
Sandu Cristea Timoc 
Preşedinte executiv al românilor timoceni din Serbia 
Despre românii uitaţi şi tăinuiţi din Timoc 
(Serbia de răsărit şi Bulgaria de NV, circa 
1.2 milioane) 
 
Ce ar trebui să ştim despre regiunea dintre Morava – Timoc, din 
Serbia de N-E în Evul Mediu – Timoceania) 
 
Lepeni Vir – localitate preistorică (veche de peste 6.000 de ani), 
din neolitic, pe Dunăre, nu departe de Doni Milanovac, locul de naştere 
al lui Baba Novac, generalul lui Mihai Viteazu (îi zicea atunci Portiza); e 
cea mai veche vatră de civilizaţie europeană. 
 
 Cele 4 tabule romane imperiale de la Cazanele Dunării: Tabula 
Tiberia; Tabula Claudia; Tabula Vespasiană; Tabula Traiana; 
 „Podul lui Traian“ cu piciorul din dreapta la satul Costol 
(Castello, din faţa Severinului); 
 
Decebalum, în Evul Mediu numit Deci, azi Praova, lângă 
hidrocentrala 
de la Porţile de Fier II; 
 
Geanova (sârbizată după 1920 în Duşanovac) are două urme romane 
de mare însemnătate: prima, Castelul de vară al împăratului Traian 
de pe deal, şi a doua, „Rovine“ de la „Bolboroşi“, unde se crede că 
s-a dat al doilea război de la „Rovine“ (1395), între turci şi sârbi, ca 
aliaţi şi Mircea cel Bătrân. Aici cade în luptă Crali Marko. În piatra din 
podul de la Sârbovlaşi stă scris, după Felix Kanitz din Viena: „Zdesi 
zamce krali Marko“ (Aici a murit regele Marcu), pentru că-l ucisese 
Mircea, Marko dându-se de partea turcilor cu oştirea sa adusă din 
Macedonia, deşi era în grad de rudenie cu Mircea. 
Între anii 1560-1833 românii timoceni din Sangiacul Vidinului dintre 
Morava - Timoc, aflată sub administraţie turcească, au primit de la 
sultani statutul de provincie autonomă cu principi de limbă şi sânge 
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româno-vlah. 
 
La Geanova s-a născut preotul Furnică, tatăl prof. Dr. Atanasie 
Popovici, fost director al Şcolii Normale din Timişoara şi diplomat la 
Belgrad din 1935 până în 1944. El a fost delegatul românilor din Serbia la 
Conferinţa de Pace de la Paris în 1919, când a cerut anexarea regiunii 
Timocului la România, pe baza argumentului că altfel statul în care 
trăieşte o va asimila; tot aici e născut învăţătorul Gheorghe Ciuciu-Iovici 
al Coti, cu fiul său, Constantin Ciuciu-Timoc, care lucrează la NASA - 
Los Angeles - SUA. 
Aşezarea Geanovei din epoca turcească a fost socotită ca un sat alcătuit 
din români nesupuşi, mai totdeauna rebeli, în conflict cu turcii sau 
cu administraţia agresivă şi dispreţuitoare sârbească. Era cunoscut ca un 
sat al haiducilor. 
 
Mânăstirea din „Gevrin“, aşezare între Geanova - Coroglaş, pe un 
pârâu. Locuitorii din Coroglaşi (azi Miloşevo) îşi amintesc de pietrele 
funerare neobişnuit de late şi înalte (aşa arătau în 1937), de unde 
concluzia că erau aşezate pe mormintele unor conducători de oşti 
româneşti, posibil Rovine II, 1395; 
 
Mânăstirea Vracna (Vratna), lângă Uroviţa, mare sat românesc, 
este zidită (după C. C. Giurescu) de Basarab I, ca şi Mânăstiriţa din faţa 
Severinului cu Saina de la Hidrocentrala Porţile de Fier I. Care e posibil 
să fi fost refăcută mai târziu, prin secolul al XV-lea, de un alt domnitor 
român, din familia Ghica. Azi mânăstirea este locuită de maici sârbe. 
Între munţii Artani (Rtani) şi Timocul Negru – Zona Zăiceri, între 
1495 - 1507, Radu cel Mare construieşte 10 mănăstiri din care mai 
rezistă trei şi micul său palat din centrul oraşului Zăiceri, numit de 
sârbi „Conacul lui Radulbeg“. 
La 1733 erau peste 80 de biserici româneşti numai în zona Pojarevac 
- Craina - Margina. 
 
Cetatea Fetislam din Cladova, în faţa Severinului, ocupată odată 
de Mihai Viteazu şi de Baba Novac, iar la 1809 eliberată de Tudor 
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Vladimirescu, împreună cu sârbul Petar Dobrniac. 
 
„Tabula Traiana“, în amonte de Orşova, este scoasă şi ridicată 
deasupra apei cu doi metri, ea şi-a pierdut din farmecul imperial: abia se 
mai vede; la stânga ei sunt munţii Ştirbi Mari şi Mici (în sârbeşte Strbac). 
 
Negotin (oraş) - aici se poate vedea casa lui Ştefan Mocrăneanţu 
(născut în satul Mocrani - românesc, va ajunge cel mai mare muzicolog 
sârb. Astăzi nimeni nu are curajul să spună că este de origine 
românească, din familia „Pârţache“, familie ce are şi azi case în sat şi 
proprietăţi. 
Tot aici a purtat lupte un revoluţionar sârb, Haiduk Velcu (1804- 
1813), venit de la izvoarele Timocului, ajutat de căpitanul valahilor, 
Nicola Abraş din Bucopcea, şi de Pavel Vladimirescu, fratele lui 
Tudor Vladimirescu, în bătălia cu turcii de la 1807, la asalt participă 
4-500 ca - valeri panduri din Oltenia, trimişi de Tudor. 
Tot în acest ţinut puţin cunoscut s-au născut: Paul Matei din Melniţa 
pe Mlava, care-i conduce pe români în Revoluţie la 1809, iar capul 
său şi al lui Ştefan Singelici (liderul) zac lângă Niş (Naissus) în Turnul de 
Cranii - “operă” turcească. 
 
Zaicear (Zăiceri - în româneşte): aici se află micul palat al lui 
„Radulbeg“, adică al lui Radu cel Mare (1507). 
Tot aici prima biserică e zidită de un preot român venit din Banat. 
Pe când prima biserică din oraşul Pojaveraţ (Podul Lung), este 
construită tot de preotul românovlah - Şerban venit din Banat.  
 
Românii din Timoc vorbesc dialectul daco-român şi au două graiuri: cel 
din faţa Olteniei din Bulgaria şi Serbia, se numeşte „ţărean“, iar cel din 
sudul Banatului din Serbia se numeşte grai” muncenesc” şi “ungurenesc”. 
Locuitorii români din bazinul dunărean se mai numesc dunărinţi, 
frătuţi, mistriţoi şi timoceni. Numărul lor este falsificat, ajungându-se la 
circa 1700 vlahi, deşi sunt a doua populaţie după sârbi, 11,10%, după 
Jaksici, 1/6 din populaţie după Szoba Ioszef şi 1.100.000 vlahi, după 
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ziarul dlui Vuk Draşcovici, Srpska Rec - Beograd, mai 1996. Sub turci 
erau 498 de sate la 1560, iar sub sârbi 485 în 1906… 
Nu sunt recunoscuţi minoritate etnică, deşi în Serbia sunt 31 minorităţi 
recunoscute, doar românii timoceni nu sunt recunoscuţi, fiind prea 
numeroşi, prea conservativi, la un pas de România, cu două hidrocentrale 
şi două poduri peste Dunăre. N-au nici un drept cultural în limba maternă, 
nici şcoli, biserici, radio sau TV. Trăiesc în cinci judeţe în Serbia şi un 
judeţ în Bulgaria. 
Prin Dacia Aureliană (Timoc sau Timoceania) a trecut, se crede, 
apostolul lui Isus Sf. Andrei. Păstorii s-au creştinat şi au căpătat 
denumirea de vlahi. În schimb Sf. Andrei, când a ajuns în Grecia la 
Patras, populaţia l-a dezavuat şi l-au condamnat la moarte răstignindu-l cu 
capul în jos. 
 
Între secolele II şi IV apar în vatra de formare a poporului român din 
zona Porţile de Fier (cu nordul şi sudul Dunării) primele episcopii creştine 
din Europa: Episcopia de la Aquae (posibil de la Dunăre - Pravda, 
numită Decebalum şi mai târziu Deci, sau de la Geanova - Negotin - 
Coaglaşi). 
A doua episcopie creştină este semnalată tot în Timoc la Remesiana 
(Arceri), nu departe de Vidin. Dăinuie şi azi inscripţia pe o piatră: 
Anastasia = Cea mai fericită 
Remesiana = Remesiana 
Semper floreat = Veşnic va înflori. 
 
În acest spaţiu geografic din Dacia Aureliană şi Traiană s-a format 
limba română (Ernest Gamillscheg - G. Weygand, Block). 
Din 1991 şi 1999 românii timoceni din Serbia de NE au înfiinţat 
„Mişcarea democrată a românilor din Serbia“ - preşedinte Dimitrie 
Crăciunovici. 
La Vidin, în Bulgaria, s-a înfiinţat în 1992 „Asociaţia Vlahilor din 
Bulgaria - preşedinte ing. Ivan Alexandrov. 
 
Notă 
- În august 1937 învăţătorul Sandu Cristea din satul Zlocutea 
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mergea cu un memoriu la Belgrad spre a-l preda reginei Marioara, 
sperând ca o românca îl va înţelege pe el, dar şi pe timocenii lui. Cristea 
Sandu Timoc s-a înşelat însă. Principesa Mărioara sau Maria de România 
(Marie von Hohenzollern-Sigmaringen, 6 ianu arie 1900 – 22 iunie 1961) 
devenise Regina Marija, ca soţie a re gelui Alexandru I şi Regina mamă. 
Cel mai mare fiu al ei a fost Petru al II-lea, ultimul rege al sârbilor 
croaţilor şi slovenilor.. Sandu Timoc avusese încredere în Regina 
Mărioara pentru că o ştia fiica lui Ferdinand I, Întregitorul României, dar 
s-a înşelat amarnic. Românul timocean a fost alungat de la palat, trimis 
cu domiciliu forţat şi obligat să lucreze la o carieră de piatră pentru că în- 
drăznise să ceară înfiinţarea de şcoli româneşti în ţinutul său natal. 
 
- În mai 1945, o delegaţie de români timoceni, din zona ora şelor 
Zacerilor si Bor, condusă de Iancu lu Moana Simionovici (poet si 
publicist) ajunge la Iosif Broz Tito şi-i cere recunoaşterea ca etnie a 
românilor din Valea Timoc şi Valea Moravei şi drepturi culturale. Ce a 
urmat? În anul 1948 au fost desfiinţate ziarele ro mâneşti ,,Vorba noastră” 
si ,,Lucrul nostru”. Postul de radio de la Zaiceri care emitea în limba 
română a fost închis iar redactorii arestaţi... 
 
Întru apărarea românilor de pretutindeni 
Memoriu referitor la starea de fapt şi de drept a legăturilor statului 
român cu persoane şi comunităţi româneşti din lume comparativ cu 
organisme similare de stat din diferite state (1999). 
 
