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LXXXVI De ce sunt în panică sârbii 
 

Nu cunoaştem prea bine dedesubturile politicii şi 
diplomaţiei sârbeşti pentru ca să ne putem formula o părere 
în sensul că au de ce să se teamă de vecini sau n-au de ce 
să se teamă de vecini.  

Serbia este o ţărişoară în mijlocul Balcanilor fără ieşire 
la mare, iar la Dunăre au ajuns abia prin dictatul rusesc 
făcut sultanului Turciei să i se cedeze Serbiei Provincia  
Autonomă Margina dintre Morava-Timoc, inclusiv Şumadia 
cu Belgradul şi altele la 1833. 

Datele problemei sunt acestea, că Serbia este o ţară 
suverană şi independentă la ora actuală, iar vecinii ei, în 
majoritate au fost în război cu Serbia în ultimii 15 ani. 
Printre acestea le numărăm: Croaţia, Slovenia, Bosnia-
Herţegovina, Kosovo şi Pactul N.A.T.O. al U.E. în anul 1999. 
Ca să putem distinge adevărata temperatură a prieteniei 
dintre două popoare, nu ne bazăm pe declaraţiile unor 
miniştri sau oameni politici de vârf, pentru că şi Germania 
hitleristă, când s-a ocupat Basarabia în 1940 de la România 
de Rusia care a făcut ocupaţia nu era în relaţii bune cu 
aliatul ei, şi totuşi, în istorie apare că Ribbentrop, ministrul 
de externe al Germaniei ar fi fost în relaţii de prietenie la 
toartă cu Molotov şi Marea Uniune sovietică.  

Pe noi ne interesează treapta a II-a a relaţiilor, care 
există între popoare şi care se măsoară, nu prin câteva 
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semnături ci prin întregul popor. Nu avem cunoştinţă de ce „românovlahii” 
din Ţara Românească i-au poreclit pe sârbi „cal verde” şi „sârb cuminte”, 
însă avem o zicală rămasă dincolo de Dunăre la românii din Timoc încă 
din vremuri îndepărtate despre sârbi, în care vecinii noştri sunt porecliţi 
„sârbatici”, nume care se foloseşte şi azi, mai ales în părţile de răsărit ale 
provinciei timocene.  

Însă românii n-au profitat de asemenea jonglerii politice pentru a-i 
subestima pe vecinii noştri sârbi că sunt cum sunt. Asta pentru că oricât 
li s-ar spune lor ce li se spune, ei nu cred şi resping. Poreclele sau zicerile, 
arată aşa cum sunt sârbii. 

Cu toate că ei sunt aşa cum sunt, şi nici unei ţări vecine nu-i convine 
să aibe relaţii cu astfel de ţară, noi n-avem încotro şi totuşi suntem vecini 
şi trebuie să rămânem în acest statu-quo pentru că altfel nu poate fi. 

Cerem scuze cititorilor că suntem nevoiţi să ne repetăm observaţiile 
arătând că noi, românii, sau vlahii din România sau de pe alte continente, 
nu cunoaştem un singur exemplu în istorie din care să se vadă o reacţie 
umanistă a sârbilor atunci când românii sau România se aflau la mare 
răscruce istorică. 

Deşi au făcut parte, împreună cu noi şi cu cehoslovacii din „Mica 
Înţelegere” şi „Înţelegerea Balcanică”, atunci când România a fost sfâşâiată 
în bucăţi prin dictate comuniste sau fasciste, ei n-au spus un cuvânt de 
sprijinire a României, dar să ne sară în ajutor militar? Aşa cum prevedea 
Pactul.  

Este de remarcat că diplomaţia sârbească ne-a privit cu dezgust şi 
îngâmfare şi în alte împrejurări istorice în care soarta României şi a 
românilor stătea la discreţia câtorva oameni politici. La 1877-1878 n-au 
recunoscut cobeligeranţa României în războiul dintre Turcia şi Rusia, deşi 
armata a II-a a României a  eliberat întregul nord al Bulgariei, inclusiv pe 
românii din Timoc şi de la Vidin. În cărţile lor de istorie de la licee, nu 
recunosc participarea României la acest război, deşi ţara noastră a dat cel 
puţin zeci de mii de morţi pentru eliberarea Bulgariei, etc.. Totuşi Bulgaria 
recunoaşte participarea, însă face confuzii, când spune că cetatea şi 
Vidinul au fost eliberate de armatele ruse. Aici putem adăuga, chiar dacă 
nu le e pe plac, că la Plevna la asalt asupra redutelor lui Sinan Paşa au 
participat şi românii basarabeni. 

De asemeni, la Conferinţa de Pace de la Paris 1919, delegaţia lor a 
contestat faţă de Consiliul Comisiei de Pace cu cobeligeranţa României, 
arătând că România n-ar fi fost în război cu Germania şi celilalţi deoarece 
a încheiat pace separată la Buftea în 1916, iar Bucureştiul era ocupat de 
trupele germane şi bulgare, şi aici a fost foarte greu să se combată teoriile 
sârbeşti pline de venin şi ură. Nici o altă ţară nu le-a contestat 
cobeligeranţa noastră, însă ei au făcut-o în calitate de prieteni.  
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În noiembrie 1918 armata sârbească a plecat cu căruţele direct de la 
Salonic spre Banatul românesc pe care l-au ţinut ocupat până la 27 iulie 
1919, când armata sârbească din întregul Banat românesc ocupat au fost 
înlăturaţi de către armata franceză a generalului Bertelot. Ei sunt 
convinşi şi astăzi că atât Banatul românesc, cât şi Banatul sârbesc, geme 
de sârbi, iar cultura noastră de bază este sârbească, cel puţin aşa se 
vorbeşte. 

Nici un om politic fie de la Bucureşti, fie de la Belgrad, n-a găsit un 
prilej, pentru ca cel puţin problema Banatului în întregime să fi fost 
discutat şi înţeles pe deplin şi de către vecinii noştri. Ei cred că sute de 
mii de sârbi sunt sub ocupaţie românească în Banat, şi asta pentru că n-
au cultura necesară şi nici statul de drept nu este interesat să elucideze 
găurile negre rămase încă neastupate din vremurile trecute. 

În ceea ce priveşte pe românii din Timoc aşezaţi între Morava-Timoc-
Dunăre şi munţii Artani, n-au fost eliberaţi de sârbi, pentru că erau 
ocupaţi de turci, ci ei au venit peste români la 1833, cu ajutorul ruşilor, 
atunci când românii timoceni erau de mult organizaţi politic cu cneji sau 
principi „românovlahi” recunoscuţi de turci iar provincia se numea 
Margina care sârbii mai târziu au numit-o Kraina,  şi când populaţia s-a 
opus ocupării teritoriului de sârbi, încât vreo 13 sate româneşti se spune 
că ar fi fost rase de pe faţa pământului de sârbi iar mai puţini au reuşit să 
fugă în Banat. Este foarte ciudat că acest teritoriu după datele sârbeşti, ar 
fi cam de 12 000 km², iar ca populaţie sub regi, recensămintele n-au fost 
atât de falsificate, cât au fost sub comunişti şi sub regimul democrat. Pe 
atunci li se zicea „rumunii”, în recensăminte, dar chiar şi în titluri de 
cărţi, naţionalismul sârbesc, încă nu era atât de veninos. Despre populaţia 
românească, Vladimir Jakşici, celebrul etnolog, îi estima în procent 
exact, după recensământ în Serbia, ridicându-i la cifra de 10,11% din 
populaţia Serbiei, în timp ce alţi cercetători străini îi găseau a fi 6-7%. 

Nu avem cunoştinţă ca sârbii să fi scris vreo carte de folclor, de 
poveşti, de legende, de câtece de dragoste sau de istorie în care să fie 
arătată adevărata lor tragedie sub administraţia sâbească sau turcească 
din această provincie, în care românii sunt majoritari; nu avem cunoştinţă 
nici că s-ar fi scris vreo monografie despre sârbii veniţi de la Kosovo la 
1690-1725, fie în Banat fie în Timoc. 

Nici chiar astăzi nu veţi găsi un ziar de la Belgrad sau revistă care să 
amintească existenţa românilor tiomceni în Serbia de răsărit şi adevărata 
lor istorie. Sub ochii noştri, românii timoceni sunt tăinuiţi, uitaţi şi 
mituiţi, pentru că politica românească i-a tratat pe românii din sudul 
Dunării cu superficialitate, fără o continuitate şi fără un program precis şi 
incoruptibil. Dacă n-am fi fost atât de mămăligari, nu cred că sârbii ar fi 
avut curajul să fie atât de neobrăzaţi. 
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Viziunea politică de la căderea românilor timoceni sub jugul sârbesc, a 
fost aceea de a-i asimila cu totul pe români şi a-i convinge că ei sunt sârbi 
şi că naţiunea care-i protejează sunt tot sârbii, ei n-au Ţară-Mumă, 
pentru că Vlaşka a dispărut, şi deci n-au pe cine să se mai bazeze. 

S-a observat că în scrierile lor de la comunişti încoace s-a căutat să se 
evite cuvintele: „rumân, vlah” şi „român”, cele 3 cuvinte au apărut deodată 
ca un fel de ciumă în rândul sârbilor, ca şi a unor rumâni necultivaţi şi 
ignoranţi. Pe cale de consecinţă s-a căutat să se uite cuvântul de „rumân” 
şi până astăzi, deşi ascult televiziunea sârbească în fiecare seară, n-am 
auzit spunându-se o dată, la radio sau televiziune că ar exista români, 
sau „rumâni” sau chiar „vlahi” la care sârbii ţin mult; cât or ţine? 

Am observat acest lucru chiar şi la televiziunile din România, unde am 
participat cândva în calitate de „vecini” şi „prieteni”, fie la Bucureşti, fie la 
Timişoara. Am remarcat că cei care au reprezentat pe românii din Timoc, 
au încercat pe căi democratice să arate telespectatorilor din România, că 
dincolo de Dunăre există români fără identitate, fără şcoală şi fără biserică 
românească, care sunt de 10-20 de ori mai muţi decât sârbii din Banatul 
românesc. Pe de altă parte, pentru a nu izbuti să ocupe prea mult spaţiu 
cu acest subiect, confraţii noştri  sârbi au căutat să monopolizeze 
discuţiile la televiziune, încât românii din Timoc să fie prezenţi în vorbirea 
curentă cât mai puţin. 

Ciudăţenia a fost că şi la o televiziune din Timişoara, când a vorbit dl. 
Duşan Pârvulovici, că românii din Timoc nu sunt încă subiect de drept, 
deci n-au identitate, ei au vorbit de aşa natură, încât au lăsat impresia că 
nu se ştie dacă sunt acolo români. Deputatul sârb, veşnic prezent şi 
contra românilor din Timoc a fost susţinut şi de marele public, încât un 
profesor sârb (L.) de la liceul sârbesc Obradovici din Timişoara, i-a atras 
atenţia demnitarului din Parlamentul României, că nu trebuia să deschidă 
acest subiect, deci dacă-l ascundea şi-l ţinea uitat şi tăinuit, aşa cum se 
ţine în Serbia, era mult mai bine. 

Politicienii români, cărturarii şi mai ales istoricii din Timişoara şi alţii 
cred că au reţinut din presa românească nişte interviuri luate d-lui consul 
al Serbiei de la Consulatul Sârbesc din Timişoara. Ei bine, acesta s-a 
mirat că în Serbia sunt români; iată că un diplomat sârb ajunge în 
România ca să ne umilească şi ca să ne jignească. Mai departe, ziariştii 
români au alergat şi la Ambasada Serbiei de la Bucureşti, intervievându-l 
pe dl. Ambasador, şi de acolo s-a aflat acelaşi lucru, încât marele public 
românesc, cu excepţia unui procent de 1-2% au rămas şi azi cu ideea că 
în Timoc nu există români, şi de aceea cui să dea sârbii drepturi? 

Nu ştim cum ar fi răspuns sârbii, bulgarii, ruşii, ucrainienii la această 
provocare absurdă şi ireverenţioasă, la care a trebuit să răspundă 
naţiunea română lipsită de apărare proprie.  
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La prima vedere a omului de rând neinformat şi dezinformat din 
Serbia, poate să cadă în greşala de a interpreta  sintagma de „rumân” 
separat de cea de „vlah”. Prin urmare, credeau că nu e rea voinţă sus la 
guvern la Belgrad, sau aiurea, ci o falsă interpretare. De aceea nici nu 
eram chiar atât de înfuriaţi pe prostia aceasta, mai mult nu i-am înţeles 
pe liderii unor organizaţii ale rumânilor din Timoc, pentru ce, în 
embelemele denumirilor lor, folosesc cuvântul „vlah”, care de fapt, până la 
venirea comuniştilor n-a circulat în lexicul românilor din Serbia, şi asta se 
poate vedea în folclor. Noi susţineam poate că liderii noştri vor să le facă 
pe plac sârbilor, acceptând cuvântul medieval  de „vlah”, cuvânt folosit de 
străini atât în nordul Dunării cât şi la miazăzi de Dunăre şi Balcani. 

Cu toate acestea am bănuit conspiraţia care se învârte în jurul 
cuvântului vlah, încă de la un Congres al Aromânilor ţinut la Freiburg 
prin 1981, când au venit o mulţime de ziarişti sârbi, chiar şi din Croaţia şi 
i-au convins pe aromâni să nu mai spună că sunt aromâni, ci că sunt 
vlahi aromâni, ca să apară că sunt o altă naţie şi astfel, în Macedonia, 
aromânii să fie etichetaţi ca popor egal cu macedonenii bulgari şi că nu 
vorbesc româneşte, n-au nici o legătură cu limba şi dialectul daco-român. 
Aici scandalul a fost mare pentru că romanişti de la Sorbona şi din 
Germania, care ştiau că de sute de ani se scrie şi se crede că graiul 
aromân este un subdialect al celui daco-român şi acest lucru este public 
cunoscut de toată lumea, deci nu este o limbă separată care să excludă 
din ecuaţie interesul României asupra acestui popor de sorginte latină. 

De fapt această teorie a şi prins rădăcini, încât guvernul de la Scopje îi 
socoteşte pe aromâni o naţiune aparte de România şi unii politicienii 
români, cel puţin în aparenţă. Concesiile s-au ţinut în lanţ şi astăzi, dacă 
mergi în Macedonia, ai să vezi cu uimire că mulţi aromâni cred că limba 
lor e limbă separată de cea română. 

