vedea că asemenea pietre funerare nu se puneau oamenilor de
rând. După cercetările făcute până în prezent, este aproape sigur că aici a
avut loc războiul de la 1395, de la Rovine II. Mai există două argumente
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care dovedesc această ipoteză. Pe dealul din jur se găsesc multe vii, iar la
săparea acestora s-au găsit o mulţime de oseminte. Morţii din jurul mânăstirii, posibil comandanţi de armate, au fost înmormântaţi în gropi cu
lespezi făcute din pământ ars.
15. Mânăstirea Gorneac, de pe Mlava-Homole, Serbia, construită în
secolul al XlV-lea cu turnuri în stil gotic, construită pe stânci în trecătoarea râului Mlava. Sârbii cred că este o biserică sârbească, dar nu există nici o probă, pentru că în secolul al XlV-lea sârbii nu ajunseseră în
Timoc, de aceea este posibil să fie construită de domnitorii români cu ajutorul localnicilor din împrejurimi.
16. Mânăstirea Donje Kamenita, se află la izvoarele Timocului nu
departe de oraşul Gurgusovac azi Kneajevac. Este una dintre cele mai
vechi biserici, datând din secolul al XlV-lea (ctitorul nu este identificat).
17. Mânăstirea Manasia, situată pe râul Reasava - Serbia, construită în secolul al XV-lea din marmură, de jur împrejur, este înconjurată cu
ziduri înalte de apărare. Zidurile au 11 turnuri. Are cele mai frumoase
fresce în care se poate distinge chipul despotului sârb Ştefan.
18. Cetatea Pontes, se află lângă satul românesc Costol din Faţa
Severinului la aproximativ 5 Km de Cladova; nu departe de această cetate
s-a construit de Apolodor din Damasc renumitul pod al împăratului Traian. Săpăturile executate în ultimul timp au scos la iveală obiecte preţioase
din aur, argint, monede, arme şi masca feţei împăratului Traian. A mai
fost dezgropat şi capul împăratului Traian în bronz, foarte bine conservat,
care acum se găseşte în muzeul din Belgrad.
19. Podul împăratului Traian - Costol-Pontes, Timoc - Serbia, puntea lui Traian, a fost construită din ordinul împăratului Traian între Pontes
şi Drobeta Turnu Severin pentru a servi legiunilor romane care atacau
Dacia din flancul drept, început pe la anul 102 s-a terminat în anul 106
prin abaterea cursului Dunării, prin spatele oraşului Cladova şi Pontes
până la Vârbiţa Mică.
20. Mormintele românilor disperaţi, Timoc, Serbia de răsărit, 19441989. Există două cimitire identificate în dreapta Dunării în spaţiul din
faţa Orşovei: la Techia un cimitir, iar în capul Hidrocentralei Porţile de
Fier I al doilea cimitir, al românilor disperaţi care au luptat cu valurile
Dunării să treacă în lumea libertăţii, însă mulţi au fost împuşcaţi de
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grănicierii români la ieşirea din apă în partea sârbească. Locuitorii români
din satul Techia i-au îngropat ca pe nişte fraţi creştini după legea
românească şi le-au făcut pomeniri. Pomana se numeşte Pomana Albă
pentru că aceasta se pune acelora, care mor în cataclisme şi cazuri fortuite, fără a putea fi identificaţi. Recent, la cimitirul din Sip au început să
se facă săpături pentru a se pune în ordine mormintele românilor transfugi
(„fugari”, „tufari”). S-ar putea avea în vedere cinstirea memoriei celor
care au căzut victimele epocii staliniste prin: construirea unei capele în
satul de la capătul Hidrocentralei Porţile de Fier I în care preotul din
Turnu Severin să slujească săptămânal în limba română. La slujbe ar veni
şi români din satele Sip, Degeraţi, Cladoştiţa, Cladovo - construirea unei
bisericuţe pentru românii răposaţi la Techia şi slujirea în limba română
pentru românii timoceni din Techia şi satele învecinate.
ALBANIA
1. Corcea (Coriţa aromână), biserică românească ctitorită înainte
de 1914 şi subvenţionată de Statul Român până în 1941. Biserica a fost
reclădită pe aceleaşi temelii cu sprijinul total al Guvernului României
între 1992-2003. Pe lângă biserică există o clădire pentru şcoala primară
unde ar putea funcţiona două clase.
2. Sarande (Saranda), clădirea fostului Institut Român din Albania,
construit în 1937 după planurile arhitectului Petre Antonescu pe terenul
dăruit de statul albanez lui Nicolae lorga, iar acesta l-a donat Statului
Român. Institutul din Saranda a funcţionat între 1937-1940 şi 1942-1944
sub conducerea prof. Dumitru Berciu.
3. Moscopole, ansamblu mânăstiresc impunător, construit de
aromâni, distrus de greci şi turci, în prezent mai funcţionează trei-patru
biserici, în care se slujeşte în limba greacă, şi română.
PRAGA
1. Hanul „Utripstroşu” la „trei struţi”, este vorba despre hanul unde
a locuit Mihai Viteazul la Praga în timpul călătoriei sale la împăratul Germaniei, la data de 23 februarie - 3 aprilie 1601, situat în apropierea po167
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dului Carol. S-ar putea avea în vedere montarea unei plăci comemorative
şi conservarea imobilului.
CROAŢIA
1. Raguzza-Dubrovnic-Catedrala Mitropolitană-Relicvele Sf. Vlahu
(316 d. Hr.). Aici se păstrează o parte dintr-o mână şi din capul Sf. Vlahu,
zis Vlasie sărbătorit la 11 februarie, după calendarul creştin, episcop al
creştinilor din Sevastia - Asia Mică, martirizat din ordinul împăratului
Licinius la anul 316 d. Hr. împreună cu cei 40 de mucenici, pentru activităţile creştine ilegale.
GRECIA
1. Domnitorii români, din cele mai vechi timpuri şi până în perioada
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, au subvenţionat anual cel puţin 104
mânăstiri şi biserici greceşti de la muntele Athos. Donaţiile erau în bani,
sare, cereale, construcţii de biserici, reparaţiile şi înzestrarea acestora cu
importante surse de venit din Ţările Române.
2. Biserica din Avdela Pind, biserică aromânească zidită la 1914
pentru păstorii transhumanţi, subvenţionată de Statul Român până la
1949. Preotul român slujea alternativ la Grebena, şi la Avdela, unde şcoala
primară s-a înfiinţat la 1866 şi a fost subvenţionată de Statul Român până
la 1945. În perioada otomană Avdela şi alte zone geografice din Pind
s-au bucurat de asemenea privilegii de a avea mici ţărişoare independente
administrativ.
3. Arcul lui Constantin cel mare, Săruna-Salonic, monument impozant din marmură de 20,50 m lungime şi 7,70 m înălţime. Pe latura sudică a bazoreliefului este reprezentat împăratul Traian cu un grup de
prizonieri daci, împreună cu regele Decebal. Pe alte două laturi, pe
coloanele corintice se află 8 statui, cu prizonieri daci provenind de la forumul lui Traian. Având în vedere că monumentul se află pe teritoriul grecesc este greu de revendicat patrimoniul, însă trebuie apărat interesul
istoric al românilor pentru bazoreliefurile care-i reprezintă pe strămoşii
noştri daci şi pe regele Decebal. Socotim că există motive obiective care
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justifică interesul nostru istoric asupra acestui patrimoniu pentru care trebuie doar identificat cadrul juridic care să rezolve chestiunea în fond.
MUNTENEGRU
1. Cetine - „Biserica vlahilor”, construită de voievozii vlahi din
Muntenegru pentru populaţia vlahă sau românească, având centru la Cetine. În secolul al XV-lea istoria sârbească îl pomeneşte pe „Radule
Voievod”, care avea moşii de la Cetine până la lacul Doiran din nordul Albaniei. Aici sunt pomenite câteva clanuri sau ginţi ale vlahilor sau
românilor, care aveau voievozi şi biserici proprii, cum sunt: Cătunarii,
Cucii, Drobniaci, etc. La 1492 este pomenit de cronici un celnic român,
care aflat în transhumantă spre Marea Adriatică spre Perast, a poposit întro toamnă sub muntele Durmitor. Aici tâlhari sârbi i-au atacat pe vlahi şi
i-au omorât pe toţi (bărbaţii, femeile şi copiii), punând stăpânire pe 10.000
de oi din turma lui Radule Vlah, cu peste 100 de cară, căruţe, încărcate cu
bunuri pentru iernat, sute de cai, asini, câini, etc. Chiar şi soarta voievodului „Radu Voievod al Vlahilor” de la Cetine, a depins tot de sârbi (familia Cernoevici secolul al XV-lea) care l-au ucis pe el şi familia sa
punând mâna pe palatele sale, biserica şi toate moşiile până la Doiran în
nordul Albaniei. Cu toate acestea, avem probe din cronicile şi documentele sârbeşti, că în Evul Mediu după căderea Serbiei în robie otomană
la (1389 şi până la 1833), toate mânăstirile şi bisericile sârbeşti au fost
ocrotite şi ajutate cu danii anuale, de către domnitorii români sau vlahi.
Există documente pentru 31 mânăstiri sârbeşti, întreţinute cu donaţii consistente în bani, sare, etc. de domnitorii din Ţara Românească. În ultimele
două secole puţini istorici sârbi, au recunoscut binefacerile pe care le-a
adus naţiunea românească pentru a nu dispare cultura sârbească, care după
eliberare, în 1833 ne-au făcut şi ne fac cele mai inexplicabile dificultăţi
în Timoc, Macedonia, Banatul de vest. Ei sunt convinşi că românii în Balcani, au apărut după slavi, încât românovlahii sunt trataţi ca nişte toleraţi
venetici în casa lor, de aceea nu ar mai trebui să pretindă drepturi. Sub
Miloşevici apăruse teoria că „dacii” sunt sârbi. A fost avansată şi teoria
că românii sunt venetici în Dacia, veniţi din Siberia şi Asia peste „Slavini
adică sârbi”, iar dacii au fost sârbi.
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BULGARIA
1. Basarabovo, mânăstirea Sf. Dimitrie zona Nicopole a fost în trecut românească şi posedă icoane pe lemn cu inscripţie în română şi
greacă.
2. Giumaia de Sus, şcoala primară românească mixtă înfiinţată de
Statul Român la 1896 şi subvenţionată până la al doilea război mondial.
3. Sofia, gimnaziu mixt românesc, în prezent liceul românesc sau
institutul român din Sofia înfiinţat în 1934 la stăruinţele ambasadorului de
la Sofia, Vasile Stoica, desfiinţat în 1946 şi reînfiinţat acum câţiva ani.
4. Biserica românească din Sofia, singura instituţie culturală existentă în cele 5 ţări balcanice „prietene”!
5. Şcoala primară românească, înfiinţată la 1895, cu sprijinul societăţii „Unirea” şi al statului român, subvenţionată de statul român.
6. Târnovo, biserica „Sf. Constantin şi Elena”, construită în 1894.
Este importantă deoarece păstrează o statuie în marmură a unui filantrop
bulgar, statuie executată la comanda bancherului bucureştean Evloghie
Gheoghiev şi executată de Ion Gheorghiu. E vorba de statuia mitropolitului Tanaret Raşev. La Târnovo, fosta capitală a Imperiului româno-bulgar 1186-1280, a existat biserica Sf. Dumitru construită de principii vlahi
Petru şi Asan, iar de la 1864 s-a construit prima şcoală românească pentru românii din Bulgaria de către aromânul Anastasescu.
7. Biserica cea mai veche de la Albotina, construită la începutul
creştinismului, când strămoşii noştri se rugau în catacombe; se află la 15
Km sud-vest de Vidin, săpată în inima unui deal de calcar care a avut unii
pereţi sculptaţi. Astăzi este un monument de patrimoniu universal din
epoca preistorică sau a primilor creştini, Localitatea Măgura-preistorică.
În regiunea de sud a Timocului spre munţii Măgura, la 16 Km vest de
oraşul Dimovo lângă satul Rabişa la o înălţime de aproximativ 461 m se
află peştera Măgura şi lacul Rabiş. Peştera conţine cele mai valoroase
urme preistorice, cu o vechime de 4 milenii. Are o peşteră de aproximativ 2,5 km cu stalactite şi stalagmite splendide. Desenele în piatră se află
la urmele creştinilor din secolul al III-lea şi al IV-lea în Moesia Superioară, pe care francezii o numesc în secolul al IX-lea „Timoceania” şi
„Timoceani”, iar pe locuitori Mizi.
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8. Monumentul Eroilor români de la Raţiaria-Arceri, Bulgaria, se
află la 17 Km est de Vidin având un amfiteatru deasupra de orăşelul
Arceri-Raţiaria, care datează din epoca romană, pe care se pot găsi vestigii importante. La intrare în complexul Ratiaria, rămas în paragină şi
fără interes din partea administraţiei, se mai poate citi pe pietrele rămase
printre bălării următoarele: „Anastasia/Semper floreat/Ratiaria”. Spre
Dunăre, în partea de nord-est, s-a ridicat Monumentul eroilor Români de
la 1877, care în anul 2000 se afla într-o stare jalnică. Piatra este crăpată,
în jur nu se vede un semn de veneraţie pentru cei care au eliberat cu viaţa
lor o Bulgarie îngenunchiată. Soldaţii români au murit pentru o lume fără
memorie, nerecunoscătoare. Monumentul iniţial a fost în centrul comunei,
însă din ură faţă de eliberatorii români, „patrioţii bulgari" l-au demontat
şi l-au aşezat pe promontoriul din colţul de răsărit al amfiteatrului Ratiaria. Locuitorii bulgari nici nu ştiu că acesta este monumentul ridicat în
memoria eroilor români care i-au eliberat la 1877. Pe monument scrie:
„Eroii români eliberatori". Locul bisericii episcopale din secolul III-IV
înălţat de creştini la Ratiaria nu este îngrijit, şi nici cunoscut de localnici,
cu semnificaţie religioasă antică. Unele ghiduri şi cărţi bulgăreşti arată
că în secolul al III-lea Ratiaria aparţinea de Dacia, fiind o cetate puternică
de apărare la Dunăre. Istoria bulgărească tratează cu indiferenţă monumentele istorice din nordul Bulgariei, iar ghizii de la Vidin nu ştiu că acest
oraş a fost eliberat de armata română, în 1877-78 pentru că în şcoli, se învaţă, că a fost eliberat de armata rusească.
9. Baba Vida, este cetatea sau fortăreaţa Vidinului, construită de romani, apoi întărită de turci ca şi de români. Numele iniţial era Bononia,
în epoca Principatului ţarat de Vidin, a lui Stratimir, se numea Bdin, iar
românii localnici îi spun şi astăzi Dii. Ivan Stratimir în secolul al XIV-lea
e pomenit de localnici ca unul dintre al lor, de neamul lor, căsătorit cu
principesa Ana, nepoata lui Vlaicu Vodă, care a scris cartea „Cronica Vidinului" 1935, cartea publicată în Bulgaria este scrisă de o româncă.
Fortăreaţa Vidinului numită de bulgari „Baba Vida”, este importantă pentru români, deoarece Vlaicu Vodă „la chemarea locuitorilor” românovlahi,
trece cu oştirea şi-i bate pe turci. Este primul război al creştinilor cu turcii,
pentru apărarea civilizaţiei creştine. În această cetate erau închişi şi condamnaţi la moarte toţi patrioţii românilor din Timoceania - Timoc, dar şi
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a bulgarilor. Baba Novac, haiduc renumit timocean născut în insula de
lângă Tabula traiană „Portiţa”, a stat închis în această cetate până la 80 de
ani. După ce turcii i-au scos toţi dinţii, l-au eliberat. De aceea, trece
Dunărea înrolându-se în armata lui Mihai Viteazul chiar la această vârstă.
Se ştie că datorită iniţiativei acestuia, Mihai Viteazul îi bate pe unguri la
Şelimbăr, lângă Sibiu, unind Transilvania cu Ţara Românească la 1600.
10. Biserica Sf. Paraschiva sau biserica îngropată din Vidin, este
construită de Matei Basarab, aşezată pe strada Cneaz Boris nr. 15 langă
cazarma în formă de cruce. S-a numit biserica îngropată deoarece în Balcani bisericile creştine puteau să fie construite numai dacă erau îngropate.
La intrare se vede piatra pe care stă scris numele ctitorului, voievodului
Matei Basarab. Este cea mai veche biserică din regiune. Biserica lui Matei
Basarab a fost renovată, s-au păstrat picturile şi slujeşte în limba bulgară,
un preot „patriot” care în 1995 nu permitea televiziunii române, să filmeze
picturile şi numele ctitorului român.
11. Biserica românească din Cumbair, a fost zidită de preotul român
din Banatul de vest (Vladimirovăţ) Samoil Dragsin după 1859, împreună cu
fiul său Petru. A fost trimis în Timocul sârbesc de către episcopul romano
catolic Sillaghy din Oradea, pentru a salva bisericile româneşti dintre Timoc
şi Vidin de la „bulgarizare”. Cu banii primiţi din partea bisericii unite,
zideşte biserica la intrarea în Vidin, nu departe la „Blokuk Kapia”, unde
erau spânzuraţi şi executaţi românii care se răsculau împotriva puterii
turceşti. La început biserica a fost din lemn şi are meritul că a atras vreo 18
sate la religia unită, legată de Roma, în care s-a oficiat slujba în limba
română până în anul 1921, în toate bisericile din zona Dii. În celelalte biserici dintre Timoc-Vidin şi Valea Dunării până în Dobrogea slujba bisericească s-a făcut în slavonă până azi. Biserica din Cumbair a fost zidită
cu banii episcopiei unite de la Oradea şi există şi azi la periferia Vidinului.
12. Monumentul Eroilor români de la Plevna şi biserica românească
de la Plevna, sunt construite pe cheltuiala Statului Român şi sunt bunuri
de patrimoniu ce aparţin Statului Român, în memoria eroilor de la 1877.
13. Monumentul de la Ostrov, închinat eroilor români căzuţi în
războiul de la 1877 şi 1917. A fost dărâmat din iniţiativa unui primar bulgar din Constanţa, după 23 august 1944.
14. Monumentul Eroilor Români de la Smărdan, a fost construit
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după vizita regelui Carol I la 1878 la Vidin în satul bulgăresc Smârdan.
Monumentul era de 15 m înălţime, din marmură, deasupra triumfa zeiţa
Victoria, cu o coroană de lauri în mână. În apropiere era osuarul celor
aproximativ 1.000 soldaţi români căzuţi în bătălia de la Smârdan-Vidin.
Monumentul a dispărut într-o noapte în 1913 după ce armata română
(400.000 soldaţi) au trecut Dunărea şi s-au oprit în faţa Sofiei pentru a opri
înaintarea armatei bulgare împotriva Serbiei şi Greciei. În locul acestui
monument din iniţiativa domnului ing. Ivan Alexandrov, preşedintele
Asociaţiei Vlahilor din Bulgaria s-a înălţat o cruce din fier forjat, de
aproximativ 2 m înălţime pe acelaşi loc în satul Smârdan unde a fost impunătorul monument. Sfinţirea a avut loc în anul 1995.
TURCIA
1. Biserica Sfânta Parascheva din Istanbul, construită de domnitorul Constantin Brâncoveanu în anul 1692, resfinţită la 27 septembrie
1998 de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I şi Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe române. Biserica se află în
patrimoniul Statului turc şi în folosinţa Patriarhiei Ecumenice, care o
foloseşte foarte rar, din cauza numărului foarte mic de enoriaşi greci. Cu
sprijinul statului român, Statul turc a acceptat ca Biserica să fie preluată
în folosinţă de Parohia ortodoxă română din Istanbul, înfiinţată în ianuarie
2001,
2. Palatul Cantemir, situat în Cartierul Fanar din Istanbul, str. Vodina nr. 12, în care a locuit domnitorul Dimitrie Cantemir în perioada
1688-1710. Palatul dispune de o mare curte exterioară, în care se află şi
o biserică ce a servit marelui voievod. Se are în vedere întreprinderea de
demersuri pentru amenajarea palatului ca centru de cultură şi spiritualitate românească. În perioada interbelică România subvenţiona peste 150
de şcoli româneşti - aromâneşti (primare, gimnaziale, licee, o şcoală normală, una profesională, o şcoală superioară de comerţ şi un internat universitar la Istanbul şi câteva zeci de biserici), acţiune sistată în 1948.
Vasile SURDU-BOB
Consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte
Ministerul Culturii şi Cultelor
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Obiceiuri de la românii din Timoc
Săptămâna Patimilor
Sfinte Isuse Hristoase, coboară peste noi, cei ce te vedem, te simţim
şi te iubim; coboară în aceste zile străluminate de freamătul primăverii,
care se anunţă că este pe cărare şi e gata să înflorească cornul din grădina
mea, de la Măricheşti, pe care bunicul meu ni-l arăta nouă, copiilor, în
fiecare primăvară, zicându-ne: „cât timp vedeţi cornul înflorit în coastă,
deasupra de fântâna de la Măricheşti, să ştiţi că Dumnezeu a coborât cu
o parte din sufletul lui în lumea şi în neamul nostru, al Sănduleştilor”.
Am scăpat de iarnă, am scăpat şi de moarte şi iată că o să vedeţi pe Dealul
Mare, ciocârlia cum săgeată băierile cerului şi zboară în valuri, în valuri,
cu o strălucire de stea vrăjită de sfinţi, cântând pentru fiecare plugar, care
osteneşte pe brazdă, mânând văcuţele lui la plug, ca să răstoarne brazda
în holdele locuitorilor luminaţi din satul Zlocutea sau Casa Rea de pe
Timoc, din Sârbie.
Noi, copiii ne adunam în cârduri, cârduri sau în grupe mici, cioplindu-ne singuri pentru joc: flueiere, piuri, pistocală, ţâşnitoare, vapor,
car de foc şi mai ales câte un „condac”, pe care îl făceam din tuburi de
puşcă aruncate de părinţi. Cu cât se încălzea emisfera, şi berzele călătoare
veneau din ţări îndepărtate şi se puneau în cuiburi, aşezate pe coşurile
caselor noastre bătrâneşti; după ce auzeam clămpănitul lor deasupra casei
bunicului Călin, ca un concert care anunţa primăvara peste sat, noi săream
de bucurie că în cele din urmă au venit berzele şi ne-au adus primăvara.
Peste câteva zile, soseau şi cucii, pupezele, rândunelele şi alte păsări
călătoare, care ne umpleau sufletul de lumină şi de bucurii. Pe atunci, noi
copiii abia ne ridicam şi dintr-o dată unii deveneam ciobănaşi, pe la 5 ani,
cum eram eu, iar vărul meu, Pătruţă, zis Ploscă, încă la 5 ani sugea şi refuza să meargă cu oile, pe Dealul Mare.
În tema de astăzi, noi am dori să vorbim despre „Săptămâna Pa174
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timilor” şi obiceiurile legate de Sfintele Sărbători. Cititorul neavizat, va
observa că sărbătorile şi „Patimile de Paşti” au două trepte sau scări,
prima ar fi scara primitivă pe care s-au alcătuit din vremurile vechi sau
foarte vechi ale istoriei; şi a doua treaptă este cea a creştinismului, latura
religioasă, despre care românii din Timoc n-au o imagine limpede şi de
când au venit slavii peste ei, adică sârbii şi bulgarii, care sunt în proba de
foc a asimilării totale a românilor din dreapta Dunării şi din Balcani. Din
cauza lor, fraţii noştri din dreapta Dunării s-au îndepărtat de biserică şi
după cum vom vedea şi-au format propria casă de rugăciune şi propriile
obiceiuri primitive, pe care le mai păstrează şi astăzi, pe ici pe colo.
Poate că Dacia Aureliană sau Dacia Ripensis, zisă Timoceania şi
azi Timoc, ar putea fi singurul loc din lume şi din Europa, în care obiceiurile vechi, păgâne ,din „Săptămâna Patimilor”, se mai păstrează într-o
formă autentică.
Când fetele mari simţeau că vine primăvara, se „învăruicheau” (înfrăţeau) şi dădeau chiote peste sat, ca şi când ar anunţa venirea unui Mântuitor pe pământ. Însă acest Mântuitor, era primăvara şi de aceea, mai
toate obiceiurile de primăvară, sunt legate de mâna şi sufletul tinerelor
fecioare, care se ridicau din căsuţele sfioase şi albe ale locuitorilor din
satul meu natal.
Mai întâi mătuşile noastre anunţau că vine „Lăsatul de post”, cu 7
săptămâni înainte de Paşti. Nu era uşor să conduci o casă la românii din
Timoc, fie din Serbia, fie din Bulgaria, sau la aromânii din Grecia ori din
Albania, etc., deoarece toate aceste obiceiuri erau păgâne şi se transmiteau
de sute şi mii de ani, din generaţie în gene-raţie.
Mai întâi, ziua cea mai importantă a Lăsatului de Post de Paşti, începea cu „Sărbătoarea Alioşului”, care era de cu seara, când băieţii şi
fetele aţâţau focurile prin curţile lor şi strigau ca să audă, mai ales vecinii
şi călătorii: „Alioş, alioş/Să-l băgăm pe Vlaicu lu’ Cristina-n coş/Să facem
leagăn de mătasă/Să-l atârnăm la fereastră/Toată lumea care-o trece, să-l
privească/Şi să se minunească!”.
În acest timp, cam după cină, răsunau buciumele din mai multe
colţuri ale satului, unele dinspre Făget, altele dinspre moară, altele de la
ai lu Jica, de la Sănduleşti, de la Păşuicheşti şi alţii. Era un cănun să ajungi
să ai de Paşti buciume, pentru că prăpădiseră toţi teii din păduri, în căutare
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de buciume. De aceea se ajunsese ca tineretul să-şi rişte viaţa şi să treacă
în pădurile de la Tianuţ, Deleina sau Rabova şi să vină cu două, trei buciume, noaptea. Dacă ar fi fost prinşi de grănicerii „bugari” ori sârbi, ar
fi putut fi împuşcaţi, însă ei ţineau morţiş să aibă bucium ca să anunţe pe
străbunii lor din morţării, că vine primăvara şi vin Patimile lui Isus.
După ce buciumaşii tăiau tăcerea nopţii cu veştile lor din străfunduri de vremi, tineretul în mijlocul satului pregătea focul cel mare pentru
încălzirea morţilor, foc care necesita două sau trei cară de lemne. Îndată
după cină, veneau lăutarii în mijlocul satului, la horă şi acolo li se dădea
foc lemnelor, anunţându-i pe toţi că e momentul să coboare să vadă lumina ce se trimite morţilor şi să dea de pomană bucate, basmale galbene
ori albe şi alte lucruri pentru cei plecaţi dintre noi.
Focul ţinea câteva ore şi fiecare dintre locuitorii care aveau morţi
mai proaspăt îngropaţi, sau mai vechi puteau să le dea câte o horă de pomană. Dacă vroiai ca să primească morţii mâncare, lăutarii primeau câte
un colac sau bani ca să fie plătiţi sfinţii, să poată ajunge până la Dumnezeu.
În zilele următoare, fetele şi băieţii ardeau de nerăbdare să se dea în
„scurcium”, „scârţoaică” sau în „vurdum”. Scurciumul consta dintr-o
frânghie lungă de vreo 15 metri, care se alina pe o creangă de nuc, alun
sau pom, băieţii îndoind frânghia la mijloc, ca să-i aranjeze un şezut, pe
care stăteau fetele, iar flăcăii le luau şi le aruncau în cer să le vadă lumea
şi ţara, iubiţii şi părinţii. În sate erau zeci şi sute de „scurciume”, însă erau
mai puţine „scârţoici şi vurdume”. Scârţoaica era opera băieţilor, care
făceau un fel de leagăn sau huţuluş, în care se legănau numai fetele,
împinse de flăcăi sau „dănaci”. Mai sigur era însă vurdumul, care se făcea
pe la răscruci în două, trei locuri ale satului, unde se împlânta în pământ
un stâlp cu o roată de car deasupra, pe care se punea o loitră, fetele
aşezându-se de o parte şi de alta a loitrei, câte 5-6, iar băieţii le învârteau
până îi treceau toate apele. În acest timp, cântau lăutarii, iar fetele cele mai
iscusite urezau de răsunau văile şi se mişcau dealurile. Simţeai cum răsar
din pământ nu numai toporaşii, ţâţa oii, brebeneii, bujorii şi liliacul, dar
simţeai adierea crudă a pământului, care îşi schimba culoarea şi se îmbrăca într-un veşmânt verzui dorit de Dumnezeu şi de întreaga suflare
omeneasă.
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În prima săptămână de Post a Paştelui cade sărbătoarea lui Sân’
Toader, care de fapt corespunde solstiţiului de primăvară. Obiceiul, la început a fost împrumutat de la urmaşii daco-romanilor şi de slavii din sudul
Dunării, sârbii şi bulgarii, care se mai pomenesc şi azi pe ici pe colo, răzleţ, în anumite ţinuturi, mai izolate de civilizaţie. Dar în întreaga arie geografică de la sud de Dunăre, numită Timoc sau Dacia Aureliană există
şi credinţa că în noapte, Sân’ Toader merge călare pe un cal alb şi calcăn picioare pe oricine-l întâlneşte. Sân’ Toader zboară ca o pasăre, dar calcă
şi pe pământ, întocmai ca Iovan Iorgovan. Deşi prezenţa lui este întreaga
săptămână, cel mai activ este în Marţea lui Sân’ Toader, când pericolul de
a călca în picioare pe cei ce nu stau la casele lor este sporit.
La românii sud-dunăreni, timoceni, „trupul” lui Sân’ Toader cade în
Joia Mare, de aceea se numeşte şi „Sân’ Toader al Mare”. Femeile care respectă aceste cutume cu o sfinţenie deosebită şi azi, nu lucrează întreaga
săptămână. În apropiere de Porţile de Fier se ridică muntele în formă de
con, Stolu, la sud de Cladova. Femeile din satele din jurul acestui munte,
precum şi din muntele „Delă Iovan”, serbează „Vinerea lui Sân’ Toader”
sau „Vinerea Stolului”. În veşminte de sărbătoare şi chiote urcă muntele
pentru a culege „Iarba Vântului”, sau „Iarba Mare”, denumită în alte părţi
şi Oman. Cu leşia realizată din această plantă, fetele speră să le crească
părul frumos, cât coada iepelor.
În timp ce fecioarele se spală, o femeie în vârstă recită versurile, ca
un ceremonial sacru:
„Sân’ Toadere
Sân’ Toadere
Dă-i cosiţă fetelor
Cât coada iepelor
Dă-i la fete un dănac
Şi la babă un colac,
Dă-le rod de popâlnic
Stâlp de casă, un voinic.”
Pe râul Timocul Negru şi Timoc, ceremonialul este acelaşi, numai
că fetele merg pe câmp însoţite de flăcăi şi tarafuri culegând Iarba Vântului şi întinzând hore pe câmpul plin cu această plantă. Seara când se
spală fetele cu leşia din Oman, cea mai vârsnică femeie recită versurile:
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„Sân’ Toadere,
Sân’ Toadere,
Las cosiţa capului
Cât coada calului.
Alioş! Alioş!
La Ioana pe coş!
Să batem pârâu prin uşe,
Să se spele de cenuşe,
Să-i facem leagăn de mătasă
S-o ia Conea acasă.”
Obiceiul este menţionat în întreaga Serbie, până şi la Kosovo –
Câmpia Mierlei, unde mai sunt sate româneşti şi acolo s-a desfăşurat renumita bătălie a creştinilor contra turcilor de la 1389. Aici sunt semnalate
întreceri de cai, cum erau şi în alte zone geografice din Dacia Traiană.
În Banatul românesc şi Banatul de vest este pomenit Sân’ Toaderu
şi întrecerile de cai, precum şi jocul de măşti, numite „faşanche” la Biserica Albă şi Valea Dunării.
Unele din aceste sărbători, care îşi au originea în cavalerul trac, deci
moştenit de la strămoşii daco-romani, s-a păstrat până în nordul Moldovei
şi sudul Balcanilor, unde a existat viţă românească. Pe alocuri obiceiurile
au suferit contaminări cu civilizaţia şi imaginaţia proprie a regiunii.
Spre izvoarele Timocului şi Niş – Procuple se păstrează încă obiceiul rămas de la cavalerul trac, în legătură cu sărbătoarea cailor. Cultul
cavalerului trac legat de sărbătorile lui Sân’ Toader, sunt o urmă cu fundament generat de cultul calului în cadrul ciclului sărbătorilor de iarnă
sau primăvară, un cult magic, având ca scop agrar, asigurarea fertilităţii,
fecundităţii şi sănătăţii.
Chiar dospirea şi frământarea pâinii într-un ritual magic în sâmbăta
lui Sân’ Toader, pentru a servi cailor, are o semnificaţie simbolică, ca şi
ritualul identic practicat de Crăciun. Colacul calului se gustă mai întâi de
călăreţ în Sâmbăta lui Sân’ Toader şi abia după aceea se îmbie calul,
stropindu-l cu vin şi împodobindu-l cu busuioc. Hrănirea calului cu pâine,
alergarea acestuia peste câmpii, face legătura magică între grâu pe de o
parte, care asigură permanenţa existenţei umane şi animale şi dorinţa
zborului spre lumină şi soare, fără de care nu ar fi posibilă fertilitatea şi
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fecunditatea.
Amintim că la Srebârniţa şi cetatea romană Dauvonia în Bosnia mai
poţi vedea pe pietrele funerare, autenticitatea femeii românce de azi, care
seamănă cu portul românesc de azi, dar poţi vedea pe viu cum a fost cavalerul trac acum 2000 – 3000 de ani. Se poate vedea prezenţa unor cavaleri
pe pietrele funerare, în mantia fluturând, având în mână o măciucă şi pe
cap purtând o căciulă ca în munţii Banatului sau în Homole în Timoc.
Putem susţine că ne-a rămas de la zeul dacilor Zamolxe, obiceiul
numit „kapnobatai”, care reprezintă la strămoşii noştri o semnificaţie de
purificare a trupului şi a sufletului, odată cu venirea postului mare de
paşti, care interzicea folosirea în alimentaţie a cărnii. E posibil ca acest
obicei să corespundă la noi românii cu trecerea prin marile focuri, care
preced săptămâna patimilor.
Poate că nu greşim dacă susţinem că obiceiul „kapnobatai”, rămas
sub acest nume de la daci, să aibă o relaţie legată de cultul calului sau
Sân’ Toader şi focurile purificatoare de dinainte de Paşti, care se fac pentru încălzirea şi pomenirea morţilor.
După Sân’ Toader urmează Floriile, care cad întotdeauna duminica
înainte de Paşti. Atunci femeile se scoală dis de dimineaţă, se dichisesc
şi se duc la tămâiat, cu oala plină de cărbuni şi cu salcie. Femeile obişnuiesc să stea de vorbă cu morţii, fie cu părinţii, fie cu feciorii lor plecaţi de
timpuriu. Le spun noutăţi, cât le este dor de cei morţi şi cât li se uscă
inima după ei, de aceea îi bocesc şi încălzesc cu focul adus din casă.
O sărbătoare de neuitat este „Joia Mare” sau „Joimărica”, care cade
întotdeauna în ziua de joi, îainte de Paşti. Toată suflarea caselor, fie bătrâni, fie tineri, se scoală de noapte şi merg la fântână să facă foc pentru
cei morţi şi să le dea apă. Fetele îşi pun găleţile pe cobeliţă, copiii o iau
după ele sau după mumele lor şi fiecare adună de pe câmp boji, tufă, paie,
orice arde repede. Se aţâţă focul lângă Fântâna de la Măricheşti, alteori la
Fântâna Mare, la Fântâna de la Braniştea Podului, ori la Fântâna de la
Ungureni, unde ne pică mai bine şi ne este mai aproape. După ce se aprind
focurile, fetele şi femeile umplu găleţile cu apă şi toarnă câte o găleată
pentru fiecare suflare omenească, moartă sau vie. Ele o încep cam aşa:
„Apa asta să fie pentru sufletul şi bunătatea lui Dumnezeu,
Asta să fie pentru Maica Precista
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Asta să fie pentru Joia Mare,
Apoi pentru moşu, moşica, bunica şi copii mei, cutare şi cutare....”
Apoi urmează datul apei pentru cei vii, femeia vărsând găleata cu
apă, îşi face cruce şi zice: „Apa asta să fie pentru cei vii, pentru omu meu,
Ioniţă, pentru socrul meu, Preda, pentru soacra mea Gherghina, pentru
fratea, Pătruţă, pentru leica Stana, şi toate neamurile noastre de pe
pământ”.
Unii obişnuiesc în Săptămâna Mare, să-şi pună pomană de vii, de
„Sărindar”, atunci când n-au copii şi nu sunt siguri că urmaşii lor le vor
pune pomenile, aşa cum este „adetul” la noi, pe Timoc. De aceea îşi pun
pomana în Postul Mare.
Românii din dreapta Timocului pun „Sărindarul” la cei 800 de
morţi, care au fost măcelăriţi de turci în răscoala românilor timoceni de
la 1876, luna mai, pe locul numit Trimberg, unde cele 800 de trupuri neînsufleţite au stat aproape un an neîngropate, din ordinul turcilor. Azi, unii
bulgari istorici şi cărturari se feresc de politrucii de la Sofia, să amintească
numele căpeteniei, Ion Ciolac, spânzurat la Dii în locul Blokuk Kapia –
Oborul de vite, în prezenţa cărturarului austriac, Felix Kaniz. Se caută să
se arate că răscoala a fost bulgărească, deşi n-are nici o legătură cu bulgarii.
În treacăt amintim că românii din dreapta Dunării, Dacia Aureliană
sau Timoc, mai au un obicei, să sărbătorească anumite flori, de aceea există Sărbătoarea Liliacului, în munţii Homole sau în Mehedinţi, Sărbătoarea Bujorului, Sărbătoarea Dragaveiului şi Sărbătoarea Frâsânelului,
care pe atunci se sărbătorea nu numai lângă Vidin, la Albotina dar chiar
şi la mine în sat, pe locul numit Poieniţi, unde a doua zi de Paşti, românii
din trei ţări: Sârbie, Bulgărie şi Rumânie se întâlneau, se veseleau şi se
vedeau, pomenindu-se ca fraţii. După aceea, încă de când eram copil, sârbii au interzis acest obicei, socotind că este periculos pentru împărăţie. Va
veni vremea când vom scrie teme separate şi pentru aceste sărbători ale
florilor.
Femeile după ce se întorc cu găleţile pline cu apă de la fântână
acasă, după ce i-a adăpat pe cei morţi şi pe cei vii, aţâţă încă un foc în
maidan, se ia o găleată plină cu apă şi se înconjoară focul udându-l, ca să
primească pământul binecuvântarea lumii şi totodată recunoştinţa lor pen180
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tru că îi hrăneşte şi îi adăposteşte.
Mai există obiceiul ca pe fiecare cartier de sat să se adune grupe de
copii, numite de ei „taife”, care trebuie să fie mici şi să co-linde din casă
în casă, cu o târnă în care se adună ouă şi se anunţă intrarea în curte cu
un clopoţel. Copiii odată intraţi în curte sunt primiţi de femeia cea mai în
vârstă, care le dă două ouă, sau mai multe, iar un copil mai îndrăzneţ
recită următoarele cuvinte: „Am venit cu joimărica, să vedem fetele, dacă
au tors câlţul, dacă au tors lâna, că uite, vine joimărica cu gida (un fel de
lance), arsă-n foc şi le bagă în fund la toate acelea care sunt leneşe şi
n-au furşit torsul de iarnă. Că joimărica e mare, cu capul cât baniţa, cu picioarele cât rişchitoarele, cu mâinile cât prăjinile şi ochii cât cepele”.
Încă de joi, lumea pregătea cuptoarele să facă pâine de Paşti, pentru că toată iarna nu se vedea pâinea, lumea mânca mălai, mămăligă şi alteori obişnuia să facă „Zăbic”, un fel de mălai prăjit; iar când se aflau la
lucru, la făcut ziduri, case, leauri, ori la arat, la „figurat” pentru vii şi îi
apuca foamea, singura mâncare pe care o puteau face, era să facă într-un
blid, „zamă de laptele boului”, punând puţină sare şi apă, în care se
sfărâma mălaiul, şi aceasta era mâncarea omului sărac de pe brazdă.
După ce copiii au aflat că fetele au fost harnice şi au terminat cu
munca de iarnă, mai ales cu torsul, se întorc acasă şi împart ouăle
„frăţeşte”. Eu îmi amintesc că am mers cu puii de paşti după ouă, de vreo
trei ori şi de fiecare dată am câştigat vreo 70 de ouă.
Pe atunci oul, la noi în sat, era moneda de schimb; te duceai şi
cumpărai gaz şi dădeai 5 ouă, cumpărai bomboane şi dai un ou, mergeai
la vrăjitoare să-ţi descânte de deochi ori să te scape de cine ştie ce boală
şi dădeai un ou, ori de altă boală mai grea, unde dădeai două ouă. Numai
atunci când descânta moşica mea Boafa, de „Năjit” sau „Numărătoarea
cea Mare” la capul unui muribund, avea grijă să nu greşească un cuvânt
la un descântec destul de lung şi pentru asta se dădeau cinci ouă, era mai
scump. Dacă vrăjitoarea greşea un cuvânt, fără să vrea, din atâtea cuvinte,
era semn că omul n-are nici o scăpare şi deci va muri şi atunci se lăsa mai
ieftin. Vorba ceea: „Leacul fie ori nu fie, numai colacul babii să se ştie”.
„Vinerea Ouălor” cădea înainte de Paşti; în această zi muie-rile au
grijă să „boiască” ouăle, să le încondeieze şi să le aşeze în soba mică,
pentru Paşti.
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Aici nimic nu se putea face fără ajutorul nostru, al copiilor. Toţi
copiii, dis de dimineaţă pleacau pe câmp să adune „verzui”, care să ajute
la vopsit. Când eram eu copil mic de tot, de 4-5 ani, alergam pe câmp şi
pe dealuri şi adunam „bujgăţăi” înfloriţi sau sterpi. Cei mai căutaţi bujgăţăi erau cei sterpi, care se găseau mai rar, pe care babele îi foloseau în
cazuri de vindecare de cancer; însă bujgăţăii erau buni numai pentru ouăle
de culoare galbenă. Dacă vroiai să ai ouă de culoare roşie, trebuia să te
duci la râpa albă şi să culegi „scumpie”; dacă nu aveai frunze adunai
rădăcini sau crengi şi se făcea culoarea roşie. Muierile mai ştiau şi alte
farmece, să combine culorile şi să dea culoarea albastră. Cele mai multe
fete erau învăţate de mumele lor să încondeieze ouăle cu ceară şi chezap,
după ce le băgau în apă călduţă de zamă de varză.
În zilele acestea aveai grijă să nu vorbeşti urât, să nu furi, să nu înjuri, să nu înşeli, să nu minţi şi să-ţi ierţi pe cei ce te-au duşmănit, ca să
ne prindă Săptămâna Patimilor, „curaţi, luminaţi ca argintul strecuraţi”.
Se curăţau curţile, se afumau oarele să nu le muşte musca columbacă, care în vremea aceea mişuna şi distrugeau bunătate de vaci, porci
şi alte vietăţi. De aceea, unii la arat, mergeau cu un fel de afumătoare sub
burta vacilor, ca să le scape de la moarte.
Din Săptămâna Patimilor mai rămânea sâmbăta, când lumea tăia
miei, iezii ori purceii de paşti. Eu unul, fugeam pe câmp cu oile să nu văd
şi să n-aud când ai mei tăiau cei mai frumoşi miei şi iezi, să-ţi dai sufletul
pe ei, că încă sugeau la mamele lor. Ei bine, eu creşteam iezii şi mieii, şi
ai mei, oameni fără suflet, îi tăiau să se sature de carne şi de zămuri grase. De aceea, eu, pentru că socoteam după mintea mea, că este un păcat să
curmi viaţa unei vietăţi atât de fragede şi gingaşe, ca mieii, ca iezii şi ca
purceii, pentru că îmi era milă de ei şi m-am jurat să nu mai mănânc carne
şi nici nu am mai mâncat. Mama a avut mare necaz cu mine pentru asta.
Tot sâmbăta aveam grijă să mergem cu oile pe la săpături, ori pe
Dosul ăl Mare, până şi pe Bujorna, lângă graniţa cu bugarii, ca să culegem
rodul pământului, pe care-l adunam în chite, chite, şi-l dădeam la
mumânile noastre ca să ne scalde.
Dacă desfăceai floarea de frunze şi dădeai de un fel de făclie
pământeană, vedeai pe faţa acestei plante, cât grâu, cât porumb, cât vin se
va face anul acela. De aceea, părinţii noştri ştiau ce fel de an îi aşteaptă,
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pentru că Dumnezeu venea şi le arăta rodul pământului.
În seara de sâmbătă spre duminică, când are loc „Învierea Domnului Isus Hristos”, părinţii noştri aşezau într-un măr din curte un pahar cu
vin şi pâine, pentru ca în timpul nopţii, Duhul Sfânt să coboare din ceruri
peste sângele şi trupul Domnului, pe care să-l sfinţească înainte de a primi
fiecare câte o linguriţă.
Mare grijă cădea pe capul muierilor când venea paştele, nu numai
cu pregătirea bucatelor dar şi cu pregătirea „ţoalelor de sus”, care erau
veşmintele fiecărui om din familie, bătrân ori copil şi care se păstrau în
stare curată, nepurtate, dar care se îmbrăcau de învierea Domnului şi de
naşterea Domnului şi după aceea serveau numai la îmbrăcăminte de înmormântare.
De aceea, mari bătăi de cap aveau muierile, nu numai cu ca-lendarul
băbesc, care era greu de ţinut minte, fiindcă erau cam 70 de sărbători pe
an, zile nelucrătoare, în care nu se lucra, nu se spăla, nu se mătura, nu se
spuneau vorbe urâte şi se căuta o împăcare între oameni, natură şi animalele sălbatice.
După primul cântat al cocoşului, mamele ne trezeau, semn că a înviat Domnul şi vine Paştele. Pregăteau apă călduţă şi scăldau fiecare copil
cu rodul pământului, apoi îl îmbrăcau şi îi spuneau să stea pe lângă casă,
că înviază Domnul şi trece pe la fiecare să-l vadă dacă are ţoalele curate
şi sufletul curat. Mamele aveau grijă, ca în apa călduţă, de scăldat, să pună
rodul pământului, la fiecare, cu scopul ca acesta să-l ocrotescă pe copil şi
să-l păzească de boli şi alte nenorociri, iar familiei să-i dea rod în copii şi
oare multe.
Aşa că dimineaţa, când răsărea soarele, venea bunicul meu, Călin,
socotit după datini, un fel de preot al familiei; aşeza o brazdă de pământ
cu iarbă verde în casă şi altă brazdă în afară de pragul casei. Acum urma
ca fiecare să primească Paşti, o linguriţă de vin şi pâine,din paharul care
a stat între crengi în măr care se spunea că este o băutură sfinţită, fiindcă
este din trupul lui Dumnezeu. Moşul dădea un ou roşu sau galben
fiecăruia şi după ce înghiţeau cuminicătura, moş Călin ridica oul, iar cel
care se afla în faţa lui, începând de la cei mai bătrâni spre cei mai tineri,
aveau un alt ou în mâna dreaptă, iar când moşul zicea „Hristos a înviat!”,
ciocnea oul primului membru din familie, care răspundea: „Adevărat a în183
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viat”şi astfel se continua cu ceilalţi, după acelaşi tipic.
Ritualul se desfăşura numai pe brazda din casă şi din afară de prag,
unde moşul stătea pe brazda din casă, iar ceilalţi pe brazda din faţă, de
dincolo de prag şi în felul acesta moş Călin dădea „paşti” la 10-15 membri din familie, căci atâţia eram într-o casă pe vremea aceea. Într-un singur pat de lemn, destul de învechit, dormea întreaga familie, vreo 17 inşi,
in majoritate copii, care visau la cuci, berze şi alte păsărici.
Dimineaţa de Paşti, încă de la cântatul cocoşilor, femeile umpleau
oalele cu cărbuni şi mergeau la morţărie, să-i încălzească pe cei plecaţi,
să-i bocească şi să le povestească cănunul de pe pământ.
În această clipă îmi amintesc că în anumiţi ani, muierile cu copii
mici, care nu fuseseră botezaţi de preoţi, fiindcă nu există preoţi români,
ei sunt interzişi, de aceea mamele lor, cam vreo 30 dintr-un sat, urcau
fiecare pe câte o iapă, şi cu o călăuză cu steag alb sau galben, porneau şi
se întâlneau la Ungureni, muierile din Zlocutea şi Coilova, apoi cu cele
din Ţoromaşţa, altele vreo 30 şi mergeau pe firul Timocului ca să audă de
la preotul din Şpicova sau Işnovăţ, predica în limba română. Se zice că
preotul acesta, contrar canoanelor bisericeşti, sârbeşti, îndrăznea în Sfânta
Biserica să vorobească pe limba populaţiei autohtone, deşi era socotită
de autorităţi o trădare şi nesupunere, preotul se încărca de atâtea păcate
şi le grăia femeilor venite de la zeci de kilometri, numai să înţeleagă ce
cuvinte sfinte poate să spună un preot la o lume neînvăţată nici să scrie
nici să citească.
Convoaiele cu cai porneau de cu seara, mergând cam în ordinea
aceasta, primele 30 de femei erau din Ţoromaşţa cu călăuza lor şi cu
steagul lor, apoi cele 30 de muieri din Zlocutea, satul meu, din care a făcut
parte şi muma, care m-a dus şi pe mine să mă miluiască şi să mă boteze
„popa românesc”; apoi urmau femeile din Coilova, alte vreo 30 şi ceva,
toate cu copii în luică, legate ca un hamac la spate, după obiceiul pământului. Un şir de peste 300 de cai, umplea o vale de peste un kilometru şi
ceva şi dădeau impresia că au plecat la război să îl caute ori să îl simtă pe
Isus Hristos cum înviază şi să i se plângă că nişte netrebnici şi lepădături
ale societăţii, fie sârbi, fie bulgari, au ajuns stăpâni peste ei şi vrea să ne
stingă neamul; şi de aceea mergeau la preot să i se plângă şi să asculte cuvântul spus de Dumnezeu în această zi sfântă a învierii Domnului.
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Isus s-a răstignit pentru noi pământenii. Sfântul Pavel a fost răstignit la Roma pentru a răsplăti păcatele împărăţiei, Sfântul Andrei a fost
răstignit de greci la Patras ca să se ierte păcatele acestui neam, românii din
Timoc – Serbia şi Bulgaria , cu aromânii din Grecia – Albania, sunt răstigniţi pentru ca să se nască un alt neam vrednic de mântuirea lui Dumnezeu
.
Christos a înviat!!! Tuturor fraţilor şi celor de alte neamuri.
Cristea SANDU TIMOC- 2008, primăvara
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Chestiunea timoceană
În Serbia, între Valea Timocului (vale care e graniţa dintre Bulgaria
şi Serbia), Valea Moravei (vale în interiorul ţării, care separă zona de centrul Serbiei) şi Dunăre (fluviul din nord în care ambele râuri se varsă), pe
teritoriul a 18 plase din 4 judeţe, sunt în prezent circa 300000 de persoane
care vorbesc româneşte, în 202 localităţi: 154 româneşti şi 48 mixte.
Provincia Autonomă Margina - regiune românească în cadrul Imperiului
Otoman, între 1565 şi 1833, când Serbia nu exista ca stat - condusă din
Negotin numai de cneji români de când s-a constituit, a fost cedată de
către Imperiul Otoman în 10 iunie 1833 nou apărutului stat sârb la presiunea Imperiului Ţarist (care în 16 mai 1812, prin raptul Basarabiei, a creat
precedentul); de atunci drepturile românilor / ce au fost exercitate sub
otomani / au fost anulate de către sârbi, începând cu trecerea în patrimoniul Bisericii Ortodoxe Sârbe a 87 de biserici şi 17 mănăstiri româneşti
din zonă, cu exerciţiu religios numai în sârbă, schimbarea în forme sârbizate a numelor, colonizarea zonei cu sârbi, învăţământ numai în sârbă,
etc. - situaţie perpetuată până azi. Dintotdeauna locuitorii vorbesc
rumâneşte şi îşi spun rumâni iar sârbii îi numesc vlasi şi afirmă că vorbesc
vlaha - ceea ce, conform propagandei sârbe, e diferit de rumunski (prin rumunski însemnând români care vorbesc româna, aparţinând poporului
român, în legătură cu ţara numită România). Invenţia utilizării a două cuvinte pentru acelaşi neam nu este invenţie sârbă (căci similar se mai utilizează maghiari / unguri, nemţi / germani, etc.) însă etichetarea că vlahii
şi românii sunt din neamuri diferite e sârbă, deoarece deranjează prin
număr: ar fi prea mulţi români la sud de Dunăre şi la nord de Dunăre, astfel încât a apărut diferenţierea făcută de propagandă - românii nu trebuie
să existe la sud de Dunăre. În prezent, localnicii au acces foarte limitat la
mass-media în limba proprie. În Serbia, la sud de Dunăre, nu există nici
o şcoală (de nici un nivel - primar, gimnazial, liceal sau universitar) la
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care să se predea în limba pe care o vorbesc locuitorii acasă; Serbia nu
este de acord nici cu şcolile bilingve. Nenumăratele petiţii ale localnicilor pentru educaţie în limba maternă au fost respinse de către autorităţile
sârbe, abuzul fiind manifestat şi în acest moment. Serbia nu respectă Carta
Europeană a Limbilor (pe care a ratificat-o, cu multe amendamente, în 1
iunie 2006) şi - cu toate că şi legislaţia naţională a Serbiei o prevede acolo
unde peste 15% din populaţie nu e sârbă – în sudul Dunării nu este altceva
decât propaganda superiorităţii coloniştilor sârbi, într-un dispreţ profund
faţă de nevoile autohtonilor. Libertatea religiei încă nu este o realitate în
acea parte a Serbiei, cel mai recent act de hărţuire fiind caterisirea protopopului Bisericii Ortodoxe Române din sudul Dunării, de către Biserica
Ortodoxă Sârbă, în 16 octombrie 2008.

Ce vor europenii?

Europenii vor integrare. Integrarea europeană este bilaterală, manifestată de către cei care o vor - atât de către cei care o solicită, cât şi de
către restul europenilor - rezultând o „căsnicie” la dorinţa părţilor (poate
din interese diferite – după părerea necunoscătorilor / cunoscătorii însă
ştiind ce este: casă europeană comună). Serbia din 3 aprilie 2003 face
parte din Consiliul Europei – uşa de intrare în Uniunea Europeană – pentru aderarea la care demersul sârb a fost oficializat în 9 septembrie 2008,
prin ratificarea Acordului de Asociere de către Adunarea Naţională a Serbiei. Având statutul de stat membru al Consiliului Europei – organizaţie
internaţională interguvernamentală - Serbia s-a obligat să respecte valorile europene înaintea celor naţionale şi ca atare monitorizarea internaţională şochează naţionaliştii sârbi, care o consideră un amestec în
treburile interne (asemenea atitudine este în afara cadrului legal semnat
de Serbia). Experienţa europeană în drepturile omului este cea mai
avansată din lume – Strasbourg găzduind Curtea Europeană a Drepturilor
Omului – iar Serbia oficial este parte / fie că place sau nu unora.

Ce vor românii?

Românii vor să ajute. Românii din România n-au nevoie de dicţionar ca să discute cu românii din Serbia, fiindcă şi la sud de Dunăre şi la
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nord de Dunăre se vorbeşte aceeaşi limbă: româna. Ca ţară înrudită, România - prin Acordul bilateral încheiat la Belgrad, în 4 noiembrie 2002 a fost împuternicită să promoveze, să încurajeze şi să sprijine persoanele
şi organizaţiile din cealalaltă parte contractantă (adică din Serbia / inclusiv la sud de Dunăre). Din 7 octombrie 1993 România este membră a
Consiliului Europei iar din 1 ianuarie 2007 a Uniunii Europene, ultimul
Acord bilateral al României cu Serbia fiind încheiat la Belgrad în 24 octombrie 2008 - pentru colaborare economică. România este o vecină bună
a Serbiei – fiind şi cea mai mare ţară din sud-estul Europei, cu cea mai
mare naţiune – iar românii constituie punţile de legătură foarte practice şi
eficiente pentru integrarea europeană a Serbiei şi sârbilor, românii din
Serbia fiind şi pentru acest motiv foarte importanţi. Românii beneficiază
de o experienţă europeană mai bogată decât sârbii, cunoaştere care împărtăşită împreună e în ajutorul Serbiei şi cetăţenilor săi - fie etnici sârbi
ori etnici români.

Ce vor sârbii?

Sârbii vor asimilare. O practică agresiv de 175 de ani în sudul
Dunării, permiţându-şi să identifice că locuitorii vorbesc vlaha (chipurile
o limbă diferită de română – cei mai vocali în susţinerea unei aşa grozăvii
neştiind decât limba sârbă) şi explicând „savant” că ei cunosc mai bine
cine sunt localnicii: din neam diferit de cel românesc. Singura structură
de organizare oficial sprijinită de către statul sârb este Consiliul Vlahilor
- un organism recunoscut guvernamental în 30 iulie 2007 (cu câteva săptămâni înaintea sosirii în zonă a raportorului european pentru minorităţile
din Serbia, actul fiind făcut pe de o parte pentru a demonstra internaţional
democraţia ţării – nemanifestată timp foarte îndelungat dar manifestată
sub presiunea vizitei – iar pe altă parte pentru a certifica existenţa etnică
diferită a vlahilor în sudul Dunării şi a românilor în nordul Dunării). Sârbii, cu toate că au în vocabular rumunski, insistă să traducă denumirea
românilor din sudul Dunării ca vlasi / raportul european întocmit atunci
consemnând că „orice încercare de impunere a identităţii este inadmisibilă” (raportul a fost baza votării în 1 octombrie 2008 de către Consiliul
Europei a Rezoluţiei privind situaţia minorităţii etnice române din Serbia
– document oficial acceptat pentru respectare de către statul sârb, care
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prevede direct multe drepturi pentru locuitori / ce ar fi trebuit până la acea
dată să existe, nu să devină subiecte europene speciale). Între cetăţenii
Serbiei sunt etnici sârbi şi etnici români; etnicii sârbi sunt „campionii”
europeni ai războaielor etnice, reuşind după destrămarea federaţiei iugoslave, începută în 25 iunie 1991, să se implice - ca nici o altă naţiune
dintre celelalte zeci de naţiuni din Europa - în 3 războaie / alfabetic:
Bosnia, Croaţia şi Kosova (acele războaie n-au fost ale etnicilor români,
ci ale etnicilor sârbi). Un asemenea palmares nu califică etnicii sârbi pentru toleranţă etnică – actuala generaţie sârbă fiind formată din cei mai
inabili de pe continent în relaţionarea interetnică. Românii din Serbia,
mai ales din sudul Dunării, au de suferit din partea acestor incompetenţi
dovediţi, fiind acuzaţi când îşi cer drepturile că vor să refacă Provincia
Margina sub forma Republicii Timoc. Statistic ar fi suficienţi etnici sârbi,
suficient de luminaţi, ce să-şi organizeze ţara ca europeană - care să lucreze împreună şi cu românii pentru un asemenea proiect – însă eficacitatea acestora este la fel de nulă azi ca întotdeauna.