Referitor la Comunitatea eclasială românească din Ungaria 
Comunitatea ortodoxă a românilor din Ungaria, foarte puternică la 
sfârşitul secolului trecut, avea biserică proprie în Budapesta. Prin 
asimilare şi schimbarea raportului între etnii, actualmente Biserica 
Ortodoxă a Românilor a fost transformată în Biserică Ortodoxă Maghiară. 
Astfel numărul parohiilor a scăzut îngrijorător şi, deşi statul ma - 
ghiar numeşte această „asimilare naturală“, se poate observa caracterul 
forţat al acestui proces, fie şi prin simpla analizare a cifrelor statistice. 
Parohiile româneşti ortodoxe din Ungaria sunt următoarele: 
Această listă a fost întocmită de preoţii: 
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Aurel Becan – 6932 loc. Magyarcsanad, str. Fon nr. 42, tel. 
003662261568 
Marius Maghiaru – 1075, Budapesta, str. Hollo nr. 8, tel. 
003613226071 
Comunitatea greco-catolică a românilor din Ungaria, care cândva 
număra în jur de 150.000 de membri, a fost cea mai afectată de procesul 
asimilării forţate. În prezent, aceştia sunt maghiarizaţi în proporţie de 98- 
99%. 
Biserica Greco-Catolică din Ungaria a constituit ţinta prioritară a 
procesului de deznaţionalizare, materializat în dispariţia acesteia şi 
înlocuirea sa de către Biserica Greco-Catolică Maghiară, o creaţie 
artificială a autorităţilor ungaro-austriece, ce avea ca obiectiv principal 
maghiarizarea românilor. 
În Ungaria, ca şi în România, activitatea Bisericii Greco-Catolice a 
fost interzisă până în 1990, credincioşii respectivi fiind nevoiţi să-şi sa - 
tisfacă aspiraţiile spirituale în cadrul Bisericilor Romano-Catolice. 
Chiar şi după căderea regimului comunist şi acordarea dreptului la 
asociere, comunităţile româneşti din rit greco-catolic din Ungaria s-au 
găsit în situaţia de a nu-şi putea exercita propria religie. 
Pentru a îndeplini una dintre recomandările Consiliului Europei 
privind libertăţile religioase, ca o condiţie de integrare în structurile 
euroatlantice, guvernul ungar a încercat revigorarea acestor comunităţi. În 
acest sens, le-au fost distribuite două milioane de forinţi de la bugetul 
naţional. Ca urmare, au fost organizate trei comunităţi greco-catolice şi în 
localităţile Bedeu, Leta-Mare şi Pocei, ceilalţi credincioşi fiind nevoiţi să 
participe în continuare la serviciile religioase oficiate ocazional de către 
diverşi misionari greco-catolici din România, care se deplasează periodic 
în Ungaria, sau să asiste la slujbele în rit romano-catolic. Preoţii sunt de 
naţionalitate ungară, necunoscători ai limbii române şi sunt numiţi de 
către Episcopia din Nyiregyhaza. 
Pentru a demonstra Uniunii Europene disponibilitatea guvernului 
maghiar de a avea atitudini politice favorabile destinderii relaţiilor cu 
România, autorităţile au dat dispoziţii organelor de frontieră să faciliteze 
accesul preoţilor greco-catolici care vin din această ţară pentru a 
desfăşura unele activităţi specifice în rândul românilor din Ungaria. 
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Din punctul de vedere canonic, comunităţile greco-catolice ale minorităţii 
române din Ungaria sunt supuse jurisdicţional aşa-zisei Episcopii 
Greco-Catolice Maghiare din Nyiregyhaza şi Congregaţiei pentru Bi 
sericile Orientale de la Vatican. 
Din punctul de vedere financiar, statul maghiar susţine reconstruirea 
şi restaurarea unui număr de trei biserici româneşti. 
Este evidentă necesitatea implicării statului român pentru a construi 
biserici ortodoxe româneşti în mai multe locuri unde comunitatea ar 
putea forma şi susţine parohii noi. Considerăm că aceasta este o 
modalitate foarte importantă de coagulare a comunităţii româneşti. 
(Referat primit prin amabilitatea domnului Gabriel Aoşan, director 
Comunicare la Primăria Municipiului Timişoara în luna mai 
2000) 
 
Parohiile noastre 
Straja 
La răscrucea de drumuri care uneşte două şosele de seamă - Belgrad 
- Biserica Albă şi Vîrşeţ - Biserica Albă, este aşezată comuna românească 
Straja. Situată în pitoreasca porţiune dintre Caraş şi Canalul Dunăre-Tisa- 
Dunăre, cu casele-i frumoase şi străzile înfrijite, Straja încântă privirile 
tre cătorilor, care, apreciind curăţenia acestui sat, uneori îi atribuie şi 
epitetul de „sat nemţesc“. 
Şi, într-adevăr, cea dintâi denumire a satului, care se aminteşte la 
anul 1716, este denumirea nemţească a Lagerdorf, aducă „satul 
lagărului“. 
În iarna anului 1716-1717 aici era lagărul cavaleriei imperiale 
(habsburgice - n.n.) cu scopul de a apăra localitatea Palanka de atacurile 
turcilor. După retragerea armatei, din însoţitorii, comercianţii militari şi 
meseriaşii imperiali rămaşi aici, s-a dezvoltat localitatea Lagerdorf. Pe 
linie bisericească, Lagerdoful aparţinea mai întâi Vîrşeţului, iar apoi, la 
anul 1733, Bisericii Albe. Istoricul Borovski afirmă că, după alungarea 
turcilor, Mercy a colonizat această localitate cu colonişti germani. La anul 
1734 se aminteşte drept colonie germană în districtul Vârşeţului. Încă în 
acea vreme Lagerdorful avea poştă şi, la Căraş, o moară a nemţilor din 
Vîrşeţ. 



La anul 1738 această colonie a fost desfiinţată. 
* * * 
Şase ani mai târziu, la 1744, fiind satul părăsit, aici s-au aşezat români 
veniţi din Oltenia. Aceasta mărturisesc şi numele de familie Craiovan, 
Tismănariu, Băiaş, Roşianu etc., care se menţin până astăzi în acest 
sat. 
La anul 1749 Lagerdorful avea 85 de case. Borovski afirmă că în 
anul 1761 comuna era locuită de români şi era notată pe harta geografică. 
Regeritor la venirea oltenilor în Banat, deci şi în Straja, menţionăm 
că în războiul dintre anii 1737-1739 exploatările miniere din zona Oraviţei 
şi-au diminuat ritmul sau chiar au stagnat cu totul, unele fabrici fiind 
distruse. 
Aerariul austriac, simţind criza economică în urma războiului, a 
reorganizat exploatarea minelor, iar conducerea acestora a căutat noi 
braţe de muncă, pe care le-au adus în număr mare din Oltenia şi 
Muntenia. 
Se afirmă că primele grupuri de olteni au venit în Banat încă pe timpul 
olcupaţiei turceşti şi s-au aşezat unde erau minele vechi. Nicolae 
Tincu Velia apreciază că între anii 1641-1646 13.000 de olteni au venit în 
Banat, din cauza birurilor grele. După lupta de la Mohacs (1526), 
devenind stăpâni în Banat, turcii au redeschis minele părăsite, dar 
negăsind experţi în Banat, I-au adus din Oltenia, de la minele cu trecut 
vechi: Baia de Aramă, Baia de Fier, Cărbuneşti. 
Alte rânduri de colonişti olteni au venit în Banat pe timpul Mariei 
Tereza. Istoricul George Popovici, protopop, precizează şi numărul lor: 
4.878 de familii cu 16.889 suflete între anii 1768-1771, „iară de la finea 
războiului cu totul 25.000 de suflete“, în răstimp de 10 ani fiind colonizate 
cca 50.000 de suflete. 
În Banat sunt 22 de comune în care s-au aşezat oltenii. Trei comune 
sunt în Banatul iugoslav: Straja, Satu Nou şi Sân-Mihai, iar 19 sunt în 
România: Moldova Nouă, Moldoviţa, Padina Matei, Coronini (astăzi 
Pescari), Dubova, Cărbunari, Ştipănari, Sasca Montană, Oraviţa Montană, 
Rusca Montană, Rusova Nouă, Dognecea, Văliug, Ocna de Fier, 
Oţelul Roşu, Comloşul Bănăţean şi Bocşa Montană. Majoritatea 
coloniştilor veniţi în Banat sunt din judeţele Mehedinţi, Gorj şi Vâlcea. 
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Numele de familie care se menţin şi astăzi în aceste comune amintesc de 
localităţile de unde au venit: Băiaş sau Băieş - Baia de Aramă, Tismănariu 
- de la Tismana, Velceanu sau Vâlceanu şi Velceleanu - de la Vâlcea 
sau de la Vâlcele, Craiovan - de la Craiova, Roşianu - de la Roşia, 
Boboiescu - de la Boboieşti, Stroia sau Stroiescu - de la Stroieşti etc. 
Locuitorii acestor sate, deci şi străjenlor, li se spune că sunt 
„bufeni“. Nu este prea bine cunoscută originea acestui nume de „bufan“. 
După unii s-au trage din „îndeletnicirea de cărbunari a multora dintre ei, 
adică de oameni care duceau o viaţă de noapte, ca bufniţele, prin păduri, 
arzând cărbuni de lemn pentru nevoile uzinelor“. Însuşi Nicolae Iorga 
vorbind despre ei, zice: „… Bufeni, adică acei români din pădurea cu 
bufniţe“. Bufenilor li se mai zice şi „ţărani“, „âerani“ sau „ţereni“, adică 
veniţi din ţară, spre deosebire de băştinaşi, cărora oltenii veniţi în Banat 
le zic „frătuţi“, adică fraţi. Numirea de „frătuţi“ pentru fraţii neolteni din 
satele vecine este folosită de străjeni şi în prezent. 
Stabilindu-se în localităţile bănăţene amintite, coloniştii olteni, fiind 
oameni harnici, s-au pus temeinic pe lucru şi au câştigat destul de bine, 
mai ales minerii. De aici a ieşit zicala: „Bani ca la Sasca“, adică la mină 
la Sasca se câştiga mult. 
La anul 1782 aici trăiesc 917 locuitori ortodocşi. 
În cel de-al doilea şi ultimul război cu turcii, această localitate a 
avut iarăşi un rol de seamă. Şi de data aceasta de aici a fost apărată 
Palanka. În aprilie 1789 aici a fost staţionat comandantul corpului de 
armată Wenzel Colloredo. 
Biserica a fost construită în anul 1792, iar în anul 1802, satul avea 
910 locuitori. 
La anul 1810 familia Lagerauer a arendat „moara nemţească“, în 
proprietatea căreia a rămas până la terminarea celui de-al doilea război 
mondial. 
În anul 1838 localitatea Lagerdorf este alipită Batalionului sârbesc, 
iar în 1845 Regimentul sârbesc de graniţă şi companie de Iasenova. 
În octombrie 1848 aici a fost staţionată o tabără a armatei sârbeşti 
din Alibunar, sub conducerea lui Bobulici, pentru a întrerupe ungurilor 
legătura dintre Vârşeţ şi Biserica Albă. Această tabără însă a fost nimicită 
de armata generalului maghiar Jovan Damianovici. 
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Drumul Lagerdorf-Vârşeţ a fost construit în anul 1857. 
La anul 1873 satul este alipit judeţului Caraş, iar în 1876 judeţului 
Timiş. 
Staţia de cale ferată a fost deschisă aici la anul 1891. 
Afirmaţia că denumirea de Straja, adică strajă sau santinelă la 
graniţa ţării, se foloseşte din anul 1880 este greşită, deoarece în actele 
parohiale din această comună se vede clar că şi înainte de anul 1880 a 
fost folosită numirea de Straja. 
Ungurii i-au zis Temes-Strazsa (1894) şi Temesor (1911). 
La anul 1880 a fost închisă poşta din Straja, iar în 1902 a fost redeschisă. 
Cât priveşte numărul locuitorilor acestei localităţi în jumătatea a 
doua a veacului trecut şi în prima parte a veacului XX, acesta este mereu 
în creştere. Iată câteva date: la anul 1854 satul avea 1.195 de suflete; la 
1869 – 1.242 locuitori; la 1880 - 1.510; la 1900 - 1.606; la 1910 - 1.678 
locuitori. 
* * * 
În primul război mondial 70 de tineri străjeni şi-au pierdut viaţa, 
care însă nu sunt uitaţi de săteni, ci în fiecare an la Praznicul Înălţării 
Domnului - Ziua Eroilor - se oficiază parastas pomenindu-se numele lor. 
Potrivit recensământului din 31 ianuarie 1921, la Straja au trăit 
1.482 locuitori, dintre care 1.389 români, 17 sârbi, 10 nemţi, 14 unguri şi 
52 de alte naţionalităţi. 
Stabilindu-se în noua localitate, străbunii străjeni au fost strâns 
legaţi întreolaltă prin credinţa sfântă creştinească, întemeind aici îndată o 
parohie românească şi apoi construindu-şi o biserică în care se adunau la 
rugăciune. Aici învăţau cinstea şi omenia în frumoasa limbă a mamei, 
căci Biserica le-a fost întotdeauna mama cea bună, păstrătoare a 
sufletului şi a datinilor româneşti. Influenţa străină, fie ca ideologie, fie ca 
limbă, în vremuri vitrege, chiar dacă în alte instituţii a reuşit să pătrundă, 
în biserică nu a pătruns! Aici, în biserică, se vesteşte de la cea dintâi 
aşezare a românilor la Straja, până în prezent, aceeaşi învăţătură sfântă 
creştinească în dulcele grai românesc. 
Nu dispunem de date despre biserica veche din Straja, cea ridicată 
în 1792, care, împreună cu arhiva parohială veche, a fost aprinsă în re - 
voluţia din 1848. 