Scopul lansării acestei teorii politicianiste, susţinute de anumiţi 
aromâni, a fost acela că, în Grecia, unde sunt cei mai mulţi aromâni, cel 
puţin 600 000 în munţii Pindului, având în vedere că nu aparţin 
dialectului daco-român, ci că aromâna e o limbă separată, va avea un 
efect politic favorabil în cancelariile de la Atena, şi ele încă naţionaliste, 
încât vor recunoaşte identitatea aromânilor şi le vor atribui dreptul la şcoli 
şi biserici, aşa cum avuseseră până în 1946, sute de şcoli şi biserici 
româneşti întreţinute de statul român; or se vede că, grecul cu această 
momeală nu poate fi păcălit şi deci, aromânii sunt în afara legii şi azi, fără 
nici un drept. 

Dacă U.E. are vreun interes să rezolve problema minorităţilor din 
Europa şi mai ales din Balcani, va putea constata 2 situaţii, că sunt ţări 
care au rezolvat problema minorităţilor, după cum sunt ţări care n-au 
rezolvat problema minorităţilor şi nici nu vor să o rezolve; aici ne referim 
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exclusiv la românii din Timoc-Serbia, deşi mai sunt în Bulgaria aprox. 175 
000 de români, care au aceeaşi soartă politică de popor fără Ţară-Mumă. 

Principiul este ca soarta  unui individ, unei ginte, unor popoare mici 
sau mari, cu statut juridic de suveranitate şi independenţă, au în 
proiectul lor din Constituţie prevăzută ideea care mulţumeşte toate 
minorităţile. Dacă luăm modelul românesc, minorităţile din ce în ce îşi 
îmbunătăţesc standardul de dezvoltare culturală, şcolară, bisericească, 
lingvistică, etc.. Însă, în Serbia, Bulgaria sau Grecia, problema 
minorităţilor este îngheţată; ei tratează pe aceşti fraţi, ca pe nişte seminţii 
fără Ţară-Mumă, care trebuiesc asimilate şi integrate în masa sârbească, 
etc.. 

Ne-am exprimat scepticismul de ani de zile că la Belgrad, poate şi la 
Sofia n-ai cu cine discuta problema românilor şi aromânilor din aceste 
ţări, că de fapt nu există un dialog în chestiune. Niciodată n-a existat o 
comisie parlamentară bilaterală, care să viziteze minorităţile româneşti din 
Serbia, Bulgaria-Grecia, precum şi minorităţile sârbeşti, bulgăreşti şi 
greceşti din România, şi pe cale de consecinţă, chestiunea să se 
echilibreze încât să existe o reciprocitate absolută, dar absolută, fără ca 
românii sau alţii să aibă mai mult decât au sârbii sau bulgarii, şi totul să 
se repare în câteva zile, nu în câteva luni, dacă există excepţii. Dar acest 
lucru nu s-a făcut, şi s-a lăsat impresia că minorităţile au 2 căi de 
rezolvare, una de a renunţa la etnogeneza lor, cultura, limba toate valorile 
inestimabile ale spiritualităţii şi a-şi modifica etnia împrumutând-o pe cea 
sârbească, bulgărească sau grecească. A doua cale de rezolvare a 
problemei minorităţilor, după modelele clasice vechi, era folosirea forţei, 
deci prin război se cucerea teritoriul, care de fapt era locuit de români de 
mii de ani fără ca Statul de drept să aibă vreo prerogativă de ordin etnic, 
istoric, lingvistic, demografic, etnogenetic, însă ne aflăm în sec. XXI şi 
presupunem că U.E. şi O.N.U. pot rezolva aceaste chestiuni, fără războaie, 
astfel ca să se menţină echilibrul şi egalitatea politică şi diplomatică în 
chestiune. 

Însă se vede treaba că  distinsul Secretarul de stat din Ministerul 
pentru Drepturile Omului şi ale Minorităţilor de la Belgrad din Serbia, 
Anika Muskinja-Heinrich s-a săturat de bine şi de bogăţie în actuala 
Serbie şi vine cu idei ştiinţifice, să-i înveţe pe români carte şi să afle 
românii că ei nu sunt români, ci sunt „vlahi”, o naţie născocită, nu de 
monarhişti, nu de comunişti, nici de naţionalişti stilul Draza Mihailovic 
şi nici de Tito, ci de actuala administraţie sârbească, care se pretinde a 
trăi în Europa şi a avea năzuinţe pentru a intra în lumea civilizată. Iată 
textul: 
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 „Aşteptăm ca reprezentanţii statului Român să nu exercite presiuni şi 
să nu impună populaţiei vlahe identitatea naţională română deoarece, pe 
lângă încălcarea standardurilor internaţionale în sfera drepturilor omului 
şi drepturile minorităţilor, ar fi în contrast cu deciziile Acordului dintre 
guvernul Federal al RF Yugoslavia şi Guvernul României despre 
colaborarea în domeniul apărării naţionalităţilor”. 

Declaraţiile de mai sus aparţin unui membru al Guvernului Serbiei, 
care trebuie să aibă minimum de cunoştinţe, încât să nu facă atâtea 
confuzii şi să se lamenteze ca un fel de victimă care cere să fie ajutată ca 
să-i deznaţionalizeze pe „românovlahii” (se scrie împreunat, ca să se evite 
interpretările că sunt români sau sunt vlahi) aflaţi în nişte chinuri de a fi 
supuşi unui regim de exterminare şi transformare forţată în români. Asta 
se întâmplă după declaraţiile din martie-aprilie 2009, ale d-lui Ministru al 
Afacerilor Externe ale Serbiei Vuk Jeremic  şi ale d-lui Preşedinte al 
Serbiei, Boris Tadici. Aceste două personalităţi lăsau impresia, prin 
declaraţiile lor că problema românilor din Timoc, Serbia se va rezolva 
favorabil, aşa cum vor d-nii Tadici  şi Băsescu; actuala declaraţie a 
Secretarului de Stat al Minorităţilor din Serbia, dovedeşte că, sau n-are 
cunoştinţă de politica celor 2 lideri de vârf ai Serbiei, sau că respinge 
aceste declaraţii ca şi când ar fi fost un fel de trădare a intereselor Serbiei 
şi a venit dânsa să pună o proptea, rugând Guvernul României să nu-i 
românizeze pe români. Ne ocupăm mai departe de această Dnă., şi o 
întrebăm, dacă a stat de vorbă vreodată cu românii sau vlahii, mai bine 
zis românovlahii din Timoc-Serbia şi dacă nu i-a întrebat, cum este graiul 
vlah, întrucât, vlahii spun că vorbesc rumâneşte şi se înţeleg în această 
limbă cu românii din România şi de peste tot în lume. 

Problema esenţială de fond nu este chestiunea lingvistică din jurul 
sintagmei de „vlah”, pentru că nu aceasta rezolvă problema, românii ştiu 
ce sunt, să nu-i înveţe sârbii sau alţii, ei nu cer să fie recunoscuţi nici 
vlahi nici români, ci să li se dea drepturile pe care le au toate minorităţile 
din Serbia şi să fie legalizaţi prin Constituţie. Aceasta este problema, deci 
pe noi nu disputele lingvistice ne interesează, ci disputele politice ca să 
fim identificaţi public şi să ne bucurăm de libertăţile secolului. Restul de 
constatări ale unor politicieni sau politruci sârbi sunt vorbe goale, care nu 
trebuiesc băgate în seamă şi nici chiar discutate. Ce folos îmi aduce mie 
cuvântul ”vlah”, dacă mă ţine în loc de 20 de ani şi nu pot afla misterul 
acestui cuvânt magic care i-a obsedat pe sârbii naţionalişti?! 

Apoi, a spune că „românovlahii” sunt românizaţi de către România, e 
ca şi când România ar săvârşi un sacrilegiu, o crimă, învăţându-i pe 
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români să scrie şi să citească în româneşte. E ca şi când am spune că 
„muscalii” sunt rusificaţi de ruşi. Dar ce e rău în această rusificare, sau în 
această românizare? Deci, o întrebăm, ca să explice pentru altă declaraţie, 
cum poate să-i mai românizeze pe vlahii din Serbia, când deja sunt 
românizaţi? Oare cu studiile pe care le-a făcut, n-a învăţat nici atâta 
silogism, la Şcoala Sârbească? În fine, o mai întrebăm pe onorabila 
Secretară de Stat, ce rău este acesta, că România îi românizează pe vlahii 
din Serbia când ei sunt deja românizaţi? 

Toate aceste discuţii sunt o capcană pentru liderii românilor din 
Serbia, ca să nu poată discuta cu Parlamentul şi Guvernul, introducerea 
lor în Constituţie, şi recunoaşterea ca minoritate etnică, fapt ce ar acoperi 
un gol de drepturi pentru românii din Serbia şi ar dovedi că Serbia este un 
stat pe cale de demoncratizare şi merită să fie sprijinită ca să intre în 
Europa. Ar fi de ştiut cât vor fi românii dintre Morava-Timoc duşi cu 
zăhărelu, fără a li se recunoaşte de Parlament drepturile. Ştim că 
Guvernul se bazează pe dezbinările din sânul organizaţiilor culturale şi 
politice existente în ţara vecină, tocmai pentru că instigatorii sârbi i-au 
adus în această situaţie, sperând că prin asemenea metode, care 
compromit statul numit Serbia, vor izbuti să-i sârbizeze pe români, şi 
astfel să fie exterminaţi. Dar dacă n-au fost exterminaţi în 176 de ani, 
cum crede Cancelaria de la Belgrad că-i va dezbina în continuare acum în 
sec. XXI, instigându-i la ură împotriva propriului neam şi propriilor 
interese.  

Nici toţi liderii timoceni nu se lasă corupţi sau vânduţi, dovadă că, 
recent liderul lor, dr. Predrag Balaşevic, nu numai că a fost destituit din 
funcţia de Preşedinte al Consiliuliui Judeţean Bor, dar mai recent aflăm, 
că a fost dat afară şi din Bor din funcţia de Dr. Pediatru la Spital. Sincer 
să fiu, am auzit şi am văzut abuzuri şi sub Tito şi în România sub 
Ceauşescu, dar ceea ce văd azi, şi aud că se petrece în Serbia, nu-mi  este 
de crezut şi socot că este mai degrabă un vânt fals de panică în statul 
vecin, care se teme să se folosească de cuvântul „rumân” sau „român” şi 
chiar de „Timoc”. Panica aceasta n-ar fi necesară, dacă fraţilor noştri li s-
ar da drepturile care le sunt recunoscute prin Constituţia Serbiei şi Legile 
Internaţionale în vigoare. 

Dacă Statul sârb, care are putere să facă ordine în haosul existent nu 
va izbuti să măture lichelele ce contravin dezvoltării Serbiei şi a viziunii 
sale de intrare în Europa, nimeni nu poate să prevadă ce se va putea 
întâmpla, dacă românii timoceni nu-i vor imita pe albanezii de la Kosovo, 
şi-i vor cere să-şi facă singuri dreptate, eventual să-şi ceară drepturile 
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care le-au avut sub turci, de a fi un fel de stat separat, numită Regiunea 
Autonomă Margina, cu principi sau cneji „românovlahi”. Iar dacă nici asta 
nu se va întâmpla, ceva se va întâmpla; va fi posibilă o monitorizare a 
Serbiei pe această temă, sau se va deschide un proces de genocid şi 
etnocid la Tribunalul Penal de la Haga împotriva Serbiei. 

Referindu-ne la cuvântul „vlah”, anunţ pe scurt că într-o dezbatere 
viitoare a revistei electronice „Dacia Aureliană” vom veni cu nişte teorii 
străine de peste ocean, prin care vom arăta că sârbii nu sunt sârbi şi o să  
vedem ce o să zică de aci înainte sârbii, că ei o caută cu lumânarea. 

Cuvântul „vlah”, poate să aducă Serbiei cel mai mare rău pe care l-a 
pomenit în sec. XX şi XXI, de aceea ni se pare suspectă impotenţa statului 
de a rezolva o chestiune atât de simplă în legătură cu recunoaşterea 
identităţii rumânilor din Serbia, care nu-i aduce nici cel mai mic rău, ci 
dimpotrivă, numai bine, le aduce echilibru şi prosperitate. Prin urmare, 
unii sunt de părere că Serbia este un „cap de pod” sau „un cal troian” al 
panslavismului în Europa şi au misiunea de la Kremlin să ne pună 
piedici, aşa cum ne pun şi în Basarabia. 

Mai rămâne o salvare pentru vlahii din Serbia şi anume că, dacă 
România nu le este Ţară-Mumă, atunci trebuie să se orienteze spre fostul 
stat Valahia sau Vlaşka, care se reduce de fapt la acelaşi teritoriu şi 
acelaşi popor, doar că azi nu mai sunt vlahi, ci se numesc români şi 
rumâni; în acest caz se va naşte un stat nou care e posibil să se cheme 
„Vlahia”. 

Sârbii nu sunt străini de asemenea proiecte politice, pentru că până la 
1807, Karagheorghe, liderul revoluţionarilor sârbi, împreună cu 
principele Valahiei  Constantin Ipsilante, hotărâseră să lupte împreună 
pentru eliberare de sub turci şi să alcătuiască o ţară comună, care să se 
cheme „Dacia”. 

În atenţia Ministerului Minorităţilor de la Belgrad, arăt că, un minister 
nu este plătit cu sudoarea muncii românovlahilor din Serbia, ca ei să fie 
hăituiţi, oprimaţi, instigaţi şi exterminaţi de sârbi tot prin salarii plătite 
din impozitele lor. Apoi, întrebaţi-vă şi răspundeţi, pentru că Ministerul 
Minorităţilor nu este o creaţie fantezistă, care să îi subjuge pe minoritari şi 
să le pună piedici în progresul cultural, etc., ci dimpotrivă să îi sprijine şi 
să-i protejeze, ca să se dezvolte cultura lor, limba lor rumânească, religia 
lor creştină şi celelalte instituţii, dându-le bani pentru acestea, pentru că 
sunt cetăţeni egali cu ceilalţi şi nu există nici o lege, nici chiar la Belgrad, 
care să motiveze subjugarea românilor în acest mod scandalos. Dacă ar fi 
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altfel, ar fi o crimă împotriva drepturilor omului şi va trebui rezolvată 
printr-un proces la Haga. Am ruga călduros şi reverenţios ca 
Administraţia sârbească, oricât de ambiţioasă şi înfumurată ar fi, să 
răspundă la următoarele întrebări:  

1.Cum se explică faptul că până la venirea comuniştilor, sintagma de 
„vlah” nu era în folosinţă şi de aceea în recensăminte aproape 100 de ani 
sub regi, au apărut sub titulatura de rumuni, „rumunii”, iar 
recensămintele n-au fost falsificate în halul celor de azi? 