Ce vor timocenii?

Timocenii vor drepturi. În ciuda multor documente oficiale - internaţionale şi naţionale - frumoase pe hârtie însă inexistente ca aplicare în
realitatea timoceană, în sudul Dunării etnicii sârbi (colonişti ori urmaşi ai
coloniştilor) nu-i sprijină pe timocenii autohtoni. Regionalişti fermi şi
încă majoritari în multe părţi ale regiunii lor, timocenii autohtoni – toţi
români - nu se lasă. Federaţia Românilor din Serbia – organizaţie umbrelă a structurilor civice din sudul Dunării, apărută în 12 februarie 2005
– a dezvoltat Agenţia de Ştiri TimocPress / evidenţiindu-se ca principal
promotor a drepturilor timocenilor. În 11 mai 2008, pentru prima oară în
istorie, timocenii au candidat independent de partidele sârbeşti şi au
obţinut unele poziţii în administraţia locală. La 1 noiembrie 2008, Mişcarea Democratică a Românilor din Serbia – cea mai veche entitate aflată
în activitate – şi-a reales preşedintele pentru a patra oară. În 21 noiembrie
2008, la Hramul Bisericii Ortodoxe Române din Mălainiţa - sediul Protopopiatului Dacia Ripensis – a fost sfinţită pictura aşezământului religios, printr-o ceremonie care a bucurat credincioşii ce s-au adunat la
singurul lăcaş de cult ce slujeşte în româneşte în Serbia la sud de Dunăre:
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o reactivare neîntâmplată din secolul XIX, ce a atras furia sârbă - care a
obţinut condamnarea la închisoare a ctitorului (ce însă a menţinut cu curaj
clădirea pe care sârbii o voiau demolată şi şi-a continuat menirea creştină).
Românii din Serbia vor - nici mai mult, nici mai puţin, decât exact - aceleaşi drepturi pe care le au sârbii din România; timocenii vor să fie demni
cetăţeni, care să se bucure de drepturile fireşti, pe care le merită.

Ce vor liderii timoceni?

Unii vor timp, unii nu mai au timp. „Acum încă nu e timpul” afirmă
unii dintre liderii timoceni, care „simt” / „cunosc” / „ştiu” şi cică aşteaptă
ca populaţia să decidă când este timpul de afirmare; cei care realizează că
liderii decid şi conduc poporul (iar nu invers - căci atunci n-ar fi lideri)
din start şi-au dat seama că populaţia – care există dintotdeauna, de veacuri în zonă - nici n-are cum să acţioneze altfel decât prin ei, lideri ce să
exprime voinţa populară / căci există pericolul ca într-o generaţie consistenţa românească să fie puternic diminuată în sudul Dunării - prin inactivitate, emigraţie ori continuarea actualei situaţii. Unii lideri timoceni se
complac în a cumula şi câte 4 funcţii în tot atâtea domenii (de exemplu
administrativ, cultural, politic, social), nereuşind să facă ceva bine şi
atunci vor timp – ca să probeze totuşi ceva; soluţia este ieşirea prin delegare, adică implicarea cât mai multor persoane pentru tot atâtea funcţii,
astfel ca să se poată arăta potenţialul de care sunt capabile. În asemenea
suferinţă acum se află mai ales Consiliul Vlahilor – un „club” în Bor preocupat de chestiuni inofensive ca folclor, mese festive şi salarizarea conducerii - care urgent ar putea să-şi revizuiască atitudinea faţă de ce are de
făcut în interesul timocenilor: cu minte românească, nu sârbă, se pot realiza lucruri serioase / aşa cum au probat deja unii lideri români în sudul
Dunării (care şi-au făcut timp pentru aşa ceva), ca de pildă pentru identitate, credinţă, drepturi şi presă – toţi pentru neam.
Eugen GHERGA
Institutul Intercultural Timişoara
22 noiembrie 2008
R
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Seniorul
Într-o zi de vineri, la 7 mai 1993, am avut şansa să-l întâlnesc pe
Corneliu Coposu. Era la puţin timp după ce oameni politici importanţi
din Timişoara adresaseră o scrisoare Seniorului, în care erau detaliate cele
văzute şi constatate în drumurile făcute de ei în Timoc şi în Banatul
Sârbesc. Corneliu Coposu mi-a confirmat primirea scrisorii, într-un interviu acordat “ad-hoc”, la Timişoara, la Casa Oamenilor de Ştiinţă de pe
Bld. Mihail Eminescu (fosta Cantină a PCR, fost Bld Lenin):
Corneliu Coposu: Da, am primit o scrisoare în acest sens. Nu am
să o comentez acum. Sunt decis să fac o interpelare şi să îi cer d-lui
Teodor Meleşcanu, ministrul de externe, să spună exact care este obligaţia Guvernului în ceea ce priveşte minoritatea românească din sudul
Dunării şi din Iugoslavia. Care este într-o situaţie dificilă! Şi noi trebuie
să ne ocupăm măcar aici să urmăm exemplul ungurilor, care se dau peste
cap acum să-şi protejeze conaţionalii ce intră sub alte jurisdicţii teritoriale. Noi nu ne ocupăm deloc de aceşti români ai noştri! Mai întâi că
România este singurul stat din lume care-i înconjurat din toate părţile de
români. Nu există caz similar în lume! Nu vorbesc de românii din Basarabia. Dincolo de Nistru avem o perdea de români. Avem în Pocuţia, actualmente în Ucraina. Avem în Maramureş (teritoriul din Ucraina) români
care şi-au trimis depu-taţi în primul Parlament al României Mari, la 1918:
deputatul de Ogocea, cu cele 11 comune care sunt curat româneşti. Avem
români după frontiera convenţională cu Ungaria, unde, după 1920, existau 300.000 de români. Nu ştiu câţi au mai rămas din ei...
Statisticile bazate pe ultimele recensământe făcute în Ungaria
vorbesc de 20-30.000 de români...
C.C.: Da... După afirmaţiile statisticii maghiare, mai sunt vreo douăzeci de mii. Avem apoi români în Torontal (Banatul sârbesc - n.n.) care,
până la Tito, s-au bucurat de drepturi şi de libertăţi şi care au putut să-şi
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cultive limba proprie, au avut şcoli proprii. Chiar autorităţile administrative
erau româneşti. Avem români în Timoc, în sudul Dunării. Suntem o ţară înconjurată de români! Apreciez că, în afară de populaţia de etnie românească
care este încadrată între frontierele ţării, mai avem vreo şase milioane şi
jumătate de români împrejurul ţării! Iată o problemă de care onoratul Guvern nu se sinchiseşte. Cum se poate ca liceele pe care le-a înfiinţat CAROL
I în Grecia să fie desfiinţate? Cu interdicţie de a se colporta material didactic pentru românii de acolo! Cum se poate ca în Timoc lumea
românească să fie persecutată? Oltenii noştri care sunt în sudul Dunării şi
care vorbesc cea mai autentică limbă românească se lovesc acum de interdicţia de a se manifesta ca români! Acelaşi lucru se petrece cu Torontalul
românesc ocupat de sârbi! Pentru toţi cetăţenii aceştia, statul român trebuie
să ia măsuri nu numai de PROTECŢIE, ci şi de ASIGURARE a continuităţii şi a afirmării tradiţiilor româneşti.
Aţi vorbit despre “Torontalul ocupat de sârbi”. Nu vi se pare
afirmaţia riscantă? Prea dură?
C. C.: NU! Noi nu numai că am reclamat Torontalul, dar l-am avut
şi asigurat prin Tratatul de pace făcut cu Antanta. Ştiţi discuţiile interminabile care s-au purtat la Trianon în legătură cu Torontalul şi care a
fost înjumătăţit. Sigur, noi ne-am resemnat până în cele din urmă şi e greu
să mai faci modificări de frontieră. Dar ai dreptul să asiguri o viaţă spirituală românească pentru românii care sunt dincolo de frontieră. Orice stat
civilizat din lume trebuie să o facă. Şi Guvernul României trebuie să o
facă, indiferent de mizeria prin care trecem şi de criza economică din ţară.
Sunt foarte preocupat, sunt serios preocupat în legătură cu protecţia
românilor de peste frontiere. Şi nu atât de diaspora românească, care, de
bine-de rău, se descurcă. E vorba de românii de lângă frontieră, care sunt
lipsiţi acuma complet de protecţia statului român!
D.B.
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“Jurnalul naţional”

Călător în ţara românilor
Gazetarul timişorean Dinu Barbu a călătorit în ultimii ani printre
românii din Balcani şi-şi istoriseşte peripeţiile în volumul “Călătorie în
Ţara Românilor” (“Editura Almanahul Banatului”). Capitolele sunt rezumatul întâlnirilor călătorului-reporter cu românii din Banatul Sârbesc, din
Timoc, oraşul Vidin, Macedonia, Grecia şi Croaţia. Autorul surprinde
poziţia unor lideri ai comunităţii româneşti, dar descoperă şi sinceritatea
omului simplu, devenit martor important în cartea “Călătorie în Ţara
Românilor”.
La Zagreb, în Croaţia, reporterul identifică o comunitate lati-nă “în
amorţire”, dar care se redeschide româneşte pe parcursul orelor de discuţie. Interesante sunt şi “adendele” lucrării, care cuprind interviuri cu
oameni politici ori documente oficiale adoptate de autorităţile de la Bucureşti privind soarta românilor de dincolo de graniţele ţării. Cartea se
constitue într-un semnal de alarmă pentru criza identităţii etnice
româneşti.
Valentin Zaschievici
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“Agenda zilei”

Astra Română şi-a desemnat noul preşedinte.
La sediul asociaţiei, jurnalistul Dinu Barbu a lansat o
“Călătorie în Ţara Românilor”
Un episod important s-a consumat ieri, 9 iunie 2000, în “familia”
Asociaţiei culturale Astra Română din Timişoara. Membrii cei mai de
seamă ai acestei instituţii, care polarizează în sud-vestul ţării preocupările
pentru românii de peste hotare, şi-au ales noii lideri, respectiv preşedintele, vicepreşedinţii, preşedintele de onoare, secretarul general şi comitetul director. Cu prilejul acestor alegeri, la sediul Astrei s-a reunit “crema”
intelectualităţii timişorene. Alegerea consiliului de conducere a constituit
punctul culminant al întâlnirii. Noul preşedinte al Astrei este, începând de
ieri, Gheorghe Ciuhandu, actualul primar al Timişoarei, vicepreşedinţi
sunt cei trei mari ierarhi bănăţeni, ÎPS Nicolae, mitropolitul Banatului,
P.S. Sa Laurenţiu Streza, episcop ortodox, de Caransebeş şi P.S. Sa
Alexandru Messian, episcop greco-catolic de Lugoj iar secretar general a
rămas în continuare profesorul Cristea Sandu Timoc. La propunerea mitropolitului Banatului, senatorul Ştefan Drăgulescu a fost ales preşedinte
de onoare al Asociaţiei. Ca o completare a întregii manifestări, în final a
avut loc lansarea cărţii gazetarului Dinu Barbu, intitulată “Călătorie în
Ţara Românilor”. După cum arăta Corneliu Popovici, “este o carte de reporter, curajoasă, năbădăioasă, pe care doar Dinu Barbu putea să o
scrie“(...)
Delia FOLTEAN
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“TIMIŞOARA”

O realitate tristă, cuprinsă între coperţile
unei cărţi: “Călătorie în Ţara Românilor”
O realitate extrem de dureroasă a zilelor noastre şi despre care, din
păcate, se vorbeşte mult prea puţin, este situaţia românilor din jurul
României. Dacă alte ţări fac tot ce le stă în putinţă pentru a-i face pe etnicii lor de peste graniţe să se simtă cât mai aproape de casă, românii din
afara graniţelor sunt cufundaţi într-un vid informaţional aproape complet.
Nimănui nu pare să-i pese de faptul că există români în Serbia, în Slovenia, în Ungaria, în Grecia…
Unul dintre puţinii cărora le-a păsat de românii din jurul ţării este
Dinu Barbu, al cărui demers jurnalistic legat de ei s-a concretizat printr-o carte lansată în cursul zile de ieri: “Călătorie în Ţara Românilor”.
Cartea - mai mult decât o simplă culegere de reportaje - poate fi luată ca
un roman (unul scris în stilul inconfundabil al lui Dinu Barbu). Un roman
care, în locul ficţiunii, însă, conţine numai elemente şi situaţii dureros de
reale.
Aventura lui Dinu Barbu - căci despre o aventură e vorba - porneşte
din Mittel-Europa, acest aşa-zis spaţiu pe care autorul consideră că l-am
pierdut - e vorba despre Banatul nostru, care nu mai este acelaşi loc populat de români, evrei, nemţi, unguri - ci un Banat în care sunt şi foarte
mulţi ardeleni, moldoveni, olteni, dar care, la rândul lor, au devenit nostalgici, s-au “bănăţenizat”. Dinu Barbu surprinde, în paginile dedicate
acestei Mittel-Europe, şi drama şvabilor care au ales calea exilului. “La
11 km de Weidenthal se află, se afla un alt sat: Lindenfeld. Mai trăiesc
acolo doar două familii. Onkel Sepp râde, ştirb: “Tomnu’ tragă, touă
familii sunt în tot satul, ta nu forbesc între ei…”. Într-o notiţă, Dinu spune
că ultimul locuitor din Lindenfeld a murit în 1998, accidentat de o maşină.
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Anul trecut, o familie emigrată în Germania s-a întors în satul pustiu.
Celor doi şvabi întorşi acasă Guvernul le-a cerut chirie pentru fosta lor
locuinţă din sat!
Mai departe, Dinu Barbu trece pe la românii din Ungaria, din
Timoc, din Banatul sârbesc, din Bulgaria, din Macedonia grecească, la
istro-românii din Croaţia… Şi, extrem de scurt, dar foarte convingător,
Dinu Barbu povesteşte drama celor care încearcă să-şi păstreze indentitatea românească şi a celor cărora le e frică să mai recunoască faptul că
sunt români sau aromâni
Un alt capitol interesant al cărţii este reprezentat de un interviu luat
lui Corneliu Coposu în 1993, care vorbeşte de dreptul României de a
revendica Torontalul, unde, chiar dacă e greu să faci modificări de frontieră, poţi, totuşi, să asiguri o viaţă spirituală românească pentru românii
care sunt dincolo de frontieră, în Banat şi în Timoc.
Dincolo de acestea, însă, cartea lui Dinu Barbu rămâne o mărturie.
O mărturie a unei realităţi triste, pe care, cu toţii, suntem datori să o
cunoaştem…
Flavius BONCEA
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“Renaşterea bănăţeană”

În căutarea indentităţii etnice

Provocator este chiar însuşi titlul recentei cărţi a lui Dinu Barbu,
apărută la Editura “Almanahul Banatului” din Timişoara. Aceasta se numeşte “Călătorie în Ţara Românilor”. Despre care “Ţară a Românilor”
este vorba aici? - avându-se în vedere că, după restrânsul capitol I “Mitell
- Europa” (în care este arătată noua structură demografică a unor aşezări
bănăţene colonizate de austrieci) întreaga carte este constituită din
prezentarea unor realităţi ale minorităţilor româneşti din zona ungurească
a Julei, a celei din sudul Dunării (din Serbia şi Bulgaria), a aromânilor
(din Albania, Macedonia, Grecia) şi a istro-românilor (din Croaţia). Dar
la modul figurat, din perspectivă metaforică stănesciană (limba română,
ca patrie) cosângenii noştri etnici, ce intră sub alte jurisdicţii teritoriale,
“locuiesc” în Ţara Românilor.
De fapt, întreaga carte a lui Dinu Barbu este o provocare, susţinută
tensional, atât în sfera informaţională cât şi la nivelul mijloacelor de exprimare. Ea captivează la lectură, pentru că este scrisă fără restricţii
metodologice, având o natură eterogenă, ca specificitate literară. Aceasta
decurgând tocmai din resursele identităţii auctoriale, constituită din împletirea orhanică a trăsăturilor definitorii ale jurnalistului, prozatorului, istoricului Dinu Barbu. S-a ajuns, astfel, la un gen al unei scriituri
supracategoriale, în care, dincolo de continua iscodire gazetărească, este
omniprezent harul prozatorului. Totul desfăşurându-se fără constrângeri
culturale sau psihologice, simţindu-se pregnant bucuria descoperirii unor
fapte semnificative şi plăcerea de a le scrie. Dintre multele exemple, în
acest sens, menţionez episodul legat de istro-românii din localitatea Zejane (Croaţia). Membrii comunităţii de aici, români într-o stare latentă, au
redevenit români, după ce reporterul a vorbit cu ei - ceea ce a însemnat,
pentru autor cea mai mare descoperire a vieţii lui - după cum mărturisea
la lansarea acestei cărţi, din săptămâna trecută. Tot în acea împrejurare,
Dinu Barbu considera că anexele (“adendele” acestei cărţi sunt mai im201
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portante decât restul, adică decât reportajele propriu-zise). Are dreptate
doar parţial şi asta numai din punct de vedere al istoricului, al cetăţeanului român dornic ca fraţii noştri de dincolo de graniţele ţării să fie sprijiniţi
pentru a-şi păstra identitatea itnică, dându-li-se posibilitatea să-şi cultive
limba, să-şi perpetueze obiceiurile, să se afirme spiritual, având şcoală,
biserică, mass-media în limba maternă.
În “Adende” sunt cuprinse materiale documentare: “Seniorul” (un
interviu din 7 mai 1993, cu Corneliu Coposu, discuţia având loc “la puţin
timp după ce oamenii politici importanţi din Timişoara adresaseră o
scrisoare Seniorului, în care erau detaliate cele văzute şi constatate în drumurile făcute în Timoc şi în Banatul Sârbesc”); “Valea Valahilor” (o relatare a lui Bora Geambru din Geanova, localitate timoceană din preajma
Negotimului, care spune - după cum mai afirmase şi altădată - că “toată
Valea Dunării de aici se numea (aşa-i spun şi nemţii “Valahische Ebene”)
Valea Valahilor. Iar cel mai mare oraş din Vale e Bucureştiul); “Despre
românii uitaţi şi tăinuiţi din Timoc” (un documentar alcătuit de Cristea
Sandu Timoc); “Întru apărarea românilor de pretutindeni”. Memoria referitor la starea de fapt şi de drept a legăturilor statului român cu persoane
şi comunităţi româneşti din lume comparativ cu organisme similare de
stat din diferite state. (Referat din anul 1999 privind Comunitatea eclesială
românească din Ungaria); “Parohiile noastre” (O schiţă monografică a
localităţii Straja din apropierea Vârşeţului, elaborată de părintele vicar
Moise Ianeş); “Raportul Comisiei pentru Cultură şi Educaţie privind
problema aromânilor (elaborat în iunie 1997, la Strassbourg, şi prezentat
de dl Luis Maria de Puig). Aceste materiale răsfrâng o mai clară înţelegere
a stării în care se află românitatea din Ungaria, Timoc, Voivodina şi viguroasa ramură a comunităţii aromâne din Balcani. Totodată, documentarele respective învederează actualitatea problemelor minorităţii
române din teritoriile respective, în primul rând pentru România care trebuie să le rezolve, punându-le în discuţie în cadrul relaţiilor diplomatice
cu guvernele statelor în care locuiesc aceste comunităţi româneşti, precum
şi la forurile internaţionale care reglementează drepturile etniilor mi202
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noritare. În ansamblu, cartea “Călătorie în Ţara Românilor” de Dinu
Barbu poate fi şi un semnal de alarmă, cu un convingător, real substrat
politic privind criza identitară etnică şvăbească - pentru Banat;
românească - pentru Ungaria, Serbia, Bulgaria, Albania, Macedonia, Grecia, Croaţia). Eu, care sunt documentat asupra istoriei şi stării actuale ale
comunităţilor româneşti din jurul ţării noastre, spun, fără falsă modestie,
că pot aprecia, în mod obiectiv, meritele şi scăderile unei asemenea lucrări. O parte din merite le-am menţionat mai sus, iar în privinţa neajunsurilor observ că unele aspecte sunt surprinse doar la suprafaţă, reporterul
lăsându-se furat de goana condeiului, de dominanta plăcere de a scrie.
Aurel TURCUŞ
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“Puterea 4”

Românii din afară, văzuţi de Dinu Barbu
Jurnalistul timişorean Dinu Barbu a lansat ieri, 9 iunie 2000, o nouă
carte a editurii pe care o conduce. Este vorba despre volumul “Călătorie
în Ţara Românilor”, rezultatul mai multor vizite în comunităţile româneşti
de peste hotare, de la sate izolate din Croaţia până la spaţiile populate de
aromânii din Grecia. La evenimentul de ieri au participat, alături de autor,
prof. dr. Gheorghe Ciuhandu şi părintele Constantin Micu, acum în calitate de “călători”. Atât ei, cât şi Cristea Sandu Timoc, secretarul general
al Asociaţiei Culturale “Astra Română”, au subliniat valoarea pe care
cartea lui Dinu Barbu o reprezintă pentru diaspora română din zona Balcanilor. Apărut la Editura “Almanahul Banatului”, volumul “Călătorie în
Ţara Românilor” este, în primul rând, un important document istoric,
care, prin numeroasele mărturii culese de autor, încearcă o legătură între
comunităţile neştiute până astăzi despre viaţa de zi cu zi, limbajul şi obiceiurile românilor şi aromânilor din Balcani, cu toate amprentele lăsate de
culturile şi societăţile din care acum fac parte.
Radu ANDRONESCU

204

Calatorie in Tara Romanilor ed a II-a 04-12-2008 v8:Layout 1 03.07.2012 08:58 Page 205

Călătorie în Țara Românilor

“TIMIŞOARA”

“Călătorie în Ţara Românilor”
“Călătorie în Ţara Românilor”, autor cunoscutul jurnalist Dinu
Barbu, prezintă istoria românilor de dincolo de graniţe. Este o carte de
călătorie, chiar în mijlocul acelor români zişi valahi, vlahi, macedoromâni, ţinţari, aromâni etc., care se află pe aproape toată întinderea
Peninsulei Balcanice. Frumosul volum a văzut lumina tiparului la Editura “Almanahul Banatului” din Timişoara şi are 15 capitole. Dintre acestea amintim: Falia - care face o scurtă prezentare a Banatului istoric, apoi
trecerea în revistă a locuitorilor români din Banatul sârbesc, discuţii cu
preoţii, cu redactorii ziarului de limba română “Libertatea” şi cu cei mai
de seamă gospodari ai satelor; în capitolul Tribalia, se descrie o regiune
de aproximativ 40.000 kmp, locuită de peste 2,2 milioane de români
(vlahi) - o populaţir romanizată încă din anul 6 înainte de Hristos. Şi aici,
autorul călător, trecând prin zecile de sate româneşti, stă de vorbă cu notabilităţi şi cu săteni care întreabă: “De ce noi, românii din sudul Dunării
nu suntem pomeniţi în comunicatele oficiale româno-iugoslave? De ce
nu avem preoţi români în biserice noastre?” şi multe alte dureri sufleteşti.
Apoi, călătoria merge mai departe, dincolo de Timoc, la românii din Bulgaria, unde, gazda autorului, Boris Geambru spune: “Valea aceasta e ocupată de români. De vlahi cum s-ar zice! De aceea, valea, până la Dunăre
şi dincolo, I se spune “Valea Vlahilor”. Şi sârbii o numesc la fel. Iar nemţii
îi spun “Valahische Ebene”. Şi ştii care e cel mai mare oraş din Valea
Vlahilor? E Bucureştiul, măi!”. În capitolul Iorgos Zogratos, autorul ne
poartă prin Macedonia grecească, unde trăiesc mulţi aromâni şi care îi
povestesc: “Nu avem voie, măi, române, să ne păstrăm limba! Grecii
nu-i lasă pe copiii noştri să vorbească la şcoală, aşa că îi învăţăm acasă”.
Participând la o nuntă de aromâni, acelaşi aromân îi spune: “Noi suntem
două mii de români - ţi-am spus - dar nu ne căsătorim cu greci. Noi numai
cu români de căsătorim”. În capitolul “Limba jeianţă”, Dinu Barbu ne
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poartă prin “Peninsula Istria” în căutarea ultimilor români, apoi, în zona
montană Croaţia, unde, în două sate mai sunt vreo 4-5.000 de români.
Într-unul din sate, un locuitor i se adresează: “Noi cuvintam în limba cea
veche. Noi cuvintam în jeiană. Toţii oamenii în Zejane aşa cuvintă. Noi
cuvintăm cu moaia. Cu mama…”. Apoi, autorul călător stă de vorbă cu
alţi săteni, care, la rândul lor, îi destăinuie durerile.
Câteva pagini sunt închinate “Seniorului” Corneliu Coposu şi în tot
cuprinsul cărţii sunt zeci de fotografii şi documente care ne prezintă o istorie zbuciumată a acestor fii ai limbii române.
Volumul “Călătorie în Ţara Românilor” se încheie cu Adende: “Despre românii uitaţi şi tăinuiţi din Timoc”; “Valea Vlahilor”, “Întru apărarea
românilor de pretutindeni”, “Parohiile noastre”, “Raportul Comisiei pentru Cultură şi Educaţie privind problema aromânilor”.
Wilhelm WEISS
Weiss Wilhelm s-a născut la 24 ianuarie 1927,
la Cernăuţi — Bucovina. Petrece copilăria la Paşcani, iar în 1944 se refugiază la Timişoara.Condamnat pe motive politice la şase ani de muncă
silnică şi la confiscarea totală a averii (mai 1952).
Eliberat după patru ani de temniţă
grea, prin decretul de amnistie din
1955. Debut literar în ziarul “Naţiunea”, condus de George Călinescu
(1946). A obţinut numeroase premii
literare. A fost inclus în peste 15 volume colective de proză şi poezie,
apărute la diferite edituri din ţară,
între care “Lacrimile pământului,
apărut la Editura “Marineasa” din
Timişoara (2001). Redactor la cotidianul “Timişoara” , din 1992 şi până la trecerea
sa la cele veşnice.
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“Redeşteptarea”
Viaţa cărţilor

Rădăcini…

O altă Românie trăieşte în afara României! O “ţară” ciudată, populată de unii care îşi zic fârşeroţi, istro-români, cuţovlahi sau, mai la modă,
americani, canadieni, australieni, italieni, germani… Mai bogaţi ori mai
săraci, luptând pentru vorba mamei sau străduindu-se să o uite cât mai
repede, toţi aceştia poartă cu ei rădăcinile naşterii şi, oricât le-ar ciunti, ele
tot răzbat la suprafaţă, adesea pe neaşteptate, pentru a le aminti că dorul
este un cuvânt ce nu are nevoie de dicţionar. Mulţi au fugit din ţară. Şi mai
mulţi au emigrat. Drumuri ducând spre vest, pentru că acolo trăia
(trăieşte) lumina. Speranţa. Bunăstarea. O lumină pe care aici o eliberăm
doar la alegeri, zăvorându-o şi mai bine după aceea. Şi cum să nu te întrebi dacă fi-vom capabili vreodată să îmbrăcăm hainele lui Greuceanu
pentru a trăi frumos aici, aici, aici…
Frământat probabul şi de asemenea gânduri, publicistul timi-şorean
Dinu Barbu a pornit la drum pentru a descoperi câte ceva din chipul acestei Românii ce sfidează politica şi statisticile măsurându-se, tăcutp, doar
cu propria-i veşnicie…
Totul începe (spectaculor şi firesc) cu… o absenţă. A nemţilor. În
locul lor au răsărit monstruozităţi cu turnuleţe, lăsând prostul gust să se
lăfăie stidător. Repulsia nici nu mai trebuie explicată. În locul hărniciei,
cinstei, devoţiunii… autorul găseşte doar vântul bătând la răscrucile drumurilor şi case covârşite de singurătatea zidurilor. Două-trei veacuri spulberate în numai câţiva ani! O dramă pentru Banatul învăţat să se fălească
mereu cu obrazul său inconfundabil, dăltuit din trăsăturile atâtor naţii!
Dinu Barbu se apropie de chipul realităţii fără idei preconcepute: vede, ascultă, notează. Din adâncul frazelor înecate în stricteţea obiectivităţii răzbat însă adesea trăirilor drumeţului: “La anul 1999 o familie din
Lindenfeld emigrată în Germania s-a reîntors în satul pustiu. Guvernul
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României a cerut celor doi şvabi întorşi pe meleagurile natale (soţ şi soţie)
chirie pe fosta lor locuinţă din sat!”
Paşii îl poartă şi dincolo de hotare, prin locuri unde abia mai pâlpâie
româna, limbă ce a sfidat timpul şi atâţia cuceritori. Peste tot oamenii
rezistă vremurilor şi statelor cum pot. Unii îşi abandonează etnia, alţii se
mândresc cu ea. Călătorul, contrariat sau bucuros, caut explicaţii, răsfoieşte statistici, citează recomandările U.E. Stă de vorbă cu oamenii, mai
ales sătenii, care, fireşte, se simt abandonaţi de patria mamă, dar speră că
lucrurile se vor îndrepta. Comitete, reviste, biserici - printre remedii.
Graniţele mereu inhibatoare. Politica - aşişderea. Şi totuşi…
“Călătorie în Ţara Românilor” este un drum copleşitor spre
rădăcinile unui popor răspândit şi în afara vetrei, din pusta maghiară, până
în munţii tociţi de istorie ai Greciei. O coborâre în plămada limbii române.
Dorin MURARIU
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“VIP ÎN BANAT”

Semnificaţia unei cărţi
Dincolo de cartea lui Dinu Barbu, “Călătorie în Ţara Românilor”,
se află efectul, mult mai larg, semnificaţia actuală a acesteia. Contrar
aparenţelor, nu e vorba de impresiile de călătorie ale unui naţionalist. În
nuanţa unui bun simţ bănăţean, cu amprenta scriitorului, sunt surprinse în
stop-cadru elemente din existenţa românilor aflaţi, prin graniţa istoriei, în
ţările care dau ocol României. Cartea este un semnal; dincolo de momentele de viaţă individualizate cu măiestrie gazetărească, se insinuează
că toate aceste aspecte ale izolării şi deznaţionalizării românilor trebuie
să stea în atenţia guvernării noastre.
Desigur, România trebuie să poarte de grijă propriei populaţii, în
mare parte jerpelită şi înfometată, precum şi minorităţilor maghiară, sârbă,
bulgară etc., care îşi duc greu viaţa într-o ţară în care se simt ca nişte captivi ai neputincioasei administraţii româneşti, mai proastă decât cea
maghiară, bulgară, sârbă, ucraineană, greacă. Se simte Ungaria destul de
puternică în interior pentru a-şi apăra naţionalitatea maghiară din România şi chiar pentru a da sfaturi în direcţia politicii ce trebuie s-o adopte
românii în privinţa acesteia? Probabil. Dacă nu ne-a trecut prin minte vreo
idee în acest sens, să luăm exemplu de la guvernul maghiar şi să ne implicăm în privinţa păstrării culturii şi civilizaţiei specifice la românii din
alte ţări. Politica faţă de minorităţile noastre rămase fără voia lor în afara
fruntăriilor României nu înseamnă amestec politicianist în treburile altor
stăpâniri sau revendicări teritoriale. Românii din afară există ca români
numai dacă vor, dacă îşi modelează o conştiinţă de sine populând numeroase insule de latinitate în mări ugro-slavo-greceşti.
Trebuie să ajutăm ca această conştiinţă să se formeze pentru ca ea
să păstreze un adevărat tezaur de istorie, etnografie şi artă.O infuzie de
românism, un balon de oxigen constând în cărţi şi schimb de studenţi, nu
înseamnă prea mult, cu toată criza economică şi de credibilitate. Şi să nu
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uităm că universitatea pe care o refuzăm maghia-rilor este aceeaşi cu cea
care este refuzată românilor din Bucovina sau Serbia. Să nu uite nici
vecinii şi “pretinii” noştri că avem obligaţia să plângem pe umerii sârbilor pentru ce le-au făcut americanii sau albanezii; atâta timp cât vlahii
din Timoc se plâng de deznaţionalizare nu văd de ce sunt autorizate manifestări pro-Miloşevici, cu steaguri iugoslave (cum au făcut sârbii timişeni în mod neconstituţional). În calitate de cetăţeni loiali României,
minorităţile noastre mai bine s-ar situa alături de revendicările românilor,
alături de care duc o viaţă mai grea decât aceea a connaţionalilor din
“ţările mamă”. Nu e o instigare, ci o chemare la colaborare frăţească sub
cerul românesc.
Lucian E. BURERIU
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“AGENDA ZILEI”

În Ţara Românilor se mai întâmplă
şi poveşti frumoase
Jurnalistul Dinu Barbu a donat Astrei
drepturile de autor pentru cartea sa

Povestea cu proprietatea intelectuală şi drepturile de autor la români
e una la fel de delicată precum cea a ... igienei toaletelor publice, par
exemplu. În condiţiile în care editorii plătesc statului taxe precum făcătorii de mezeluri sau de adidaşi, să publici o carte e-o mare îndrăzneală;
un act care presupune ori un curaj nebun, ori o mulţime de prieteni cu
buzunare doldora. De obicei, autorul se-alege cu bucuria de a-şi vedea
cartea tipărită, şi eventual, cu un număr de exemplare. Pentru o carte senzaţional de frumoasă, de reportaje dintr-o Ţară a Românilor însemnând
locul cu predilecţie ospitalier în care trăiesc români, oriunde ar fi asta,
jurnalistul Dinu Barbu a primit drept de autor 70 de volume a câte 50.000
de lei exemplarul. Pe care, fără să stea pe gânduri, le-a donat Astrei
Române. “Călătoria în Ţara Românilor” s-a vândut precum pâinea caldă,
iar Astra a încasat binişor 3 milioane şi jumătate, bani numai buni să mai
facă ceva exact pentru românii despre care scrie Dinu Barbu. Uneori,
chiar în realitate, povestea drepturilor de autor e o poveste frumoasă...
Simona POPOVICI DONICI
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DE ACELAŞI AUTOR
JOCART I-(în colaborare cu Ioan Buna şi Marcel Brăileanu)caleidoscop istorico-matematic, Editura Helicon Banat- 1988
PATA - proză scurtă, Editura Marineasa, 1995, cu o prefaţă de
Daniel Vighi
JOCART II - (în colaborare cu Nic Lengher), Editura Almanahul
Banatului, 1995
CĂLĂTORIE ÎN ŢARA ROMÂNILOR, ediţia I, reportaj, Editura Almanahul Banatului, 2000
LECŢIA DE NUMĂRAT BURGTEMESUL, ediţia I, poezie,
ediţie trilingvă: română, engleză (Radu Andronescu) şi aromână (Vasile
Todi), Editura Almanahul Banatului, 2001- cu o postfaţă de Marcel Tolcea şi Radu Radoslav
GHIDUL TIMIŞOAREI - nomenclatorul străzilor (ediţia îngrijită, în colaborare cu Donna Winter), Editura Almanahul Banatului, 2004,
cu o prefaţă de Radu Radoslav
DEDICAŢII (ş’alte graţii) - parodii, Editura Almanahul Banatului 2005, cu o prefaţă de Ioan Viorel Boldureanu
I LOVE TIMIŞOARA, pocket-guide, ediţiile I-V, în limbile
română, germană, franceză şi engleză, Editura Almanahul Banatului
(2000-2006), cu o postfaţă de Harry Morgan- W.P.C.
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MIC ATLAS ADMINISTRATIV AL JUDEŢULUI TIMIŞ caleidoscop, partea I, ediţie îngrijită, editat de Centrul de Cultură şi Artă
al Judeţului Timiş, 2007
LECŢIA DE NUMĂRAT BURGTEMESUL, ediţia a II-a, Editura Almanahul Banatului, 2008
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CAPITOLUL II
Episcopul Cetăţii Jula
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De Sfântul Gheorghe - la doi-trei ani de la Revoluţie - intrăm în
Vama Vărşand, judeţul Bihor. O coloană lungă de maşini aşteaptă liniştită
schimbarea turei de poliţişti de frontieră-fostele trupe de grănicieri ale lui
Ceauşescu. Controlul în vamă are lentoarea specifică vameşilor români.
Dacă vrei să-i zoreşti şi încerci să apelezi la superiorul ierarhic, afli că
şeful vamei lipseşte. O face “motivat”: îl cheamă Gheorghe şi-i plăcut să
vezi cum se ţin “uniformele” de ritul ortodox şi cum îşi respectă ele ziua
onomastică. Numai că noi ne-am propus să stăm de vorbă la prima oră a
dimineţii cu părintele-vicar din Jula, Ungaria. Aşa că ne legitimăm
vameşilor moleşiţi drept ziarişti “cu delegaţie” şi imediat suntem “trecuţi
dincolo”...
Ajungem la Jula şi oprim în Parcul “Dr. Petre Groza”. Aici se află
Biserica Ortodoxă Română şi o cruce de piatră ridicată la 29 mai 1869 de
Lazăr Bogar, un credincios român din localitate, cruce înălţată spre
mărirea lui Dumnezeu la câţiva ani după restaurarea bisericii, cu mari
sacrificii financiare din partea familiei Nicoreştilor julani. Lângă biserică
se găseşte reşedinţa vicarului. Părintele vicar Pavel Ardelean ne primeşte
bine. Întrebare firească, legată de enoriaşii din vicariat: “Câţi suntem pe
aici, părinte vicar?”. “Numărul românilor poate fi în jur de 12 mii. Recensământul oficial vorbeşte însă de 25 mii de români în Ungaria. Sunt
în total 19 parohii dar nu avem decât 8 preoţi. Unul e bolnav şi alţii cinci
au în jur de 70 de ani”, răspunde părintele Pavel Ardelean.
E greu să păstoreşti în Vicariat. Părintele Ardelean aşteaptă să se
instaleze în Bătania, sat de români, un preot tânăr din Arad. Speră că
acesta va rămâne în Ungaria unde preoţii ortodocşi sunt plătiţi de stat, cu
bani de la Ministerul Culturii şi al Învăţământului. Comunităţile româneşti
nu sunt prea puternice din punct de vedere economic. Nu-i ca-n Banatul
sârbesc, unde românii sunt înstăriţi! În Ungaria, în cele trei judeţe locuite
de români, aceştia, mai ales cei care ştiu slab limba maternă, unii dintre
ei, s-au declarat la recensământ unguri... Dar există şi fenomenul invers.
Părintele Ardelean zâmbeşte cald, ca şi cum cele ce ni le va spune ne vor
face bine. La Micherechi, comună mare, cu peste 3000 de români, sunt şi
23
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familii de maghiari. Aceştia, minoritari într-o comunitate de români, au învăţat româneşte. “Sunt familii mixte şi chiar pur ungureşti, catolice, care
soli-cită uneori serviciul divin ortodox. Ca şi la Micherechi şi în alte câteva localităţi ungurii vorbesc româneşte. Numai la “iertăciuni” citesc
şi-n maghiară, că vin la slujbă invitaţi de-ai maghiarilor din alte sate şi
aceia nu ştiu româneşte. Aşa că slujesc în româneşte la evenimentele care
se petrec printre catolicii din comunităţile româneşti din judeţul Bichiş.
Numai că mă roagă: «Ciok noviden! Să fie slujba scurtă, părinte!» Şi o ţin
mai scurtă, cum vrea omul...” povesteşte vicarul.
La plecare, părintele Pavel Ardeleanu ne spune că în Ungaria, în
comunitatea română, mai ales bătrânii au rămas români. La oraş se vorbeşte ca la oraş. “Adică, mai mult ungureşte...” zice părintele vicar. Şi ar
mai fi vorba ca vicariatul Julei să fie episcopie şi astfel autoritatea bisericii
române ortodoxe din Ungaria să fie mai mare, crede părintele.
***
Peste vreo cinci-şase ani de la întâlnirea pe care am avut-o cu părintele vicar Pavel Ardelean, voia acestuia s-a împlinit. La Jula a fost adus
episcop din România, un monah tânăr: P.S. Sofronie Drincec, cu rădăcini
din Arad şi Bihor, cu o înţelegere bună a psihologiei ardeleanului dar şi a
bănăţeanului, căci populaţia română a Bichişului şi Julei e de tradiţie ardeleană, pe când românii din Csongrad (zonă cu două parohii ortodoxe
române) sunt de “atmosferă bănăţeană”. Episcopul Sofronie se mândreşte
că ştie să vorbească în dialect bănăţean şi, la o întâlnire avută în luna
noiembrie a anului 2005 la liceul românesc “Nicolae Bălcescu” din Jula
cu intelectuali români din Banat şi Ardeal, Prea Sfinţitul rosteşte câteva
cuvinte bănăţeneşti în graiul obişnuit dincolo de Mureş. Recunoaşte, cu
zâmbetul pe buze, că nu a auzit de cinier, raină ori de socac, de pildă, căci
bihorenii din care se trage Prea Sfinţia Sa spun acestor lucruri blid, oală
şi uliţă. În rest, e de acord că zona Vingăi e bănăţeană - bănuie doar că nu
mai prea sunt mulţi bulgari în localitate, urmaşii celor care au zidit minunea de dom catolic pe deal, alături de care Ceauşescu a ordonat ridicarea unui turn de apă şi care ar trebui dinamitat pentru a reda frumuseţea
şi ele-ganţa de odinioară a maiestuoasei catedrale romano-catolice! Epis24

Calatorie in Tara Romanilor ed a II-a 04-12-2008 v8:Layout 1 03.07.2012 09:01 Page 25

Călătorie în Țara Românilor

copul Sofornie ştie că până la Mureş locuitorii judeţului Arad sunt mai
mult bănăţeni decât ardeleni şi vorba lor seamănă tare bine cu cea din
Banat, că doar şi-n Mehedinţi - la graniţa fostului imperiu, pe la Izverna,
Ponoare ori Orşova, lucrurile stau cam tot aşa (deşi, nici oltenilor, nici
ardeleanilor “de margine”, nu le place întotdeauna să o recunoască).
***
Aducerea P. S. Sofronie ca Episcop al Episcopiei Române din Ungaria şi sfinţirea vaselor de cult la Arad de către însuşi Patriarhul Teoctist
încheie o lucrare pe care mulţi români din Ungaria o aşteptau de peste un
deceniu! Am scris despre această dorinţă a ortodocşilor români şi-n prima
ediţie a acestei cărţi, cred şi acum acelaşi lucru, iar opinia în discuţie mia atras “oprobiul” unei gazete din Bucureşti. Am trimis prima ediţie a
volumului mai multor redacţii din ţară. Au apărut astfel cronichete la
adresa “Călătoriei în Ţara Românilor”- consemnate, de altfel, la sfârşitul
acestei ediţii a “Călătorie...”. Cea mai neobşnuită întâmplare mi s-a părut
cronica “dublată” din ziarul bucureştean “Cotidianul”. Spun “dublată”
pentru că marţi, 18 iulie 2000, apare o ştire în “Cotidianul”, la rubrica “O
carte pe zi”, intitulată “Dinu Barbu - Călătorie în ţara românilor, editura
Almanahul Banatului”, material semnat de domnişoara Alina Pavel. Era
un articol relativ neutru despre carte, nici nu mă aşteptam să fiu
“tămâiat” de cineva. Erau consemnate însă acolo, în ştirea Alinei Pavel,
vorbele timoceanului Bora Geambru din Geanova despre România Mamă
(“Ţară”) şi despre locuitorii ei (“Mă, veni din Ţară un ţăran) ca fiind “o
istorioară exemplară” şi aceasta m-a bucurat. Doar că peste numai două
zile, joi, 20 iulie, tot în “Cotidianul” apare o altă cronică, semnată de
Dragoş Moraru, “protejatul” şefei de atunci a secţiei externe de la “Cotidianul”, Cristina Zărnescu, după cum aveam să aflu de la Lucian Gheorghiu, vechi gazetar al “Cotidianului”. Cartea mea era făcută “praf”, iar
printre cele care mi se reproşau - unele de bună cuviinţă - era şi faptul că
am îndrăznit să afirm că “dorinţa cea mare a vicarului din Jula” era aceea
a transformării vicariatului în episcopat. Dorinţă care nu era credi-bilă
căci, scria Dragoş. Moraru, “nu poate exista locţiitor bucuros că, în
sfârşit, i-a venit şeful!”.
25
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Era un gând mic şi neputincios la adresa vicarului Ardelean, nemeritată acuză de gândire ascunsă adusă părintelui din Jula. Dar ceea ce
m-a frapat cel mai tare şi m-a făcut să cred că articolul semnat de Dragoş
Moraru fusese “comandat”- fără să înţeleg nici azi de ce - era chiar începutul acelui material: “Una dintre întrebările care nu mi-au dat pace
multă vreme suna, oricât ar părea de ciudat, cam aşa: ce fel de carte ar
putea aştepta cititorii de la un ziarist bănăţean, îmbătrânit la un post de
radio provincial, prea puţin obişnuit să scrie altfel decât vorbeşte şi pe
care, când îl auzi vorbind, îl iei drept difuzorul de la căminul cultural despre care unii ţărani cred şi astăzi că vorbeşte singur şi spune cam aceleaşi
lucruri din cauza unui defect de fabricaţie? Răspunsul l-am aflat abia
acum, citind un volum semnat de Dinu Barbu şi intitulat “Călătorie în
Ţara Românilor” (Editura “Almanahul Banatului, Timişoara, 2000) (164
pagini): nici una!”
M-am întrebat, la rându-mi, de unde atâta supărare asupra micii
mele “Călătorii...”, aşa că am dat un telefon la redacţia “Cotidianul”, acolo
unde publicasem, pe gratis, destule articole între anii 1992-1993. Am stat
de vorbă mai întâi cu Lucian Gheorghiu, cel care mă rugase la sfârşitul anului 1991 să devin pentru o vreme corespondent de Banat al “Cotidianului”. Lucian mă îndeamnă să discut direct cu “autorul” faptei, cu
Dragoş Moraru. Am făcut acest lucru şi i-am explicat băiatului că mai
aveam ani buni până la pensionare - aproape douăzeci, pe atunci. L-am
asigurat că nu lucrasem niciodată la vreun post de radio din provincie
(bănui că făcea trimitere la “Radio Timişoara”), aşa că nu puteam îmbătrâni la microfon şi nici nu puteam fi confundat - în aceste condiţii - cu
un difuzor paradit de cămin cultural. Moraru şi-a justificat prostiile scrise
cu un senin: “Aşa am primit informaţiile de la Timişoara!”. La auzul
unui asemenea răspuns nu m-a mai deranjat nimic din cele scrise de
domnul Moraru despre “Călătorie...”, iar încrederea în onestitatea de moment a ziarului întemeiat de marele român care a fost Ion Raţiu, ajuns, se
pare, după moartea acestuia pe mâini nevolnice, s-a făcut praf şi pulbere.
Cert este însă faptul că - şi asta rămâne în istorie- înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria - idee avansată încă din anul 1947a dus la reafirmarea identităţii româneşti.
26
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***
Călugărul Paisie din Episcopatul de Jula şi-a făcut datoria faţă de
ortodocşii români din Ungaria până în februarie 2006. Atunci a primit o
funcţie importantă în biserica ortodoxă, la Timişoara, în Capitala Banatului Timişoara, devenind Episcop- Vicar cu numele de Paisie Lugojanulaceasta după ridicarea în rang a Prea Sfinţitului Lucian Lugojanul ca
episcop de Caransebeş. Iar la puţină vreme de la plecarea în ţară a lui
Paisie- simplă concidenţă, se prea poate- s-a produs un adevărat cutremur
în lumea ortodoxă românească din Ungaria. P. S. Sofronie a făcut declaraţii dure la adresa autorităţilor de la Bucureşti. Episcopul Cetăţii Jula
credea că dezinteresul oficialilor bucureşteni faţă de comunitatea
românească din Ungaria este cauzat de faptul că românii din Jula,
Micherechi, Chitichaz, Otlaca Pusta, Bătania etc. nu înseamnă pentru
aceştia voturi, aşa cum se întâmpla cu“căpşunarii” din Spania ori cu
menajerele din Italia. Episcopul Sofronie a apărut pe posturile de televiziune din România şi a spus aceste lucruri, avertizând asupra faptului
că, deşi sunt profesori inimoşi la liceul şi şcoala românească din Jula,
limba română se poate stinge, în timp, ca limbă maternă în comunitatea
românească din Ungaria din varii motive, subiective şi obiective.
Un motiv subiectiv ar fi lipsa de unitate a comunităţii româneşti din
Jula şi împrejurimi. Ca pe vremea “Junimii” (grupul junimiştilor) şi a
“Semănătorului” (grupul semănătoriştilor) principalii poli de influenţă
din românime s-au concentrat în jurul celor două gazete importante din
Ungaria: Uniunea Culturală a Românilor în jurul revistei “Foaia Românească” (coordonată de Eva Iova Şimon) iar Autoguvernarea pe Ţară a
Românilor din Ungaria în jurul revistei “Cronica” (coordonată de preşedintele AŢRU, Traian Cresta). Exista, poate, supărarea Uniunii Culturale
că banii care veneau pentru nevoile comunităţii româneşti mergeau doar
la Autoguvernarea finanţată de guvernul de la Budapesta, deşi se găseau
fonduri şi pentru anumite proiecte ale “Foii româneşti”, de pildă. Chiar şi
supărările episcopului Sofronie erau, unele, de natură financiară, mai ales
că - suţinea Prea Sfântul în presa din România - începând cu anul 2004
statul maghiar a scăzut nivelul sumei alocate Bisericii ortodoxe române
din Ungaria: de la 10 milioane de forinţi în 2005 la 5 milioane în 2006,
salariile preoţilor români fiind plătite de Patriarhia din Bucureşti. Astfel
27
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a grăit episcopul Sofronie despre comunitatea românească din Ungaria
(aprilie 2006): “Noi, care suntem din România, mai încercăm să
salvăm ce se mai poate salva. (...) Eu încerc să îi ajut sau să văd ce pot
să mai fac pentru ei pentru că, realmente, comunitatea este în declin,
dar asta nu înseamnă că va dispărea. “
Episcopul de Jula se arăta pesimist şi optimist, în acelaşi timp.
Vedea cu limpezime că numărul vorbitorilor de limbă română - din motive obiective şi subiective - era în scădere. Familiile mixte din Ungaria,
ca şi în Banatul sârbesc - mai puţin în Timocul vlaho-român - par a fi
principalul motiv al acestui fenomen. Atunci când unul dintre soţi are ca
limbă maternă maghiara iar copii rezultaţi din aceste căsătorii merg la
şcoală ungurească e mai comod (şi chiar mai firesc, poate) să vorbească
în casă limba majorităţii, care e şi limbă oficială. Comunitatea este în declin, spune Prea Sfântul, dar declinul poate fi şi rezultanta unui proces biologic: familiile de români din Ungaria nu au câte cinci-şase sau şapte
copii, aşa cum au cele ale ţiganilor (rromilor) din România, reprezentanţii
celor din urmă revendicându-se deja a fi trecut de 2 milioane!
Prea Sfântul, cum îi spuneau afectuos enoriaşii episcopului
Sofronie, prin discursul său uşor politizat, a stârnit o umbră de nedumerire
în rândul julanilor credincioşi şi cred că a fost destul de dureros pentru
băştinaşii români din Ungaria, implicaţi în păstrarea tradiţiilor şi limbii
române, să afle lucruri pe care le ştiau, dar a căror rezolvare nu se întrevede prea uşor, şi nu din vina lor...
***
E şi mai greu pentru comunităţile româneşti din graniţa noastră cu
Ungaria sau Serbia atunci când până şi presa “independentă” din România dă cu piatra... Un ziarist, Mihai Şoica de la cotidianul “Evnimentul
zilei”, face o vizită la Jula, într-o zi de vineri, înainte de Sfintele Paşte
ale anului 2006 şi trece şi pe la Liceul “Nicolae Bălcescu”. Este în jur de
ora 16, şcoala e aproape pustie, chiar şi copiii de la cămin sunt plecaţi
acasă şi se vor întoarce abia duminica după amiază. Domnul Şoica intră
în clădirea liceului, iar din laboratorul de chimie o voce îl întreabă, în ungureşte, pe cine caută. Jurnalistul îi răspunde pe româneşte că vrea să vor28
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bească cu directoarea şcolii. Din laborator iese o doamnă profesoară care
îi răspunde că nu vorbeşte româneşte, de unde concluzia foarte categorică
a ziaristului Şoica: “Liceu românesc doar cu numele”! De fapt, titularul
catedrei de chimie - vorbitor de limbă română - se afla în concediu, iar
doamna cu care “conversase” Mihai Şoica era suplinitoare pe perioada
absenţei titularului şi, într-adevăr, nu vorbea româneşte. Se afla în şcoală,
după terminarea orelor de curs, pentru a se familiariza cu aparatura din
laborator. Acelaşi gazetar - după vizita lui de trei minute făcută în faţa
uşii laboratorului de chimie scrie, dând un verdict sever: “Liceul românesc Nicolae Bălcescu este românesc doar cu numele, pentru că foarte
puţini copii ştiu să rupă câteva cuvinte pe româneşte...”
Cu adevărat, în pauzele dintre ore copiii vorbesc mai mult ungureşte
între ei. Sunt materii care se predau în româneşte, altele în limba
maghiară. Dar sunt destui copii de etnie maghiară care s-au înscris special la Liceul Nicolae Bălcescu pentru a învăţa limba română ca limbă
străină, pentru că orice limbă ştiută pe lângă cea oficială aduce puncte în
plus absolventului de liceu şi-i uşurează intrarea la facultate. Sunt şi elevi
veniţi din România care învaţă la acest liceu şi care trebuie să deprindă
limba maghiară cât mai repede. Dacă ziaristul “Evenimentului zilei” ar fi
avut curiozitatea să viziteze şi liceul cu predare în limba germană “Nikolaus Lenau” din Timişoara, de exemplu, a fi putut cu uşurinţă constata că
între ei, în afara orelor, elevii “nemţi” vorbesc în limba... română, urmare
a faptului că majoritatea provin fie din familii mixte, fie sunt de etnie
română.
Şi mai interesant poate părea faptul că e tot mai greu să găseşti
elevi care să urmeze liceul maghiar “Bartok Bela” din Timişoara, fiind
destui părinţi unguri care-şi dau copiii la şcoli româneşti de tradiţie din
oraş. Piere etnia maghiară din Timişoara? Nu piere, doar se “transformă”... Singurul partid etnic din România, UDMR, a avut surpriza să
constate că în urma alegerilor locale din judeţul Timiş din anul 2004, deşi
statistica arată ca recenzate câteva zeci de mii de maghiari în judeţ, nu a
obţinut nici o reprezentare în Consiliul Judeţean şi nici în cel Municipal
Timişoara. Zoltan Marosy, unul dintre liderii UDMR Timiş, subprefect
de Timiş, a urmărit modul în care au votat în 2004 connaţionalii săi în
cartierul Freidorf şi a constatat că, pe o stradă pe care locuiau 19 familii
29
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maghiare, candidaţii Uniunii Democrate a Maghiarilor din România nu au
primit nici un vot, opţiunilor mergând spre candidatul român, e drept,
unul cu studii la liceul german “Nikolaus Lenau” din Timişoara, dr. ing.
Gheorghe Ciuhandu. Mai mult, după alegerile generale din 30 noiembrie
2008, UDMR-ul din Timiş nu a mai obţinut reprezentare nici în Parlamentul României, aşa cum fusese obişnuit din anul 1990 încoace... Istoria s-a repetat si în luna iunie a anului 2012, la alegerile locale, când nici
un reprezentant al comunităţii maghiare din Timişoara şi din Timiş nu a
intrat în Consiliul Municipal şi cel Judeţean
***
Aprilie, 2006. Slujba de Duminică e ţinută în Biserica din Jula de
părintele vicar Pavel Ardelean. Audienţa e formată din aproximativ patruzeci de credincioşi. Îndemnul spre fapte bune făcut de vicar de la
amvon înainte de Sfintele Paşte se încheie cu rugămintea adresată enoriaşilor pentru strângerea de fonduri suficiente pentru o sărbătorire demnă
a Paştelui de către comunitatea ortodoxă română.... Privirea preotului se
opreşte mai lung asupra doamnei Maria Sucigan, director educativ la
“Şcoala şi Liceul românesc Nicolae Bălcescu”, atunci când rosteşte: “La
şcoală se ştie comitetul care va strânge fonduri şi mulţumim pe această
cale credincioşilor...” Maria Sucigan este ortodoxă practicantă, ţine toate
posturile, e o româncă adevărată şi se găseşte în biserică la slujba de duminică alături de unul dintre fiii ei, Adam, încă student. Celălalt fecior al
Mariei, Vasile (Laszlo), e jurist la Budapesta. Doamna profesoară Sucigan s-a aflat în fruntea delegaţiei Liceului Românesc din Jula care, după
inundaţiile catastrofale din primăvara anului 2005 din România, a dăruit
rechizite şi haine elevilor din clasele primare din satele Mănăstire şi Sângeorge, comuna Birda, din judeţul Timiş. A fost o acţiune plină de
dragoste creştinească a copiilor români şi maghiari de la Şcoala Generală
şi Liceul “Nicolae Bălcescu”, iniţiată de dr. Maria Gurzău Czegledi, profesor de limba română şi directorul instituţiei, nepoata marelui povestitor
din Micherechi, Vasile Gurzău.
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***
Există la Timişoara, Cluj Napoca sau aiurea, asociaţii şi fundaţii
care au făcut şi fac un adevărat mit din George (Gheorghe) Pomuţ, general american născut la Gyula (Jula), în Imperiul Habsburgic şi devenit
mai cunoscut pentru faptele sale din timpul Războiului de Secesiune din
S.U.A. Personalitatea sa este însă destul de controversată iar atunci când
întrebi membrii comunităţii româneşti din Jula ce a făcut Pomuţ pentru
românii ardeleni sau bănăţeni aceştia ridică discret din umeri şi nu prea
au ce spune.
Asupra etniei sale (Pomuţ a văzut lumina zilei la 31 mai 1818) biograful american George Fillman (e vorba, de fapt, George Filimonescu,
colonel în armata SUA, născut la Comloşul Mare, în Banat) nu are dubii:
“A fost botezat în religia greco-ortodoxă. El a fost considerat ungur prin
naştere, fiindcă părinţii săi locuiau în Ungaria şi vorbeau ungureşte. Etnicitatea lui ungurească este dovedită de certificatul de botez eliberat de
Biserica Sfântul Nicolae din Gyula”. (Oraşul Jula era locuit la sfârşitul
secolului al XIX-lea de 14.582 de maghiari, 2762 de români, 2015 germani, 516 slovaci (catolici, ortodocşi, reformaţi, evanghelişti, israeliţi).
După terminarea facultăţii la Buda, George Pomuţ ajunge magistrat public la Kaposvar, având ca sarcină principală aplanarea conflictelor etnice. Se întovărăşeşte în afaceri şi devine prieten intim cu avocatul
Eremia Dragoş, un om de încredere al guvernului maghiar din acea
vreme. Eremia Dragoş este trimis de oficialităţile de la Budapesta să-i
pacifice pe românii răzvrătiţi din comunele Cenad, Sânnicolau Mare şi
Comloşul Mare, fiind considerat de autorităţi drept un specialist în “domeniu”, deoarece a lucrat ca membru într-un comitet unguresc de vigilenţă şi securitate publică din judeţul Timiş-Torontal.
George Pomuţ s-a lăsat atras de Partidul Radical Maghiar care avea
tendinţa de maghiarizare a minorităţilor din Ungaria. În ziarul partidului,
“15 Martie” (redactor şef, Madarasz), au apărut articole în care se scria,
de exemplu, că “ar fi o onoare pentru români să devină unguri”. Ca atare,
“Partidul Radical Maghiar va subordona simpatia faţă de minorităţi intereselor naţionale ungureşti”. Pomuţ se înrolează în armata revoluţionară
maghiară, ca honved, fiind urmat şi de prietenul şi partenerul său de afa31
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ceri Eremia Dragoş. Pomuţ primeşte gradul de căpitan de honvezi şi va
lupta pentru a apăra fortul Komarom (Komarno) la Dunăre, sub comanda
generalului Klapka (au existat doi generali unguri Klapka Gheorg, de
origine poloneză, şi Klapka Georg, de origine croată). Este pus la dispoziţia gene-ralului Ujhazy, comandantul oraşului Komarom, şi va ajunge
şef al poliţiei din oraş, rămânând în funcţie până la sfârşitul războiului cu
Viena.
La începutul războiului dintre honvezii maghiari şi armata imperială, ungurii reuşesc să alunge trupele austriece, singurele lor înfrângeri
venind din partea moţilor lui Avram Iancu. George Fillman scrie că “ dacă
ungurii ar fi fost victorioşi” (în luptele cu austriecii n.n.) “istoria s-ar fi
schimbat. Ei ar fi înglobat Banatul şi Transilvania. Astăzi ar fi avut un alt
statut politic şi geografic”...
Geroge Pomuţ şi generalul conte Ujhazy nu vor avea soarta generalilor maghiari executaţi la Şiria. Ei capitulează condiţionat la Komarom
şi obţin paşapoarte şi libera lor plecare din Imperiu. Ajung la Paris apoi
obţin azil politic, sprijiniţi de preşedintele american Taylor (al doisprezecelea preşedinte american, din aprilie 1849 şi până în iulie 1850), un
admirator al Ungariei şi al revoluţiei ungare. Ajunşi în America, Ujhazy,
Pomuţ, Takacs, Farkas, Koves şi alţii, la sugestia preşedintelui Taylor, înfiinţează în comuna Dekatur (Iowa) o colonie ungurească, numită NewBuda (Noua Buda). Recensământul din 1850 înregistrează la New Buda
“cinci fermieri unguri”. George Pomuţ va începe să lupte în Războiul de
Secesiune la anul 1861 de partea Nordului, cu gradul de maior. După
război este avansat retroactiv colonel (1865) apoi general de brigadă
(1867). Tot acum este avansat în grad şi Frederic Knappler, originar din
Arad. “Deşi originar din Arad, Knapller nu a avut nici o legătură cu colonia maghiară de la New Buda”, cea întemeiată de contele Ujhazy şi
Pomuţ, precizează biograful Fillman. Va fi consul general al SUA la St.
Petersburg, vreme de 12 ani, dar la sfârşitul misiunii refuză să se întoarcă
la Washington, deşi era rechemat cu insistenţă de oficialii americani.
John Rocsin, unul dintre nepoţii lui George Pomuţ, îl consideră pe
unchiul său drept “A Romanian-American Hero”. În acelaşi timp istoricul
ungur Vasvary Wedmunt îl socoteşte pe Pomuţ drept unul dintre “Lincoln’s Hungarian Heroes of the Civil War”(...) În Jula de azi numele ge32
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neralului american George Pomuţ a fost dat unei stradele şi unei piaţete
în care se află un magazin des vizitat de localnici pentru adaosul comercial mic. Locul se numeşte “Pomutz Gyorgy ter”. De asemenea, pe o casă
aflată pe şoseaua centrală a oraşului a fost aşezată o placă cu numele generalului. E, parcă, o revendicare timidă de către comunitatea românească
a celui născut la Jula, la începutul secolului al XIX-lea şi considerat atât
de unguri cât şi de americani drept un erou al lor. Eva Iova, redactorul şef
al publicaţiei săptămânale “Foaia Românilor”, crede că românii din Ungaria au nevoie de mituri iar George Pomuţ ar putea fi un asemenea mit.
Maghiarii îşi respectă în mod deosebit revoluţionarii de la 1848 şi atunci
când ei depun coroane de flori la mormântul lui Petoffi, românii din Jula
-Gyula depun şi ei coroane de flori la placa de marmoră a lui Pomuţ, cel
care a luptat în Revoluţia maghiară de la 1848. Iată de ce e nevoie de
mitul Pomuţ, chiar dacă d-na redactor şef Eva Iova recunoaşte că nu ştie
prea multe fapte făcute de generalul Pomuţ pentru românii săi. De aceea,
e greu de înţeles rostul atâtor fundaţii şi asociaţii înfiinţate ici şi colo pe
temeiul românismului pomuţian, mai ales că la Jula, oraşul natal al generalului, nu există asemenea ONG-uri recunoscătoare, ca pe la noi…
Iar preşedintele Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria, dl
Traian Cresta, e mai tranşant în această chestiune. Pomuţ o fi făcut ceva
pentru americani, dar pentru români, pentru neamul său, nu ştie să fi făcut
mare lucru. Cel puţin, el nu are idee de aşa ceva… În luna aprilie a anului
2002 o delegaţie a Ambasadei SUA la Budapesta a fost la Jula. A discutat
atunci despre George Pomuţ cu una dintre reprezentantele Ambasadei iar
aceasta s-a arătat optimistă în privinţa valorificării bilaterale a faptului că
generalul de brigadă american George Pomuţ s-a născut la Jula şi este
revendicat de comunitatea de aici ca revoluţionar paşoptist… Peste doar
câteva luni, reprezentanţii Ambasadei SUA la Budapesta nu s-au mai arătat aşa de interesaţi de mitul lui Pomuţ. Traian Crsta crede că oficialii americani or fi avut anumite dubii asupra ultimilor ani de viaţă petrecuţi de
Pomuţ la St. Petersburg, atunci când se pare că a avut legături puternice cu
mişcarea anarhistă din Rusia. Sau cu masonii ruşi... “Cu liber-constructorii”, găseşte un sinonim explicativ Traian Cresta numelui masonilor în
româneşte, luat din gând unguresc... În două din cuferele rămase după
moartea lui Pomutz se aflau diverse acte care au ajuns la Ministerul de Ex33
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terne al SUA (ca depozitar al averii generalului, acesta neavând moştenitori
legali). Studiul acelor documente ar confirma faptul că George Pomuţ a
fost membru al Ordinului Vechi al Masonilor Liberi, Loja Pitagora, 86, din
New-York...
***
Mult mai interesantă pentru români pare să fi fost viaţa lui Constantin Pomuţ, fratele căpitanului de honvezi George Pomuţ. Constantin
Pomuţ, mai în vârstă cu trei ani decât fratele său George, va studia medicina la Viena. (Tatăl fraţilor Pomuţ, Ioan, a fost maestru fierar dar a învăţat să trateze bolile cailor şi a primit calificativul de “Veterinar”).
Constantin devine doctor în ştiinţe medicale cu lucrarea intitulată “In Auguralis Medico Graudorum”. Va debuta ca doctor la Spitalul General din
Viena, devenind la anul 1847 medic secund la acelaşi spital. Tratează şi
vindecă personaje importante din Viena. Se specializează în psihiatrie şi
psihologie la Pesta. La anul 1857 Constantin Pomuţ devine medic al Banatului, avându-şi sediul la Timişoara, rămânând însă în legătură ştiinţifică cu maeştrii şi colegii săi de la Spitalul General din Viena. Practică
medicina la Ti-mişoara vreme de patrusprezece ani. Se retrage în Ucea,
din judeţul Făgăraş, unde va muri la anul 1974.
Constantin Pomuţ va refuza să lupte alături de fratele său, George
Pomuţ, la honvezi, sub comanda lui Klapka şi a lui Ujhazy. În schimb, în
luna februarie a anului 1849 , pe când era medic la Spitalul General din
Viena, va conduce la Împărat delegaţia revoluţionarilor români din Transilvania, în frunte cu episcopul Andrei Şaguna. Acesta, împreună cu alţi
reprezentanţi ai românilor transilvăneni veniţi la Viena solicitau recunoaşterea românilor ca naţiune conlocuitoare cu drepturi egale. Doctorul Constantin Pomuţ nu numai că a condus prin Viena delegaţia dar a
şi semnat Petiţia revoluţionarilor români care, din păcate, nu a fost aprobată de Curtea de la Viena.
***
Aşadar, Fundaţia “George Pomuţ” din Timişoara se străduieşte de
ani de zile să ne convingă de faptul că generalul Gyorgy Pomutz e un revoluţionar de la anul 1848 care a fost “un erou român căzut în afara
34
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graniţelor ţării”. E un lucru greu de realizat, din motive istorice pe care le
înţelegi studiind documentele vremii, cărţile despre Pomutz şi stând de
vorbă cu locuitorii de azi ai oraşului maghiar Gyula. Poate şi pentru a da
greutate demersului ei legat de “bronzul” fostului căpitan de honvezi
George Pomuţ, Fundaţia George Pomuţ a apelat la autoritatea jurnalistică
a dnei Mariana Cernicova, profesor la Universitatea Tibiscus şi redactor al
revistei “Euroregio” (un elaborat al DKMT). Dna Cernicova consemna în
ziarul “Agenda zilei” din 18 noiembrie 2002 un material privind demersul liderilor Fundaţiei G.P. de a obţine sprijinul preşedintelui George W.
Bush pentru a amplasa bustul generalului american Pomuţ în Cimitirul
eroilor americani din Arlington ori măcar în Iowa sau Alasaka. Dna Mariana Cernicova vorbeşte însă cu precauţie despre “eroul Pomuţ” care a luptat în Revoluţia de la 1848, fără să supraliciteze cu un “erou Pomuţ care a
luptat în Revoluţia română de la 1848”. Şi totuşi, domnia sa scrie cu dezinvoltură că “Eroul Pomuţ s-a născut în secolul al XIX-lea în Banat”! Poate
fi aici o greşeală voită făcută de dna Cernicova, pentru a impresiona sufletul euroregional al bănăţenilor, cum ar veni: “Iacă, pauri dragi, Pomuţ
îi de-al nost’, îi bănăţean, că-i născut la Jula, să-i punem un bust de bronz
măcar în Piaţa Traian!”
Numai că Pomutz nu e bănăţean pentru că generalul american s-a
născut în localitatea Giula, (Jula) iar Gyula se afla în părţile ungureşti ale
Imperiului Habsburgic şi care au devenit mai târziu Ungaria, ca parte a
dualismului austro-ungar aşezat de istorie la anul 1867. Se doreşte, poate,
folosirea unei “licenţe istorice” în cazul lui Pomuţ, dar aceasta poate fi o
întreprindere riscantă. Familia faimosului pictor şi gravor Albrecht Durer
(1471-1528) era şi ea originară din Gyula (după cum o revendică, pe faţă,
istoricii maghiari). Zău că ne-am fi bucurat să spunem că Albrecht Durer,
un geniu al picturii în ulei, ar fi bănăţean la bază, pentru că s-a născut la
Jula, la fel ca şi Ferencz Erkel, autorul (compozitorul) Imnului Ungariei,
neamţ de origine. Pe lângă Eftimie Murgu, A.M. Guttenbrunn, Traian
Vuia, Johnny Weismuller, Bela Bartok şi Bela Lugosi am fi avut, iaca,
încă trei mari bănăţeni, prin rădăcinile familiei ori chiar prin locul naşterii: Pomutz (Constantin), Durer şi Erkel, în buna tradiţie etnică bănăţeană, adică un român, un şvab şi un ungur... De fapt, singura dată când
Jula a fost parte a unui Banat “expandat” pare că s-a petrecut în vremea
35
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ocupaţiei otomane, când oraşele cu cetăţi Jula şi Lipova au fost înglobate
administrativ şi militar în cadrul Paşalâcului Timişoarei...
***
Nimeni nu neagă meritele celor care diriguiesc Fundaţia George
Pomuţ. Un act de conştiinţă naţională a fost participarea Fundaţiei- cu
sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Timiş, prin străduinţa organizatorică a dlui Răzvan Hrenoschi- la ceremonia de la Mălainiţa, din Timocul sârbesc, apoi de la Sărmânovăţ, nu departe de Negotin, unde s-au
adunat români din Valea Moravei şi Timoc. Acolo, la 27 septembrie 2008,
un sobor de preoţi din Banatul sârbesc şi românesc şi din Serbia de Est a
ţinut o slujbă de Ziua Crucii. Dar despre acea întâmplare, mai târziu, în
capitolul închinat Timoceaniei...
***
La sfârşitul lunii martie, anul 2004, la Liceul şi Căminul românesc
“Nicolae Bălcescu” din Jula s-a petrecut un moment cu adevărat emoţionant. În sala de spectacole a frumoasei şcoli româneşti din Ungaria a avut
loc un concert extraordinar al Corului oraşului Vârşeţ-dirijat de doamna
Angelca Sucevici şi având-o ca şi corepetitor pe doamna Tatiana GregecMârda - cor format din iubitori ai muzicii de diferite vârste, naţii şi categorii sociale, uniţi pe scenă prin dragostea lor pentru muzica adevărată.
Repertoriul variat a cuprins piese de Gavanski, Mokranjac, Smolevski,
Gunot, Rahmaninov, Hendel, Bruckner dar şi un frumos cântec românesc
de Crăciun. Aproape jumătate dintre coriştii din Vârşeţ erau de origine
română, şi-i amintim doar pe tenorii Tiberiu Mohora şi Tiberiu Cugia, pe
sopranele Adela Turcoane şi Elena Lelea. Corul orăşenesc din Vârşeţ a
mai concertat la Jula iar în România la Lugoj şi la Jebel, dar niciodată la
Timişoara! De la Vârşeţ la Timişoara dacă sunt şaptezeci de kilometri, nu
mai mult, iar Vârşeţul e oraşul din Serbia în care trăiesc cei mai mulţi
români recunoscuţi de autorităţile sârbe drept etnie de sine stătătoare...
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Crucea dăruită Bisercii
Ortodoxe Româneşti
de julanul Lazăr Bogar
la anul 1869

