
Revista r  omânilor din Timoc  
 

     «Astra Român  Pentru Banat, Por ile de Fier şi Româniiă ţ  
de Pretutindeni»

 

 

Nr. CXXVII

Sârbii îl revendic  pe Vlad epeşă Ţ

http://www.frontpress.ro/?p=24126 autor: 
FrontPress 04.12.2011 

Un  tabloid  de  la  Belgrad 
lansează o ipoteză şoc: Vlad Ţepes ar 
fi fost sârb la origine. Pentru a susţine 
această teorie, un istoric sârb invocă 
celebrul  roman  al  lui  Bram  Stoker, 
“Dracula”, din 1897, care nu are însă 
niciun fundament istoric.

În  ediţia  din  3  decembrie  2011, 
cotidianul Kurir a titrat pe prima pagină: 
“Contele Dracula a fost sârb”. „Poporul 
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meu a murit în bătălia de la Kosovo, sunt cuvintele nobile ale lui Vlad Ţepeş din celebrul 
roman Dracula”, notează articolul.

Cel care a lansat această teorie este Jovan Deretic, un controversat istoric sârb, autor 
al mai multor lucrări despre originile poporului sârb. “Dracula a fost sută la sută sârb! Pe 
piatra de mormânt a lui Dracula este scris: “Aici zace Vlad Ţepeş, robul lui Dumnezeu”, 
scris în cea mai curată limbă sârbă. Ce alte dovezi mai vreţi?” a declarat Deretic pentru 
cotidianul Kurir.

Istoricul  merge  chiar  mai  departe  cu  această  teorie  elucubrantă:  “De  altfel, 
majoritatea românilor de azi sunt la origine sârbi. Mulţi nu ştiu că, până în secolul al XIX-
lea, românii au vorbit limba noastră şi au utilizat scrierea noastră. I-am numit vlahi, adică 
păstori,  deoarece populaţia din Transilvania  se ocupa preponderent  cu această  ramură a 
agriculturii”.

Articolul din cotidianul Kurir abundă de erori, autorul menţionând că Vlad Ţepeş s-
ar  fi  născut  într-un  sat  de  lângă  Târgovişte,  când,  de  fapt,  izvoarele  istorice  plasează 
naşterea sa la Sighişoara.

Ficţiunea literară, în locul izvoarelor istorice

În sprijinul afirmaţiilor sale, 
istoricul  Jovan  Deretic  invocă 
celebrul roman al lui Bram Stoker, 
“Dracula”, care nu are însă niciun 
fundament istoric: “O mare ruşine 
s-a  abătut  asupra  poporului  meu, 
din  Kosovo  in  1389,  atunci  când 
steagurile de vlahi şi unguri au fost 
înfrânte  de  turci”,  citează 
cotidianul belgrădean din romanul 
“Dracula”.

“De  ce  Dracula  a  spus  că 
turcii i-au cucerit poporul, când se 

ştie faptul că turcii s-au luptat cu sârbii în Kosovo? Asta înseamnă că Dracula, care a servit 
ca sursă de inspiraţie pentru Bram Stoker, a fost de fapt sârb”, a concluzionat istoricul.

Deşi nu este întru totul de acord cu Jovan Deretic, etnologul Bojan Jankovic susţine 
şi el această teorie. “Dracula a fost un mare patriot, el a folosit măsuri brutale de represalii 
împotriva inamicilor lor. El se identifică populaţiei creştine sârbeşti, care s-a opus turcilor”, 
a declarat Jankovic pentru Kurir.

Vlad Ţepeş aparţine istoriei româneşti

Istoricii români demontează această teorie fără niciun fundament istoric. “Romanul 
lui Bram Stoker este o ficţiune, de la început şi până la sfârşit, nu are nicio valoare din 
punct de vedere istoric.  Vlad Ţepeş şi tatăl său, Vlad Dracul, aparţin istoriei româneşti, 
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sunt filiaţie directă  din domnitorii  români,  din Basarabi.  Nu este niciun fel  de dubiu în 
privinţa asta, iar Basarab nu era în niciun caz sârb”, a declarat pentru “Adevărul” reputatul 
istoric Dinu C. Giurescu, membru al Academiei Române.

Cât despre folosirea de către români a limbii şi scrierii sârbeşti, istoricii români spun 
că sunt doar “simple afirmaţii”. “Noi nu am scris în limba sârbă, noi am scris în slavona 
veche,  limba  oficială  a  cancelariei  noastre.  Nu  era  nici  sârbă,  nici  bulgară.  Era  limba 
stabilită de cei doi fraţi Methodius şi Kiril, cei care au inventat alfabetul chirilic. La acea 
vreme, erau cancelarii domneşti care scriau în latină, inclusiv cancelaria ungară, iar altele 
în slavonă şi greacă”, a mai spus Dinu C. Giurescu.

Cum se falsifică istoria

Nu este  prima dată  când istoricii  sârbi  lansează  false  teorii  istorice  referitoare  la 
poporul român. Pentru a justifica încălcarea drepturilor  comunităţii  româneşti  din Valea 
Timocului, autorităţile de la Belgrad pretind că vlahii nu au origini româneşti, ci ar fi o 
populaţie sârbească străveche.

Serbia  refuza  cu  obstinaţie  să  recunoască  minoritatea  românească  din  Timoc  şi, 
implicit, să-i acorde drepturi specifice.

Istoricii de la Belgrad au venit în sprijinul politicienilor, prin publicarea unor lucrări, 
fără niciun fundament istoric, care susţin această falsă teorie a originii vlahilor.

“Vlahii sunt descendenţi din populaţia romanică locuitoare în Peninsula Balcanică. 
Împăraţii  bizantini  au  semnalat,  pentru  prima  oară,  în  actele  lor  imperiale  existenţa 
vlahilor, pe care sârbii nu vor să-i menţioneze”, a declarat istoricul Dinu C. Giurescu. 

De Sorin Ghica – Adevarul

Păsărici în cap

Părinţii erau îngrijoraţi de bună seamă pentru interesul pe care îl aveau copii 
faţă de păsărici, fie iarna, fie vara, primăvara sau toamna. Păsărici erau peste tot 
iar cele vreo trei sute şi ceva de sate româneşti din ţinutul Serbiei de Răsărit în 
care trăiesc românii în majoritate, se află în zone împădurite, în teritorii variind de 
la 300 m înălţime până la 1500 m. 

Acolo  unde  sunt  păduri  mari  şi  mici  sunt  păsări  mari  şi  mici.  Noi  copii 
muream după păsărici. Erau unii care identificau în pădure câte 5 – 7 cuiburi de 
păsări şi aşteptau să le vină rândul păsăreilor să zboare. Cei mai mulţi aveau grijă 
faţă de păsărei să nu-i ia în mână pentru că ştiau că-i părăseşte mama. De aceea 
muma mea, Gherghina îmi  spunea deseori  să nu fac păcatul  să pun mâna pe 
păsărei, să-i mângâi sau să le fac cine ştie ce rău pentru că Dumnezeu vede şi 
pedepseşte pe acel copil, mai întâi cu pedeapsa că dacă mama simţea că puii ei 
au fost atinşi de un copil, atunci îi părăsea şi puii mureau de foame. 
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Asemenea lecţii le ţineau toate mamele pentru ca să avem grijă de păsăreii 
din păduri şi de oriunde. 