Totuşi avem păstrate trei inscripţii în faţa actualei biserici, pe trei 
lespezi funerare, din care două încă sunt descifrabile şi care vorbesc 
despre viaţa religioasă organizată la Straja, în frunte cu preotul, la scurt 
timp după întemeierea satului. Inscripţiile sunt cu litere chirilice, dar în 
limba română. Pe cea dintâi stă scris: „Aicia să odihneaşte roaba lui 
Dumnezeu maica preotească pope Iacov şi muma ei Florica leata 1758“. 
Deci, aici e vorba de preoteasa preotului Iacov, care a decedat la anul 
1758. Aşadar, acesta este numele primului preot pe care îl cunoaştem: 
Iacov. 
Cea de a doua inscripţie are deasupra o cruce cu iniţialele „IS HS 
NI KA“, iar dedesubt stă scris: „A.O.R.D. popa Mihail Nicolae vici 
dekem. 6 1784“, adică: „Aici odihneşte robul lui Dumnezeu popa Mihail 
Nicolae vici, decembrie 6 1784“. Iată numele altui preot: „Mihail Nicolae 
vici, care a decedat la 6 decembrie 1784. E interesant aici faptul că 
numele Nicolaevici, care există şi astăzi în Straja în această privinţă, nu 
este scris împreunat, ci Nicolae vici. Adausul „vici“ este despărţit de 
Nicolae. 
Nu ne permite nici spaţiul să intrăm mai detaliat în lămurirea acestui 
nume, care desigur poate constitui subiectul unui studiu aparte. 
Pe cea de a treia placă de piatră se pot citi doar literele „Georgi“. 
Cealaltă parte a inscripţiei e deteriorată. Nu-i exclus ca „George“ să fie 
numele unui alt preot care servea la vechea biserică. Actuala biserică a 
fost zidită la anul 1854, cu hramul: Naşterea Născătoarei de Dumnezeu. 
În biserică se păstrează până în prezent două sfeşnice având o inscripţie 
în limba română cu litere chirilice: „Aceste două sfeşnice s-au 
făcut prin ostăneala Comunităţii Străjii prin parohul Schintei şi Mihail 
Ioanovici la anul 1856“. Aşadar, la anul 1856 preot la Straja este Ştefan 
Popovici şi serveşte mai mulţi ani această parohie, căci şi după zece ani 
constripţia parohială este semnată de acelaşi preot paroh. 
La anul 1873 biserica a fost zugrăvită. Aceasta se vede din inscripţia 
ce se păstrează în biserică până astăzi pe balconul corului, cu următorul 
conţinut: „1873 S’a zugrăvitu acestu locaşiu cu spesele acestei comuni 
prin stăruintea fostului preotu Iosifu Popa fiindu antiste Nicolau Buga ear 
epitropu Parasciu Isacu, Georgie Nicolaeviciu şi Teodoru Turturea la 30 
augustu 1873, zugravi D. Turku Oravicza“. 



În anul 1874 paroh la Straja este preotul Constantin G. Spineanu, iar 
în 1875 preotul Ieremia Pavlovici. 
Atât preotul Iosif Popa cât şi preotul Constantin Spineanu în anul 
1875 erau decedaţi, deoarece într-un act din acel an se amintesc două 
preotese văduve în Straja: Ecaterina Popa şi Maria Spineanu. 
Din anul 1876 parohia Straja este încredinţată spre păstorire preotului 
Martin Şdicu, originar din Răchitova. Acest preot serveşte la Straja 
44 de ani, adică până la moartea sa în aprilie 1920. În ultimul deceniu 
bătrânul preot Martin Şdicu a fost ajutat de fiul său, preotul capelan Aurel 
Şdicu, care însă a decedat în anul 1919. Din aprilie 1920 la Straja începe 
să servească preotul Ion Mităr, care administrează atât parohia Straja cât 
şi Oreşaţul. Din anul 1926 până în 1929, alături de preotul Ion Mităr la 
Straja serveşte şi tânărul capelan preotul Corneliu Şdicu. Din 1932 până 
în 1940 preotul Adam Măran din Oreşaţ de multe ori îl suplineşte pe 
preotul Mităr la serviciile divine din Straja. 
În anul 1935 a fost restaurat interiorul bisericii, ceea ce se vede şi 
din cea de a doua inscripţie de pe balconul corului, având următorul 
conţinut: „S-a restaurat şi pictat din nou această sfântă Biserică pe 
spesele 
Comunei Bisericeşti, fiind paroh preotul Ion Mităr, preşedinte al Consi - 
liului Parohial: Nicolae Barbulor şi epitropi: Costa Gurilă, Pavel Rusta şi 
Gheorghe Buga. Notar Aleksandru Skintei, vic. Preşedinte Petru 
Tismănar, pictor Karl şi Josef Loffler 1935“. 
Preotul Ion Mităr serveşte la Straja până în luna mai 1943, iar din 
iunie 1943 serveşte preotul Ioan Ivaşcu din Oreşaţ. Devenind parohia 
vacantă, din anul 1948 paroh la Straja vine preotul Corneliu Şdicu şi 
păstoreşte această parohie până în vara anul 1978, iar în toamna 
aceluiaşi an parohia rămâne vacantă, administrată fiind prin intermitenţă 
de preoţii Ion Jumanca, Aurel Danciu şi Gheorghe Morariu. De la data de 
8 septembrie 1979 până în prezent parohia Straja este încredinţată spre 
păstorire preotului Moise Ianeş. 
Pentru înfrumuseţarea slujbelor dumnezeieşti, la Straja se aminteşte 
existenţa unui cor bărbătesc de 70 de persoane. Cel dintâi instructor a 
fost Iosif Micu din Coştei. După câteva luni conducerea corului este 
preluată de agricultorul Ion Băiaş - Burcu din Straja, care dirijează corul 



până în anul 1925. De la acest an până la cel de al doilea război mondial 
conducător al corului este Gheorghe Bugă, iar din 1945 până astăzi 
dirijorul corului din Straja este Ştefan Bugă - Vucicu. Acest cor, pe lângă 
participarea până în prezent la Sfintele Slujbe în Biserică şi la 
înmormântări, a participat la mai multe serbări şi festivităţi corale cu 
caracter laic în Straja şi în alte comune. 
În anul 1931 - 1932 la Straja a fost înfiinţat şi un cor mixt de către 
preotul Ion Mităr. Acest cor, la 15 august 1934, Sântă-Maria Mare - nedeia 
la Ciclova, a participat la aniversarea jubileului de 200 de ani de la venirea 
bufenilor în Banat. Cu acest prilej corul din Straja a cântat înainte de masă 
în biserică la Sf. Liturghie, iar după masă a prezentat un program de 
cântece corale. La această aniversare de la Ciclova corul a fost condus 
de preotul Ion Mităr. 
În anul 1925 la Straja a fost înfiinţată fanfara, având la început 14, 
iar mai târziu 22 membri. Cu acest prilej, la „rugarea membrilor fanfarei 
pentru un ajutor din lada sf. Biserici“ şi pentru un „ajutor împrumut de 
5.000 dinari pe un termen de un an de zile“, în şedinţa din 20 septembrie 
1925 „Comitetul parohial decide ca din casa s. Biserici să se doneze pe 
seama fanfarei nou înfiinţate suma de 1000 dinari“ şi 5000 dinari drept 
împrumut pe un an, sume care au fost acordate din casa Bisericii pentru 
cumpărarea instrumentelor. 
Primul instructor a fost Iosif Micu din Coştei, care a condus fanfara 
din anul 1925 până în 1927. Din acest an conducerea fanfarei este 
preluată de Ion Burcu. La anul 1937 fanfara se reîmprospătează cu 
fanfariştii tineri sub conducerea lui Nicolae Iorga din Vlaicovăţ. După 
aceea, până în anul 1949 fanfara n-a avut un dirijor stabil, ci a fost 
instruită, după posibilităţi, de muzicieni pensionari de la fanfara militară 
Vaclav Valek şi Aloiz Zaha din Vârşeţ. Din anul 1949 fanfara din Straja 
este condusă de Iosif Roman, obţinând succese remarcabile la diverse 
fersivităţi şi întreceri organizate în ţara noastră, ba şi în afara ei. 
Pe lângă participarea la înmormântări religioase, fanfara din Straja 
a cântat şi la slujba Învierii din ziua Paştilor, până la sfârşitul celui de-al 
doilea război mondial. De atunci fanfara n-a mai cântat la Înviere (motivele 
nu le menţionăm aici) până în anul 1987, când, pentru prima dată, 
după o absenţă atât de lungă, fanfara a apărut din nou la slujba Învierii în 



dimineaţa zilei de Paşti, răsunând iarăşi peste sat „Învierea“ şi „Hristos a 
înviat“ în sunete de fanfară. 
Privind turnul bisericii din Straja, se vede pe el înscris cu cifre de 
tinichea anul 1899. În acel an turnul a fost reparat complet, acoperit fiind 
cu „ţinc plech“ nou de către maestrul George Mechel din Vârşeţ. 
În anul 1913 a fost zidită casa culturală a bisericii, „în colţul străzii 
de la avlia bisericii“, de către „Bauunternehmer Johann Schmidt“ din 
Jamul Mare, dar numai zidurile şi plafonul din beton. 
În primul război mondial, la ordinul Ministerului de Culte şi de 
Război, în ziua de 6/19 octombrie 1916 au fost predate comandei mili tare 
două clopote ale bisericii: cel mare (de 366 kg) şi cel mic (de 114,5 kg), 
rămânând biserica doar cu un clopot. Dar în anul următor, 1917, a fost 
luat şi clopotul cel mijlociu, ce mai rămăsese, prin emisarii comandei 
militare din Timişoara. Primind o despăgubire pentru cele trei clopote, 
condu cerea parohială s-a îngrijit îndată de cumpărarea altor clopote în 
locul celor luate. Astfel în anul 1918 a fost cumpărat un clopot de oţel de 
300 + 105 kg, de la Reşiţa. 
În anul 1921 a fost adaptată şi terminată casa culturală din curtea 
bisericii de către Konrad Reiss, Mauermeister din Zagaiţa. Acelaşi Reiss 
în anul 1923 a zidit crucea din hotarul Străjii, „din cărămidă arsă cu maltăr 
şi cement“, în locul celei vechi de lemn, care, din cauza vremii, s-a 
deteriorat. 
Această cruce înălţată în „Dealul viilor“, în anul 1924 a fost înzestrată 
cu patru icoane şi îngrădită cu grilaj de fier, înreprinzător al acestei 
lucrări fiind Aurel Luca din Straja. În acelaşi an, 1924, au fost cumpărate 
încă două clopote pentru biserică, din Ljublijana: unul de 170 kg, în tonul 
D şi altul de 550 kg, în tonul G. Sfinţirea acestor clopote a avut loc în 
cadrul unei măreţe festivităţi, în duminica din 16 noiembrie 1924. 
După doi ani, în 1926, a fost cumpărat plaţul şi casa de la nepoata 
preotului Martin Şdicu, Valeria, spre a-i servi de casă parohială. Această 
clădire, fiind veche, a fost dărâmată şi în locul ei în anul 1971 a fost zi - 
dită casa parohială cea nouă (de astăzi), partea de la stradă, iar în 1978 
partea din curte. Atât cea dintâi, cât şi cea de a doua zidire au fost făcute 
prin munca benevolă şi donaţiile credincioşilor străjeni… Merit deosebit 



pentru zidirea acestei măreţe case parohiale au membrii Comitetului 
parochial din cele două perioade de muncă în frunte cu acelaşi 
preşedinte: Ştefan Bugă - Vucicu. 
Numărul locuitorilor acestui sat în ultimele decenii a fost mereu în 
descreştere, aşa încât în prezent este scăzut sub cifra de 1000. Totuşi 
străjenii au rămas străjeni de strajă, ca şi în trecut, care înfruntă vânturi 
sau furtuni şi-şi păstrează datinile sfinte, limba străbună şi credinţa 
strămoşească, comori sufleteşti ce le trasmit şi generaţiilor viitoare. Strâns 
uniţi în jurul Bisericii, străjenii sunt uniţi şi întreolaltă, bine ştiind adevărul 
sfânt, de 2000 de ani, ce se vesteşte aici de la întemeierea satului, 
că numai din iubirea faţă de Dumnezeu izvorăşte şi adevărata iubire faţă 
de aproapele şi numai păstrând legătura cu cerul se asigură legătura cu 
strămoşii, adevărata legătură întreolaltă şi chezăşia viitorului. 
Preot Moise Ianeş, Vicar 
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Prezentul raport urmăreşte să atragă atenţia Adunării asupra 
ameninţărilor care apasă asupra viitorului unui popor puţin cunoscut, dar 
care constituie parte integrantă a mozaicului cultural european. Acest 
popor, despre ale cărui origini specialiştii au opinii diferite, trăieşte de 
două milenii în Peninsula Balcanică. El nu şi-a constituit niciodată un stat 
independent şi a fost adesea minoritar în ţările în care trăieşte. 
În tot cursul istoriei sale, acest popor a ştiut să întreţină legături de 
bună vecinătate cu diferite popoare cu care a convieţuit şi cu care 
convieţuieşte şi în prezent. În ciuda unei oarecare tendinţe către integrare 
– integrare care a fost aproape totală în partea de nord-vest a Balcanilor - 
acest popor a reuşit să-şi menţină omogenitatea lingvistică şi culturală. 
Totuşi, el nu constituie o „comunitate“ în sensul unui grup organizat; 
numai în urma schimbărilor politice petrecute în ultimii ani în aproape 
toate ţările în care trăieşte, acest popor a reuşit să constituie asociaţii 
culturale locale, regionale şi naţionale care au realizat contacte 
internaţionale. 
Aromânii reprezintă un fenomen istoric şi cultural extrem de special, 
chiar unic. Totuşi, această originalitate culturală este în pericol şi 
dispariţia limbii aromâne este inevitabilă dacă instituţiile europene, în 
special Consiliul Europei, nu îi vor acorda sprijinul. De altfel, ar fi imposibil 
de imaginat ca noi să putem asista, fără a face nimic, la dispariţia 
unei asemenea bogăţii lingvistice şi culturale. Spre deosebire de alte 
grupări minoritare, aromânii nu formulează revendicări de ordin politic şi 
cer numai să li se acorde sprijin pentru a-şi păstra limba şi cultura, parte 
integrantă a patrimoniului cultural european. 
 