Bustul ctitorului Nicoară
aflat în curtea Catedralei
Ortodoxe Române
din Jula

Muzeul din Jula - interior românesc
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Î.P.S. Sofronie Drincec, episcop al Cetăţii Jula,
primind un grup de dansatori aromâni
din comuna Mihail Kogălniceanu,
judeţ Constanţa - 2007

Bal românesc la Liceul şi Căminul “Nicolae Bălcescu”
din Jula - Ungaria - 2006
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Kaplan, Ungaria 2006. Elevii Şcolii 21
“Vincenţiu Babeş” din Timişoara
prezentând copiilor din cartierul
Josefstad (Budapesta) un obicei
de nuntă din Banatul de câmpie

Ana Blandiana,
în faţa julanilor - 2007

Părintele Vicar al Julei,
Pavel Ardelean - 2007
Micherechi - 2006,
“Casa Satului”...
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Capitolul III
Falia
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“Banatul: teritoriu cuprins între Tisa, Mureş, Dunăre şi Munţii Cernei. Originea denumirii se trage din vechea organizare politică a Banatului
Severinului, înglobat mai târziu în Banatul Timişan sau simplu spus,
Banat. Teritoriul întreg al Banatului este de 28.502 km2. Din acest teritoriu 18.543 km2 sunt în patrimoniul României iar restul de 9.959 km2, ceva
mai bine de o treime, a fost cedat Iugoslaviei prin Tratatul de la Trianon.
În epoca modernă (sec. al XVIII-lea), în timpul împăratului habsburg Leopold al II-lea, sârbii încearcă transformarea Banatului în provincie separată şi anume în voievodat sârbesc. La 1848 croaţii şi sârbii
proclamă Vojvodina sârbească a Banatului până la hotarul Ardealului. La
15 iunie 1848 românii bănăţeni, în Adunarea de la Lugoj, prezidată de Eftimie Murgu, iau făţiş atitudine împotriva sârbilor. După înfrângerea re-voluţiei maghiare, împăratul Franz-Iosef aproba funcţionarea voivodatului
sub denumirea de “Voivodina sârbească şi Banatul Timişan”. Limba oficială este germana şi nu sârba. În anul 1860 Vojvodina e desfiinţată şi Banatul ataşat din nou Ungariei.
Alba Iulia 1918... Banatul trece şi el, în sfârşit, în patrimoniul indivizibil al Regatului României sub domnia glorioasă a Regelui Ferdinand
I. Indecizia politicienilor români de atunci a făcut ca la numai doi ani Banatul să fie rupt în două...”
(Flavius Bizerea, “Almanahul Banatului”, ediţie nouă,1995)
***
Unii oficiali din aşezarea bănăţeană Alibunar declarau, era la începutul anilor ‘90 ai veacului trecut, că în comuna lor trăiesc jumătate români, jumătate sârbi. Şi totuşi, la anul 1905 la Alibunar erau 2.701 de
români, doar 1.219 sârbi, 427 de nemţi, 189 unguri şi 80 de cetăţeni consemnaţi la rubrica “alte naţionalităţi”. Cel puţin aşa susţine monografia făcută de primul părinte vicar al Banatului Iugoslav, Aurel Uroş. Cauzele
care au dus la “jumi’-juma’-ul” etnic din Alibunarul sfârşitului de mileniu al II-lea ar fi fost, în opinia părintelui vicar Uroş, “denatalitatea şi
43
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emigrarea masivă a românilor peste Ocean şi în Apus”. Iar datele mai
noi, de la începutul mileniului III, dau în Alibunar doar 1000 de români
şi peste 2000 de sârbi, macedoneni şi muntenegreni...
Dar nici statisticile oficiale ale autorităţilor sârbe nu par a spune întotdeauna adevărul. În anul 1961, din iniţiativa doctorului Tăpălagă, tinerii români din Vârşeţ întocmesc un recensământ al populaţiei româneşti
din Banatul iugoslav, sub pretextul organizării “Cupei ziarului Libertatea”, competiţie sportivă de tradiţie pe vremea lui Iosif Broz Tito. Tinerii
îşi caută cu entuziasm connaţionalii. Rezultatul recensământului: în Banatul iugoslav trăiau în anul 1961 peste 130.000 de români! Peste doar 30
şi ceva de ani, totalul comunicat oficial de autorităţile sârbe era de doar
40.000 de români bănăţeni, iar numărul lor oficial e mereu în scădere...
Există şi o cauză naturală a deznaţionalizării: căsătoriile mixte.
Apoi, mai e şi dorinţa unor români de a parveni prin şcolarizarea copiilor
lor în instituţii de învăţământ cu predare numai în limba sârbă. Sârbizarea
forţată e însă cea mai dureroasă, cum ar fi colonizarea unor aşezări vechi
româneşti cu populaţie de origine muntenegreană şi sârbă, lucru întâmplat
mai ales în timpul lui Tito, dar şi a lui Slobodan Miloşevici. Cazul aşezărilor Ofcea şi Borcea, sate româneşti care au fost înglobate oraşului
Belgrad, pierzându-şi astfel identitatea românească, este lămuritor pentru
felul cum se poate face “sârbizare administrativă”. Schimbarea numelui
unor aşezări, cum e cazul localităţii Becicherecul Mare, “botezată” Zrenjanin, după numele unui luptător comunist, a fost o altă metodă de deznaţionalizare mascată. Numele comunei Satu-Nou a fost schimbat în
“Banatsko Novo-Selo”. Preşedintele Partidului Popular Radical Sârb din
Satu-Nou, Simisa Kojici, motiva această iniţiativă în săptămânalul de
limbă sârbă “Pancevac”: “Măsura a fost luată din dorinţa de a se găsi un
nou nume, mai scurt, mai uşor de pronunţat şi care nu va leza sentimentele
naţionale, confesionale sau de altă natură ale cetăţenilor” Ale cui sentimente naţionale - te întrebi - ar fi putut leza numele actual al aşezării?
Evident, nu cele ale românilor din comună. “Fiindcă localitatea” - o spune Florin Ţăran, redactor la ziarul de limbă română “Libertatea” - “încă
de la înfiinţarea la anul 1764, şi mai apoi, a purtat numele de Neudorf sau
Nova Selo, sau Ujfalu sau Banat-Vifalu sau Banatsko Novo-Selo, toate
însemnând acelaşi şi un singur lucru, doar în diferite limbi: Satu-Nou”.
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***
Naţionalismul sârb era în floare în Iugoslavia lui Slobodan Miloşevici. Datorită acestui lucru, spuneau românii de acolo, ar fi pierdut scriitorul Vuk Draskovici alegerile de la mijlocul anilor ‘90 din veacul trecut.
În Banatul sârbesc mulţi îi atribuiau acestuia din urmă - lui Vuk - lozinca:
“Pentru mine, doi minoritari fac cât un sârb!”. Alţii o pun pe seama
ultranaţionalistului Eduard Seselj. Predrag Damianovici, directorul Liceului Economic (şcoală cu secţie românească) din Alibunar, membru al Partidului Socialist, era la milocul anilor ‘90 şi redactor la gazeta locală
intitulată “Informaţii”. O revistă care publica douăzeci şi una de materiale în limba sârbă, iar restul, în număr de trei, în limba... română. Cum
gândea un om înzestrat cu o dublă calitate, de educator şi de om de presă
am aflat-o chiar de la dl Damianovici: “Partidul nostru socialist este un
partid democratic. Naţionalismul sârbesc nu este şovin. Dacă o comunitate umană compactă vrea să-şi proclame autonomia, n-are decât! Aşa au
făcut-o şi sârbii din regiunea Knin. Şi la voi, în România, aşa cum am
citit în presă, numai în Ardeal aveţi aproape 2.000.000 de unguri. Dacă
vor, au dreptul să-şi proclame autonomia! Aşa cum au dreptul şi românii
din Voievodina! Numai că aici voi nu aveţi nici măcar un partid politic
românesc. Voi şi bulgarii! Restul au... Românii din Serbia s-au înscris în
Partidul Ţărănesc, condus de sârbul Dragan Veselinov. 90% din români
au făcut asta! Nu ştiu dacă aveţi măcar vreo organizaţie românească...”.
S-ar putea ca domnul Predrag Damianovici să fi avut dreptate. Unii
dintre cei de-o limbă cu noi cu care am stat de vorbă pe timpul călătoriei
noastre prin Banatul sârbesc ne-au părut români”şovăielnici”, mulţumiţi
cu soarta lor de popor “de mâna a doua” aflat într-o mare sud-slavă. Apoi,
românii bănăţeni din aşezările rurale ale Banatului sârbesc se adresau
unul altuia cu “tovarăşe” (druje) spunând că aşa s-au obişnuit ei “la oraş”.
În schimb, unii români din aşezările mai mici, pur româneşti, mai ales cei
vârstnici, nu vorbesc sârbeşte. Nu vorbesc decât româneşte, poate şi ca o
formă mascată de protest... “Nu l-am votat pe Vuk Draskovici fiindcă a
spus că pentru el doi români fac cât un sârb”, spunea românii din Vojevodina.
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***
Am revenit după o vreme, la câţiva ani buni de la prima noastră
călătorie în Banatul sârbesc, în Alibunar şi Satu Nou. La începutul anului şcolar 2007-2008, la Liceul Economic din comuna Alibunar- în clasa
I- la secţia cu predare în limba română- nu se mai înscrisese nici un elev...
Cel puţin aşa m-a încredinţat unul dintre dascălii de matematică din Satu
Nou, Nicolae Sculean, profesor la şcoala “Zarko Zrenjanin” şi ai cărui
moşi - aşa ştia el - veniseră în Banatul sârbesc din localitatea Sculea, din
fosta plasă Deta. Printre altele, profesorul Sculean mi-a mărturisit cât de
mândru era el de elevii săi români- secţia cu predare în limba română
număra la şcoala din Satu Nou în anul şcolar 2007-2008 în jur de o sută
de elevi - pentru faptul că aceştia erau cei mai buni la ştiinţele exacte şi
câştigau mai toate concursurile şcolare de matematică. Sculean, ca şi alţi
dascăli de etnie română din Satu Nou, a terminat facultatea la Timişoara.
Profesorul devine nostalgic când vorbeşte de anii studenţiei petrecuţi în
Capitala Banatului. Ar vrea să spună mai multe despre soarta românilor
din Serbia, dar are o reţinere: vocea îi scade apoi se opreşte din vorbă.
Doar atâta îşi mai aminteşte: că şcoala avea, odată, nu de mult, la intrare,
pe perete, o tablă inscripţionată în limba română dar cineva anume - nu
s-a aflat niciodată cine a făcut asta - a fărâmat-o. De atunci, nu a mai înlocuit-o nimeni... “A, şi încă ceva”, îşi aminteşte, nostalgic, profesorul
Sculean.. “Pe vremea lui Tito mergeam, noi cei din Satu Nou, la Timişoara
ca la piaţ’!”
Acum, românilor din Serbia le trebuie viză pentru România şi o
iei de la Belgrad, care nu-i baş aproape. Ar mai fi o soluţie, şi anume
să-ţi laşi paşaportul pentru viză la Comunitatea Românilor, că se ocupă ei
de obţinerea ştampilei pe paşaport. Numai că trebuie să plăteşti cotizaţia
anuală la Comunitate, 2000 de dinari, şi, nu se ştie de ce, bănăţenii de
acolo nu se prea înghesuie să o facă...
***
În aşezarea curat românească care este Straja trebuie zăbovit,
neapărat! Nu poţi pleca fără a sta de vorbă cu vicarul românilor ortodocşi
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din Banatul sârbesc, părintele Moise Ianăş. Era într-un an, după Sfintele
Paşte, când am ajuns în casa vicarului. L-am găsit pe terasă. Şonci afumate şi table de clisă pe care au crescut minuscule stalacmite de sare
stăteau atârnate la aer, la uscat, dovadă că ne aflam cu adevărat în casă de
gospodar bănăţean. Faţa bisericească trebăluia la ramele încărcate cu
miere de albine. Doamna preoteasă ne-a poftit în cuina de vară şi ne-a
potolit oboseala drumului cu o cafă tare. Lângă cuptorul pe care clocotea
apa în ibric, într-o şcătulă pătrată, se agitau puii de curcă proaspăt scoşi
din găoace.
Îşi aduce aminte vicarul Moise Ianăş: “Când s-a auzit la Straja că
la Timişoara, bag seama era la 18 Decembrie 1989, au fost puşcaţi copii
pe treptele Catedralei, noi ce să facem? Am strâns copiii noşti din sat acum am curajul să v-o spun - i-am strâns şi le-am povestit ce s-o petrecut la voi. Că or fost împuşcaţi copii de români! Şi s-or apucat copiii străjenilor să bată clopotele în durere şi recunoştinţă pentru jertfa fraţilor
timişoreni”
Dar cea mai teribilă întâmplare a comunităţii ortodoxe române din
Straja s-a petrecut altfel! Era pe înserat când părintele Moise fu căutat la
telefon de unul dintre enoriaşi: “Sări, părinte, că au venit hoţii la uşa bisericii şi vor să intre şi să prade”! Părintele a dat telefoane altor credincioşi din sat. La rândul lor, aceştia au sunat la alţi vecini şi, uite aşa, în
câteva minute, tăt natul a fost la biserică, să-i prindă pe hoţi! Zice părintele Moise: “Ştiţi cum e la noi, la Serbia. Oamenii au, care puşcă, care pistol! Şi or venit la hoţi înarmaţi... Şi trăgeau cu pistolul, de ziceai că-i Anul
Nou! Atât le-o trebuit hoţilor să audă! Au sărit peste gardul din curtea din
spate a bisericii şi au luat-o la goană peste grădini”.
Acuma, vă întrebaţi şi dumneavoastră, cine au fost pungaşii? Iaca,
doi români din România, doi tineri bărbaţi din Moldova. Erau de mai
multe luni la Straja şi stăteau în gazdă la unul dintre epitropii bisericii,
numit Mitru Crâsta. Că avea Crâsta vreo trei case şi una-i era goală aşa
că i-a găzduit pe oameni, fără să ştie că aceştia aveau gând necurat. Hoţii
s-au angajat zilieri şi s-au apucat de reparat la biserică. Când a fost ziua
de leafă, cei doi moldoveni din România au văzut că părintele plăteşte cu
banii jos. Şi ce şi-au zis: “În biserică precis se află bani mulţi. Ia te uită
la românii ăştia bănăţeni, că-s putred de bogaţi!”. Şi atunci au vrut să
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spargă cei doi uşa bisericii din Straja şi să se umple de bănet. Numai că
au sărit sătenii! Şi chiar dacă ar fi intrat hoţii în biserică, bani tot nu
găseau. Că aceştia erau ţinuţi, cu rândul, la oameni de încredere din sat.
Iar pe moldoveni i-au predat sătenii- după ce i-au “bumbăcit” bine - miliţienilor. I-au dat pe mâna miliţiei sârbe şi Dumnezeu ştie ce s-o mai fi petrecut cu dânşii!
***
Bătrânul Ştefan Grivei are casa aproape de canalul Dunăre-TisaDunăre, în satul Straja. De acesta, de Ştefan Grivei, e legată o poveste
frumoasă. În timpul celui de-al război mondial- să fi fost prin 1943 sau
1944-copiii românilor din Straja au rămas fără abecedare şi nu aveau după
ce învăţa carte. S-a dus el, Grivei, peste graniţă - că era încă în putere. Sa dus în România, la Timişoara. Era război şi l-au prins şi cercetat cei din
armata română, că avea la el “papiruri”- documente personale de identitate - sârbeşti. L-au dus la garnizoană şi acolo comandantul militar al Timişoarei l-a certat, mai întâi, că el, cetăţean sârb, umblă vandra în Ţara
Românească! Apoi s-a bucurat văzând ce face Ştefan Grivei pentru ai lui
! I-a dat chiar şi un soldat care să-l ajute să ducă până la Stamora Moraviţa cărţile pentru copii. De acolo, pe jos, cu sacu-n spate, a cărat
abecedarele până la Straja. Azi, satul său, aflat la puţini kilometri de comuna Vârşeţ, mai are încă şcoală românească cu patru clase..
Mileniul al III-lea l-a prins pe bătrânul Ştefan Grivei singur... Nevasta lui, Maria, s-a stins, iar nepotul, doctorul Păunel Grivei, şcolat la
Universitatea de Medicină din Timişoara şi cu nevastă din Grabaţul timişean, a plecat cu toată familia în America, acolo unde tatăl lui se afla deja
de zeci de ani. Este, de atâtea ori repetată, “saga” unei familii de bănăţenicare a trecut Oceanul pentru a-şi căuta norocul printre străini...
***
În biserica din Straja, sus, pe o grindă pictată cu flori roşii şi verzi,
sunt trecute numele câtorva români credincioşi care s-au îngrijit de biserica ridicată la 1854, cu hramul Naşterea Născătoarei de Dumnezeu.
Numele credincioşilor sunt înscrise în lemnul sculptat în secolul al XIX48
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lea şi sunt curat româneşti. Apoi, către 1935, lucrurile se schimbă: numele enoriaşului Traian Barbu se va scrie acum Traian Barbulov. Începuse
sârbizarea românilor bănăţeni, aşa cum maghiarizarea numelui bănăţenilor “austro-ungari” începuse după anul 1867 şi a continuat fără oprire
- şi în diferite forme- până la anul 1918!
Părintele vicar Moise Ianeş povesteşte despre un obicei de Sfintele
Paşti pe care-l găseşti-susţine el-numai la Straja. De Vinerea Mare, peste
noapte, copiii din sat stau de veghe cu arme de lemn în biserică, ca şi cum
ar fi soldaţii romani care, demult-demult, păzeau mormântul lui Iisus.
Apoi Iisus învie şi-i mare bucurie; copiii strâng ouă proaspete din cuibare,
le adună în coşuri mari- şi pleacă la târg, la Vârşeţ. “Vând ouăle”- zice
părintele Moise - “şi fac după aceea, aşa, o petrecere, între ei, cu suc şi
ciocolată”.
***
Biserica Ortodoxă Română din Straja editează o Foaie parohială
intitulată “Străjerul”. Aflaţi pentru scurt timp în casa vicarului Moise
Ianeş, domnia sa ne-a dăruit cu exemplare din publicaţia trimestrială
“Străjerul”, toate editate în acelaşi an. Revista are un conţinut divers, descriind pe larg fenomenul religios care se petrece în comuna românească
Straja din Banatul sârbesc. “Străjerul” conţine cuvinte meşteşugite de
episcopul Daniil Partoşanul, gânduri ale preoţilor din Banatul cel mic,
portrete ale cantorilor şi epitropilor din Straja, poezii cu temă religioasă,
pagini de istorie locală, descrierea în imagini şi cuvinte ale botezurilor şi
cununiilor petrecute la Bise-rica românească din Straja, CV-uri ale sponsorilor revistei ( Viorel Nicolaevici din Elveţia şi Liliana Nicolaevici din
Germania, ori Ioniţă şi Sora Urzescu, întorşi acasă după 13 ani de muncă
în SUA, Nicolae şi Dragana Gheorghevici din Elveţia, localitatea Zermatt) dar şi pomenirea celor trecuţi în veşnicie în parohia vicarului protopop Ianeş. Tirajul revistei “Străjerul” era la începutul anului 2002 de
500 de exemplare iar în octombrie 2002 tipărea 1000 de exemplare, ceea
ce nu era puţin lucru.
***
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Ar trebui realizat un “Memorial al durerii” şi pentru ţăranii din Banatul sârbesc. În anii ‘50, din satele româneşti au fost alungaţi destui oameni. Au fost deportaţi de “slujbaşii” mareşalului Iosif Broz Tito. Din
case au fost scoşi românii şi în locul lor au fost aduşi sârbi dar mai ales
muntenegreni. Locuinţele celor alungaţi au fost golite de mobilă, de aşternuturi, de bunurile toate. Din gospodărie au fost furate animalele şi
grânele. Era în perioada în care Tito era considerat vândut imperialiştilor
englezi şi americani. Republica Populară Română construia cazemate la
graniţa cu Iugoslavia socialistă, pe linia Timişoara- Stamora Moraviţa.
De suferit au suferit şi românii din Banatul sârbesc, aşa cum au păţit-o şi
cei din Banatul românesc. Iar Tito nu a fost mai breaz decât Dej, ci doar
mai şmecher: şi-a ascuns dictatura sub masca unor libertăţi acordate
supuşilor, dându-le voie să colinde Europa şi să lucreze în Occident. Iar
mărcile şi dolarii trimişi de aceştia acasă au umplut seifurile Jugobankului, spre binele economic al regimului comunist.
***
Românii din Banatul iugoslav se organizează mai greu din punct
de vedere politic. Activităţile lor sunt mai mult culturale. E zi de “Sfântul Gheorghe” sărbătorit la Uzdin, comună mare şi bogată. Localnicii au
invitat mulţi fraţi din Banatul românesc. Seara, lumea s-au pus să cânte a
dor şi jale, de bucuria întâlnirii şi de tristeţea altei despărţiri. Erau acolo
solişti de vază când, brusc, lumina electrică din Uzdin s-a stins. Preotul
Theodor Miclea a adus atunci un maldăr de lumânări. Luminiţele s-au
aprins şi cântecele românilor bănăţeni au răsunat atunci ca în urmă cu
două mii de ani, precum rugile creştinilor ascunşi în catacombe. “A fost
un accident”, s-au scuzat cei de la “Electricitatea” din Voievodina. Prăpăstios, îţi aminteşti de vorba aruncată de naţionaliştii sârbi în campania electorală, acolo, în celălalt Banat: “Un sârb face cât doi români”. Sau de
lozinca scrisă cu litere de-o şchioapă pe zidurile unei clădiri din localitatea
Majdanpek: “Serbia über alles!”.
***
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Trecem prin Mărghita şi, cu un semn hotărât, suntem rugaţi pentru
un autostop de bănăţeanul din Serbia Pavel Buşe. “Pavel din Mărghita”,
cum a rămas acesta în amintirea noastră, se grăbeşte. Îi sfârâie călcâiele
să ajungă la Deta, în România. “Muierea mea”, zâmbeşte fălos Pavel,
“scrie, nu cie ceme, îi plecată de patru ani la Ame-rica. Io am mândra la
Deta, la voi, la România. La ea mă duc acum!”.
Pavel Buşe a fost doi ani bucătar în Elveţia şi a deschis la Mărghita un
local, o căfană: “Kafici kod Buşa”. “Da’tu nu şci fece faine, de la Cimişoara,
că le plăcesc 100 dă mărşi pră lună? Le dau masă şi casă şi trinkeldul
(bacşişul) îi tot al lor! La căfana mea or lucrat mulcie românşe şî le-o priit
la toace. Or dzâs la mine-n birt Doru Ţăranu dân Bocşa, la torogoată, şî o
cântat Negrea din Cimişoara. Pă Cipu îl şci?”, e plin de vorbă Pavel Buşe
Îl ştiu pe profesorul Ciprian Cipu. Când i-am transmis sănătate de
la “Pavel dân Mărchita”, maestrul Cipu a lăsat să-i scape un zâmbet de
mirare: câtu-i de mică lumea asta şi ce copil fain îi acel Pavel din
Mărghita!
***
La doi-trei kilometri de vama Moraviţa - Vatin care desparte Banatul sârbesc de cel românesc, pe drumul care duce spre Vârşeţ, spre
stânga şoselei, se află satul Mali Jam. Aşezarea Jamu Mic, din Banatul
Sârbesc. “Mai toţi îs români în Mali Jam”, dezvăluie Mila Mandici,
primul cetăţean cu care stăm de vorbă şi de la care aflăm că el e sârb dar
o învăţat româneşte în Mali Jam. Mai încolo, pe strada mare, povestesc
cu domnul Achimescu, un bărbat în puterea vârstei care o avut magazin
cu vad în Jamu Mic dar pe care l-a închis, că oamenii îs tot mai puţin, ca
şi banii de cheltuială. De altfel, mă asigură gospodin Achimescu, la ei în
sat nici crâşmă nu mai e! Iar populaţia îi tot mai puţină, deşi în ultima
vreme s-au aşezat în sat ceva refugiaţi sârbi veniţi din Bosnia.
***
Frumoasă-i biserica din Jamu Mic, bine îngrijită şi cu casă parohială ridicată peste drum. Casă mare, pe colţ, cu două fronturi stradale
şi cu o anexă largă în imediata vecinătate. Casa parohială e însă goală de
vreo doi ani. Preotul Vasa Ghilezan, după ce-o slujit la jam ceva ani, a
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lăsat totul în urmă şi s-a călătorit peste Ocean, la America, acum doi ani,
aşa cum au făcut o samă de alţi români din Banatul Sârbesc. Românii
ortodocşi din Mali Jam nu-l iartă nici azi pe părintele Vasa Ghilezan şi
spun că a plecat din parohia sa în Ame-rica pentru bani mai mulţi, lucru
de loc de laudă pentru un preot! Vine acum şi ţine slujbă în biserica
românească din Mali Jam părintele Bariţ din Grebenaţ. “Da’ vine numa’
o dată pe lună....”, se cam plâng localnicii.
Biserica din Mali Jam are uşi din lemn frumoase, geamuri mari, iar
în interior strane de lemn tare fain lucrate. Toate au fost donate prin anii
70’ de inginerul Corneliu Bota, feciorul părintelui Bota, cel care o avut trei
băieţi: pe Coriolan, pe Corneliu şi pe Octavian. Părintele Bota, mare
român, o fugit din Regatul sârbo-croat-sloven nu mult după primul război,
că era socotit cam naţionalist de către autorităţile de acolo. Familia părintelui Bota s-a stabilit în comuna Denta, în Banatul românesc şi aici a trăit
ani mulţi. Părintele a predat religia copiilor de la şcoala primară din comună, şi tot de numele său se leagă şi ridicarea în părculeţul din centrul
Dentei a monumentului eroilor căzuţi în Războiul de Reîntregire a Patriei. “Fratele părintelui Bota a ajuns colonel de armată la Timişoara, a
avut două fete, una dintre ele căsătorită cu doctorul Panaitescu, medic nefrolog”, nu au uitat toate acele întâmplări cei din Denta, cotemporani cu
evenimentele.
Feciorii părintelui Bota au avut destine diferite. Coriolan, fratele
mai mare, s-a făcut, conform tradiţiei familiei, preot. A avut doi copii:
Nicolina (care s-a sinucis la 20 de ani, din dragoste) şi Tiberiu (decedat
într-un accident rutier, la doar 24 de ani). Octavian (Vian) Bota a ajuns
dascăl de sport iar nunta lui s-a făcut la Denta, de Sfânta Marie, la 15 august, când Tavi şi-a adus viitoarea nevastă, pe Stela, de la Bucureşti, că
era regăţeancă. Dar cel mai vestit va rămâne în Mali Jam inginerul
chimist Corneliu Bota. Născut la anul 1913, destinul său a fost unul spectaculos. A făcut milioane de dolari din ştiinţa chimiei aplicată în industria textilă în Italia, Columbia şi America. El e considerat la Jamu Mic un
adevărat filantrop, care a fost însă înşelat de cei în care avusese mare încredere.
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***
Pavel Ursu din Jamu Mic are propria sa variantă privind casa parohială din Mali Jam. Acesta trebuia să fie mare cât un motel. Planurile
casei fuseseră făcute după cum a vrut nevasta inginerului Coriolan Bota,
Ruxandra Sârbu, despre care se ştie că ori o fi fost evreică din Bucureşi,
ori că avusese ca bărbat înainte de Cornel un evreu putred de bogat. Când
dna Ruxandra a văzut că în locul casei parohiale maiestuoase a ieşti o
casă obişnuită, ca la sat, s-a supărat şi de atunci Corneliu Bota nu a mai
dat bani pentru biserica din Jamu Mic şi nici nu s-a mai auzit de el. Unul
dintre cei mai bătrâni oameni din Mali Jam, Petru Boca (“al lui Beneduca”) zice că, de fapt, alta-i povestea cu supărarea de atunci a inginerului Corneliu Bota. Trei fruntaşi ai bisericii ortodoxe din Mali Jam, Petru
Boca Beneduca, Alexandru Boronca şi Pătruţ Măceş s-au format într-o
delegaţie şi au plecat împreună cu părintele vicar de la Vârşeţ în Italia, la
Corneliu Bota, să ceară sprijin pentru biserică. Bota i-a ajuta şi aşa s-a reparat şi s-a refăcut biserica din satul natal. Ba, suflet mare, feciorul părintelui Aurel Bota le-o pus într-un cont din Elveţia suma de 19.000 de
dolari, cu rugămintea ca dobânda s-o folosească anual la ce-o mai fi de
trebuinţă bisericii. Numai că, spun cei din Mali Jam, Boca, Boroancă şi
Măceş, oameni cu puţină ştiinţă în treburile băncilor, au cedat împuternicirea avută pentru banca cea din Şviţera unei feţe bisericeşti iar după câta
vreme banii nu s-au mai găsit în cont. Sătenii din Mali Jam s-au plâns
vlădicii Daniel Partoşanul asupra acestui caz atât de grav dar lucurile nu
s-au îndreptat, încă...
Corneliu Bota a murit departe de locurile natale iar nevasta sa i-a
risipit, se spune, toată averea. În cimitirul din Mali Jam, cum intri, pe
dreapta, prietenul din tinereţe al inginerului Bota, Alexandru Constantin,
a ridicat la dorinţa soţiei Rucsandra şi a Vicariatului Ortodox Român din
Banatul sârbesc un monument pe a cărui piatră stă scris : “Ridicatu-s-a
această cruce întru pomenirea marelui binefăcător al bisericii noastre ing.
Corneliu Bota, născut la 14 III 1912 la Jamu Mic, decedat la 4 martie
1979 în Columbia”.
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***
În regiunea Şumadia, în oraşul Lajkovac, trăiesc de ani buni Minodora şi Raşa. Minodora e româncă din Banatul sârbesc, din satul Nicolinţ.
Raşa e sârb din Lazarevac. Ea româncă, el sârb: o familie mixtă. Copiii
lor vorbesc şi româneşte şi sârbeşte. Minodora şi Raşa s-au realizat pe
vremea lui Tito. Atunci au căpătat slujbă şi şi-au ridicat casa din comerţul
făcut la Timişoara: “A fost bine pe vremea lui Tito! Nemţii sunt de vină
că-i război în Iugoslavia. Nemţii şi americanii. Slobodan este de treabă”,
spune Minodora. Când am stat de vorbă cu Minodora, în urmă cu câteva
săptămâni, am aflat că din oraşul lor nu a căzut în luptă în Bosnia nici un
bărbat. Şi că în Bosnia ar lupta mujahedini fanatici, musulmani, dar şi
ruşi căliţi în Afganistan! Şi merg acolo mulţi oameni fără căpătâi, atraşi
de un lucru aparte. În aşezările musulmane bosniace noile familii întemeiate nu pleacă aiurea. Rămân cu părinţii. Se adună, astfel, multă avere
la un loc! Se strânge, cum ar veni, multă pradă de război...
Familiile mixte din Banatul sârbesc, loc de unde a plecat şi Minodora în Şumandia, au crezut în Iugoslavia lor. La recensămintele organizate pe vremea comuniştilor exista în fişele chestionar o rubrică pe care
destui au completat-o astfel: “naţionalitate: iugoslavă”. Aşa s-au declarat
şi mulţi români: “iugoslavi”! Şi au scris în formularele de recensământ că
limba lor e sârbo-croata şi nu româna. S-au declarat, ei, români din neam
latin, “slavi de sud”. Şi-ţi vine atunci în minte “motto”-ul revistei “Vorba
noastră”, tipărită la Bor de românii timoceni: “Limba lui care o lasă,
blăstămat să fie-n casă”.
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Părintele ortodox român
Ionel Mălaimare
din Alibunar - 1995

Biserica din Straja,
comuna Vârşeţ

Părintele vicar Moise Ianăş
trebăluind la stupi - august 1996
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Bătrânul Ştefan Grivei,
ultimul din familia sa
rămas în Straja,
la 86 de ani septembrie 2008

Maria, nevasta străjeanului
Ştefan Grivei, în faţa casei
bătrâneşti - 1996

Două generaţii de români
din Sân Mihai (Lokve)
pregătind “tehnica agricolă” - 1995

Pavel din Marghita -1995
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Elevi premianţi ai Despărţământului românesc
din cadrul Şcolii Olga Petrov-Radişic (Vârşeţ, 2006)

Poetul Vasile Barbu din Uzdin
la taifas cu confratele
Ioan Iacob Bencei Timişoara, 1997

Ionel Buga, directorul şcolii
“Olga Petrov-Radişici”
din Vârşeţ (2008)

57

Calatorie in Tara Romanilor ed a II-a 04-12-2008 v8:Layout 1 03.07.2012 09:02 Page 58

Dinu Barbu

58

Calatorie in Tara Romanilor ed a II-a 04-12-2008 v8:Layout 1 03.07.2012 09:04 Page 59

Călătorie în Țara Românilor

Capitolul IV
Timoceania
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Ieşim din Banatul iugoslav, pornim de la Pojarevac spre Negotin,
apoi către Geanova. Trecem peste Velika Plana (1000 de metri înălţime).
Oprim o clipă la Majdanpek - localitate cu aspect selenar. Tărâmul e spart
de un crater imens, artificial. Aici se află una dintre cele mai mari exploatări de cupru şi argint din Europa. Oraşul din marginea craterului e
unul de mineri. Seamănă cu Petroşaniul nostru, doar că e mai frumos, mai
curat. La zece kilometri de Majdanpek dăm peste câteva cuptoare
semănând cu nişte “iglu”-uri. Vlahii, românii din Valea Timoc, ard lemnul în cuptoare şi-l transformă în cărbune. E o ocupaţie veche, tare veche.
Părintele Constantin Micu (consilier la Mitropolia Banatului la timpul călătoriei noastre) cere să oprim degrabă maşina taman în mijlocul
şoselei, la doi paşi de un bărbat între două vâste care îndeamna agale doi
boi înjugaţi: “Haida! Mergi!”. Coborâm din “Dacie” şi-l întrebăm pe om:
“Mai e mult până la Negotin?”. “Pravo! Pet kilometra”. Comentăm, între
noi, călătorii, locul cu pruni înfloriţi. Omul ne ascultă vorba cu atenţie şi
zice: “De unde veniţi? Din România?”. Afirmativ, şi-l întrebăm: “Dar
dumneata ce eşti? Vlah?”. Răspunde, mânios cumva: “Român, mă!”.
Părintele Micu se bucură, zâmbeşte, şi-l atinge pe umăr pe celălalt tovarăş de călătorie, doctorul inginer Gheorghe Ciuhandu (primar al Timişoarei din iunie 1996, reales în 2000, 2004, 2008): “Sunt români pe aici!”.
Mă bucur şi eu şi-l întreb pe localnic de nume. Spune că-l cheamă Rada
Mladenovici şi-i din Rudna Glava. “Dar înainte, înainte vreme cum te-ai
numit?”, îl rugăm cu o întrebare. Zice: “Radu. Radu Balaban”.
Ne pozăm. Îl pozăm pe românul Radu Balaban. Ne luăm rămas bun,
bucuroşi că l-am cunoscut. Era primul “vlah” întâlnit de noi, la el, acasă...
***
Drumul către Geanova îl găsim cu ajutorul a doi pui de vlahi din
Negotin: Sibina şi Marcu. Ajungem în sat către seară. Înnoptăm la familia
lui Bora Geambru (Geambrici, pe sârbeşte). Acesta da, român bogat! Casă
mare, câteva tractoare, trei strunguri şi milionul de şilingi austrieci la
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Bancă. Numai că milionul nu l-a mai văzut. Vreme de război, deh...
Bora Geambru foloseşte des imperfectul în vorbă, aşa cum fac şi
oltenii de peste Dunăre. Fiul său, Dule, şi-a luat nevasta din Turceni, din
Oltenia, “de la termocentrală”, femeie de treabă care i-a dăruit cu urmaş.
Geambru (om citit) povesteşte celor de faţă, la un pahar de vin rubiniu:
“Uite, cum să vă spui, la noi se vorbea aşa: «Când ne d’ceam dincolo, în
Ţară, nu ziceam că ne d’cem în România. Numai spuneam că ne d’cem
în Ţară.» Aşa gândea lumea la ţara noastră, care era mare. Da’ când
venea un român, un român din România, la noi, aicea în Iugoslavia,
spuneam: «Mă, veni un Ţăran!»”.
Pasiunea lui Geambru e un tractor “Staier”, fabricat în anul 1959.
Îl are în gospodărie de zeci de ani. Nu i-a făcut nici o reparaţie. E un tractor pe care Bora Geambru îl alimentează cu un amestec de motorină şi untură râncedă de porc. Metodă austriacă! Merge, “brici”! Bora Geambru a
lucrat doisprezece ani la austrieci. Aproape tot satul Geanova, sat cu case
uluitor de mari, lucrează la Viena şi Graz. Duminica pleacă trei curse de
români din Geanova, la lucru, în Austria. Oamenii fac bani şi se întorc
apoi să-şi ridice case, să-şi cumpere tractoare şi să-şi lucreze cele 10
hectare pe care nici Tito nu li le-a luat românilor din Vale.
***
La Căminul Cultural din Geanova are loc Adunarea Anuală a Vlahilor şi Românilor din Iugoslavia. Sunt invitaţi veniţi deja din Banatul
sârbesc şi din Vidinul bulgăresc. E şi reprezentantul lui Vuk Draşkovici. Şi
mulţi români din Ţară. De la Timişoara, profesorul de istorie Ludvig Hollzinger a adus 200 de abecedare. Se împart ca pâinea caldă! La Bor sunt
peste 25.000 de români timoceni. În partea Negotinului şi a Zajecar-ului
există peste 80 de sate româneşti. E de faţă şi Constantin Ghirdă, însărcinatul cu afaceri ad-interim al României la Belgrad, însoţit de Petre Sofronie,
consilier la ambasadă. Un Iurie Roşca, local, Zoran Sibinovici, îi întreabă
pe oficialii români: “Ce face România pentru noi? De ce noi, românii din
sudul Dunării, nu suntem pomeniţi în comunicatele oficiale româno-iugoslave?”. Dl ministru răspunde că-i mai bună metoda paşilor mărunţi decât
cea precipitată, care poate fi păguboasă. “Da, dar Ungaria ajută minoritatea lor din Serbia! Aşa ar trebui să facă şi România”, zic geanovenii.
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***
Bora Geambru (Geambrici), originar din aşezarea sută-n sută românească Geanova din Serbia Meridională, mi-a mărturisit ce bucurie
mare a fost pentru el atunci când, odată ajuns la Bucureşti, asta era prin
anul 1993, s-a întâlnit cu “intelighenţia” românească. “Am rămas tare
ciudat: mulţi intelectuali aflară prima dată despre românii timoceni. Aşa
spuneau (bucureştenii n.n.): !”Tii, tii, atât de mulţi sunteţi?” Ne-a primit
şi patriarhul României, Teoctist. Tare s-a mirat că vorbim atât de curat
româneşte şi a promis că ne ajută. Că nouă ne-ar fi drag să avem o biserică pe limba noastră strămoşească. Că acum nu avem. Dacă va putea ne-a zis patriarhul - ne va ajuta. Ne-am întâlnit şi cu dl Ion Iliescu. A zis
că ne ajută şi ne-a ajutat. Ne-a trimis un xerox tare frumos (…) Tare bine
o fost şi la Timişoara. Dl Cristea Sandu Timoc (secretarul Astrei, n.n.)
m-a dus la domnul profesor Eugen Todoran - rectorul Universităţii. Am
fost şi la “Radio Timişoara”, unde am vorbit şi cu dl Bogdan Herzog.
Foarte bun om! S-a interesat cum se aude în Timoc “Radio Timişoara”.
“Bine”, i-am spus. Eu ascult toată ziua muzică populară, de la ora 8 la ora
9. (…) Televiziunea Română nu o prindem. Prindem numai “Soti”. M-au
invitat să cânt la acordeon cei de la Soti şi m-au dat pe post. Tare m-am
bucurat.”, povestea Geambru, cel născut în satul românesc Geanova, aşezare care l-a dat pe părintele ortodox Furnică, tatăl profesorului doctor
Atanasie Popovici, ajuns director al Şcolii Normale din Timişoara (apoi
diplomat la Belgrad între anii 1935-1944), înainte vreme însă delegatul
românilor din Serbia la Conferinţa de pace de la Paris din anul 1919,
atunci când a cerut anexarea regiunii Timoc la România Mare, pe argumentul că altfel statul în care trăieşte va asimila în timp comunitatea
românească.
Scriitorul şi folcloristul Cristea Sandu Timoc (originar din CrainaNegotin) foloseşte nu o dată o denumire aparte pentru regiunea dintre
Morava şi Timoc, din Serbia de Nord-Est. El foloseşte numele dat acestei
zone încă din Evul Mediu: “Timoceania”, locul prin care, zice legenda, ar
fi trecut Sfântul Apostol Andrei, venerat de păstorii care s-au creştinat şi
s-au numit vlahi, adică români. Acelaşi apostol al lui Isus, venerat în Ti63
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moceania, atunci când va face cunoscut cuvântul Domnului Iisus la Patras, va fi decapitat de grecii păgâni. Vechimea credinţei în Timoceania e
dovedită şi de faptul că acolo vor apărea primele episcopii creştine din Europa. Una ar fi Episcopia de la Aquae (undeva, la Dunăre, poate la Decebalum, mai târziu Deci) ori poate la Geanova, Negotin-Coaglaşi. O alta ar
fi Episcopia de la Remesiana (Arceri), situată nu departe de oraşul dunărean
Vidin. Românii timoceni sunt mândri că în regiunea lor există localităţi atât
de vechi, unele locuite din neolitic, cum ar fi Lepeni Vir, aşezare situată nu
departe de Portiţa (sârbizată, Doni Milanovac) şi unde s-a născut unul dintre căpitanii vestiţi ai domnitorului Mihai Viteazul: Baba Novac. Timocenii
sunt mândri şi de cele patru tabulae romane imperiale de la Cazanele
Dunării: Tabula Tiberia, Tabula Traiana, Tabula Claudia, Tabula Vespasiana. Apoi mai e Podul lui Traian, cu piciorul drept încă înfipt în pământul satului Costol (Castello), din faţa Severinului. Ori Mânăstirea Vracna
(Vratna), situată lângă aşezarea Uroviţa (mare sat românesc) lăcaş de cult
zidit chiar de domnitorul Basarab I! Iar în zona Zăiceri (între Munţii Artani şi Timocul Negru) domnitorul muntean Radu cel Mare va construi zece
mănăstiri, din care mai rezistă trei, ca şi conacul din mijlocul aşezării
Zăiceri numit “Conacul lui Radul-beg”. La Negotin s-a născut cel mai mare
muzicolog sârb, Ştefan Mocrăţeanu, din familia românească “Pârţache”,
neam care ţine şi azi case şi proprietăţi în aşezare. Dar despre toate acestea,
pe larg, în studiul lui Cristea Sandu Timoc reprodus în “Adendde”.
***
Cât de mulţi sunt timocenii aceştia, români din Valea Timoc, de se
minunară atât de tare intelectualii din Bucureşti atunci când s-au întâlnit
cu românul Bora Geambru din Geanova? “Foarte mulţi!”, spun unii.
Printre ei se numără şi Ion di la Vidin, român din Valea Valahilor stabilit
la Paris. El vorbeşte despre Ţara “Tribalia”, “o regiune de peste 40 000
de kilometri pătraţi, locuită de peste 2,2 milioane de români (vlahi) de pe
malul drept al Dunării, de la Morava şi Pasarowitz în Vest (Jugoslavia),
trecând peste Timoc, până la Yantra şi Svistova în Est (Bulgaria), învecinându-se cu Dunărea la Nord şi Balcanii la Sud. Popor de origine
traco-dacică, tribalienii vorbesc aceeaşi limbă cu fraţii lor din Nordul
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Dunării. O populaţie romanizată încă din anul 6 înainte de Hristos, înaintea daco-geţilor din Nordul Dunării”. Aşa spunea Ion de la Vidin.
Vorbind însă doar despre Timoc şi nu despre marea Tribalie revendicată de Ion di la Vidin, îl amintim pe savantul George Vâlsan care scria
că “poporul român din Serbia trăia la începutul secolului al XX-lea pe un
spaţiu care ocupa a şasea parte a Serbiei” şi care era delimitat astfel: la
Vest de râul Morava, la Sud de Muntele Artan, oraşele Aleksinaţ, Niş şi
Pirot, la Nord de Dunăre şi la Est tot de Dunăre, fluviul care desparte aici
Timocul de Bulgaria. “Poporul român din Serbia”, spune foarte clar
George Vâlsan! Iar istoricul D. Neniţescu, în “Atlas istoric al Românilor”
(Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1926), face o distincţie clară între
poporul armânesc din Peninsula Balcanică şi românii (vlahii) din Timoc
atunci când scrie: “În afară de Românii din Serbia şi de cei de pe ţărmul bulgar al Dunării, cari sunt mai mult Daco-Romani, grăind
limba regatului românesc…”
Opinia istoricului Neniţescu este conformă cu cea elaborată peste
aproape 70 de ani de profesorul Gauger de la Universitatea din Freiburg
şi profesorul Peyfus de la Universitatea de la Viena, care arată că vlahii
din zona Timoc vorbesc limba daco-romană şi nu alta. “Ei sunt, în consecinţă, români şi nu aromâni”, se susţine şi în “Raportul Comisiei pentru Cultură şi Educaţie privind problema aromânilor”, elaborat în iunie
1997, la Strasbourg, în cadrul Comisiei pentru Cultură şi Educaţie,
prezentat de Luis Maria de Puig.
***
Bora Geambru, românul din Geanova (sat cu nume sârbizat în anul
1920, de când se numeşte oficial Duşanovac) - vorbeşte iute, ca oltenii!
De alttfel, într-un interviu pe care mi l-a acordat la Timişoara la 7 mai
1993 Corneliu Coposu îi vedea şi el pe timoceni drept olteni din sudul
Dunării: “Cum se poate ca în Timoc lumea românească să fie persecutată? Oltenii noştri care sunt în sudul Dunării şi care vorbesc cea mai autentică limbă românească se lovesc acum de interdicţia de a se manifesta
ca români. (…) Pentru toţi cetăţenii aceştia statul român trebuie să ia
măsuri nu numai de protecţie ci şi de asigurare a continuităţii şi a afirmării
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tradiţiilor româneşti.”
Destui tineri timoceni din Serbia de Nord-Est îşi aleg neveste (poate şi dintr-un instinct de supravieţuire etnică) din zona Turnu-Severin, de
la Turceni, Rovinari, aşezări din Mehedinţi iar copiii acestor familii
“mixte” vorbesc atunci o limbă românească mai curată, chiar dacă şcoala
nu o fac în limbă maternă. Acelaşi fenomen îl poţi întâlni şi la aromânii
din Alexandria, din zona oraşului Veria-Grecia, care, şi ei lipsiţi de şcoală
şi biserică în limba română, îşi iau neveste din România! Măcar aşa să
meargă mai departe vorba românească…
***
Care ar putea fi numărul real al românilor timoceni? La anul 1900,
savantul George Vâlsan susţinea că în Timoc trăiau în jur de 300 000 de
români. Mai târziu (1940), N. A. Constantinescu estima numărul românilor
(“vlahilor”) din Serbia răsăriteană la 600 000 de locuitori. La mijlocul
anilor ‘90 reprezentanţii Mişcării Vlahilor şi Românilor din Iugoslavia
spuneau că în Timoc există o comunitate vlahă (românească) de aproximativ 200 000 de persoane şi o comunitate românească de 40 000 de persoane în Banatul sârbesc (Voivodina). Primul partid al românilor din
Timoc, Mişcarea Democrată a Românilor din Serbia, condusă de locotenent-colonelul (r) Dumitru Crăciunovici, susţine (în iunie 2002) că “în
nord-estul Serbiei, în zona dintre Morava şi Timoc, trăieşte o populaţie
românească numărând 500 000 de suflete”. O populaţie care vreme de mai
bine de un veac şi jumătate şi-a revendicat identitate românească în marea
neamurilor sârb şi bulgar. Ceea ce deţin prin Constituţie sârbii şi bulgarii
din România, românilor (vlahilor) din Timoc li se interzicea însă cu
desăvârşire, fiind socotiţi doar un grup etnic, precum ţiganii (romii), fără
ţară de origine: dreptul de exprimare în limba română în biserică, şcoli,
instituţii culturale, presă, administraţie, şi aceasta chiar în oraşele şi satele
în care numărul românilor vlahi depăşeşte de departe un procent de 70-80
la sută din totalul locuitorilor, ca să nu mai vorbim de aşezările curat
româneşti din Timoc! Aceasta i-a determinat, poate, pe “oltenii” din Serbia să-şi revendice intens identitatea chiar şi în cadrul unor manifestări
la care te aşteptai să o facă mai puţin.
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În toamna anului 2001, între 5 şi 8 septembrie, prin amabilitatea
profesorului universitar timişorean Dan. V. Poenaru, am fost prezent la
un congres internaţional de medicină desfăşurat la Negotin, însoţindu-l pe
doctorul Jenel Pătraşcu ca “observator”. Erau acolo numeroşi chirurgi din
fosta Iugoslavie (Macedonia, Slovenia, Muntenegru) dar şi din alte ţări
din Europa şi chiar din Asia. Şi s-a petrecut un moment în care participanţii la Congres au cerut explicaţii “etnografice” atunci când, în seara festivă de deschidere a manifestării ştiinţifice, au constatat că atmosfera era
întreţinută de o orchestră de muzică populară românească din oraşul Negotin şi de solişti excepţionali care cântau cântece româneşti vechi din
Valea Timoc şi care abia mult mai târziu s-au apucat şi de cântece sârbeşti,
cele numite “de pahar”. Medicii sud-coreeni, greci, elveţieni, unguri, englezi ori chiar bulgari au aflat atunci, prin cânt şi joc, despre existenţa
românilor din Negotin şi din împrejurimi, despre vechimea lor şi despre
tradiţiile acestora, chiar de la organizatorul principal al Congresului, un
medic vlah, adică de la un român din Timoc. Un băştinaş.
***
Te întrebi de ce anume situaţia românilor din Timoc nu a fost luată
în discuţie mai îndrăzneţ de la Revoluţie încoace şi de ce multe dintre activităţile de susţinere a timocenilor au devenit doar nişte “congresepălăvrăgeli”, numite pompos “ congrese ale românilor de pretutindeni” şi
ţinute, îndeobşte, la Timişoara sau la Băile Herculane. Regimul dictatorial al naţionalist-comunistului Slobodan Miloşevici a refuzat orice iniţiativă venită din România în acest sens, iar vlahii din Timoc erau
supravegheaţi strict de miliţia şi securitatea sârbă pentru a le tempera dorinţa de identitate cu fraţii de peste Dunăre. Chiar şi la sfârşitul anului
2001, la Negotin (şi aceasta după ce Miloşevici fusese deja alungat de la
putere), prietenul Bora Geambru din satul Geanova a fost nevoit să
meargă la Miliţia iugoslavă pentru a declara - după cum o cerea legea că ne-a găzduit în casa lui vreme de 24 de ore…Aşa ni s-a întâmplat şi-n
septembrie 2008, aceeaşi metodă vigilentă de supraveghere. E drept, pe
vremea lui Miloşevici lucrurile au stat şi mai rău. Ziariştii timişoreni care
intrau în Serbia cu abecedare sau cărţi româneşti erau opriţi de miliţia
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dictatorului, duşi la post, reţinuţi, tracasaţi, anchetaţi. Aşa a fost şi cazul
unei gazetare, domnişoara Codrina D. T., sechestrată de miliţienii sârbi şi
interogată ore în şir nu departe de localitatea Smederevo. Îmi aduc aminte
acum că unul dintre drumurile pe care le-am făcut în Timoc (cu cărţi
româneşti disimulate printre tot felul de plase aşezate “artistic” în portbagajul Daciei) s-a petrecut sub o delegare falsă: pentru a distrage atenţia
autorităţilor naţionaliste sârbe de la intenţiile noastre (fireşti într-un stat
democratic dar nu şi în Iugoslavia regimului Slobodan Miloşevici) regretatul profesor Eugen Todoran mi-a eliberat o “Delegaţie” din care
reieşea că eram asistent la catedra de folclor a Universităţii de Vest şi că
mă aflam în Serbia pentru a culege datini şi.obiceiuri “vlahe”. Aşa am
ajuns să înregistrez în anul 1995 cântecele septuagenarului Alexa Nicola
(sârbizat, Alexa Nicolici) şi-mi aduc aminte şi acuma de versurile care-i
însoţeau melodia: ”O muică budăloasă/ O avut fată frumoasă.”
***
Trebuie să pomenim şi de câteva întâmplări legate de unii lideri
“radicali” ai românilor timoceni. Zoran Sibinovici credea că a fost otrăvit
de oamenii lui Miloşevici şi de aceea a venit să-şi facă analizele în anii
‘90 la Spitalul Judeţean din Timişoara-la Clinica de Gastroenterologie a
profesorul Nicolae Barbu. Zoran slăbise câteva kilograme bune în doar
câteva săptămâni şi era permanent cuprins de o deprimantă stare de somnolenţă. Regretatul, de acum, Ioan Negurici, unul dintre liderii timocenilor rezidenţi la Viena pe care l-am cunoscut în Capitala Austriei la
sfârşitul anilor ‘90, s-a trezit că i-a fost dărâmat într-o noapte gardul casei
din Geanova, cu lovituri de baros, iar făptaşii nu s-au găsit niciodată! La
3 februarie 2006, Dimitrie Craciunovici, preşedintele Mişcării Democrate
a Românilor din Serbia, după o şedinţă a Preşedenţiei MDRS, a constatat
că pe uşa maşinii purtătorului de cuvânt al Mişcării, Mihai Vasilievici, a
fost agăţată o bombă de producţie mi-litară însoţită de avertizarea scrisă
în limba sârbă: “Data viitoare vă ridicăm în aer!”