La  noi  la  Zlocutea  erau  păsări  pe  care  nu  le-am văzut  în  alte  zone  din 
Serbia, Bulgaria şi România. De exemplu, în pădurile de fagi noaptea nu contenea 
să cânte o pasăre mică pe care nu am văzut-o niciodată şi care se numea „ştioi”. 
Chiar cântecul lor era cam aşa: „ştioi, ştioi, ştioi...”, iar în timpul iernii apărea un fel 
de cioară mică de tot care se numea ceucă, pe care nu am văzut-o în România, cu 
penaj catifelat argintiu şi cu un cap foarte frumos pe care eu le iubeam deşi lumea 
nu iubea ciorile. Eu mă făceam că nu îmi place de ele, dar le aruncam grăunţe pe 
furiş. 

Începând din clasa a – IV-a primară, după ce m-am convins că în România 
există şcoli,  cărţi  româneşti,  învăţători  şi  profesori,  nu numai  sârbi  cum spunea 
învăţătorul nostru, după ce am văzut cu ochii mei prima carte românească, Noul 
Testament scris cu alfabet latin şi o citire de clasa a – IV-a tot cu alfabet latin, cărţi 
aduse de tata Florea a lu Raboveanu, din Argentina, unde lucrase el un timp, totul 
era ca şi făcut, adică îmi dădeam seama că învăţătorul nostru minte, ceea ce la 
noi românii timoceni nu se obişnuia şi se credea că este un păcat.

Vorba lui  gravă,  dură, tăioasă şi zdrenţuroasă, veninoasă şi pucioasă era 
aceea  ca  noi  românii  sau  vlahii  să  nu  mai  vorbim  la  şcoală  în  recreaţie  în 
româneşte şi nici  chiar pe câmp cu oile, pentru că este o greşeală şi un păcat, 
atâta vreme cât şi în România sunt şcolile sârbeşti şi cărţile sârbeşti. 

Faţă de aceste argumente inventate de către oamenii legii ca să ne pierdem 
conştiinţa  şi  sufletul  românesc,  eu  mă  decisesem  cu  Sava  Raboveanu,  ca  la 
Toamnă să trecem Dunărea cu albia şi troaca clandestin şi să ne înscriem la liceul 
din Turnu,  „Suferin”,  căci  aşa îi  ziceam noi  acestui  oraş,  poate  va fi  suferit  el 
vreodată ceva de i-a zis „Suferin”. De aci în colo grija mea şi a lui Sava era cum să 
trecem Dunărea să ne înscriem elevi la Liceul Traian, aşa cum obişnuiau de fapt 
copii  din satele româneşti  aşezate în Bulgaria  în dreapta  Timocului  spre Vidin. 
Deşi  ideea îmi venise de câteva luni,  mă gândeam la călătoria noastră ca la o 
călătorie spre o biserică necunoscută.

Dar iată să vă spun că ce n-aduce anul, aduce ceasul şi cum era eu să mor 
căzând dintr-un fag cu gândul să prind păsărei. 

Cred că era o zi  mare pentru că mama mă îmbrăcase în ţoale „de sus”, 
cămaşă nouă, izmene noi, pălărie şi desculţ. Am plecat cu vacile cu amicul meu 
Sava Raboveanu pe la râpa albă şi  Izvorul  lui  Dolca.  Tot  aici  pe margine unui 
pârâu  cu  multe  fântâni  şi  buduroaie  care  izvorau  din  rădăcinile  fagilor  se  afla 
renumita  peşteră  de  la  Zlocutea  numită  şi  „gaura  lui  Stângă”,  adică  haiducul 
Stângă. Se zicea că în această gaură zac stome şi cănţi  pline cu aur furat  de 
haiduci de la turci şi ascunse în această peşteră. Mulţi au fost ademeniţi de aurul 
de aici, dar puţini s-au mai putut întoarce la lumina zilei. 

De aceea noi treceam pe lângă această peşteră ca pe lângă un loc obişnuit 
pe care nu dădeam nici o însemnătate. 
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Însă în ziua aceasta de Sfântu Petru, toată lumea ştie că unele păsări au o 
limită de când nu mai cântă pentru lume, şi în grupa aceasta intră cucul, pupăza şi 
poate şi alte păsări. Principalul era pentru omul de rând să audă cucul, adică să 
iasă din iarnă, iar când înceta cântecul aproape că nu-ţi dădeai seama că a trecut 
vara. Dar chiar în ziua aceea era limita în care păsările trebuiau să-şi crească puii 
şi  să  şi  zboare.  Prietenul  meu  Sava  pusese  ochii  pe  un  fag  uriaş  pe  care  îl 
cuprindeau cinci oameni, unde făcuseră cuib doi porumbei sălbatici pe care noi îi 
numeam guguştiuci. El ştia precis că astăzi e ultima zi şi puii îşi iau zborul şi de 
aceea se ţinea morţiş după mine ca să mă urc în fag şi să iau puii să nu zboare, 
să ne alegem şi noi cu ceva de pe la izvorul lui Dolca. 

Însă  eu  nu  obişnuiam  să  mă  urc  în  pom  după  păsări,  deci  nu  aveam 
experienţă şi nici nu îmi făcea plăcere să iau puii de sub mama lor, de aceea îl 
refuzam categoric. Însă Sava al meu nu se lasă şi dăi pe mine că sunt laş, că sunt 
fricos,  că  refuz  şi  câte  mai  câte  pricini  numai  să  mă  convingă  să  mă  urc  la 
golumbi. Ca să nu zică că îl refuz m-am hotărât să mă urc şi să-i dau lui golumbii 
amândoi să cadă pe el păcatele, nu pe mine. Sava s-a îndoit, s-a făcut un fel de 
pod, m-am urcat pe spatele lui şi de aci în sus nu cred că am făcut doi – trei metrii, 
că punând piciorul pe doi lăstari din acel an, s-au rupt iar eu m-am răsucit pe lângă 
fag cu arborele în braţe şi am căzut cu capul printre rădăcini lovindu-mă la umărul 
drept. M-am sculat repede şi am râs zicând „uiteee că era să cad!...”, dar dintr-o 
dată am simţit o durere la mână atât de puternică încât aveam senzaţia că îmi pică 
mâna şi  strigam pe Sava să vină să-mi  ţină  mâna să nu cadă jos „Sava vino 
repede, nu mă lăsa, nu mă lăsa, îmi pică mâna...leag-o cu brăcirile de gât”. Sava 
speriat de întâmplare ia brăcirile mele şi leagă mâna ca să nu pice. Însă eu urlu, 
gem, simţeam că mă sufoc de durere şi cred că parcă se îndoiau crengile fagilor la 
ţipetele mele sfâşietoare. Bieţii golumbi se vor fi speriat şi ei de atâta geamăt.