Introducere 
În mai 1994 dl Ferrarini şi câţiva colegi ai săi, printre care eu însumi 
am prezentat o propunere de directivă privind comunitatea aromână. 
Această propunere a fost trimisă de către Biroul Adunării Comisiei pentru 
cultură şi educaţiei pentru raport, Comisiei pentru probleme juridice 
şi ale drepturilor omului şi Comisiei pentru relaţiile cu ţările europene 
nemembre, pentru aviz. 
De îndată ce am fost numit raportor, am început să constitui o docu 
mentare privind această problemă şi am luat legătura cu mai mulţi 



reprezentanţi ai comunităţilor aromâne din Europa şi din Statele Unite. De 
mai multe ori am plănuit să mă deplasez pentru a întâlni aromâni în satele 
lor strămoşeşti şi, în mai 1996, am fost la Veria, unde am întâlnit membri 
ai asociaţiei valahilor. În septembrie am participat la Colocviul privind 
limba şi cultura aromână, cae a avut loc la Universitatea din Freiburg. 
În septembrie 1995 am trimis un chestionar referitor la drepturile 
culturale ale aromânilor adresat autorităţilor competente din Albania, 
Bulgaria, Grecia, „Fosta Republică Iugoslavă Macedonia“ şi România, prin 
intermediul preşedinţilor delegaţiilor parlamentare respective. Acelaşi 
chestionar a fost pus la dispoziţia Uniunii pentru limba şi cultura aromână 
(Freiburg), pentru a fi distribuit asociaţiilor aromâne. Mai mult de 12 
răspunsuri au fost primite din partea unor delegaţii parlamentare, a unor 
asociaţii ale aromânilor şi din partea unor persoane cu privire la situaţia 
din Albania, Grecia, „fosta Republică Iugoslavă Macedonia“, Serbia şi 
România. Profesorul Max Peyfus de la Institutul pentru cercetarea Europei 
estice şi sudice al Universităţii din Viena şi profesorul Hans-Martin 
Gauger, romanist la Universitatea din Freiburg, cărora le mulţumesc, 
mi-au trimis comentarii asupra variantelor succesive ale anteproiectului 
de raport. Ţin, de asemenea, să mulţumesc colegului meu grec Aristotelis 
Pavlidis pentru toate informaţiile furnizate pe care, desigur, le-am luat în 
considerare. 
Prezentul raport se bazează pe răspunsurile la chestionare, pe materialul 
pus la dispoziţie de diferite asociaţii ale aromânilor, pe informaţiile 
furnizate de către Reprezentanţele Permanente ale Bulgariei, 
Greciei, „Fostei Republici Iugoslave Macedonia“ şi României pe lângă 
Consiliul europei şi pe consultarea unei bibliografii considerabile, atât cu 
privire la aromâni, la istoria, limba şi cultura lor, cât şi cu privire la lucrări 
mai generale despre istoria şi limbile din Balcani (a se vedea bibliografia). 
În prima parte a expunerii voi face o scurtă prezentare istorică, după care 
mă voi referi la situaţia actuală şi la problemele aromânilor din diferitele 
ţări în care ei trăiesc de 2000 de ani. 
 
Originile şi istoria poporului aromân 
Macedo-românii, valahii (sau vlahii), denumiţi uneori mavro vla hi, 
cuţivlahi sau ţinţari, şi care se autodenumesc aromâni, sunt înru diţi cu 



românii de pe malul stâng al Dunării. Limba lor, ma ce doromâna, aparţine 
familiei române a limbilor latine, la fel ca dacoromâna (vorbită în 
România), meglenoromâna (vorbită încă în câteva sate din regiunea 
Gevgelika, la frontiera dintre „Fosta Republică Iugoslavă Macedonia“ şi 
Grecia) şi istroromâna (aproape dispărută). Primul text aromân, găsit în 
Albania, datează din 1731 şi doar din secolul al XVIII-lea există o istorie a 
aromânilor, bazată pe documente, deşi există mai multe referinţe istorice 
anterioare cu privire la „valahi“, cuvânt care provine din denumirea 
generică dată de primii slavi popoarelor care vorbeau limba latină (sau o 
limbă latinizată). 
În ceea ce priveşte originile vlahilor, opiniile diferă. Pare probabil, 
în ceea ce priveşte originile lor, colonizarea romană a Balcanilor, începută 
în secolul al III-lea î.e.n. Potrivit unor istorici, aromânii provin din 
popoarele ilirice latinizate şi din legionarii romani stabiliţi în Balcani, ca 
urmare a cuceririi Macedoniei de către Paulus-Emilius în anul 168 î.e.n. 
Totuşi, grecii i-au considerat greci latinizaţi, bulgarii îi apreciază ca des - 
cendenţi ai tracilor şi românii le precizează ca origine o ramură a dacilor 
romanizaţi. Studiile de lingvistică comparativă indică drept structură a 
limbii aromâne apropiere de albaneză - singura limbă ilirică încă vie - 
fapt care mă face să cred că prima ipoteză este cea bună. Faptul că pro- 
cesul de colonizare romană a Macedoniei a început mai devreme şi a 
durat mai mult decât cea a Daciei ar indica faptul că aromânii i-ar fi 
precedat pe români în istoria Balcanilor. 
În timpul ocupaţiei romane, limba aromânilor a fost puternic influenţată 
de limba latină. La începutul evului mediu, în timpul marilor invazii 
a Balcanilor de către slavi, populaţiile aromâne s-au dispersat şi au 
supravieţuit numai acele comunităţi care s-au refugiat în munţi; acestea 
şi-au păstrat limba şi cultura. 
Aromânii apar în documente istorice la sfârşitul secolului X, 
răspândiţi, în general, în regiunile muntoase ale Peninsulei Balcanice, de 
la Istria până în Grecia şi de la Adriatică la Marea Neagră, concentraţi 
îndeosebi în două grupuri mari: unul în lungul munţilor Haemus, al doilea 
în nordul Greciei, în Tesalia şi în sudul Macedoniei, dar mai ales în 
masivul Pind. Potrivit mărturiilor rămase de la contemporani, activitatea 
principală a valahilor este păstoritul, dar şi comerţul, care explică dispersia 



lor în toată zona Balcanilor. 
Benjamin de Tudela, evreu din Spania, care a călătorit în Europa 
de sud-est şi în Orientul Mijlociu în anii 1159-1173, se referă la valahi în 
lucrarea sa „Carte de călătorii“. Potrivit celor scrise de el, valahii se 
bucurau de o oarecare independenţă în zonele înalte ale munţilor. Istoricii, 
însepcial cei bulgari, admit că muntenii valahi au jucat un rol important 
în răscoala condusă de fraţii Teodor-Petre şi Ion-Arsen (probabil de origi - 
ne bulgaro-cumană) împotriva Bizanţului în anul 1186, răscoală care se 
află la începuturile a ceea ce poartă numele „al doilea regat bulgar“. 
Cucerirea otomană din secolele XIV şi XV nu schimbă deloc soarta 
aromânilor, ca urmare a faptului că se bucură de o oarecare automonie 
religioasă şi culturală în cadrul milliet-ului (statut al unei naţionalităţi 
recunoscută ca distinctă în cadrul Imperiului Otoman), acordată creştinilor 
ortodocşi. Potrivit mărturiei lui Pouqueville, consul al împăratului francez 
Napoleon I, acreditat pe lângă Paşa Ali din Janina, guvernator al Epirului, 
valahii aveau un statut special şi plăteau numai un tribut redus mamei 
Marelui Sultan. Această poziţie privilegiată a aromânilor este confirmată 
şi de alţi autori. N. Malcolm, de exemplu, relatează că aromânii erau 
scutiţi oficial de respectarea legilor care interziceau, între altele, portul 
armelor de către nemusulmani. 
Otomanii şi-au dat seama că mobilitatea şi puternica tradiţie militară 
a valahilor puteau să le fie utile; acest lucru le-a permis să întreţină 
o miliţie naţională ai cărei membri se numeau armatoles, iar şefii acestora 
erau copitani. Prin intermediul măsurilor fiscale şi prin permisiunea de a 
jefui, în teritoriul inamic, această miliţie era folosită pentru a păzi frontiera 
dinspre Imperiul Otoman şi cel Habsburgic. Este interesant de 
menţionat că, potrivit unor istorici, Imperiul Habsburgic a ajuns la aceeaşi 
concluzie şi i-a utilizat pe valahii care fuseseră împinşi către nord de către 
înaintarea otomanilor, împotriva fraţilor lor rămaşi la sud de frontieră. 
Religia ortodoxă a aromânilor constituie unul din factorii care au 
determinat rolul important jucat de aceştia în desfăşurarea diferitelor 
războaie şi revoluţii care s-au soldat cu crearea statelor în care aceştia 
trăiesc în prezent. Răscoala declanşată în anul 1821 de către eteriştii 
greci a determinat intervenţia Rusiei, Angliei şi Franţei, crearea statului 
grec în anul 1830 şi obţinerea independenţei sale în 1835. 