***
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S-a întâmplat totuşi ceva important la sfârşitul anului 1999. La
Slatina-Bor s-a ţinut la 30 octombrie al II-lea Congres al Românilor
(Vlahilor) din Serbia de Răsărit unde s-a adoptat “Declaraţia”, semnată de
preşedintele Dumitru Crăciunovici, în care se spunea clar: “Românii din
Serbia de Răsărit reafirmă azi că în acest colţ de lume avem nevoie de
şcoală în limba română şi de slujbă la bisericile noastre, în limba română,
pentru apărarea identităţii noastre naţionale, aşa cum scrie în legi, constituţii şi documente internaţionale.”
În primăvara anului 2002 trei organizaţii neguvernamentale ale
românilor (vlahilor) din nord-estul Serbiei (“Ariadnae Filum” din
Zăieceari, Centrul Cultural Informativ Vlah din Bor, Iniţiativa Culturală
a Vlahilor din Zagubiţa) şi nou înfiinţatul partid Mişcarea Democratică a
Românilor din Serbia (partid condus de acelaşi vechi militant Dumitru
Crăciun(ovici)) vor semna un Document prin care se cere autorităţilor de
la Belgrad sprijin pentru introducerea limbii române în şcoli, folosirea
acesteia în mass-media, comunicare publică şi slujbele religioase, solicitând statului sârb să participe la finanţarea proiectelor de dezvoltare a
tradiţiilor culturale ale populaţiei româneşti din Serbia de Nord-Est. În
Declaraţia comună a celor trei ONG-uri din Serbia şi a partidului MDRS
se scrie, negru pe alb, că limba vlahilor din Timoc “este româna, cu alfabet latin, şi ţara lor mamă este România”, vlahii însuşi considerând “că
sunt români”!
***
Ceea ce puţini locuitori ai Timoceaniei (ori poate chiar şi bănăţeni
din Voivodina) credeau în urmă cu zece ani (când în campania electorală
oamenii naţionalistului Vuk Draşkovici, pentru a-şi atrage electoratul
sârbesc din zonele cu populaţie majoritar românească, spuneau că pentru
ei “un sârb face cât doi români”), s-a petrecut, totuşi, la 4 noiembrie 2002.
La Belgrad, miniştrii de externe român şi sârb, în prezenţa preşedinţilor
Ion Iliescu şi Voislav Koştuniţa, au semnat un Acord de colaborare în
domeniul ocrotirii minorităţilor naţionale, care prevede dreptul minorităţii
române din Serbia ca şi al minorităţii sârbe din România să participe la
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deciziile care privesc comunitatea, folosirea limbii materne în viaţa publică şi privată, ceea ce înseamnă un lucru excepţional pentru sutele de
mii de timoceni care vor putea fi receptaţi de acum încolo în Europa ca
o etnie românească compactă şi nu doar ca un grup etnic răzleţ în marea
de slavi sudici. Iar cu câteva luni înainte, la 4 septembrie 2004, în structura Consiliului Naţional al Românilor din Serbia şi Muntenegru au fost
aleşi şi 4 reprezentanţi ai vlahilor. Era pentru prima dată când românii din
regiunea Timocului – denumiţi "vlahi" – erau incluşi într-un astfel de organism.
***
Doar că încercarea unui tânăr preot ortodox român din Mălainiţa
de a ridica la anul 2006 o bisericuţă românească a stârnit o reacţie deosebit de dură din partea autorităţilor sârbe, declarativ democratice după
căderea lui Miloşevici şi trimiterea lui spre judecată la Haga pentru nefirescul său delir naţionalist cu consecinţe criminale. Povestea părintelui
Boian Alecsandrovici din Valea Timoc e una aparte. Tânărul preot a ridicat în curtea casei sale din satul Mălainiţa o bisericuţă la care au început
să vină tot mai mulţi credincioşi timoceni români. Oficialităţile religioase
sârbeşti au sărit ca arse şi au ameninţat cu demolarea lăcaşului şi chiar cu
arestarea preotului român. În România a început o campanie de presă care
a dezvăluit aceste abuzuri însă reacţia diplomaţiei româneşti a surprins.
Predrag Balaşovici este preşedintele Partidului Democrat al Românilor
din Serbia, considerat a fi cel mai important partid românesc din Timoc
şi, din păcate, aflat în nefirească dispută cu Mişcarea Democratică a
Românilor din Serbia, acuzată de Balaşovici că deşi există de 15 ani nu
a făcut nimic real pentru emanciparea românilor din Valea Valahilor. În
toamna anului 2005 secretarul de stat Mihai Gheorghiu de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni vizitează Timocul şi ajunge la Negotin unde se va întâlni mai întâi cu primăriţa din oraş şi abia apoi cu
Predrag Balaşovici, chestiune care îl deranjează pe acesta din urmă în
calitatea lui de reprezentant al Federaţiei Românilor din Serbia. Cu atât
mai mult cu cât ministrul Gheorghiu i-a lăsat pe timoceni să-l aştepte două
ceasuri peste ora fixată oficial pentru întâlnire, doar pentru a termina discuţia cu primarul Negoti-nului. Iar la întâlnirea începută cu întârziere,
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Predrag Balaşovici susţine că ministrul Gheorghiu (care era însoţit de însărcinatul cu afaceri al României la Belgrad, Lucian Ristea) a bătut cu
pumnul în masă şi s-a răstit la el, neascultându-i păsul.
***
La 29 mai 2007 s-a întâmplat ceva care tare le-a priit timocenilor:
Ambasadorul României la Belgrad, Ioan Macovei, a vizitat oraşul Negotin. După ce s-a întâlnit, protocolar, în sala mică a Consiliului local din
oraş cu şefii Uniunii Întreprinzătorilor Privaţi şi cu funcţionarii orasului
Negotin, Excelenţa Sa a vizitat locul natal al compozitorului Stevan
Mokraniaţ (Ştefan Mocrăţeanu) şi a trecut pe la sediul Federaţia
Rumânilor din Serbia, unde s-a întâlnit atât cu reprezentanţii minorităţii
româneşti din Negotin, cât şi cu reprezentanţii acesteia, veniţi din Cladovo
şi Zajecar. Printre aceştia, s-au numărat preotul Boian Aleksandrovic (Biserica Ortodoxă Română din Malainiţa - Negotin), dr. Dragişa Kostandinovic - Traian (prim vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Minorităţii
Naţionale Române - biroul din Cladovo), Slavoljub Gacovic (istoric din
Zajecar), Duşan Pârvulovic (directorul Federaţiei Rumânilor din Sârbie,
cu sediu în Negotin). Dialogul a fost unul foarte deschis iar reprezentanţii timocenilor s-au simţit în acea zi ca niciodată. La conferinţa de presă
susţinută cu câteva ore mai înainte de ambasadorul Ioan Macovei în
prezenţa primarului Negotinului, Radmila Gerov, întrebat de un ziarist
de la “Timoc Press” de ce a ales Negotinul pentru vizita sa oficială şi nu
un alt loc, Excelenţa Sa domnul ambasador al României a răspuns: “Pentru că în Negotin trăiesc români!”, fiind “pentru prima dată când
un înalt demnitar român a făcut un gest de afirmare a românilor din
Negotin.”, consemna “Timoc Press” sensibilul eveniment diplomatic.
***
Printr-o întâmplare - fericită i-aş putea spune - am călătorit către
Valea Timoc- după patrusprezece ani- pe aceeaşi rută ca şi-n anul 1994:
Timişoara-Vârşeţ-Smederevo-Pojarevaz- Maidanpek-Negotin, drum pe
care îl făcusem odinioară împreună cu Gigel Ciuhandu pe când nu era
primar al Timişoarei şi cu părintele Constantin Micu, pe când lucra ca şi
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consilier la Mitropolia Banatului. De fapt, iniţial ar fi urmat să trec
Dunărea cu bacul pe la Banatska Palanca- nu departe de Biserica Albă- şi
să scurtez călătoria până la Negotin cu aproape o sută de kilometri. Mă întâlnisem într-un supermarket din Timişoara cu un amic, doctorul Cornel
Zeana - fiul fostului mare jucător de fotbal şi antrenor al Politehnicii Timişoara, regretatul Stere Zeana, cel din familie de armâni. Cornel e medic
la Vârşeţ, făcuse facultatea la UMF-ul timişorean, se căsătorise cu o
colegă româncă din Banatul sârbesc, Vioara Teroată, s-a stabilit la Vârşeţ,
acolo unde cei doi au un cabinet medical, un „praxis”, şi o farmacie, aflate
chiar în centrul oraşului. M-am amuzat când am văzut pentru prima dată,
era prin anul 2003, placa cu numele amicului doctor prinsă pe uşa cabinetului său: Kornel Zeană. „Mă scriu de un timp cu kapa că îmi tot poceau sârbii numele, îmi ziceau Ciornel, că le ei litera c se citeşte ci”, m-a
desluşit atunci amicul medic.
***
Când l-am întâlnit pe doctorul Zeană, acesta se afla la Timişoara
pentru a susţine moralul fiicei sale care îşi dădea licenţa de absolvire a
facultăţii. Cornel-Kornel a fost cel care m-a sfătuit să trec Dunărea cu
bacul pe la Banatska Palanca, cea mai potrivită traversare a fluviului fiind
la ora 13. „Nu e aşa de aglomerat, la bacul de la ora 16 e lume multă, trec
oamenii de la serviciu spre casă de pe un mal pe celălalt ”, mi-a explicat,
binevoitor, Kornel. Şi pentru a mă convinge definitiv, doctorul Zeana
mi-a promis că mă însoţeşte până la Dunăre şi m-a invitat la un restaurant
faimos din Banatska Palanka la o „riblja csorba”, la o ciorbă de peşte şi
la un morun prăjit în ulei de măsline, peşte al cărui nume Kornel nu-l
mai ştia în limba română, doar în sârbeşte, dar l-am înţeles din descriere,
din faptul că era vorba de “ un peşte care face icre negre”.
Peste doar o săptămână de la întâlnirea cu amicul doctor din Vârşeţ,
am pornit spre Negotin. Primul popas, era în jurul orei 11, l-am făcut la
Vârşeţ- orăşelul sârbesc aflat la doar 68 de kilometri de Timişoara. Până
la Banatska Palanca erau doar vreo 36 şi am gândit că e vreme destulă
să trec şi pe la şcoala Olga Petrov-Radişici, acolo unde funcţionează un
despărţământ românesc, o secţie a şcolii cu predarea în limba română.
Directorul şcolii e Ionel Buga, a cărui fiică terminase la Timişoara cu brio
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facultatea de filologie şi al cărui fecior, Denis, urma stomatologia tot în
Capitala Banatului, aşa cum se întâmplă - de altfel - cu mulţi dintre copiii
intelectualilor români din Banatul sârbesc sau din graniţa Ungariei cu
România: se şcolează în universităţi româneşti din Ardeal sau Banat. Ionel
Buga a fost cel care m-a sprijinit în primăvara anului 2003 să realizez o
subredacţie la Vârşeţ a revistei Licurici, periodic editat de profesori şi de
elevi români din Giula (Jula) şi de la Şcoala „Vincenţiu Babeş” din Timişoara, un proiect unic în DKMT, revistă Laureată naţional de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării la anul 2004 de un juriu din care a făcut parte şi
cunoscuta jurnalistă Melania Madras Vergu. „Licurici” a împlinit în iulie
2008 cinci ani de existenţă, proiectul încetând în toamna aceluiaşi an.
I-am pus pe birou directorului Buga ultimul număr din revista
amintită mai sus şi m-am grăbit să-l las cu treburile lui: omul era tare necăjit că se prăbuşise tavanul la etajul al doilea al şcolii, trimisese parte
din copii să înveţe în alte două clădiri din oraş, avea şi o şedinţă cu câţiva
directori din oraş, aşa că l-am sunat pe doctorul Zeana, ca să-l anunţ că
mă eliberasem mai repede de treabă şi că eram dornic de traversarea
Dunării, precedată de promisa ciorba de peşte. Kornel, român de-al nostru, m-a încredinţat că e foarte ocupat, că a intervenit ceva foarte important, aşa că nu mă poate însoţi. Cât despre prânzul pescăresc, nici vorbă,
time is money. Dar vine el, repejor, la şcoală, să ne vedem, totuşi. Nu
l-am mai aşteptat. Am dat fuga pînă la un exchange să-mi schimb diurna
în dinari şi mi-am pus la pachet un burek- un fel de plăcintă dobrogeană
făcută cu ştevie sau cu spanac, aşa cum mai mâncasem doar la familiile
de aromâni din Besenova Nouă, sat aflat la douăsprezece kilometri de Timişoara şi de unde se trage poetul şi actorul machedon Vasile Todi. Nu am
mai prins bacul peste Dunăre, aşa că am ales ruta ocolitoare, pe uscat, pe
la Smede-revo, Pojarevaz, către Valea Vlahilor, Valea Românilor, cum îi
spunea Bora Geambru din Geanova Văii Dunării, drum de cîteva sute de
kilometri spre Negotin.
***
Am redescoperit astfel frumuseţea sălbatecă a Văii Moravei dar şi
peisajul selenar al minei de suprafaţă de la Majdanpek. Pe casa de la intrarea în cochetul oraş minier inscripţia de altă dată cu iz panslavist,
„Serbia uber alles!”, dispăruse. Las în urmă malul drept al rîului Pek şi
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ajung către Rudna Glava, pe Valea Saşkei, unde cuptoarele de fabricat
cărbune de lemn- încremenite-n timp- ridică vălătuci de fum prin ploaia
măruntă şi rece. Un bărbat cam de 40 de ani- bine făcut- iese în poarta
unei case aninată parcă de dealul din spatele ei. Omul are un topor în
mână şi mă priveşte întrebător, cumva... Uit şi puţinele cuvinte sârbeşti pe
care le ştiam şi-l întreb pe româneşte, fără să ştiu din ce neam o fi dumnealui: „Ziua bună! Al dumitale e cuptorul? Mă înţelegi ce vorbesc?” Bărbatul agaţă toporul de gardul casei şi-mi zâmbeşte, uşor amuzat de felul
crispat în care slobozeam vorbele: „Păi, dacă sunt român cum să nu te înţeleg, domnule?” Liniştit, cumva, de blândeţea privirii omului, îi întorc întrebarea: „Român sau vlah?” „Român”- zice. „Alţii îşi zic şi vlahi dar tot
români sunt şi aceia!” Se deschide poarta şi iese în drum şi nevasta bărbatului. Româncă şi ea. E o femeie frumoasă şi-i spun asta. Nevasta- zâmbind- îşi strânge faţa într-un colţ de batic, ruşinată de laudă. Omul ei râde,
mucalit: „Să o vezi şi pe fata mea. Mai frumoasă îi! Şi are numa’ 18 ani...”
Pe român îl cheamă Miroslav Ilici iar locului în care trăieşte î se
spune „Apa Albă”. Îmi aduc aminte de primul timocean întâlnit în acele
părţi ale răsăritului Serbiei în urmă cu ani buni şi întreb, într-o doară, de
Radu Balaban. „Rade? Nu mai e, s-a dus. O murit acu’ trei sau patru ani.
Aşa-i?, cere Miroslav Ilici confirmare de la nevastă :„S-o dus...”, zice şi
femeia.
Iar cărbunele de lemn pe care-l fabrică băştinaşul român cu nume
slav în acel cuptor care seamănă cu un iglu negru se vinde foarte bine mai
ales în România: la Băile Herculane, la Craiova ori chiar la Bucureşti.
Localnicii fac bani buni cu cărbunele, aşa că peste tot, în drumul spre Negotin sau Zajecar ori către Bor, românii din partea locului au construit
din vremuri vechi, construiesc şi azi, zeci sute de asemenea cuptoare.
***
Dacă ajungi în aşezarea Ştubik şi eşti curios să vezi vestita biserică
românească a părintelui Bojan, laşi drumul cel mare spre Negotin şi o coteşti
la stânga, pe un drumeag de ţară peste care oameni de treabă au turnat griblură, altfel nu răzbaţi decât cu tractorul. La doar doi kilometri distanţă e
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Malainiţa, satul natal al părintelui Alecsandrovici. E Ziua Crucii după calendarul gregorian, 27 septembrie 2008, când biserica ortodoxă română îl
pomeneşte pe Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul- episcop şi mitropolit
român de origine georgiană, tipograf, gravor şi teolog în acelaşi timp.
Urmez cu grijă un autocar venit de la Timişoara în care se află corul
mixt de la Ghiroda, însoţit de părintele Ion Mermeze şi de Eugen Gherga
de la Institutul Intercultural din Timişoara. Ghid ne este Duşan Pârvulovici, preşedintele Federaţiei Românilor din Serbia. “Federaţia Românilor
din Serbia” stă scris pe invitaţiile oficiale pe care Duşan le trimite în
România. Pe ştampila organizaţiei e gravat însă în româneşte “Federaţia
Rumânilor din Serbia” şi în sârbeşte –“Savez Vlaha Srbije”. E o metodă
a paşilor mărunţi aplicată de liderii mai tineri ai românilor timoceni în
vederea promovării “light” a comunităţii şi a limbii româneşti din Valea
Moravei şi Valea Timoc, mai ales că autorităţile sârbeşti nu agreează prea
mult ideea existenţei (şi rezistenţei) unei comunităţi româneşti la sud de
Dunăre formată din câteva sute de mii de oameni care se încăpăţânează
să-şi păstreze limba strămoşească, mai cu seamă pe cale orală, în lipsa
şcolilor, bibliotecilor sau a ziarelor în limba maternă. Duşan Pârvulovici
(Pârvu) crede că liderii românilor-rumânilor-vlahilor din vechea gardă Dumitru Crăciunovici, Bora Geambru, Zoran Sibinovici, Cristea Sandu
Timoc de la Timişoara sau regretatul Iov Negură de la Viena - ar fi prea
“naţionalişti” faţă de felul în care concepe Federaţia Românilor câştigarea
unor drepturi fundamentale pentru păstarea românismului în Valea Timoc,
a Moravei sau a Dunării. Strategia lui Duşan poate că nu e rea: de câte ori
angajează o discuţie pe tema drepturilor românilor din estul Serbiei cu
oficialităţile de la Belgrad, de atâtea ori sunt anunţaţi şi cei de la Comunitatatea Europeană - cei responsabili cu situaţia reală a minorităţilor din
Balcani. Sunt anunţaţi că are loc o asemenea discuţie între românii din
Serbia de Est şi autorităţile belgrădene: “Când deschidem o poartă spre
discuţiile despre drepturile noastre în Serbia, de atâtea ori deschidem una
şi spre Comunitatea Europeană, ca să se ştie ce discutăm şi cum merg
acele tratative.”, e încrezător în politica moderată Duşan Pârvulovici.
Numai că- nu ştiu cum se face- funcţionarilor sârbi implicaţi în tratative
nu le prea convine această “transparenţă europeană” iar bisericii ortodoxe
sârbe chiar de loc!
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***
Biserica din satul Malainiţa a preotului Bojan, protopop al „Daciei
Ripensis”, e tare micuţă. Corul mixt din Ghiroda aproape că o umple. Câteva localnice- malainiţence- stau încremenite de emoţia slujbei pe băncuţa
aşezată nu departe de strană. Corul cântă dumnezeieşte iar slujba e ţinută
de părintele Bojan, părintele Ion Mermeze, părintele Adrian Boba de la
Deta şi diaconul Ieul Bobului din Valea Moravei. Slujesc vreme de o oră
şi mai bine. Afară, pe platoul din faţa bisericii, liderul Federaţiei Românilor
din Serbia, Duşan Pârvulovici, discută aprins cu cel al românilor din Timocul bulgăresc, Ivo Gheorghiev, asistaţi de ataşatul cultural al Ambasadei
României la Belgrad, Ion Gabriel Andrei. Unul dintre vicepreşedinţii Partidului Democrat al Românilor din Serbia îşi aduce aminte de o vorbă din
vremea lui Tito: “Când Serbia e slabă, Jugoslavia e puternică”. După care,
timoceanul “actualizează” şi adaptează: “Când Timocul e slab, Serbia e
puternică.” Liderul democrat - rezident la Viena de ani buni - e supărat,
mai ales - şi dă un exemplu-pe centralizarea economică excesivă, pe faptul că nu departe de Negotin, la Dunăre, comunitatea locală îşi dorise construirea unei fabrici de zahăr unde să fie valorificată sfecla cultivată pe
terenul arabil aparţinător satelor şi orăşelelor din împrejurimi dar în locul
acesteia s-a construit un combinat care produce îngrăşăminte chimice şi
care polueazează malurile fluviului, poate şi apa Dunării…
***
La Negotin am rămas peste noapte în pensiunea Tea a cărei patroană
era româncă timoceană iar soţul ei un sârb tare amabil care a lucrat ani
buni la Frankfurt am Main. A făcut bani în Germania şi a investit acasă,
în Valea Timoc. Am fost îndrumaţi spre Vila Tea de doi români care doar
ce au văzut numărul românesc de înmatriculare al maşinii oprită pentru
câteva minute pe strada comercială a Negotinului - un fel de Lipscani în
miniatură - că ne-au şi întrebat ce dorim, unde vrem să mergem şi ne-au
avertizat să nu înnoptăm în hotelul Inex - cel mai mare din Negotin - că
e plin de “kosovari”- de sărmani sârbi refugiaţi din Kosovo.
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Personalul care deserveşte pensiunea Tea e şi el format din vorbitori
de limbă românească. Tânăra doamna care ne-a poftit la micul dejun învăţase să vorbească româneşte de la bunica ei, româncă din Timoc. Ea,
însă, s-a căsătorit cu un sârb din Negotin iar cu fetiţa lor vorbesc acasă
numai sârbeşte. Dacă bunica nu mai e…
Pe seară, caut în oraş un restaurant, o pescărie, să-mi astâmpăr foamea, poate şi cu amintirea invitaţiei pe care mi-o făcuse doctorul Zeana din
Vârşeţ la prânzul pescăresc neonorat din cauza timpului atât de limitat al
lui Kornel. Întreb la un chioşc de ziare unde anume se poate mânca o riblja csorba, un borş pescăresc, cum ar veni. Un tânăr îndatoritor, aflat la
doi paşi de mine, mă căluzeşte cu maşina-i proprie până la micul restaurant Avis, care - după cum am aflat la cină - aparţinea tot unui român timocean, Senad Surdulovic (Surdu), acolo unde porţia de ciorba de peşte una pe pe săturate - costă 19 dinari, nu mult peste doi euro. Pe drum îndrăznesc să îmi întreb amabila “călăuză” de ocazie - vorbea bine româneşte - ce este el, român sau vlah. “Sunt vlah. Aşa cred eu…”, vine
răspunsul. În după amiaza aceleaşi zile dădusem în alt loc peste aceeaşi
dilemă a timocenilor din estul Serbiei. Am schimbat câteva vorbe cu doi
puşti pe care i-am întîlnit în Rudna Glava, satul regretatului Rade Balaban
şi Miroslav Ilici. Ieşeau de la şcoală, Miloş şi un coleg de-al lui, al cărui
nume nu l-am reţinut. Zice Miloş: “Eu sunt român”. Îl întreb pe celălalt
puşti el ce este. “Eu sunt vlah”, răspunde. Revin la Miloş: “Auzi ce zice
prietenul tău. Că e vlah, nu român…” Miloş: “Da, şi eu sunt vlah…”
***
La Troiţa ridicată de Fundaţia George Pomuţ - cu bani de la autorităţile timişene judeţene - la Sărmânovăţ (Sanmarinovac), în comuna
Negotin, sâmbătă 27 septembrie 2008, în jurul orei 13-ora anunţată a ceremoniei - peste două sute de oameni aşteaptă soborul de preoţi de la
Malainiţa şi corul mixt din Ghiroda pentru a asista la slujba de un an de
la înălţarea marii cruci de lemn din marginea Sărmânovăţului. Troiţa e
aşezată în dreapta drumului care duce la Cladovo şi de acolo, mai departe, la Porţile de Fier, spre Ţară. La doar cincizeci de metri de troiţă e şoseaua care - cale de un kilometru şi jumătate - te poartă spre Geanova
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(Dusanovac), satul lui Bora Geambru. Soborul de preoţi, oficialităţile şi
corul din Ghiroda întârzie: la Malainiţa slujba s-a prelungit. Profităm de
întârziere şi dăm o fugă până la Geanova, acolo unde nu mai fusesem din
anul 2001. Aşezarea, cu case frumoase, construite cu banii localnicilor
plecaţi la muncă în Austria şi Germania sau Italia, pare pustie: la geamuri
mai toate rulourile sunt lăsate. Lipsa de viitor economic în zonă i-a făcut
pe mulţi băştinaşi să se stabilească definitiv în străinătate, mai ales cei în
puterea vârstei, acasă rămânând doar bătrânii. Cei rămaşi în Geanova,
tinerii, continuă să-şi aducă neveste din România, nu doar de la Turceni,
din Oltenia, ci chiar din depărtata Moldovă. De la Stănileşti pe Prut, de
pildă. Recunosc casa familiei Geambru: îmi pare mai mare iar curtea e o
adevărată expoziţie horticolă. Mă întâmpină în prag nepotul lui Bora, feciorul lui Dule Geambrici, cum ar veni, pe care-l văzusem ultima oară
puşti de clasa a treia sau a patra iar acum îl găseam deja licean la Negotin. Aşa aflu că Bora e plecat la un parastas, cu restul familiei. Pe faţada
casei celui consi-derat de ”moderaţi” a fi prea naţionalist-prea “radical”
pentru gustul mileniului al III-lea- stă mărturie preocupărilor neostoite
ale lui Geambru o placă de granit pe care e scris cu litere de o şchioapă:
“Vlaska Liga za Ljudska Prava - Asociaţia Cetăţenilor. Liga Românilor
pentru Drepturile Omului”. Aşadar, Liga Românilor, nu a vlahilor sau a
rumânilor. Deşi, nici denumirea de rumâni nu trebuie considerată neapărat una peiorativă, plecând de la faptul că acesta era vechiul nume al poporului român folosit aproximativ până la mijlocul secolului al XIX-lea.
***
Numele dat însă de slavii sud-dunăreni românilor pe care i-au găsit
acolo la venirea din Asia, cea de vlah, pare a fi una supărătoare. Contrapunerea termenului de vlah celui de român - “romani versus vlahi” - a exacerbat după anul 1920. În monarhia sârbă oficialităţile belgrădene s-au
străduit să acrediteze teoria că românii din Valea Timoc şi Valea Moravei
sunt un popor nou, diferit de cel român, apărut de nu ştiu unde. Nu poţi neglija nici variantele originale, unele amuzante. Vuk Draskovici, aflat la Timişoara la sfârşitul anilor ’90, a participat la o dezbatere televizată cu George
Şerban la un post local de televiziune şi, cu acel prilej, a găsit o explicaţie
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“originală” pentru denumirea de “vlah” folosită în Serbia pentru a desemna
numeroasa comunitate de origine românească din Valea Timoc şi Valea Moravei: “vlahii” ar fi numele dat în evul mediu locuitorilor din anumite oraşele croate de pe coasta Adriaticii… Orice altceva, numai români băştinaşi
nu!
***
Şi autorităţile sârbe de azi, deşi se revendică a judeca altfel decât extremist-naţionalist ca în vremea lui Miloşevici, au reţineri în a accepta o
reală democraţie faţă de minoritatea românească din Estul Serbiei. Şi să
luăm ca exemplu un caz concret care ţine de ati-tudinea diplomaţiei sârbe
actuale. Deputatul german Jurgen Hermann a realizat la începutul anului
2008 un raport pentru ACPE (Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei) în care a folosit expresia “vlahi/romani” cu referire la românii care
locuiesc în Serbia de nord-vest. Milos Aligrudici, şeful delegatiei sârbe
la APCE, membru al Partidulu Democrat al lui Boris Tadici, a prezentat
o serie de amendamente la Raportul Herrmann. Esenţial pentru Aligrudici
era ca sintagma vlahi/români să fie înlocuită cu cea de vlahi şi români
De fapt, Milos Aligrudici a cerut ca acel paragraf în care APCE solicita
Republicii Serbia să respecte drepturile românilor din Valea Timoc, adică
folosirea limbii materne în administraţia locala, mass-media şi şcoală, să
fie modificat astfel încât aceste drepturi sa fie acordate “minorităţilor
române şi vlahe”. E o tactică pe care comuniştii rusofoni din Basarabia au
folosit-o pentru a induce ideea existenţei a două limbi, românească şi
moldovenească, şi a două popoare, moldovenesc şi românesc…
***
Slăbicinea cea mare a fost şi rămâne cea a şovăitoarelor autorităţi
de la Bucureşti, dacă e să ne amintim doar cazul pierderii de către România a unei părţi din Banat-ca urmare a unui gest politic neputincios făcut
de regăţeanul Take Ionescu- ministru de externe şi şeful Comitetului
Naţional la Conferinţa de Pace de la Paris, de după primul război mondial. Take Ionescu a cedat atunci fără nici o rezistenţă 9.959 de kilometri
pătraţi din Banatul istoric Regatului sârbo-croato-sloven. Ceva mai bine
de o treime din teritoriul Banatului a fost cedat Iugoslaviei prin Tratatul
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de la Trianon fără luptă din partea diplomaţiei de la Bucureşti condusă
de Take Ionescu, al cărui nume a fost dat, culmea ironiei, unuia dintre
bulevardele importante ale Timişoarei, Capitala Banatului. Take Ionescu
nu a făcut nimic pentru pentru integritatea Banatului sub sceptrul Regatului României, nici el, nici şeful său de partid conservator Iancu Lahovary. La plecarea lui Take Ionescu la Conferinţa de Pace de la Paris, Ion
I. C. Brătianu, conform lui I.G. Duca, i-a cerut şefului Comitetului Naţional la Conferinţa de Pace: “Domnule Take Ionescu, ştim legăturile pe cari
le ai în străinătate; suntem convinşi că poţi aduce multe servicii propagandei Româneşti, ducându-te în Apus. Dar te rugăm să nu cedezi în
chestiunea integrităţii Banatului şi să nu îţi mai aduci aminte de teza pe
care ai susţinut-o în ajunul intrării noastre în război.”
E vorba de tratativele pe care România le-a dus cu aliaţii înainte de
primul război mondial, când Brătianu le-a cerut ruşilor, englezilor sau
francezilor să recunoască România, Bucovina întreagă şi Banatul întreg,
şi când Iancu Lahovary îi atrăgea atenţia că această poziţie era o părere
personală a şefului liberal, “pentru că sunt oameni politici în ţara aceasta
care susţin altă părere.” I.G. Duca a fost martor ocular în casa lui Brătianu când a venit şeful conservatorilor, Iancu Lahovary, vorbind şi în numele lui Take Inescu, cei doi care se înclinaseră presiunilor aliaţilor şi
cedaseră reprezentanţilor acestora şi Cernăuţiul şi parte din Torontal.
Iancu Lahovary i-a cerut lui Brătianu. “Primeşte căci de la noi nu vei avea
nici un sprijin!” Iar Brătianu i-a răspuns: “Când vei fi dumneata la guvern,
vei sacrifica pământul Neamului; eu nu-l sacrific.” Urmarea? Brătianu a
fost declarat indezirabil la Conferinţă, iar primul ministru de atunci al
Franţei, George Clemanceau, l-a acuzat pe tenacele om politic şi patriot
român de… “bizantinism”!
***
Ciudată a fost şi opinia unuia dintre oamenii importanţi ai Marii
Uniri din decembrie 1918, scriitorul şi publicistul Ghiţă Popp, un apropiat
al lui Iuliu Maniu şi unul dintre liderii Partidului Naţional din Transilvania, apoi ai Partidului Naţional Ţărănesc. Ardeleanul Gheorghe (Ghiţă)
Popp, nu altcineva, scria la 15 mai 1915 în revista “Tribuna”: “De la
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Nistru până la Tisa este o formulă poetică, nu însă expresiunea exactă
geografică a teritoriului nostru naţional incontestabil. (…) Din partea
mea, aş renunţa la oraşele: Careii Mari, Oradia Mare, şi poate chiar
şi la Sătmar. În sfârşit în Banat, părerea noastră puţin prezumţioasă
este că putem renunţa aproape în întregime la Torontal…”
***
Ruşine mare a produs şi delegaţia României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei la 1 octombrie 2008! Adunarea a adoptat Rezoluţia 1632 privind „Situaţia minorităţilor naţionale din Voivodina şi a
minorităţilor etnice române din Serbia”, cu trimitere directă la comunitatea românească din Timoc. Ca urmare a sprijinului acordat parlamentarilor sîrbi de către cei greci, ciprioţi si ruşi, dar şi a indolenţei deputaţilor
români care nu au fost prezenţi toţi la dezbatere, Rezoluţia nu a fost adoptată în forma propusă de raportorul Hermann. Votul a fost în favoarea deputaţilor sârbi, unii dintre deputaţii români lipsind de la vot. Ilie Ilaşcu,
deputat din partea PRM (partid pentru care singurii prieteni ai României
ar fi Marea Neagră şi Serbia!) s-a abţinut de la vot, pe motiv că nu voiafacă
jocurile… UDMR-ului! Culmea “patriotismului”, deputata democrat liberală Corneliei Cazacu a votat la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în favoarea amendamentului delegaţiei sârbeşti care îiconsideră pe
românii din Valea Timocului şi a Moravei drept “vlahi”! Probabil că nici
nu ştia ce votează. Nu ar fi de mirare ca, aşa cum au reuşit rusofonii comunişti din Basarabia să creeze în laboratoarele moscovite limba moldovenească, să vedem cum şi în Estul Serbiei sutele de mii de români de
acolo să fie consideraţi în viitor drept vorbitori de limbă… vlahă.
***
De Ziua Crucii, la Sărmânovăţ- Negotin, la 27 septembrie 2008,
supravegheaţi de o poliţie sârbă binevoitoare desfăşurată pe marginea
drumului spre Cladovo, către graniţa românească, patru preoţi ortodocşi
români, Iel Bobului din Valea Moravei, Boian Alecsandrovici din Valea
Timoc, Adrian Boba din Banatul sârbeasc şi Ion Mermeze din Banatul
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românesc au oficiat slujba religioasă în faţa a peste două sute de români
timoceni dar şi destui călători veniţi din Ţară. Mica sărbătoare a Troiţei
s-a încheiat după amiaza, târziu. Nu înainte de a fi rugat de un apropiat al
părintelui Bojan să şterg o imagine de pe aparatul digital în care tânărul
preot Alecsandrovici dădea mâna cu doi dintre poliţiştii sârbi care asigurau ordinea adu-nării noastre. M-a rugat să o fac şi poliţistul, apoi şi o
colegă a acestuia, care vorbea o engleză impecabilă, toate acestea pentru a nu-i face rău - nu lui Boian - ci poliţistului sârb - căci, aşa cum se
întâmplă în comunităţile mici, “miliţionerul” era în relaţii bune cu toată
lumea cinstită din Negotin, fie sârbi, români, vlahi sau rumâni…
După două zile de călătorie printre fraţii de aceeaşi limbă din Estul
Serbiei, am plecat spre casă. La Cladovo, ultimul orăşel sârbesc înainte
de a ajunge la Porţile de Fier, spre Orşova, intru într-un ma-gazin să-mi
cheltui puţinii dinari rămaşi din diurnă. Cumpăr câteva mărunţişuri,
plătesc iar casiera mă salută, înainte de a ieşi din magazin, într-un fel
neaşteptat: “Haide, dovigenia, cuscre!”…
***
În a doua decadă a lunii octombrie 2008, inimosul Sandu Cristea
Timoc a “convocat” la Timişoara cea de-a XII-a ediţie a Congresului
international “Identitatea culturală a tuturor romanilor”, organizat de Asociaţia “ Astra Română pentru Banat, Porţile de Fier şi românii de pretutindeni”, sub patronajul Presedinţiei şi Guvernului Romaniei, a
Mitropoliei Banatului, a autorităţilor judeţene şi municipale, a universităţilor timişorene şi a Asociaţiei Istoricilor Bănăţeni, Studenţilor
Basarabeni ca şi a asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina. Tema ediţiei a
fost “Stăpânirile domnitorilor români, de la Poarta Fierului, Podunavia şi
pâna la Darstor şi Marea cea Mare.“ Au susţinut comunicări în plen IPSS
Nicolae Corneanu - mitropolitul Banatului, P. On. Boian Alexandrovici
(Timoc, Serbia), Ivo Gheorghiev (Bulgaria), Vasile Barbu (Voivodina,
Serbia), prof. Vasile Negrei (Chişinău, RM), prof. univ. dr. Radu Păiuşan
- preţedintele Asociaţiei Istoricilor Bănăteni iar la secţiunea “istorie” prof.
George Liviu Teleoaca (Bucuresti) - “Rolul Daciei în edificarea unităţii
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europene de azi”, prof. Carol Vincze (Timişoara) - “Religia traco-dacogeţilor”, dr. Afrodita Carmen Cionchin (Bucureşti) - “Romania de la
Mare”, lect. univ. dr. Alexandru Radulescu (Timisoara) - “Unitatea premedievală românească”, prof. Teodor Pocol (Timişoara) - “Aromânii, autohtonii Peninsulei Balcanice, prof. Ionel Cionchin (Timişoara) - “De la
Lederata la Tivisco”, Laurenţiu Nistorescu (Lugoj) - “Regalitatea getodacică: momentul Rubobostes”.
Întâlnirea a avut un impact diferit, mai ales asupra celor veniţi din
Serbia de Răsărit-Timoc. Dacă timoceanul Duşan Pârvulovici s-a arătat
mulţumit de reuniune, văzând-o ca pe un binevenit prilej de a schimba impresii românii între ei despre trecutul neamului, poetul Vasile Barbu din
Uzdinul bănăţean s-a arătat supărat de sterilitatea unor asemenea dezbateri, cu toată declarata lor bună intenţie…
***
Şi se pare că Vasile Barbu a avut dreptate. Vineri, 24 octombrie
2008, clericul Bisericii Ortodoxe Române Bojan Alecsandrovici a primit
decizia oficială de caterisire din treapta preoţiei, venită din partea episcopului sârb Iustin al Episcopiei Ortodoxe Sârbe din Timoc, o dovadă în
plus că Biserica Ortodoxă Sârbă nu agreează de loc existenţa ortodoxiei
române pentru românii/vlahii din Serbia de Răsărit –Timoc. Textul actului de acuzare şi de caterisire a părintelui Boian emis de BOS sună
ca-n plin ev mediu: “Pe baza sfintelor canoane, propun ca, pentru greutatea încălcărilor, Tribunalul Bisericesc al Eparhiei Ortodoxe Sârbe de
Timoc, ca tribunal competent în acest proces, prin aplicarea sfintelor
canoane, precum şi Regulelor penale ale Bisericii Ortodoxe Sârbe, acuzatului presbiter (Boian Alexandrovici) să se pronunţe pedeapsa – caterisirea
din treapta preoţiei. Circumstanţe de uşurare pentru acuzat nu am găsit,
pentru că numitul a rămas stăruitor în lucrarea sa necanonică, în contra
scrisorii părinteşti a Episcopului de Timoc şi a multor avertismente că
împotriva lui se va începe cu procesul la tribunalul bisericesc.”.
De fapt, Biserica Ortodoxă Sârbă a ignorat, cu bună ştiinţă, faptul
că preotul ortodox român Boian Alecsandrovici e cleric al Patriarhiei
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Române, de unde a şi primit binecuvântarea pe care BOR o menţine în
continuare…
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Bora Geambru şi
Cristea Sandu Timoc Timişoara
- 1998

Băştinaş din Geanova

Casă veche
din Geanova - 1995

Casă veche
din Negotin - 2008
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Ambasadorul Ioan Macovei
(dreapta) la o întâlnire cu muzica
românească - Belgrad, mai 2008
Sibina şi Marcu,
doi pui de români
din Negotin - mai 1994

Fete din Timoc
în costum naţional

Alexa Nicola şi fluerul său
fermecat, Geanova - 1995
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Zoran Sibinovici,
în redacţia
cotidianului
“Timişoara”,
alături de ziaristul
Ioan Sorincău
(Sorin Began) - 1994

Părintele
Constantin Micu
şi dr. ing.
Gheorghe
Ciuhandu,
descoperind
în Timoc cuptorul
pentru “fabricat”
cărbune de lemn 1995

Rudna Glava - 2008
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Tineri români (“vlahi”) din Munţii Homole,
îmbrăcaţi în ţinuta strămoşilor daci

Rada Balaban - Rudna Glava 1995

Geanova (Dusanovac) - 2008

Sfinţirea Crucii 27 septembrie 2008,
Sărmânovăţ, Negotin.
De la stânga
la dreapta, Iel Bobului,
preot al românilor
din Valea Moravei,
părintele Ion Mermeze
din Ghiroda
şi Bojan
Alecsandrovici,
preotul românilor
din Valea Timoc.
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Capitolul V
Tribalia
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Ne luăm rămas bun de la “timoceanienii” din Geanova şi ne gătăm
de plecare spre Vidin, în Bulgaria, la ceilalţi români “vlahi”. Stăm înainte de a porni - la masa vlahă, plină de bunătăţile gătite de Dobriţă
Barbu, maestru-bucătar. Dobriţă Barbu (Barbulovici) din Geanova umflă
cu pompa iedul proaspăt tăiat. Umflă iedul ca să-l belească mai uşor. După
care, aruncă blana. Aici, la Geanova, o piele dintr-asta nu face nici cât o
sticlă de bere nemţească. Blăniţa e albă şi străluceşte frumos. Dobriţă o
aşează pe o ulucă de gard: poate o avea nevoie cineva de ea...
Cântă a jale, din fluier, bătrânul Alexa Nicolici (Alexa Nicolae cum
vine pe româneşte). E în vârstă de 70 de ani. Nu mai ştie numele cântecului. Dar îşi aduce bine aminte versurile: “O muică budăloasă o avut
fată frumoasă”. Înainte de masă, părintele consilier Constantin Micu,
“ţăran din Ţară”, spune “Tatăl nostru” în româneşte. Românii se închină,
cu toţii, smeriţi.
***
Cu friptură de ied, cu pită coaptă în casă, brânză şi o sticlă cu apă
“în straiţă”, pornim la drum spre fraţii din Bulgaria. Mergem dincolo de
Timoc. Gazda noastră din Geanova, Boris Geambru, ne însoţeşte.
Coborâm spre Negotin. Primul sat întâlnit e Samarinovac. “Uite în
dreapta”, zice Bora Geambru. “E satul Dăigroşi, că-s locuitorii lui tare
graşi. Români! Ia vezi şi la vale, tot sat românesc! Numai cela din deal e
sârbesc. Că sârbii au venit mai târziu şi au găsit valea’ceasta ocupată de
noi, de români. De vlahi, cum s-ar zice! De aceea, valea, până la Dunăre,
şi dincolo, i se spune Valea Vlahilor. Şi sârbii o numesc la fel. Iar nemţii
îi zic “Valahische Ebene”. Şi ştii care-i cel mai mare oraş din Valea
Vlahilor? E Bucureştiul, măi!”.
Cale de cinci-şase kilometri de graniţa sârbească, pe un drum ce
iese din şoseaua naţională, ajungi în comuna Gânzovo din Bulgaria. Pe
româneşte, Gânzova. Comună mare, cu centrul amintind de cel al oraşelor
italieneşti, având piaţa largă şi rotundă. Oprim la o casă arătoasă, ridicată
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într-un stil românesc aproximativ, şi batem la poartă. E o clădire cu etaj
şi cu mansardă. Ne deschide Boris Florov. Adică, Boris Florea. Ca toţi
cei din Gânzova vorbeşte bine româneşte. Boris Florea e meşter mecanic.
Casa şi-a făcut-o din “mecanică”, lucrând în sat. Alţi consăteni au case
mari doar că au lucrat în Germania. Tot ce-a făcut Boris Florea e pentru
nepotu-său, Grişa. Acesta, Grişa Florea, vorbeşte româneşte ceva mai
greu. A fost locotenent în nişte trupe speciale bulgăreşti. Boris nu dă amănunte prea multe. Dar povesteşte că purta pistol la şold şi spray sub braţ.
A renunţat apoi la meserie. Era prea periculos. S-a însurat cu o româncă
de lângă Turnu Severin, din România, Lili, în vârstă de 18 ani.
***
Boris Florea din Gânzova ni-l dă drept ghid pe nepot, pe Grişa. Să
ne ducă pe Dunăre, să vedem Oraşul Dii. Şi acolo trăiesc români. Dii,
aşa-i spun românii de acolo Vidinului. Trecem prin localitatea Inovo.
“Până acum zece ani - îşi aminteşte Florea junior - aşezarea se numea
Smârdan. Acum nu mai este”. La intrarea în Smârdan (Inovo), Grişa ne
arată un şanţ larg de vreo 5-6 metri lungime: “Când s-au bătut turcii cu
românii şi bulgarii la 1877, atunci s-a umplut şanţul cu stârv de om.
Mirosea tare rău. De aceea i s-a şi spus locului “Smârdan”.”
Ajungem la Dii către prânz. Oraşul e măricel. Dar e murdar. “Nu era
aşa pe vremea comuniştilor”, zice fostul locotenent de la trupele speciale.
Şi-mi spune o poveste despre primarul Vidinului, primar al opoziţiei anticomuniste. Era el primar la Vidin, dar când se ducea acasă, la sat, uita
că e orăşean şi lucra la acoperiş, ca tot omul gospodar, că trebuia reparat.
A căzut de pe acoperiş şi a murit.
Stăm de vorbă în faţa unui monument imens, “Monumentul Libertăţii”. Feţele de piatră ale soldaţilor şi partizanilor bulgari care au luptat în cel de-al doilea război mondial sunt mânjite acum cu vopsea roşie.
O răzbunare nemeritată.
Cetatea cea veche din Vidin, cea turcească, este bine păstrată. Face
umbră protectoare unor tineri care stau întinşi pe malul Dunării. Peste
fluviu se vede Calafatul românesc. Din Vidinul turcesc a plecat ghiuleaua
care a ucis primul soldat român în războiul din 1877 -1878. Se numea
94

Calatorie in Tara Romanilor ed a II-a 04-12-2008 v8:Layout 1 03.07.2012 09:15 Page 95

Călătorie în Țara Românilor

Constantin Popescu şi era sergent de artilerie. A fost ucis la 14/26 iunie
1877, după amiaza şi a fost înmormântat cu onor în Valea Vlahilor de dincolo de Dunăre, la Calafat. I s-au pus două coroane pe mormânt. A fost
primul erou al Războiului de Independenţă.
***
S-a întâmplat în noiembrie 2005. Dinamo Bucureşti joacă un meci
de fotbal în grupele cupei UEFA, la Sofia, pe stadionul Ghiorghi Asparuhov cu echipa “LEVSKI SOFIA”. Din Bucureşti pleacă şapte autocare pline cu “câini roşii”- porecla suporterilor dinamovişti - spre capitala
Bulgariei. Două sunt întoarse pe drum, după ce mai mulţi fani români au
fost atacaţi cu furci şi topoare de suporterii bulgari ai echipei Levski. Se
lasă cu capete sparte şi mâni rupte printre “ai noştri”. “Drukerii” de peste
Dunăre apără cu îndârjire numele echipei favorite, “LEVSKI”, dat după
cel al eroului lor naţional Vasil Levski (1837-1873), un mare luptător împotriva dominaţiei otomane. De fapt, Vasili Levski se numea Vasile Ion
Câncea. Acelaşi Vasile Ion Câncea care la anul 1863 primea din partea
domnitorului Alexandru Ioan Cuza steagul propriu al românilor suddunăreni, creat de Mihail Kogălniceanu pentru a stârni mândrie faţă de
neamul lor despărţit doar de apa Dunării. S-o fi mândrit Vasil Levski adică Vasile Ion Câncea - cu steagul Tribaliei căpătat în dar de la Vodă
Cuza, iar peste câţiva ani- la 1877 - patru batalioane de voluntari români
din Tribalia Orientală (Bulgaria de Nord) şi Tribalia Occidentală (Valea
Timoc) au ajuns la Smârdan, Griviţa şi Plevna pentru a lupta alături de
fraţii lor împotriva osmanlâilor şi a-şi câştiga astfel, împreună,
neatârnarea.
***
Inginer care a lucrat o vreme la minele din Bor, Mladen Petrov din
comuna Cosova de lângă Oraşul Dii a colindat Italia şi Franţa, apoi s-a
căsătorit şi s-a stabilit la Paris. De fapt, lângă Paris, la Champigny. A
strâns - fără ştirea nevestei - bănuţ peste bănuţ iar agoniseala a trimis-o
la Vidin, sponsorizând ani buni prima revistă în limba română de acolo,
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“VREME”, în care au fost publicate crude adevăruri despre soarta comunităţii româneşti din Timocul Bulgăresc. Mladen Petrov găseşte bani
pentru ca poeţi de limbă română din satele din jurul Oraşului Dii să-şi
publice cărţile în limba maternă. Cea mai mare parte din fondurile strânse
pentru noua statuie a Mariţei, copila româncă eroină de la Smârdan din
anul 1877, tot Mladen Petrov de la Paris le-a strâns. (Prima statuie a fost
distrusă de bulgari după Pacea de la Bucureşti din 1913. Mariţa, o copilă
româncă de 15 ani, a luptat alături de alte 36 de fete pe reduta de la Smârdan, unde a şi fost ucisă.). Doar că autorităţile bulgare “ democrate” au
refuzat amplasarea statuii tinerei eroine în locul unde fusese amplasată
iniţial, înainte de distrugerea ei. Şi asta l-a durut pe Mladen Petrov, aşa
cum l-a durut şi distrugerea de către autorităţile de la Sofia a cimitirelor
de eroi români care au murit pentru eliberarea Bulgariei de sub turci în
bătăliile din anii 1877şi 1878. Ca şi Cristea Sandu Timoc din Timişoara
- care s-a temut să se mai întoarcă în Timocul de baştină de teama securităţii lui Slobodan Miloşevici - şi “bulgarul” Mladen Petrov s-a temut să
se întoarcă pe tărâm natal, fiind considerat de autorităţile “democrate”
bulgare de după 1990 “ persona non grata”.Trecutul său de promotor al
năzuinţelor românilor tribalieni nu a scapat vigilenţei serviciilor secrete
din Bulgaria. Apariţia în limba franceză a cărţii “La Tribalie” (Tribalia) a
iritat Sofia în aşa hal încât, dacă s-ar fi întors la Vidin, Mladen Petrov ar
fi fost arestat şi întemniţat.
***
La Tribalie este o carte document despre vechea provincie romană
Tribalia, cea cu capitala la Bononia (Vidin), despre perioada de romanizare densă a Tribaliei, fenomen care, ca şi în cazul Daciei Romane,
dar la altă scară, explică latinitatea şi, mai ales, întâietatea populaţiei
“vlahe” din Timocul Bulgăresc în raport cu slavii de sud şi cu bolgarisi
(volgarisi), veniţi de pe Volga mult mai târziu. Volumul tradus în limba
română şi tipărit la anul 1996 cu titlul “Sacra Tribalia” este un amplu
document bazat pe izvoare slavone, bulgare, germane, franceze, italiene,
care scot în relief dimensiunea romanităţii sud-dunărene din Tribalia Orientală şi Occidentală. Iar cel care a realizat acest document greu de combătut, pentru că nu i-a plăcut numele pe care istoria vitregă i-a obligat
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moşii şi strămoşii să-l poarte în locul celui adevărat, românesc, s-a autobaptizat în exil, dându-şi un nume în care se regăseşte toată mândria lui
de patriot român şi sub a cărui taină a trecut la cele veşnice în primăvara
anului 2008: ION DI LA VIDIN.
***
Câţi români mai trăiesc azi în Bulgaria? Acolo, în Valea Vlahilor?
Statisticile sunt sărace. Incomplete. Sunt pomeniţi bulgarii, macedonenii
şi aproape un milion de turci. Şi vreo 250.000 de “alţii”... Câţi dintre
aceşti “alţii” sunt români? 100.000? 200.000? Cine mai ştie? Cine vrea să
mai ştie? Din nefericire, nu mai avem un Nicolae Iorga care să prezinte
lumii situaţia reală a românilor de dincolo de Dunăre şi să se bată pentru
nemurirea lor între celelalte seminţii din Balcani şi nici Ion di la Vidin nu
mai e...
O speranţă ar fi în revigorarea Bisricii Ortodoxe Române din Timocul bulgăresc, măcar dacă amintim faptul că preotul Valentin din Rabrova,
regiunea Vidin, a început a oficia slujbele şi în limba română încă din
anul 1997, permisiunea oficială primind-o din partea oficialităţilor bulgăreşti în anul 2007...
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Românul Grişa Florea (Florov)
din Gânzova - jos şi bunica acestuia - dreapta - 1994

Stema Tribaliei

Monumentul
eroilor români
din războiul
de independenţă
(1877-1878),
lăsat în
paragină
la Arceri Remesiana,
Bulgaria.