După ce ne-am adunat vacile şi am plecat acasă i-am spus lui Sava pe drum 
ca să ştie că „Dumnezeu ne-a bătut pentru că am vrut să furăm puii la o pasăre 
nevinovată”. „Să ştii tu că şi pasărea aia are suflet,şi ea îşi iubeşte puii ei cum şi 
părinţii  noştrii  ne iubesc pe noi, iar dacă cineva ne-ar fura ori dacă am muri fie 
căzând din fag, fie din vreo boală, părinţii noştrii ne-ar plânge, babele ne-ar boci 
pentru că şi noi suntem copii lor şi avem suflet aşa cum au suflet şi păsările. Vezi 
tu, Dumnezeu a văzut că amândoi suntem păcătoşi şi a vrut să ne înveţe minte nu 
să ne omoare, dar noi de aici să tragem învăţăminte şi să nu ne mai legăm nici de 
păsărici şi nici de puii de iepuri pe care îi găsim prin cânepişti sau prin grâuri”.

Cum am ajuns acasă fratele meu Ilie m-a văzut: 
- O făcuşi, ai? Te suişi după păsărici? Dar dacă mureai...? 

Mă luă de mână şi fugi cu mine în vale până la Tudor a lu Rădiţă care era meşter 
în a drege oasele rupte de la oameni. Operaţiunea nu a durat până numeri la 10, 
mi-a pipăit locul şi odată a împins osul ieşit din locul lui, la loc. Am dat un ţipăt, 
apele m-au trecut şi deodată am simţit că nu mai am nimic şi mâna nu mai cade. 
Tocmai  atunci  îmi  spune  frate–mio  că  Tudor  asta  e  mare  priceput  şi  scoate 
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măseaua cu aţa mămăligii fără să facă o mişcare, numai eu să fiu atent să văd ce 
meşteşug foloseşte ca să scoată măseaua, pentru că nu e lucru uşor. 

Nana  Tudor  a  lu  Rădiţă  învăţase  la  Liubliana  în  Slovenia  cum  se  scot 
măselele cu aţă, dar cu ajutorul şarpelui. Afacerea era cam asta: clientul era pus 
pe o săndălie, adică scaun, i se lega măseaua cu o aţă puternică, iar capătul sforii 
era legat de o bârnă bătută în cuie de masă. Când totul era gata şi i se spunea 
clientului să privească drept înainte şi când i-a legat măseaua să închită ochii şi 
să-i deschidă când îi va face semn, atunci era cineva în pod care dădea drumul 
printr-o gaură la un şarpe adevărat sau confecţionat din felurite materiale. Când 
şarpele ajungea cam la două palme de capul  bolnavului  i se spunea „deschide 
ochii!” şi vedea cum venea un şarpe spre el. Atunci de frică omul tresărea făcând 
o  mişcare  bruscă,  foarte  puternică  să  scape  de  şarpe.  În  clipa  aceea  vedea 
măseaua  atârnând  de  băţul  de  care  era  legată  aţa.  Toată  filozofia  scoaterii 
măselei cu ajutorul aţei de mămăligă şi a şarpelui i se părea lui frate–mio Ilie şi 
vărului nostru Ioniţă, o bagatelă, un mizilic şi poţi câştiga de la fiecare măsea doi 
dinari şi de la fiecare dinte un dinar, ceea ce după părerea lor era o afacere şi ei 
nu se lăsau până nu învaţă cum să scoată şi ei măselele folosind această tactică.

În încheiere aş vrea ca să vă mai spun ceva, că era să uit. Oamenii aceştia 
din dreapta Dunării până prin anii 1930 nu auziseră de doctori, multe boli ştiau să 
le  vindece,  deşi  erau  foarte  periculoase  şi  greu  de vindecat.  De  pildă  românii 
timoceni ştiau să vindece cancerul, cea mai grea boală, folosind bujgăţelul sterp la 
tratament  şi  astăzi  domnul  Borivoie  Geambrici  din satul  Geanova  se ocupă cu 
această specialitate. Există alţi specialişti în probleme de spiritism la Pojarevaţ pe 
care tot românii le aplică, însă acolo nu poţi intra decât dacă ţi se ia un interviu şi 
vede dacă ai sufletul curat şi eşti bine intenţionat. Dacă eşti bine intenţionat poţi să 
intri  în  legătură  cu  feciorul  care  ţi-a  fost  ucis  undeva  şi  nu  se  ştie  unde  este 
înmormântat.  Dacă vrăjitoarea respectivă se află într-un moment  favorabil  când 
poate  lua  legătura  cu  cei  de  dincolo  de  moarte,  ea  spune  că  poate  şi  atunci 
procesiunea se repetă. Dacă totul este favorabil, vrăjitoarea îi spune clientei să-i 
dea mâna şi să-i facă legătura „telefonică” cu mortul împreunând degetele mici de 
la vrăjitoare  şi  de la clientă,  şi  aşa s-a făcut.  Apoi  mama băiatului  dispărut  la- 
întrebat  pe fecior  unde este mort  şi  cine l-a omorât  şi  mamă-sa a auzit  vocea 
băiatului spunând: „mamă sunt mort şi îngropat în pădurea  cutare... dacă o să mă 
căutaţi o să daţi de pantoful meu lăsat pe mirişte şi de briceagul meu, apoi oasele 
mele sunt acoperite cu crengi şi tufe”. După toate aceste întâmplări paranormale, 
mama defunctului a căpătat curaj, s-a adresat organelor de poliţie şi i-a descoperit 
şi pe criminali. 

Cititorul de rând se va mira auzind astfel de lucruri, însă eu personal în 1978 
am văzut la Negotin cabinete de ţărani doftoriţi care se pricepeau la ortopedie, îţi 
dregeau osul pe loc, şi am asistat la câteva cazuri. Întrebându-i pe clienţi de ce nu 
se duc la spital să-şi vindece oasele rupte, ei mi-au spus că doctorii nu se pricep, 
numai ţăranii şi era coadă ca la pâine pe vremurile comunismului. 
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Dar erau cabinete şi de alte specialităţi  de medicină primitivă şi preţul era 
foarte mic iar atitudinea autorităţilor era favorabilă exercitării unor astfel de profesii. 

Aş mai spune o noutate, că ţinutul acesta din dreapta Dunării numit din anul 
271 după retragerea împăratului Aurelian din Dacia în sudul Dunării, a format o 
altă ţară numită Dacia Aureliană, care a fost locuită de daci şi romani, mizi, vlahi, 
rumâni şi alţi  români.  Au avut o mare atracţie pentru vindecarea bolilor.  În jurul 
anilor 1565 se spune că soţia împăratului sau sultanului Turciei era grav bolnavă 
chiar  pe patul  de moarte.  E posibil  să fi  fost  vorba de prima soţie a sultanului 
numită Validé, la care sultanii ţineau foarte mult pentru că aveau mai mulţi copii cu 
prima soţie, şi de aceea au dat veste pe tot cuprinsul imperiului că din locul acela 
din care se va găsi leacul pentru a-i scăpa soaţa de la moarte va primi din partea 
imperiului  protecţie specială cu iertare de impozite şi recunoaştere ca provincie 
autonomă imperială. Aşa se explică faptul că prin anul 1565 această lege exista şi 
numai  Ferid  Paşa  de  la  Vidin  n-a  vrut  să  o  mai  recunoască,  de  aceea  un 
document al vremii spune că s-au răsculat şi au venit la Vidin, căruia românii îi zic 
„Dii”,  500  – 600  „chineji”  sau  primari  care  protestau  să  fie  recunoscută  „legea 
filurgiei” şi româno/vlahilor să nu li se mai perceapă impozitul pe capetele de vite. 