2.Cum se explică faptul că un slav ca academincianul bulgar Stoian 
Romanski să scrie o carte la Sofia în 1926 sub titlul: „Rumanite mejdu 
Timok i Morava”? Oare la care români s-a referit, la cei de pe pământ sau 
de sub pământ? 

3. Cum explicaţi tentativa neizbutită de a se modifica alfabetul limbii 
române, ca şi când ar exista două alfabeturi, care au fost publicate din 
iniţiativa statului de către etnologul român din Maidanpek, Duşan 
Păunovic în anul 1996 numit „Păuniţa”, apoi, un alt alfabet publicat la 
Viena, de un oarecare Savici, care n-a avut nici un succes şi s-au 
pulverizat amândouă, pentru că românii timoceni nu mai pot fi manipulaţi 
sub hlamida impertinentă a naţionalismului, ca acum zeci şi sute de ani.  

4. Cum se explică faptul că mai mulţi savanţi au scris cărţi despre 
românii din Timoc în care au fost numiţi fie numai români, fie rumâni şi 
când şi când vlahi, atunci când au scris sârbii. Oare să nu fi ştiut 
cărturarii aceştia sârbi şi străini că este vorba de o populaţie de gintă 
latină aşezată între Morava-Timoc şi care se numea atunci ca şi azi, 
rumâni? La care rumâni s-or fi gândit ei când au publicat cărţi de folclor, 
etnografie, călătorii, etc., la cei care trăiesc în Timoc sau la cei care trăiesc 
în Kenya? 

5. De ce o fi scris cărturarul bulgar I. Ghinculov în 1840 despre 
români când nu existau, spunând următoarele: 

„Limba română poate servi ca un nume comun al graiului valah şi cel 
moldovenesc.” 

6. De ce Partidul Comunist n-a luat măsuri să dispară cărţile scrise 
despre români şi vlahi şi ce are de zis de autorul ungur Huszti András 
care scria la anul 1791 următoarele: 
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„Nici o naţiune nu are limba atât de apropiată de acea limbă romană 
(latină) ca limba vlahilor”. 

Oare se referea numai la vlahii din România sau şi la cei din sudul 
Dunării, despre care poliţia face cercetări şi e în stare să lanseze teorii 
incredibile pentru omul de rând normal. 

7. Întrebaţi-vă de ce istoricul bulgar D. Rizzoff fără voia politrucilor de 
la Belgrad zice:  

„Bazinul Timocului cedat de Turcia Serbiei în 1833, ... n-a intrat 
niciodată în hotarele istorice ori politice, ori religioase ale Serbiei.” 

8. Întrebaţi Partidul Comunist şi pe succesori cum de i-au permis lui 
Iancu Moană Simionovici  din Podgorţ în 1946 să publice la Zaicear 
cărticica de poezii numită „Câncicătoarea Partizănească”, şi să susţină că 
vlahii sunt români peste tot; şi pe atunci nici Tito şi nici alţi comunişti nu 
s-au revoltat, pentru ce vlahii îşi zic rumâni? Ce fac cu două nume, ce nu 
le ajunge unul? Cu regret o spunem că sub Tito, românii din Timoc au 
avut 2 ziare româneşti, „Vorba Noastră”, care apărea la Zaicear şi 
„Buletinul” care apărea la Pojarevac. Mai exista la Zaicear un post de radio 
rumânesc, care transmitea zilnic în limba română şi nu s-a întâmplat să 
dispară vreun sârb sau să se îmbolnăvească, auzind această limbă la 
radio; mai mult decât atât, au avut şi 7 deputaţi, care se dădeau ca 
reprezentanţi ai românilor sau vlahilor din Serbia, pa când azi n-au nici 
unul, fiincă e democraţie. 

Însă, să facem o deosebire, că sub comunişti, cuvântul „vlah”  nu se 
folosea ca armă politică de dezorientare a românilor şi incitare la ură. 

9. Cum se explică faptul că în anul 1937 în revista „Zbornic Timocke 
Krajine Zajekar”, prof. Marinko Stoianovic spunea că „rumunii su vlasi”, 
deci acest istoric, încă neîndoctrinat de naţionalişti arăta că, prin români 
se înţelege şi vlasii din Serbia; am vrea să ştim la ce vlahi şi rumâni din 
Serbia se referea? Poate se referea la nişte români extratereştri, despre 
care vom mai putea auzi, cât va dura ignoranţa, agramatismul şi prostia. 

10. Ce părere o să aibă Dna. Secretar de Stat atât de grijulie pentru 
soarte minorităţilor din Serbia, când va citi cartea publicată de Tihomir 
Georgevic în anul 1924 Belgrad sub titlul „Iz srbije kneza miloşa”, care 
scria un capitol despre „Rumunii iz srbije”, arătând că sunt a II-a 
populaţie după sârbi. Ce părere are distinsa politiciană de la Belgrad, la 
care sârbi şi la care români s-o fi referit savantul amintit? 
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11. Ce notă la purtare i-ar da azi lui Tihomir Georgevic, care face o 
mulţime de greşeli, egalându-i pe românii din Serbia cu Vlahii din Serbia, 
şi care şi care publică în anul 1906 la Belgrad cartea „Kroz naşe Rumune”, 
fără să-şi dea seama că acei români, printre care a călătorit vreo 2 
săptămâni, nu erau români, ci erau vlahi, şi trebuia din capul locului să 
întrebe poliţia cu ce fel de naţie are de-a face pe acest pământ? Deci, 
pentru miniştrii de la Belgrad, care sunt corigenţi sau repetenţi la anumite 
materii, ar trebui să corecteze lucrurile acestea şi să fie trimişi în judecată 
astfel de autori care, contrar constatării politrucilor susţin că vlahii din 
Serbia sunt români. Atunci când a scris această carte, autorul nu făcea 
politică şi era profesor la o şcoală normală, încât cartea lui poate fi citită 
cu interes şi atenţie, oricând şi de oricine, chiar dacă are şi unele mici 
neatenţii faţă de români. Dar în 1919, face parte din membrii Conferinţei 
de Pace de la Paris şi scrie chiar acolo, publicând un răspuns la: „Memoire 
sur la roumains de Serbie” (Memoriul românilor din Serbia) de Dr. 
Atanasie Popovici şi acesta născut lângă Timoc în satul Geanova şi care 
scrie la Paris, contrar normelor politrucilor de la Belgrad un memoriu ca 
din partea românilor nu a vlahilor, cum ar fi trebuit, după sârbi. Dar hai 
să zicem că Dr. Atanasie Popovici nu ştia de ce origine este şi nu s-a dus 
la un specialist la poliţia din Belgrad, care să-i identifice etnogeneza? Ce 
mai ştii, s-ar fi putut să fi venit din alte lumi şi poliţia ştie acest lucru. 
Dacă Dr. Atanasie Popovici cu studii universitare în Germania, de 
pedagogie şi etnologie nu-şi cunoştea originea, cum de a greşit şi un sârb, 
membru al Conferinţei de Pace, Tihomir Georgevic, ca la Conferinţa de 
Pace să scrie răspunsul la Memoriul Românilor din Serbia, numindu-l „La 
verite sur le roumains de Serbie” (1919). Prin urmare, cărturarul şi 
politicianul sârb şi de data aceasta la Paris, la Conferinţa de Pace, 
recunoaşte că în Serbia sunt români sau rumâni. El nu s-a aventurat să 
recurgă la asemenea teorii, care ar fi compromis nu numai ţara pe care o 
reprezenta, dar şi persoana lui de profesor. 

12. În fine, ultima observaţie la acest capitol, răspunde la toate 
întrebările puse şi nepuse până în prezent, pentru că în 1905 Tihomir 
Georgevic, profesor la şcoala normală de la Alexinaţ vrea să facă un 
studiu, cât de superficial în Serbia de răsărit, adică la românii sau vlahii 
dintre Morava-Timoc. El este singurul autor sârb, care deşi propulsat la 
Conferinţa de Pace de la Paris în 1919, este nevoit să ţină seama de 
adevărurile ştiinţifice şi să nu boteze naţia română după voinţa lui. Încă 
din prima pagină, el arată că sârbii îl vor socoti, după publicarea aceastei 
cărţi un trădător de patrie, întrucât, vorbeşte despre nişte români răzleţi 
peste Dunăre, de Vlahia Mare, căreia azi îi zice România şi care ar putea 



 13

cu timpul să devină subiect de drept care să complice relaţiile dintre 
Serbia şi România de atunci. 

Trebuie să arătăm că în jurul acestor ani, împăratul Franz Ioseph 
urmărea să atace Serbia şi eventual s-o desfiinţeze, de aceea poartă 
convorbiri cu regele Carol I ca să se declare neutru, împreună cu 
Bulgaria, în cazul unui război dintre Austria şi Serbia. Pentru a-şi asigura 
spatele, face apel la regele Carol I să accepte dezmembrarea Serbiei, încât 
jumătate să fie anexată la România şi jumătate la Bulgaria, lucru pe care 
regele Carol I l-a refuzat. Am făcut această referire pentru a arăta că 
România a purtat totdeauna un respect faţă de vecina noastră Serbie ca şi 
de celelalte state, şi pe cale de consecinţă, ar fi aşteptat un tratament, 
dacă nu similar şi egal, măcar consimţit din nevoie. 

De aceea autorul nostru Tihomir Georgevic, în introducerea cărţii 
arată frica sau temerea de a-i scoate pe românii din Timoc pe o scenă 
publică pe care mai încercase, în 1876, marele politician francez Robert 
Gambetta şi de aceea scrie:  

„Ştiu că la aceasta mulţi din „patrioţii” noştri îngrijoraţi vor da din cap 
şi vor spune că comit o «trădare» faţă de Patrie, atunci când mă încumet 
să vorbesc despre Românii din Serbia, care, după părerea multora, 
trebuesc tăinuiţi sau cel puţin trecuţi sub tăcere, pentrucă adevărul 
asupra Românilor din Serbia poate să ducă la o aşa zisă: «Chestiune 
românească din Serbia» care, după părerea lor (ameninţă cu primejdia) 
prezintă un mare pericol!”.1 

Ultima întrebare şi răspuns rezolvă întreaga problemă, sârbii au 
motive politice, strategice etc. să se teamă nu numai de românii din 
Timoc, dar şi din România, pentru că sunt populaţie alcătuită din 
băştinaşi majoritari, au argumente solide istorice că sunt români, că au 
istoria lor, limba lor, obiceiurile lor, năravurile lor, portul lor şi sunt vecini 
cu această ţară numită „Vlaşka” sau „Vlahia”, la numai 1 km distanţă 
până la 1859 şi România de aci înainte. Remediul este să scăpăm de frică 
şi unii şi alţii pentru că minorităţile bine tratate cu statut juridic garantat 
de Constituţie, n-am auzit să ceară anexiunea la Patria-Mumă. Poate cel 
mult să se declare Provincie Autonomă, aşa cum a fost sub turci, aproape 
300 de ani. 

 

                                                 
1 Tih. Georgevic, „Românii din Timoc” - „Printre Românii Noştri”  „Sârbski Cnijevni Glasnic” vol. XVI Belgrad 1906, p. 26 
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   IV. De ce se face ţăndări Serbia? 
 
 Pentru cei neiniţiaţi şi neinformaţi, vecina noastră Serbia 
este un stat balcanic ca şi celelalte din acest spaţiu. Însă spre 
deosebire de acestea Serbia, datorită inflexibilităţii 
caracterului a fost un stat în continuă mişcare spre progres şi 
spre regres. Nu există un stat în Europa care să fi suferit mai 
multe transformări structurale datorită acestui caracter care 
n-a făcut concesii nici unui vecin şi întotdeauna a dus o 
politică riscantă  precum un saltinbanc care joacă pe sârmă .  
 Întotdeauna Serbia când a riscat şi s-a luptat în războaie 
nu a avut noroc şi a pierdut , în schimb a câştigat în perioade 
de robie otomană şi după primul război mondial. 