Ion di la Vidin

Piatra de la Remesiana
inscripţionată în limba latină

Monumentul de la Smârdan a fost inaugurat la 20 de ani de
la Războiul de Independenţă, în 1897, în prezenţa oficialităţilor şi a veteranilor de război români. A fost distrus 16
ani mai târziu de naţionaliştii bulgari, după al II-lea Război
Balcanic şi Pacea de la Bucureşti (1913) Monumentul era
din bronz şi purta numele unei eroine românce, MARIŢA ,
voluntara care a făcut parte dintr-un grup de 37 tinere fete
din Bregova, Gânzova şi alte localităţi româneşti din jurul
Smârdanului. Lor li se dăduse în grijă, de către Generalul
Nicolae Haralambie o parte din serviciul sanitar şi distribuirea apei şi hranei soldaţilor din tranşee. Mariţa, în vârstă de 15 ani, a fost
prima dintre cele cinci victime căzute la Smârdan, ea fiind rănită mortal.
98
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CAPITOLUL VI
Maica Tereza
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În biroul inginerului timişorean Dorin Murariu - era pe la la mijlocul
anilor ‘90- întâlnesc trei albanezi veniţi cu afaceri în România: bărbaţi trecuţi de 40 de ani, oameni serioşi, cu preocupări profesionale tehnice. Unul
e catolic, ceilalţi doi sunt musulmani. Catolicul se numeşte Robert Dhamo
şi vorbeşte româneşte foarte bine. Învăţase limba nu de la fârşeroţi, nu de
la “ciubanii” din Albania (cum sunt numiţi românii cei vechi de acolo,
crescători de oi, semn de bogăţie într-o ţară muntoasă cum e Albania), ci de
la românii din România, aflaţi cu afaceri de lungă durată prin ţara lui Skandebeg înainte şi după 1989.
Robert ne dezvăluie nume de “ciubani” din ţara sa, pe unii
cunoscându-i personal, fiind chiar prieten cu aceştia: Petru Nacu, Aleco
Bare, Laci Iano, Kali Gagea, Duka Petrache ori Anastase Cristache din
Seleniţa. Toţi români de viţă veche...
Ceilalţi doi albanezi, musulmanii, povestesc cum ştiu ei că au ajuns
ciubanii, vlahii, adică, în Albania: au venit prin secolul al XII-lea, al XIIIlea. Ne întoarcem cu vorba în timp până la împăraţii romani. Cei doi albanezi musulmani acceptă în final că în cazul “ciubanilor” ar putea fi
vorba şi de urmaşi de-ai daco-romanilor, plecaţi cu trupele romane la sud
de Dunăre, odată cu retragerea aureliană la anul 271, după Hristos...
***
Robert Dhamo dă câteva exemple de cuvinte din “limba veche” vorbită de “ciubanii” din Albania, cuvinte care aduc foarte bine cu cele din
româna noastră: cal = cal; măgar = gomar; iepure = iepur, belea = belé.
Stăm de vorbă, mai departe, despre vlahi, ciubani, aromâni, despre scriitorul Ismail Kadare şi nu mă pot abţine să nu remarc, cu glas tare, că ei, cei
trei albanezi care se declară urmaşi neaoşi de i-lliri, seamănă la fizionomie
teribil cu românii, ca şi cum ar fi, cu toţii, fraţi din aceeaşi mamă şi acelaşi
tată. Numai religia le-a fost schimbată albanezilor după năvala turcilor în
Balcani, mai ales după moartea lui Skandebeg. Din ortodocşi au devenit
musulmani, iar Dumnezeul lor s-a numit, deodată, Alah! Şi totuşi, la Euro101
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visionul anului 2006 reprezentantul Albaniei la marele concurs al cântecului
european purta la gât un lănţug de care era prinsă crucea creştinească...
***
Aromâni, prin mamă, tată ori unul dintre bunici, îi găsim pe Lucian
Blaga, Octavian Goga, Dimitrie Bolintineanu, Constantin Belimace,
Dosoftei Mitropolitul, Andrei Şaguna,Tache Papahagi, George Murnu, cel
care a tradus Iliada şi Odiseea în româneşte, bănăţeanul Alexandru Mocioni de Foeni, Emanuil Gojdu, unul dintre cei mai bogaţi intelectuali din
Austro-Ungaria secolului al XIX-lea, Baronul Sina, mare financiar vienez,
apoi Nicola Dumba, negustor şi industriaş, cetăţean de onoare al Vienei,
Tiberius Cunia, profesor la Universitatea din Syracuse, Theodor Capidan,
Camil Ressu (Rhessus), Toma Caragiu, Stere Gulea, Ion Caramitru, Teohar Mihadaş, Vasile Tode, Victor Papacostea, cei din familia Djuvara - din
armatori şi palicari veniţi din Grecia, au ajuns în România deputaţi, jurişti
şi filozofi - fraţii Capşa, fondatorii “Casei Capşa” din Bucureşti, V. A. Urechia, medicul Ioan Nicolidi de Pindo, numit de împăratul austriac Iosif al
II-lea (fiul Mariei Tereza) medic al coreligionarilor din Viena. Iar dacă e
să mergem îndărăt, chiar Fedru, fabulistul, o fi fost chiar neam cu noi, căci
în ediţia “Phoedri Fabulae”, apărută la anul 1725 în Olanda, Tranquillus
Fabrius spunea că Fedru “este născut în Tracia, numită azi România, supusă sultanului Turcilor”.
Bănăţeanul Alexandru Mocioni ( Alexandru de Mocioni), cel născut la Budapesta în 4 septembrie 1841, era dintr-o familie macedo-română
care îşi trăgea seva din provincia Aspropotam a Tesaliei. Muciu sau
Muceană s-ar fi chemat acasă în Tesalia iar Mocioni este forma
românească a numelui. Mai târziu, trăind în Austro-Ungaria de după anul
1867, au fost trecuţi în acte în forma maghiarizată, adică Mocsonyi, tot
aşa cum în Banatul sârbesc după primul război mondial Teoader Barbu
din satul Straja a devenit Todor Barbulov şi i-a şi fost aşa trecut numele
pe grinda dinlăuntrul bisericii. Doi fraţi aromâni pe nume Mocioni - spune
povestea - s-au înrolat sub steagurile armatei creştine la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Unul dintre Mocioneşti a murit în bătălia de la Zenta.
Celălalt, preotul ortodox Petru Mocioni, a însoţit armatele prinţului Eu102
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geniu de Savoya în campania antiotomană, căzând într-una din luptele
pentru eliberarea Timi-şoarei. În fine, pe la 1747, un al treilea frate Mocioni, Constantin, protopresbiter greco-neunit, se stabileşte în Ungaria.
Doi dintre cei cinci fii ai lui, Andrei şi Mihai au fost înnobilaţi de Iosif al
II-lea şi au întemeiat cele două ramuri ale familiei conţilor de Mocioni:
din Ungaria şi de Foen din Banat (cu conac în comuna Foeni, judeţul
Timiş).
Alexandru Mocioni devine la doar 24 de ani deputat în Camera Ungară unde va prezenta petiţia tinerilor români pentru a dezbate proiectul
de lege privind înfiinţarea Universităţii din Cluj. De asemenea, s-a remarcat prin acţiunile sale pentru înfiinţarea unui Partid Naţional al
românilor din Banat şi Crişana, al cărui preşedinte a fost timp de patru
luni. Pentru a sprijini politica naţională a înfiinţat în 1893, la Timişoara,
ziarul “Dreptatea”. Meritele sale politice au atras atenţia şi respectul
românilor din Vechiul Regat, astfel încât Take Ionescu îl vizita adesea la
castelele din Căpâlnaş, Birchiş şi Bulci, iar regele Carol I i-a acordat o
lungă audienţă la castelul Peleş.
Remarcabil este şi mecenatul său cu fonduri pentru ajutorarea şcolilor româneşti, pentru construirea muzeului ASTREI şi Societatea pentru teatru român pe care o va conduce până la moarte. Implicat în viaţa
studenţilor români din Budapesta, a patronat Societatea Academică “Petru
Maior” a acestora. Gestul suprem de filantrop al lui Alexandru Mocioni
a fost înfiinţarea Băncii “Albina” la Sibiu, căreia i-a asigurat din averea
sa capitalul social obligatoriu. Alexandru Mocioni a sprijinit cu dărnicie
concursul corurilor bănăţene la memorabila adunare de la Lugoj (1896)
a “Asociaţiei Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului
Român” (ASTRA), fiind între anii 1896-1909 preşedinte de onoare al
“Reuniunii române de muzică şi cântări”. Vorbind despre rolul lui în viaţa
muzicală a Banatului, Tiberiu Brediceanu spunea despre cel mai faimos
bărbat din neamul Mocineştilor de Foeni că “a avut multă dragoste şi
înţelegere pentru muzica populară românească şi cu deosebire pentru străduinţele şi prestaţiunile corurilor bănăţene. Emularea de coruri săteşti,
aranjată în Lugoj la 1896, când pentru prima oară se detaşează Banatul
“ASTREI” transilvănean, o prezidează Alexandru Mocioni”.
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***
Autostrada care pleacă din Sârbia către Salonic străbate Macedonia
- Skopje şi ajunge în Grecia. Drumul “curge” de-a lungul râului Vardar
care, odată intrat în Macedonia grecească, se numeşte Agios: “La Vardar
ce cură-n mare, alergând pe pat de flori”, scria Dimitrie Bolintineanu.
Dimitrie Bolintineanu era neam de aromân, un fel de român mai trac decât
noi, aşa cum au rămas atâta vreme aromânii din Macedonia sârbească sau
aromânii din Macedonia grecească. Aromâni trăiesc în Macedonia Skopje, aromâni trăiesc în Macedonia grecească (numiţi cuţovlahi - “vlahi
şchiopi” sau “ţinţari”, pentru că pronunţă cifra 15 “ţinţisprezece”, aşa cum
o fac şi grecii, de altfel).
Iar în Albania stau mărturie vechimii neamului alţi aromâni de viţă
veche, zi şi fârşeroţi. Despre un anume oraş al aromânilor din sudul Albaniei se spune că avea în urmă cu doar o sută şi ceva de ani o populaţie
care era întrecută doar de cea a Stambului turcesc şi a Atenei greceşti. E
vorba de Moscopole-Voshopole - capitala oierilor vlahi din Albania,
supranumită şi Atlantida Aromânilor. Oraşul era locuit în exclusivitate de
vlahi (aromâni). Spre sfârşitul secolului al XVIII- după cum o arată documentele vremii - existau în Moscopole corporaţii manufacturiere, societăţi comerciale, instituţii bancare, şcoli comunitare, o tipografie şi o
şcoală superioară - Noua Academie - şi aproape şaptezeci de biserici ortodoxe. Cu toate că limba folosită în şcoli - ca şi în biserică, de altfel - era
cea grecească, la tipografia din Moscopole s-au tipărit cărţi de cult dar şi
de uz şcolar în grai aromân, cu litere greceşti. Oraşul era locuit de comercianţi, postăvari, pielari, bijutieri, caravanari (care trasportau mărfurile cu
caravanele cu catâri) fabricanţi de arme, cărturari, arhitecţi, bancheri,
poeţi ş.a. Din nefericire, în două rânduri, oraşul a fost jefuit şi ars de guvernatorul Ali Tebelin, Paşa din Ianina (“Leul”) şi de trupele de albanezi,
determinând emigrarea masivă a populaţiei şi făcând din Moscople doar
un sat cu vreo mie de locuitori, aşa cum se arată aşezarea azi.
Aromanii din Albania şi Grecia s-au răsfirat datorită pustiirilor
turceşti din secolul al XVIII-lea în mai toată Europa Centrală, mari
familii înstărite de armâni, din Moscople ori din alte părţi ale Balcaniului, stabilindu-se la Bucureşti, Belgrad, Viena, Veneţia, Budapesta, în
104

Calatorie in Tara Romanilor ed a II-a 04-12-2008 v8:Layout 1 03.07.2012 09:16 Page 105

Călătorie în Ţara Românilor

Transilvania (familia neguţătorului braşovean A. Tombru, de exemplu).
În Banat a ajuns nu doar vestita familiei a Mocioneştilor (de Foeni), ci
şi cea a lui Toma Naum Macri la Timişoara (din banii căruia s-a ridicat
unul din imobilele impozante ale Timişoarei, “Casa cu Atlanţi”). La Sânnicolau Mare, în anul 1781, doi fraţi machedoni, Cristof şi Ciril Nacu,
cumpără pământ în jurul aşezării pentru păşunatul numeroaselor turme
de oi pe care le aveau. Fraţii Naco se maghiarizează, îşi iau numele de
Nako, trec la religia romano-catolică şi sunt înnobilaţi. Familia NacuNako este cea care ridică biserica catolică în Sannicolau Mare la anul
1824, frumosul castel din oraş la anul 1864 şi înfiinţează prima şcoală
agricolă la anul 1799, care va funcţiona ca şcoală particulară a familiei
Nako până în anul 1889.
***
La Miskolc, al treilea oraş ca mărime din Ungaria, aflat nu departe
de graniţa ungaro-slovacă, se află zidită Biserica Ortodoxă a Sfintei
Treimi, acum aparţiând Bisericii Ortodoxe Maghiare - subordonată Patriarhiei Ruse. Sfânta Masă din Altar poartă o inscripţie edificatoare:
„dăruita de Evreta Şaguna" - adică de bunicul lui Andrei Saguna. Iar o altă
inscripţie, de pe faţada bisericii, lămureşte: "Această biserică a Sfintei
Treimi s-a întemeiat în 1785 pe timpul puternicului împărat Iosif II, regele
Ungariei, şi s-a isprăvit în anul 1806, pe timpul puter-nicului împărat
Francisc II, regele Ungariei, cu cheltuiala fraţilor valahi din Macedonia". Biserica a fost sfinţită în anul 1806 de episcopul din Buda, Dionisie
Popovici. În arhivele Bisericii Ortodoxe din Miskolc se află în păstrare
Protocolul Cununaţilor în care dai de următoarea însemnare: „1 mai
1802, Naum, fiul lui Evreta Şaguna, dupa a treia vestire în biserică, a luat
în a doua căsătorie de muiere legitimă pe Anastasia, fiica lui Mihail Muciu
şi s-au cununat prin mine, preotul Constantin. Naş a fost Anastasiu, fiul
lui Adam Ghergha". Cei doi tineri însurăţei, Naum şi Anastasia-originari din Grabova, de lângă Moscopole- erau părinţii lui Anastasiu Şaguna. Botezat de părinţi în religia romano-catolică, Anastasiu Şaguna
trece la anul 1826 la ortodoxie , urmează filozofia şi dreptul la Budapesta,
apoi teologia la Vârşeţ, pentru ca la anul 1833 să se călugărească, luân105
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du-şi numele de Andrei şi urcând în timp scurt treptele ierarhiei bisericii
ortodoxe până la rangul de Mitropolit al românilor din Ardeal. Rolul
major pe care pe care l-a avut Andrei Şaguna în istoria Transilvaniei
l-a determinat pe scriitorul Stere Diamandi să scrie: La temelia dezrobirii
Ardealului stă jertfa celui mai însemnat centru de cultura si civilizatie
aromaneasca”. Diamandi se refera la Moscopole, “Atlantida Aromânilor” din veacul al XVIII-lea...
***
Cu gândul la fabulele lui Fedru, îţi vin în minte câteva dintre vorbele
scoase de fabulist din seva neamului său şi pe care le cunoaştem - noi,
românii - atât de bine: “După război, mulţi viteji se arată”, “Ochiul
stăpânului îngraşă vita”, “Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face”, “După faptă
şi răsplată”.
Şoferul autocarului nostru face “pană”. Pune cricul la roată dar instalaţia hidraulică nu-i funcţionează şi autocarul, plin cu turişti, rămâne
neclintit la margine de drum. Oprim un TIR cu număr de Bitolia şi-i cerem
ajutor şoferului. În zona Bitolia - Ohrid din Macedonia fostei Iugoslavii
trăiesc mii de aromâni. Unii istorici duc numărul lor spre o sută de mii!
Şoferul TIR-ului se numeşte Vasco Beicovski şi-şi spune macedonean.
Macedonenii vorbitori de limbă slavă şi veniţi în Europa pe la veacurile
VI-VII se socotesc şi ei urmaşii tracilor. Aceasta cu toate că vorbesc o
limbă apropiată de cea bulgărească. Chiar şi bulgarii îi socotesc pe macedoneni de-ai lor, din neamul lui Asparuh, venit la sud de Dunăre pe la mijlocul mileniului I. Îl întreb pe Vasco de ce anume sunt aşa de mari taxele
de pe autostrada - unica - din Macedonia, că asta cam seamănă a “jumuleală”. Macedoneanul Beikovski râde cu gura până la urechi: “Păi, ministrul transporturilor e de-al vostru, vlaşi, Iorgo Sendovschi. Plângeţi-vă
la el!”. Mai aflăm că încă alţi patru miniştri ai Fostei Republicii Iugoslave
Macedonia (Skopje) sunt “vlaşi”. Adică “de-ai voştri”, adică români.
“Numai că-s cam comunişti”, zâmbeşte Vasco.
De aftfel, Presedintele Parlamentului macedonean la anul 2007,
Liubisha Georgievski, e aromân originar din Bitol, ca şi Ministrul Integrării europene Gabriela Konevska-Trajkovska şi vicepremier la anul
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2006, care se trage tot din familie de armâni.
***
Categoric, crede Vasco Beicovski, celebrul fotbalist Gică Hagi e
macedonean sută-n sută, nu român! Părinţii lui, zice Vasco, sunt din
părţile Bitoliei. Maica Tereza era şi ea macedoneană, cred destui macedoneni, şi provenea dintr-o familie de albanezi. S-a chemat însă Agnes
Boiangiu. Am aflat la Arhiepiscopia Romano-Catolică a Bucureştilor că,
într-adevăr, Boiangiu a fost numele Maicii Tereza, şi că s-a născut la 26
august 1910 la Skopje iar numele Boiangiu era des atribuit familiilor
aromâne. Îl întreb pe Vasco dacă armânii au şcoală în limba română.
“Sigur că au.”, vine răspunsul. Spre ruşinea mea, nu-l cred pe macedonean: de acasă plecasem cu informaţia că armânii din Bitolia şi Ohrid
nu au şcoală şi nici slujbă religioasă în limba maternă. Vasco avea dreptate în cele spuse. La întoarcere în ţară, Cristea Sandu Timoc, secretarul
“Astrei Române”, mi-a spus că informaţii parvenite lui de la Societatea
Macedonenilor din România arătau că armânii din zona Skopje sunt cel
mai bine trataţi din această regiune a Balcanilor: au şcoală în limba armânească, dar slujbă religioasă, nu. Mai mult, România a deschis în 2007
un consulat onorific la Bitola, cu sediul în centrul oraşului, în apropierea
fostul consulat român care a exista la începutul secolului XX. Ceremonia
de inaugurare a fost onorată de oficiali români- fiind de faţă Adrian Constantinescu, ambasadorul României la Skopje, dar şi de zeci de armâni
din Bitolia.
***
Neaşteptata descoperire că Maica Tereza (laureată a Premiului
Nobel pentru pace la anul 1979, conducătoarea lui “Missionaries of Charity”) s-a chemat înainte de a deveni călugăriţă Boiangiu (Bojangiu) a stârnit în mod deosebit interesul românilor. Maica Tereza este considerată ca
aparţinând marii familii a armânilor din Macedonia, veche regiune istorică din Balcani, şi că nu e albaneză din Skopje, aşa cu susţin unii sau
alţii. Vestita misionară catolică se chema pe pe numele său de naştere
Gongea N. Boiangiu şi s-a născut la 27 august 1910 pe “straduţa vlaha”
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din Skopje, în cartierul vlahilor. Prin amabilitatea doctorului timişorean
Dan V. Poenaru, profesor universitar, fost ministru adjunct la Sănătate,
prorector la UMF “Victor Babeş” din Timişoara, intru în posesia unei
copii a scrisorii trimise lui de Maica Tereza, tocmai de la Calcutta, India.
Epistola poartă semnătura olografă a celei despre care se spune că se trăgea dintr-o veche familie de oieri armâni (ori vopsitori de lână, după alţii).
În scrisoarea datată 26 septembrie 1993, Maica Tereza mulţumeşte guvernului român că i s-a pus la dispoziţie Leagănul “Sfânta Ecaterina” din
Bucureşti, pentru copiii abandonaţi, clădire în care misionarele sale îşi
desfăşoară şi azi activitatea de binefacere. Maica Tereza solicita Ministerului Sănătăţii din Bucureşti încă un sediu pentru acţiunile sale umanitare. Impresionant este finalul scrisorii: “Poporul român şi guvernul
României sunt prezenţi adesea în rugăciunile mele. Dumnezeu să vă
binecuvânteze.”
***
Câţi dintre albanezi ştiu că imnul Albaniei este compus de românul
Ciprian Porumbescu? Înainte de proclamarea independenţei Albaniei, în
anul 1912, Aleksander Stavre Drenova, patriot albanez care a trăit o
vreme în România, îl roagă pe amicul său Victor Eftimiu (de origine albaneză) să-l ajute să găsească o melodie potrivită pentru imnul Albaniei.
Victor Eftimiu l-a îndemnat pe bunul său prieten Ciprian Porumbescu să
compune o melodie pentru Albania. Autorul “Baladei” i-a ascultat ruga şi
aşa a devenit imn al Albaniei cântecul patriotic românesc „Pe-al nostru
steag“ (în albaneză Hymni i flamuri) autorul versurilor fiind poetul
aromân Drenova. Imnul nu a fost înlocuit nici măcar în perioada dictaturii comuniste a lui Enver Hodja.
***
Suntem într-un sat din Macedonia grecească - Makrighialos - şi
aşteptăm un tren care să ne ducă spre Veria, o zonă unde trăiesc armâni
şi unde e antrenor de fotbal Sorin Cârţu, fostul mare jucător de la Universitatea Craiova. Gara-i mititică: doi bătrâni şi o fată - singurii pasageri
- aşteaptă trenul spre Caserini, aşezare grecească despre care aflăm că a
ajuns, în câţiva zeci de ani, dintr-un sat prăfuit o aşezare turistică prosperă.
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Unul dintre bătrâni ne aude vorbind altfel decât ai lui şi - cu acea curiozitatea ardeleanului care vrea să ştie de unde-i fiecare şi cu cine-i rudă acela
- pune întrebarea de rigoare şi află astfel că suntem din România. Bătrânul
se deschide la faţă, fericit: “Ceauşescu! Ceauşescu!”. Îi explicăm, mai cu
vorba, mai prin semne, că Ceauşescu a fost executat şi că preşedintele
României e altul. Nimic: grecul cel bătrân atâta ştie despre România:
“Ceauşescu, Ceauşescu!”.
***
Numele fostului mare fotbalist craiovean Sorin Cârţu sună “hazos”
în gura verienilor: “Chirţu”. La secţia principală de poliţie, un funcţionar
de treabă ne dă un număr de telefon mobil presupus a fi al lui “Chirţu” şi
ne trimite la Hotel “Elia”, acolo unde ar locui ex-craioveanul. Numai că
la hotel “Elia” nu stă nici un “Chirţu”! Telefonăm la clubul de fotbal
“Veria”, dar nimeni nu ştie pe unde ar putea fi găsit antrenorul român. Pe
“mobil” răspunde doar “cutia poştală”. Salvarea pare a veni de la colegii
de breaslă de la cotidianul “Veria”( o publicaţie politică) şi de la “Atlitiki
efimerida Kerkiza” (un periodic de sport). Redactorul de serviciu, Iorgos
Hazânas, se miră de neştiinţa noastră: “Dacă nu-l găsiţi pe Chirţu de ce
nu-l sunaţi pe preşedintele clubului? E cel mai bogat om de pe aici; îl
cheamă Vasilis Ţumitros şi are firmă de import-export la Tesaloniki. Pe
deasupra, e de-al vostru, vlah”. Îi dăm, prin urrmare, telefon dlui Vasilis
Ţumitros. Preşedintele clubului Veria răspunde în engleză. Conversăm
cât conversăm, până când Vasilis Ţumitros, cel mai bogat om din zonă,
zice că engleza nu-i este prea familiară. “Dar româneşte ştiţi?”, întrebăm.
“Cum să nu ştiu româneşte?”, se miră cel mai bogat vlah din Veria. Sporovăim cât sporovăim în română-aromână, până mă pune naiba să-i spun
că aş vrea să-l văd - e drept - pe “Chirţu”, dar aş dori să-i dau şi lui, vlahului cel bogat din Grecia, câteva ziare ti-părite la Bucureşti şi pe care secretarul Astrei Române din Timişoara, dl Cristea Sandu Timoc, m-a rugat
să le înmânez unui aromân de încredere. Şi dacă cel mai bogat vlah din
nordul Macedoniei nu-i om de încredere, atunci cine altul ar mai putea fi?
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***
A fost o greşeală! Vasilis Ţumitros, magnatul şi preşedintele clubului “Veria”, m-a rugat să-l aştept în holul Hotelului “Elia” pe antrenorul
“Chirţu”, că vine acesta acolo să mă ia la antrenamentul de la ora 17, când
o să-i văd şi pe ceilalţi jucători din România care evoluează în echipa
greacă. Aşteptăm cuminţi. Peste un sfert de oră, telefonul recepţiei sună
discret şi port o conversaţie cu un vorbitor de limbă română, având un uşor
accent grecesc. Cetăţeanul mă anunţă că dl preşedinte Ţumitros e plecat
din club. Dar “Chirţu” vine, să-l aşteptăm! Îi zic că am şi nişte cărţi în
aromână, pentru dl preşedinte. Sunt întrebat, pe româneşte, cum mă cheamă, de unde am venit, ce fel de cărţi vreau să-i dau d-lui Vasilis. Sunt rugat
să nu mă mişc din holul hotelului că dl Chirţu vine sigur, să ne ia la stadion. Un adevărat interogatoriu de poliţist, iar tânărul Aristide, însoţitorul
meu din Timişoara în această “călătorie armânească”, după ce-i povestesc
discuţia telefonică purtată cu necunoscutul vorbitor de limbă română, se retrage, prevăzător, în parcul din apropierea hotelului: nu avea paşaportul la
el, îl lăsase la hotel şi cine ştie ce ar fi putut urma... După o aşteptare de
încă o oră, plecăm fără să-l vedem pe “Chirţu”, fără să-i dăm valahului cel
bogat din Veria cărţile şi ziarele aromâneşti tipărite la Bucureşti.
***
Renunţăm să mai căutăm cimitirul din Veria, acolo unde este înmormântat Petru Badralexi (Bardă), nepotul lui Alexi, zis şi Badralezi,
cel care i-a adus pe armâni în zona muntelui Vermion, după ce au fugit din
zona Pindului de turcii lui Ali Tebelin, Paşa de Ioanina. Neamul Badralexi
e întemeietorul localităţii Călivele al Badralexei (Selia), azi Selia Kato
Vermio, aflat la 25 de kilometri de Veria.
Părăsim frumosul oraş Veria, nu înainte de a mai lua o “palmă” după
ceafă: intrăm într-un centru de telecomunicaţii şi dorim să trimitem un
fax în ţară. Trei funcţionari găsesc prilejul idiot de a “cerceta” meticulos
pe un tabel taxa pentru România, întrebându-ne dacă România se află în
zona africană de taxare telefonică ori trebuie să ne pună tarif ca pentru o
ţară europeană. Renunţăm la fax şi-i băgăm în aia a mamii lor de greco110
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tei, dar mai în şoaptă, că s-ar putea ca vreunul din cei trei funcţionari verieni foarte patrioţi să ştie bine armâneşte sau să fie chiar de-un neam cu
noi...
***
Peste ani, citesc un interviu pe care Ion Popescu Longin i l-a luat
unei pensionare armânce din Veria, Maria Vurdun Spinache, care i-a mărturisit gazetarului bucureştean: “Dacă astăzi n-avem şcoli şi biserică şi
suntem consideraţi greci, ba chiar ne numim noi înşine “parte a elenismului”, atunci e numai vina noastră. Suntem ceea ce declarăm că suntem.” Şi tot Maria Spânache, o veriotă în vârstă de 84 de ani, povesteşte
întâmplarea în care dânsa călătorea cu autobusul când a auzit trei tineri
armâni care mergeau să înveţe la Bucureşti. “Zvoreau” greceşte. Spânache Maricica Vurduni intră în vorbă cu ei şi unul îi spune, cu lacrimi în
ochi. “Ar trebui să-i batem pe părinţii noştri, maie. Sunt tare vinovaţi că
nu ne-au învăţat a zvura armâneşte....” Tinerii erau supăraţi că nu învăţaseră limba moşilor lor şi, ca atare, trebuiau să facă la Bucureşti doi ani
pregătitori cu învăţarea limbii române ...
***
După experienţa nefericită de la poalele muntelui Vermion când,
aflaţi în oraşul Veria, nu am fost “acceptaţi” la o întâlnire cu antrenorul
Sorin Cârţu (“Chirţu”, cum îi spun macedonenii greci) şi nici cu Vasili Ţumitros, cel mai bogat armân din zonă şi patronul clubului de fotbal Veria,
am pornit-o spăşiţi spre Alexandria, un orăşel cam cât Lugojul. De aici
urma să luăm autobuzul către malul mării, spre satul unde ne aveam
provizoriul domiciliu grecesc. Se făcuse ora 16, iar următoarea cursă de
autobus Alexandria - Caserini era la ora 21. Staţia de “bus” era situată
taman în grădina de vară a unui birt de mâna a treia. La mese, indivizi cu
feţe fioroase beau “ţipuru” şi “reţina”. Un păhărel de “ţipuru” (ţuică grecească, de fapt rachiu din vin) lângă o sticlă de jumătate de litru de vin
verzui, conservat cu răşină de pin (“rezina”). Luăm şi noi o sticlă de bere.
Cerem şi bilet de călătorie. Vorbim româneşte, normal! Comentăm preţul
ridicat al biletului: aproape doi dolari pentru un drum de 24 de kilometri!
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Unul dintre oamenii cu feţe de corsari se ridică de la masă şi se apropie
de noi. Zâmbeşte, cu gura largă până la urechi, întrebându-ne într-o
românească veche de tot: “Voi sunteţi români? Că şi eu sunt român. Mă
cheamă Iorgos. Ia, ce faceţi voi aici? Sunteţi la lucru? Sunteţi turişti?”. “Şi
una, şi alta... Dar dumneata ce eşti, macedonean?” - întrebăm, la rândune. “Român”, vine răspunsul!
***
Iorgos stă la masă cu Lambru, cumătru-său. Lambru e şi el român.
Lângă masa lor, la o alta, se cinsteşte cu “rezina” Ghiorghi, fratele lui Iorgos Zografos - nume cu parfum din povestirile lui Panait Istrati. Birtul e
chiar pe marginea şoselei, iar mesenii întorc admirativ capul după T.I.R.urile încărcate cu sfeclă de zahăr care trec cu o regularitate de una la zece
minute, de parcă tot zahărul lumii s-ar fi concentrat în Macedonia grecească. Iorgos Zografos se laudă: “Şi noi, românii de aici, avem TIR-uri
şi facem transport în Bulgaria şi-n alte ţări. Avem case frumoase”. Şi arată
una la câteva zeci de metri mai încolo. “Dar ştii ce avem mai puţin? Nu
avem voie, măi, române, să ne păstrăm limba! Eu am femeie care vorbeşte
bine româneşte, că e venită din România. Grecii nu-i lasă pe copiii noştri
să vorbească româneşte la şcoală, aşa că-i învăţăm acasă”. De la masa
vecină, Ghiorghi, fratele lui Iorgos Zografos, uşor grizat, se apropie violent de noi, românii veniţi din România: “Măi”, şi-şi ridică până la cot
mâneca bluzei, “uite, aici îmi vine să-mi bag cuţitul, măi, românilor! Că
ne-aţi lăsat vai de noi, măi, românilor! Dacă voi nu faceţi nimic, noi ce să
facem? Măi, voi ştiţi câţi români suntem noi la Alexandria, aici şi-n împrejurimi? Două mii de români, măi! Atâţia suntem. Dar n-avem pe nimeni! De aia-mi vine să bag cuţitul, măi!”
***
Pipăim cărţile armâneşti şi ziarele lui Hristu Cândroveanu ascunse
în punga de plastic, cărţi pe care doream să le oferim lui Vasili Ţumitros,
liderul economic al aromânilor din Veria, şi le punem, discret, pe masa lui
Iorgos Zografos. După câteva minute, Iorgos scoate “Deşteptarea” din
112
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plasă şi începe să răsfoiască tacticos ziarul tipărit la Bucureşti. Se opreşte
cu privirea pe una dintre pagini, se ridică şi vine spre noi. Bate cu degetul în foaie pe chipul lui Alexandru Macedon, Alexandru cel Mare, şi ne
întreabă bucuros: “Acesta-i Alexandru al nostru?”. Dăm din cap, afirmativ. Pe şosea trece un microbus pe care scrie cu litere mari, albastre:
“Macedonia e grecească!”. Iorgos ne invită la o nuntă armânească, care
se va petrece duminica ce vine: căsătoria dintre fata lui Lambru şi băiatul unui alt armân din Alexandria. Iorga explică pătimaş: “Noi aici suntem două mii de români - ţi-am spus - dar nu ne căsătorim cu greci. Noi
numai cu români ne căsătorim”, pare acesta sigur de viitorul armânesc
din Alexandria...
***
În munţii cei mari din apropierea oraşului Ioanina, există un oraş
locuit de armâni: Aminciu-Metzovo. Din nefericire, traseele turistice făcute
de firmele de turism din România nu cuprind şi un popas pe aceste locuri.
Poate şi pentru faptul că oficialii greci nu recunosc existenţa armânilor. În
Grecia tot ce mişcă e grecesc! Patriotismul local este aici unul foarte
fierbinte, iar dacă trebuie să-i accepte pe străini grecii o fac pentru că aceştia sunt “materie primă” pentru industria lor turistică, foarte puternică şi
bine organizată. Ghidul nostru oficial, Akis, foloseşte un fel de “Teorie a
lui Roessler” atunci când ne explică prezenţa aromânilor la Metzovo: “Au
venit aici prin secolul al XVIII-lea”, zice el. Akis, grecul, e un insular iute
la minte, prietenos şi un extraordinar dansator de sirtakis. A învăţat
româneşte într-un oraş din Ardeal, unde a studiat chimia la facultate. Îmi
aduce teribil aminte de o cunoştinţă din Ioanina, Marina. Doamna Marina
a făcut A.S.E.-ul la Bucureşti, apoi a lucrat ca şi contabilă la Piteşti, în
judeţul Argeş. A rămas o comunistă convinsă, bea cafea din ceşti cu inscripţia KKE, “Partidul Comunist Elen”. Akis nu e comunist, dar americanii şi felul lor de viaţă îl oripilează. Nu crede în civilizaţia de consum.
Teamă mi-e însă că în ziua în care yankeii nu vor mai proteja Grecia, la
puţin timp flamura Profetului va umbri din nou livezile cu măslini. Exemplul Ciprului nu-i prea departe...
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Mitropolitul Andrei,
Baron de Şaguna

Alexandru
Mocioni
de Foeni

Fârşeroţi din Albania începutul secolului XX

Maica Terezia Agnes Boiagiu În
dreapta, statuia
măicuţei- Skopje
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Vasko Bejvovski
din Skopje
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Jorgos şi Lambru Zografos,
Alexandria 1994

Armânescul oraş Metzovo - Aminciu,
Munţii Pindului Grecia

Aromâni din Searu Serres - Grecia

115

Calatorie in Tara Romanilor ed a II-a 04-12-2008 v8:Layout 1 03.07.2012 09:16 Page 116

Dinu Barbu

116

Calatorie in Tara Romanilor ed a II-a 04-12-2008 v8:Layout 1 03.07.2012 09:18 Page 117

Călătorie în Țara Românilor

CAPITOLUL VII
Limba Jeianţă
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Corneliu Popovici, jurnalist la “Rompres”, transmite pe fluxul internaţional al Agenţiei ştirea că plec în Peninsula Istria-era în august 1999în căutarea “ultimilor români” şi că, lucru inedit, pentru a-mi uşura
munca, Primarul Timişoarei, doctorul Gheorghe Ciuhandu, mă recomandase Balcanilor, cu patalama oficială, drept “Ambasador itinerant al
oraşului Timişoara“, delegare ce nu se mai întâmplase până atunci, titlul
onorant pe care acelaşi primar mi-l va reînnoi în august 2002. Şi atunci,
în seara zilei în care ştirea pornise deja pe “Rompres”, ambasadorul
României la Zagreb-Croaţia, Excelenţa Sa Constantin Ghirdă, pe care-l
cunoscusem cu ani în urmă la Geanova, în Timoc, îl contactează telefonic pe Corneliu Popovici iar Cornel mă sună încântat de impactul veştii
transmise de el. Îl sun pe ambasador, era în Bucureşti, acolo unde se afla
în vacanţa de vară. Constantin Ghirdă îmi dă câteva sfaturi practice: să
nu-mi pierd vremea căutând istro-români în nordul Peninsulei Istria sau
în Slovenia, să nu-i caut pe coasta Croaţiei, să am grijă la grănicerii
sloveni şi croaţi. Iar dacă tot e să dau de “ultimii români” din această parte
de Europă, atunci să ştiu că aceştia nu mai sunt de găsit decât în zona
muntoasă a Croaţiei, în satele Suşneviţa şi Zejane şi că nu au mai rămas
în Peninsulă decât vreo patru sute de istro-români...
***
Nu l-am ascultat pe domnul ambasador! Am pornit-o mai întâi către
nord-vestul Peninsulei Istria, în Slovenia. În principalele localităţi de pe
coastă, Capodistria, Isola di Istria, Portoroz, Pirano se vorbeşte italiană ca
la mama Roma acasă. De istro-români nu am dat. Folosind acreditarea
de “Ambasador itinerant” am fost primiţi de doamna Voika Stular, “sindaco”-ul, “jupan”-ul, adică primarul frumosului oraş Pirano. Psiholog de
meserie, doamna Stular ne-a primit cu toată atenţia cuvenită reprezentanţilor unui oraş despre care auzise. Îl ştia sub numele de Temesvar...
Deschidem căteva cărţi de propagandă turistică pe care le adusesem din
ţară şi, vreme de 10-15 minute, povestim doamnei primar din superbul
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oraş port Pirano des-pre frumoasa Timişoară şi despre canalul Bega, despre turci şi austrieci, vorbim despre moştenirea comună a fostului Imperiu Habsburgic, despre valoarea muzicii în relaţiile interumane (la
Pirano s-a născut compozitorul Giuseppe Tartini iar statuia acestuia domină simbolic piaţa centrală a aşezării). Ne lăudăm cu acustica excepţională a sălii Liceului “Ion Vidu” din Timişoara, vorbim despre
posibile relaţii care s-ar putea crea între Pirano şi Timişoara (Pirano este
membru al “Ligii oraşelor cu ziduri”.) Îi povestesc doamnei primar Stular că Timişoara are şi azi ziduri puternice chiar în mijlocul oraşului. Îi
arăt fotografii ale vechiului “Bastion” şi pare destul de impresionată de
oraşul meu natal.
***
“Dar români, istro-români, sunt pe coastele acestea ale Peninsulei
Istria?”, vine întrebarea care ne-a trimis la drum atât de lung. Doamna
primar (jupan) Vojka Stular mă asigură că în comunitatea pe care o păstoreşte nu sunt români. O zecime din populaţie este formată din italieni.
De aceea, italiana e limbă oficială în Slovenia. Apoi zâmbeşte şugubăţ:
“Totuşi, doi români foarte importanţi au fost la Pirano. Unul dintre ei a
stat chiar pe scaunul unde sunteţi aşezat acum”, îmi stârneşte curiozitatea
doamna primar Stular. Un funcţionar al primăriei, la cererea jupaniţei
slovenei, pune pe masă “Cartea de Onoare” a Pirano-ului. O răsfoim, trecem de numele şi semnăturile unor oameni importanţi ai lumii, cum ar fi
preşedinţii Herzog, Iserbegovici, Vaclav Havel şi ajungem la românul
care a văzut Pirano şi a semnat în Cartea de Onoare a Primăriei: premierul
Radu Vasile, la data de 10 iulie 1999. “Dar celălalt român care a fost la
Pirano?”. Acesta se numeşte Emil Constantinescu. Fiind însă într-o vizită semi-oficială nu a urcat treptele Primăriei şi nici în Cartea de Onoare
nu a semnat. A făcut-o doar prim-ministrul Radu Vasile....
***
Pornim de la Portoroz, părăsind Slovenia, către Croaţia, în căutarea
istro-românilor. Şoseaua lasă în urmă castele medievale cocoţate pe vâr120
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furi de munte, aşezări aninate de nori, apoi găsim drumuri înguste, şerpuind la peste o mie de metri înălţime prin păduri sălbatice; trecem de Brest,
Vodice, Vele Muno, aşezări de pustnici, cu case de piatră amintind de cele
de la Sasca Montană din Banat. Înainte de Jeian (Zejane), locul unde vrem
să ajungem neapărat, drumul merge paralel cu graniţa slovenă. Dintr-un
container de metal plantat sinistru într-o poeniţă veselă ies doi militari, doi
subofiţeri înarmaţi. Suntem reţinuţi vreme de 40 de minute. Paşapoartele
sunt cercetate filă cu filă, maşina percheziţionată. Încep întrebările: “De
ce nu aveţi «timbra» de la graniţa dintre Slovenia cu Croaţia? De ce nu
aveţi ştampila postului de frontieră?”. Miliţienii croaţi dau telefoane după
telefoane la şefii ierarhici din Rijeka. Apoi revin cu alte întrebări: “Unde
vreţi să mergeţi? De ce vreţi să mergeţi prin munţi?” Arătăm pe hartă pe
unde am intrat în Croaţia, descriem cu minuţiozitate chipul vameşei
croate, o doamnă de 30 de ani, cu ochelari, şi nu putem răspunde de ce
anume aceasta nu ne-a pus ştampila Republicii Hrvatska pe paşaport la intrarea în această ţară! Alte telefoane date de poliţişti. Ni se citesc numele
la receptor. Unul dintre ofiţeri iese din container: avem voie să tragem
maşina la umbră. Scot din geantă acreditarea de “Ambasador Itinerant al
Timişoarei”- varianta în limba engleză- şi chestia aceasta înmoaie, parcă,
cerbicia grănicerului croat! Citeşte cu atenţie documentul şi ne povesteşte
despre românii care intră clandestin în Croaţia ca să fugă în Slovenia şi,
de acolo, în Italia ori mai departe. “Ţigani sau români?”, întreb. “Şi ţigani
şi de-ai voştri!”, mă asigură, serios, poliţistul cel zelos.
Suntem lăsaţi să ne continuăm călătoria. La întoarcerea acasă, la
Timişoara, citesc într-un ziar central despre un raport al Interpolului care
a constatat că cele mai multe infracţiuni săvârşite de români în luna august a anului 1999 în Europa s-au petrecut în Croaţia: 70 la număr.
***
Coborâm către Fiume (Rjeka). La jumătatea drumului, către
dreapta, se află Zejane, satul istro-românilor noştri.La intrarea în Zejane
dăm peste un muntean care împinge la roabă. Vorbeşte bine ita-liana. De
la el aflăm că cel mai vârstnic om din aşezare ar fi Andrea Sancovic, care
ştie multe şi ne poate lămuri acele lucruri pe care vrem să le aflăm de121
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spre istro-români.
Zejane e un sat grupat de-a lungul unor pante deluroase iar casele
sunt înalt construite, ca pentru a se feri de neaştepate viituri. Există o stradă
principală care duce către locuinţa celui considerat a fi printre cei mai vârstnici oameni din sat, Andrea Sancovici. Clădirea arată ca o vilă de oraş. Dăm
să batem la uşă. Ne ajung din urmă un bărbat cam la vreo 40 de ani şi o
bătrânică vioaie. Suntem întrebaţi în italiană pe cine căutăm. Răspundem pe
româneşte şi ne pomenim că ni se vorbeşte în aceeaşi limbă: “Eu sunt
Vilem, sin... băiatul lui Andrea”. Iar bătrânica se recomandă: “Eu sunt nevasta «di Andrea»”. Intrăm în casă. Ne oprim în bucătăria-sufragerie şi ne
aşezăm pe o laviţă. Bătrânul Andrea Sancovici se ţine bine la cei optzeci şi
ceva de ani ai săi, deşi se vaită de inimă. Povestim că-i căutăm pe românii
din Istria, pe istro-români. Vilem, feciorul lui Andrea, ne asigură că ne aflăm
în singura aşezare din Croaţia unde se vorbeşte “limba cea veche”. Lovită
de o bănuială supărătoare, Cate, Catarina, soţia bătrânului Andrea, vrea să
se asigure: “Non sieti spia?” Nu suntem spioni, o liniştim pe dna Sancovici
cea bătrână. Există şi o doamnă Sancovici mai tânără, soţia lui Vilem, dar
ea e dalmatină şi nu intră în discuţie cu noi. Zâmbeşte, însă, şi ne aşează pe
masă suc de portocale. “Narangia!”. Încercăm marea cu degetul, să vedem
dacă suntem, cu adevărat, în casă de istro-români, neam din neamul dacoromanilor de odinioară. Îl întreb pe Vilem: “Dacă vorbesc româneşte cu
dumneavoastră mă puteţi înţelege?” Vilem: “Pă’, aia, înţeleg şi noi,
zicem!!”. “Vorbiţi ca şi vlahii din Timoc...” Vilem: ”Ce şi cuvintă ca şi noi?”
“Da.” Vilem: ”Noi cuvintăm în limba cea veche. Noi cuvintăm în jeiană.
Toţi oamenii în Jejan aşa cuvintă! Noi cuvintăm cu moaia. Cu mama...”
***
Bătrânul Andrea Sancovici se foieşte în scaun. Îl întreb pe Vilem:
“Dar tatăl tău ştie româneşte?”. Caterina Sancovici, îl îndeamnă pe bătrânul Andrea: “Zi şi tu!” Andrea: ”Eu voi cuvinta cum cuvintăm noi jăienţii. Noi cuvintăm jăianţi. Am cuvintat sub talieni. Sub nemacku. Atunci
am fost sub talianski. Şulele, patru ani am făcut soldatu în Italia. Şi aşa cuvintăm due cento ani fa!”. Întrebăm: “Nene Andrea, da’ de unde au venit
istro-românii ăştia. De unde veniţi dumneavoastră din urmă?” Catarina şi
122
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feciorul ei Vilem, într-un glas: “Când a venit?” Apoi doar Vilem: ”Teşco
zice de unde am venit. Dalie zicu că e po iezicu. Limba. Limba! E un bio
de rumunski. Ali, e dialect, eu nu ştiu! Eu voi zice jeianski”.
Bătrânu’ Andrea: “A venit de la munte, de la vârf. În urmă cu sto
ani.” Vilem: “A venit cu blaha. Cu oi. Blaha, le zicem. N-avem noi pe
jeansko pismo. Samo cuvintăm.”
***
În Zejane a fost şi o învăţătoare, acum în etate, care a scris o carte
despre limba jeianţă şi care trăieşte încă la Zagreb. “Tak gniga aviamo
pisaita nostra lingua. Completno! Cum se cheamă profesoara nu mă pot
zămisli! Ea a făcut doctoratu’ pe istro-romenă!”, povesteşte Vilem Sancovici, feciorul lui Andrea.
Stăm de vorbă de vreo două ore şi vechea limbă, comună, devine tot
mai... românească. Exerciţiu de limbă română, petrecut în munţii Istriei,
în casa lui Andrea Sancovici, în satul Jeian! Aici am învăţat “jeianţa”.
Limba crescătorilor de “blaha”. Aici, la dracu’ i se zice tot dracu’. Doar
bătrâna Cate Sancovici îi spune “diavolo”. La cal i se zice kalu. La copita
i se zice copita. “Ce se potcovea”, întăreşte Cate Sancovici, vorbind şi ea
româneşte deja într-un ritm mult mai înteţit. Vilem Sancovici numără pe
româneşte: ” Un’, doi, trei , patru, cinci, şase, şapte, opt, devet, deset...”
“Nouă, nu devet...” intervenim. Vilem Sancovici: “Noi îi zicem devet, po
hrvatku”. Bătrânul Andrea intervine: ”Deset e zece...”
Feciorul lui Vilem, Toni (Tone), înţelege “jeianska”, dar nu o scrie,
căci niciunul dintre istro-români rămaşi pe acolo nu scriu în “jeianska”.
Doar o vorbesc, o cuvintează. O transmit, din tată-n fiu, pe cale orală.
Andrea Sancovici: “Nikad n-a fost şcola romana la Zejane...” Bătrânul
Andrea tuşeşte şi-şi duce mâna la piept. Întreb: ”Ce vă doare?” “Irima”,
îmi răspunde. ”Irima...”
***
Inima unei mici comunităţi de români, de istro-români, bate tot
mai încet în nordul muntelui Uska, numit de italieni Monte Magiorre, în
satul Jeian, tot aşa ca şi a celei din Valea Valdarasa, care adăposteşte
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şapte sate istro-române, dintre care Şuşneviţa e cel mai populat. Şi cum
să nu bată tot mai slab inima istro-română când limba strămoşească se
uită dacă şcoală românească nu a existat în Penisula Istria decât între anii
1921-1925, la Susneviţa, satul natal al lui Andrei Glavina? Acesta, Andrei
Glavina, născut la Şuşnieviţa la anul 1881, e numit “Apostolul istroromânilor”. A studiat la Iaşi şi la Blaj, a publicat la anul 1905 un “Calindaru lu Rumeri din Istria” iar la anul 1921deschide în satul natal prima
şcoală românească din Peninsula Istria, botezând-o “Împăratul Traian” şi
care, la un moment fericit al scurtei ei existenţe, a avut peste 400 de elevi!
Nepotul lui Andrei Glavina, Pepe Glavina, trăieşte la Suşnieviţa şi a fost
descoperit, să zicem aşa, de un merituos artist fotograf din Ploeşti, Bogdan Banu, cel care a surprins în imagini frumoase şi clopotarii (căluşarii)
din Jeian.
***
A trecut prin Jeian şi scriitorul Andrei Rozin, la anul 2002, care
povesteşte: “Cu toate aceste informaţii adunate din ziare şi reviste mă îndreptam spre satul Zejane, unde speram să întâlnesc locuitori cu care să
încerc să vorbesc româneşte. Eram foarte emoţionat pentru că aveam sentimentul de a face un salt de câteva secole în istorie. Ca şi cum ai afla că
undeva, într-un colţ ascuns al pământului trăiesc nişte fiinţe care au cunoscut dinozaurii. De fapt, mai trăisem o astfel de experienţă, între altele
când am vizitat în Siria un sat în care se vorbeşte arameana, limbă în care
vorbea Isus. Dar de data aceasta speram să pot vorbi şi să ne înţelegem
fără traducător. Într-adevăr, în staţia de autobuz aud doi locuitori care-şi
spuneau: “Bură zi, ce faci?” “Bire”...
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Jeian în istro-română,
Seiane în Italiană,
Zejane în croată, nume
care vine
de la muntele Seja
din apropiere.
Jeian avea
în urmă cu 60 de ani
peste o sută de case, azi
dacă mai sunt
vreo treizeci şi ceva,
locuite de familiile Sancovici, Marmilici, Doricici, Turcovici,
Istanbulici, Ciceran
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Sus, Vilem şi Andrea Sancovici,
august 1999.
În dreapta paginii, Tone,
nepotul lui Andrea

În prim plan, Catarina Sancovici
Scoala din Suşneviţa, în care s-a predat
în limba română între anii 1921-1925

Clopotari
(căluşari)
din Jeian,
văzuţi de
Bogdan Banu
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SCURTE COMENTARII
la ediţia I
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“Jurnalul naţional”

Călător în ţara românilor
Gazetarul timişorean Dinu Barbu a călătorit în ultimii ani printre
românii din Balcani şi-şi istoriseşte peripeţiile în volumul “Călătorie în
Ţara Românilor” (“Editura Almanahul Banatului”). Capitolele sunt rezumatul întâlnirilor călătorului-reporter cu românii din Banatul Sârbesc, din
Timoc, oraşul Vidin, Macedonia, Grecia şi Croaţia. Autorul surprinde
poziţia unor lideri ai comunităţii româneşti, dar descoperă şi sinceritatea
omului simplu, devenit martor important în cartea “Călătorie în Ţara
Românilor”.
La Zagreb, în Croaţia, reporterul identifică o comunitate lati-nă “în
amorţire”, dar care se redeschide româneşte pe parcursul orelor de discuţie. Interesante sunt şi “adendele” lucrării, care cuprind interviuri cu
oameni politici ori documente oficiale adoptate de autorităţile de la Bucureşti privind soarta românilor de dincolo de graniţele ţării. Cartea se
constitue într-un semnal de alarmă pentru criza identităţii etnice
româneşti.
Valentin Zaschievici
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“Agenda zilei”

Astra Română şi-a desemnat noul preşedinte.
La sediul asociaţiei, jurnalistul Dinu Barbu a lansat o
“Călătorie în Ţara Românilor”
Un episod important s-a consumat ieri, 9 iunie 2000, în “familia”
Asociaţiei culturale Astra Română din Timişoara. Membrii cei mai de
seamă ai acestei instituţii, care polarizează în sud-vestul ţării preocupările
pentru românii de peste hotare, şi-au ales noii lideri, respectiv preşedintele, vicepreşedinţii, preşedintele de onoare, secretarul general şi comitetul director. Cu prilejul acestor alegeri, la sediul Astrei s-a reunit “crema”
intelectualităţii timişorene. Alegerea consiliului de conducere a constituit
punctul culminant al întâlnirii. Noul preşedinte al Astrei este, începând de
ieri, Gheorghe Ciuhandu, actualul primar al Timişoarei, vicepreşedinţi
sunt cei trei mari ierarhi bănăţeni, ÎPS Nicolae, mitropolitul Banatului,
P.S. Sa Laurenţiu Streza, episcop ortodox, de Caransebeş şi P.S. Sa
Alexandru Messian, episcop greco-catolic de Lugoj iar secretar general a
rămas în continuare profesorul Cristea Sandu Timoc. La propunerea mitropolitului Banatului, senatorul Ştefan Drăgulescu a fost ales preşedinte
de onoare al Asociaţiei. Ca o completare a întregii manifestări, în final a
avut loc lansarea cărţii gazetarului Dinu Barbu, intitulată “Călătorie în
Ţara Românilor”. După cum arăta Corneliu Popovici, “este o carte de reporter, curajoasă, năbădăioasă, pe care doar Dinu Barbu putea să o
scrie“(...)
Delia FOLTEAN
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“TIMIŞOARA”