După documentele turceşti  , răscoala s-ar fi  întâmplat  în ziua de 22 iunie 
1565  şi cu această ocazie din cei 600 de „chinezi” doar unul a fost de părerea 
paşei de la Dii şi de aceea acesta a fost linşat de primari în faţa palatului paşei. Pe 
atunci sangeacul Vidinului se întindea până la Belgrad şi cuprindea 498 de sate 
româneşti,  peste  50  de  cătune,  28  de  biserici  creştine  româneşti  şi  18  moşii 
turceşti. De aceea se poate spune că românii din dreapta Dunării, după ce au fost 
eliberaţi  de sub turci  de către armata rusă (Bulgaria de Sud) şi  armata a doua 
română care a eliberat Bulgaria de Nord. Românii  din sudul Dunării,  din Timoc, 
Serbia,  Bulgaria şi  aromânii  din Grecia,  Bulgaria,  Albania,  Macedonia  au trecut 
dintr-o robie sau subjugare uşoară într-o subjugare creştină în care li s-au ştirbit 
cele mai elementare drepturi ale omului până în vremurile noastre. De aceea mulţi 
cred că numai Tribunalul Penal  Internaţional de la Haga ar putea să trimită aceste 
state în judecată şi să le judece pentru crima de etnocid şi genocid. 

Copiii  şi alţii  care vor citi  aceste rânduri  se vor mira că există pe această 
lume popoare care nu respectă drepturile omului şi ale minorităţilor decât după ce 
vor fi trimise în judecată pentru crimă imprescristibilă, crime care vor fi o ruşine nu 
numai pentru aceste mici naţiuni care vor să se învârtoşească asimilându-i pe fraţii 
noştri, dar va fi şi o ruşine pentru rasa umană că există pe faţa acestei planete 
astfel de popoare imorale, iresponsabile şi care vor merge în mormânt cu cele mai 
grele crime de pe faţa pământului .
,,E ruşine omenirii  să vă zică vouă oameni!”  – cum spunea Mihail  Eminescu în 
Scrisoarea a III-a.

Iată cum se schimbă lumea: în copilărie în căpăţânile noastre mici se găsea 
loc pentru „păsărici mici”, acum la bătrâneţe se găseşte loc pentru „păsărici mari şi 
zăpăcite”. 
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Cristea Sandu Timoc

KRK, INSULA CIOBANILOR VLAHI

  http://www.formula-as.ro/2011/992/societate-37/krk-insula-ciobanilor-vlahi-14371 

Urme romanesti in Croatia
* In urma cu un mileniu si jumatate se numea Veglia si era populata de stra-romani. 

Urmele lor au ramas pretutindeni, chiar daca neamul le-a fost sters de pe fata pamantului. 
Urme romanesti in mijlocul Marii Adriatice! O bucurie pentru care merita sa traiesti *

Orasul romanilor disparuti
 Rudine. Ruinele unei asezari altadata intinse, risipita pe un platou inalt de deasupra 

Adriaticei... Doar patru batrani mai traiesc azi aici, in doua case cu fata spre mare. Patru 
locuitori.  In rest, pe-o raza de vreo zece kilometri,  sunt doar ruine de piatra alba, unele 
langa altele, iesind din tufisurile si scaietii acestei coaste stancoase si aspre a insulei Krk. 
Ziduri,  garduri  de piatra serpuind pana departe,  bucati  de biserici  si de casoaie masive, 
toate  puse  de-a  lungul  unor  foste  drumuri  napadite  de  buruieni,  amintind  impreuna  de 
gloria  unui  larg  oras  ce-a  fost  aici  altadata:  Rudine,  fosta  asezare  a  vlahilor,  parasita 
demult, necercetata vreodata de cineva. Piatra. Mii si mii de tone de piatra, mormane albe, 
stralucind in soare. Aproape te inspaimanti privind! O nesfarsita incremenire de roca seaca, 
sufocata sub o tacere ca de mormant. Unele constructii par sa se fi naruit asa, dintr-o data, 
preschimbandu-se  ca  la  un  cutremur  in  gramezi  compacte  si  tuguiate  de  bolovani 
inconjurate  de ziduri,  ca niste temple uitate  la marginea  marii  si  a lumii...  Botezata  cu 
nume aspru, croat, Krk se numea in stravechime Curicum, Veglia, Aurea ("Insula de Aur a 
Adriaticii"),  Splendissima  Civitas  Curictarum,  una  din  cele  mai  frumoase  insule  ale 
Europei... Si totusi, la Rudine e urat. Din cauza tarmului atat de abrupt, fara pic de plaja, a 
pamantului dur, saraturat, din care nu creste absolut nimic, decat iarba si arbusti secetosi, 
regiunea e singura parte a insulei care a ramas pustie, lipsita total de turism, exceptand o 
pestera mult-vizitata, cu nume straniu, vag romanesc, Biserujka (Biseruica)...

Ruinele unui trecut maret
E greu fie si sa-ti  imaginezi  cum arata altadata acest Rudine.  Nimic nu mai e in 

picioare, nimic nu pare viu. Doar cateva pisici ce se preumbla lenes si viclean printre ruine 
(ma si intreb cu ce s-ar putea hrani aici aceste animale singuratice). Apoi, aceeasi intrebare 
cu care am pornit la drum: romani in insulele Adriaticii si Mediteranei?!... 

E greu doar sa-ti inchipui cum au putut ajunge atat de departe, in urma cu sute de 
ani, pastorii vlahi cu oile lor, trecandu-le marea cu luntrele, impanzind apoi toate aceste 
uriase insule, astazi croate: Krk, Pag, Cres, Rab, Losinj... Sau poate sa fi fost in aste locuri 
dintotdeauna? Nimeni dintre cercetatorii romani de azi - absolut nimeni! - nu s-a urnit pana 
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aici  sa  vada  "ciudatenia"  asta.  Cert  e  ca-ntr-un  document  croat  de  la  1465  (conform 
indexului  descoperit  de colegul  nostru Catalin  Manole,  la  manastirea  franciscana  de pe 
muntele Velebit, prezenta vlahilor in insula Krk e semnalata la anul 650, inainte de invazia 
croatilor)  se adevereste  ca vlahii  erau deja  pe toata  insula,  numerosi  si  puternici,  drept 
dovada  ca  slavii  i-au  alungat  cu  greu  din  cetatile  lor,  obligandu-i  sa-si  pasca  oile  in 
tinuturile saracacioase din Rudine si-n alte asezari vlahesti dimprejur, care acum nu mai 
exista:  Sulinj,  Slivanjska,  Ortac,  Sugare...  Croatii  le-au  imprejmuit  tinutul  "cu  32  de 
hotare", dandu-le insa niste drepturi exceptionale, in schimbul acestui sacrificiu al izolarii.
Erau prea temuti,  prea mandri,  prea "de-ai locului",  ca sa poata  fi  suparati.  Chiar  Ivan 
Frankopane (Frange-Pane, cum e aratat si pe blazonul sau, cu doi lei care "frang o paine"), 
unul din cei mai renumiti Bani din istoria Croatiei si cneaz al insulei Krk, s-a ocupat in 
mod special de drepturile lor - celebrul "jus valachorum" - marturisind ca el insusi e de alt 
sange decat cel croat si mandrindu-se c-o obarsie "latina, de la nordul Dunarii".