A fost învinsă şi desfiinţată la 1389 după bătălia de la 
Câmpia Mierlei sau Kosovo; cu armată de numai 45.000 
soldaţi sârbi şi aliaţi, era firesc că nu putea să ţină piept unei 
armate imperiale turceşti de peste 100.000 soldaţi turci. 
Aproape cinci secole a stat sub jugul turcesc şi a reînviat ca 
pasărea Phoenix din legendă. Datorită protecţiei acordate de 
ţarul Alexandrul al III-lea la 1833 când o dată cu reînvierea ei 
a obţinut un teritoriu necunoscut între Morava – Timoc 
Dunăre şi munţii Aartani. Prin această anexare s-a apropiat 
de mama Rusia care ocupase Valahia sau Tara Românească şi 
Moldova în timp ce  prinţul  Orlof propunea ţarului să 
cumpere Valahia şi Moldova cu 50.000.000 franci aur de la 
Turcia. 
 După  primul război mondial Serbia se numea pe scurt 
S.H.S. adică Sârba Hrvata I Slovena Ţa, deci un stat alcătuit 
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din trei naţiuni sârbi, croaţi şi sloveni. Traseul continuă şi în 
1929 regele Alexandru înfiinţează statul Iugoslavia. Păcat că în 
1934 regele Alexandru I este asasinat la Marsilia, iar în 1941 
la 7 martie Iugoslavia este ocupată într-o săptămână de 
trupele naziste germane fără să tragă un foc. Şi astfel 
Iugoslavia dispare din nou. După 1944 se naşte Republica 
Populară Ferderativă Iugoslavia condusă de un plutonier din 
armata croată Iosif Broz Tito care în curând ajunge mareşal al 
Iugosloaviei şi până la moarte izbuteşte să realizeze o ţară 
dezvoltată şi înfloritoare pe care niciodată nu au înregistrat-o 
înaintaşii.  
 După ce se stinge miraculos prin 1981 îl urmează un 
sârb adevărat, fiu de preot din Munte Negru care a trăit în 
Timoc printre românii din zona Pojarevac, este vorba de 
Slobodan Miloşevici. De statură modestă mijlocie el avea atâta 
energie şi ambiţie încât credea că va face ordine şi se va vedea 
că un sârb e mult mai capabil decât un croat să conducă 
Iugoslavia. Însă greşelile lui politice, diplomatice se ţin lanţ şi 
potrivit caracterului dinamic - ofensiv, al naţiunii sârbe el a 
făcut ordine în Kosovo  încât sârbii nu au mai fost „bătuţi” de 
albanezi ci albanezii au fost bătuţi de sârbi şi puşi cu botul pe 
labe.  
 În loc să se arate cât mai flexibil şi să facă concesii 
popoarelor din Federaţia Iugoslavă şi minorităţilor naţionale 
cunoscute şi necunoscute, el  a fost sprijinit de un grup de 
politicieni şi generali sub patronajul înalt al Rusiei să ducă o 
politică a aroganţei şi de dispret faţă de tot ce nu este sârbesc, 
şi de aceea Miloşevici are meritul istoric că declanşează primul 
val de dezmembrare a Iugoslaviei vechi. Opera de dispreţ şi de 
dialog cu celelalte provincii care mai rămăseseră în Serbia 
inclusiv minorităţile contiună şi de aceea urmează al doliea val 
de dezmembrare a Serbiei însăşi prin despărţirea Munte 
Negrului şi dispariţia statului Serbia Muntenegru. 
 Astăzi au rămas în Serbia câteva focare de instabilitate şi 
posibilă dezintegrare aşa cum arăta în 1995 Vladimir 
Dapcevici într-un articol din ziarul fostului ministru de 
externe Vuk Draşcovici „Srpka Reci”. În acest ziar politicianul 
sârb arăta într-un interviu luat soţiei lui Miloşevici, Miriana, 
că minorităţile din Serbia la un loc depăşesc ca număr 
populaţia alcătuită de sârbi, neaoşi şi de aceea el prevedea 
lanţul dezmembrărilor în frunte cu Munte Negru, Kosovo, 
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Sangeac, Voievodina, şi se oprea la provincia Timoc din Serbia 
de Răsărit a lui Haiduc Velko, care de asemenea credea el că 
va deveni autonomă.  
 Până la primul război mondial se numea Serbia şi se 
compunea din vreo 9 judeţe. Dezmembrarea în continuare a 
Serbiei nu s-a produs chiar în ritmul în care prevedea 
Vladimir Dapcevici, datorită faptului că au apărut partidele 
democrate după arestarea lui Slobodan Miloşevici şi s-a 
remarcat un interes deosebit de către majoritatea politicienilor 
pentru integrarea în Uniunea Europeană.   
 Nu putem trece cu vederea faptul istoric prin care o 
ţărişoară ca Serbia – Muntenegru în 1999 în loc să se 
înţeleagă cu Statele Unite şi Nato a acceptat starea de război 
cu un super imperiu din care era imposibi să iasă învingătoare 
o ţărişoară ca a lui Miloşevici.  
 Totuşi şi după arestarea lui Miloşevici în Serbia nu s-au 
putut remarca schimbările democratice la care râvnea domnul 
Tadici pentru că existau forţe politice puternice cum sunt 
radicalii şi alţii care se opuneau şi se opun intrării Serbiei în 
UE.  
 Prin 2002 aflându-mă la Negotin în Serbia l-am întrebat 
pe un vameş sârb câtă populaţie are Serbia iar acesta mi-a 
răspuns că după câte ştie el împreună cu Rusia peste 150 
milioane. Un asemenea răspuns prin anul 1900 dădea şi 
regele Nikola I al Muntenegrului când era întrebat câtă 
populaţie are Muntenegru, şi el răspundea cu mândrie că 
împreună cu Rusia peste 100 de milioane.  
 Din cele arătate, se vede în mod clar tendinţa  politică a 
Serbiei vecine care îşi are legate destinele de Rusia, şi asta nu 
pentru că în Rusia mai există un stat numit „Novaia Sârbia” 
(Noua Serbie), înfiinţat în 1813 când Karagheorghe împreună 
cu ţarul Alexandru al III –lea hotărăsc ca Serbia după eşecul 
revoluţiilor împotriva puterii otomane ca să pună capăt 
răzbunărilor turceşti propune golirea Serbiei de populaţie şi 
mutarea ei în Rusia, de fapt în aceeaşi zonă din care au plecat 
strămoşii lor prin secolul VI – VII, ci pentru că între ruşi şi 
sârbi există o relaţie genetică. Un etnolog spunea că dacă 
zgârâi puţin pielea rusului dai de „mongol”, dar dacă zgârâi 
puţin pielea sârbului dai de rus.  
 Înainte de dezmembrarea Iugoslaviei urmăream la 
televiziunea din Belgrad mişcările politice pe care le făcea 
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Moscova, unde săptămânal era câte un general, un mareşal, 
un ministru, etc. şi toţi sfătuindu-i cu aroganţă şi orgolii 
imperiale, pe sârbi să nu facă concesii de liberalizare nici 
croaţilor, nici slovenilor şi nici altora. Lucru pe care l-au făcut 
şi rezultatul era previzibil că se vor produce războaiele civile 
cu gropile comune şi dezastrele ce au urmat încât Serbia şi 
astăzi suferă de boala instabilităţii şi aşezării. Ea încă nu este 
o ţară aşezată, frontierele ei fie că sunt în nordul Dunării, fie 
că sunt în sud spre Albania sunt flexibile, iar datorită 
aroganţei şi durităţii politice cu care poporul sârb tratează 
celelalte minorităţi rămase în „Mica Serbie” ar putea să se 
producă imprevizibilul încât unele dintre cele patru provincii 
anunţate mai sus ar putea să-şi ceară declararea 
independenţei, deci separarea de Serbia, altele ar putea să 
ceară autonomie culturală şi teritorială conform prevederilor 
din Convenţia Cadru.  
 De aceea vă mărturisesc că scriu aceste rânduri cu inima 
frântă că politicienii sârbi nu văd în faţă decât hegemonie şi 
expansiune încât orice ar face şi orice ajutor ar primi din 
partea Rusiei nu vor putea să hotărască statutul popoarelor 
care locuiesc în interiorul actualei Serbii de a-şi hotărâ 
singure soarta. Aceasta este o lege a dezvoltării şi evoluţiei 
politice a statelor moderne. Cu atâtea proptele şi protecţie 
rusească Serbia îşi asigură incapacitatea politică de a 
continua să stăpânească cel puţin atât cât are în prezent, asta 
pentru că ea nu trebuie să uite că este în Europa şi nu în 
„Novaia Sârbia” de pe Volga.     
 
 
Cristea Sandu Timoc     26.07.2007 

 

 



                     Dacia  
Aureliană 
Revista românilor din Timoc 

  
  

XXXIV.  Evenimentele de la Kosovo (1690),  
             văzute de un neutru 
 
Cu 10 ani înainte de marea colonizare sârbească (1689) 

Timocul, Banatul şi Voivodina, partea de nord a Serbiei şi  
Macedonia erau ocupate de Austria. Generalul Picolomini, 
comandantul armatei austriece, în drum spre Salonic se 
opreşte la Scopia, care era bântuită de ciumă. Oraşul avea 60 
000 de locuitori, iar generalul Picolomini văzându-l bântuit  
peste tot de ciumă, casele fiind de lemn, a dat foc oraşului la 
data de 16-26 octombrie 1679. 
 După cum explică istoricul sârb Vladimir Ciorovici, 
„Istoria sârba”, Belgrad, 1995, pag. 457, generalul austriac 
Picolomini  s-a întors cu armata spre Peia (Pec)  şi Prizren 
trecând către Kacianik, Peia, reşedinţa Patriarhiei sârbe, s-a 
întâlnit cu patriarhul  Arsenie Cernoievici şi a purtat 
convorbiri despre situaţia populaţiei din zonă, însă nu s-a 
putut lua o decizie pentru că s-a îmbolnăvit  subit de ciumă şi 
după două săptămâni a murit (pag. 457). 
 Pe atunci sârbii şi albanezii se înţelegeau împreună şi se 
înrolaseră în armata austriacă ca să lupte împotriva turcilor. 
 După dovezile savantului sârb, Vladimir Ciorovici, 
numărul sârbilor şi albanezilor în armata austriacă  în acel an, 
1689, a fost de 20.000, iar la porţile Prizenului armata 
austriacă a fost aşteptată de 6000 locuitori sârbi şi albanezi, 
care pe atunci nu erau adversari ca azi. 
 În acel moment,  pe când Austria era stăpână pe aceste 
teritorii, aflate sub suzeranitate  turcescă,  reprezentantul 
împăratului,  L. de Baden, i-a trimis o scrisoare patriarhului 
sârb, Arsenie Cernoievici, care se afla la Cetine (Munte Negru), 
din cauza epidemiei de ciumă. 
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 În retragerea spre Dunăre, austriecii au ajuns pe răul 
Vardar, şi oraşele Ştip, Veleş, unde s-au dedat  la acte de 
vandalism şi jafuri, ceea ce a determinat populaţia să le 
respingă autoritatea şi simpatia (p.457). 
 Împăratul Leopold I al Austriei  ca să  îi atragă pe sârbi  
şi albanezi, dar mai ales pe primii care erau cei mai îndrăgiţi 
luptători împotriva ocupanţilor turci, intenţiona  să 
colonizeze Banatul, Sremul (Sirmium), Bacica şi Voivodina, cu 
sârbi de la Kosovo. În acest scop semnă un decret imperial, 
numit „Diploma Leopoldiană”, prin care recunoscu că 
patriarhul sârb îşi întinde autoritatea  peste toate  bisericile 
ortodoxe din Balcani. În aceste categorii intrau bisericile 
româneşti din Banat, Transilvania, Bucovina, şi o parte din 
Oltenia şi Timoc. 
 Patriarhia sârbă se va muta de la Pec, la Sremski Karlovci 
(Sirmium), unde în epoca clasică a istoriei aici se născuseră 
cel puţin şapte împăraţi romani, pe răul Sava, patriarhul de la 
Sremski Karlovci,  a fost Arsenie Cernoievici,  iar mai târziu 
urmat de  Iosif Rajacici. 
 Sârbii se vor strădui să mute nu numai populaţia dar şi 
centrul cultural sârbesc de la  Peia –Peci din Kosovo la 
Stremski Karlovci unde înălţară o catedrală dar şi un edificiu 
cultural potrivit pentru Sârbska Matica, ceva asemănător cu 
„Astra Transilvană şi „Astra din Banat”, existente şi astăzi. 
   După argumentele istoricului  sârb, Vladimir Ciorovici, 
pg. 461, se arată în mod clar că la anul 1690, ţinuturile 
Macedoniei, Kosovo, cu regiunile Prizren, Peia (Pec), Cetine, 
se aflau sub zodia ciumei, care secerau zilnic mii de vieţi, de 
aceea  lumea intrase în panică pretutindeni iar comandantul 
armatei austriece a murit  şi astfel  s-au speriat de ciumă, 
fugind care încotro. 
 Patriarhul sârb  Arsenie Cernoievici încurajat de diploma  
împăratului Leopold I al Austriei , s-a gândit să abandoneze 
teritoriile  de la Kosovo, inclusiv mânăstirea şi patriarhia de la  
Pec sau Peia. 
 În primul val, s-au adunat 20.000 de familii de sârbi, 
speriate de ciumă, (pg. 461), din care jumătate s-au aşezat 
între  râurile Morava -Timoc, şi jumătate au trecut Dunărea, 
în Banat – Voivodina, Backa. 
 Pentru că Austria se afla în război cu Turcia, între 11-21 
August 1690, patriarhul adună în grabă vreo 30.000 de sârbi 
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speriaţi de ciumă, dar şi de turci, dornic să îi colonizeze în 
Timoc şi nordul Dunări ca să  scape de epidemie. 
 Turcii avansează spre Dunăre şi în şapte săptămâni ajung 
la Belgrad, deci ocupă ţinuturile de nord de la  actuala  Serbie,  
care nu făcuseră niciodată  parte din Serbia, nici în Evul 
Mediu. 
 Români din Timoc aveau o  provincie autonomă în 
imperiul otoman, aşezată între Timoc şi Dunăre, începând de 
la anul 1536-1833, se bucurau de autonomie în vecinătatea 
Vlahiei sau Tării Româneşti. 
 Patriarhul, nu s-a oprit la mijlocul Moravei, ca să rămână 
la români din Timoc, ci a trecut Dunărea, şi s-a oprit la Saint 
Andrei, lângă Budapesta. 
 Patriarhul sârb, spune că cifra de 30 000 de mii de 
persoane, e aproximativă, pentru că grupe de sârbi, au fost şi 
în alte zone ale Serbiei de Sud, care au vrut să se  mute cu 
totul lăsând pustii ţinuturile vechi de la Peia (Pec) şi Kosovo. 
 Tihomir Georgevici, în cartea „Iz Sârbije  Kneza Miloşa”, 
Belgrad, 1924, arată că sârbi speriaţi de ciumă şi de ura 
turcilor, care nu îi sufereau, pentru ca nu erau cetăţeni supuşi 
aşa cum erau românovlahii, au dorit să fugă în nordul Dunării  
cât mai mulţi, şi de aceea se spune că fuga nu a fost 
organizată într-o singură grupă a patriarhului, ci în mai multe. 
Autorul citat dă exemple despre femeile sârbe, care au ajuns la 
Dunăre să scape de moarte, de ciumă şi turci, dar nu puteau 
trece Dunărea pentru că le ajungeau  turcii din urmă, şi de 
aceea se apucau de mână câte 15 în grup, şi cântând un 
cântec funebru  se avântau în valuri şi se înecau în Dunăre de 
bunăvoie. Aceasta este tragedia. Episodul acesta al părăsiri 
Sârbiei,  fie din cauza epidemiei de ciumă, sau alte motive, fie 
din cauza turcilor, se repetă la anul 1813, când se prăbuşesc 
peste tot revoluţiile sârbeşti împotriva turcilor. 
 Căpetenia acestora, Karagheorghe, posibil originar dintr-
o familie de vlah din Cetine, din Munte Negru, mama lui din 
familia Catana, care se numea Petria, văzând  bătăliile 
pierdute din revoluţie, iar căpătenile răsculaţilor scăpaţi în 
ţările vecine, cel mai mulţi la Bucureşti, s-a dus la Praga 
dezamăgit, la Ţarul Alexandru al III-lea al Rusiei şi îi ceru 
ajutor, ca să-i mute pe sârbii rămaşi în Serbia, în Rusia de 
unde emigraseră în sec al VI-lea, ceea ce Austria nu fu de 
acord (p. 29). 
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 Datorită acestor revoluţii, fie sârbeşti, fie bulgăreşti, 
majoritatea răsculaţilor se adăposteau la Bucureşti, încât după 
mărturiile unui cronicar sârb, Telemak,  Bucureştiul  avea 
aproape o treime din populaţie, care vorbea limba slavă, şi 
cumpăraseră moşii întinse în jurul oraşului şi pe valea Dunării 
în Oltenia. Pe atunci Bucureştiul avea  26.000 de mii de  
familii de origine sârbă şi bulgară, care vorbeau limba lor, 
slavă şi aveau instituţiile culturale şi bisericeşti toate în limba 
maternă. 
  În pofida opoziţiei Austriei ca sârbii să abandoneze 
vechile lor teritorii, obţinute în calitatea de colonişti  la 
invazia avaro-slavă începută la anul 697 şi stabiliţi între 
populaţia  mizilor sau vlahilor din Balcani, sârbii s-au refugiat 
în valuri, peste Austria, în Rusia şi s-au stabilit între 
străvechiul lor leagăn dintre mlaştinile Pripetului şi Volga, 
unde şi-au întemeiat o ţară numită şi azi „Novaja Sârbija” la 
anul 1813.  
 În cazul de faţă, este limpede că dacă nu exista epidemia 
de ciumă, patriarhul de la Peia-Pec  din Kosovo nu cerea 
sprijinul generalului Picolomini, ca populaţia din Kosovo să 
emigreze şi să se colonizeze în nordul Dunării şi alte teritorii 
din Sudul Dunării. Recurgea la un gest forţat, fatalmente 
imprevizibil de a-şi muta populaţia dintr-un teritoriu în altul 
ceea ce este o raritate, pomenită în istorie. De fapt, nimeni 
nu-şi părăseşte  centrul cultural religios şi patriarhia  intr-un 
moment de panică  politică sau epidemiologică.   