pimpi
Highlight

pimpi
Highlight

pimpi
Highlight

pimpi
Highlight



Printre protagoniştii revoluţiei şi printre personalităţile marcante ale 
culturii şi vieţii politice din Grecia se află numeroase nume ilustre ale unor 
personalităţi de origine aromână. Ca exemplu, cităm pe baronul Georges 
Sina, mareşalul Constantin Smolensky, patriarhul Athenahoras şi ministrul 
afacerilor externe, Averoff. Acest lucru se explică prin faptul că numeroşi 
aromâni au fost educaţi în spi ritul culturii elene, influenţaţi la şcoala şi bi - 
serica greacă, în timp ce, în acea perioadă, diferitele naţionalităţi din 
Turcia nu aveau dreptul al şcoli, biserici şi instituţii culturale naţionale. 
Profitând de privi le giile acordate creştinilor de către primii sultani, 
patriarhii din Constantinopol - toţi grecii de origine - au devenit ecleziastici 
şi civili ai ansamblului populaţiilor ortodoxe din imperiul Otoman. Acest 
ansamblu regrupat de către administraţia turcă, denumit cu termenul co 
lectiv Rum, desemna pe creştinii din fostul Imperiu Roman de Răsărit. 
După obţinerea independenţei, multe din ţările balcanice au adoptat 
o politică de înfiinţare de şcoli naţionale şi de autonomizare a bisericilor 
lor. Era un simbol al emancipării naţionale. Această tendinţă 
caracterizează dezvoltarea Bulgariei, României şi Serbiei în cea de a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea. 
Mişcări izolate de emancipare au apărut şi la aromâni încă din se - 
co lul al XVIII-lea. Centrul acestor mişcări se afla la Moscopole, celebrul 
centru cultural al aromânilor din Albania (astăzi Voskopoje). Această 
activitate este reluată în anul 1862 prin înfiinţarea primei şcoli 
macedoromâne în Macedonia. În acelaşi timp, colonia aromână din 
Bucureşti fondează Societatea Macedo-română de Cultură Intelectuală 
care, prin eforturile depuse, amplifică mişcarea de emancipare în rândul 
altor comunităţi ale aromânilor din Balcani. 
În această perioadă, România începe să se intereseze îndeaproape 
de cauza aromânilor şi autorităţile turce intervin în favoarea aspiraţiilor 
culturale ale acestora. Un ordin semnat de vizir în anul 1878 asigură 
valahilor din Turcia dreptul de a fi educaţi în limba lor şi acordă ajutor şi 
protecţie învăţătorilor. În anul 1888 valahii obţin un firman imperial care 
le dă dreptul să înfiinţeze biserici naţionale. Începând din anul 1908, de - 
putaţi valahi fac parte din parlamentul turc. 
Tratatul e la Berlin din 1878 recunoaşte existenţa macedoromânilor 
ca naţiune distinctă şi îi include pe lista celorlalte naţionalităţi din Imperiul 
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Otoman. Ca urmare a acestui Tratat, Tesalia şi o parte din Epir sunt 
anexate de Grecia: noile frontiere separă, astfel, în două părţi, populaţia 
aromână din Pind. Aromânii protestează fără succes pe lângă 
reprezentanţii marilor puteri împotriva acestei separări. 
În cursul secolului XX regiunile locuite de aromâni sunt din nou 
împărţite între diferitele state din zonă. Astfel, ca urmare a războaielor 
balcanice şi a conflictelor ulterioare, grupuri considerabile de aromâni 
sunt împărţite între Bulgaria, Serbia, Grecia, Turcia şi Albania. 
După redefinirea frontierelor între Bulgaria, Grecia şi Iugoslavia, 
prin Tratatul de Pace de la Bucureşti din 1913, aromânii propun unirea 
celor două grupuri principale - cel din Pind şi cel din zona dintre Gramos 
şi Bitolia - în cadrul noului stat, Albania, sub forma unei provincii 
autonome. 
Grecia susţine unirea zonei Pind cu teritoriul său, oferind garanţii 
în privinţa păstrării individualităţii locuitorilor. Această propunere este 
aprobată, dar problema aromână nu este rezolvată. Lipsa unei 
recunoaşteri a aromânilor ca o minoritate a pregătit terenul pentru apariţia 
unor viitoare probleme şi conflicte. Din 1918, şcolile aromâne din Serbia 
au fost închise. În anii 20, a venit rândul multor şcoli din Grecia şi, în 
1938, toate cele din Albania au fost închise. În sfârşit, ultimele şcoli 
aromâne care mai funcţionau încă în Grecia au fost închise între 1945-
1948. 
În perioada dintre cele două războaie mondiale, România, de acord 
cu autorităţile ţărilor în care există o populaţie aromână, a ajutat înfiinţarea 
de şcoli în limba aromână. Această politică, care oferea un sprijin 
poporului aromân, a avut două consecinţe negative: pe de o parte, o 
neîncredere din partea aromânilor, care bănuiau pe români de dorinţa de 
a-I asimila, pe de altă parte, temerea că ţările în care locuiesc îi vor privi 
nu ca aromâni (autohtoni), ci ca români (străini). 
 
Situaţia culturală a comunităţii aromâne 
Este imposibilă cunoaşterea cu exactitate a numărului de aromâni 
care trăiesc în prezent în ţările balcanice. În unele ţări ei nu sunt recenzaţi 



şi, în altele, cifrele oficiale sunt contestate. În acelaşi timp, există 
comunităţi numeroase de imigranţi aromâni în România, Germania, 
Statele Unite şi Australia. 
Uniunea pentru limba şi cultura aromână şi Asociaţia Francezilor 
Aromâni apreciază că, în prezent, numărul aromânilor este de aproximativ 
1.500.000, răspândiţi în toate ţările balcanice: Albania, Bulgaria, Grecia 
şi „fosta Republică Iugoslavă Macedonia“. Totuşi, este probabil ca 
această apreciere să fie exagerată. 
În timpul Conferinţei de Pace de la Versailles, după primul război 
mondial, delegaţia macedo-românilor care a fost primită de cea mai mare 
parte a delegaţiilor statelor prezente la tratative, a distribuit un comunicat 
care aprecia numărul aromânilor din regiunea Pind, pentru care se 
cerea independenţă deplină, la 130.000 de locuitori, Bitolia - 83.145, 
Musakia-Coriţa - 77.814, Salonic - 103.877 şi Tesalia, cu 81.520 locuitori 
(în total, aproximativ 500.000 locuitori). 
Profesorul Peyfus de la Universitatea din Viena, apreciază că 
numărul minim al aromânilor care folosesc limba lor maternă ar fi de 
250.000 (în 1996). Ţările în care ar fi mai numeroşi sunt Grecia, urmată 
de România, Albania, „Fosta Republică Iugoslavă Macedonia“ şi Bulgaria. 
Situaţia aromânilor din fiecare din aceste ţări este diferită. Este 
necesar să se sublinieze că aromânii sunt cetăţeni albanezi, bulgari, greci, 
macedoneni, iugoslavi sau români, bucurându-se de statutul deplin al 
acestei calităţi. Ei vorbesc, fără dificultate, limbile diferitelor ţări în care 
trăiesc şi sunt integraţi în respectivele societăţi. Drept urmare, mi se pare 
absurd a-i considera ca o oarecare primejdie pentru propriile lor ţări, 
deoarece ei reprezintă, mai curând, o bogăţie culturală. 
Aromânii nu cer decât o recunoaştere a drepturilor lor culturale şi, 
în special, dreptul la învăţământ şi folosire a limbii lor materne. Ei şi-au 
formulat aceste cereri, incluzându-le în rezoluţiile adoptate la congresele 
internaţionale, desfăşurate la Universitatea din Manheim (septembrie 
1985) şi la Universitatea din Freiburg (septembrie 1988 şi iulie 1993), 
precum şi la cele şase congrese regionale desfăşurate în Statele Unite ale 
Americii. Aceleaşi cereri sunt formulate într-un apel adresat Conferinţei 
Miniştrilor Afacerilor Externe din ţările balcanice, care a avut loc la Belgrad 
în februarie 1988. Congrese naţionale au avut loc, de asemenea, în 
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Albania şi în „fosta Republică Iugoslavă Macedonia“. 
Voi rezuma, în continuare, situaţia în cele cinci ţări în care aromânii 
sunt autohtoni: Albania, Bulgaria, Grecia, „Fosta Republică Iugoslavă 
Macedonia“ şi Republica Federativă Iugoslavia (Serbia - Muntenegru), 
dar şi în România, ţinând seama de relaţiile speciale ale acestei ţări cu 
aromânii. 
 
Albania 
Asociaţia Francezilor Aromâni estimează că aromânii reprezintă 
15% din populaţia Albaniei. Potrivit Fundaţiei Femeilor Aromâne din 
Albania, 
în această ţară ar exista între 150.000 şi 200.000 de aromâni. Alte 
aprecieri se situează între 100.000 şi 300.000 - 400.000. T.J. Winnifrith 
scria în 1995 că ar exista „aproximativ 50.000 de persoane care, în 
acelaşi timp, vorbesc limba aromână şi se consideră aromâni. Nu există 
date oficiale, deoarece aromânii sunt adeseori incluşi, ca urmare a 
apartenenţei lor religioase, în „minoritatea greco-ortodoxă“. Ei sunt 
concentraţi în sudul ţării şi, în special, la Korce, Lushnje, Permet, 
Gjrokaster, Sarande, Berat, Durres, Kavaje şi, de asemenea, la Tirana. 
În Albania, statutul aromânilor nu este încă reglementat. Ei luptă 
pentru a fi consideraţi drept o minoritate culturală şi nu drept o 
„comunitate folclorică albaneză“, aşa cum sunt consideraţi în prezent. 
Nu există învăţământ, presă, radio sau televiziune în limba aromână 
în Albania. Totuşi, preşedintele Fundaţiei Femeilor Aromâne semnalează 
existenţa unei biserici în oraşul Korce, unde serviciile religioase se 
desfăşoară în limba aromână. O societate culturală, „Aromânii din 
Albania“, ar fi fost creată în anul 1992. 
 
Bulgaria 
În Bulgaria comunităţile aromâne sunt organizate în asociaţii la 
Peshtera, Veelingrad, Dupniţa, Rakitovo, Blagoevgrad. Aceste asociaţii se 
află în contact cu comunităţi armâne din alte ţări. Potrivit Societăţii 
Aromânilor din Sofia, care coordonează activităţile Asociaţiei Valahilor 
din Bulgaria, ar trebui să se facă distincţia între valahii aromâni (2.000 - 
3.000, locuind în nordul ţării). Cea mai mare parte a aromânilor care 



locuiesc la Sofia sunt descendenţi ai familiilor cae au emigrat din 
Macedonia şi din nordul Greciei, între anii 1850 şi 1914. 
Sediul Societăţii Aromânilor din Sofia, precum şi biserica Sfânta 
Treime şi Institutul Cultural Român, sunt amplasate pe terenuri cumpărate 
de comunitatea aromână (cu ajutorul statului român) la sfârşitul secolului 
trecut. Institutul Cultural Român a desfăşurat activităţi de cercetare în 
domeniul istoriei şi al studiilor balcanice, slave şi bulgare. Învăţământul 
era, în principal, în limba română, dar limba şi literatura bulgară făceau 
parte din programul obligatoriu. Latina, greaca veche, franceza şi rusa 
erau, de asemenea, obligatorii, în timp ce germana, italiana şi engleza 
erau facultative. Potrivit dlui M. Kurktchiev, preşedintele Asociaţiei 
Valahilor din Bulgaria, institutul a fost închis în anul 1948, „datorită unei 
neînţelegeri“. 
Ca urmare a schimbărilor politice din Bulgaria, aromânii au cerut 
redeschiderea institutului şi a şcolii care a funcţionat în cadrul acestuia, 
dar cererile nu au avut încă vreun rezultat. Aceasta este singura 
revendicare, deoarece relaţiile aromânilor, cetăţeni bulgari, cu autorităţile 
sunt bune. 
Biserica Română a Sfintei Treimi nu şi-a încetat activitatea de la 
începutul secolului; cultul este celebrat în limba română de către un preot 
român, trimis de către Patriarhia Ortodoxă Română. 
 
Grecia 
Autorităţile greceşti nu-i recunosc pe aromâni ca alcătuind o etnie 
diferită şi îi consideră ca „greci vlahofoni“ (latinofoni). Reprezentantul 
permanent al Greciei pe lângă Consiliul Europei ne-a precizat că aceştia 
„fac parte integrantă din populaţia greacă şi au o cunoştinţă etnică pur 
greacă. Obiceiurile lor sunt greceşti, în totalitate, vorbesc şi scriu fără 
dificultate limba greacă, nu şi-au pierdut niciodată sentimentul 
apartenenţei lor etnice la Grecia, nu s-au identificat niciodată vreunui 
element străin şi nici nu au căutat o identitate în calitate de entitate 
naţională distinctă. 
Numeroşi membri ai acestui grup sunt eminenţi reprezentanţi ai naţiunii 
greceşti în domeniile literelor, artelor, ştiinţei şi politicii“. 
Aromânii din Grecia, potrivit Institutului Sociolingvistic Catalan 



din Barcelona, ar fi, ca număr, de ordinul a 200.000; potrivit Asociaţiei 
Aromânilor, ei ar fi între 600.000 şi 700.000. Alte aprecieri merg până la 
un milion, chiar 1,2 milioane (din care numai jumătate ar vorbi limba 
aromână), în timp ce cifrele oficiale, bazate pe recensământul din anul 
1951, indică existenţa a 25.000 „greci care vorbeau limba valahă“. 
Autorităţile apreciază că numărul acesta „a scăzut într-un mod 
semnificativ“ de atunci. Este totuşi greu de imaginat ca un grup atât de 
restrâns să fi putut produce atâţia „eminenţi reprezentanţi ai naţiunii 
greceşti în domeniile literelor, artelor, ştiinţei şi politicii“. Răspunsul oficial 
grec la chestionarul meu recunoaşte că există în Grecia greci care 
„folosesc limba greacă drept limbă principală deşi, în anumite comunităţi 
izolate, atunci când se află în grup restrâns, ei folosesc, paralel cu limba 
greacă, un idiom (nici măcar un dialect) care conţine deopotrivă elemente 
de origine latină şi de origine greacă“. În continuare, ceva mai departe, în 
acelaşi paragraf, ni se spune că aceiaşi greci (aromâni) au contribuit „în 
modul cel mai concret, la crearea noului stat grec, constituind una din 
părţile componente, cele mai active, în toate domeniile“. 
Populaţia aromână este concentrată în Munţii Pindului, în Epir, 
Tesalia şi în Macedonia greacă. Numeroşi aromâni s-au refugiat din 
cauza luptelor din timpul războiului civil grec şi, mai recent, din cauza  
declinului economic, şi s-au stabilit în oraşele mari (Atena şi Salonic). Am 
putut constata că cele două sate aromâne situate în munţi, în apropiere 
de Ve ria (Selia de Sus şi Kato Vermio sau Selia de Jos), pe care le-am 
vizi tat, sunt locuite numai în timpul sfârşitului de săptămână şi în lunile de 
vară. 
Potrivit Tratatului de Pace de la Lausanne (1923), constituţia greacă 
garantează drepturile minorităţilor religioase stabilite pe teritoriul Greciei. 
Aromânii sunt de religie ortodoxă greacă şi, în consecinţă, această 
garanţie nu li se aplică. 
Grecia a acceptat prezenţa şcolilor în limba aromână pe teritoriul 
său până în 1948, dată la care România a încetat subvenţionarea acestor 
şcoli. De atunci limba aromână nu a mai fost folosită la nici unul din 
nivelurile învăţământului: în ultimii ani a fost creat un curs de limbă 
aromână la Universitatea Aristotel din Salonic. Limba aromână nu mai 
este utilizată nici în domeniile judiciar şi administrativ sau în mass-media, 



cu excepţia câtorva retransmisii de dansuri şi cântece folclorice de către 
posturile de televiziune şi radio. 
Tot potrivit răspunsului oficial grec la chestionar, „există în Grecia 
Uniunea Panelenică a Asociaţiilor Culturale a Valahilor, fondată în anul 
1985, şi care cuprinde în jur de 40 de asociaţii locale. Acestea au o 
activitate culturală importantă în multe domenii“. 
 