Inainte de-a parasi ruinele din Rudine, merg sa vad putin marea. E verde-albastra, 
ireal de frumoasa, sub haul de la picioarele mele, iar dincolo de ape se vad in ceturi alti 
munti,  ai  unui  golfulet  incalcit.  Cei  patru  batrani  nu  sunt  acasa.  Pricep  cu  greu,  de  la 
singurul ghid al pesterii Biseruica, ca ei sunt venetici in sat, croati get-beget, si nu traiesc 
aici permanent, ci mai mult in marele oras de peste mare, Rijeka. Asa arata azi stravechea 
asezare vlaheasca: nenumarate ruine pustii,  printre care se furiseaza pisici, doua case de 
batrani mai mult goale si-un paznic solitar, la o pestera cu nume romanesc, de biserica, 
care-si asteapta turistii, tot mai putini acum, la sfarsit de toamna.
 

Transhumanta in barca
 Vlahi, vlasi, morlaci, cici, vlaski, rumeri, ciribiri... Incredibil de multe nume, pentru 
aceiasi oameni care ne-au fost strabuni si care au ajuns, printr-un miracol greu de explicat, 
cu turmele lor de oi pana-n aceste indepartate insule exotice din Marea Adriatica, lasandu-
si urma si numele, mereu altul, in memoria neamurilor pe langa care au trecut.

Coboram spre sud, prin Krk-ul asta lunguiet si pitoresc, mare aproape cat un judet 
romanesc, inundat de soare, parca din toate partile, ca nici o palarie cu boruri largi nu te 
poate ocroti, oprindu-ne prin alte sate, despre care aflam c-ar fi intemeiate de romani de-ai 
nostri, in urma cu multe secole. Ce sa mai vezi, insa, prin atata turism? Toate asezarile de 
pe malurile Adriaticii sunt sufocate de hoteluri uriase, iahturi, vanzoleala de vizitatori din 
toata lumea -, preschimbate in adevarate "industrii de agrement". Cum sa mai vezi traditii 
sau urme ale unor locuiri stravechi? Asa e Saline, satul in care, inca din veacul al XIV-lea, 
vlahii  ciobani  lucrau  deopotriva  si  la  "salinele"  de  sare...  Asa  e  incantatoarea  Baska, 
"bijuteria  Adriaticii",  de pe tarmul  muntos  din sud...  Ori  superbele  statiuni  Malinska  si 
Porat, de pe coasta de vest, altadata cea mai compacta si numeroasa regiune vlaheasca de 
pe insula, in care acelasi cneaz Frankopane i-a favorizat pe morlacii condusi de un anume 
Ciubran, in conflictele lor cu croatii, deoarece acestia nu-i lasau sa-si pasca turmele de oi 
turcane,  pe pamanturile  lor...  Intreaga  "Insula  de Aur" e plina de istorii  romanesti,  din 
pacate, distruse de navala turistica si ramase mai mult prin cronicile locale, caci prea putini 
oameni vii sau locuri anumite mai pot sa ne aminteasca de-o vietuire atat de indepartata in 
timp. Abia la sfarsitul primei zile de cautari,  la Cizici,  o alta statiune selecta din golful 
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Seline, acolo unde ne asteptam mai putin, aveam sa-l cunoastem pe un fel de "invatat al 
asezarii",  Mario Turcic,  care  statea  ca un patriarh pe terasa casei  sale,  sorbind tacticos 
dintr-o ceasca de ceai inmiresmat. Totusi, n-a tresarit cand l-am intrebat de morlaci. Cum 
sa nu fi auzit, doar si satul lor a fost intemeiat de acesti ciobani "vlahi", care erau foarte 
multi in Croatia si-au coborat in valuri, cu oile, spre insule, de pe muntii Velebit, sau din 
alte parti ale continentului. Ridica mainile spre muntii nevazuti, aratandu-mi prin semne 
agitate cum au coborat, de undeva, din inaltimi, pe insula lui. El, Mario, s-a nascut si a 
copilarit  pe  insula  asta,  mereu  in  preajma  marii  si  a  soarelui  arzator,  invatand  sa 
pescuiasca,  sa  se  scufunde  in  abisul  azuriu  al  marii,  deprins  cu  toate  tainele  apelor 
mediteraneene. Afara de serviciul pe care l-a avut catva timp la Rijeka, doar aici a stat, in 
casa lui parinteasca, pe care a marit-o, iar acum are si doua barci bune, care-l asteapta in 
port. Visul lui de o viata! La 70 de ani, este inca un barbat frumos, sarmant si puternic, 
vorbeste destul de bine englezeste, transmitand o cumpatare si-o liniste sufleteasca cum rar 
intalnesti.
 Stie de copil, de la batrani, ca singurii ciobani de pe insula erau vlahi ("ciobani" sau 
"pastiri"), coborati de pe munti. Ca asa puteai deosebi un vlah de un croat, daca pastorea oi. 
Caci croatul era mai mult cu vitele, cu taurii, cu porcii... Si tot de la batranul Mario aflu ca, 
pana nu de mult, aproape fiecare familie de pe Krk crestea oi multe, sute si sute, ba chiar si 
azi mai sunt multi care le tin in staul, pe langa casa, "de drag". "Oieritul e o traditie pe 
insula asta, preluata poate de la vlahi, nu stiu. Chiar prin anii 60, mai erau inca ciobani 
foarte numerosi. Tatal meu, pana in ziua mortii, a tinut 60-70 de oi, nu se putea lasa de ele, 
avea ciobania "in sange". Tot din cauza asta, si azi, unii oameni inca mai cresc oi, chiar 
daca nu se intretin doar din ele. Da, oi din acelea cu capul negru, turcane. Dar acum le tin 
mai  mult  asa,  "ca  un  hobby"...".  Si  mai  zice,  Mario,  un  lucru  absolut  emotionant:  ca 
altadata ei faceau transhumanta cu oile in barca, trecandu-le marea pana in Istria, sau pe 
muntele  Velebit,  de  unde  se  intorceau  la  sfarsitul  toamnei.  Imaginea  asta  imi  da fiori: 
ciobani cu oile in luntre, infruntand valurile, pentru o dragoste de-o viata, mostenita din 
batranii  batranilor...  Apoi,  pana  prin  anii  60,  le-au  trecut  cu  un  urias  vapor  cu  aburi, 
inghesuiti pe punte in pelerinele lor de postav, unii tinand cate-un mielut in brate, tacuti, 
incremeniti in prelunga leganare a navei enorme... Abia acum, in 1980, dupa moartea lui 
Tito, s-a deschis podul arcuit de beton peste Adriatica, lung de aproape doi kilometri, pana 
nu de mult unul dintre cele mai mari din lume. Astazi, cu masina, pe acest pod ajungi pana 
la Mario acasa in zece minute.