De aceea, este greşit spus că sârbii la anul 1690 au 
abandonat Kosovo cu mănăstirile şi monumentele istorice 
numai de frica turcilor, întrucât nu e pomenită vreo răscoală 
sau război cu stăpânii turci în vremea aceea şi nici nu i-a 
alungat pe sârbi cineva. Aici însă trebuie remarcat că 
epidemia de ciumă, urmată de secetă prelungită îi secera pe 
toţi oamenii, indiferent că erau sârbi, albanezi, turci sau 
austrieci. Toţi fugeau de moarte.  
 Aceasta este prima observaţie, în care faptele istorice se 
interpretează greşit şi se politizează un eveniment istoric care 
are cu totul altă semnificaţie. 

Esenţialul este acela că nici austriecii nu erau bucuroşi 
că primesc pe teritoriul lor în nordul Dunării, o populaţie 
slavă care ar fi putut aduce ciuma şi din epidemie,  ciuma se 
putea transforma în pandemie, ceea ce ar fi  putut să fie un 
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adevărat dezastru. In realitate toată lumea se temea de ciumă, 
iar în anul 1690-1715,  e posibil ca ciuma să fi dispărut şi 
astfel împăratul Leopold I, să fi dat aprobarea ca să treacă 
Dunărea în Austro-Ungaria numai populaţia sănătoasă, astfel e 
de neconceput ca un împărat să aprobe mutarea centrelor 
bântuite de ciumă din sudul Dunării în nordul Dunării.  
Aceasta este  logica şi aşa era normal. Chestiunea trebuie să fi 
fost altfel, adică împăratul sa fi aprobat trecerea numai a 
populaţiei sârbe sănătoase, iar dacă populaţia scăpase de 
panica ciumei fie la Kosovo, fie în alte părţi ale Serbiei, ce 
rost mai avea să treacă Dunărea în Austria pentru că 
elementul forte irefrangibil dispăruse şi nu se mişca o 
populaţie speriată de ciumă sau forţă majoră; asta pentru că  
în mod normal nimeni nu îşi părăseşte casa şi vatra 
strămoşească, chiar dacă i se promite raiul pe pământ.  Iar 
dacă acest rai din motive diferite a fost cunoscut, încă nu s-a 
pomenit ca valurile de colonişti să nu  se întoarcă la vatra 
strămoşească, indiferent despre ce robie este vorba. De ce nu 
şi-au părăsit teritoriile Macedonieni de la Scopia unde era 
ciumă? 

Este de remarcat faptul că  sârbii şi albanezii care au 
plecat de la Kosovo, au plecat sub conducerea unui patriarh, 
care au fost de acord să părăsească un teritoriu la Peci şi 
Kosovo şi cu aprobarea împăratului Leopold I al Austriei, să 
colonizeze un alt teritoriu, unde populaţia majoritară, de fapt 
era românească –Banat, Voievodina, Sirmium, ca şi în Timoc.  
 Aşezarea sârbilor cu mutarea patriarhiei de la Peci la 
Sremski Karlovci, este de asemenea o strategie sau o tactică a 
patriarhului sârb, de a-şi instala reşedinţa într-un teritoriu în 
care  sârbii nu erau autohtoni, ci venetici, dar  în care  se 
instalează cu scopul ca populaţia minoritară  sârbă să ajungă 
majoritară şi cu putere absolută.  
 Presa sârbească, acum câţiva ani îşi informa cititorii că 
în zona aceasta, pe Sava, la oraşul Sabac, valea râului Ub, 
Colubara şi altele se găsesc peste o sută de sate româneşti. 
Aceştia se plângeau că nimeni nu se ocupă de ei, sunt 
marginalizaţi şi uitaţi.  
 În anul 1944 am avut ocazia să aflu în gara din Belgrad 
de la nişte ţărani îmbrăcaţi în costume naţionale româneşti, 
care erau români de pe valea râului Ub şi care spuneau că mai 
sunt vreo nouă sate româneşti pe valea acestui râu.  
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 Un alt centru pe care l-au ocupat sârbii pentru a-i risipi şi 
alunga pe români, au fost Banatul şi Voivodina. De asemenea 
în memoria populaţiei se ţine minte câţi locuitori au venit şi 
s-au stabilit printre satele româneşti din Timoc, zona 
Negotinului, Pojarevac. Prin recensământul turcesc din 1741, 
din care rezultă că în cei 50 de ani de la venire, satele sârbeşti 
abia s-au ridicat la 10-20 de case într-un sat, în timp ce satele 
româneşti învecinate aveau de la 50 până la 100 de case şi  
locuitori.    

Cetăţeanul sau istoricul neavizat care cunoaşte doar 
fragmente din trecutul istoric a unor popoare balcanice poate 
să conchidă că Arsenie Cernoievici, patriarhul sârbilor, a fost 
un strateg şi un om politic, în afară de patriarh. Cu resurse 
umane minime din ţinutul Kosovo-Metohia numit Kosmet, de 
către sârbi, Arsenie Cernoievici a izbutit să ocupe în mod 
paşnic teritorii la care n-au visat. El putea ca pe cele 20.000 
de mii plus cele 30 000 de mii de familii, din anul 1690-1715, 
să le colonizeze în actualul spaţiu al teritoriului sârbesc. 
Putea să-i colonizeze pe sârbi în sudul Belgradului, în 
Sumadia, teritoriu mai puţin locuit, aşa cum a ştiut să îi 
colonizeze pe sârbi către  Morava -Timoc, fără să ceară vreo 
aprobare din partea sultanului Imperului turcesc. 

Din  moment ce istoricul sârb Vladimir Ciorovici, 
recunoaşte că acolo era în epoca modernă o provincie ce se 
chema Mica Vlahie sau Mala Vlaşka, înseamnă ca patriarhul 
sârb în strategia sa a venit cu valul de colonişti sârbi şi i-a 
împământenit printre românovlahi, ştiindu-i pe aceştia că 
sunt un popor pasiv, răbdători  şi care ţin mai mult la casa şi 
vatra strămoşească decât la ţara în care trăiesc. Aşa credem 
că a calculat şi patriarhul, când i-a colonizat pe energicii şi 
intoleranţii sârbi, între românii din următoarele provincii: 
Sirmium pe răul Sava, români dintre Morava-Timoc, din 
provinica Margina, vecină cu Valahia sau Ţara Românească, 
românii din Banat, din Bacika şi români din Voivodina. 

Trebuie precizat că teritoriile amintite erau mai puţin 
populate iar patriarhul  a urmărit ca pe sârbii de la miază zi, 
să-îi mute peste Dunăre în miază noapte. Acest lucru i-a 
izbutit încât populaţia sârbă, din Banat şi Voivodina deşi era 
minoritară faţă de români, unguri şi germani, să ocupe un 
teritoriu la nord de Dunăre pe care niciodată nu l-a stăpânit, 
asupra căruia nu aveau nici un drept istoric, politic, etnic sau 
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de altă natură, este o performantă unică în istorie, pe care 
alte popoare nu le-au realizat, deşi au luptat sute de ani. 

Prin urmare,  tragem concluzia că pentru patriarhul sârb, 
abandonarea teritoriilor din Kosovo, Peia-Pec, nu reprezenta o 
pierdere prea mare pentru că teritoriile ocupate prin noile 
colonizări în nordul Dunării, Voivodina, în Timoc şi în 
Sirmium, Sremska Mitrovica-Mala Vlaska, sunt teritorii care la 
un loc, alcătuiesc ca jumătate din Serbia. 

Dacă socotim de la Kosovo-Peia (Pec), până la Dunăre 
sunt  aproximativ 500 de km, valurile de colonişti sârbi ce s-
au revărsat peste Sirmium, Voivodina şi Timoc se puteau 
coloniza şi în  sudul Dunării, aşa cum s-au colonizat între 
români dintre Morava -Timoc, existând un spaţiu destul de 
mare şi mai puţin populat printre sârbi, însă scopul strategic a 
fost ca sârbii să urce spre nord de Dunăre, să ademenească pe 
împăratul austriac să îi protejeze pe sârbi,  fiind  asupriţi de 
turci, iar în schimb sârbii ca popor îndrăzneţ şi luptător vor 
asigura stabilitatea şi paza frontierei de miază zi pe o 
întindere de peste 1700 de km. Întradevăr, sârbii devin 
grăniceri, iar la 1848  se întemeiază Voivodina, un fel de 
provincie autonomă, în frunte cu un voievod Şuplicaţi, un 
colonel  croat din armata austriacă care va încerca să 
înfiinţeze un stat sârbesc în nordul Dunării, fără să fi izbutit. 

Dacă n-ar fi fost ungurii, un popor la fel de energic şi 
activ care a sesizat intenţiile politice ale colonizării sârbilor, 
dacă n-ar fi fost Andrei Şaguna, mitropolitul românilor din 
Transilvania şi Banat, care  înfiinţează Asociaţia Transilvană 
Astra, a poporului român, cu centrul la Sibiu şi care rupe toate 
legăturile de subordonare a bisericii româneşti faţă de biserica 
sârbească, readucând   limba română în folosinţa  bisericilor 
din Transilvania şi Banat, situaţia creştinismului la românii 
din această arie geografică, era cu totul altfel astăzi, poate că 
eram cu toţii sârbi, rascieni sau iliri, aşa cum cereau ei într-un 
timp să ne numim. Voivodina a dispărut după ce voievodul 
Şuplicaţi  a murit după un an. 

Poporul sârb este un popor care din punct de vedere 
genetic poate fi paradoxal, el a înregistrat cele mai multe 
succese şi a ocupat teritorii în perioade istorice, tocmai 
atunci când nu  a avut stat, nici armată căci Serbia de la 1389 
– 1833 nu a existat ca stat, în schimb prin colonizări 
strategice a izbutit să cucerească teritorii pe care nici un 
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popor nu le-ar fi visat. În timp ce după 1833 renaşte ca 
pasărea Phoenix din cenuşă, ea nu se trezeşte în vechile ei 
teritorii, ci dintr-o dată cu sprijinul mamei Rusii, Turcia este 
silită să-i cedeze provincia autonomă a Timocului care se 
numea Margina, teritoriu pe care niciodată nu l-a stăpânit, nu 
l-a cunoscut şi nu l-ar fi jinduit dacă nu erau ruşii, care 
ocupaseră Moldova şi Vlahia sau Ţara Românească, iar pe la 
1829, după regulamentul organic, Ţara Românească era ca un 
teritoriu rusesc pe care ea îl vindea boierilor sârbi şi bulgari, 
teritorii ce sunt cunoscute mai ales în jurul Bucureştiului şi în 
Oltenia.  

În acest răstimp, Turcia decăzuse într-atât încât era cât 
pe aci după bătălia de la Konieh din Siria, să fie ocupată în 
întregime de către armata egipteană a lui Ibrahim Paşa. 
Atunci Turcia neavând nici un prieten aliat a apelat  la un 
duşman, la împăratul Alexandru III şi i-a cerut să intre cu 
flota în Bosfor şi Dardanele, ca o ultimă şansă de salvare a 
imperiului. Atunci ruşii profitară şi cerură sultanului să-i 
doneze Serbiei teritoriu locuit exclusiv de români, dintre 
Morava – Timoc – Dunăre şi munţii Artani (Rtanj), lucru care 
se şi întâmplă. 

Tot prin acest mijloc de dol sau înşelătorie, Rusia profită 
de dificultăţile Turciei şi la 1812 ocupă pentru prima dată 
Basarabia, o parte din Moldova, pe care se face stăpână şi azi. 
Mai mult decât atât, în timpul Regulamentului Organic, 
principatele române decăzuseră sub epoca fanariotă în aşa hal, 
încât prinţul Orloff îi propunea ţarului să cumpere Moldova şi 
Vlahia (Vlaşka)  pe vreo 36.000.000 napoleoni aur, lucru care 
nu se întâmplă datorită mersului istoriei, care uneori poate să 
protejeze interesele sârbilor, iar alteori poate pe ale 
românilor.  

Serbia este o ţară mică, iar locuitorii, după cum scria în 
Sarpska Rec din mai 1995, Vladimir Dapcevici, referindu-se la 
un interviu pe care îl lua soţiei lui Slabodan Miloşevici, 
Miriana, sârbii din Serbia sunt minoritari faţă de toate 
minorităţile adunate la un loc, cum sunt: albanezii – 2 
milioane, ungurii –peste 500 mii, rumânii timoceni – 1100 
000, romii – 1.000.000, şi alţii.  

Prin urmare între minoritari şi statul de drept sârbesc 
există un echilibru, iar dacă s-ar exclude abuzul de drept al 
statului sârbesc, poporul sârb ar putea trăi şi în pace şi în 
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prosperitate, aşa cum a trăit într-o Iugoslavie înfloritoare pe 
care a administrat-o un croat, Iosif Broz Tito.  