Fosta Republică Iugoslavă Macedonia 
Potrivit statisticii oficiale din anul 1994, valahii din „Fosta Repu - 
blică Iugoslavă Macedonia“ nu ar fi decât 8.467 persoane stabilite în 
regiunile Skoplie, Stip, Bitolia, Kruşevo şi Struga. Asociaţiile aromâne 
contestă, totuşi, această cifră, „care ar trebui multiplicată cu 10 sau 12“. 
La regiunile menţionate ar trebui adăugate: Ohrid, Kocani, Vinica, Sveti 
Nikole, Kumanovo şi Gevgelija. 
Într-un raport al British Helsinki Rights Group (Grupul Britanic 
Helsinki pentru Drepturile Omului), datând din anul 1994, cifra 
recensământului ar corespunde numărului celor care folosesc încă limba 
aromână şi se consideră în primul rând, aromânii. Totuşi, numeroase 
familii valahe, care au fost mai mult sau mai puţin asimilate populaţiei 
majoritare sub aspect lingvisic, sunt mândre de originea lor. Aceste 
personae care se consideră valahi s-ar fi declarat „macedoneni“ numai în 
cadrul situaţiei oficiale a recensământului. În consecinţă, numărul total al 
aromânilor din „fosta Republică Iugoslavă Macedonia“ ar fi probabil mai 
mare de 100.000, cifră care coincide cu cea a estimărilor făcute de 
asociaţii. 
Constituţia din 1991 îi recunoaşte oficial pe aromâni ca minoritate 
naţională. Limba macedoneană trebuie utilizată în contactele cu 
administraţia, dar limbile materne ale minorităţilor pot fi folosite în 
tribunale. 
Potrivit legii macedonene, numele persoanelor constituie un drept 
personal. 
Informaţiile din buletinul de identitate sunt scrise în macedoneană 
şi cu caractere chirilice, dar numele membrilor minorităţilor naţionale 
sunt scrise în limbile şi alfabetele respective, alături de cele în limba 
oficială. 



În ciuda acestor dispoziţii, aromânii se plâng că „nu şi-au putut 
relua numele lor iniţiale, macedoromâne, care fuseseră slavizate în 
decursul ultimelor opt decenii“. 
Introducerea limbii valahe ca materie facultativă în învăţământul 
primar se află în studiu şi 346 elevi şi-au manifestat deja interesul. În 
1995/1996 a fost introdus în şcolile publice un curs facultativ de o oră pe 
săptămână. 
În 1992 a fost lansat un ziar în limba valahă, „Phoenix“, dar publicarea 
sa a fost oprită din lipsită de mijloace financiare. Există un program 
de 30 minute în limba valahă, o dată pe săptămână, la televiziune şi un 
program zilnic de 30 de minute la radio Skoplie. Posturi de radio locale 
la Stip, Kruşevo, Struga şi Ohrid au, de asemenea, programe 
săptămânale în limba macedo-română, în timp ce Radio Gevgelija emite 
un program săptămânal de o jumătate de oră în limba megleno-română. 
Potrivit Constituţiei Macedoniei, valahii au aceleaşi drepturi cu 
membrii celorlalte naţionalităţi; minoritatea valahă este reprezentată în 
Consiliul pentru relaţii interetnice al Parlamentului macedonean prin doi 
membri. 
În baza acestor drepturi, aromânii caută să recupereze clădirile 
folosite în trecut pentru şcolile naţionale, precum liceul din Bitolia. Ei 
cer, de asemenea, mărirea timpului de emisie în limba aromână la radio 
şi la televiziune, precum şi subvenţionarea de către stat a ziarului lor. 
În acelaşi timp, ei încearcă să obţină la Ohrid înfiinţarea uneia din 
cele trei episcopii care le-au fost promise în anul 1913 prin Tratatul de 
Pace de la Bucureşti. Militanţii speră că, prin subordonarea faţă de Patri- 
arhia din Bucureşti, Episcopia din Ohrid ar putea asigura asistenţa 
religioasă pentru toţi aromânii în limba lor maternă. 
 
Republica Federativă Iugoslavia (Serbia şi Muntenegru) 
Societatea aromânilor din Belgrad apreciază că ar exista 15.000 de 
persoane din Serbia şi Muntenegru care se declară aromâni. Majoritatea 
acestora locuiesc la Belgrad, restul în estul Serbiei, în Voivodina şi 
Kosovo. 
Ei nu au un statut special şi, după cât se pare, nici nu doresc acest 
lucru. Ei pot să folosească numele şi prenumele proprii, n limba aromână. 



Societatea aromânilor din Belgrad editează un buletin şi organizează 
cu regularitate reuniuni şi conferinţe. Autorităţile au pus la dispoziţia 
Societăţii o sală şi acoperă cheltuielile de asigurare aferente. De 
asemenea, furnizează sprijin financiar pentru editarea unei cărţi. 
Aromânii din Serbia cooperează cu alte asociaţii din străinătate şi 
nu întâmpină dificultăţi sau obstacole din partea autorităţilor. Preşedintele 
şi secretarul societăţii au semnalat, în plus, existenţa de emisiuni perio 
dice pentru aromâni la radio şi la televiziune. 
Potrivit unui reprezentant al Mişcării Valahilor şi Românilor din Iugoslavia, 
există o comunitate valahă de aproximativ 200.000 de persoane 
care locuiesc în nord-estul Serbiei, pe malul drept al Dunării, între râurilor 
Morava şi Timoc, şi o comunitate română de 40.000 de persoane în Banat 
(regiunea Voivodina). Potrivit Uniunii pentru limba şi cultura aromână, 
valahii din zona Timoc vorbesc limba daco-romană. Ei sunt, în consecinţă, 
români şi nu aromâni. Profesorul Gauger de la Universitatea din 
Freiburg şi profesorul Peyfus de la Universitatea din Viena, confirmă 
această opinie. 
 
România 
Aromânii care au emigrat din ţările balcanice către România, între 
cele două războaie mondiale, numără în prezent, potrivit Uniunii Femeilor 
Aromâne din întreaga lume (UFAP), între 150.000 şi 200.000, 150.000 
potrivit preşedintelui Fundaţiei pentru Tineretul Aromân „Valahia“, 
70.000 potrivit Delegaţiei Parlamentare Române şi preşedintelui Asociaţiei 
Culturale Macedo-Române din Bucureşti, şi 28.000 potrivit autorităţilor 
române care, în mod ciudat, fac distincţia între aromâni (21.000) 
şi macedo-români (7.000). 
Comunitatea aromână este concentrată în sud-estul României şi, în 
special în Dobrogea (75%), şi în marile oraşe, ca Bucureşti şi Constanţa, 
iar în restul ţării sunt răspândiţi, în număr mic, dar aproape peste tot. 
Constituţia României consacră drepturile culturale ale minorităţilor, 
dar aromânii, fiind înrudiţi cu românii, nu sunt consideraţi ca minoritate, 
ci drept „comunitate lingvistică şi culturală“. 
Nu există învăţământ în limba aromână, la nici un nivel, dar Delegaţia 
Parlamentară indică existenţa unei structuri în curs de desfăşurare. 



Ministerul Culturii din România publică lunar revista „Deşteptarea 
Aromânilor“, însă numai 25% din conţinutul său este redactat în limba 
aromână. Există o presă şi programe de radio, dar foarte puţin programe 
de televiziune în aromână. Numeroase manifestări culturale şi folclorice 
sunt organizate de asociaţiile aromâne fără sprijin din partea autorităţilor. 
 
Concluzii 
Modul de viaţă tradiţional al aromânilor a fost bulversat la începutul 
acestui secol, ca urmare a schimbărilor politice şi sociale intervenite în 
Balcani. Stabilirea unor frontiere fixe, între patru state diferite, în teritoriul 
locuit de aromâni, a determinat imposibilitatea schimbărilor 
trandiţionale între diferite comunităţi ale acestora. Adesea, turmele şi 
terenurile aflate n proprietate au fost vândute şi numeroşi aromâni au 
părăsit văile şi munţii în care locuiau, instalându-se în oraşe şi 
contopindu-se cu masa populaţiei locale. Învăţământul obligatoriu (în 
limba majoritară) şi răspândirea radiodifuziunii au contribuit la accelerarea 
acestui proces. 
Astfel, limba şi cultura aromână, după ce au supravieţuit 2000 de 
ani în Munţii Balcani, sunt ameninţate în prezent cu dispariţia. Consiliul 
Europei trebuie să facă tot posibilul pentru a evita această evoluţie, 
cerând statelor în care trăiesc aromânii să respecte drepturile culturale ale 
acestora. 
Acest lucru este cu atât mai necesar cu cât toate aceste state - cu ex- 
cepţia Republicii Federative Iugoslavia (Serbia şi Muntenegru) - sunt în 
prezent membre cu drepturi depline ale organizaţiei noastre. 
Aromânii nu cer decât recunoaşterea oficială a limbii şi culturii lor, 
precum şi sprijinul autorităţilor din ţările în care trăiesc, în următoarele 
domenii: 
 
1. învăţământ în limba maternă; 
2. servicii religioase în limba maternă, în bisericile lor; 
3. ziare, reviste, emisiuni de radio şi televiziune în limba aromână; 
4. sprijin pentru asociaţiile culturale. 
 
În raport cu această situaţie, Consiliul Europei ar trebui să exami - 



neze îndeaproape problemele acestui popor autohton al zonei balcanice 
şi în colaborare cu statele pe teritoriul cărora se află comunităţile 
aromâne, să acorde sprijin pentru păstrarea limbii şi culturii sale care 
constituie părţi integrante ale patrimoniului european. 
Statele balcanice în care trăiesc aromânii ar trebui încurajate, între 
altele, să semneze, să ratifice şi să aplice prevederile Cartei Europene a 
Limbilor Regionale sau Minoritare şi Convenţia-cadru pentru protecţia 
minorităţilor naţionale (ceea ce nu implică o recunoaştere automată a 
aromânilor drept minoritate naţională). În cadrul Cartei, fiecare stat 
semnatar poate alege, dintr-o serie mare de măsuri, pe cele pe care le 
doreşte să le aplice limbilor regionale sau minoritare existente pe teritoriul 
său. 
Chiar dacă fiecare stat interesat nu ar alege decât nivelul minim pentru 
protecţia limbii aromâne, acest lucru ar fi probabil suficient pentru a 
împiedica dispariţiia acesteia. 
Celelalte state membre ale Consiliului Europei ar trebui să anali zeze 
posibilitatea de a înfiinţa catedra de limbă şi cultură aromână în cadrul 
sistemelor universitare. 
Organizaţiile europene ar putea analiza posibilitatea de a desfăşura 
cercetări istorice cu privire la aromâni. 
În Recomandarea 1291 (1996) cu privire la cultura idiş, Adunarea 
recomandă Comitetului de Miniştri să înfiinţeze, sub auspiciile Consiliu - 
lui Europei, un „laborator al minorităţilor etnice dispersate“. Acest laborator 
urmează să aibă drept mandat: 
 
a) să promoveze supravieţuirea culturilor minoritare sau a memoriei 
acestora; 
b) să desfăşoare anchete cu privire la persoanele care vorbesc încă 
limbi minoritare; 
c) să înregistreze, să culeagă şi să păstreze monumentele provenite 
din aceste culturi şi elementele martor ale limbilor şi folclorului acestora; 
d) să publice documentele de bază; 
e) să promoveze o legislaţie care protejează culturile minoritare împotriva 
discriminării sau a distrugerii. 
 