Limba romana de pe insula Krk
Si mai stie Mario Turcic ceva despre un vechi grai, care se vorbea odata aici, numit 

"krCkorumunjski" (krkoromana) sau "murlaCka besida", mult raspandit odinioara pe Krk 
si-n insulele din jur. Dar pentru asemenea detalii,  Mario ne trimite la un prieten al sau, 
specialist  in limbi vechi,  Svetko Usalj, care traieste chiar in mijlocul insulei,  intr-un sat 
numit  Gabonjin.  O luam intr-acolo,  spre inima insulei,  departe  de golfurile  albastre  ale 
marii, un teritoriu uscat, din piatra, care ma face sa inteleg ca Krk-ul ascunde ceva mai 
profund  decat  pleiada  turismului  de  pe  tarmuri.  Sate  micute,  traditionale,  carciumioare 
pitite in verdeata pivnitelor unor case batrane de veacuri, umbrite de arbori multiseculari, 
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apoi incredibil de multe biserici, pe o suprafata restransa, zeci si zeci, unele vechi de vreo 
opt sute de ani... Plus troitele. Asta m-a uimit cel mai tare. Troite la aproape fiece fantana 
sau  rascruce  de  drumuri,  ceea  ce  rar  intalnesti  in  lumea  catolica,  ci  mai  degraba  prin 
asezarile romanesti.

Frati din departari - reporterul si Dinka Brat
Satul Gabonjin e intesat pe fiecare ulita cu sute de pietre albe, asemeni unor mici 

monumente, sculptate de sus pana jos cu litere glagolitice. Toate au fost cioplite de acelasi 
Svetco Usalj, omul care de-o viata intreaga, pana la cei 75 de ani pe care-i are acum, s-a 
dedicat  cu toata fiinta studierii  scrierilor  in acest  alfabet disparut.  In acest fel  a gasit  si 
documentele  acelea  despre  vlahi,  de  la  1465,  plus  altele  si  mai  vechi,  "Atti  di 
confinazione",  care  atesta  prezenta  romanilor  in  insula  inca  de  la  1321.  Le-a  gasit 
descifrandu-le din limba glagolitica. Imi zice cu tristete, stand pe veranda casei sale, sub 
aracii  incarcati  de  struguri,  tinand  in  fata  un vraf  de  foi  acoperite  cu  semne  stranii  si 
fumand tigara dupa tigara, ca "limba lui" a disparut de veacuri si e pacat ca foarte putini 
dintre croatii de azi mai au habar de ea. "E tragic cand moare o limba...", sopteste dus pe 
ganduri,  tragand adanc din tigara.  Sa fie vorba de "krCkorumunjski",  "romana de Krk", 
disparuta, si ea, de multa vreme din insula, ultimul vorbitor, numit Mate BajCic Gaspovic 
(Matei Baciu) din Poljica, a murit tocmai in anul 1875. Au ramas insa niste toponime pe 
care  mi  le citeste  rar,  din  foile  lui,  tragand cu ochiul  la  mine,  sa vada  daca  radacinile 
cuvintelor imi spun ceva, dar neavand cunostinte lingvistice, n-am putut face prea multe 
asemanari.  Citez,  exact  dupa  cum le-am auzit:  "Vlaha",  "Jiteri",  "Sulini",  "Dubasnita", 
"Plujine", "Gorita", "Silvanisca", "Gropnici" (asta e sigur "loc de ingropaciune"), "Sugare", 
"Virlet", "Smirdaica", "Virh". Zvetko ma asigura ca toate, daca le elimin terminatia croata 
"ici",  sunt  ramasite  de  cuvinte  valahe.  Imi  spune,  apoi,  de  un  renumit  lingvist,  Ive 
Jelenovic, din Dobrinj, care afirma clar, despre multe sate din insula, ca-s "fara indoiala, de 
origine vlaho-romana".

O rusine pentru istoricii de azi
 A treia zi pe insula. Sunt in sud, c-o palarie alba pe crestet, pe terasa unui restaurant 
amenajat in staulul de animale al unei case vechi din secolul al XVI-lea si citesc cateva 
randuri  din  marele  lingvist  si  istoric  roman  Ioan  Maiorescu  (tatal  celebrului  Titu 
Maiorescu), care a fost, si el, pe insula Krk, acum un veac si jumatate: "De Veglia (numele 
vechi al Krk-ului) ma indoiam (...), insa cu toate acestea, am facut planul de a calatori pe 
aceasta insula, in villagiul Poglizza...".

Iata-ma-s si eu, reporter contemporan, in aceasta Poglizza, Poljica cum ii zice azi, 
uitandu-ma la turnul inalt de treizeci de metri si vechi de trei veacuri al bisericii satului, 
turnul pe care-l cauta cu privirea, din departare, carturarul roman, in seara de 17 iulie 1857, 
ca pe un reper, panicat putin ca se intuneca si nu-l va mai zari, dupa unsprezece ore de 
mers pe jos, "pe carari scolioase si rapoase, din bolovan in bolovan" si cu "sudorile care 
trecusera prin toate hainele", doar ca sa poata vizita putin acest catun, in care aflase ca s-ar 
mai putea rosti cateva vorbe romanesti.
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Turnul din Poljica, acelasi pe care l-a vazut Ioan Maiorescu in 1857
Citind jurnalul  sau de calatorie  in Croatia,  n-ai  cum sa nu te revolti  pana la cer, 

impotriva tuturor istoricilor, lingvistilor, etnografilor, si chiar si a reporterilor de astazi. Ce 
i-a impiedicat sa vina pana aici? Cat de ignoranti au putut fi, sa lase in abandonare aceasta 
"comoara vlaheasca" de la Marea Adriatica? De ce ne scriem in continuare istoria numai 
"de la birou", fara entuziasm, dand mereu vina pe "lipsa de fonduri", pentru propria noastra 
lene  sau  comoditate?  Cum  a  putut  omul  acela,  la  1857,  sa  strabata  pe  jos  asemenea 
distante, cu bani putini, hranindu-se cu ce putea, dormind "in paie sub cerul liber" pe la 
cate-o casa, haladuind singuratic pe pamanturile astea straine si indepartate, si toate astea 
numai pentru a gasi cuvinte romanesti?! Aproape 2000 de kilometri, de la Iasi la Marea 
Adriatica,  acum  un  veac  jumatate!  Un  singur  cuvant  romanesc  rostit  aici,  o  singura 
"declinatiune" de verb, era pentru el o uriasa victorie. Stramtoarea pe care-o trecusem noi 
cu masinile, in mare viteza, peste podul acela urias de beton, el o trecuse "intr-o barca cu 
doi lopatari", vreme de trei ore, privind celalalt tarm cu speranta, fara sa se teama de ce i s-
ar putea intampla,  animat de-o putere  pe care nici  reporterii  de front  de astazi  nu si-ar 
putea-o inchipui. Ce l-a determinat sa faca asta? Pentru ce asemenea sacrificii, in greutatile 
acelei epoci? Doar un singur raspuns: pentru ca omul acela avea un crez. Pentru ca era un 
patriot,  calitate pe care azi multi  istorici  sclifositi  de-ai nostri  o iau in raspar,  fara a se 
deranja sa-si miste burtile pana aici si sa vada. Acum un veac jumatate, acel carturar voia 
sa ne arate, chiar si cu un singur cuvant romanesc gasit "pe teren", ca pastorii vlahi au fost 
aici  de  la  inceputuri,  "or,  ca  cel  putin  sunt  mai  vechi  decat  Serbii,  Croatii,  Serbo-
Dalmatinii".  Se razboia "la fata locului" cu mari  cercetatori  croati  (altminteri  profesori-
doctori in problema vlaheasca) strigandu-le in fata, chiar in tara lor, fara nici o retinere: 
"Unde sunt Vlahii, de la cari Croatii au coprins cea mai mare parte a terei lor si Dalmatia, 
carora le-au stipulat drepturi, sustinute pana in secolul 17, cari mai inainte aveau in partile 
aceste Banatul lor si de la cari ducele Crovatilor a luat titula de "Ban", cuvant romanesc in 
forma aceasta?..." Cum sa nu te puna pe ganduri asemenea vorbe? Cum sa nu te mane sa 
faci, totusi, ceva?...