La 1849 părintele socialismul ştiinţific Friedrich Engels, 
prezicea un viitor sumbru atât sârbilor cât şi bascilor din 
Spania, care fiind popoare inadaptabile, contrarevoluţionare, 
le vedea ca popoare rătăcite şi excluse din istorie. Ne referim 
la un „op al lui Engels din 1849 unde se alcătuia o listă de 
popoare <revoluţionare> opuse celor <reacţionare> - între 
care bascii şi sârbii, cazuri disperate, trebuiau complet 
exterminaţi, după Engels”, textul apare în revista Nouvelle 
Acropole, de la Paris, sub semnătura filozofului Nene, şi mai 
departe se spune că şi Stalin a aderat la ideile lui Engels, 
deşi chiar şi el figura printre popoarele <reacţionare> (rev. 
Meridian, noiembrie-decembrie 1991, pag.54, din „Jurnal 
atopic”, semnat de Dan Petrescu). Deşi credem că aprecierile 
filozofului Friedrich Engels sunt exagerate, întrucât nu există 
popoare care să nu se adapteze noului şi să găsească un 
refugiu în principiile democratice, nu comentăm aceste 
păreri. Însă în istorie se produc şi miracole, aşa cum a fost 
miracolul Tito, care nu ştim dacă se va mai repeta vreodată. 
De aceea, nimeni nu poate prevedea cât va supravieţui un stat 
sau o naţiune, atâta timp cât din istorie ştim că naţiuni mari, 
imperii, culturi înfloritoare deosebite, care au lăsat amprente 
în istorie, au dispărut şi în locul lor au apărut alte popoare sau 
culturi. Oricum, să nu ne facem iluzia că vom face vreodată 
parte din aria culturii ortodoxe slave, pentru că avem alţi 
cromozomi, alt caracter şi etnogeneză, pentru că „ce naşte 
din pisică, şoareci mănâncă”.  

Poporul sârb este un popor prea mic faţă de ambiţiile 
politice şi de expansiune, însă genetic vorbind sârbii au în 
genele lor sintagma expansiuni şi a hegemoniei pe care au 
adus-o în Europa din Asia. Încă pe la începutul secolului al 
XIX-lea Vuk Ştefan Karagici  lansa o deviză pentru naţiunea 
sârbă, pe atunci când nici nu aveau un stat şi se aflau sub 
robie turcească. Pe ei nu îi interesa dezrobirea de turci, cât  îi 
interesa să stăpânească alte popoare, prin intermediul religiei 
ortodoxe, de aceea Vuk Ştefan Karagici spunea: „Sârbi svi i 
svuda” (sârbi toţi şi peste tot). Poate că asemenea minuni se 
vor fi întâmplat în Evul Mediu când au ocupat Grecia, iar ţarul 
Duşan se numea „ţarul sârbilor şi al grecilor”. 
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Cu toate acestea, sârbii au meritul nu numai că i-au 
stăpânit pe greci, iar  la  1350 au ocupat chiar Craiova, dar au 
şi meritul pentru că dacă nu erau ei grecii nu se plângeau la 
turci şi nu îi chemau în Europa să îi apere de sârbi şi astfel să 
avem cu turcii atâtea războaie şi să  le fim şi noi şi sârbii robi 
jumătate de mileniu. 

Recomandăm cu încredere, ca cititorii noştrii şi alţii, 
dacă vreau să aibă o imagine clară despre Kosovo, Serbia 
veche şi celelalte provincii, să citească cartea ilustrului 
profesor sârb, Vladimir Ciorovici, „Istoria Sârba”, Beograd, 
1995.  

 
 
Nota Bene:  

Publicăm acest articol în revista electronică, Dacia 
Aureliană, după tragedia şi dezamăgirea, adusă de 
evenimentele din 17 februarie 2008, ca urmare a proclamării 
unilaterale a independenţei de la Kosovo.  

Cititorii neutrii vor putea să-şi facă o viziune proprie 
despre istoria sârbilor şi a albanezilor de la Kosovo.  Publicăm 
articolul deoarece nu mai putem influenţa părţile aflate în 
conflict.  
 
 
Cristea SANDU TIMOC     22.02.2008  
 
ASTRA ROMÂNĂ, P-ta Victoriei nr.3 ap. 15 
astra_romana_timisoara@yahoo.com 
CONT BCR RO33RNCB0249022489120001 
CONFIRMAŢI  PRIMIREA! 
AŞTEPTĂM  SUGESTII! 
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Dacia  Aureliană 
Revista românilor din 

Timoc 
 

IX Moartea Patriarhului 
 

 Luni, 30 iulie 2007, la ora 17:00 un traznet coborât din cer a 
izbit drept în fruntea neamului românesc şi a  murit Patriarhul 
României Teoctist la spitalul din Fundeni, după o operaţie de 
prostată.  
 Deşi era la 92 de ani, el păstorea naţia română cu o aripă a 
sfinţeniei, bunătăţii şi înţelegerii între oameni. Pretutindeni pe unde 
a păstorit a semănat pacea şi buna înţelegere între semeni, a fost 
învăţat de mic să ierte şi să-l ajute pe cel căzut în nevoie, de aceea 
poporul nostru a pierdut o stea care va strălumina veacurile şi 
numele lui de Teoctist, Patriarh al României  va trăi veşnic.  
 Se născuse la Botoşani în Moldova, despre care ruşii împreună 
cu comuniştii fac cercetări senzaţionale pentru a stabili etnogeneza 
acestui popor, mai ales în Basarabia şi Transnistria, unde pentru 
iubitorii de pace cum sunt ruşii, se pun probleme în privinţa originii 
noastre etnice, iar ei vor să ne ajute ca să aflăm că suntem 
moldoveni, şi nu suntem români, aşa cum ne pretindem. E mare 
lucru ca la ananghie, un popor să fie ajutat de nişte creştini 
ortodocsi, dându-ne un şut să ne meargă fulgii.  
 A fost al zecelea copil din 11 fraţi şi la 14 ani a intrat în rândul 
călugăresc, de aici înainte căile Domnului i-au fost deschise ca să 
păstorească o naţiune în pace, sfinţenie şi demnitate.  
 L-am cunoscut la Vălenii de Munte la un simpozion al românilor 
de peste hotare. Când i-am spus că sunt român din Timoc-Serbia, 
m-a îmbrăţişat şi parcă am simţit că i-a picat o lacrimă pentru 
acest neam oropsit. De aici înainte tot timpul s-a interesat de 
biserica românească din Basarabia, Bucovina şi din Banatul 
Sârbesc, unde a izbutit să întemeieze o episcopie atât pentru 
românii din Banat cât şi pentru românii din Timoc pe care sârbii şi 
administraţia acestora bisericescă au desfiinţat-o întrucât guvernul 
de la Belgrad a constatat că în această regiune nu trăiesc români, şi 
astfel episcopul Daniil de la Vârşeţ a fost silit să se refugieze la 
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Deta, într-un sat din România. Sârbii au comis un gest providenţial 
mesianic, uns de sfinţenie şi pace şi tot ce fac o fac din dragoste 
pentru a ne dispreţui şi a ne duce neamul la pierzanie.  
 Prin anul 1995 în plin război fratricid dintre sârbii din Bosnia şi 
cei din Serbia, a fost chemat de către Patriarhul Pavle al Iugoslaviei 
de atunci, ca să onoreze biserica sârbească cu  o vizită pe frontul de 
la Pale, lângă Saraievo, nu departe de munţii Romania, care 
reprezintă o mărturie înfiptă în inima Bosniei şi unde să vadă că 
sârbii luptă pentru eliberare de sub sârbii  musulmani din Bosnia, 
aşa se şi explică genocidul de la Srebârniţa, cu care ei, sârbii nu au 
nici o tangenţă. S-a şi stabilit acest lucru, încât crima de genocid ce 
pluteşte în atmosfera incendiară din localitatea Srebârniţa s-a 
dovedit a fi inexistentă, iar cei 8000 de locuitori împuşcaţi n-au fost 
din iniţiativa sârbilor ci a unor extratereştrii care între timp s-au 
evaporat. Din delegaţie a mai făcut parte Patriarhul Teoctist, 
Patriarhul Pavle, Mitropolitul Banatului Nicolae şi preşedintele 
Serbiei Zoran Lilici, şi el român din Bârza Palanca, care se 
recomanda a fi „vlah”, un fel de naţie necunoscută în Balcani şi 
Europa, dar pe care numai guvernul sârb al naţionaliştilor şi 
comuniştilor au fost în stare să-i identifice. De fapt ne aflăm în faţa 
unei iresponsabilităţi morale întrucât românii ca popor vechi de 
peste 2000 – 3000 de ani în această vatră, au ajuns să fie contestaţi 
de fraţii lor ortodocsi de la Belgrad, Sofia şi Atena, lucru pe care nu 
au fost în stare să îl facă în 500 de ani turcii, în vreo sută de ani 
ruşii, germanii şi alţii.  
 Cu acest prilej, Patriarhul Teoctist pe când mergea la Pale sub 
ploaia de bombe îi spunea din când în când Prea Fericitului 
Patriarh al sârbilor Pavle, gândindu-se că poate are suflet de om şi 
de creştin. După spusele Mitropolitului Banatului şi al Patriarhului, 
cam ceasta era întrebarea cheie care îi sfredelea inima patriarhului 
Pavle, când l-a întrebat Patriarhul Teoctist: „Prea Fericite, noi 
suntem trecători, dar popoarele noastre sunt eterne, pune o vorbă 
bună la guvernul Serbiei să le recunoască originea etnică de români 
şi să le admită şcoli şi biserici în limba lor maternă”. 
 Atunci preşedintele Serbiei spunea: „poate vlahilor să li se 
aprobe şcoală şi biserică, dar nu rumânilor”, în timp ce Patriarhul 
sârb se făcea că nu aude şi nu scotea o vorbă de încurajare pentru 
românii timoceni din Serbia. Este mare lucru că un Patriarh al 
Bisericii Ortodoxe constată în acest veac originea noastră, şi astfel 
aprinde o făclie care să ne lumineze istoria, în loc să se ocupe de ale 
lui, de biserica lui, ca să-i atragă pe credincioşi în sfânta biserică.  
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 Atât Patriarhul Teoctist cât şi Mitropolitul Banatului, Nicolae 
Corneanu, ca şi ceilalţi membrii ai delegaţiei au fost profund 
dezamăgiţi de această călătorie belicoasă, care i-a împins până pe 
frontul din Bosnia, ca să demonstreze o legitimitate care se obţinea 
de sârbi prin pumni şi tunuri de la  fraţii lor bosnieci.  
 Acestea erau impresiile care rămâneau după o călătorie cu 
peripeţii şi după care Patriarhul României în aceste condiţii de criză 
politică, morală şi religioasă i-a făcut Bisericii Ortodoxe Sârbeşti o 
donaţie de 1,5 miliarde lei ca să poată preoţii sârbi emigraţi din 
Croaţia, Slovenia, Bosnia Herţegovina, Kosovo şi alte ţinuturi, încât 
să-i subjuge pe românii dintre Morava – Timoc, să nu se mai 
declare rumâni şi să ştie că Dumnezeu nu cunoaşte altă limbă 
decât limba „strâmbească”.  
 De aceea românii timoceni şi astăzi le spun la sârbi, „strâmbi”, 
cum ei nouă ne spun „vlahi” şi le mai spun „sârbatici” pentru a 
demonstra caracterul egoist, imoral, neprietenesc şi îndrăzneţ al 
ocupanţilor sârbi.  
 Acum când am pierdut pe Părintele Patriei („Pater Patrie”), când 
turma a rămas fără păstor şi plânge această uriaşă pierdere, ne 
vine în minte vizita la Bucureşti a Papei Ioan Paul al II al Romei, 
care de la tribuna congresului religios ridicând mâna spre cer şi 
implorând clemenţă pentru cei înnrobiţi, a spus: „de aici mă 
gândesc la acei fraţi creştini care se numesc <vlahi>”; se gândea 
desigur la acestă naţie nouă pe care sârbii au descoperit-o şi acum 
le fabrică o istorie, un alfabet, le impune o limbă, o administraţie şi 
le reduce  numărul la recesământ de la aproape un  milion la 40 
000 vlahi. Dacă le-ar fi redus numărul la 0, ar fi fost tot una pentru 
că nimeni de la Bucureşti sau de la Bruxeles, din Uniunea 
Europeană nu s-ar fi sesizat. Este normal să nu se sesizeze că 
politicienii din România şi din Europa, au o droaie de copii, griji cu 
portofelul, au neveste şi planuri mari să mergă în Haiti, o să ne 
sune de acolo. 
 Fraţii noştri românii din Timoc când mor li se tăgăduieşte 
originea, încât cu smerenie bieţii preoţi sârbi atât de miloşi şi 
binevoitori, în ultimul lor cuvânt de adio mai pot spune: „fraţilor, 
iată că încă un sârb de al nostru se prăpădi” şi după aceea îi pune 
cruce cu un  sufix „vici” la urmă ca să se ştie că aici doarme un 
sârb. O crimă şi neobrăzare mai mare nici că s-a pomenit. Românii 
nu au linişte nici după moarte . 
 De aceea patriarhul nostru care este printre stelele izbăvitoare de 
suflete ne va trimite inspiraţia lui siderală cum să ne apărăm de cei 
ce ne vor pierzania. 
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LXXVI.Modificarea identităţii românilor 

 
       