Un asemenea laborator/observator pentru minorităţile etnice dispersate, 
dotat cu mijloace academice moderne, ar constitui instrumentul 
ideal, în cadrul Consiliului Europei, cu ajutorul căruia s-ar putea obţine 
şi păstrarea limbii şi culturii aromâne. 
 
Aşezăminte culturale şi religioase româneşti 
în ţările din zona Balcanică 
Prezentul material documentar cuprinde referiri la principalele 
obiective religioase şi culturale care au aparţinut comunităţilor româneşti 
din Sudul Dunării, şi care au fost achiziţionate sau construite de domnitori 
români, de Statul Român sau de comunităţile româneşti din ţările 
balcanice. 
Acest inventar este alcătuit pe baza mărturiilor scrise, iar 
proprietăţile pot fi revendicate pe cale juridică sau politică de către 
proprietarii 
de drept ai acestora. Documentarul are la bază datele existente în 
arhiva Secretariatului de Stat pentru Culte, precum şi cercetările efectuate 
de Asociaţia “Astra Română” din Timişoara. Vă prezentăm mai jos 
datele pe care le socotim utile pentru valorificarea lor în interes naţional 
românesc: 
 
MACEDONIA 
 
1. Bitola-Monastir, biserică românească, târnosită la 10 mai 1905, 
subvenţionată de Statul Român până în 1916. În 1946 la biserica din 
Bitola păstorea părintele Stoica din Bucureşti; întrucât a făcut o vizită 
călugărilor de la mânăstirea din Gopeş, a fost expulzat în 1946, sub 
pretextul 
că a încălcat legile ţării, vizitând o mănăstire fără autorizaţie. Intervenţia 
ambasadorului Tudor Vianu, de la Ambasada României de la 
Belgrad pe lângă Ministerul de Externe al Yugoslaviei pentru a se anula 
decizia sus menţionată nu a avut nici un succes. 
 
2. Cimitir românesc Bitola, cu capelă, înfiinţat în 1903 cu banii 
Guvernului 
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României, subvenţionat până în 1916 de Statul Român. Terenul 
intravilan a fost cumpărat în 1903, la cererea Primului Ministru Ion I.C. 
Brătianu pentru înhumarea lui, Apostol Măr gărit, primul inspector general 
al şcolilor româneşti din Macedonia. 
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3. Liceul românesc cu internat Bitola-Monastir, înfiinţat în 1880, 
subvenţionat de Statul Român până în 1916. 
 
4. Şcoala normală profesională românească de fete cu internat 
Bitola-Monastir, înfiinţată în 1899 de localinici aromâni, întreţinută de 
Statul Român până în 1916. 
 
5. Biserica Sf. Dimitrie din Bitola-Monastir, zidită de comunitatea 
aromână la 1830. 
 
6. Mânăstirea Gopes (Gopişte), cu biserica Schimbarea la Faţă, zi - 
dită de comunitatea aromânească în secolul al XIX-lea, subvenţionată de 
Statul Român până în 1916, pictată de Maria Erca, cu inscripţie în limba 
română. 
 
7. Cruşevo-biserica Sf. Ioan Botezătorul, construită cu banii Statului 
Român la 1896 şi subvenţionată până în anul 1938. 
 
8. Cimitirul românesc din Magrovo, înfiinţat cu sprijinul financiar 
al României în 1906 şi dezafectat de sârbi în 1912. 
 
BANATUL SÂRBESC - SERBIA 
 
1. Clădirea Băncii “Luceafărul”, cu un etaj în centrul oraşului 
Vârşeţ, cuprinde un imobil în formă de patrulater care se prelun geşte din 
strada fostă Kralja Petra Trg nr, 33, până în Calea Ti mişorii, în spatele 
internatului 
liceului de băieţi. Clădirea a fost a Co munităţii Româneşti din 
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Vârşeţ, unde a funcţionat Banca “Lu cea fă rul” până în octombrie 1944, 
când au venit partizanii comunişti şi a şters orice urmă reprezentativă 
pentru 
cultura româ nească. Deşi s-au înaintat cereri pentru revendicare, până 
în prezent autorităţile sârbeşti nu le-au soluţionat în nici un fel. 
2. Mânăstirea Mesici, aşezământ cultural din secolul XIV, ctitorie 
realizată de călugări români (sursa: I.G. Suciu în “Românii din Banat”, 
Noi dovezi privitoare la românitatea mânăstirilor Mesiciu şi De la Chilii). 
3. Biserica românească din Vârşeţ, situată în centrul oraşului de o 
mărime impunătoare aparţine parohiei româneşti. 
4. Există proprietăţi româneşti care trebuie revendicate în zona 
oraşului Biserica Albă. Date despre aceste proprietăţi se află în studiu de 
către domnul prof. dr. Gligor Popi (decedat în anul 2008, n.a.) 
5. Biserică ctitorită la 1808 de negustorul Alexici şi sfinţită la 1812. 
6. Biserica Înălţarea Domnului, zidită între 1910-1912, subvenţionată 
de Statul Român până în 1945. 
7. Catedrala Sf. Nicolae, biserică construită de români la sfârşitul 
secolului XVIII (I.G. Suciu, Ibidem, p. 531). 
8. Vicariatul Bisericii Ortodoxe Române. 
 
PROPRIETĂŢI ÎN TIMOC - SERBIA DE RĂSĂRIT 
1. Mânăstirea Buco (Bucovo) de lângă Negotin. Nu există o da tă cu 
privire la zidirea sfântului locaş, însă după istoriografii sârbi ar putea fi 
ctitorită în timpul regelui Milutin din secolul al XIII-lea. Există în memoria 
populaţiei autohtone româneşti ideea că mânăstirea Buco-Bucovo era 
zidită de Sf. Nicodin în secolul al XIV-lea. Sf. Nicodin era din aceste părţi, 
era vlaho-român şi a construit bise rici numai din considerente creştine. 
Partea materială o susţineau dom nitorii români sau vlahi atât în stânga 
Dunării, cât şi-n dreapta Du nării. Mânăstirea de la Buco-Bucovo 5 km de 
Negotin spre sud, are lungimea de 18,8m/8,55m şi înălţimea 6,90m 
construită 
din pia tră. Cea mai veche inscripţie datează din 1731 iar cea mai 
nouă din 1865. 
2. Mânăstirea Vracna-Vraţna. Bibliografia sârbească presupune că 
este opera regelui Milutin secolul al XIV-lea. După istoriografia 



românească mânăstirea Vraţna este opera Sf. Nicodin şi a domnitorului 
Radu I Basarab, (C. G. Giurescu, Istoria Românilor, vol. I, Bucureşti, 
1941, p. 428). În jurul mânăstirii nu există monumente istorice, în afară 
de piatra de mormânt a părintelui Ion Tăiculiţă. În prezent mânăstirea nu 
are călugări români şi este îngrijită de maici sârbe. Este în stare bună, 
aşezată nu departe de un ponor natural în munţii Carpaţii Timoceni, peste 
care se călătoreşte uşor. 
3. Mânăstirea Crepicevaci, este zidită de Radu cel Mare şi so ţia 
Zora, cu feciorul Manoilă, iar pictura este refăcută la 1679 cu lucrări de 
conservare 1968-1974 împreună cu alte 10 mânăstiri, cti torite între 1495- 
1507 de Radu cel Mare printre care menţionăm: Lo ziţa, Lăpuşnic, 
Lucova, 
Padina şi încă două mănăstiri sub muntele Artani (Rtani). După 
unele izvoare biserica a fost ctitorită din ordinul lui Radu cel Mare de 
jupânul Gheorghe, 
4. Mănăstirea Mănăstiriţa, este ctitoria domnitorului român Radu I 
Basarab şi se păstrează renovată şi azi în satul Mănăstiriţa din faţa Se - 
verinului. Biserica a fost ctitorită de „Radulberg” (posibil Radu I 
Basarab), potrivit unei inscripţii de pe uşile altarului. 
5. Mânăstirea Cruşedol, nu departe de Sremski Karlovici (Episcopia 
sârbă pentru românii din Banat) cu biserica Buna Vestire zidită de Neagoe 
Basarab în secolul al XVI-lea. După pomelnicele mănăstirii aceasta 
a supravieţuit cu sprijinul donaţiilor făcute de domnitorii din Valahia (sau 
Ţara Românească). 
6. Mânăstirea Lăpuşna, cu biserica Sf. Nicolae ctitorită de Radu cel 
Mare şi de unchiul său Gherghina, pârcălab de Poienari. A suportat lucrări 
de conservare a ruinelor şi fragmentelor de pictură murală, între 
1969-1970. 
7. Mânăstirea Racoviţa, biserica Sf. Mihail şi Gavril la 15 km vest 
de Belgrad, biserică construită de Radu I Basarab, după unii între 1377- 
1383. Mănăstirea a fost sprijinită prin danii de domnitorii Ţării 
Româneşti, printre care Constantin Brâncoveanu. 
8. Pancevo, biserica Adormirea Maicii Domnului, biserica 
românească „Vlaska Crva”, ctitorită la 1807-1811 de doi fraţi aromâni, 
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folosită de români şi ulterior preluată de comunitatea sârbească, „cf. 
Pericle Papahagi, „COLONIILE AROMÂNE (MACE DO-ROMÂNE) DIN 
FOSTA AUSTRO UGARIE”, revista TRAN SILVANIA, 1923, nr. 4-5, p. 
190-192. 
9. Seminarul teologic român înfiinţat la 1824 a funcţionat până la 
1865 în curtea Catedralei Sf. Nicolae şi a avut ca profesori pe Nicolae 
Tincu Velea şi Ignatie Vuia. 
10. Felix Romuliana-Gamzigrad Băi, cetate vestită la 15 km V de 
Zaicear. Aici s-a născut împăratul roman Galerius. Mama lui, Ro muliana, 
se considera de origine „dacă”. Zidurile erau înalte de 12 m, lungimea de 
300 m, lăţimea de 213 m, deoparte şi 230 de altă parte. Fiecare latură 
avea câte 6 turnuri, iar fiecare turn era înalt de 20 m. Din 1953 au început 
lucrările de renovare. Cetatea a fost renovată după 1953. Aici s-au găsit 
obiecte preţioase, statui, mozaicuri, apeducte, etc. o parte din obiectele 
găsite au fost prezentate la o expo ziţie la Paris. Au fost prezentate şi 
obiectele preţioase găsite în să pă turile de la Lepenivir lângă Dunăre. 
Toate aceste obiecte, fie neolitice, fie antice sau medievale sunt 
prezentate de aşa natură încât persoane neavizate să rămână cu 
impresia că sârbii au avut nişte înaintaşi de o cultură deosebită. 
11. Cladovo-Fetislam, cetate medievală turcească construită în 
cadrul obligaţiilor faţă de înalta Poartă după 1689 prin contribuţia Ţării 
Româneşti şi a lui Constantin Brâncoveanu, care reînnoieşte toa te 
cetăţile. 
Cetatea este aşezată pe temeliile fostei cetăţi, construi tă în perioada în 
care împăratul Traian a zidit podul de peste Dunăre (106). 
12. Biserica Zanevac, Zvezdan lângă Zaicear, construită în secolul 
XII-XIII din piatră şi ţiglă cu picturi din care foarte puţine se mai păs trea - 
ză. De fapt din biserică a mai rămas arcul de la intrarea în bise rică. Nu se 
ştie ctitorul, dar din documente sârbeşti rezultă că face parte din sal ba 
celor zece mânăstiri ale lui Radu cel Mare; data zidirii este în se co lul al 
XV-lea, iar sârbii au venit în acest sat între 1690-1725. 
13. Mânăstirea Crivivir de pe Morava regiunea Timoc - Serbia, este 
ctitoria lui Radu cel Mare, secolul XV-XVI şi se păstrează destul de bine 
în satul sârbesc Crivivir nu departe de munţii Artani. 
14. Mânăstirea de la Coroglaş, din Gevrin, Timoc-Serbia, aflată în 