O realitate tristă, cuprinsă între coperţile
unei cărţi: “Călătorie în Ţara Românilor”
O realitate extrem de dureroasă a zilelor noastre şi despre care, din
păcate, se vorbeşte mult prea puţin, este situaţia românilor din jurul
României. Dacă alte ţări fac tot ce le stă în putinţă pentru a-i face pe etnicii lor de peste graniţe să se simtă cât mai aproape de casă, românii din
afara graniţelor sunt cufundaţi într-un vid informaţional aproape complet.
Nimănui nu pare să-i pese de faptul că există români în Serbia, în Slovenia, în Ungaria, în Grecia…
Unul dintre puţinii cărora le-a păsat de românii din jurul ţării este
Dinu Barbu, al cărui demers jurnalistic legat de ei s-a concretizat printr-o carte lansată în cursul zile de ieri: “Călătorie în Ţara Românilor”.
Cartea - mai mult decât o simplă culegere de reportaje - poate fi luată ca
un roman (unul scris în stilul inconfundabil al lui Dinu Barbu). Un roman
care, în locul ficţiunii, însă, conţine numai elemente şi situaţii dureros de
reale.
Aventura lui Dinu Barbu - căci despre o aventură e vorba - porneşte
din Mittel-Europa, acest aşa-zis spaţiu pe care autorul consideră că l-am
pierdut - e vorba despre Banatul nostru, care nu mai este acelaşi loc populat de români, evrei, nemţi, unguri - ci un Banat în care sunt şi foarte
mulţi ardeleni, moldoveni, olteni, dar care, la rândul lor, au devenit nostalgici, s-au “bănăţenizat”. Dinu Barbu surprinde, în paginile dedicate
acestei Mittel-Europe, şi drama şvabilor care au ales calea exilului. “La
11 km de Weidenthal se află, se afla un alt sat: Lindenfeld. Mai trăiesc
acolo doar două familii. Onkel Sepp râde, ştirb: “Tomnu’ tragă, touă
familii sunt în tot satul, ta nu forbesc între ei…”. Într-o notiţă, Dinu spune
că ultimul locuitor din Lindenfeld a murit în 1998, accidentat de o maşină.
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Anul trecut, o familie emigrată în Germania s-a întors în satul pustiu.
Celor doi şvabi întorşi acasă Guvernul le-a cerut chirie pentru fosta lor
locuinţă din sat!
Mai departe, Dinu Barbu trece pe la românii din Ungaria, din
Timoc, din Banatul sârbesc, din Bulgaria, din Macedonia grecească, la
istro-românii din Croaţia… Şi, extrem de scurt, dar foarte convingător,
Dinu Barbu povesteşte drama celor care încearcă să-şi păstreze indentitatea românească şi a celor cărora le e frică să mai recunoască faptul că
sunt români sau aromâni
Un alt capitol interesant al cărţii este reprezentat de un interviu luat
lui Corneliu Coposu în 1993, care vorbeşte de dreptul României de a
revendica Torontalul, unde, chiar dacă e greu să faci modificări de frontieră, poţi, totuşi, să asiguri o viaţă spirituală românească pentru românii
care sunt dincolo de frontieră, în Banat şi în Timoc.
Dincolo de acestea, însă, cartea lui Dinu Barbu rămâne o mărturie.
O mărturie a unei realităţi triste, pe care, cu toţii, suntem datori să o
cunoaştem…
Flavius BONCEA
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“Renaşterea bănăţeană”

În căutarea indentităţii etnice

Provocator este chiar însuşi titlul recentei cărţi a lui Dinu Barbu,
apărută la Editura “Almanahul Banatului” din Timişoara. Aceasta se numeşte “Călătorie în Ţara Românilor”. Despre care “Ţară a Românilor”
este vorba aici? - avându-se în vedere că, după restrânsul capitol I “Mitell
- Europa” (în care este arătată noua structură demografică a unor aşezări
bănăţene colonizate de austrieci) întreaga carte este constituită din
prezentarea unor realităţi ale minorităţilor româneşti din zona ungurească
a Julei, a celei din sudul Dunării (din Serbia şi Bulgaria), a aromânilor
(din Albania, Macedonia, Grecia) şi a istro-românilor (din Croaţia). Dar
la modul figurat, din perspectivă metaforică stănesciană (limba română,
ca patrie) cosângenii noştri etnici, ce intră sub alte jurisdicţii teritoriale,
“locuiesc” în Ţara Românilor.
De fapt, întreaga carte a lui Dinu Barbu este o provocare, susţinută
tensional, atât în sfera informaţională cât şi la nivelul mijloacelor de exprimare. Ea captivează la lectură, pentru că este scrisă fără restricţii
metodologice, având o natură eterogenă, ca specificitate literară. Aceasta
decurgând tocmai din resursele identităţii auctoriale, constituită din împletirea orhanică a trăsăturilor definitorii ale jurnalistului, prozatorului, istoricului Dinu Barbu. S-a ajuns, astfel, la un gen al unei scriituri
supracategoriale, în care, dincolo de continua iscodire gazetărească, este
omniprezent harul prozatorului. Totul desfăşurându-se fără constrângeri
culturale sau psihologice, simţindu-se pregnant bucuria descoperirii unor
fapte semnificative şi plăcerea de a le scrie. Dintre multele exemple, în
acest sens, menţionez episodul legat de istro-românii din localitatea Zejane (Croaţia). Membrii comunităţii de aici, români într-o stare latentă, au
redevenit români, după ce reporterul a vorbit cu ei - ceea ce a însemnat,
pentru autor cea mai mare descoperire a vieţii lui - după cum mărturisea
la lansarea acestei cărţi, din săptămâna trecută. Tot în acea împrejurare,
Dinu Barbu considera că anexele (“adendele” acestei cărţi sunt mai im201
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portante decât restul, adică decât reportajele propriu-zise). Are dreptate
doar parţial şi asta numai din punct de vedere al istoricului, al cetăţeanului român dornic ca fraţii noştri de dincolo de graniţele ţării să fie sprijiniţi
pentru a-şi păstra identitatea itnică, dându-li-se posibilitatea să-şi cultive
limba, să-şi perpetueze obiceiurile, să se afirme spiritual, având şcoală,
biserică, mass-media în limba maternă.
În “Adende” sunt cuprinse materiale documentare: “Seniorul” (un
interviu din 7 mai 1993, cu Corneliu Coposu, discuţia având loc “la puţin
timp după ce oamenii politici importanţi din Timişoara adresaseră o
scrisoare Seniorului, în care erau detaliate cele văzute şi constatate în drumurile făcute în Timoc şi în Banatul Sârbesc”); “Valea Valahilor” (o relatare a lui Bora Geambru din Geanova, localitate timoceană din preajma
Negotimului, care spune - după cum mai afirmase şi altădată - că “toată
Valea Dunării de aici se numea (aşa-i spun şi nemţii “Valahische Ebene”)
Valea Valahilor. Iar cel mai mare oraş din Vale e Bucureştiul); “Despre
românii uitaţi şi tăinuiţi din Timoc” (un documentar alcătuit de Cristea
Sandu Timoc); “Întru apărarea românilor de pretutindeni”. Memoria referitor la starea de fapt şi de drept a legăturilor statului român cu persoane
şi comunităţi româneşti din lume comparativ cu organisme similare de
stat din diferite state. (Referat din anul 1999 privind Comunitatea eclesială
românească din Ungaria); “Parohiile noastre” (O schiţă monografică a
localităţii Straja din apropierea Vârşeţului, elaborată de părintele vicar
Moise Ianeş); “Raportul Comisiei pentru Cultură şi Educaţie privind
problema aromânilor (elaborat în iunie 1997, la Strassbourg, şi prezentat
de dl Luis Maria de Puig). Aceste materiale răsfrâng o mai clară înţelegere
a stării în care se află românitatea din Ungaria, Timoc, Voivodina şi viguroasa ramură a comunităţii aromâne din Balcani. Totodată, documentarele respective învederează actualitatea problemelor minorităţii
române din teritoriile respective, în primul rând pentru România care trebuie să le rezolve, punându-le în discuţie în cadrul relaţiilor diplomatice
cu guvernele statelor în care locuiesc aceste comunităţi româneşti, precum
şi la forurile internaţionale care reglementează drepturile etniilor mi202
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noritare. În ansamblu, cartea “Călătorie în Ţara Românilor” de Dinu
Barbu poate fi şi un semnal de alarmă, cu un convingător, real substrat
politic privind criza identitară etnică şvăbească - pentru Banat;
românească - pentru Ungaria, Serbia, Bulgaria, Albania, Macedonia, Grecia, Croaţia). Eu, care sunt documentat asupra istoriei şi stării actuale ale
comunităţilor româneşti din jurul ţării noastre, spun, fără falsă modestie,
că pot aprecia, în mod obiectiv, meritele şi scăderile unei asemenea lucrări. O parte din merite le-am menţionat mai sus, iar în privinţa neajunsurilor observ că unele aspecte sunt surprinse doar la suprafaţă, reporterul
lăsându-se furat de goana condeiului, de dominanta plăcere de a scrie.
Aurel TURCUŞ
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“Puterea 4”

Românii din afară, văzuţi de Dinu Barbu
Jurnalistul timişorean Dinu Barbu a lansat ieri, 9 iunie 2000, o nouă
carte a editurii pe care o conduce. Este vorba despre volumul “Călătorie
în Ţara Românilor”, rezultatul mai multor vizite în comunităţile româneşti
de peste hotare, de la sate izolate din Croaţia până la spaţiile populate de
aromânii din Grecia. La evenimentul de ieri au participat, alături de autor,
prof. dr. Gheorghe Ciuhandu şi părintele Constantin Micu, acum în calitate de “călători”. Atât ei, cât şi Cristea Sandu Timoc, secretarul general
al Asociaţiei Culturale “Astra Română”, au subliniat valoarea pe care
cartea lui Dinu Barbu o reprezintă pentru diaspora română din zona Balcanilor. Apărut la Editura “Almanahul Banatului”, volumul “Călătorie în
Ţara Românilor” este, în primul rând, un important document istoric,
care, prin numeroasele mărturii culese de autor, încearcă o legătură între
comunităţile neştiute până astăzi despre viaţa de zi cu zi, limbajul şi obiceiurile românilor şi aromânilor din Balcani, cu toate amprentele lăsate de
culturile şi societăţile din care acum fac parte.
Radu ANDRONESCU
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“TIMIŞOARA”

“Călătorie în Ţara Românilor”
“Călătorie în Ţara Românilor”, autor cunoscutul jurnalist Dinu
Barbu, prezintă istoria românilor de dincolo de graniţe. Este o carte de
călătorie, chiar în mijlocul acelor români zişi valahi, vlahi, macedoromâni, ţinţari, aromâni etc., care se află pe aproape toată întinderea
Peninsulei Balcanice. Frumosul volum a văzut lumina tiparului la Editura “Almanahul Banatului” din Timişoara şi are 15 capitole. Dintre acestea amintim: Falia - care face o scurtă prezentare a Banatului istoric, apoi
trecerea în revistă a locuitorilor români din Banatul sârbesc, discuţii cu
preoţii, cu redactorii ziarului de limba română “Libertatea” şi cu cei mai
de seamă gospodari ai satelor; în capitolul Tribalia, se descrie o regiune
de aproximativ 40.000 kmp, locuită de peste 2,2 milioane de români
(vlahi) - o populaţir romanizată încă din anul 6 înainte de Hristos. Şi aici,
autorul călător, trecând prin zecile de sate româneşti, stă de vorbă cu notabilităţi şi cu săteni care întreabă: “De ce noi, românii din sudul Dunării
nu suntem pomeniţi în comunicatele oficiale româno-iugoslave? De ce
nu avem preoţi români în biserice noastre?” şi multe alte dureri sufleteşti.
Apoi, călătoria merge mai departe, dincolo de Timoc, la românii din Bulgaria, unde, gazda autorului, Boris Geambru spune: “Valea aceasta e ocupată de români. De vlahi cum s-ar zice! De aceea, valea, până la Dunăre
şi dincolo, I se spune “Valea Vlahilor”. Şi sârbii o numesc la fel. Iar nemţii
îi spun “Valahische Ebene”. Şi ştii care e cel mai mare oraş din Valea
Vlahilor? E Bucureştiul, măi!”. În capitolul Iorgos Zogratos, autorul ne
poartă prin Macedonia grecească, unde trăiesc mulţi aromâni şi care îi
povestesc: “Nu avem voie, măi, române, să ne păstrăm limba! Grecii
nu-i lasă pe copiii noştri să vorbească la şcoală, aşa că îi învăţăm acasă”.
Participând la o nuntă de aromâni, acelaşi aromân îi spune: “Noi suntem
două mii de români - ţi-am spus - dar nu ne căsătorim cu greci. Noi numai
cu români de căsătorim”. În capitolul “Limba jeianţă”, Dinu Barbu ne
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poartă prin “Peninsula Istria” în căutarea ultimilor români, apoi, în zona
montană Croaţia, unde, în două sate mai sunt vreo 4-5.000 de români.
Într-unul din sate, un locuitor i se adresează: “Noi cuvintam în limba cea
veche. Noi cuvintam în jeiană. Toţii oamenii în Zejane aşa cuvintă. Noi
cuvintăm cu moaia. Cu mama…”. Apoi, autorul călător stă de vorbă cu
alţi săteni, care, la rândul lor, îi destăinuie durerile.
Câteva pagini sunt închinate “Seniorului” Corneliu Coposu şi în tot
cuprinsul cărţii sunt zeci de fotografii şi documente care ne prezintă o istorie zbuciumată a acestor fii ai limbii române.
Volumul “Călătorie în Ţara Românilor” se încheie cu Adende: “Despre românii uitaţi şi tăinuiţi din Timoc”; “Valea Vlahilor”, “Întru apărarea
românilor de pretutindeni”, “Parohiile noastre”, “Raportul Comisiei pentru Cultură şi Educaţie privind problema aromânilor”.
Wilhelm WEISS
Weiss Wilhelm s-a născut la 24 ianuarie 1927,
la Cernăuţi — Bucovina. Petrece copilăria la Paşcani, iar în 1944 se refugiază la Timişoara.Condamnat pe motive politice la şase ani de muncă
silnică şi la confiscarea totală a averii (mai 1952).
Eliberat după patru ani de temniţă
grea, prin decretul de amnistie din
1955. Debut literar în ziarul “Naţiunea”, condus de George Călinescu
(1946). A obţinut numeroase premii
literare. A fost inclus în peste 15 volume colective de proză şi poezie,
apărute la diferite edituri din ţară,
între care “Lacrimile pământului,
apărut la Editura “Marineasa” din
Timişoara (2001). Redactor la cotidianul “Timişoara” , din 1992 şi până la trecerea
sa la cele veşnice.
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“Redeşteptarea”
Viaţa cărţilor

Rădăcini…

O altă Românie trăieşte în afara României! O “ţară” ciudată, populată de unii care îşi zic fârşeroţi, istro-români, cuţovlahi sau, mai la modă,
americani, canadieni, australieni, italieni, germani… Mai bogaţi ori mai
săraci, luptând pentru vorba mamei sau străduindu-se să o uite cât mai
repede, toţi aceştia poartă cu ei rădăcinile naşterii şi, oricât le-ar ciunti, ele
tot răzbat la suprafaţă, adesea pe neaşteptate, pentru a le aminti că dorul
este un cuvânt ce nu are nevoie de dicţionar. Mulţi au fugit din ţară. Şi mai
mulţi au emigrat. Drumuri ducând spre vest, pentru că acolo trăia
(trăieşte) lumina. Speranţa. Bunăstarea. O lumină pe care aici o eliberăm
doar la alegeri, zăvorându-o şi mai bine după aceea. Şi cum să nu te întrebi dacă fi-vom capabili vreodată să îmbrăcăm hainele lui Greuceanu
pentru a trăi frumos aici, aici, aici…
Frământat probabul şi de asemenea gânduri, publicistul timi-şorean
Dinu Barbu a pornit la drum pentru a descoperi câte ceva din chipul acestei Românii ce sfidează politica şi statisticile măsurându-se, tăcutp, doar
cu propria-i veşnicie…
Totul începe (spectaculor şi firesc) cu… o absenţă. A nemţilor. În
locul lor au răsărit monstruozităţi cu turnuleţe, lăsând prostul gust să se
lăfăie stidător. Repulsia nici nu mai trebuie explicată. În locul hărniciei,
cinstei, devoţiunii… autorul găseşte doar vântul bătând la răscrucile drumurilor şi case covârşite de singurătatea zidurilor. Două-trei veacuri spulberate în numai câţiva ani! O dramă pentru Banatul învăţat să se fălească
mereu cu obrazul său inconfundabil, dăltuit din trăsăturile atâtor naţii!
Dinu Barbu se apropie de chipul realităţii fără idei preconcepute: vede, ascultă, notează. Din adâncul frazelor înecate în stricteţea obiectivităţii răzbat însă adesea trăirilor drumeţului: “La anul 1999 o familie din
Lindenfeld emigrată în Germania s-a reîntors în satul pustiu. Guvernul
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României a cerut celor doi şvabi întorşi pe meleagurile natale (soţ şi soţie)
chirie pe fosta lor locuinţă din sat!”
Paşii îl poartă şi dincolo de hotare, prin locuri unde abia mai pâlpâie
româna, limbă ce a sfidat timpul şi atâţia cuceritori. Peste tot oamenii
rezistă vremurilor şi statelor cum pot. Unii îşi abandonează etnia, alţii se
mândresc cu ea. Călătorul, contrariat sau bucuros, caut explicaţii, răsfoieşte statistici, citează recomandările U.E. Stă de vorbă cu oamenii, mai
ales sătenii, care, fireşte, se simt abandonaţi de patria mamă, dar speră că
lucrurile se vor îndrepta. Comitete, reviste, biserici - printre remedii.
Graniţele mereu inhibatoare. Politica - aşişderea. Şi totuşi…
“Călătorie în Ţara Românilor” este un drum copleşitor spre
rădăcinile unui popor răspândit şi în afara vetrei, din pusta maghiară, până
în munţii tociţi de istorie ai Greciei. O coborâre în plămada limbii române.
Dorin MURARIU
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“VIP ÎN BANAT”

Semnificaţia unei cărţi
Dincolo de cartea lui Dinu Barbu, “Călătorie în Ţara Românilor”,
se află efectul, mult mai larg, semnificaţia actuală a acesteia. Contrar
aparenţelor, nu e vorba de impresiile de călătorie ale unui naţionalist. În
nuanţa unui bun simţ bănăţean, cu amprenta scriitorului, sunt surprinse în
stop-cadru elemente din existenţa românilor aflaţi, prin graniţa istoriei, în
ţările care dau ocol României. Cartea este un semnal; dincolo de momentele de viaţă individualizate cu măiestrie gazetărească, se insinuează
că toate aceste aspecte ale izolării şi deznaţionalizării românilor trebuie
să stea în atenţia guvernării noastre.
Desigur, România trebuie să poarte de grijă propriei populaţii, în
mare parte jerpelită şi înfometată, precum şi minorităţilor maghiară, sârbă,
bulgară etc., care îşi duc greu viaţa într-o ţară în care se simt ca nişte captivi ai neputincioasei administraţii româneşti, mai proastă decât cea
maghiară, bulgară, sârbă, ucraineană, greacă. Se simte Ungaria destul de
puternică în interior pentru a-şi apăra naţionalitatea maghiară din România şi chiar pentru a da sfaturi în direcţia politicii ce trebuie s-o adopte
românii în privinţa acesteia? Probabil. Dacă nu ne-a trecut prin minte vreo
idee în acest sens, să luăm exemplu de la guvernul maghiar şi să ne implicăm în privinţa păstrării culturii şi civilizaţiei specifice la românii din
alte ţări. Politica faţă de minorităţile noastre rămase fără voia lor în afara
fruntăriilor României nu înseamnă amestec politicianist în treburile altor
stăpâniri sau revendicări teritoriale. Românii din afară există ca români
numai dacă vor, dacă îşi modelează o conştiinţă de sine populând numeroase insule de latinitate în mări ugro-slavo-greceşti.
Trebuie să ajutăm ca această conştiinţă să se formeze pentru ca ea
să păstreze un adevărat tezaur de istorie, etnografie şi artă.O infuzie de
românism, un balon de oxigen constând în cărţi şi schimb de studenţi, nu
înseamnă prea mult, cu toată criza economică şi de credibilitate. Şi să nu
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uităm că universitatea pe care o refuzăm maghia-rilor este aceeaşi cu cea
care este refuzată românilor din Bucovina sau Serbia. Să nu uite nici
vecinii şi “pretinii” noştri că avem obligaţia să plângem pe umerii sârbilor pentru ce le-au făcut americanii sau albanezii; atâta timp cât vlahii
din Timoc se plâng de deznaţionalizare nu văd de ce sunt autorizate manifestări pro-Miloşevici, cu steaguri iugoslave (cum au făcut sârbii timişeni în mod neconstituţional). În calitate de cetăţeni loiali României,
minorităţile noastre mai bine s-ar situa alături de revendicările românilor,
alături de care duc o viaţă mai grea decât aceea a connaţionalilor din
“ţările mamă”. Nu e o instigare, ci o chemare la colaborare frăţească sub
cerul românesc.
Lucian E. BURERIU

210

Calatorie in Tara Romanilor ed a II-a 04-12-2008 v8:Layout 1 03.07.2012 09:34 Page 211

Călătorie în Țara Românilor

“AGENDA ZILEI”

În Ţara Românilor se mai întâmplă
şi poveşti frumoase
Jurnalistul Dinu Barbu a donat Astrei
drepturile de autor pentru cartea sa

Povestea cu proprietatea intelectuală şi drepturile de autor la români
e una la fel de delicată precum cea a ... igienei toaletelor publice, par
exemplu. În condiţiile în care editorii plătesc statului taxe precum făcătorii de mezeluri sau de adidaşi, să publici o carte e-o mare îndrăzneală;
un act care presupune ori un curaj nebun, ori o mulţime de prieteni cu
buzunare doldora. De obicei, autorul se-alege cu bucuria de a-şi vedea
cartea tipărită, şi eventual, cu un număr de exemplare. Pentru o carte senzaţional de frumoasă, de reportaje dintr-o Ţară a Românilor însemnând
locul cu predilecţie ospitalier în care trăiesc români, oriunde ar fi asta,
jurnalistul Dinu Barbu a primit drept de autor 70 de volume a câte 50.000
de lei exemplarul. Pe care, fără să stea pe gânduri, le-a donat Astrei
Române. “Călătoria în Ţara Românilor” s-a vândut precum pâinea caldă,
iar Astra a încasat binişor 3 milioane şi jumătate, bani numai buni să mai
facă ceva exact pentru românii despre care scrie Dinu Barbu. Uneori,
chiar în realitate, povestea drepturilor de autor e o poveste frumoasă...
Simona POPOVICI DONICI
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DE ACELAŞI AUTOR
JOCART I-(în colaborare cu Ioan Buna şi Marcel Brăileanu)caleidoscop istorico-matematic, Editura Helicon Banat- 1988
PATA - proză scurtă, Editura Marineasa, 1995, cu o prefaţă de
Daniel Vighi
JOCART II - (în colaborare cu Nic Lengher şi Ioan Buna), Editura
Almanahul Banatului, 1995
CĂLĂTORIE ÎN ŢARA ROMÂNILOR, ediţia I, reportaje de
călătorie, Editura Almanahul Banatului, 2000
LECŢIA DE NUMĂRAT BURGTEMESUL, ediţia I, poezie,
ediţie trilingvă: română, engleză (Radu Andronescu) şi aromână (Vasile
Todi), Editura Almanahul Banatului, 2001- cu o postfaţă de Marcel Tolcea şi Radu Radoslav
GHIDUL TIMIŞOAREI - nomenclatorul străzilor (ediţia îngrijită, în colaborare cu Donna Winter), Editura Almanahul Banatului, 2004,
cu o prefaţă de Radu Radoslav
DEDICAŢII (ş’alte graţii) - parodii, Editura Almanahul Banatului 2005, cu o prefaţă de Ioan Viorel Boldureanu
I LOVE TIMIŞOARA, pocket-guide, ediţiile I-V, în limbile
română, germană, franceză şi engleză, Editura Almanahul Banatului
(2000-2006), cu o postfaţă de Harry Morgan- W.P.C.
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MIC ATLAS ADMINISTRATIV AL JUDEŢULUI TIMIŞ caleidoscop, partea I, ediţie îngrijită, editat de Centrul de Cultură şi Artă
al Judeţului Timiş, 2007
LECŢIA DE NUMĂRAT BURGTEMESUL, ediţia a II-a, Editura Almanahul Banatului, 2008
MIC ATLAS AL JUDEŢULUI TIMIŞ , ediţia I, Editura Artpress, 2008
PATA (Ciudatat confuzie a profesorului Mugurel Balaure),
ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Artpress, 2009
MIC ATLAS AL JUDEŢULUI TIMIŞ, ediţiile II-IV, revăzute şi
adăugite, 2009-2011
BRIEF GUIDE OF TIMIS COUNTY, ediţia I, Editura Eurostampa 2010
BRIEF GUIDE OF TIMIŞ COUNTY, ediţia a II-a, revăzută şi
adăugită Editura Artpress, 2011
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ADENDE
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Sandu Cristea Timoc
Preşedinte executiv al românilor timoceni din Serbia

Despre românii uitaţi şi tăinuiţi din Timoc
(Serbia de răsărit şi Bulgaria de NV, circa
1.2 milioane)
Ce ar trebui să ştim despre regiunea dintre Morava – Timoc, din
Serbia de N-E în Evul Mediu – Timoceania)
l Lepeni Vir – localitate preistorică (veche de peste 6.000 de ani),
din neolitic, pe Dunăre, nu departe de Doni Milanovac, locul de naştere
al lui Baba Novac, generalul lui Mihai Viteazu (îi zicea atunci Portiza); e
cea mai veche vatră de civilizaţie europeană.
l Cele 4 tabule romane imperiale de la Cazanele Dunării: Tabula
Tiberia; Tabula Claudia; Tabula Vespasiană; Tabula Traiana;
l „Podul lui Traian“ cu piciorul din dreapta la satul Costol
(Castello, din faţa Severinului);
l Decebalum, în Evul Mediu numit Deci, azi Praova, lângă hidrocentrala de la Porţile de Fier II;
l Geanova (sârbizată după 1920 în Duşanovac) are două urme romane de mare însemnătate: prima, Castelul de vară al împăratului Traian
de pe deal, şi a doua, „Rovine“ de la „Bolboroşi“, unde se crede că s-a dat
al doilea război de la „Rovine“ (1395), între turci şi sârbi, ca aliaţi şi
Mircea cel Bătrân. Aici cade în luptă Crali Marko. În piatra din podul de
la Sârbovlaşi stă scris, după Felix Kanitz din Viena: „Zdesi zamce krali
Marko“ (Aici a murit regele Marcu), pentru că-l ucisese Mircea, Marko
dându-se de partea turcilor cu oştirea sa adusă din Macedonia, deşi era în
grad de rudenie cu Mircea.
Între anii 1560-1833 românii timoceni din Sangiacul Vidinului dintre Morava - Timoc, aflată sub administraţie turcească, au primit de la
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sultani statutul de provincie autonomă cu principi de limbă şi sânge
româno-vlah.
l La Geanova s-a născut preotul Furnică, tatăl prof. Dr. Atanasie
Popovici, fost director al Şcolii Normale din Timişoara şi diplomat la Belgrad din 1935 până în 1944. El a fost delegatul românilor din Serbia la
Conferinţa de Pace de la Paris în 1919, când a cerut anexarea regiunii
Timocului la România, pe baza argumentului că altfel statul în care
trăieşte o va asimila; tot aici e născut învăţătorul Gheorghe Ciuciu-Iovici
al Coti, cu fiul său, Constantin Ciuciu-Timoc, care lucrează la NASA Los Angeles - SUA.
Aşezarea Geanovei din epoca turcească a fost socotită ca un sat alcătuit din români nesupuşi, mai totdeauna rebeli, în conflict cu turcii sau
cu administraţia agresivă şi dispreţuitoare sârbească. Era cunoscut ca un
sat al haiducilor.
l Mânăstirea din „Gevrin“, aşezare între Geanova - Coroglaş, pe un
pârâu. Locuitorii din Coroglaşi (azi Miloşevo) îşi amintesc de pietrele funerare neobişnuit de late şi înalte (aşa arătau în 1937), de unde concluzia
că erau aşezate pe mormintele unor conducători de oşti româneşti, posibil Rovine II, 1395;
l Mânăstirea Vracna (Vratna), lângă Uroviţa, mare sat românesc,
este zidită (după C. C. Giurescu) de Basarab I, ca şi Mânăstiriţa din faţa
Severinului cu Saina de la Hidrocentrala Porţile de Fier I. Care e posibil
să fi fost refăcută mai târziu, prin secolul al XV-lea, de un alt domnitor
român, din familia Ghica. Azi mânăstirea este locuită de maici sârbe.
Între munţii Artani (Rtani) şi Timocul Negru – Zona Zăiceri, între
1495 - 1507, Radu cel Mare construieşte 10 mănăstiri din care mai rezistă
trei şi micul său palat din centrul oraşului Zăiceri, numit de sârbi „Conacul
lui Radulbeg“.
La 1733 erau peste 80 de biserici româneşti numai în zona Pojarevac - Craina - Margina.
l Cetatea Fetislam din Cladova, în faţa Severinului, ocupată odată
de Mihai Viteazu şi de Baba Novac, iar la 1809 eliberată de Tudor
Vladimirescu, împreună cu sârbul Petar Dobrniac.
l „Tabula Traiana“, în amonte de Orşova, este scoasă şi ridicată
deasupra apei cu doi metri, ea şi-a pierdut din farmecul imperial: abia se
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mai vede; la stânga ei sunt munţii Ştirbi Mari şi Mici (în sârbeşte Strbac).
l Negotin (oraş) - aici se poate vedea casa lui Ştefan Mocrăneanţu
(născut în satul Mocrani - românesc, va ajunge cel mai mare muzicolog
sârb. Astăzi nimeni nu are curajul să spună că este de origine românească,
din familia „Pârţache“, familie ce are şi azi case în sat şi proprietăţi.
Tot aici a purtat lupte un revoluţionar sârb, Haiduk Velcu (18041813), venit de la izvoarele Timocului, ajutat de căpitanul valahilor,
Nicola Abraş din Bucopcea, şi de Pavel Vladimirescu, fratele lui Tudor
Vladimirescu, în bătălia cu turcii de la 1807, la asalt participă 4-500 cavaleri panduri din Oltenia, trimişi de Tudor.
Tot în acest ţinut puţin cunoscut s-au născut: Paul Matei din Melniţa pe Mlava, care-i conduce pe români în Revoluţie la 1809, iar capul
său şi al lui Ştefan Singelici (liderul) zac lângă Niş (Naissus) în Turnul de
Cranii - “operă” turcească.
l Zaicear (Zăiceri - în româneşte): aici se află micul palat al lui
„Radulbeg“, adică al lui Radu cel Mare (1507).
Tot aici prima biserică e zidită de un preot român venit din Banat.
Pe când prima biserică din oraşul Pojaveraţ (Podul Lung), este construită tot de preotul românovlah - Şerban venit din Banat. Românii din Timoc
vorbesc dialectul daco-român şi au două graiuri: cel din faţa Olteniei din
Bulgaria şi Serbia, se numeşte „ţărean“, iar cel din sudul Banatului din
Serbia se numeşte grai” muncenesc” şi “ungurenesc”.
Locuitorii români din bazinul dunărean se mai numesc dunărinţi,
frătuţi, mistriţoi şi timoceni. Numărul lor este falsificat, ajungându-se la
circa 1700 vlahi, deşi sunt a doua populaţie după sârbi, 11,10%, după Jaksici, 1/6 din populaţie după Szoba Ioszef şi 1.100.000 vlahi, după ziarul
dlui Vuk Draşcovici, Srpska Rec - Beograd, mai 1996. Sub turci erau 498
de sate la 1560, iar sub sârbi 485 în 1906…
Nu sunt recunoscuţi minoritate etnică, deşi în Serbia sunt 31 minorităţi recunoscute, doar românii timoceni nu sunt recunoscuţi, fiind prea
numeroşi, prea conservativi, la un pas de România, cu două hidrocentrale
şi două poduri peste Dunăre. N-au nici un drept cultural în limba maternă,
nici şcoli, biserici, radio sau TV. Trăiesc în cinci judeţe în Serbia şi un
judeţ în Bulgaria.
Prin Dacia Aureliană (Timoc sau Timoceania) a trecut, se crede,
131

Calatorie in Tara Romanilor ed a II-a 04-12-2008 v8:Layout 1 03.07.2012 09:20 Page 132

Dinu Barbu

apostolul lui Isus Sf. Andrei. Păstorii s-au creştinat şi au căpătat denumirea de vlahi. În schimb Sf. Andrei, când a ajuns în Grecia la Patras,
populaţia l-a dezavuat şi l-au condamnat la moarte răstignindu-l cu capul
în jos.
Între secolele II şi IV apar în vatra de formare a poporului român din
zona Porţile de Fier (cu nordul şi sudul Dunării) primele episcopii creştine din Europa: Episcopia de la Aquae (posibil de la Dunăre - Pravda, numită Decebalum şi mai târziu Deci, sau de la Geanova - Negotin Coaglaşi).
A doua episcopie creştină este semnalată tot în Timoc la Remesiana
(Arceri), nu departe de Vidin. Dăinuie şi azi inscripţia pe o piatră:
Anastasia = Cea mai fericită
Remesiana = Remesiana
Semper floreat = Veşnic va înflori.
În acest spaţiu geografic din Dacia Aureliană şi Traiană s-a format
limba română (Ernest Gamillscheg - G. Weygand, Block).
Din 1991 şi 1999 românii timoceni din Serbia de NE au înfiinţat
„Mişcarea democrată a românilor din Serbia“ - preşedinte Dimitrie Crăciunovici.
La Vidin, în Bulgaria, s-a înfiinţat în 1992 „Asociaţia Vlahilor din
Bulgaria - preşedinte ing. Ivan Alexandrov.
Notă
- În august 1937 învăţătorul Sandu Cristea din satul Zlocutea
mergea cu un memoriu la Belgrad spre a-l preda reginei Marioara,
sperând ca o românca îl va înţelege pe el, dar şi pe timocenii lui. Cristea
Sandu Timoc s-a înşelat însă. Principesa Mărioara sau Maria de România
(Marie von Hohenzollern-Sigmaringen, 6 ianuarie 1900 – 22 iunie 1961)
devenise Regina Marija, ca soţie a regelui Alexandru I şi Regina mamă.
Cel mai mare fiu al ei a fost Petru al II-lea, ultimul rege al sârbilor
croaţilor şi slovenilor.. Sandu Timoc avusese încredere în Regina
Mărioara pentru că o ştia fiica lui Ferdinand I, Întregitorul României, dar
s-a înşelat amarnic. Românul timocean a fost alungat de la palat, trimis
cu domiciliu forţat şi obligat să lucreze la o carieră de piatră pentru că în132
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drăznise să ceară înfiinţarea de şcoli româneşti în ţinutul său natal.
- În mai 1945, o delegaţie de români timoceni, din zona oraşelor
Zacerilor si Bor, condusă de Iancu lu Moana Simionovici (poet si publicist) ajunge la Iosif Broz Tito şi-i cere recunoaşterea ca etnie a românilor
din Valea Timoc şi Valea Moravei şi drepturi culturale. Ce a urmat? În
anul 1948 au fost desfiinţate ziarele româneşti ,,Vorba noastră” si ,,Lucrul nostru”. Postul de radio de la Zaiceri care emitea în limba română a
fost închis iar redactorii arestaţi...
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Întru apărarea românilor de pretutindeni
Memoriu referitor la starea de fapt şi de drept a legăturilor statului
român cu persoane şi comunităţi româneşti din lume comparativ cu organisme similare de stat din diferite state (1999)
I. Referitor la Comunitatea eclasială românească din Ungaria
Comunitatea ortodoxă a românilor din Ungaria, foarte puternică la
sfârşitul secolului trecut, avea biserică proprie în Budapesta. Prin asimilare şi schimbarea raportului între etnii, actualmente Biserica Ortodoxă a
Românilor a fost transformată în Biserică Ortodoxă Maghiară.
Astfel numărul parohiilor a scăzut îngrijorător şi, deşi statul maghiar numeşte această „asimilare naturală“, se poate observa caracterul
forţat al acestui proces, fie şi prin simpla analizare a cifrelor statistice.
Parohiile româneşti ortodoxe din Ungaria sunt următoarele:
Această listă a fost întocmită de preoţii:
1. Aurel Becan – 6932 loc. Magyarcsanad, str. Fon nr. 42, tel.
003662261568
2. Marius Maghiaru – 1075, Budapesta, str. Hollo nr. 8, tel.
003613226071
Comunitatea greco-catolică a românilor din Ungaria, care cândva
număra în jur de 150.000 de membri, a fost cea mai afectată de procesul
asimilării forţate. În prezent, aceştia sunt maghiarizaţi în proporţie de 9899%.
Biserica Greco-Catolică din Ungaria a constituit ţinta prioritară a
procesului de deznaţionalizare, materializat în dispariţia acesteia şi înlocuirea sa de către Biserica Greco-Catolică Maghiară, o creaţie artificială a autorităţilor ungaro-austriece, ce avea ca obiectiv principal
maghiarizarea românilor.
În Ungaria, ca şi în România, activitatea Bisericii Greco-Catolice a
fost interzisă până în 1990, credincioşii respectivi fiind nevoiţi să-şi sa134
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tisfacă aspiraţiile spirituale în cadrul Bisericilor Romano-Catolice.
Chiar şi după căderea regimului comunist şi acordarea dreptului la
asociere, comunităţile româneşti din rit greco-catolic din Ungaria s-au
găsit în situaţia de a nu-şi putea exercita propria religie.
Pentru a îndeplini una dintre recomandările Consiliului Europei
privind libertăţile religioase, ca o condiţie de integrare în structurile euroatlantice, guvernul ungar a încercat revigorarea acestor comunităţi. În
acest sens, le-au fost distribuite două milioane de forinţi de la bugetul
naţional. Ca urmare, au fost organizate trei comunităţi greco-catolice şi în
localităţile Bedeu, Leta-Mare şi Pocei, ceilalţi credincioşi fiind nevoiţi să
participe în continuare la serviciile religioase oficiate ocazional de către
diverşi misionari greco-catolici din România, care se deplasează periodic
în Ungaria, sau să asiste la slujbele în rit romano-catolic. Preoţii sunt de
naţionalitate ungară, necunoscători ai limbii române şi sunt numiţi de
către Episcopia din Nyiregyhaza.
Pentru a demonstra Uniunii Europene disponibilitatea guvernului
maghiar de a avea atitudini politice favorabile destinderii relaţiilor cu
România, autorităţile au dat dispoziţii organelor de frontieră să faciliteze
accesul preoţilor greco-catolici care vin din această ţară pentru a desfăşura
unele activităţi specifice în rândul românilor din Ungaria.
Din punctul de vedere canonic, comunităţile greco-catolice ale minorităţii române din Ungaria sunt supuse jurisdicţional aşa-zisei Episcopii
Greco-Catolice Maghiare din Nyiregyhaza şi Congregaţiei pentru Bisericile Orientale de la Vatican.
Din punctul de vedere financiar, statul maghiar susţine reconstruirea
şi restaurarea unui număr de trei biserici româneşti.
Este evidentă necesitatea implicării statului român pentru a construi biserici ortodoxe româneşti în mai multe locuri unde comunitatea ar
putea forma şi susţine parohii noi. Considerăm că aceasta este o modalitate foarte importantă de coagulare a comunităţii româneşti.
(Referat primit prin amabilitatea domnului Gabriel Aoşan, director Comunicare la Primăria Municipiului Timişoara în luna mai
2000)
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Parohiile noastre

Straja
La răscrucea de drumuri care uneşte două şosele de seamă - Belgrad
- Biserica Albă şi Vîrşeţ - Biserica Albă, este aşezată comuna românească
Straja. Situată în pitoreasca porţiune dintre Caraş şi Canalul Dunăre-TisaDunăre, cu casele-i frumoase şi străzile înfrijite, Straja încântă privirile
trecătorilor, care, apreciind curăţenia acestui sat, uneori îi atribuie şi epitetul de „sat nemţesc“.
Şi, într-adevăr, cea dintâi denumire a satului, care se aminteşte la
anul 1716, este denumirea nemţească a Lagerdorf, aducă „satul lagărului“.
În iarna anului 1716-1717 aici era lagărul cavaleriei imperiale (habsburgice
- n.n.) cu scopul de a apăra localitatea Palanka de atacurile turcilor. După
retragerea armatei, din însoţitorii, comercianţii militari şi meseriaşii imperiali rămaşi aici, s-a dezvoltat localitatea Lagerdorf. Pe linie bisericească, Lagerdoful aparţinea mai întâi Vîrşeţului, iar apoi, la anul 1733,
Bisericii Albe. Istoricul Borovski afirmă că, după alungarea turcilor, Mercy
a colonizat această localitate cu colonişti germani. La anul 1734 se aminteşte drept colonie germană în districtul Vârşeţului. Încă în acea vreme
Lagerdorful avea poştă şi, la Căraş, o moară a nemţilor din Vîrşeţ.
La anul 1738 această colonie a fost desfiinţată.
***
Şase ani mai târziu, la 1744, fiind satul părăsit, aici s-au aşezat români veniţi din Oltenia. Aceasta mărturisesc şi numele de familie Craiovan, Tismănariu, Băiaş, Roşianu etc., care se menţin până astăzi în acest
sat.
La anul 1749 Lagerdorful avea 85 de case. Borovski afirmă că în
anul 1761 comuna era locuită de români şi era notată pe harta geografică.
Regeritor la venirea oltenilor în Banat, deci şi în Straja, menţionăm
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că în războiul dintre anii 1737-1739 exploatările miniere din zona Oraviţei
şi-au diminuat ritmul sau chiar au stagnat cu totul, unele fabrici fiind distruse. Aerariul austriac, simţind criza economică în urma războiului, a reorganizat exploatarea minelor, iar conducerea acestora a căutat noi braţe
de muncă, pe care le-au adus în număr mare din Oltenia şi Muntenia.
Se afirmă că primele grupuri de olteni au venit în Banat încă pe timpul olcupaţiei turceşti şi s-au aşezat unde erau minele vechi. Nicolae
Tincu Velia apreciază că între anii 1641-1646 13.000 de olteni au venit în
Banat, din cauza birurilor grele. După lupta de la Mohacs (1526), devenind stăpâni în Banat, turcii au redeschis minele părăsite, dar negăsind
experţi în Banat, I-au adus din Oltenia, de la minele cu trecut vechi: Baia
de Aramă, Baia de Fier, Cărbuneşti.
Alte rânduri de colonişti olteni au venit în Banat pe timpul Mariei
Tereza. Istoricul George Popovici, protopop, precizează şi numărul lor:
4.878 de familii cu 16.889 suflete între anii 1768-1771, „iară de la finea
războiului cu totul 25.000 de suflete“, în răstimp de 10 ani fiind colonizate cca 50.000 de suflete.
În Banat sunt 22 de comune în care s-au aşezat oltenii. Trei comune
sunt în Banatul iugoslav: Straja, Satu Nou şi Sân-Mihai, iar 19 sunt în
România: Moldova Nouă, Moldoviţa, Padina Matei, Coronini (astăzi
Pescari), Dubova, Cărbunari, Ştipănari, Sasca Montană, Oraviţa Montană, Rusca Montană, Rusova Nouă, Dognecea, Văliug, Ocna de Fier,
Oţelul Roşu, Comloşul Bănăţean şi Bocşa Montană. Majoritatea
coloniştilor veniţi în Banat sunt din judeţele Mehedinţi, Gorj şi Vâlcea.
Numele de familie care se menţin şi astăzi în aceste comune amintesc de
localităţile de unde au venit: Băiaş sau Băieş - Baia de Aramă, Tismănariu - de la Tismana, Velceanu sau Vâlceanu şi Velceleanu - de la Vâlcea sau de la Vâlcele, Craiovan - de la Craiova, Roşianu - de la Roşia,
Boboiescu - de la Boboieşti, Stroia sau Stroiescu - de la Stroieşti etc.
Locuitorii acestor sate, deci şi străjenlor, li se spune că sunt
„bufeni“. Nu este prea bine cunoscută originea acestui nume de „bufan“.
După unii s-au trage din „îndeletnicirea de cărbunari a multora dintre ei,
adică de oameni care duceau o viaţă de noapte, ca bufniţele, prin păduri,
arzând cărbuni de lemn pentru nevoile uzinelor“. Însuşi Nicolae Iorga
vorbind despre ei, zice: „… Bufeni, adică acei români din pădurea cu
137

Calatorie in Tara Romanilor ed a II-a 04-12-2008 v8:Layout 1 03.07.2012 09:20 Page 138

Dinu Barbu

bufniţe“. Bufenilor li se mai zice şi „ţărani“, „âerani“ sau „ţereni“, adică
veniţi din ţară, spre deosebire de băştinaşi, cărora oltenii veniţi în Banat
le zic „frătuţi“, adică fraţi. Numirea de „frătuţi“ pentru fraţii neolteni din
satele vecine este folosită de străjeni şi în prezent.
Stabilindu-se în localităţile bănăţene amintite, coloniştii olteni, fiind
oameni harnici, s-au pus temeinic pe lucru şi au câştigat destul de bine,
mai ales minerii. De aici a ieşit zicala: „Bani ca la Sasca“, adică la mină
la Sasca se câştiga mult.
La anul 1782 aici trăiesc 917 locuitori ortodocşi.
În cel de-al doilea şi ultimul război cu turcii, această localitate a
avut iarăşi un rol de seamă. Şi de data aceasta de aici a fost apărată
Palanka. În aprilie 1789 aici a fost staţionat comandantul corpului de armată Wenzel Colloredo.
Biserica a fost construită în anul 1792, iar în anul 1802, satul avea
910 locuitori.
La anul 1810 familia Lagerauer a arendat „moara nemţească“, în
proprietatea căreia a rămas până la terminarea celui de-al doilea război
mondial.
În anul 1838 localitatea Lagerdorf este alipită Batalionului sârbesc,
iar în 1845 Regimentul sârbesc de graniţă şi companie de Iasenova.
În octombrie 1848 aici a fost staţionată o tabără a armatei sârbeşti
din Alibunar, sub conducerea lui Bobulici, pentru a întrerupe ungurilor
legătura dintre Vârşeţ şi Biserica Albă. Această tabără însă a fost nimicită de armata generalului maghiar Jovan Damianovici.
Drumul Lagerdorf-Vârşeţ a fost construit în anul 1857.
La anul 1873 satul este alipit judeţului Caraş, iar în 1876 judeţului
Timiş.
Staţia de cale ferată a fost deschisă aici la anul 1891.
Afirmaţia că denumirea de Straja, adică strajă sau santinelă la
graniţa ţării, se foloseşte din anul 1880 este greşită, deoarece în actele
parohiale din această comună se vede clar că şi înainte de anul 1880 a
fost folosită numirea de Straja.
Ungurii i-au zis Temes-Strazsa (1894) şi Temesor (1911).
La anul 1880 a fost închisă poşta din Straja, iar în 1902 a fost redeschisă.
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Cât priveşte numărul locuitorilor acestei localităţi în jumătatea a
doua a veacului trecut şi în prima parte a veacului XX, acesta este mereu
în creştere. Iată câteva date: la anul 1854 satul avea 1.195 de suflete; la
1869 – 1.242 locuitori; la 1880 - 1.510; la 1900 - 1.606; la 1910 - 1.678
locuitori.
***
În primul război mondial 70 de tineri străjeni şi-au pierdut viaţa,
care însă nu sunt uitaţi de săteni, ci în fiecare an la Praznicul Înălţării
Domnului - Ziua Eroilor - se oficiază parastas pomenindu-se numele lor.
Potrivit recensământului din 31 ianuarie 1921, la Straja au trăit
1.482 locuitori, dintre care 1.389 români, 17 sârbi, 10 nemţi, 14 unguri şi
52 de alte naţionalităţi.
Stabilindu-se în noua localitate, străbunii străjeni au fost strâns
legaţi întreolaltă prin credinţa sfântă creştinească, întemeind aici îndată o
parohie românească şi apoi construindu-şi o biserică în care se adunau la
rugăciune. Aici învăţau cinstea şi omenia în frumoasa limbă a mamei,
căci Biserica le-a fost întotdeauna mama cea bună, păstrătoare a sufletului şi a datinilor româneşti. Influenţa străină, fie ca ideologie, fie ca limbă,
în vremuri vitrege, chiar dacă în alte instituţii a reuşit să pătrundă, în biserică nu a pătruns! Aici, în biserică, se vesteşte de la cea dintâi aşezare
a românilor la Straja, până în prezent, aceeaşi învăţătură sfântă
creştinească în dulcele grai românesc.
Nu dispunem de date despre biserica veche din Straja, cea ridicată
în 1792, care, împreună cu arhiva parohială veche, a fost aprinsă în revoluţia din 1848.
Totuşi avem păstrate trei inscripţii în faţa actualei biserici, pe trei
lespezi funerare, din care două încă sunt descifrabile şi care vorbesc despre viaţa religioasă organizată la Straja, în frunte cu preotul, la scurt timp
după întemeierea satului. Inscripţiile sunt cu litere chirilice, dar în limba
română. Pe cea dintâi stă scris: „Aicia să odihneaşte roaba lui Dumnezeu
maica preotească pope Iacov şi muma ei Florica leata 1758“. Deci, aici e
vorba de preoteasa preotului Iacov, care a decedat la anul 1758. Aşadar,
acesta este numele primului preot pe care îl cunoaştem: Iacov.
Cea de a doua inscripţie are deasupra o cruce cu iniţialele „IS HS
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NI KA“, iar dedesubt stă scris: „A.O.R.D. popa Mihail Nicolae vici
dekem. 6 1784“, adică: „Aici odihneşte robul lui Dumnezeu popa Mihail
Nicolae vici, decembrie 6 1784“. Iată numele altui preot: „Mihail Nicolae vici, care a decedat la 6 decembrie 1784. E interesant aici faptul că numele Nicolaevici, care există şi astăzi în Straja în această privinţă, nu este
scris împreunat, ci Nicolae vici. Adausul „vici“ este despărţit de Nicolae.
Nu ne permite nici spaţiul să intrăm mai detaliat în lămurirea acestui
nume, care desigur poate constitui subiectul unui studiu aparte.
Pe cea de a treia placă de piatră se pot citi doar literele „Georgi“.
Cealaltă parte a inscripţiei e deteriorată. Nu-i exclus ca „George“ să fie
numele unui alt preot care servea la vechea biserică. Actuala biserică a
fost zidită la anul 1854, cu hramul: Naşterea Născătoarei de Dumnezeu.
În biserică se păstrează până în prezent două sfeşnice având o inscripţie în limba română cu litere chirilice: „Aceste două sfeşnice s-au
făcut prin ostăneala Comunităţii Străjii prin parohul Schintei şi Mihail
Ioanovici la anul 1856“. Aşadar, la anul 1856 preot la Straja este Ştefan
Popovici şi serveşte mai mulţi ani această parohie, căci şi după zece ani
constripţia parohială este semnată de acelaşi preot paroh.
La anul 1873 biserica a fost zugrăvită. Aceasta se vede din inscripţia
ce se păstrează în biserică până astăzi pe balconul corului, cu următorul
conţinut: „1873 S’a zugrăvitu acestu locaşiu cu spesele acestei comuni
prin stăruintea fostului preotu Iosifu Popa fiindu antiste Nicolau Buga ear
epitropu Parasciu Isacu, Georgie Nicolaeviciu şi Teodoru Turturea la 30
augustu 1873, zugravi D. Turku Oravicza“.
În anul 1874 paroh la Straja este preotul Constantin G. Spineanu, iar
în 1875 preotul Ieremia Pavlovici.
Atât preotul Iosif Popa cât şi preotul Constantin Spineanu în anul
1875 erau decedaţi, deoarece într-un act din acel an se amintesc două
preotese văduve în Straja: Ecaterina Popa şi Maria Spineanu.
Din anul 1876 parohia Straja este încredinţată spre păstorire preotului Martin Şdicu, originar din Răchitova. Acest preot serveşte la Straja
44 de ani, adică până la moartea sa în aprilie 1920. În ultimul deceniu
bătrânul preot Martin Şdicu a fost ajutat de fiul său, preotul capelan Aurel
Şdicu, care însă a decedat în anul 1919. Din aprilie 1920 la Straja începe
să servească preotul Ion Mităr, care administrează atât parohia Straja cât
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şi Oreşaţul. Din anul 1926 până în 1929, alături de preotul Ion Mităr la
Straja serveşte şi tânărul capelan preotul Corneliu Şdicu. Din 1932 până
în 1940 preotul Adam Măran din Oreşaţ de multe ori îl suplineşte pe preotul Mităr la serviciile divine din Straja.
În anul 1935 a fost restaurat interiorul bisericii, ceea ce se vede şi
din cea de a doua inscripţie de pe balconul corului, având următorul
conţinut: „S-a restaurat şi pictat din nou această sfântă Biserică pe spesele
Comunei Bisericeşti, fiind paroh preotul Ion Mităr, preşedinte al Consiliului Parohial: Nicolae Barbulor şi epitropi: Costa Gurilă, Pavel Rusta şi
Gheorghe Buga. Notar Aleksandru Skintei, vic. Preşedinte Petru Tismănar, pictor Karl şi Josef Loffler 1935“.
Preotul Ion Mităr serveşte la Straja până în luna mai 1943, iar din
iunie 1943 serveşte preotul Ioan Ivaşcu din Oreşaţ. Devenind parohia vacantă, din anul 1948 paroh la Straja vine preotul Corneliu Şdicu şi păstoreşte această parohie până în vara anul 1978, iar în toamna aceluiaşi an
parohia rămâne vacantă, administrată fiind prin intermitenţă de preoţii
Ion Jumanca, Aurel Danciu şi Gheorghe Morariu. De la data de 8 septembrie 1979 până în prezent parohia Straja este încredinţată spre păstorire preotului Moise Ianeş.
Pentru înfrumuseţarea slujbelor dumnezeieşti, la Straja se aminteşte
existenţa unui cor bărbătesc de 70 de persoane. Cel dintâi instructor a fost
Iosif Micu din Coştei. După câteva luni conducerea corului este preluată
de agricultorul Ion Băiaş - Burcu din Straja, care dirijează corul până în
anul 1925. De la acest an până la cel de al doilea război mondial conducător al corului este Gheorghe Bugă, iar din 1945 până astăzi dirijorul
corului din Straja este Ştefan Bugă - Vucicu. Acest cor, pe lângă participarea până în prezent la Sfintele Slujbe în Biserică şi la înmormântări, a
participat la mai multe serbări şi festivităţi corale cu caracter laic în Straja
şi în alte comune.
În anul 1931 - 1932 la Straja a fost înfiinţat şi un cor mixt de către
preotul Ion Mităr. Acest cor, la 15 august 1934, Sântă-Maria Mare - nedeia
la Ciclova, a participat la aniversarea jubileului de 200 de ani de la venirea
bufenilor în Banat. Cu acest prilej corul din Straja a cântat înainte de masă
în biserică la Sf. Liturghie, iar după masă a prezentat un program de cântece corale. La această aniversare de la Ciclova corul a fost condus de
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preotul Ion Mităr.
În anul 1925 la Straja a fost înfiinţată fanfara, având la început 14,
iar mai târziu 22 membri. Cu acest prilej, la „rugarea membrilor fanfarei
pentru un ajutor din lada sf. Biserici“ şi pentru un „ajutor împrumut de
5.000 dinari pe un termen de un an de zile“, în şedinţa din 20 septembrie
1925 „Comitetul parohial decide ca din casa s. Biserici să se doneze pe
seama fanfarei nou înfiinţate suma de 1000 dinari“ şi 5000 dinari drept
împrumut pe un an, sume care au fost acordate din casa Bisericii pentru
cumpărarea instrumentelor.
Primul instructor a fost Iosif Micu din Coştei, care a condus fanfara
din anul 1925 până în 1927. Din acest an conducerea fanfarei este preluată de Ion Burcu. La anul 1937 fanfara se reîmprospătează cu fanfariştii
tineri sub conducerea lui Nicolae Iorga din Vlaicovăţ. După aceea, până
în anul 1949 fanfara n-a avut un dirijor stabil, ci a fost instruită, după
posibilităţi, de muzicieni pensionari de la fanfara militară Vaclav Valek şi
Aloiz Zaha din Vârşeţ. Din anul 1949 fanfara din Straja este condusă de
Iosif Roman, obţinând succese remarcabile la diverse fersivităţi şi întreceri organizate în ţara noastră, ba şi în afara ei.
Pe lângă participarea la înmormântări religioase, fanfara din Straja
a cântat şi la slujba Învierii din ziua Paştilor, până la sfârşitul celui de-al
doilea război mondial. De atunci fanfara n-a mai cântat la Înviere (motivele nu le menţionăm aici) până în anul 1987, când, pentru prima dată,
după o absenţă atât de lungă, fanfara a apărut din nou la slujba Învierii în
dimineaţa zilei de Paşti, răsunând iarăşi peste sat „Învierea“ şi „Hristos a
înviat“ în sunete de fanfară.
Privind turnul bisericii din Straja, se vede pe el înscris cu cifre de
tinichea anul 1899. În acel an turnul a fost reparat complet, acoperit fiind
cu „ţinc plech“ nou de către maestrul George Mechel din Vârşeţ.
În anul 1913 a fost zidită casa culturală a bisericii, „în colţul străzii
de la avlia bisericii“, de către „Bauunternehmer Johann Schmidt“ din
Jamul Mare, dar numai zidurile şi plafonul din beton.
În primul război mondial, la ordinul Ministerului de Culte şi de
Război, în ziua de 6/19 octombrie 1916 au fost predate comandei militare
două clopote ale bisericii: cel mare (de 366 kg) şi cel mic (de 114,5 kg),
rămânând biserica doar cu un clopot. Dar în anul următor, 1917, a fost luat
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şi clopotul cel mijlociu, ce mai rămăsese, prin emisarii comandei militare
din Timişoara. Primind o despăgubire pentru cele trei clopote, conducerea
parohială s-a îngrijit îndată de cumpărarea altor clopote în locul celor
luate. Astfel în anul 1918 a fost cumpărat un clopot de oţel de 300 + 105
kg, de la Reşiţa.
În anul 1921 a fost adaptată şi terminată casa culturală din curtea
bisericii de către Konrad Reiss, Mauermeister din Zagaiţa. Acelaşi Reiss
în anul 1923 a zidit crucea din hotarul Străjii, „din cărămidă arsă cu maltăr
şi cement“, în locul celei vechi de lemn, care, din cauza vremii, s-a deteriorat. Această cruce înălţată în „Dealul viilor“, în anul 1924 a fost înzestrată cu patru icoane şi îngrădită cu grilaj de fier, înreprinzător al acestei
lucrări fiind Aurel Luca din Straja. În acelaşi an, 1924, au fost cumpărate
încă două clopote pentru biserică, din Ljublijana: unul de 170 kg, în tonul
D şi altul de 550 kg, în tonul G. Sfinţirea acestor clopote a avut loc în
cadrul unei măreţe festivităţi, în duminica din 16 noiembrie 1924.
După doi ani, în 1926, a fost cumpărat plaţul şi casa de la nepoata
preotului Martin Şdicu, Valeria, spre a-i servi de casă parohială. Această
clădire, fiind veche, a fost dărâmată şi în locul ei în anul 1971 a fost zidită casa parohială cea nouă (de astăzi), partea de la stradă, iar în 1978
partea din curte. Atât cea dintâi, cât şi cea de a doua zidire au fost făcute
prin munca benevolă şi donaţiile credincioşilor străjeni… Merit deosebit
pentru zidirea acestei măreţe case parohiale au membrii Comitetului parohial din cele două perioade de muncă în frunte cu acelaşi preşedinte: Ştefan Bugă - Vucicu.
Numărul locuitorilor acestui sat în ultimele decenii a fost mereu în
descreştere, aşa încât în prezent este scăzut sub cifra de 1000. Totuşi străjenii au rămas străjeni de strajă, ca şi în trecut, care înfruntă vânturi sau
furtuni şi-şi păstrează datinile sfinte, limba străbună şi credinţa strămoşească, comori sufleteşti ce le trasmit şi generaţiilor viitoare. Strâns
uniţi în jurul Bisericii, străjenii sunt uniţi şi întreolaltă, bine ştiind adevărul sfânt, de 2000 de ani, ce se vesteşte aici de la întemeierea satului,
că numai din iubirea faţă de Dumnezeu izvorăşte şi adevărata iubire faţă
de aproapele şi numai păstrând legătura cu cerul se asigură legătura cu
strămoşii, adevărata legătură întreolaltă şi chezăşia viitorului.
Preot Moise Ianeş, Vicar
143

Calatorie in Tara Romanilor ed a II-a 04-12-2008 v8:Layout 1 03.07.2012 09:20 Page 144

Dinu Barbu

Bibliografie
1. Nicolae Corneanu – Monografia Eparhiei Caransebeş, Caransebeş, 1940.
2. Felix Milleker: Geshichte der Gemeiden der Weisskirchner
Gegend, Bela Crkva (Weisskirchen), 1930.
3. Anton Eberst: Muzicki amateri Vojvodine, Novi Sad, 1974.
4. Vasile Vărădean - Monumente bisericeşti şi culturale din zona
Oraviţei, Timişoara, 1981.
5. Documente ale arhivei parohiale din Straja.