      Întotdeauna m-am întrebat şi mă întreb: de ce 
vecinii noştri sârbi care se laudă cu prietenia României 
şi caută să tragă nişte foloase din această sintagmă îi 
supune pe fraţii noştri români dintre Morava Timoc 
unui regim totalitar, brutal, inuman, primitiv şi 
iresponsabil, când ei sunt a doua populaţie în ordine 
demonstrată de recensăminte şi de istoria veche a 
Serbiei. 
Pentru care motiv se feresc de aceşti români şi îi 
tăinuiesc ca pe nişte obiecte furate, să nu se afle de 
către marele public cine este hoţul şi care este obiectul 
furat, de ce jurnaliştii nu scriu despre ei, televiziunea 
şi radio îi socotesc ca pe o populaţie misterioasă, 
căzută nu demult din cer şi căreia ei, statul sârb se 
străduiesc să-i înveţe cum să scrie, cum să se roage lui 
Dumnezeu, cum să mintă şi să-i boteze cu un nou 
nume, de curând descoperit de instinctul lor mongolic, 
şi să le dea o identitate după pofta lor.De ce se feresc 
ca dracul de tămâie, să n-aibă şi ei un cuvânt de spus 
despre drepturile şi obligaţiile lor, şi pentru ce sunt 
indezirabili deşi sunt singura populaţie lângă care au 
crescut sârbii de la venirea lor în Asia şi până la 
aclimatizarea ca nişte colonişti loviţi de soartă şi 
prigoniţi să colinde Balcanii şi să caute un loc de 
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aşezare. Pentru ce nu se vorbeşte despre ei, deşi sunt a doua 
populaţie ca număr după sârbi, să fie ei chiar atât de neînsemnaţi 
încât de 176 de ani să fie “pitulaţi” prin găurile politice  ale Serbiei, 
încât să se dea impresia că în Timoc şi Serbia de răsărit ei nu există, 
şi de aceea n-au cui să dea drepturi. 
Strategia aceasta de a-i supune pe româi la o discriminare care 
merge până la desfiinţarea identităţilor, trebuie să pună pe gânduri 
pe oricine are suflet de creştin şi creier de om normal. 
Cum îşi explică să se comporte în secolul XXI cu atâta lipsă de 
vocaţie de stat liber şi independent care îşi tratează supuşii, cum 
sunt sârbii cu toate drepturile, iar “rumânii” din Timoc, fără nici un 
drept, fără nici o perspectivă de dezvoltare, într-o Serbia viitoare. Se 
poate ca o ţară să fie pentru “unii” mumă, pentru alţii ciumă. Din 
această postură de cetăţeni de gradul II sau III, rumânii au o 
continuitate primitivă de popor neorganizat, orfan, fără mumă şi fără 
tată. Ne socotiţi pe noi, cei care eram pe la 1870, după statistica 
sârbească oficială şi etnologul sârb Vladimir Jakşcici, 10,4% 
“rumâni” din populaţia fostului regat al Serbiei, ca fiind o gloată 
nematurizată care poate fi condusă şi administrată cu atâta 
nepricepere de sârbi. 
Nu ştim ce cantitate de înţelepciune au elitele sârbeşti care conduc, 
dar le punem întrebarea “cum îşi imaginează dânşii că în secolul 
XXI, românii dintre Morava-Timoc, care după aprecierile unor 
funcţionari politici de administraţie publică îi socotesc că n-au nici 
identintate, şi le pune în discuţie existenţa fizică, nu numai psihică, 
deşi despre aceşti români au fost scrise cel puţin vre-o 50 de cărţi 
româneşti, străine şi sârbeşti şi în nici una n-a apărut sintagma de 
“vlah” ca denumire oficială a românilor şi nici nu s-a spus vreodată 
că românii sau rumânii au altă geneză decât cea latină. 
De ce tratează neamul românesc din Serbia, Timoc cu o totală lipsă 
de maturitate politică, comparând ginta slavă cu ginta latină din care 
facem parte, nu ştim ce ar putea întâlni “românovlahii” în cultura şi 
năravurile slavilor care oricum, opinia publică mondială situează în 
coada cozilor valorile morale ale virtuţilor slave. 
Apoi, sârbii şi alţii ca ei să facă o judecată simplă ca în familie, “ce 
virtuţi ar putea descoperi rumânii la naţiunea sârbă care ne 
administrează, încât fără ea să nu poată trăi”. Tocmai aici este nodul 
Gordian, că sârbii n-au talent să-i conducă pe alţii,oar dacă au 
făcut-o şi speră s-o mai facă, s-au bazat pe ameninţări, promisiuni, 
constrângeri de tot felul, forţă, cruzime şi primitivism de văgăună, 
lucru ce nu este pe plac “rumânilor” dintre Morava-Timoc. 
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În lumea întreagă există codul familiei în care domină principiul 
excluderii tatălui şi a mamei de la creşterea copilului, dacă părinţii 
nu sunt majori, maturi şi nu au virtuţile ce se cer pentru creşterea 
copiilor. Aceeaşi situaţie este şi cu minorităţile, dacă în Kosmet, 
Kosovo, albanezii se fac stăpâni pe viaţa sârbilorşi pe averea lor, 
obligându-i să se civilizeze după normele sălbatice, la fel pot spăune 
românii din Timoc despre statul care-i guvernează, că de fapt şi de 
drept n-au valorile morale creştineşti şi administrative de a-i conduce 
şi de al le bloca la infinit dezvoltarea pentru că abia au terminat un 
război civil şi vreau să înceapă altul. 
În concluzie, orice istoric, orice sociolog, orice om politic de bună 
credinţă, de pe orice continent, este de părerea că dacă un stat 
tratează în mod arbitrar o peroană sau o colectivitate, ori o 
minoritate, care este tot o colectivitate, să fie îndepărtat de la puterea 
executivă pe care o are asupra minorităţii rău tratată. Aşa prevedem 
că Europa Unită şi chiar Rusia care are mâna întinsă până acolo la 
Belgrad, n-o să mai poată stăpâni alte minorităţi dacă nu se 
calmează şi nu oferă, garantând prin constituţie şi poliţie respectarea 
tuturor drepturilor oficiale pe care le are orice minoritate. Suntem 
siguri că în câţiva ani Serbia va pierde, dacă nu Sandjak-ul şi 
Voivodina, nu va putea rămâne numai cu Timocul decât dacă li se 
vor recunoaşte drepturile vechi la statul propriu pe care l-au avut 
între 1560-1833, când provincia era autonomă cu principi sau cneji 
vlahi sau români şi independenţi faţă de puterea turcească, care n-
aveau nici un drept să se amestece în provincia românească. 
Oare sârbii cu atâţia oameni politici, dintre care unii destul de serioşi 
şi bine intenţionaţi să nu fi observat astfel de lucruri şi în loc să se 
certe şi să se bată în parlament să-şi rezolve problemele din casa lor 
împreună, pentru că trăiesc împreună şi merită să-i asigure Serbiei o 
continuitate şi o responsabilitate faţă de numeroşii supuşi dacă vor 
să existe. 
Cea mai mare criză în Serbia nu este criza actuală financiară, ci criza 
morală şi chiar religioasă. Aici lumea nu mai crede în Dumnezeu, ci 
este fiecare pentru el, fără să-l respecte pe celălalt. Este inadmisibil 
ca un stat să mai poată avea sub administraţie juridică o minoritate 
pe care o persecută, şi o supune la presiuni şi umilinţe necunoscute 
în istorie, aşa cum sunt românii. De aceea, acele state totalitare care 
nu cunosc rostul democraţiei, sau pierd acele minorităţi care trec 
sub autoritatea monitorizată a Uniunii Europene, sau vor fi 
desfiinţate, iar Serbia aspiră la acest necunoscut. 
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 n-au nici identitate, nici nu ştiu cum se numesc şi cu ajutorul unor 
confraţi de ai noştri până la urmă s-a înţeles că sunt vlahi şi deci 
legaţi de sârbi care n-au nici o legătură cu neamul românesc, în 
genere, deci în Dacia Aureliană, în fosta provincie autonomă 
Margina, recunoscută autonomă vre-o 300 şi ceva de ani de către 
sultanii turci 
 
      În fond românii timoceni stau de 2-3000 de ani pe aceste 
meleaguri şi n-au intrat în casa nici unui străin fie sârb, fie bulgar, 
fie grec, fie albanez etc. Prin urmare n-a luat casa nimănui, n-a luat 
moşia nimănui, nu s-a instalat în şcoala primară etc. a cuiva, n-a 
intrat în biserica nimănui nici să se roage pentru el nici pentru alţii, 
pentru că ei au avut din cele mai vechi timpuri biserica lor creştină, 
pe attunci nici catolică, nici ortodoxă, n-a intrat în primăria nici 
unuia dintre aceştia, nici în poliţia cuiva sau judecătoria acestora, se 
simte la ea acasă ca poporul cel mai vechi unde a apărut 
creştinismul pentru prima dată în lume, la Aquae (Decebalum) în 
Timoc cam pe la anul 315 apare prima episcopie creştină, apoi tot 
aici sunt semnalate bisericile şi episcopiile de la Remesiana cu 
episcopul Niceta de Remesiana nu departe de Niş unde se naşte şi 
împăratul Constantin cel Mare; sau episcopia de la Ratiaria secolul 
IV d.Cr.. Toate aceste lucruri adevărate se petrec pe un pământ 
locuit de români, urmaşii daco-romanilor, şi nu de sârbi sau alţi 
emigranţi din Mongolia sau Asia. De aceea românii ţin la obiceiurile, 
portul şi limba lor, şi n-au nevoie să le dea lecţii unde să 
construiească biserici, cum să ţină slujbele în biserică, pentru că ei 
sunt acasă, şi în casele lor fac ce este de făcut şi voit de Dumnezeu şi 
nu trebuie să-l întrebe pe episcopul cutare ce e bine şi ce e rău, 
pentru că au episcopii lor pentru asemenea sfaturi, iar sârbii sunt în 
chirie, trecători care au venit în ţinuturile noastre să scape cu viaţă 
şi să se adăpostească de duşmani, pentru că au dovedit că au bun 
simţ şi frică de. Noi nu i-am chemat pe aceştia să vină peste noi, 
doar i-am primit din milă şi bună credinţă în oameni. Însă nu i-am 
chemat din Croaţia, Bosnia, Muntenegru, Macedonia, Kosovo sau 
alte regiuni unde ei sârbii între ei au avut războaie civile ca să vină 
peste noi să ne dea lecţii de bună purtare şi să ne administreze, ca şi 
când noi n-am avea lideri administratori capabili să ne conducă. 
Credem că sârbii din satele sârbeşti şi preoţii emigranţi care se tem 
că vor rămâne fără slujbe au pornit pe o cale greşită folosind forţa 
pentru schimbarea identităţii noastre. Nu s-a pomenit popor, individ, 
colectivitate, minoritate care să nu fi luptat pentru ieşirea de sub 