Bisericile care striga
Nimeni,  de  un  veac  si  jumatate,  nu  a  cercetat,  "la  picior",  insulele  acestea  ale 

vechilor  morlaci.  Nimeni  n-a  venit,  macar  dupa  Revolutie,  sa  le  studieze  asezarile  lor 
istorice,  la  fel  cum  au  fost  ignorate  atata  timp  si  cele  istro-romane  din  Istria.  Prima 
descoperire de pe insula Krk, care l-a facut fericit pe Ioan Maiorescu, a fost rugaciunea 
"Tatal Nostru" plina de cuvinte romanesti: "Parea nostra cea de saca zi, da ne...". Atat, si i-
a fost de ajutor ca sa recompuna, prin comparatie, o intreaga bucata de istorie. Un Tatal 
Nostru care se rostea la fel si cu vreo 70 de ani in urma, data neagra, de cand limba vlahilor 
a murit pe insula Krk. Insa, desi limba s-a stins, au mai ramas, si astazi, multe urme ce 
parca striga sa fie gasite, macar in ultimul ceas. Un intreg capitol de istorie romaneasca 
uitat, din ignoranta, la tarmurile unei mari slave si potrivnice... Am ajuns si noi in Poljica, 
"satul lui Maiorescu", unde aflam ca in afara bisericii "oficiale" catolice, ar mai exista una 
veche, "Biserica ascunsa" ii zic localnicii, datata intre secolele 8 si 9, despre care nimeni nu 
stie cine a construit-o, nu poti gasi asta nici macar in carti.
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Biserica veche din Suzan
De altfel, oamenii locului nici nu stiu precis unde se afla ruinele - undeva pe drumul 

ce urca pieptis, spre padurea de deasupra satului... Dar desi am ratacit prin desisuri pana 
spre inserate, n-am aflat nimic. "Era numai o temelie. Probabil ca au acoperit-o buruienile", 
mi-a explicat cineva.

Mergem mai departe, indarjiti sa ne continuam misiunea. Satul Suzan. Primul om 
care imi iese in drum, o femeie blonda si robusta, cu nume nu prea croat - Dinka Brat - imi 
spune imediat ca stramosii  celor din sat au fost vlahi si ca satul lor a fost intemeiat de 
morlaci romani, coborati de pe Velebit. Asta nu mai era pentru mine o surpriza. Aveam sa 
aflu, insa, ca la capatul satului, dincolo de cavourile somptuoase, insirate la milimetru de-o 
parte si de alta a aleii cimitirului, ar mai fi fost si un alt cimitir, "vlahesc", ba chiar si o 
biserica "a vlahilor", cu hramul Sfantului Ioan Botezatorul, de unde i se trage si numele 
satului:  Suzan,  Su-Jean,  Sfantul  Ioan.  Chiar  si  in  carti,  i  se  recunoaste  acestei  biserici 
originea vlaheasca, ba i se stie si data sfintirii - 1464 - si primul preot vlah care a slujit intr-
insa, un anume Marin Guiascu. Dar, la fel de straniu ca la Poljica, localnicii au uitat-o de 
tot. Desi e aici, la vreo trei kilometri prin padure, multi nu-si mai amintesc nici macar locul 
ei  exact.  Stiu  ca  e  pe  undeva  pe  acolo,  in  noianul  ala  de  crengi  incalcite  din  spatele 
cimitirului. Fiul Dinkai ne zice sa urcam in masina si sa-l urmam, caci o va lua inainte cu 
motocicleta. Mormintele stie unde sunt. Ne bagam intr-o padure deasa si neingrijita, printr-
un formidabil paienjenis de crengi si balarii intepatoare, inaintam pana la un punct in care 
efectiv  nu  se  mai  poate  trece.  Dar  mormintele  incepusera  sa  apara.  Unul  aici,  unul 
dincolo...  Sunt zeci,  sute,  le vedem si mai departe,  aplecandu-ne la radacinile arborilor, 
uitandu-ne printre buruieni. Doar niste umflaturi de pamant acoperite de iarba sau muschi, 
daca n-ai sti dinainte, ai trece peste ele ca peste niste musuroaie de furnici. Nici vorba de 
cruci, de inscriptii.  Dar mormintele exista. Sunt acolo, in fata mea! Bietii nostri ciobani, 
frati din departari, sub pamanturi... Ce cauta ei aici, nestiuti, pe insula asta a hotelurilor si 
iahturilor de lux, ingropati sub aceste huceaguri amarate si prafoase?...

BISERUICA - istorie ascunsa in cuvinte romanesti
Iar biserica e si mai departe, prin alt desis ametitor de ramuri, pe care-ti vine sa-l tai 

cu securea ca sa-l poti  strabate.  Dar  mergem,  totusi,  dand disperati  crengile  la o parte, 
gafaind osteniti, ne ratacim prin padurea asta salbaticita si pustie sperand ca acum, indata-
indata!, vom zari ruinele printre arbori. Dar mergem degeaba si ni se pare ca ne invartim 
intr-un cerc.  La un moment  dat,  colegul  si  tovarasul  meu de drum, Longin,  se opreste, 
incremeneste  intr-un  luminis,  cu  fruntea  asudata  si  mainile  cazandu-i  pe  langa  trup, 
zicandu-mi  ca  un  camarad  care,  oricat  de  greu  i-ar  fi,  merge  cu  tine  pana  la  capat: 
"Bogdane,  tu  iti  dai  seama unde suntem noi,  aici?...".  Intr-adevar,  abia  atunci  imi  dau 
seama. De parca vorbele lui m-ar fi trezit dintr-un entuziasm parca prea nebunesc. Si ne 
lasam amandoi in iarba, cu ochii spre cer, si radem, radem, de parca, intr-adevar, nimic nu 
ar mai conta decat faptul ca... suntem aici! Gasisem amandoi insula vlahilor. O intorsesem 
pe toate partile, dintr-un capat in altul, de la est la vest si de la nord la sud, descoperisem 
cateva lucruri pe care nimeni n-a fost curios sa le caute vreodata. Maine vom pleca acasa, 
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spre  Bucuresti.  Mai  e  putin.  Putin,  si  vom gasi  si  biserica  asta  buclucasa,  care  se  tot 
ascunde de noi.  O gasim noi si pe asta.  Iar daca nu - ce naiba! - sa vina ilustrii  nostri 
savanti sa o caute... S-ar umple o gaura neagra a istoriei romanesti.