144

Calatorie in Tara Romanilor ed a II-a 04-12-2008 v8:Layout 1 03.07.2012 09:20 Page 145

Călătorie în Țara Românilor

Raportul Comisiei pentru Cultură
şi Educaţie privind problema aromânilor 1
Elaborat: iunie 1997, la Strasbourg, în cadrul Comisiei pentru cultură şi educaţie, prezentat de dl Luis Maria de Puig.
Expunere de motive
Cuvânt înainte
Prezentul raport urmăreşte să atragă atenţia Adunării asupra
ameninţărilor care apasă asupra viitorului unui popor puţin cunoscut, dar
care constituie parte integrantă a mozaicului cultural european. Acest
popor, despre ale cărui origini specialiştii au opinii diferite, trăieşte de
două milenii în Peninsula Balcanică. El nu şi-a constituit niciodată un stat
independent şi a fost adesea minoritar în ţările în care trăieşte.
În tot cursul istoriei sale, acest popor a ştiut să întreţină legături de
bună vecinătate cu diferite popoare cu care a convieţuit şi cu care convieţuieşte şi în prezent. În ciuda unei oarecare tendinţe către integrare - integrare care a fost aproape totală în partea de nord-vest a Balcanilor acest popor a reuşit să-şi menţină omogenitatea lingvistică şi culturală.
Totuşi, el nu constituie o „comunitate“ în sensul unui grup organizat;
numai în urma schimbărilor politice petrecute în ultimii ani în aproape
toate ţările în care trăieşte, acest popor a reuşit să constituie asociaţii culturale locale, regionale şi naţionale care au realizat contacte internaţionale.
Aromânii reprezintă un fenomen istoric şi cultural extrem de special, chiar unic. Totuşi, această originalitate culturală este în pericol şi
dispariţia limbii aromâne este inevitabilă dacă instituţiile europene, în
special Consiliul Europei, nu îi vor acorda sprijinul. De altfel, ar fi imposibil de imaginat ca noi să putem asista, fără a face nimic, la dispariţia
unei asemenea bogăţii lingvistice şi culturale. Spre deosebire de alte
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grupări minoritare, aromânii nu formulează revendicări de ordin politic şi
cer numai să li se acorde sprijin pentru a-şi păstra limba şi cultura, parte
integrantă a patrimoniului cultural european.
Introducere
În mai 1994 dl Ferrarini şi câţiva colegi ai săi, printre care eu însumi
am prezentat o propunere de directivă privind comunitatea aromână.
Această propunere a fost trimisă de către Biroul Adunării Comisiei pentru cultură şi educaţiei pentru raport, Comisiei pentru probleme juridice
şi ale drepturilor omului şi Comisiei pentru relaţiile cu ţările europene
nemembre, pentru aviz.
De îndată ce am fost numit raportor, am început să constitui o documentare privind această problemă şi am luat legătura cu mai mulţi
reprezentanţi ai comunităţilor aromâne din Europa şi din Statele Unite. De
mai multe ori am plănuit să mă deplasez pentru a întâlni aromâni în satele
lor strămoşeşti şi, în mai 1996, am fost la Veria, unde am întâlnit membri
ai asociaţiei valahilor. În septembrie am participat la Colocviul privind
limba şi cultura aromână, cae a avut loc la Universitatea din Freiburg.
În septembrie 1995 am trimis un chestionar referitor la drepturile
culturale ale aromânilor adresat autorităţilor competente din Albania, Bulgaria, Grecia, „Fosta Republică Iugoslavă Macedonia“ şi România, prin
intermediul preşedinţilor delegaţiilor parlamentare respective. Acelaşi
chestionar a fost pus la dispoziţia Uniunii pentru limba şi cultura aromână
(Freiburg), pentru a fi distribuit asociaţiilor aromâne. Mai mult de 12
răspunsuri au fost primite din partea unor delegaţii parlamentare, a unor
asociaţii ale aromânilor şi din partea unor persoane cu privire la situaţia
din Albania, Grecia, „fosta Republică Iugoslavă Macedonia“, Serbia şi
România. Profesorul Max Peyfus de la Institutul pentru cercetarea Europei estice şi sudice al Universităţii din Viena şi profesorul Hans-Martin Gauger, romanist la Universitatea din Freiburg, cărora le mulţumesc,
mi-au trimis comentarii asupra variantelor succesive ale anteproiectului
de raport. Ţin, de asemenea, să mulţumesc colegului meu grec Aristotelis
Pavlidis pentru toate informaţiile furnizate pe care, desigur, le-am luat în
considerare.
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Prezentul raport se bazează pe răspunsurile la chestionare, pe materialul pus la dispoziţie de diferite asociaţii ale aromânilor, pe informaţiile furnizate de către Reprezentanţele Permanente ale Bulgariei,
Greciei, „Fostei Republici Iugoslave Macedonia“ şi României pe lângă
Consiliul europei şi pe consultarea unei bibliografii considerabile, atât cu
privire la aromâni, la istoria, limba şi cultura lor, cât şi cu privire la lucrări
mai generale despre istoria şi limbile din Balcani (a se vedea bibliografia).
În prima parte a expunerii voi face o scurtă prezentare istorică, după care
mă voi referi la situaţia actuală şi la problemele aromânilor din diferitele
ţări în care ei trăiesc de 2000 de ani.
Originile şi istoria poporului aromân
Macedo-românii, valahii (sau vlahii), denumiţi uneori mavrovlahi,
cuţivlahi sau ţinţari, şi care se autodenumesc aromâni, sunt înrudiţi cu
românii de pe malul stâng al Dunării. Limba lor, macedoromâna, aparţine
familiei române a limbilor latine, la fel ca dacoromâna (vorbită în România), meglenoromâna (vorbită încă în câteva sate din regiunea Gevgelika,
la frontiera dintre „Fosta Republică Iugoslavă Macedonia“ şi Grecia) şi
istroromâna (aproape dispărută). Primul text aromân, găsit în Albania,
datează din 1731 şi doar din secolul al XVIII-lea există o istorie a
aromânilor, bazată pe documente, deşi există mai multe referinţe istorice
anterioare cu privire la „valahi“, cuvânt care provine din denumirea
generică dată de primii slavi popoarelor care vorbeau limba latină (sau o
limbă latinizată).
În ceea ce priveşte originile vlahilor, opiniile diferă. Pare probabil,
în ceea ce priveşte originile lor, colonizarea romană a Balcanilor, începută
în secolul al III-lea î.e.n. Potrivit unor istorici, aromânii provin din
popoarele ilirice latinizate şi din legionarii romani stabiliţi în Balcani, ca
urmare a cuceririi Macedoniei de către Paulus-Emilius în anul 168 î.e.n.
Totuşi, grecii i-au considerat greci latinizaţi, bulgarii îi apreciază ca descendenţi ai tracilor şi românii le precizează ca origine o ramură a dacilor
romanizaţi. Studiile de lingvistică comparativă indică drept structură a
limbii aromâne apropiere de albaneză - singura limbă ilirică încă vie fapt care mă face să cred că prima ipoteză este cea bună. Faptul că pro147
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cesul de colonizare romană a Macedoniei a început mai devreme şi a durat
mai mult decât cea a Daciei ar indica faptul că aromânii i-ar fi precedat
pe români în istoria Balcanilor.
În timpul ocupaţiei romane, limba aromânilor a fost puternic influenţată de limba latină. La începutul evului mediu, în timpul marilor invazii a Balcanilor de către slavi, populaţiile aromâne s-au dispersat şi au
supravieţuit numai acele comunităţi care s-au refugiat în munţi; acestea
şi-au păstrat limba şi cultura.
Aromânii apar în documente istorice la sfârşitul secolului X,
răspândiţi, în general, în regiunile muntoase ale Peninsulei Balcanice, de
la Istria până în Grecia şi de la Adriatică la Marea Neagră, concentraţi îndeosebi în două grupuri mari: unul în lungul munţilor Haemus, al doilea
în nordul Greciei, în Tesalia şi în sudul Macedoniei, dar mai ales în masivul Pind. Potrivit mărturiilor rămase de la contemporani, activitatea
principală a valahilor este păstoritul, dar şi comerţul, care explică dispersia lor în toată zona Balcanilor.
Benjamin de Tudela, evreu din Spania, care a călătorit în Europa
de sud-est şi în Orientul Mijlociu în anii 1159-1173, se referă la valahi în
lucrarea sa „Carte de călătorii“. Potrivit celor scrise de el, valahii se bucurau de o oarecare independenţă în zonele înalte ale munţilor. Istoricii,
însepcial cei bulgari, admit că muntenii valahi au jucat un rol important
în răscoala condusă de fraţii Teodor-Petre şi Ion-Arsen (probabil de origine bulgaro-cumană) împotriva Bizanţului în anul 1186, răscoală care se
află la începuturile a ceea ce poartă numele „al doilea regat bulgar“.
Cucerirea otomană din secolele XIV şi XV nu schimbă deloc soarta
aromânilor, ca urmare a faptului că se bucură de o oarecare automonie
religioasă şi culturală în cadrul milliet-ului (statut al unei naţionalităţi recunoscută ca distinctă în cadrul Imperiului Otoman), acordată creştinilor
ortodocşi. Potrivit mărturiei lui Pouqueville, consul al împăratului francez
Napoleon I, acreditat pe lângă Paşa Ali din Janina, guvernator al Epirului, valahii aveau un statut special şi plăteau numai un tribut redus mamei
Marelui Sultan. Această poziţie privilegiată a aromânilor este confirmată
şi de alţi autori. N. Malcolm, de exemplu, relatează că aromânii erau scutiţi oficial de respectarea legilor care interziceau, între altele, portul
armelor de către nemusulmani.
148

Calatorie in Tara Romanilor ed a II-a 04-12-2008 v8:Layout 1 03.07.2012 09:20 Page 149

Călătorie în Țara Românilor

Otomanii şi-au dat seama că mobilitatea şi puternica tradiţie militară a valahilor puteau să le fie utile; acest lucru le-a permis să întreţină
o miliţie naţională ai cărei membri se numeau armatoles, iar şefii acestora
erau copitani. Prin intermediul măsurilor fiscale şi prin permisiunea de a
jefui, în teritoriul inamic, această miliţie era folosită pentru a păzi frontiera dinspre Imperiul Otoman şi cel Habsburgic. Este interesant de
menţionat că, potrivit unor istorici, Imperiul Habsburgic a ajuns la aceeaşi
concluzie şi i-a utilizat pe valahii care fuseseră împinşi către nord de către
înaintarea otomanilor, împotriva fraţilor lor rămaşi la sud de frontieră.
Religia ortodoxă a aromânilor constituie unul din factorii care au
determinat rolul important jucat de aceştia în desfăşurarea diferitelor
războaie şi revoluţii care s-au soldat cu crearea statelor în care aceştia
trăiesc în prezent. Răscoala declanşată în anul 1821 de către eteriştii greci
a determinat intervenţia Rusiei, Angliei şi Franţei, crearea statului grec în
anul 1830 şi obţinerea independenţei sale în 1835.
Printre protagoniştii revoluţiei şi printre personalităţile marcante ale
culturii şi vieţii politice din Grecia se află numeroase nume ilustre ale unor
personalităţi de origine aromână. Ca exemplu, cităm pe baronul Georges
Sina, mareşalul Constantin Smolensky, patriarhul Athenahoras şi ministrul
afacerilor externe, Averoff. Acest lucru se explică prin faptul că numeroşi
aromâni au fost educaţi în spiritul culturii elene, influenţaţi la şcoala şi biserica greacă, în timp ce, în acea perioadă, diferitele naţionalităţi din Turcia nu aveau dreptul al şcoli, biserici şi instituţii culturale naţionale.
Profitând de privilegiile acordate creştinilor de către primii sultani, patriarhii din Constantinopol - toţi grecii de origine - au devenit ecleziastici şi
civili ai ansamblului populaţiilor ortodoxe din imperiul Otoman. Acest
ansamblu regrupat de către administraţia turcă, denumit cu termenul colectiv Rum, desemna pe creştinii din fostul Imperiu Roman de Răsărit.
După obţinerea independenţei, multe din ţările balcanice au adoptat o politică de înfiinţare de şcoli naţionale şi de autonomizare a bisericilor lor. Era un simbol al emancipării naţionale. Această tendinţă
caracterizează dezvoltarea Bulgariei, României şi Serbiei în cea de a doua
jumătate a secolului al XIX-lea.
Mişcări izolate de emancipare au apărut şi la aromâni încă din secolul al XVIII-lea. Centrul acestor mişcări se afla la Moscopole, celebrul
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centru cultural al aromânilor din Albania (astăzi Voskopoje). Această activitate este reluată în anul 1862 prin înfiinţarea primei şcoli macedoromâne în Macedonia. În acelaşi timp, colonia aromână din Bucureşti
fondează Societatea Macedo-română de Cultură Intelectuală care, prin
eforturile depuse, amplifică mişcarea de emancipare în rândul altor comunităţi ale aromânilor din Balcani.
În această perioadă, România începe să se intereseze îndeaproape
de cauza aromânilor şi autorităţile turce intervin în favoarea aspiraţiilor
culturale ale acestora. Un ordin semnat de vizir în anul 1878 asigură
valahilor din Turcia dreptul de a fi educaţi în limba lor şi acordă ajutor şi
protecţie învăţătorilor. În anul 1888 valahii obţin un firman imperial care
le dă dreptul să înfiinţeze biserici naţionale. Începând din anul 1908, deputaţi valahi fac parte din parlamentul turc.
Tratatul e la Berlin din 1878 recunoaşte existenţa macedoromânilor
ca naţiune distinctă şi îi include pe lista celorlalte naţionalităţi din Imperiul Otoman. Ca urmare a acestui Tratat, Tesalia şi o parte din Epir sunt
anexate de Grecia: noile frontiere separă, astfel, în două părţi, populaţia
aromână din Pind. Aromânii protestează fără succes pe lângă reprezentanţii marilor puteri împotriva acestei separări.
În cursul secolului XX regiunile locuite de aromâni sunt din nou
împărţite între diferitele state din zonă. Astfel, ca urmare a războaielor
balcanice şi a conflictelor ulterioare, grupuri considerabile de aromâni
sunt împărţite între Bulgaria, Serbia, Grecia, Turcia şi Albania.
După redefinirea frontierelor între Bulgaria, Grecia şi Iugoslavia,
prin Tratatul de Pace de la Bucureşti din 1913, aromânii propun unirea
celor două grupuri principale - cel din Pind şi cel din zona dintre Gramos
şi Bitolia - în cadrul noului stat, Albania, sub forma unei provincii autonome. Grecia susţine unirea zonei Pind cu teritoriul său, oferind garanţii
în privinţa păstrării individualităţii locuitorilor. Această propunere este
aprobată, dar problema aromână nu este rezolvată. Lipsa unei recunoaşteri a aromânilor ca o minoritate a pregătit terenul pentru apariţia unor
viitoare probleme şi conflicte. Din 1918, şcolile aromâne din Serbia au
fost închise. În anii 20, a venit rândul multor şcoli din Grecia şi, în 1938,
toate cele din Albania au fost închise. În sfârşit, ultimele şcoli aromâne
care mai funcţionau încă în Grecia au fost închise între 1945-1948.
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În perioada dintre cele două războaie mondiale, România, de acord
cu autorităţile ţărilor în care există o populaţie aromână, a ajutat înfiinţarea de şcoli în limba aromână. Această politică, care oferea un sprijin
poporului aromân, a avut două consecinţe negative: pe de o parte, o neîncredere din partea aromânilor, care bănuiau pe români de dorinţa de a-i
asimila, pe de altă parte, temerea că ţările în care locuiesc îi vor privi nu
ca aromâni (autohtoni), ci ca români (străini).
Situaţia culturală a comunităţii aromâne
Este imposibilă cunoaşterea cu exactitate a numărului de aromâni
care trăiesc în prezent în ţările balcanice. În unele ţări ei nu sunt recenzaţi
şi, în altele, cifrele oficiale sunt contestate. În acelaşi timp, există comunităţi numeroase de imigranţi aromâni în România, Germania, Statele
Unite şi Australia.
Uniunea pentru limba şi cultura aromână şi Asociaţia Francezilor
Aromâni apreciază că, în prezent, numărul aromânilor este de aproximativ 1.500.000, răspândiţi în toate ţările balcanice: Albania, Bulgaria, Grecia şi „fosta Republică Iugoslavă Macedonia“. Totuşi, este probabil ca
această apreciere să fie exagerată.
În timpul Conferinţei de Pace de la Versailles, după primul război
mondial, delegaţia macedo-românilor care a fost primită de cea mai mare
parte a delegaţiilor statelor prezente la tratative, a distribuit un comunicat care aprecia numărul aromânilor din regiunea Pind, pentru care se
cerea independenţă deplină, la 130.000 de locuitori, Bitolia - 83.145,
Musakia-Coriţa - 77.814, Salonic - 103.877 şi Tesalia, cu 81.520 locuitori
(în total, aproximativ 500.000 locuitori).
Profesorul Peyfus de la Universitatea din Viena, apreciază că
numărul minim al aromânilor care folosesc limba lor maternă ar fi de
250.000 (în 1996). Ţările în care ar fi mai numeroşi sunt Grecia, urmată
de România, Albania, „Fosta Republică Iugoslavă Macedonia“ şi Bulgaria.
Situaţia aromânilor din fiecare din aceste ţări este diferită. Este
necesar să se sublinieze că aromânii sunt cetăţeni albanezi, bulgari, greci,
macedoneni, iugoslavi sau români, bucurându-se de statutul deplin al
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acestei calităţi. Ei vorbesc, fără dificultate, limbile diferitelor ţări în care
trăiesc şi sunt integraţi în respectivele societăţi. Drept urmare, mi se pare
absurd a-i considera ca o oarecare primejdie pentru propriile lor ţări,
deoarece ei reprezintă, mai curând, o bogăţie culturală.
Aromânii nu cer decât o recunoaştere a drepturilor lor culturale şi,
în special, dreptul la învăţământ şi folosire a limbii lor materne. Ei şi-au
formulat aceste cereri, incluzându-le în rezoluţiile adoptate la congresele
internaţionale, desfăşurate la Universitatea din Manheim (septembrie
1985) şi la Universitatea din Freiburg (septembrie 1988 şi iulie 1993),
precum şi la cele şase congrese regionale desfăşurate în Statele Unite ale
Americii. Aceleaşi cereri sunt formulate într-un apel adresat Conferinţei
Miniştrilor Afacerilor Externe din ţările balcanice, care a avut loc la Belgrad în februarie 1988. Congrese naţionale au avut loc, de asemenea, în
Albania şi în „fosta Republică Iugoslavă Macedonia“.
Voi rezuma, în continuare, situaţia în cele cinci ţări în care aromânii
sunt autohtoni: Albania, Bulgaria, Grecia, „Fosta Republică Iugoslavă
Macedonia“ şi Republica Federativă Iugoslavia (Serbia - Muntenegru),
dar şi în România, ţinând seama de relaţiile speciale ale acestei ţări cu
aromânii.
Albania
Asociaţia Francezilor Aromâni estimează că aromânii reprezintă
15% din populaţia Albaniei. Potrivit Fundaţiei Femeilor Aromâne din Albania, în această ţară ar exista între 150.000 şi 200.000 de aromâni. Alte
aprecieri se situează între 100.000 şi 300.000 - 400.000. T.J. Winnifrith
scria în 1995 că ar exista „aproximativ 50.000 de persoane care, în acelaşi timp, vorbesc limba aromână şi se consideră aromâni. Nu există date
oficiale, deoarece aromânii sunt adeseori incluşi, ca urmare a apartenenţei
lor religioase, în „minoritatea greco-ortodoxă“. Ei sunt concentraţi în
sudul ţării şi, în special, la Korce, Lushnje, Permet, Gjrokaster, Sarande,
Berat, Durres, Kavaje şi, de asemenea, la Tirana.
În Albania, statutul aromânilor nu este încă reglementat. Ei luptă
pentru a fi consideraţi drept o minoritate culturală şi nu drept o „comunitate folclorică albaneză“, aşa cum sunt consideraţi în prezent.
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Nu există învăţământ, presă, radio sau televiziune în limba aromână
în Albania. Totuşi, preşedintele Fundaţiei Femeilor Aromâne semnalează
existenţa unei biserici în oraşul Korce, unde serviciile religioase se desfăşoară în limba aromână. O societate culturală, „Aromânii din Albania“,
ar fi fost creată în anul 1992.
Bulgaria
În Bulgaria comunităţile aromâne sunt organizate în asociaţii la
Peshtera, Veelingrad, Dupniţa, Rakitovo, Blagoevgrad. Aceste asociaţii se
află în contact cu comunităţi armâne din alte ţări. Potrivit Societăţii
Aromânilor din Sofia, care coordonează activităţile Asociaţiei Valahilor
din Bulgaria, ar trebui să se facă distincţia între valahii aromâni (2.000 3.000, locuind în nordul ţării). Cea mai mare parte a aromânilor care
locuiesc la Sofia sunt descendenţi ai familiilor cae au emigrat din Macedonia şi din nordul Greciei, între anii 1850 şi 1914.
Sediul Societăţii Aromânilor din Sofia, precum şi biserica Sfânta
Treime şi Institutul Cultural Român, sunt amplasate pe terenuri cumpărate
de comunitatea aromână (cu ajutorul statului român) la sfârşitul secolului trecut. Institutul Cultural Român a desfăşurat activităţi de cercetare în
domeniul istoriei şi al studiilor balcanice, slave şi bulgare. Învăţământul
era, în principal, în limba română, dar limba şi literatura bulgară făceau
parte din programul obligatoriu. Latina, greaca veche, franceza şi rusa
erau, de asemenea, obligatorii, în timp ce germana, italiana şi engleza
erau facultative. Potrivit dlui M. Kurktchiev, preşedintele Asociaţiei
Valahilor din Bulgaria, institutul a fost închis în anul 1948, „datorită unei
neînţelegeri“.
Ca urmare a schimbărilor politice din Bulgaria, aromânii au cerut
redeschiderea institutului şi a şcolii care a funcţionat în cadrul acestuia,
dar cererile nu au avut încă vreun rezultat. Aceasta este singura revendicare, deoarece relaţiile aromânilor, cetăţeni bulgari, cu autorităţile sunt
bune.
Biserica Română a Sfintei Treimi nu şi-a încetat activitatea de la
începutul secolului; cultul este celebrat în limba română de către un preot
român, trimis de către Patriarhia Ortodoxă Română.
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Grecia
Autorităţile greceşti nu-i recunosc pe aromâni ca alcătuind o etnie
diferită şi îi consideră ca „greci vlahofoni“ (latinofoni). Reprezentantul
permanent al Greciei pe lângă Consiliul Europei ne-a precizat că aceştia
„fac parte integrantă din populaţia greacă şi au o cunoştinţă etnică pur
greacă. Obiceiurile lor sunt greceşti, în totalitate, vorbesc şi scriu fără dificultate limba greacă, nu şi-au pierdut niciodată sentimentul apartenenţei
lor etnice la Grecia, nu s-au identificat niciodată vreunui element străin
şi nici nu au căutat o identitate în calitate de entitate naţională distinctă.
Numeroşi membri ai acestui grup sunt eminenţi reprezentanţi ai naţiunii
greceşti în domeniile literelor, artelor, ştiinţei şi politicii“.
Aromânii din Grecia, potrivit Institutului Sociolingvistic Catalan
din Barcelona, ar fi, ca număr, de ordinul a 200.000; potrivit Asociaţiei
Aromânilor, ei ar fi între 600.000 şi 700.000. Alte aprecieri merg până la
un milion, chiar 1,2 milioane (din care numai jumătate ar vorbi limba
aromână), în timp ce cifrele oficiale, bazate pe recensământul din anul
1951, indică existenţa a 25.000 „greci care vorbeau limba valahă“. Autorităţile apreciază că numărul acesta „a scăzut într-un mod semnificativ“ de atunci. Este totuşi greu de imaginat ca un grup atât de restrâns să
fi putut produce atâţia „eminenţi reprezentanţi ai naţiunii greceşti în
domeniile literelor, artelor, ştiinţei şi politicii“. Răspunsul oficial grec la
chestionarul meu recunoaşte că există în Grecia greci care „folosesc limba
greacă drept limbă principală deşi, în anumite comunităţi izolate, atunci
când se află în grup restrâns, ei folosesc, paralel cu limba greacă, un idiom
(nici măcar un dialect) care conţine deopotrivă elemente de origine latină
şi de origine greacă“. În continuare, ceva mai departe, în acelaşi paragraf,
ni se spune că aceiaşi greci (aromâni) au contribuit „în modul cel mai
concret, la crearea noului stat grec, constituind una din părţile componente, cele mai active, în toate domeniile“.
Populaţia aromână este concentrată în Munţii Pindului, în Epir,
Tesalia şi în Macedonia greacă. Numeroşi aromâni s-au refugiat din cauza
luptelor din timpul războiului civil grec şi, mai recent, din cauza declinului economic, şi s-au stabilit în oraşele mari (Atena şi Salonic). Am putut
constata că cele două sate aromâne situate în munţi, în apropiere de Veria
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(Selia de Sus şi Kato Vermio sau Selia de Jos), pe care le-am vizitat, sunt
locuite numai în timpul sfârşitului de săptămână şi în lunile de vară.
Potrivit Tratatului de Pace de la Lausanne (1923), constituţia greacă
garantează drepturile minorităţilor religioase stabilite pe teritoriul Greciei. Aromânii sunt de religie ortodoxă greacă şi, în consecinţă, această
garanţie nu li se aplică.
Grecia a acceptat prezenţa şcolilor în limba aromână pe teritoriul
său până în 1948, dată la care România a încetat subvenţionarea acestor
şcoli. De atunci limba aromână nu a mai fost folosită la nici unul din
nivelurile învăţământului: în ultimii ani a fost creat un curs de limbă
aromână la Universitatea Aristotel din Salonic. Limba aromână nu mai
este utilizată nici în domeniile judiciar şi administrativ sau în mass-media,
cu excepţia câtorva retransmisii de dansuri şi cântece folclorice de către
posturile de televiziune şi radio.
Tot potrivit răspunsului oficial grec la chestionar, „există în Grecia
Uniunea Panelenică a Asociaţiilor Culturale a Valahilor, fondată în anul
1985, şi care cuprinde în jur de 40 de asociaţii locale. Acestea au o activitate culturală importantă în multe domenii“.
Fosta Republică Iugoslavă Macedonia
Potrivit statisticii oficiale din anul 1994, valahii din „Fosta Republică Iugoslavă Macedonia“ nu ar fi decât 8.467 persoane stabilite în
regiunile Skoplie, Stip, Bitolia, Kruşevo şi Struga. Asociaţiile aromâne
contestă, totuşi, această cifră, „care ar trebui multiplicată cu 10 sau 12“.
La regiunile menţionate ar trebui adăugate: Ohrid, Kocani, Vinica, Sveti
Nikole, Kumanovo şi Gevgelija.
Într-un raport al British Helsinki Rights Group (Grupul Britanic
Helsinki pentru Drepturile Omului), datând din anul 1994, cifra recensământului ar corespunde numărului celor care folosesc încă limba
aromână şi se consideră în primul rând, aromânii. Totuşi, numeroase
familii valahe, care au fost mai mult sau mai puţin asimilate populaţiei
majoritare sub aspect lingvisic, sunt mândre de originea lor. Aceste persoane care se consideră valahi s-ar fi declarat „macedoneni“ numai în
cadrul situaţiei oficiale a recensământului. În consecinţă, numărul total al
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aromânilor din „fosta Republică Iugoslavă Macedonia“ ar fi probabil mai
mare de 100.000, cifră care coincide cu cea a estimărilor făcute de asociaţii.
Constituţia din 1991 îi recunoaşte oficial pe aromâni ca minoritate
naţională. Limba macedoneană trebuie utilizată în contactele cu administraţia, dar limbile materne ale minorităţilor pot fi folosite în tribunale.
Potrivit legii macedonene, numele persoanelor constituie un drept personal. Informaţiile din buletinul de identitate sunt scrise în macedoneană
şi cu caractere chirilice, dar numele membrilor minorităţilor naţionale
sunt scrise în limbile şi alfabetele respective, alături de cele în limba oficială. În ciuda acestor dispoziţii, aromânii se plâng că „nu şi-au putut
relua numele lor iniţiale, macedoromâne, care fuseseră slavizate în decursul ultimelor opt decenii“.
Introducerea limbii valahe ca materie facultativă în învăţământul
primar se află în studiu şi 346 elevi şi-au manifestat deja interesul. În
1995/1996 a fost introdus în şcolile publice un curs facultativ de o oră pe
săptămână.
În 1992 a fost lansat un ziar în limba valahă, „Phoenix“, dar publicarea sa a fost oprită din lipsită de mijloace financiare. Există un program
de 30 minute în limba valahă, o dată pe săptămână, la televiziune şi un
program zilnic de 30 de minute la radio Skoplie. Posturi de radio locale
la Stip, Kruşevo, Struga şi Ohrid au, de asemenea, programe săptămânale în limba macedo-română, în timp ce Radio Gevgelija emite un program săptămânal de o jumătate de oră în limba megleno-română.
Potrivit Constituţiei Macedoniei, valahii au aceleaşi drepturi cu
membrii celorlalte naţionalităţi; minoritatea valahă este reprezentată în
Consiliul pentru relaţii interetnice al Parlamentului macedonean prin doi
membri.
În baza acestor drepturi, aromânii caută să recupereze clădirile
folosite în trecut pentru şcolile naţionale, precum liceul din Bitolia. Ei
cer, de asemenea, mărirea timpului de emisie în limba aromână la radio
şi la televiziune, precum şi subvenţionarea de către stat a ziarului lor.
În acelaşi timp, ei încearcă să obţină la Ohrid înfiinţarea uneia din
cele trei episcopii care le-au fost promise în anul 1913 prin Tratatul de
Pace de la Bucureşti. Militanţii speră că, prin subordonarea faţă de Patri156
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arhia din Bucureşti, Episcopia din Ohrid ar putea asigura asistenţa religioasă pentru toţi aromânii în limba lor maternă.
Republica Federativă Iugoslavia (Serbia şi Muntenegru)
Societatea aromânilor din Belgrad apreciază că ar exista 15.000 de
persoane din Serbia şi Muntenegru care se declară aromâni. Majoritatea
acestora locuiesc la Belgrad, restul în estul Serbiei, în Voivodina şi
Kosovo.
Ei nu au un statut special şi, după cât se pare, nici nu doresc acest
lucru. Ei pot să folosească numele şi prenumele proprii, n limba aromână.
Societatea aromânilor din Belgrad editează un buletin şi organizează cu regularitate reuniuni şi conferinţe. Autorităţile au pus la dispoziţia Societăţii o sală şi acoperă cheltuielile de asigurare aferente. De
asemenea, furnizează sprijin financiar pentru editarea unei cărţi.
Aromânii din Serbia cooperează cu alte asociaţii din străinătate şi
nu întâmpină dificultăţi sau obstacole din partea autorităţilor. Preşedintele
şi secretarul societăţii au semnalat, în plus, existenţa de emisiuni periodice
pentru aromâni la radio şi la televiziune.
Potrivit unui reprezentant al Mişcării Valahilor şi Românilor din Iugoslavia, există o comunitate valahă de aproximativ 200.000 de persoane
care locuiesc în nord-estul Serbiei, pe malul drept al Dunării, între râurilor
Morava şi Timoc, şi o comunitate română de 40.000 de persoane în Banat
(regiunea Voivodina). Potrivit Uniunii pentru limba şi cultura aromână,
valahii din zona Timoc vorbesc limba daco-romană. Ei sunt, în consecinţă, români şi nu aromâni. Profesorul Gauger de la Universitatea din
Freiburg şi profesorul Peyfus de la Universitatea din Viena, confirmă
această opinie.
România
Aromânii care au emigrat din ţările balcanice către România, între
cele două războaie mondiale, numără în prezent, potrivit Uniunii Femeilor
Aromâne din întreaga lume (UFAP), între 150.000 şi 200.000, 150.000
potrivit preşedintelui Fundaţiei pentru Tineretul Aromân „Valahia“,
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70.000 potrivit Delegaţiei Parlamentare Române şi preşedintelui Asociaţiei Culturale Macedo-Române din Bucureşti, şi 28.000 potrivit autorităţilor române care, în mod ciudat, fac distincţia între aromâni (21.000)
şi macedo-români (7.000).
Comunitatea aromână este concentrată în sud-estul României şi, în
special în Dobrogea (75%), şi în marile oraşe, ca Bucureşti şi Constanţa,
iar în restul ţării sunt răspândiţi, în număr mic, dar aproape peste tot.
Constituţia României consacră drepturile culturale ale minorităţilor,
dar aromânii, fiind înrudiţi cu românii, nu sunt consideraţi ca minoritate,
ci drept „comunitate lingvistică şi culturală“.
Nu există învăţământ în limba aromână, la nici un nivel, dar Delegaţia Parlamentară indică existenţa unei structuri în curs de desfăşurare.
Ministerul Culturii din România publică lunar revista „Deşteptarea
Aromânilor“, însă numai 25% din conţinutul său este redactat în limba
aromână. Există o presă şi programe de radio, dar foarte puţin programe
de televiziune în aromână. Numeroase manifestări culturale şi folclorice
sunt organizate de asociaţiile aromâne fără sprijin din partea autorităţilor.
Concluzii
Modul de viaţă tradiţional al aromânilor a fost bulversat la începutul
acestui secol, ca urmare a schimbărilor politice şi sociale intervenite în
Balcani. Stabilirea unor frontiere fixe, între patru state diferite, în teritoriul locuit de aromâni, a determinat imposibilitatea schimbărilor
trandiţionale între diferite comunităţi ale acestora. Adesea, turmele şi
terenurile aflate n proprietate au fost vândute şi numeroşi aromâni au
părăsit văile şi munţii în care locuiau, instalându-se în oraşe şi contopindu-se cu masa populaţiei locale. Învăţământul obligatoriu (în limba
majoritară) şi răspândirea radiodifuziunii au contribuit la accelerarea acestui proces.
Astfel, limba şi cultura aromână, după ce au supravieţuit 2000 de
ani în Munţii Balcani, sunt ameninţate în prezent cu dispariţia. Consiliul
Europei trebuie să facă tot posibilul pentru a evita această evoluţie, cerând
statelor în care trăiesc aromânii să respecte drepturile culturale ale acestora. Acest lucru este cu atât mai necesar cu cât toate aceste state - cu ex158
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cepţia Republicii Federative Iugoslavia (Serbia şi Muntenegru) - sunt în
prezent membre cu drepturi depline ale organizaţiei noastre.
Aromânii nu cer decât recunoaşterea oficială a limbii şi culturii lor,
precum şi sprijinul autorităţilor din ţările în care trăiesc, în următoarele
domenii:
1. învăţământ în limba maternă;
2. servicii religioase în limba maternă, în bisericile lor;
3. ziare, reviste, emisiuni de radio şi televiziune în limba aromână;
4. sprijin pentru asociaţiile culturale.
În raport cu această situaţie, Consiliul Europei ar trebui să examineze îndeaproape problemele acestui popor autohton al zonei balcanice şi,
în colaborare cu statele pe teritoriul cărora se află comunităţile aromâne,
să acorde sprijin pentru păstrarea limbii şi culturii sale care constituie
părţi integrante ale patrimoniului european.
Statele balcanice în care trăiesc aromânii ar trebui încurajate, între
altele, să semneze, să ratifice şi să aplice prevederile Cartei Europene a
Limbilor Regionale sau Minoritare şi Convenţia-cadru pentru protecţia
minorităţilor naţionale (ceea ce nu implică o recunoaştere automată a
aromânilor drept minoritate naţională). În cadrul Cartei, fiecare stat semnatar poate alege, dintr-o serie mare de măsuri, pe cele pe care le doreşte
să le aplice limbilor regionale sau minoritare existente pe teritoriul său.
Chiar dacă fiecare stat interesat nu ar alege decât nivelul minim pentru
protecţia limbii aromâne, acest lucru ar fi probabil suficient pentru a
împiedica dispariţiia acesteia.
Celelalte state membre ale Consiliului Europei ar trebui să analizeze
posibilitatea de a înfiinţa catedra de limbă şi cultură aromână în cadrul sistemelor universitare.
Organizaţiile europene ar putea analiza posibilitatea de a desfăşura
cercetări istorice cu privire la aromâni.
În Recomandarea 1291 (1996) cu privire la cultura idiş, Adunarea
recomandă Comitetului de Miniştri să înfiinţeze, sub auspiciile Consiliului Europei, un „laborator al minorităţilor etnice dispersate“. Acest laborator urmează să aibă drept mandat:
a) să promoveze supravieţuirea culturilor minoritare sau a memoriei acestora;
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b) să desfăşoare anchete cu privire la persoanele care vorbesc încă
limbi minoritare;
c) să înregistreze, să culeagă şi să păstreze monumentele provenite
din aceste culturi şi elementele martor ale limbilor şi folclorului acestora;
d) să publice documentele de bază;
e) să promoveze o legislaţie care protejează culturile minoritare împotriva discriminării sau a distrugerii.
Un asemenea laborator/observator pentru minorităţile etnice dispersate, dotat cu mijloace academice moderne, ar constitui instrumentul
ideal, în cadrul Consiliului Europei, cu ajutorul căruia s-ar putea obţine
şi păstrarea limbii şi culturii aromâne.
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Aşezăminte culturale şi religioase româneşti
în ţările din zona Balcanică
Prezentul material documentar cuprinde referiri la principalele
obiective religioase şi culturale care au aparţinut comunităţilor româneşti
din Sudul Dunării, şi care au fost achiziţionate sau construite de domnitori români, de Statul Român sau de comunităţile româneşti din ţările balcanice. Acest inventar este alcătuit pe baza mărturiilor scrise, iar
proprietăţile pot fi revendicate pe cale juridică sau politică de către proprietarii de drept ai acestora. Documentarul are la bază datele existente în
arhiva Secretariatului de Stat pentru Culte, precum şi cercetările efectuate de Asociaţia “Astra Română” din Timişoara. Vă prezentăm mai jos
datele pe care le socotim utile pentru valorificarea lor în interes naţional
românesc:
MACEDONIA
1. Bitola-Monastir, biserică românească, târnosită la 10 mai 1905,
subvenţionată de Statul Român până în 1916. În 1946 la biserica din
Bitola păstorea părintele Stoica din Bucureşti; întrucât a făcut o vizită
călugărilor de la mânăstirea din Gopeş, a fost expulzat în 1946, sub pretextul că a încălcat legile ţării, vizitând o mănăstire fără autorizaţie. Intervenţia ambasadorului Tudor Vianu, de la Ambasada României de la
Belgrad pe lângă Ministerul de Externe al Yugoslaviei pentru a se anula
decizia sus menţionată nu a avut nici un succes.
2. Cimitir românesc Bitola, cu capelă, înfiinţat în 1903 cu banii Guvernului României, subvenţionat până în 1916 de Statul Român. Terenul
intravilan a fost cumpărat în 1903, la cererea Primului Ministru Ion I.C.
Brătianu pentru înhumarea lui, Apostol Mărgărit, primul inspector general
al şcolilor româneşti din Macedonia.
161

Calatorie in Tara Romanilor ed a II-a 04-12-2008 v8:Layout 1 03.07.2012 09:20 Page 162

Dinu Barbu

3. Liceul românesc cu internat Bitola-Monastir, înfiinţat în 1880,
subvenţionat de Statul Român până în 1916.
4. Şcoala normală profesională românească de fete cu internat
Bitola-Monastir, înfiinţată în 1899 de localinici aromâni, întreţinută de
Statul Român până în 1916.
5. Biserica Sf. Dimitrie din Bitola-Monastir, zidită de comunitatea
aromână la 1830.
6. Mânăstirea Gopes (Gopişte), cu biserica Schimbarea la Faţă, zidită de comunitatea aromânească în secolul al XIX-lea, subvenţionată de
Statul Român până în 1916, pictată de Maria Erca, cu inscripţie în limba
română.
7. Cruşevo-biserica Sf. Ioan Botezătorul, construită cu banii Statului Român la 1896 şi subvenţionată până în anul 1938.
8. Cimitirul românesc din Magrovo, înfiinţat cu sprijinul financiar
al României în 1906 şi dezafectat de sârbi în 1912.
BANATUL SÂRBESC - SERBIA
1. Clădirea Băncii “Luceafărul”, cu un etaj în centrul oraşului
Vârşeţ, cuprinde un imobil în formă de patrulater care se prelungeşte din
strada fostă Kralja Petra Trg nr, 33, până în Calea Timişorii, în spatele internatului liceului de băieţi. Clădirea a fost a Comunităţii Româneşti din
Vârşeţ, unde a funcţionat Banca “Luceafărul” până în octombrie 1944,
când au venit partizanii comunişti şi a şters orice urmă reprezentativă pentru cultura românească. Deşi s-au înaintat cereri pentru revendicare, până
în prezent autorităţile sârbeşti nu le-au soluţionat în nici un fel.
2. Mânăstirea Mesici, aşezământ cultural din secolul XIV, ctitorie
realizată de călugări români (sursa: I.G. Suciu în “Românii din Banat”,
Noi dovezi privitoare la românitatea mânăstirilor Mesiciu şi De la Chilii).
3. Biserica românească din Vârşeţ, situată în centrul oraşului de o
mărime impunătoare aparţine parohiei româneşti.
4. Există proprietăţi româneşti care trebuie revendicate în zona
oraşului Biserica Albă. Date despre aceste proprietăţi se află în studiu de
către domnul prof. dr. Gligor Popi (decedat în anul 2008, n.a.)
5. Biserică ctitorită la 1808 de negustorul Alexici şi sfinţită la 1812.
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6. Biserica Înălţarea Domnului, zidită între 1910-1912, subvenţionată de Statul Român până în 1945.
7. Catedrala Sf. Nicolae, biserică construită de români la sfârşitul
secolului XVIII (I.G. Suciu, Ibidem, p. 531).
8. Vicariatul Bisericii Ortodoxe Române.
PROPRIETĂŢI ÎN TIMOC - SERBIA DE RĂSĂRIT
1. Mânăstirea Buco (Bucovo) de lângă Negotin. Nu există o dată cu
privire la zidirea sfântului locaş, însă după istoriografii sârbi ar putea fi
ctitorită în timpul regelui Milutin din secolul al XIII-lea. Există în memoria populaţiei autohtone româneşti ideea că mânăstirea Buco-Bucovo era
zidită de Sf. Nicodin în secolul al XIV-lea. Sf. Nicodin era din aceste părţi,
era vlaho-român şi a construit biserici numai din considerente creştine.
Partea materială o susţineau domnitorii români sau vlahi atât în stânga
Dunării, cât şi-n dreapta Dunării. Mânăstirea de la Buco-Bucovo 5 km de
Negotin spre sud, are lungimea de 18,8m/8,55m şi înălţimea 6,90m construită din piatră. Cea mai veche inscripţie datează din 1731 iar cea mai
nouă din 1865.
2. Mânăstirea Vracna-Vraţna. Bibliografia sârbească presupune că
este opera regelui Milutin secolul al XIV-lea. După istoriografia
românească mânăstirea Vraţna este opera Sf. Nicodin şi a domnitorului
Radu I Basarab, (C. G. Giurescu, Istoria Românilor, vol. I, Bucureşti,
1941, p. 428). În jurul mânăstirii nu există monumente istorice, în afară
de piatra de mormânt a părintelui Ion Tăiculiţă. În prezent mânăstirea nu
are călugări români şi este îngrijită de maici sârbe. Este în stare bună,
aşezată nu departe de un ponor natural în munţii Carpaţii Timoceni, peste
care se călătoreşte uşor.
3. Mânăstirea Crepicevaci, este zidită de Radu cel Mare şi soţia
Zora, cu feciorul Manoilă, iar pictura este refăcută la 1679 cu lucrări de
conservare 1968-1974 împreună cu alte 10 mânăstiri, ctitorite între 14951507 de Radu cel Mare printre care menţionăm: Loziţa, Lăpuşnic, Lucova, Padina şi încă două mănăstiri sub muntele Artani (Rtani). După
unele izvoare biserica a fost ctitorită din ordinul lui Radu cel Mare de
jupânul Gheorghe,
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4. Mănăstirea Mănăstiriţa, este ctitoria domnitorului român Radu I
Basarab şi se păstrează renovată şi azi în satul Mănăstiriţa din faţa Severinului. Biserica a fost ctitorită de „Radulberg” (posibil Radu I
Basarab), potrivit unei inscripţii de pe uşile altarului.
5. Mânăstirea Cruşedol, nu departe de Sremski Karlovici (Episcopia
sârbă pentru românii din Banat) cu biserica Buna Vestire zidită de Neagoe Basarab în secolul al XVI-lea. După pomelnicele mănăstirii aceasta
a supravieţuit cu sprijinul donaţiilor făcute de domnitorii din Valahia (sau
Ţara Românească).
6. Mânăstirea Lăpuşna, cu biserica Sf. Nicolae ctitorită de Radu cel
Mare şi de unchiul său Gherghina, pârcălab de Poienari. A suportat lucrări de conservare a ruinelor şi fragmentelor de pictură murală, între
1969-1970.
7. Mânăstirea Racoviţa, biserica Sf. Mihail şi Gavril la 15 km vest
de Belgrad, biserică construită de Radu I Basarab, după unii între 13771383. Mănăstirea a fost sprijinită prin danii de domnitorii Ţării
Româneşti, printre care Constantin Brâncoveanu.
8. Pancevo, biserica Adormirea Maicii Domnului, biserica
românească „Vlaska Crva”, ctitorită la 1807-1811 de doi fraţi aromâni,
folosită de români şi ulterior preluată de comunitatea sârbească, „cf. Pericle Papahagi, „COLONIILE AROMÂNE (MACEDO-ROMÂNE) DIN
FOSTA AUSTRO UGARIE”, revista TRANSILVANIA, 1923, nr. 4-5, p.
190-192.
9. Seminarul teologic român înfiinţat la 1824 a funcţionat până la
1865 în curtea Catedralei Sf. Nicolae şi a avut ca profesori pe Nicolae
Tincu Velea şi Ignatie Vuia.
10. Felix Romuliana-Gamzigrad Băi, cetate vestită la 15 km V de
Zaicear. Aici s-a născut împăratul roman Galerius. Mama lui, Romuliana,
se considera de origine „dacă”. Zidurile erau înalte de 12 m, lungimea de
300 m, lăţimea de 213 m, deoparte şi 230 de altă parte. Fiecare latură
avea câte 6 turnuri, iar fiecare turn era înalt de 20 m. Din 1953 au început
lucrările de renovare. Cetatea a fost renovată după 1953. Aici s-au găsit
obiecte preţioase, statui, mozaicuri, apeducte, etc. o parte din obiectele
găsite au fost prezentate la o expoziţie la Paris. Au fost prezentate şi
obiectele preţioase găsite în săpăturile de la Lepenivir lângă Dunăre. Toate
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aceste obiecte, fie neolitice, fie antice sau medievale sunt prezentate de
aşa natură încât persoane neavizate să rămână cu impresia că sârbii au
avut nişte înaintaşi de o cultură deosebită.
11. Cladovo-Fetislam, cetate medievală turcească construită în
cadrul obligaţiilor faţă de înalta Poartă după 1689 prin contribuţia Ţării
Româneşti şi a lui Constantin Brâncoveanu, care reînnoieşte toate cetăţile.
Cetatea este aşezată pe temeliile fostei cetăţi, construită în perioada în
care împăratul Traian a zidit podul de peste Dunăre (106).
12. Biserica Zanevac, Zvezdan lângă Zaicear, construită în secolul
XII-XIII din piatră şi ţiglă cu picturi din care foarte puţine se mai păstrează. De fapt din biserică a mai rămas arcul de la intrarea în biserică. Nu se
ştie ctitorul, dar din documente sârbeşti rezultă că face parte din salba
celor zece mânăstiri ale lui Radu cel Mare; data zidirii este în secolul al
XV-lea, iar sârbii au venit în acest sat între 1690-1725.
13. Mânăstirea Crivivir de pe Morava regiunea Timoc - Serbia, este
ctitoria lui Radu cel Mare, secolul XV-XVI şi se păstrează destul de bine
în satul sârbesc Crivivir nu departe de munţii Artani.
14. Mânăstirea de la Coroglaş, din Gevrin, Timoc-Serbia, aflată în
ruină între satele româneşti Geanova-Coroglaşi-Sanmarinovaţ, nu departe
de Negotin. Este izolată într-un câmp şi uitată. Din când în când, locuitorii
vin şi dau pomeni pentru morţii necunoscuţi care aveau pietrele funerare
în jurul mânăstirii. Mânăstirea este mică, făcută din piatră cu ferestre înguste fără geam, prin care să nu poată intra nici copii. Deasupra pe arcadă
se pot vedea şi azi gâturile de ulcioare împlântate în zidul mânăstirii care
dădeau mai multe note, încât, când bătea vântul din Valahia sau Ţara
Românească, atunci mânăstirea plângea, iar cântecul se auzea ca un cor.
De aceea s-a numit Coroglaşi şi satul din apropiere. Se spune că a „zburat într-o noapte din Ţara Românească”, ca să apere sufletul eroilor căzuţi
în lupta cu turcii în cel de-al doilea război de la Rovine. Dealul de deasupra avea o cetate care se numea „Rovine” unde se cultivă viţa de vie
(1395). În 1937 în jurul mânăstirii se întindea un cimitir domnesc în care
pietrele funerare erau de 2,50 m, pe l m, pe care scrierea slavonă era
ştearsă. Se vedea că asemenea pietre funerare nu se puneau oamenilor de
rând. După cercetările făcute până în prezent, este aproape sigur că aici a
avut loc războiul de la 1395, de la Rovine II. Mai există două argumente
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care dovedesc această ipoteză. Pe dealul din jur se găsesc multe vii, iar la
săparea acestora s-au găsit o mulţime de oseminte. Morţii din jurul mânăstirii, posibil comandanţi de armate, au fost înmormântaţi în gropi cu
lespezi făcute din pământ ars.
15. Mânăstirea Gorneac, de pe Mlava-Homole, Serbia, construită în
secolul al XlV-lea cu turnuri în stil gotic, construită pe stânci în trecătoarea râului Mlava. Sârbii cred că este o biserică sârbească, dar nu există nici o probă, pentru că în secolul al XlV-lea sârbii nu ajunseseră în
Timoc, de aceea este posibil să fie construită de domnitorii români cu ajutorul localnicilor din împrejurimi.
16. Mânăstirea Donje Kamenita, se află la izvoarele Timocului nu
departe de oraşul Gurgusovac azi Kneajevac. Este una dintre cele mai
vechi biserici, datând din secolul al XlV-lea (ctitorul nu este identificat).
17. Mânăstirea Manasia, situată pe râul Reasava - Serbia, construită în secolul al XV-lea din marmură, de jur împrejur, este înconjurată cu
ziduri înalte de apărare. Zidurile au 11 turnuri. Are cele mai frumoase
fresce în care se poate distinge chipul despotului sârb Ştefan.
18. Cetatea Pontes, se află lângă satul românesc Costol din Faţa
Severinului la aproximativ 5 Km de Cladova; nu departe de această cetate
s-a construit de Apolodor din Damasc renumitul pod al împăratului Traian. Săpăturile executate în ultimul timp au scos la iveală obiecte preţioase
din aur, argint, monede, arme şi masca feţei împăratului Traian. A mai
fost dezgropat şi capul împăratului Traian în bronz, foarte bine conservat,
care acum se găseşte în muzeul din Belgrad.
19. Podul împăratului Traian - Costol-Pontes, Timoc - Serbia, puntea lui Traian, a fost construită din ordinul împăratului Traian între Pontes
şi Drobeta Turnu Severin pentru a servi legiunilor romane care atacau
Dacia din flancul drept, început pe la anul 102 s-a terminat în anul 106
prin abaterea cursului Dunării, prin spatele oraşului Cladova şi Pontes
până la Vârbiţa Mică.
20. Mormintele românilor disperaţi, Timoc, Serbia de răsărit, 19441989. Există două cimitire identificate în dreapta Dunării în spaţiul din
faţa Orşovei: la Techia un cimitir, iar în capul Hidrocentralei Porţile de
Fier I al doilea cimitir, al românilor disperaţi care au luptat cu valurile
Dunării să treacă în lumea libertăţii, însă mulţi au fost împuşcaţi de
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grănicierii români la ieşirea din apă în partea sârbească. Locuitorii români
din satul Techia i-au îngropat ca pe nişte fraţi creştini după legea
românească şi le-au făcut pomeniri. Pomana se numeşte Pomana Albă
pentru că aceasta se pune acelora, care mor în cataclisme şi cazuri fortuite, fără a putea fi identificaţi. Recent, la cimitirul din Sip au început să
se facă săpături pentru a se pune în ordine mormintele românilor transfugi
(„fugari”, „tufari”). S-ar putea avea în vedere cinstirea memoriei celor
care au căzut victimele epocii staliniste prin: construirea unei capele în
satul de la capătul Hidrocentralei Porţile de Fier I în care preotul din
Turnu Severin să slujească săptămânal în limba română. La slujbe ar veni
şi români din satele Sip, Degeraţi, Cladoştiţa, Cladovo - construirea unei
bisericuţe pentru românii răposaţi la Techia şi slujirea în limba română
pentru românii timoceni din Techia şi satele învecinate.
ALBANIA
1. Corcea (Coriţa aromână), biserică românească ctitorită înainte
de 1914 şi subvenţionată de Statul Român până în 1941. Biserica a fost
reclădită pe aceleaşi temelii cu sprijinul total al Guvernului României
între 1992-2003. Pe lângă biserică există o clădire pentru şcoala primară
unde ar putea funcţiona două clase.
2. Sarande (Saranda), clădirea fostului Institut Român din Albania,
construit în 1937 după planurile arhitectului Petre Antonescu pe terenul
dăruit de statul albanez lui Nicolae lorga, iar acesta l-a donat Statului
Român. Institutul din Saranda a funcţionat între 1937-1940 şi 1942-1944
sub conducerea prof. Dumitru Berciu.
3. Moscopole, ansamblu mânăstiresc impunător, construit de
aromâni, distrus de greci şi turci, în prezent mai funcţionează trei-patru
biserici, în care se slujeşte în limba greacă, şi română.
PRAGA
1. Hanul „Utripstroşu” la „trei struţi”, este vorba despre hanul unde
a locuit Mihai Viteazul la Praga în timpul călătoriei sale la împăratul Germaniei, la data de 23 februarie - 3 aprilie 1601, situat în apropierea po167
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dului Carol. S-ar putea avea în vedere montarea unei plăci comemorative
şi conservarea imobilului.
CROAŢIA
1. Raguzza-Dubrovnic-Catedrala Mitropolitană-Relicvele Sf. Vlahu
(316 d. Hr.). Aici se păstrează o parte dintr-o mână şi din capul Sf. Vlahu,
zis Vlasie sărbătorit la 11 februarie, după calendarul creştin, episcop al
creştinilor din Sevastia - Asia Mică, martirizat din ordinul împăratului
Licinius la anul 316 d. Hr. împreună cu cei 40 de mucenici, pentru activităţile creştine ilegale.
GRECIA
1. Domnitorii români, din cele mai vechi timpuri şi până în perioada
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, au subvenţionat anual cel puţin 104
mânăstiri şi biserici greceşti de la muntele Athos. Donaţiile erau în bani,
sare, cereale, construcţii de biserici, reparaţiile şi înzestrarea acestora cu
importante surse de venit din Ţările Române.
2. Biserica din Avdela Pind, biserică aromânească zidită la 1914
pentru păstorii transhumanţi, subvenţionată de Statul Român până la
1949. Preotul român slujea alternativ la Grebena, şi la Avdela, unde şcoala
primară s-a înfiinţat la 1866 şi a fost subvenţionată de Statul Român până
la 1945. În perioada otomană Avdela şi alte zone geografice din Pind
s-au bucurat de asemenea privilegii de a avea mici ţărişoare independente
administrativ.
3. Arcul lui Constantin cel mare, Săruna-Salonic, monument impozant din marmură de 20,50 m lungime şi 7,70 m înălţime. Pe latura sudică a bazoreliefului este reprezentat împăratul Traian cu un grup de
prizonieri daci, împreună cu regele Decebal. Pe alte două laturi, pe
coloanele corintice se află 8 statui, cu prizonieri daci provenind de la forumul lui Traian. Având în vedere că monumentul se află pe teritoriul grecesc este greu de revendicat patrimoniul, însă trebuie apărat interesul
istoric al românilor pentru bazoreliefurile care-i reprezintă pe strămoşii
noştri daci şi pe regele Decebal. Socotim că există motive obiective care
168

Calatorie in Tara Romanilor ed a II-a 04-12-2008 v8:Layout 1 03.07.2012 09:20 Page 169