 5

jugul străin şi cum toată lumea care a luptat a câştigat peste, aşa 
vom câştiga şi noi în Serbia şi peste tot unde trăiesc românii. 
      E de observat că unii lideri de-ai noştri din Timoc nu sunt 
informaţi că slavii au fost creştinaţi în secolul IX până aci nu li se 
cunoştea identitatea, mai târziu pe la anul 1255 ei încă erau catolici 
cu Stevan Pârvovencianin şi se luptau să rămână catolici, prin 
urmare nu numai că n-a fost picior de sârb în ţinutul nostru al 
Timocului până la anul 1690-1725 dar n-au avut nici un motiv să 
aibă vreo biserică, când nu existau pe aceste plaiuri sârbi sau 
bulgari.  
Să nu exagerăm, sârbii ar trebui să-şi înveţe istoria şi să nu-şi facă 
iluzii că ei sunt primii care l-au prins pe Dumnezeu de picior şi 
acesta le-a pus cu trocu minte-n cap. Să dăm un alt exemplu: pe la 
anul 1203 se spune că Sfântul Sava, cel mai mare creştin al sârbilor 
care s-a cultivat la muntele Athos-Hilandar, îmbolnăvindu-se a 
plecat pe jos spre Serbia şi a intrat în imperiul româno-bulgarilor 
(Regnum Blacorum et Bulgarorum)la Târnovo, care avea biserică 
catolică şi însuşi împăratul “românovlah” Ioniţă Asan, zis Caloianu’ 
de bulgari, era catolic, şi biserica în imperiul vlaho-bulgar era tot 
catolică.  
Sfântul Sava s-a îmbolnăvit şi mai rău şi se spune că a fost îngropat 
de către împăratul românilor sau bulgarilor, Ioniţă din neamul 
Asăneştilor. 
Mai mult decât atâta, ca să justificăm acest argument îl putem 
trimite pe orice istoric sau om politic să colinde satele sârbeşti din 
Timoc sau din Banat şi Voivodina şi dacă găsesc vreo biserică zidită 
în secolul XIII-XIV-lea până la secolul XVIII să ne semnaleze ca  să 
cerem să-l declare monument istoric pentru că e foarte greu de găsit 
în aceste ţinuturi locuite în majoritate de români, unguri şi nemţi să 
fie vreo biserică sau mănăstire ce putea fi atribuită unui domnitor 
sau boier sârb. Chiar şi poporul bulgar la 1848 încă ducea lupta 
pentru dezrobirea bisericească de sub greci şi trecerea întregului 
popor bulgar la catolicism. De aici se vede că pe greci nu-i interesa 
răspândirea creştinismului, ci trecerea sârbilor la ortodoxie, care să 
transmită credinţa la bulgari, români şi alţii. De aci înainte grecii au 
pus ochii pe bulgari să-i ia sub ocrotire şi să le administreze 
ortodoxia, iar grecii şi-au rezervat Vlahia şi Moldova ca să le 
administreze ei şi să-i jupoaie pe români de avutul lor. 
      Orice om de bună credinţă se întreabă ce rost are ca preoţii sârbi 
naţionalişti veniţi din Croaţia sau din Bosnia ori Kosovo în satele 
româneşti din Timoc să-i oblige pe timoceni să se roage lui 
Dumnezeu nu în limba lor maternă ci în limba sârbă veche pe care 
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de fapt nici nu o cunosc nici sârbii şi de aceea nici nu se duc la 
biserică. Să nu fi observat ei că din această pricină bisericile sunt 
goale şi creştinismul se află în mare pericol de dispariţie, deci avem 2 
posibilităţi sau ne facem sârbi cu forţa, ne dedăm naţionalismului 
primitiv şi sălbatic ca să putem fi apţi să facem gropi comune în care 
să-i îngrămădim pe cei care îi socotim duşmani.  
      Am admirat aprecierile favorabile pe care le dau liderii timoceni 
populaţiei sârbe din Timoc colonizată pe la începutul secolului al 
XVIII-lea. Ei susţin că ura împotriva românilor din Dacia Traiana şi 
din Dacia Aureliană nu vine de la sârbii adevăraţi pe care ei îi 
socotesc oamenii locului ci vine de la preoţii sârbi naţionalişti 
expulzaţi de autorităţile din Croaţia, Bosnia, Muntenegru, Macedonia 
sau Kosovo. 
      Şi cu alte ocazii în discuţiile politice de la RTB Belgrad am 
observat că în cazul comiterii unor abateri sub formă de delicte, 
infracţiuni şi crime răspunderea să fie individuală aşa cum s-a 
întâmplat că au fost arestaţi numai liderii şi au rămas liberi cei ce au 
săvârşit crimele în timpul războaielor civile sârbeşti. Chiar şi 
tribunalul internaţional penal de la Haga când a judecat crima de 
genocide asupra populaţiei musulmane de la Srebârniţa unde în 
1995 armata sârbească a împuşcat pe toţi locuitorii din acest orăşel 
care deşi vorbeau numai sârbeşte nu le plăcea administraţia 
sârbească, motiv pentru care au fost exterminaţi iar Înalta Curte de 
Justiţie de la Haga a ocolit adevărul şi a trecut pe lângă crima de 
genocide ca fiind săvârşită de diferiţii responsabili neidentificaţi. 
Măcar că de faţă a fost un detaşament din armata olandeză care a 
privit cum se împuşcă omul în cap, copii, femei, bătrâni, adulţi şi ce 
vină or fi avut aceştia şi au rămas tablou în faţa omului ieşit din 
văgăună. Să susţii că nu există răspunderea colectivă atunci ne 
întrebăm de ce a fost procesul de la Nurenberg, de ce au fost 
deportaţi aproape toţi nemţii din România, Germania şi alte ţări şi 
duşi să muncească în minele ruseşti de la Cotul Donului şi pe Volga 
al Buşteni. Chiar dacă nu există răspundere colectivă pentru ce în 
1945 preşedintele Truman al SUA s-a aruncat din ordinul său prima 
bombă atomică la Nagasaki unde au fost ucişi peste 100.000 de 
japonezi, iar a doua bombă aruncată la Hiroshima a a mai ras de pe 
faţa pământului vreo 70.000 de suflete nevinovate din Japonia. 
      SUA au purces la acest silogism pentru că şi cei care au murit au 
avut un punct de vinovăţie faţă de declanşarea războiului împotriva 
SUA. 
      Nu e de crezut că sârbii din satele sârbeşti din Timoc să nu ştie 
că acolo sunt români pe care-i poreclesc cu nume neoficial vlasi şi că 
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sunt tot oameni întregi dar autohtoni, nu venetici ca sârbii, şi deci ar 
fi trebuit să-şi manifeste opinia liberă că sunt împotriva represiunii 
exercitate de statul de drept. Dar dacă ar fi adevărat că populaţia 
sârbă din sate şi din oraşe n-ar fi de acord cu statul sârb să continue 
procesul de genocid şi etnocid împotriva românilor care nu le fac 
absolut nimic, s-ar opune, l-ar obliga pe primar să facă şcoală 
românească în sat, i-ar opri pe poliţişti să nu-i persecute pe români, 
ar cere şi ar pretinde cu voce tare deschisă că e un păcat să-i opreşti 
pe românii din Timoc să nu se ducă la biserică unde se face slujba în 
limba lor maternă, să nu se ducă la şcoală românească copii şi să n-
aibă şi românii emisiuni zilnice la posturile centrale de radio şi 
televiziune, ca să nu mai vorbim de cele locale sau regionale.  
Dacă toate aceste drepturi ar fi recunoscute prin constituţie 
garantată şi protejată de puterea judecătorească şi executivă, în 
Serbia, ce rău ar putea să se nască, fie împotriva statului de drept, 
fie împotriva poporului sârb, care, oricum va răspunde pentru o 
crimă colectivă de etnocid şi genocid odată, nimeni nu va scăpa de 
responsabilitate. Poate că noi greşim de aceea cerem să fim corectaţi 
în tot ceea ce am susţinut şi vom susţine cu privire la această cauză. 
Încă şi astăzi 3 martie 2009 ora 14 românii din Timoc Serbia sunt cel 
mai rău trataţi, de pe faţa pământului.       
Naţia rumânească din Serbia n-are nevoie să fie botezată acum cu 
numele de vlah pentru că la începuturi acesta a fost numele 
predominant atribuit tuturor românilor de pe faţa globului. Românii 
timoceni nu cer statului sârb să-i boteze, să le dea o altă identitate 
pentru că n-au calitatea iar dacă se implică comit crima de genocid. 
Se va vedea cu timpul dacă vor fi iertaţi pentru aceasta. 
      Pe bună dreptate oricine se poate întreba cum au fost trataţi 
românii din Timoc încă din anul 1833 când sunt ocupaţi cu sprijinul 
Rusiei ţariste, deşi ei aveau un stat legal recunoscut de toţi sultanii 
câteva sute de ani şi se numea Margina, iar astăzi îi zic Craina. Ce 
drept au ei mai mare decât au românii sau vlahii? Din capul locului 
se poate spune că n-au nici un document, nici o dovadă concretă că 
în Evul Mediu ar fi trăit sârbi în această provincie până la 1833. 
Dacă cineva pune la îndoială susţinerile noastre, e sfătuit să 
deschidă cartea cu documente publicată la Belgrad în 1971 sub 
numele de Miscellanea şi va observa că toate satele sârbeşti la anul 
1741 aveau între10-22 case. 
Ei bine despre aceşti români sau vlahi ce ar fi fost rău dacă s-ar fi 
scris ce trebuia scris şi nu s-ar fi acuns existenţa lor fizică, Serbia 
părând ca un stat purificat, locuit numai de sârbi. Nu există revistă 
sau vreun ziar care să le fi luat apărarea în vreun caz important sau 
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nesemnificativ, şi asta tocmai pentru că acestă populaţie stă ascunsă 
undeva peste Dunăre în Serbia într-un teren minat în care românii 
n-au un consulat, deşi sunt cea mai mare minoritate dintre toate, n-
au un centru cultural, o biserică recunoscută românească, deşi sunt 
după Tihomir Georgevici vreo 485 de sate în care trăiesc români din 
Serbia (kroz naşe Rumune) şi pestre 100 şi ceva de biserici vechi, 
construite toate de români fără amestecul sârbilor şi a statului, o 
şcoală de învăţătură românească de sâmbăta sau de duminica, unde 
să se înveţe alfabetul latin, cititul şi istoria lor, nu există semnale că 
cineva e preocupat acolo de această idee, spre care năzuiesc toate 
popoarele libere şi civilizate.  
Apoi de ce atâta frică de limba română, de ne puneţi obstacole în 
dezvoltarea şi înflorirea culturii noastre în limba maternă.  
România poate să construiască biserici oriunde pe faţa lumii unde 
trăiesc români  aflaţi la lucru în stare de provizorat, dar nu poate 
construi biserici, şcoli, centre culturale şi altele acolo în Timoc, unde 
poporul român la începutul anului 1941 număra peste 400.000 
locuitori şi de fapt acolo unde s-au pus bazele creştinismului în ţările 
europene, unde a apărul prima episcopie creştină la Acvae în Timoc, 
nu departe de Negotin. Să ne creadă vecinii noştri chiar atât de umili 
şi fricoşi, fără demnitate şi fără pesonalitate încât de frica lor să 
acceptăm jugul acesta iresponsabil şi inutil pentru ambele părţi. 
Acum e momentul ca să se înfiinţeze o comisie mixtă şi să rezolve 
problemele litigioase prin contenciuase paşnice care să elimine toate 
confuziile şi abuzurile la care se mai dedau. 
Sârbii nu-şi pot da seama câte foloase au tras de pe urmele 
românilor din Timoc şi din partea României pe care ei o urăsc pentru 
că le-a luat Banatul şi altele. Dar să se gândească la o dată pe care o 
amintim şi de care ar trebui să ţină seama, e vorba de 1908, când, 
împăratul Franz Joseph, i-a propus regelui Carol I şi regelui 
Bulgariei, Ferdinand să-şi declare neutralitatea în cazul unui război 
şi li se oferea ambelor ţări câte jumătate din Serbia fiecăreia. Apoi în 
anul 1941, toate ţările vecine cu Iugoslavia au intrat în primele zile şi 
au ocupat teritorii locuite de confraţii lor, lucru pe care România nu 
l-a făcut, nici în Banat, nici în Timoc. 
 
**************** 
Dar dacă presa îi ignorează se leagă numai de crime şi afaceri 
dubioase, atunci ce om politic, parlamentar le-a luat vreodată 
apărarea şi ar fi cerut să fie socotiţi şi ei cetăţeni ai Serbiei ca toţi 
ceilalţi. Cum răspunde poporul sârb (colectiv) că toate minorităţile 
din Serbia au recunoscut statutul lor juridic, în timp ce românii care 
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se află de fapt în sudul Dunării şi sunt singura minoritate din Serbia 
nerecunoscută în constituţia Serbiei. Să fie o întâmplare, un 
exemplu singular sau este un obicei fiindcă sârbul nu poate să-l 
vadă pe român liber, poate să-l vadă doar renegându-şi identitatea 
de român şi înlocuind-o cu cea de sârb pentru că aşa vrea puterea de 
la Belgrad să i se îndeplinească năravul.  
      Dar Europa şi orintarea globală politică nu mai este cea 
sârbească sau rusească ci este o orientare care exclude 
naţionalismul şi-i face pe toţi locuitorii pământului egali în drepturi 
şi datorii. 
      Aceasta este situaţia din care se vede limpede că Serbia n-are 
nevoie de românii din Timoc, probabil că dacă de 176 de ani n-au 
avut odată încredere în ei, n-o să aibe astăzi atâta iubire şi 
mângâiere care i-a fost furată şi confiscată pe nedrept. Pentru asta 
va fi odată o judecată şi vor răspunde cei vinovaţi.  
      Zilele trecute Comisia de Politică Externă din iniţiativa domnului 
deputat Titus Corlăţean, Eugen Tomac, Igaş, Marko Bello, Viorel 
Badea, Adrian Lemeni secretar de stat Ministerul Culturii, Cultelor şi 
de Patrimoniu, preot Vasile Bălţătescu. 
      Domnul Corlăţean era şi de aşteptat că va căuta să se impună în 
chestiune pentru că a fost la românii de peste hotareşi i-a văzut 
chiar în Timoc, fie la Vidin, fie la Negotin. Impresionantă este 
intervenţia domnului deputat Marko Bello care a fost nevoit să le dea 
sfaturi românilor în parlament cum să se poarte cu fraţii lor de peste 
hotare. Domnia sa a spus că guvernul maghiar acordă anual un 
buget ungurilor din secuime, dar dacă aceşti bani nu sunt suficienţi 
bugetul se suplimentează fără cereri şi fără milogeli la departamentul 
respective.  
      Sincer să fim suntem supăraţi pe vecinii noştri că se poartă cum 
nu trebuie, dar dacă ne gândim  ce fel de educaţie se face în Serbia 
în şcoli, armată, poliţie etc. nu trebuie să ne facem iluzii că se va 
putea schimba uşor ceva aici pe un “pământ blestemat”. Este bine 
că noi ne ţinem echilibrul moral şi nu răspundem la provocări cu 
aceeaşi monedă cum ar trebui să răspundem, dar personal simt o 
durere în suflet pentru Serbia pentru că acolo trăiesc şi fraţi de-ai 
mei, trăiesc foarte rău, sunte terorizaţi ca şi când ne-am afla în Fâşia 
Gaza şi suntem nevoiţi să ne milogim cerându-ne drepturile de la 
nişte guvernanţi care pentru secolul XXI lasă de dorit. De fapt rău 
este în întreaga Serbie, presa sârbescă şi cea românească vorbesc de 
1,8 milioane de analfabeţi deşi noi ştiam că sunt numai un million. 
Apoi câţi şomeri mai sunt, câţi săraci, beţivi şi agramaţi chiar în 
politică. Aşadar credem că vom trece peste criza financiară poate ne 
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vom echilibra darn u am speranţe că sârbii aşa cum sunt instruiţi de 
alţii ne vor lăsa din ghiare şi nu vor tăia ultima respiraţie aşa cum 
doresc. Trebuie să-i ajutăm pe sârbi pentru că la ei boala 
nevindecabilă este naţionalismul, deşi nu ştiu de cine sunt 
ameninţaţi că la vară vor veni să le mănânce dudele. Trebuie rugată 
Europa să facă o şcoală mare pentru cei de sus şi de la vlădică la 
opincă pentru cei de jos. Astfel încât Serbia să intre în rândul ţărilor 
civilizate şi noi să punem acolo măna să-i ajutăm acum să se ridice 
pentru că acum sunt în cea mai mare criză morală. 
      Dacă s-ar trece peste această criză, ceea ce nu credem puteţi să 
mă întrebaţi peste 100 de ani şi tot aşa va fi, pentru că la ei este ceva 
genetic, tot ce fac fac din instinct, nu-şi pun capul la bătaie să 
judece cum ar trebui lucrurile. 
      La ei până şi preoţii, episcopii, înalţii ierarhi îi urăsc pe români 
că se duc la biserica românească. De ce în Kosovo sârbii nu se duc la 
biserica albaneză, oare limba maternă pentru ei nu are nici o 
însemnătate? 
      Măcar să afle şi Presfinţitul episcope de la Zăiceri Iustin că 
biserica în care slujeşte el a fost clădită din sudoarea românilor în 
frunte cu preotul lor Barbu. Încă pe când sârbii veniţi colonişti între 
Morava Timoc încă îşi ţineau caprele şi vacile în aceeaşi încăpere 
pentru că nu mai puteau suporta prigoana turcilor. Ierarhii sârbi 
Dumnezeu să le dea sănătate şi să le deschidă ochii să ştie că religia 
creştină este o idee sfântă care nu se poate impune cu forţa sau prin 
viclenie. Credinţa noastră este un sentiment de umanitate care se 
acceptă de bună voie, nu se obţine prin rugăminţi, milogeli şi alte 
şiretlicuri. Este cea mai liberă idee omenească care nu poate accepta 
influenţa statului, bisericii, vreunui guvern sau politician. Mă închin 
acelui Dumnezeu în care cred şi mă rog în limba mea maternă să ne 
audă, să ne vindece de ură şi să trăim ca fraţii aşa cum au trăit 
strămoşii noştri. 
       
 
 
 

  
  03.03.2009      Cristea  SANDU TIMOC 
 
ASTRA ROMÂNĂ, P-ta Victoriei nr.3 ap. 15, Timişoara 
astra_romana_timisoara@yahoo.com 
Rugăm călduros cititorii să urmărească site-ul  www.timocpress.info, al 
fraţilor noştrii din Timoc Serbia, de unde veţi obţine imagini şi ultimele 
ştiri despre persecuţia românilor. Vă mai rugăm pe toţi să nu ne uitaţi şi să 
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ne trimiteţi e-mail-ul prietenilor şi al tuturor celor care au e-mail-uri în 
fiecare sat. Noi facem toate aceste proceduri continuu, săptămânal şi 
gratis. Dumnezeu să vă dea sănătate!  
 


	De ce sunt in panica sarbii
	Dacia  Aureliană

	de_ce_se_face_tandari_serbia_-_26.07.2007
	Evenimentele de la Kosovo vazute de un neutru
	Moartea_Patriarhului
	Modificarea identitatii romanilor