Bogdan Lupescu  « Formula AS » Nr. 992  

Oferte pentru românii din Timoc-Serbia şi Timoc-Bulgaria

Donăm:

- Cărţi pentru bibliotecă.
- Două calculatoare folosite.
- 5 suluri de hârtie tipografică învechită (aprox. 2500 kg, hârtia de lăţimea 1 m). Rolele se 

pot dona la diferite organizaţii care le pot folosi la tipărituri de ziare sau alte publicaţii.
- „România Liberă” – colecţie ziar din perioada comunistă.
- Revista „Magazinul Istoric”-colecţie  din perioada comunistă.
- Mobilier din stejar masiv nefolosit, în valoare de aprox. 3000 lei: colţar-canapea, 6 scaune 

mari tapiţate cu pluş,  masă 2/1 m, bibliotecă două corpuri (corpul de jos cu 4 uşi şi 4 
sertare, corp suprapus cu uşi de sticlă şi rafturi).

Cererile se vor adresa Astrei Române din Timişoara România, care se vor rezolva de către un 
comitet, astfel că nimeni nu va putea să profite personal în locul fraţilor români din Timocul Sârbesc 
şi Bulgăresc aflaţi în nevoie şi fără sprijin din partea Ţării Mume, ceea ce este o ruşine pentru un 
neam maturizat şi demn.

NU SUNTEM UN POPOR FĂRĂ INIMĂ, NEMATURIZAT ŞI FĂRĂ 
DEMNITATE!!!

Cum s  scriem şi s  citim româneşteă ă

Fiecare  limbă  are alfabetul  ei,  astfel  limba rusă,  sârba,  bulgară,  ucraineană,  fiind 
limbi slave au alfabet cirilic. Popoarele cum sunt: Polonezii, Cehii, Slovacii, Croaţii si alţii, 
au alfabet latin pentru că acesta are caracter universal şi este raspândit în toata lumea. În 
felul acesta limba sârbă sau bulgară fără alfabetul latin ar rămâne o limbă limitată doar la 
cultura slavonă şi n-ar avea deschiderile necesare pentru a-şi înfrumuseţa şi îmbunătăţii 
cultura  pe care  o oferă  alfabetul  şi  limba latină.  Noi  ca  Românii  aşa  numiţi  Vlahi  din 
Peninsula Balcanică avem nevoie de un alfabet latin, haina potrivită pentru civilizaţia şi 
cultura noastră ca popor de origine romană sau latină.
Limba română are 27 de semne sau litere(slove).
Iată alfabetul limbii române:

ALFABETUL    
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Română     sârbă  - Exemple

A, a         A, a  – Ana, alb, avion

B, b         B, b – Barbu, bani, bucuros

C, c         K, k – Cristina , cocoş, cal, codru

D, d        D, d – Dana, Decebal, Daci, deal, dor

E, e        E, e – Eva, Elve ia, Everest, elev, elefantţ
F, f         F, f  - Florin, farmec, floare

G, g        G, g – Gala i, glas, gainţ ă
H, h        H, h – Horea, ho , hoinar, hârtieţ
I, i           I, i   -  Ion, inima,inel, iaurt

J, j          Z, z  - Jana, joc, jena, jos

K, k         K, k – Kenya, kilogram, karate

L, l          L, l  - Laura, lalea, lene, leu

M,m        M, m- Maria, Marcel, masa, m reă ţ
N, n         N, n  - Nicola, Nicoleta, nas, num r, nebună
O, o         O, o  - Oana, oal , oaie, oameniă
P, p         P, p  - Petru, P cal , picior, palmă ă ă
R, r         R, r   - Radu, râu, raţă
S, s         S, s  - Sandu, soare, senin, sarmale

Ş, ş         S, s  - Şibenic,, şal, şarpe

T, t         T, t  - T nase, tren, tat , Turcă ă
,          C, cŢ ţ  – ara Româneasc , ap, ineŢ ă ţ ţ

U, u         U, u- Ungaria, urs, urmă
V, v         V, v – Viorica, vulpe, v duvă
X, x                   - Xenia, xenofob, xerox

Z, z          Z, z – Zaharia, zodie, ziua, zah ră
Alte semne româneşti:

, Ă ă  -  cas , mas , mireas , grasă ă ă ă
Â, â  -  mâncare, câine, râs, român, sârb

Î, î    -  înv tor, în elept, înghe ataăţă ţ ţ
. Ţ ţ   -  ar , ran, ân ar, eavaţ ă ţă ţ ţ ţ

Q, q  -  status-quo

W, w-  Walter, Washington

Y, y  -  Yugoslavia, York

Grup ri de litereă :

Ge, ge  -  Gelu, ger, geam

Gi, gi  -   Gina, ginere, girofar
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Ghe, ghe- Gheorghe, ghem, ghete

Ghi, ghi – ghind , ghiveci, ghioceiă
Ce, ce  -  Cezar, ceas, cetate

Ci, ci   -  cina, cineva, cireşe

Che, che- cheltuial , cheie, chefă
Chi, chi – China, chinez, chin, chipiu

Aceasta rubric  va fi  permanenta, ap rând în fiecare num r, pentru a putea oferiă ă ă  

tuturor alfabetul limbii române, s  înv m singuri limba noastr  sfântă ăţă ă ă

16.04.2012                CRISTEA SANDU TIMOC

ASTRA ROMÂN , P- a Victoriei nr.3, corp II,  ap. 14, Timişoara, România.Ă ţ
astra_romana_timisoara@yahoo.com

Pute i citi revista noastr  s pt mânal  on-line pe adresa :ţ ă ă ă ă
http://astraromana.wordpress.com

Rug m  c lduros  cititorii  s  urm reasc  site-ul   ă ă ă ă ă www.timocpress.info,  al 

fra ilor noştrii din Timoc Serbia, de unde ve i ob ine imagini şi ultimele ştiriţ ţ ţ  

despre persecu ia românilor. V  mai rug m pe to i s  nu ne uita i şi s  neţ ă ă ţ ă ţ ă  

trimite i e-mail-ul prietenilor şi al tuturor celor care au e-mail-uri în fiecareţ  

sat. Noi facem toate aceste proceduri continuu, s pt mânal şi gratis. Pentruă ă  

dona ii:ţ
Cont BCR Timişoara: RO33 RNCB 0249022489120001

Cod fiscal: 3981842         Timişoara-România  

Dumnezeu s  v  dea s n tate!ă ă ă ă
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