Călătorie în Țara Românilor

justifică interesul nostru istoric asupra acestui patrimoniu pentru care trebuie doar identificat cadrul juridic care să rezolve chestiunea în fond.
MUNTENEGRU
1. Cetine - „Biserica vlahilor”, construită de voievozii vlahi din
Muntenegru pentru populaţia vlahă sau românească, având centru la Cetine. În secolul al XV-lea istoria sârbească îl pomeneşte pe „Radule
Voievod”, care avea moşii de la Cetine până la lacul Doiran din nordul Albaniei. Aici sunt pomenite câteva clanuri sau ginţi ale vlahilor sau
românilor, care aveau voievozi şi biserici proprii, cum sunt: Cătunarii,
Cucii, Drobniaci, etc. La 1492 este pomenit de cronici un celnic român,
care aflat în transhumantă spre Marea Adriatică spre Perast, a poposit întro toamnă sub muntele Durmitor. Aici tâlhari sârbi i-au atacat pe vlahi şi
i-au omorât pe toţi (bărbaţii, femeile şi copiii), punând stăpânire pe 10.000
de oi din turma lui Radule Vlah, cu peste 100 de cară, căruţe, încărcate cu
bunuri pentru iernat, sute de cai, asini, câini, etc. Chiar şi soarta voievodului „Radu Voievod al Vlahilor” de la Cetine, a depins tot de sârbi (familia Cernoevici secolul al XV-lea) care l-au ucis pe el şi familia sa
punând mâna pe palatele sale, biserica şi toate moşiile până la Doiran în
nordul Albaniei. Cu toate acestea, avem probe din cronicile şi documentele sârbeşti, că în Evul Mediu după căderea Serbiei în robie otomană
la (1389 şi până la 1833), toate mânăstirile şi bisericile sârbeşti au fost
ocrotite şi ajutate cu danii anuale, de către domnitorii români sau vlahi.
Există documente pentru 31 mânăstiri sârbeşti, întreţinute cu donaţii consistente în bani, sare, etc. de domnitorii din Ţara Românească. În ultimele
două secole puţini istorici sârbi, au recunoscut binefacerile pe care le-a
adus naţiunea românească pentru a nu dispare cultura sârbească, care după
eliberare, în 1833 ne-au făcut şi ne fac cele mai inexplicabile dificultăţi
în Timoc, Macedonia, Banatul de vest. Ei sunt convinşi că românii în Balcani, au apărut după slavi, încât românovlahii sunt trataţi ca nişte toleraţi
venetici în casa lor, de aceea nu ar mai trebui să pretindă drepturi. Sub
Miloşevici apăruse teoria că „dacii” sunt sârbi. A fost avansată şi teoria
că românii sunt venetici în Dacia, veniţi din Siberia şi Asia peste „Slavini
adică sârbi”, iar dacii au fost sârbi.
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BULGARIA
1. Basarabovo, mânăstirea Sf. Dimitrie zona Nicopole a fost în trecut românească şi posedă icoane pe lemn cu inscripţie în română şi
greacă.
2. Giumaia de Sus, şcoala primară românească mixtă înfiinţată de
Statul Român la 1896 şi subvenţionată până la al doilea război mondial.
3. Sofia, gimnaziu mixt românesc, în prezent liceul românesc sau
institutul român din Sofia înfiinţat în 1934 la stăruinţele ambasadorului de
la Sofia, Vasile Stoica, desfiinţat în 1946 şi reînfiinţat acum câţiva ani.
4. Biserica românească din Sofia, singura instituţie culturală existentă în cele 5 ţări balcanice „prietene”!
5. Şcoala primară românească, înfiinţată la 1895, cu sprijinul societăţii „Unirea” şi al statului român, subvenţionată de statul român.
6. Târnovo, biserica „Sf. Constantin şi Elena”, construită în 1894.
Este importantă deoarece păstrează o statuie în marmură a unui filantrop
bulgar, statuie executată la comanda bancherului bucureştean Evloghie
Gheoghiev şi executată de Ion Gheorghiu. E vorba de statuia mitropolitului Tanaret Raşev. La Târnovo, fosta capitală a Imperiului româno-bulgar 1186-1280, a existat biserica Sf. Dumitru construită de principii vlahi
Petru şi Asan, iar de la 1864 s-a construit prima şcoală românească pentru românii din Bulgaria de către aromânul Anastasescu.
7. Biserica cea mai veche de la Albotina, construită la începutul
creştinismului, când strămoşii noştri se rugau în catacombe; se află la 15
Km sud-vest de Vidin, săpată în inima unui deal de calcar care a avut unii
pereţi sculptaţi. Astăzi este un monument de patrimoniu universal din
epoca preistorică sau a primilor creştini, Localitatea Măgura-preistorică.
În regiunea de sud a Timocului spre munţii Măgura, la 16 Km vest de
oraşul Dimovo lângă satul Rabişa la o înălţime de aproximativ 461 m se
află peştera Măgura şi lacul Rabiş. Peştera conţine cele mai valoroase
urme preistorice, cu o vechime de 4 milenii. Are o peşteră de aproximativ 2,5 km cu stalactite şi stalagmite splendide. Desenele în piatră se află
la urmele creştinilor din secolul al III-lea şi al IV-lea în Moesia Superioară, pe care francezii o numesc în secolul al IX-lea „Timoceania” şi
„Timoceani”, iar pe locuitori Mizi.
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8. Monumentul Eroilor români de la Raţiaria-Arceri, Bulgaria, se
află la 17 Km est de Vidin având un amfiteatru deasupra de orăşelul
Arceri-Raţiaria, care datează din epoca romană, pe care se pot găsi vestigii importante. La intrare în complexul Ratiaria, rămas în paragină şi
fără interes din partea administraţiei, se mai poate citi pe pietrele rămase
printre bălării următoarele: „Anastasia/Semper floreat/Ratiaria”. Spre
Dunăre, în partea de nord-est, s-a ridicat Monumentul eroilor Români de
la 1877, care în anul 2000 se afla într-o stare jalnică. Piatra este crăpată,
în jur nu se vede un semn de veneraţie pentru cei care au eliberat cu viaţa
lor o Bulgarie îngenunchiată. Soldaţii români au murit pentru o lume fără
memorie, nerecunoscătoare. Monumentul iniţial a fost în centrul comunei,
însă din ură faţă de eliberatorii români, „patrioţii bulgari" l-au demontat
şi l-au aşezat pe promontoriul din colţul de răsărit al amfiteatrului Ratiaria. Locuitorii bulgari nici nu ştiu că acesta este monumentul ridicat în
memoria eroilor români care i-au eliberat la 1877. Pe monument scrie:
„Eroii români eliberatori". Locul bisericii episcopale din secolul III-IV
înălţat de creştini la Ratiaria nu este îngrijit, şi nici cunoscut de localnici,
cu semnificaţie religioasă antică. Unele ghiduri şi cărţi bulgăreşti arată
că în secolul al III-lea Ratiaria aparţinea de Dacia, fiind o cetate puternică
de apărare la Dunăre. Istoria bulgărească tratează cu indiferenţă monumentele istorice din nordul Bulgariei, iar ghizii de la Vidin nu ştiu că acest
oraş a fost eliberat de armata română, în 1877-78 pentru că în şcoli, se învaţă, că a fost eliberat de armata rusească.
9. Baba Vida, este cetatea sau fortăreaţa Vidinului, construită de romani, apoi întărită de turci ca şi de români. Numele iniţial era Bononia,
în epoca Principatului ţarat de Vidin, a lui Stratimir, se numea Bdin, iar
românii localnici îi spun şi astăzi Dii. Ivan Stratimir în secolul al XIV-lea
e pomenit de localnici ca unul dintre al lor, de neamul lor, căsătorit cu
principesa Ana, nepoata lui Vlaicu Vodă, care a scris cartea „Cronica Vidinului" 1935, cartea publicată în Bulgaria este scrisă de o româncă.
Fortăreaţa Vidinului numită de bulgari „Baba Vida”, este importantă pentru români, deoarece Vlaicu Vodă „la chemarea locuitorilor” românovlahi,
trece cu oştirea şi-i bate pe turci. Este primul război al creştinilor cu turcii,
pentru apărarea civilizaţiei creştine. În această cetate erau închişi şi condamnaţi la moarte toţi patrioţii românilor din Timoceania - Timoc, dar şi
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a bulgarilor. Baba Novac, haiduc renumit timocean născut în insula de
lângă Tabula traiană „Portiţa”, a stat închis în această cetate până la 80 de
ani. După ce turcii i-au scos toţi dinţii, l-au eliberat. De aceea, trece
Dunărea înrolându-se în armata lui Mihai Viteazul chiar la această vârstă.
Se ştie că datorită iniţiativei acestuia, Mihai Viteazul îi bate pe unguri la
Şelimbăr, lângă Sibiu, unind Transilvania cu Ţara Românească la 1600.
10. Biserica Sf. Paraschiva sau biserica îngropată din Vidin, este
construită de Matei Basarab, aşezată pe strada Cneaz Boris nr. 15 langă
cazarma în formă de cruce. S-a numit biserica îngropată deoarece în Balcani bisericile creştine puteau să fie construite numai dacă erau îngropate.
La intrare se vede piatra pe care stă scris numele ctitorului, voievodului
Matei Basarab. Este cea mai veche biserică din regiune. Biserica lui Matei
Basarab a fost renovată, s-au păstrat picturile şi slujeşte în limba bulgară,
un preot „patriot” care în 1995 nu permitea televiziunii române, să filmeze
picturile şi numele ctitorului român.
11. Biserica românească din Cumbair, a fost zidită de preotul român
din Banatul de vest (Vladimirovăţ) Samoil Dragsin după 1859, împreună cu
fiul său Petru. A fost trimis în Timocul sârbesc de către episcopul romano
catolic Sillaghy din Oradea, pentru a salva bisericile româneşti dintre Timoc
şi Vidin de la „bulgarizare”. Cu banii primiţi din partea bisericii unite,
zideşte biserica la intrarea în Vidin, nu departe la „Blokuk Kapia”, unde
erau spânzuraţi şi executaţi românii care se răsculau împotriva puterii
turceşti. La început biserica a fost din lemn şi are meritul că a atras vreo 18
sate la religia unită, legată de Roma, în care s-a oficiat slujba în limba
română până în anul 1921, în toate bisericile din zona Dii. În celelalte biserici dintre Timoc-Vidin şi Valea Dunării până în Dobrogea slujba bisericească s-a făcut în slavonă până azi. Biserica din Cumbair a fost zidită
cu banii episcopiei unite de la Oradea şi există şi azi la periferia Vidinului.
12. Monumentul Eroilor români de la Plevna şi biserica românească
de la Plevna, sunt construite pe cheltuiala Statului Român şi sunt bunuri
de patrimoniu ce aparţin Statului Român, în memoria eroilor de la 1877.
13. Monumentul de la Ostrov, închinat eroilor români căzuţi în
războiul de la 1877 şi 1917. A fost dărâmat din iniţiativa unui primar bulgar din Constanţa, după 23 august 1944.
14. Monumentul Eroilor Români de la Smărdan, a fost construit
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după vizita regelui Carol I la 1878 la Vidin în satul bulgăresc Smârdan.
Monumentul era de 15 m înălţime, din marmură, deasupra triumfa zeiţa
Victoria, cu o coroană de lauri în mână. În apropiere era osuarul celor
aproximativ 1.000 soldaţi români căzuţi în bătălia de la Smârdan-Vidin.
Monumentul a dispărut într-o noapte în 1913 după ce armata română
(400.000 soldaţi) au trecut Dunărea şi s-au oprit în faţa Sofiei pentru a opri
înaintarea armatei bulgare împotriva Serbiei şi Greciei. În locul acestui
monument din iniţiativa domnului ing. Ivan Alexandrov, preşedintele
Asociaţiei Vlahilor din Bulgaria s-a înălţat o cruce din fier forjat, de
aproximativ 2 m înălţime pe acelaşi loc în satul Smârdan unde a fost impunătorul monument. Sfinţirea a avut loc în anul 1995.
TURCIA
1. Biserica Sfânta Parascheva din Istanbul, construită de domnitorul Constantin Brâncoveanu în anul 1692, resfinţită la 27 septembrie
1998 de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I şi Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe române. Biserica se află în
patrimoniul Statului turc şi în folosinţa Patriarhiei Ecumenice, care o
foloseşte foarte rar, din cauza numărului foarte mic de enoriaşi greci. Cu
sprijinul statului român, Statul turc a acceptat ca Biserica să fie preluată
în folosinţă de Parohia ortodoxă română din Istanbul, înfiinţată în ianuarie
2001,
2. Palatul Cantemir, situat în Cartierul Fanar din Istanbul, str. Vodina nr. 12, în care a locuit domnitorul Dimitrie Cantemir în perioada
1688-1710. Palatul dispune de o mare curte exterioară, în care se află şi
o biserică ce a servit marelui voievod. Se are în vedere întreprinderea de
demersuri pentru amenajarea palatului ca centru de cultură şi spiritualitate românească. În perioada interbelică România subvenţiona peste 150
de şcoli româneşti - aromâneşti (primare, gimnaziale, licee, o şcoală normală, una profesională, o şcoală superioară de comerţ şi un internat universitar la Istanbul şi câteva zeci de biserici), acţiune sistată în 1948.
Vasile SURDU-BOB
Consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte
Ministerul Culturii şi Cultelor
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Obiceiuri de la românii din Timoc
Săptămâna Patimilor
Sfinte Isuse Hristoase, coboară peste noi, cei ce te vedem, te simţim
şi te iubim; coboară în aceste zile străluminate de freamătul primăverii,
care se anunţă că este pe cărare şi e gata să înflorească cornul din grădina
mea, de la Măricheşti, pe care bunicul meu ni-l arăta nouă, copiilor, în
fiecare primăvară, zicându-ne: „cât timp vedeţi cornul înflorit în coastă,
deasupra de fântâna de la Măricheşti, să ştiţi că Dumnezeu a coborât cu
o parte din sufletul lui în lumea şi în neamul nostru, al Sănduleştilor”.
Am scăpat de iarnă, am scăpat şi de moarte şi iată că o să vedeţi pe Dealul
Mare, ciocârlia cum săgeată băierile cerului şi zboară în valuri, în valuri,
cu o strălucire de stea vrăjită de sfinţi, cântând pentru fiecare plugar, care
osteneşte pe brazdă, mânând văcuţele lui la plug, ca să răstoarne brazda
în holdele locuitorilor luminaţi din satul Zlocutea sau Casa Rea de pe
Timoc, din Sârbie.
Noi, copiii ne adunam în cârduri, cârduri sau în grupe mici, cioplindu-ne singuri pentru joc: flueiere, piuri, pistocală, ţâşnitoare, vapor,
car de foc şi mai ales câte un „condac”, pe care îl făceam din tuburi de
puşcă aruncate de părinţi. Cu cât se încălzea emisfera, şi berzele călătoare
veneau din ţări îndepărtate şi se puneau în cuiburi, aşezate pe coşurile
caselor noastre bătrâneşti; după ce auzeam clămpănitul lor deasupra casei
bunicului Călin, ca un concert care anunţa primăvara peste sat, noi săream
de bucurie că în cele din urmă au venit berzele şi ne-au adus primăvara.
Peste câteva zile, soseau şi cucii, pupezele, rândunelele şi alte păsări
călătoare, care ne umpleau sufletul de lumină şi de bucurii. Pe atunci, noi
copiii abia ne ridicam şi dintr-o dată unii deveneam ciobănaşi, pe la 5 ani,
cum eram eu, iar vărul meu, Pătruţă, zis Ploscă, încă la 5 ani sugea şi refuza să meargă cu oile, pe Dealul Mare.
În tema de astăzi, noi am dori să vorbim despre „Săptămâna Pa174
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timilor” şi obiceiurile legate de Sfintele Sărbători. Cititorul neavizat, va
observa că sărbătorile şi „Patimile de Paşti” au două trepte sau scări,
prima ar fi scara primitivă pe care s-au alcătuit din vremurile vechi sau
foarte vechi ale istoriei; şi a doua treaptă este cea a creştinismului, latura
religioasă, despre care românii din Timoc n-au o imagine limpede şi de
când au venit slavii peste ei, adică sârbii şi bulgarii, care sunt în proba de
foc a asimilării totale a românilor din dreapta Dunării şi din Balcani. Din
cauza lor, fraţii noştri din dreapta Dunării s-au îndepărtat de biserică şi
după cum vom vedea şi-au format propria casă de rugăciune şi propriile
obiceiuri primitive, pe care le mai păstrează şi astăzi, pe ici pe colo.
Poate că Dacia Aureliană sau Dacia Ripensis, zisă Timoceania şi
azi Timoc, ar putea fi singurul loc din lume şi din Europa, în care obiceiurile vechi, păgâne ,din „Săptămâna Patimilor”, se mai păstrează într-o
formă autentică.
Când fetele mari simţeau că vine primăvara, se „învăruicheau” (înfrăţeau) şi dădeau chiote peste sat, ca şi când ar anunţa venirea unui Mântuitor pe pământ. Însă acest Mântuitor, era primăvara şi de aceea, mai
toate obiceiurile de primăvară, sunt legate de mâna şi sufletul tinerelor
fecioare, care se ridicau din căsuţele sfioase şi albe ale locuitorilor din
satul meu natal.
Mai întâi mătuşile noastre anunţau că vine „Lăsatul de post”, cu 7
săptămâni înainte de Paşti. Nu era uşor să conduci o casă la românii din
Timoc, fie din Serbia, fie din Bulgaria, sau la aromânii din Grecia ori din
Albania, etc., deoarece toate aceste obiceiuri erau păgâne şi se transmiteau
de sute şi mii de ani, din generaţie în gene-raţie.
Mai întâi, ziua cea mai importantă a Lăsatului de Post de Paşti, începea cu „Sărbătoarea Alioşului”, care era de cu seara, când băieţii şi
fetele aţâţau focurile prin curţile lor şi strigau ca să audă, mai ales vecinii
şi călătorii: „Alioş, alioş/Să-l băgăm pe Vlaicu lu’ Cristina-n coş/Să facem
leagăn de mătasă/Să-l atârnăm la fereastră/Toată lumea care-o trece, să-l
privească/Şi să se minunească!”.
În acest timp, cam după cină, răsunau buciumele din mai multe
colţuri ale satului, unele dinspre Făget, altele dinspre moară, altele de la
ai lu Jica, de la Sănduleşti, de la Păşuicheşti şi alţii. Era un cănun să ajungi
să ai de Paşti buciume, pentru că prăpădiseră toţi teii din păduri, în căutare
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de buciume. De aceea se ajunsese ca tineretul să-şi rişte viaţa şi să treacă
în pădurile de la Tianuţ, Deleina sau Rabova şi să vină cu două, trei buciume, noaptea. Dacă ar fi fost prinşi de grănicerii „bugari” ori sârbi, ar
fi putut fi împuşcaţi, însă ei ţineau morţiş să aibă bucium ca să anunţe pe
străbunii lor din morţării, că vine primăvara şi vin Patimile lui Isus.
După ce buciumaşii tăiau tăcerea nopţii cu veştile lor din străfunduri de vremi, tineretul în mijlocul satului pregătea focul cel mare pentru
încălzirea morţilor, foc care necesita două sau trei cară de lemne. Îndată
după cină, veneau lăutarii în mijlocul satului, la horă şi acolo li se dădea
foc lemnelor, anunţându-i pe toţi că e momentul să coboare să vadă lumina ce se trimite morţilor şi să dea de pomană bucate, basmale galbene
ori albe şi alte lucruri pentru cei plecaţi dintre noi.
Focul ţinea câteva ore şi fiecare dintre locuitorii care aveau morţi
mai proaspăt îngropaţi, sau mai vechi puteau să le dea câte o horă de pomană. Dacă vroiai ca să primească morţii mâncare, lăutarii primeau câte
un colac sau bani ca să fie plătiţi sfinţii, să poată ajunge până la Dumnezeu.
În zilele următoare, fetele şi băieţii ardeau de nerăbdare să se dea în
„scurcium”, „scârţoaică” sau în „vurdum”. Scurciumul consta dintr-o
frânghie lungă de vreo 15 metri, care se alina pe o creangă de nuc, alun
sau pom, băieţii îndoind frânghia la mijloc, ca să-i aranjeze un şezut, pe
care stăteau fetele, iar flăcăii le luau şi le aruncau în cer să le vadă lumea
şi ţara, iubiţii şi părinţii. În sate erau zeci şi sute de „scurciume”, însă erau
mai puţine „scârţoici şi vurdume”. Scârţoaica era opera băieţilor, care
făceau un fel de leagăn sau huţuluş, în care se legănau numai fetele,
împinse de flăcăi sau „dănaci”. Mai sigur era însă vurdumul, care se făcea
pe la răscruci în două, trei locuri ale satului, unde se împlânta în pământ
un stâlp cu o roată de car deasupra, pe care se punea o loitră, fetele
aşezându-se de o parte şi de alta a loitrei, câte 5-6, iar băieţii le învârteau
până îi treceau toate apele. În acest timp, cântau lăutarii, iar fetele cele mai
iscusite urezau de răsunau văile şi se mişcau dealurile. Simţeai cum răsar
din pământ nu numai toporaşii, ţâţa oii, brebeneii, bujorii şi liliacul, dar
simţeai adierea crudă a pământului, care îşi schimba culoarea şi se îmbrăca într-un veşmânt verzui dorit de Dumnezeu şi de întreaga suflare
omeneasă.
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În prima săptămână de Post a Paştelui cade sărbătoarea lui Sân’
Toader, care de fapt corespunde solstiţiului de primăvară. Obiceiul, la început a fost împrumutat de la urmaşii daco-romanilor şi de slavii din sudul
Dunării, sârbii şi bulgarii, care se mai pomenesc şi azi pe ici pe colo, răzleţ, în anumite ţinuturi, mai izolate de civilizaţie. Dar în întreaga arie geografică de la sud de Dunăre, numită Timoc sau Dacia Aureliană există
şi credinţa că în noapte, Sân’ Toader merge călare pe un cal alb şi calcăn picioare pe oricine-l întâlneşte. Sân’ Toader zboară ca o pasăre, dar calcă
şi pe pământ, întocmai ca Iovan Iorgovan. Deşi prezenţa lui este întreaga
săptămână, cel mai activ este în Marţea lui Sân’ Toader, când pericolul de
a călca în picioare pe cei ce nu stau la casele lor este sporit.
La românii sud-dunăreni, timoceni, „trupul” lui Sân’ Toader cade în
Joia Mare, de aceea se numeşte şi „Sân’ Toader al Mare”. Femeile care respectă aceste cutume cu o sfinţenie deosebită şi azi, nu lucrează întreaga
săptămână. În apropiere de Porţile de Fier se ridică muntele în formă de
con, Stolu, la sud de Cladova. Femeile din satele din jurul acestui munte,
precum şi din muntele „Delă Iovan”, serbează „Vinerea lui Sân’ Toader”
sau „Vinerea Stolului”. În veşminte de sărbătoare şi chiote urcă muntele
pentru a culege „Iarba Vântului”, sau „Iarba Mare”, denumită în alte părţi
şi Oman. Cu leşia realizată din această plantă, fetele speră să le crească
părul frumos, cât coada iepelor.
În timp ce fecioarele se spală, o femeie în vârstă recită versurile, ca
un ceremonial sacru:
„Sân’ Toadere
Sân’ Toadere
Dă-i cosiţă fetelor
Cât coada iepelor
Dă-i la fete un dănac
Şi la babă un colac,
Dă-le rod de popâlnic
Stâlp de casă, un voinic.”
Pe râul Timocul Negru şi Timoc, ceremonialul este acelaşi, numai
că fetele merg pe câmp însoţite de flăcăi şi tarafuri culegând Iarba Vântului şi întinzând hore pe câmpul plin cu această plantă. Seara când se
spală fetele cu leşia din Oman, cea mai vârsnică femeie recită versurile:
177

Calatorie in Tara Romanilor ed a II-a 04-12-2008 v8:Layout 1 03.07.2012 09:20 Page 178

Dinu Barbu

„Sân’ Toadere,
Sân’ Toadere,
Las cosiţa capului
Cât coada calului.
Alioş! Alioş!
La Ioana pe coş!
Să batem pârâu prin uşe,
Să se spele de cenuşe,
Să-i facem leagăn de mătasă
S-o ia Conea acasă.”
Obiceiul este menţionat în întreaga Serbie, până şi la Kosovo –
Câmpia Mierlei, unde mai sunt sate româneşti şi acolo s-a desfăşurat renumita bătălie a creştinilor contra turcilor de la 1389. Aici sunt semnalate
întreceri de cai, cum erau şi în alte zone geografice din Dacia Traiană.
În Banatul românesc şi Banatul de vest este pomenit Sân’ Toaderu
şi întrecerile de cai, precum şi jocul de măşti, numite „faşanche” la Biserica Albă şi Valea Dunării.
Unele din aceste sărbători, care îşi au originea în cavalerul trac, deci
moştenit de la strămoşii daco-romani, s-a păstrat până în nordul Moldovei
şi sudul Balcanilor, unde a existat viţă românească. Pe alocuri obiceiurile
au suferit contaminări cu civilizaţia şi imaginaţia proprie a regiunii.
Spre izvoarele Timocului şi Niş – Procuple se păstrează încă obiceiul rămas de la cavalerul trac, în legătură cu sărbătoarea cailor. Cultul
cavalerului trac legat de sărbătorile lui Sân’ Toader, sunt o urmă cu fundament generat de cultul calului în cadrul ciclului sărbătorilor de iarnă
sau primăvară, un cult magic, având ca scop agrar, asigurarea fertilităţii,
fecundităţii şi sănătăţii.
Chiar dospirea şi frământarea pâinii într-un ritual magic în sâmbăta
lui Sân’ Toader, pentru a servi cailor, are o semnificaţie simbolică, ca şi
ritualul identic practicat de Crăciun. Colacul calului se gustă mai întâi de
călăreţ în Sâmbăta lui Sân’ Toader şi abia după aceea se îmbie calul,
stropindu-l cu vin şi împodobindu-l cu busuioc. Hrănirea calului cu pâine,
alergarea acestuia peste câmpii, face legătura magică între grâu pe de o
parte, care asigură permanenţa existenţei umane şi animale şi dorinţa
zborului spre lumină şi soare, fără de care nu ar fi posibilă fertilitatea şi
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fecunditatea.
Amintim că la Srebârniţa şi cetatea romană Dauvonia în Bosnia mai
poţi vedea pe pietrele funerare, autenticitatea femeii românce de azi, care
seamănă cu portul românesc de azi, dar poţi vedea pe viu cum a fost cavalerul trac acum 2000 – 3000 de ani. Se poate vedea prezenţa unor cavaleri
pe pietrele funerare, în mantia fluturând, având în mână o măciucă şi pe
cap purtând o căciulă ca în munţii Banatului sau în Homole în Timoc.
Putem susţine că ne-a rămas de la zeul dacilor Zamolxe, obiceiul
numit „kapnobatai”, care reprezintă la strămoşii noştri o semnificaţie de
purificare a trupului şi a sufletului, odată cu venirea postului mare de
paşti, care interzicea folosirea în alimentaţie a cărnii. E posibil ca acest
obicei să corespundă la noi românii cu trecerea prin marile focuri, care
preced săptămâna patimilor.
Poate că nu greşim dacă susţinem că obiceiul „kapnobatai”, rămas
sub acest nume de la daci, să aibă o relaţie legată de cultul calului sau
Sân’ Toader şi focurile purificatoare de dinainte de Paşti, care se fac pentru încălzirea şi pomenirea morţilor.
După Sân’ Toader urmează Floriile, care cad întotdeauna duminica
înainte de Paşti. Atunci femeile se scoală dis de dimineaţă, se dichisesc
şi se duc la tămâiat, cu oala plină de cărbuni şi cu salcie. Femeile obişnuiesc să stea de vorbă cu morţii, fie cu părinţii, fie cu feciorii lor plecaţi de
timpuriu. Le spun noutăţi, cât le este dor de cei morţi şi cât li se uscă
inima după ei, de aceea îi bocesc şi încălzesc cu focul adus din casă.
O sărbătoare de neuitat este „Joia Mare” sau „Joimărica”, care cade
întotdeauna în ziua de joi, îainte de Paşti. Toată suflarea caselor, fie bătrâni, fie tineri, se scoală de noapte şi merg la fântână să facă foc pentru
cei morţi şi să le dea apă. Fetele îşi pun găleţile pe cobeliţă, copiii o iau
după ele sau după mumele lor şi fiecare adună de pe câmp boji, tufă, paie,
orice arde repede. Se aţâţă focul lângă Fântâna de la Măricheşti, alteori la
Fântâna Mare, la Fântâna de la Braniştea Podului, ori la Fântâna de la
Ungureni, unde ne pică mai bine şi ne este mai aproape. După ce se aprind
focurile, fetele şi femeile umplu găleţile cu apă şi toarnă câte o găleată
pentru fiecare suflare omenească, moartă sau vie. Ele o încep cam aşa:
„Apa asta să fie pentru sufletul şi bunătatea lui Dumnezeu,
Asta să fie pentru Maica Precista
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Asta să fie pentru Joia Mare,
Apoi pentru moşu, moşica, bunica şi copii mei, cutare şi cutare....”
Apoi urmează datul apei pentru cei vii, femeia vărsând găleata cu
apă, îşi face cruce şi zice: „Apa asta să fie pentru cei vii, pentru omu meu,
Ioniţă, pentru socrul meu, Preda, pentru soacra mea Gherghina, pentru
fratea, Pătruţă, pentru leica Stana, şi toate neamurile noastre de pe
pământ”.
Unii obişnuiesc în Săptămâna Mare, să-şi pună pomană de vii, de
„Sărindar”, atunci când n-au copii şi nu sunt siguri că urmaşii lor le vor
pune pomenile, aşa cum este „adetul” la noi, pe Timoc. De aceea îşi pun
pomana în Postul Mare.
Românii din dreapta Timocului pun „Sărindarul” la cei 800 de
morţi, care au fost măcelăriţi de turci în răscoala românilor timoceni de
la 1876, luna mai, pe locul numit Trimberg, unde cele 800 de trupuri neînsufleţite au stat aproape un an neîngropate, din ordinul turcilor. Azi, unii
bulgari istorici şi cărturari se feresc de politrucii de la Sofia, să amintească
numele căpeteniei, Ion Ciolac, spânzurat la Dii în locul Blokuk Kapia –
Oborul de vite, în prezenţa cărturarului austriac, Felix Kaniz. Se caută să
se arate că răscoala a fost bulgărească, deşi n-are nici o legătură cu bulgarii.
În treacăt amintim că românii din dreapta Dunării, Dacia Aureliană
sau Timoc, mai au un obicei, să sărbătorească anumite flori, de aceea există Sărbătoarea Liliacului, în munţii Homole sau în Mehedinţi, Sărbătoarea Bujorului, Sărbătoarea Dragaveiului şi Sărbătoarea Frâsânelului,
care pe atunci se sărbătorea nu numai lângă Vidin, la Albotina dar chiar
şi la mine în sat, pe locul numit Poieniţi, unde a doua zi de Paşti, românii
din trei ţări: Sârbie, Bulgărie şi Rumânie se întâlneau, se veseleau şi se
vedeau, pomenindu-se ca fraţii. După aceea, încă de când eram copil, sârbii au interzis acest obicei, socotind că este periculos pentru împărăţie. Va
veni vremea când vom scrie teme separate şi pentru aceste sărbători ale
florilor.
Femeile după ce se întorc cu găleţile pline cu apă de la fântână
acasă, după ce i-a adăpat pe cei morţi şi pe cei vii, aţâţă încă un foc în
maidan, se ia o găleată plină cu apă şi se înconjoară focul udându-l, ca să
primească pământul binecuvântarea lumii şi totodată recunoştinţa lor pen180
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tru că îi hrăneşte şi îi adăposteşte.
Mai există obiceiul ca pe fiecare cartier de sat să se adune grupe de
copii, numite de ei „taife”, care trebuie să fie mici şi să co-linde din casă
în casă, cu o târnă în care se adună ouă şi se anunţă intrarea în curte cu
un clopoţel. Copiii odată intraţi în curte sunt primiţi de femeia cea mai în
vârstă, care le dă două ouă, sau mai multe, iar un copil mai îndrăzneţ
recită următoarele cuvinte: „Am venit cu joimărica, să vedem fetele, dacă
au tors câlţul, dacă au tors lâna, că uite, vine joimărica cu gida (un fel de
lance), arsă-n foc şi le bagă în fund la toate acelea care sunt leneşe şi
n-au furşit torsul de iarnă. Că joimărica e mare, cu capul cât baniţa, cu picioarele cât rişchitoarele, cu mâinile cât prăjinile şi ochii cât cepele”.
Încă de joi, lumea pregătea cuptoarele să facă pâine de Paşti, pentru că toată iarna nu se vedea pâinea, lumea mânca mălai, mămăligă şi alteori obişnuia să facă „Zăbic”, un fel de mălai prăjit; iar când se aflau la
lucru, la făcut ziduri, case, leauri, ori la arat, la „figurat” pentru vii şi îi
apuca foamea, singura mâncare pe care o puteau face, era să facă într-un
blid, „zamă de laptele boului”, punând puţină sare şi apă, în care se
sfărâma mălaiul, şi aceasta era mâncarea omului sărac de pe brazdă.
După ce copiii au aflat că fetele au fost harnice şi au terminat cu
munca de iarnă, mai ales cu torsul, se întorc acasă şi împart ouăle
„frăţeşte”. Eu îmi amintesc că am mers cu puii de paşti după ouă, de vreo
trei ori şi de fiecare dată am câştigat vreo 70 de ouă.
Pe atunci oul, la noi în sat, era moneda de schimb; te duceai şi
cumpărai gaz şi dădeai 5 ouă, cumpărai bomboane şi dai un ou, mergeai
la vrăjitoare să-ţi descânte de deochi ori să te scape de cine ştie ce boală
şi dădeai un ou, ori de altă boală mai grea, unde dădeai două ouă. Numai
atunci când descânta moşica mea Boafa, de „Năjit” sau „Numărătoarea
cea Mare” la capul unui muribund, avea grijă să nu greşească un cuvânt
la un descântec destul de lung şi pentru asta se dădeau cinci ouă, era mai
scump. Dacă vrăjitoarea greşea un cuvânt, fără să vrea, din atâtea cuvinte,
era semn că omul n-are nici o scăpare şi deci va muri şi atunci se lăsa mai
ieftin. Vorba ceea: „Leacul fie ori nu fie, numai colacul babii să se ştie”.
„Vinerea Ouălor” cădea înainte de Paşti; în această zi muie-rile au
grijă să „boiască” ouăle, să le încondeieze şi să le aşeze în soba mică,
pentru Paşti.
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Aici nimic nu se putea face fără ajutorul nostru, al copiilor. Toţi
copiii, dis de dimineaţă pleacau pe câmp să adune „verzui”, care să ajute
la vopsit. Când eram eu copil mic de tot, de 4-5 ani, alergam pe câmp şi
pe dealuri şi adunam „bujgăţăi” înfloriţi sau sterpi. Cei mai căutaţi bujgăţăi erau cei sterpi, care se găseau mai rar, pe care babele îi foloseau în
cazuri de vindecare de cancer; însă bujgăţăii erau buni numai pentru ouăle
de culoare galbenă. Dacă vroiai să ai ouă de culoare roşie, trebuia să te
duci la râpa albă şi să culegi „scumpie”; dacă nu aveai frunze adunai
rădăcini sau crengi şi se făcea culoarea roşie. Muierile mai ştiau şi alte
farmece, să combine culorile şi să dea culoarea albastră. Cele mai multe
fete erau învăţate de mumele lor să încondeieze ouăle cu ceară şi chezap,
după ce le băgau în apă călduţă de zamă de varză.
În zilele acestea aveai grijă să nu vorbeşti urât, să nu furi, să nu înjuri, să nu înşeli, să nu minţi şi să-ţi ierţi pe cei ce te-au duşmănit, ca să
ne prindă Săptămâna Patimilor, „curaţi, luminaţi ca argintul strecuraţi”.
Se curăţau curţile, se afumau oarele să nu le muşte musca columbacă, care în vremea aceea mişuna şi distrugeau bunătate de vaci, porci
şi alte vietăţi. De aceea, unii la arat, mergeau cu un fel de afumătoare sub
burta vacilor, ca să le scape de la moarte.
Din Săptămâna Patimilor mai rămânea sâmbăta, când lumea tăia
miei, iezii ori purceii de paşti. Eu unul, fugeam pe câmp cu oile să nu văd
şi să n-aud când ai mei tăiau cei mai frumoşi miei şi iezi, să-ţi dai sufletul
pe ei, că încă sugeau la mamele lor. Ei bine, eu creşteam iezii şi mieii, şi
ai mei, oameni fără suflet, îi tăiau să se sature de carne şi de zămuri grase. De aceea, eu, pentru că socoteam după mintea mea, că este un păcat să
curmi viaţa unei vietăţi atât de fragede şi gingaşe, ca mieii, ca iezii şi ca
purceii, pentru că îmi era milă de ei şi m-am jurat să nu mai mănânc carne
şi nici nu am mai mâncat. Mama a avut mare necaz cu mine pentru asta.
Tot sâmbăta aveam grijă să mergem cu oile pe la săpături, ori pe
Dosul ăl Mare, până şi pe Bujorna, lângă graniţa cu bugarii, ca să culegem
rodul pământului, pe care-l adunam în chite, chite, şi-l dădeam la
mumânile noastre ca să ne scalde.
Dacă desfăceai floarea de frunze şi dădeai de un fel de făclie
pământeană, vedeai pe faţa acestei plante, cât grâu, cât porumb, cât vin se
va face anul acela. De aceea, părinţii noştri ştiau ce fel de an îi aşteaptă,
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pentru că Dumnezeu venea şi le arăta rodul pământului.
În seara de sâmbătă spre duminică, când are loc „Învierea Domnului Isus Hristos”, părinţii noştri aşezau într-un măr din curte un pahar cu
vin şi pâine, pentru ca în timpul nopţii, Duhul Sfânt să coboare din ceruri
peste sângele şi trupul Domnului, pe care să-l sfinţească înainte de a primi
fiecare câte o linguriţă.
Mare grijă cădea pe capul muierilor când venea paştele, nu numai
cu pregătirea bucatelor dar şi cu pregătirea „ţoalelor de sus”, care erau
veşmintele fiecărui om din familie, bătrân ori copil şi care se păstrau în
stare curată, nepurtate, dar care se îmbrăcau de învierea Domnului şi de
naşterea Domnului şi după aceea serveau numai la îmbrăcăminte de înmormântare.
De aceea, mari bătăi de cap aveau muierile, nu numai cu ca-lendarul
băbesc, care era greu de ţinut minte, fiindcă erau cam 70 de sărbători pe
an, zile nelucrătoare, în care nu se lucra, nu se spăla, nu se mătura, nu se
spuneau vorbe urâte şi se căuta o împăcare între oameni, natură şi animalele sălbatice.
După primul cântat al cocoşului, mamele ne trezeau, semn că a înviat Domnul şi vine Paştele. Pregăteau apă călduţă şi scăldau fiecare copil
cu rodul pământului, apoi îl îmbrăcau şi îi spuneau să stea pe lângă casă,
că înviază Domnul şi trece pe la fiecare să-l vadă dacă are ţoalele curate
şi sufletul curat. Mamele aveau grijă, ca în apa călduţă, de scăldat, să pună
rodul pământului, la fiecare, cu scopul ca acesta să-l ocrotescă pe copil şi
să-l păzească de boli şi alte nenorociri, iar familiei să-i dea rod în copii şi
oare multe.
Aşa că dimineaţa, când răsărea soarele, venea bunicul meu, Călin,
socotit după datini, un fel de preot al familiei; aşeza o brazdă de pământ
cu iarbă verde în casă şi altă brazdă în afară de pragul casei. Acum urma
ca fiecare să primească Paşti, o linguriţă de vin şi pâine,din paharul care
a stat între crengi în măr care se spunea că este o băutură sfinţită, fiindcă
este din trupul lui Dumnezeu. Moşul dădea un ou roşu sau galben
fiecăruia şi după ce înghiţeau cuminicătura, moş Călin ridica oul, iar cel
care se afla în faţa lui, începând de la cei mai bătrâni spre cei mai tineri,
aveau un alt ou în mâna dreaptă, iar când moşul zicea „Hristos a înviat!”,
ciocnea oul primului membru din familie, care răspundea: „Adevărat a în183
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viat”şi astfel se continua cu ceilalţi, după acelaşi tipic.
Ritualul se desfăşura numai pe brazda din casă şi din afară de prag,
unde moşul stătea pe brazda din casă, iar ceilalţi pe brazda din faţă, de
dincolo de prag şi în felul acesta moş Călin dădea „paşti” la 10-15 membri din familie, căci atâţia eram într-o casă pe vremea aceea. Într-un singur pat de lemn, destul de învechit, dormea întreaga familie, vreo 17 inşi,
in majoritate copii, care visau la cuci, berze şi alte păsărici.
Dimineaţa de Paşti, încă de la cântatul cocoşilor, femeile umpleau
oalele cu cărbuni şi mergeau la morţărie, să-i încălzească pe cei plecaţi,
să-i bocească şi să le povestească cănunul de pe pământ.
În această clipă îmi amintesc că în anumiţi ani, muierile cu copii
mici, care nu fuseseră botezaţi de preoţi, fiindcă nu există preoţi români,
ei sunt interzişi, de aceea mamele lor, cam vreo 30 dintr-un sat, urcau
fiecare pe câte o iapă, şi cu o călăuză cu steag alb sau galben, porneau şi
se întâlneau la Ungureni, muierile din Zlocutea şi Coilova, apoi cu cele
din Ţoromaşţa, altele vreo 30 şi mergeau pe firul Timocului ca să audă de
la preotul din Şpicova sau Işnovăţ, predica în limba română. Se zice că
preotul acesta, contrar canoanelor bisericeşti, sârbeşti, îndrăznea în Sfânta
Biserica să vorobească pe limba populaţiei autohtone, deşi era socotită
de autorităţi o trădare şi nesupunere, preotul se încărca de atâtea păcate
şi le grăia femeilor venite de la zeci de kilometri, numai să înţeleagă ce
cuvinte sfinte poate să spună un preot la o lume neînvăţată nici să scrie
nici să citească.
Convoaiele cu cai porneau de cu seara, mergând cam în ordinea
aceasta, primele 30 de femei erau din Ţoromaşţa cu călăuza lor şi cu
steagul lor, apoi cele 30 de muieri din Zlocutea, satul meu, din care a făcut
parte şi muma, care m-a dus şi pe mine să mă miluiască şi să mă boteze
„popa românesc”; apoi urmau femeile din Coilova, alte vreo 30 şi ceva,
toate cu copii în luică, legate ca un hamac la spate, după obiceiul pământului. Un şir de peste 300 de cai, umplea o vale de peste un kilometru şi
ceva şi dădeau impresia că au plecat la război să îl caute ori să îl simtă pe
Isus Hristos cum înviază şi să i se plângă că nişte netrebnici şi lepădături
ale societăţii, fie sârbi, fie bulgari, au ajuns stăpâni peste ei şi vrea să ne
stingă neamul; şi de aceea mergeau la preot să i se plângă şi să asculte cuvântul spus de Dumnezeu în această zi sfântă a învierii Domnului.
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Isus s-a răstignit pentru noi pământenii. Sfântul Pavel a fost răstignit la Roma pentru a răsplăti păcatele împărăţiei, Sfântul Andrei a fost
răstignit de greci la Patras ca să se ierte păcatele acestui neam, românii din
Timoc – Serbia şi Bulgaria , cu aromânii din Grecia – Albania, sunt răstigniţi pentru ca să se nască un alt neam vrednic de mântuirea lui Dumnezeu
.
Christos a înviat!!! Tuturor fraţilor şi celor de alte neamuri.
Cristea SANDU TIMOC- 2008, primăvara
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Chestiunea timoceană
În Serbia, între Valea Timocului (vale care e graniţa dintre Bulgaria
şi Serbia), Valea Moravei (vale în interiorul ţării, care separă zona de centrul Serbiei) şi Dunăre (fluviul din nord în care ambele râuri se varsă), pe
teritoriul a 18 plase din 4 judeţe, sunt în prezent circa 300000 de persoane
care vorbesc româneşte, în 202 localităţi: 154 româneşti şi 48 mixte.
Provincia Autonomă Margina - regiune românească în cadrul Imperiului
Otoman, între 1565 şi 1833, când Serbia nu exista ca stat - condusă din
Negotin numai de cneji români de când s-a constituit, a fost cedată de
către Imperiul Otoman în 10 iunie 1833 nou apărutului stat sârb la presiunea Imperiului Ţarist (care în 16 mai 1812, prin raptul Basarabiei, a creat
precedentul); de atunci drepturile românilor / ce au fost exercitate sub
otomani / au fost anulate de către sârbi, începând cu trecerea în patrimoniul Bisericii Ortodoxe Sârbe a 87 de biserici şi 17 mănăstiri româneşti
din zonă, cu exerciţiu religios numai în sârbă, schimbarea în forme sârbizate a numelor, colonizarea zonei cu sârbi, învăţământ numai în sârbă,
etc. - situaţie perpetuată până azi. Dintotdeauna locuitorii vorbesc
rumâneşte şi îşi spun rumâni iar sârbii îi numesc vlasi şi afirmă că vorbesc
vlaha - ceea ce, conform propagandei sârbe, e diferit de rumunski (prin rumunski însemnând români care vorbesc româna, aparţinând poporului
român, în legătură cu ţara numită România). Invenţia utilizării a două cuvinte pentru acelaşi neam nu este invenţie sârbă (căci similar se mai utilizează maghiari / unguri, nemţi / germani, etc.) însă etichetarea că vlahii
şi românii sunt din neamuri diferite e sârbă, deoarece deranjează prin
număr: ar fi prea mulţi români la sud de Dunăre şi la nord de Dunăre, astfel încât a apărut diferenţierea făcută de propagandă - românii nu trebuie
să existe la sud de Dunăre. În prezent, localnicii au acces foarte limitat la
mass-media în limba proprie. În Serbia, la sud de Dunăre, nu există nici
o şcoală (de nici un nivel - primar, gimnazial, liceal sau universitar) la
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care să se predea în limba pe care o vorbesc locuitorii acasă; Serbia nu
este de acord nici cu şcolile bilingve. Nenumăratele petiţii ale localnicilor pentru educaţie în limba maternă au fost respinse de către autorităţile
sârbe, abuzul fiind manifestat şi în acest moment. Serbia nu respectă Carta
Europeană a Limbilor (pe care a ratificat-o, cu multe amendamente, în 1
iunie 2006) şi - cu toate că şi legislaţia naţională a Serbiei o prevede acolo
unde peste 15% din populaţie nu e sârbă – în sudul Dunării nu este altceva
decât propaganda superiorităţii coloniştilor sârbi, într-un dispreţ profund
faţă de nevoile autohtonilor. Libertatea religiei încă nu este o realitate în
acea parte a Serbiei, cel mai recent act de hărţuire fiind caterisirea protopopului Bisericii Ortodoxe Române din sudul Dunării, de către Biserica
Ortodoxă Sârbă, în 16 octombrie 2008.

Ce vor europenii?

Europenii vor integrare. Integrarea europeană este bilaterală, manifestată de către cei care o vor - atât de către cei care o solicită, cât şi de
către restul europenilor - rezultând o „căsnicie” la dorinţa părţilor (poate
din interese diferite – după părerea necunoscătorilor / cunoscătorii însă
ştiind ce este: casă europeană comună). Serbia din 3 aprilie 2003 face
parte din Consiliul Europei – uşa de intrare în Uniunea Europeană – pentru aderarea la care demersul sârb a fost oficializat în 9 septembrie 2008,
prin ratificarea Acordului de Asociere de către Adunarea Naţională a Serbiei. Având statutul de stat membru al Consiliului Europei – organizaţie
internaţională interguvernamentală - Serbia s-a obligat să respecte valorile europene înaintea celor naţionale şi ca atare monitorizarea internaţională şochează naţionaliştii sârbi, care o consideră un amestec în
treburile interne (asemenea atitudine este în afara cadrului legal semnat
de Serbia). Experienţa europeană în drepturile omului este cea mai
avansată din lume – Strasbourg găzduind Curtea Europeană a Drepturilor
Omului – iar Serbia oficial este parte / fie că place sau nu unora.

Ce vor românii?

Românii vor să ajute. Românii din România n-au nevoie de dicţionar ca să discute cu românii din Serbia, fiindcă şi la sud de Dunăre şi la
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nord de Dunăre se vorbeşte aceeaşi limbă: româna. Ca ţară înrudită, România - prin Acordul bilateral încheiat la Belgrad, în 4 noiembrie 2002 a fost împuternicită să promoveze, să încurajeze şi să sprijine persoanele
şi organizaţiile din cealalaltă parte contractantă (adică din Serbia / inclusiv la sud de Dunăre). Din 7 octombrie 1993 România este membră a
Consiliului Europei iar din 1 ianuarie 2007 a Uniunii Europene, ultimul
Acord bilateral al României cu Serbia fiind încheiat la Belgrad în 24 octombrie 2008 - pentru colaborare economică. România este o vecină bună
a Serbiei – fiind şi cea mai mare ţară din sud-estul Europei, cu cea mai
mare naţiune – iar românii constituie punţile de legătură foarte practice şi
eficiente pentru integrarea europeană a Serbiei şi sârbilor, românii din
Serbia fiind şi pentru acest motiv foarte importanţi. Românii beneficiază
de o experienţă europeană mai bogată decât sârbii, cunoaştere care împărtăşită împreună e în ajutorul Serbiei şi cetăţenilor săi - fie etnici sârbi
ori etnici români.

Ce vor sârbii?

Sârbii vor asimilare. O practică agresiv de 175 de ani în sudul
Dunării, permiţându-şi să identifice că locuitorii vorbesc vlaha (chipurile
o limbă diferită de română – cei mai vocali în susţinerea unei aşa grozăvii
neştiind decât limba sârbă) şi explicând „savant” că ei cunosc mai bine
cine sunt localnicii: din neam diferit de cel românesc. Singura structură
de organizare oficial sprijinită de către statul sârb este Consiliul Vlahilor
- un organism recunoscut guvernamental în 30 iulie 2007 (cu câteva săptămâni înaintea sosirii în zonă a raportorului european pentru minorităţile
din Serbia, actul fiind făcut pe de o parte pentru a demonstra internaţional
democraţia ţării – nemanifestată timp foarte îndelungat dar manifestată
sub presiunea vizitei – iar pe altă parte pentru a certifica existenţa etnică
diferită a vlahilor în sudul Dunării şi a românilor în nordul Dunării). Sârbii, cu toate că au în vocabular rumunski, insistă să traducă denumirea
românilor din sudul Dunării ca vlasi / raportul european întocmit atunci
consemnând că „orice încercare de impunere a identităţii este inadmisibilă” (raportul a fost baza votării în 1 octombrie 2008 de către Consiliul
Europei a Rezoluţiei privind situaţia minorităţii etnice române din Serbia
– document oficial acceptat pentru respectare de către statul sârb, care
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prevede direct multe drepturi pentru locuitori / ce ar fi trebuit până la acea
dată să existe, nu să devină subiecte europene speciale). Între cetăţenii
Serbiei sunt etnici sârbi şi etnici români; etnicii sârbi sunt „campionii”
europeni ai războaielor etnice, reuşind după destrămarea federaţiei iugoslave, începută în 25 iunie 1991, să se implice - ca nici o altă naţiune
dintre celelalte zeci de naţiuni din Europa - în 3 războaie / alfabetic:
Bosnia, Croaţia şi Kosova (acele războaie n-au fost ale etnicilor români,
ci ale etnicilor sârbi). Un asemenea palmares nu califică etnicii sârbi pentru toleranţă etnică – actuala generaţie sârbă fiind formată din cei mai
inabili de pe continent în relaţionarea interetnică. Românii din Serbia,
mai ales din sudul Dunării, au de suferit din partea acestor incompetenţi
dovediţi, fiind acuzaţi când îşi cer drepturile că vor să refacă Provincia
Margina sub forma Republicii Timoc. Statistic ar fi suficienţi etnici sârbi,
suficient de luminaţi, ce să-şi organizeze ţara ca europeană - care să lucreze împreună şi cu românii pentru un asemenea proiect – însă eficacitatea acestora este la fel de nulă azi ca întotdeauna.

Ce vor timocenii?

Timocenii vor drepturi. În ciuda multor documente oficiale - internaţionale şi naţionale - frumoase pe hârtie însă inexistente ca aplicare în
realitatea timoceană, în sudul Dunării etnicii sârbi (colonişti ori urmaşi ai
coloniştilor) nu-i sprijină pe timocenii autohtoni. Regionalişti fermi şi
încă majoritari în multe părţi ale regiunii lor, timocenii autohtoni – toţi
români - nu se lasă. Federaţia Românilor din Serbia – organizaţie umbrelă a structurilor civice din sudul Dunării, apărută în 12 februarie 2005
– a dezvoltat Agenţia de Ştiri TimocPress / evidenţiindu-se ca principal
promotor a drepturilor timocenilor. În 11 mai 2008, pentru prima oară în
istorie, timocenii au candidat independent de partidele sârbeşti şi au
obţinut unele poziţii în administraţia locală. La 1 noiembrie 2008, Mişcarea Democratică a Românilor din Serbia – cea mai veche entitate aflată
în activitate – şi-a reales preşedintele pentru a patra oară. În 21 noiembrie
2008, la Hramul Bisericii Ortodoxe Române din Mălainiţa - sediul Protopopiatului Dacia Ripensis – a fost sfinţită pictura aşezământului religios, printr-o ceremonie care a bucurat credincioşii ce s-au adunat la
singurul lăcaş de cult ce slujeşte în româneşte în Serbia la sud de Dunăre:
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o reactivare neîntâmplată din secolul XIX, ce a atras furia sârbă - care a
obţinut condamnarea la închisoare a ctitorului (ce însă a menţinut cu curaj
clădirea pe care sârbii o voiau demolată şi şi-a continuat menirea creştină).
Românii din Serbia vor - nici mai mult, nici mai puţin, decât exact - aceleaşi drepturi pe care le au sârbii din România; timocenii vor să fie demni
cetăţeni, care să se bucure de drepturile fireşti, pe care le merită.

Ce vor liderii timoceni?

Unii vor timp, unii nu mai au timp. „Acum încă nu e timpul” afirmă
unii dintre liderii timoceni, care „simt” / „cunosc” / „ştiu” şi cică aşteaptă
ca populaţia să decidă când este timpul de afirmare; cei care realizează că
liderii decid şi conduc poporul (iar nu invers - căci atunci n-ar fi lideri)
din start şi-au dat seama că populaţia – care există dintotdeauna, de veacuri în zonă - nici n-are cum să acţioneze altfel decât prin ei, lideri ce să
exprime voinţa populară / căci există pericolul ca într-o generaţie consistenţa românească să fie puternic diminuată în sudul Dunării - prin inactivitate, emigraţie ori continuarea actualei situaţii. Unii lideri timoceni se
complac în a cumula şi câte 4 funcţii în tot atâtea domenii (de exemplu
administrativ, cultural, politic, social), nereuşind să facă ceva bine şi
atunci vor timp – ca să probeze totuşi ceva; soluţia este ieşirea prin delegare, adică implicarea cât mai multor persoane pentru tot atâtea funcţii,
astfel ca să se poată arăta potenţialul de care sunt capabile. În asemenea
suferinţă acum se află mai ales Consiliul Vlahilor – un „club” în Bor preocupat de chestiuni inofensive ca folclor, mese festive şi salarizarea conducerii - care urgent ar putea să-şi revizuiască atitudinea faţă de ce are de
făcut în interesul timocenilor: cu minte românească, nu sârbă, se pot realiza lucruri serioase / aşa cum au probat deja unii lideri români în sudul
Dunării (care şi-au făcut timp pentru aşa ceva), ca de pildă pentru identitate, credinţă, drepturi şi presă – toţi pentru neam.
Eugen GhERGA
Institutul Intercultural Timişoara
22 noiembrie 2008
R
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Seniorul
Într-o zi de vineri, la 7 mai 1993, am avut şansa să-l întâlnesc pe
Corneliu Coposu. Era la puţin timp după ce oameni politici importanţi
din Timişoara adresaseră o scrisoare Seniorului, în care erau detaliate cele
văzute şi constatate în drumurile făcute de ei în Timoc şi în Banatul
Sârbesc. Corneliu Coposu mi-a confirmat primirea scrisorii, într-un interviu acordat “ad-hoc”, la Timişoara, la Casa Oamenilor de Ştiinţă de pe
Bld. Mihail Eminescu (fosta Cantină a PCR, fost Bld Lenin):
Corneliu Coposu: Da, am primit o scrisoare în acest sens. Nu am
să o comentez acum. Sunt decis să fac o interpelare şi să îi cer d-lui
Teodor Meleşcanu, ministrul de externe, să spună exact care este obligaţia Guvernului în ceea ce priveşte minoritatea românească din sudul
Dunării şi din Iugoslavia. Care este într-o situaţie dificilă! Şi noi trebuie
să ne ocupăm măcar aici să urmăm exemplul ungurilor, care se dau peste
cap acum să-şi protejeze conaţionalii ce intră sub alte jurisdicţii teritoriale. Noi nu ne ocupăm deloc de aceşti români ai noştri! Mai întâi că
România este singurul stat din lume care-i înconjurat din toate părţile de
români. Nu există caz similar în lume! Nu vorbesc de românii din Basarabia. Dincolo de Nistru avem o perdea de români. Avem în Pocuţia, actualmente în Ucraina. Avem în Maramureş (teritoriul din Ucraina) români
care şi-au trimis depu-taţi în primul Parlament al României Mari, la 1918:
deputatul de Ogocea, cu cele 11 comune care sunt curat româneşti. Avem
români după frontiera convenţională cu Ungaria, unde, după 1920, existau 300.000 de români. Nu ştiu câţi au mai rămas din ei...
Statisticile bazate pe ultimele recensământe făcute în Ungaria
vorbesc de 20-30.000 de români...
C.C.: Da... După afirmaţiile statisticii maghiare, mai sunt vreo douăzeci de mii. Avem apoi români în Torontal (Banatul sârbesc - n.n.) care,
până la Tito, s-au bucurat de drepturi şi de libertăţi şi care au putut să-şi
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cultive limba proprie, au avut şcoli proprii. Chiar autorităţile administrative
erau româneşti. Avem români în Timoc, în sudul Dunării. Suntem o ţară înconjurată de români! Apreciez că, în afară de populaţia de etnie românească
care este încadrată între frontierele ţării, mai avem vreo şase milioane şi
jumătate de români împrejurul ţării! Iată o problemă de care onoratul Guvern nu se sinchiseşte. Cum se poate ca liceele pe care le-a înfiinţat CAROL
I în Grecia să fie desfiinţate? Cu interdicţie de a se colporta material didactic pentru românii de acolo! Cum se poate ca în Timoc lumea
românească să fie persecutată? Oltenii noştri care sunt în sudul Dunării şi
care vorbesc cea mai autentică limbă românească se lovesc acum de interdicţia de a se manifesta ca români! Acelaşi lucru se petrece cu Torontalul
românesc ocupat de sârbi! Pentru toţi cetăţenii aceştia, statul român trebuie
să ia măsuri nu numai de PROTECŢIE, ci şi de ASIGURARE a continuităţii şi a afirmării tradiţiilor româneşti.
Aţi vorbit despre “Torontalul ocupat de sârbi”. Nu vi se pare
afirmaţia riscantă? Prea dură?
C. C.: NU! Noi nu numai că am reclamat Torontalul, dar l-am avut
şi asigurat prin Tratatul de pace făcut cu Antanta. Ştiţi discuţiile interminabile care s-au purtat la Trianon în legătură cu Torontalul şi care a
fost înjumătăţit. Sigur, noi ne-am resemnat până în cele din urmă şi e greu
să mai faci modificări de frontieră. Dar ai dreptul să asiguri o viaţă spirituală românească pentru românii care sunt dincolo de frontieră. Orice stat
civilizat din lume trebuie să o facă. Şi Guvernul României trebuie să o
facă, indiferent de mizeria prin care trecem şi de criza economică din ţară.
Sunt foarte preocupat, sunt serios preocupat în legătură cu protecţia
românilor de peste frontiere. Şi nu atât de diaspora românească, care, de
bine-de rău, se descurcă. E vorba de românii de lângă frontieră, care sunt
lipsiţi acuma complet de protecţia statului român!
D.B.
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