ruină între satele româneşti Geanova-Coroglaşi-Sanmarinovaţ, nu departe 
de Negotin. Este izolată într-un câmp şi uitată. Din când în când, locuitorii 
vin şi dau pomeni pentru morţii necunoscuţi care aveau pietrele funerare 
în jurul mânăstirii. Mânăstirea este mică, făcută din piatră cu ferestre 
înguste fără geam, prin care să nu poată intra nici copii. Deasupra pe 
arcadă se pot vedea şi azi gâturile de ulcioare împlântate în zidul 
mânăstirii care dă deau mai multe note, încât, când bătea vântul din 
Valahia sau Ţara Românească, atunci mâ năstirea plângea, iar cântecul 
se auzea ca un cor. 
De aceea s-a numit Coroglaşi şi sa tul din apropiere. Se spune că a 
„zburat într-o noapte din Ţara Românească”, ca să apere sufletul eroilor 
căzuţi în lupta cu turcii în cel de-al doilea război de la Rovine. Dea lul de 
deasupra avea o cetate care se numea „Rovine” unde se cul ti vă viţa de 
vie (1395). În 1937 în jurul mânăstirii se întindea un cimitir domnesc în 
care pietrele funerare erau de 2,50 m, pe l m, pe care scrierea slavonă 
era ştearsă. Se vedea că asemenea pietre funerare nu se puneau 
oamenilor de rând. După cercetările făcute până în prezent, este aproape 
sigur că aici a avut loc războiul de la 1395, de la Rovine II. Mai există 
două argumente care dovedesc această ipoteză. Pe dealul din jur se 
găsesc multe vii, iar la săparea acestora s-au găsit o mulţime de 
oseminte. Morţii din jurul mânăstirii, posibil comandanţi de armate, au fost 
înmormântaţi în gropi cu lespezi făcute din pământ ars. 
15. Mânăstirea Gorneac, de pe Mlava-Homole, Serbia, construită în 
secolul al XlV-lea cu turnuri în stil gotic, construită pe stânci în trecătoarea 
râului Mlava. Sârbii cred că este o biserică sârbească, dar nu exis - 
tă nici o probă, pentru că în secolul al XlV-lea sârbii nu ajunseseră în 
Timoc, de aceea este posibil să fie construită de domnitorii români cu 
ajutorul localnicilor din împrejurimi. 
16. Mânăstirea Donje Kamenita, se află la izvoarele Timocului nu 
departe de oraşul Gurgusovac azi Kneajevac. Este una dintre cele mai 
vechi biserici, datând din secolul al XlV-lea (ctitorul nu este identificat). 
17. Mânăstirea Manasia, situată pe râul Reasava - Serbia, construită 
în secolul al XV-lea din marmură, de jur împrejur, este înconjurată cu 
ziduri înalte de apărare. Zidurile au 11 turnuri. Are cele mai frumoase 
fresce în care se poate distinge chipul despotului sârb Ştefan. 



18. Cetatea Pontes, se află lângă satul românesc Costol din Fa ţa 
Severinului la aproximativ 5 Km de Cladova; nu departe de această cetate 
s-a construit de Apolodor din Damasc renumitul pod al împăratului Traian. 
Săpăturile executate în ultimul timp au scos la iveală obiecte preţioase 
din aur, argint, monede, arme şi masca feţei împăratului Traian. A mai 
fost dezgropat şi capul împăratului Traian în bronz, foarte bine conservat, 
care acum se găseşte în muzeul din Belgrad. 
19. Podul împăratului Traian - Costol-Pontes, Timoc - Serbia, puntea 
lui Traian, a fost construită din ordinul împăratului Traian între Pontes 
şi Drobeta Turnu Severin pentru a servi legiunilor romane care atacau 
Dacia din flancul drept, început pe la anul 102 s-a terminat în anul 106 
prin abaterea cursului Dunării, prin spatele oraşului Cladova şi Pontes 
până la Vârbiţa Mică. 
20. Mormintele românilor disperaţi, Timoc, Serbia de răsărit, 1944- 
1989. Există două cimitire identificate în dreapta Dunării în spaţiul din 
faţa Orşovei: la Techia un cimitir, iar în capul Hidrocentralei Porţile de 
Fier I al doilea cimitir, al românilor disperaţi care au luptat cu valurile 
Dunării să treacă în lumea libertăţii, însă mulţi au fost împuşcaţi de 
grănicierii români la ieşirea din apă în partea sârbească. Locuitorii români 
din satul Techia i-au îngropat ca pe nişte fraţi creştini după legea 
românească şi le-au făcut pomeniri. Pomana se numeşte Pomana Albă 
pentru că aceasta se pune acelora, care mor în cataclisme şi cazuri 
fortuite, fără a putea fi identificaţi. Recent, la cimitirul din Sip au început să 
se facă săpături pentru a se pune în ordine mormintele românilor transfugi 
(„fugari”, „tufari”). S-ar putea avea în vedere cinstirea memoriei celor 
care au căzut victimele epocii staliniste prin: construirea unei capele în 
satul de la capătul Hidrocentralei Porţile de Fier I în care preotul din 
Turnu Severin să slujească săptămânal în limba română. La slujbe ar veni 
şi români din satele Sip, Degeraţi, Cladoştiţa, Cladovo - construirea unei 
bisericuţe pentru românii răposaţi la Techia şi slujirea în limba română 
pentru românii timoceni din Techia şi satele învecinate. 
 
ALBANIA 
1. Corcea (Coriţa aromână), biserică românească ctitorită înainte 
de 1914 şi subvenţionată de Statul Român până în 1941. Biserica a fost 
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reclădită pe aceleaşi temelii cu sprijinul total al Guvernului României 
între 1992-2003. Pe lângă biserică există o clădire pentru şcoala primară 
unde ar putea funcţiona două clase. 
2. Sarande (Saranda), clădirea fostului Institut Român din Albania, 
construit în 1937 după planurile arhitectului Petre Antonescu pe terenul 
dăruit de statul albanez lui Nicolae lorga, iar acesta l-a donat Statului 
Român. Institutul din Saranda a funcţionat între 1937-1940 şi 1942-1944 
sub conducerea prof. Dumitru Berciu. 
3. Moscopole, ansamblu mânăstiresc impunător, construit de 
aromâni, distrus de greci şi turci, în prezent mai funcţionează trei-patru 
biserici, în care se slujeşte în limba greacă, şi română. 
 
PRAGA 
1. Hanul „Utripstroşu” la „trei struţi”, este vorba despre hanul unde 
a locuit Mihai Viteazul la Praga în timpul călătoriei sale la împăratul 
Germaniei, la data de 23 februarie - 3 aprilie 1601, situat în apropierea po- 
dului Carol. S-ar putea avea în vedere montarea unei plăci comemorative 
şi conservarea imobilului. 
 
CROAŢIA 
1. Raguzza-Dubrovnic-Catedrala Mitropolitană-Relicvele Sf. Vlahu 
(316 d. Hr.). Aici se păstrează o parte dintr-o mână şi din capul Sf. Vlahu, 
zis Vlasie sărbătorit la 11 februarie, după calendarul creştin, episcop al 
creştinilor din Sevastia - Asia Mică, martirizat din ordinul împăratului 
Licinius la anul 316 d. Hr. împreună cu cei 40 de mucenici, pentru acti - 
vităţile creştine ilegale. 
 
GRECIA 
1. Domnitorii români, din cele mai vechi timpuri şi până în perioada 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, au subvenţionat anual cel puţin 104 
mânăstiri şi biserici greceşti de la muntele Athos. Donaţiile erau în bani, 
sare, cereale, construcţii de biserici, reparaţiile şi înzestrarea acestora cu 
importante surse de venit din Ţările Române. 
2. Biserica din Avdela Pind, biserică aromânească zidită la 1914 
pentru păstorii transhumanţi, subvenţionată de Statul Român până la 
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1949. Preotul român slujea alternativ la Grebena, şi la Avdela, unde 
şcoala primară s-a înfiinţat la 1866 şi a fost subvenţionată de Statul 
Român până la 1945. În perioada otomană Avdela şi alte zone geografice 
din Pind s-au bucurat de asemenea privilegii de a avea mici ţărişoare 
independente administrativ. 
3. Arcul lui Constantin cel mare, Săruna-Salonic, monument impozant 
din marmură de 20,50 m lungime şi 7,70 m înălţime. Pe latura sudică 
a bazoreliefului este reprezentat împăratul Traian cu un grup de 
prizonieri daci, împreună cu regele Decebal. Pe alte două laturi, pe 
coloanele corintice se află 8 statui, cu prizonieri daci provenind de la 
forumul lui Traian. Având în vedere că monumentul se află pe teritoriul 
grecesc este greu de revendicat patrimoniul, însă trebuie apărat interesul 
istoric al românilor pentru bazoreliefurile care-i reprezintă pe strămoşii 
noştri daci şi pe regele Decebal. Socotim că există motive obiective care 
justifică interesul nostru istoric asupra acestui patrimoniu pentru care 
trebuie doar identificat cadrul juridic care să rezolve chestiunea în fond. 
 
MUNTENEGRU 
1. Cetine - „Biserica vlahilor”, construită de voievozii vlahi din 
Mun tenegru pentru populaţia vlahă sau românească, având centru la Ceti 
ne. În secolul al XV-lea istoria sârbească îl pomeneşte pe „Radule 
Voievod”, care avea moşii de la Cetine până la lacul Doiran din nordul 
Albaniei. 
Aici sunt pomenite câteva clanuri sau ginţi ale vlahilor sau 
românilor, care aveau voievozi şi biserici proprii, cum sunt: Cătunarii, 
Cucii, Drobniaci, etc. La 1492 este pomenit de cronici un celnic român, 
care aflat în transhumantă spre Marea Adriatică spre Perast, a poposit 
întro toamnă sub muntele Durmitor. Aici tâlhari sârbi i-au atacat pe vlahi şi 
i-au omorât pe toţi (bărbaţii, femeile şi copiii), punând stăpânire pe 10.000 
de oi din turma lui Radule Vlah, cu peste 100 de cară, căruţe, încărcate cu 
bunuri pentru iernat, sute de cai, asini, câini, etc. Chiar şi soarta 
voievodului „Radu Voievod al Vlahilor” de la Cetine, a depins tot de sârbi 
(familia Cernoevici secolul al XV-lea) care l-au ucis pe el şi familia sa 
punând mâna pe palatele sale, biserica şi toate moşiile până la Doiran în 
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nordul Albaniei. Cu toate acestea, avem probe din cronicile şi 
documentele sârbeşti, că în Evul Mediu după căderea Serbiei în robie 
otomană la (1389 şi până la 1833), toate mânăstirile şi bisericile sârbeşti 
au fost ocrotite şi ajutate cu danii anuale, de către domnitorii români sau 
vlahi. 
Există documente pentru 31 mânăstiri sârbeşti, întreţinute cu donaţii 
consistente în bani, sare, etc. de domnitorii din Ţara Românească. În 
ultimele două secole puţini istorici sârbi, au recunoscut binefacerile pe 
care le-a adus naţiunea românească pentru a nu dispare cultura 
sârbească, care după eliberare, în 1833 ne-au făcut şi ne fac cele mai 
inexplicabile dificultăţi 
în Timoc, Macedonia, Banatul de vest. Ei sunt convinşi că românii în 
Balcani, au apărut după slavi, încât românovlahii sunt trataţi ca nişte 
toleraţi venetici în casa lor, de aceea nu ar mai trebui să pretindă drepturi. 
Sub Miloşevici apăruse teoria că „dacii” sunt sârbi. A fost avansată şi 
teoria că românii sunt venetici în Dacia, veniţi din Siberia şi Asia peste 
„Slavini adică sârbi”, iar dacii au fost sârbi. 
 
BULGARIA 
1. Basarabovo, mânăstirea Sf. Dimitrie zona Nicopole a fost în trecut 
românească şi posedă icoane pe lemn cu inscripţie în română şi 
greacă. 
2. Giumaia de Sus, şcoala primară românească mixtă înfiinţată de 
Statul Român la 1896 şi subvenţionată până la al doilea război mondial. 
3. Sofia, gimnaziu mixt românesc, în prezent liceul românesc sau 
institutul român din Sofia înfiinţat în 1934 la stăruinţele ambasadorului de 
la Sofia, Vasile Stoica, desfiinţat în 1946 şi reînfiinţat acum câţiva ani. 
4. Biserica românească din Sofia, singura instituţie culturală existentă 
în cele 5 ţări balcanice „prietene”! 
5. Şcoala primară românească, înfiinţată la 1895, cu sprijinul socie 
tăţii „Unirea” şi al statului român, subvenţionată de statul român. 
6. Târnovo, biserica „Sf. Constantin şi Elena”, construită în 1894. 
Este importantă deoarece păstrează o statuie în marmură a unui filantrop 
bulgar, statuie executată la comanda bancherului bucureştean Evloghie 

pimpi
Highlight

pimpi
Highlight



Gheoghiev şi executată de Ion Gheorghiu. E vorba de statuia 
mitropolitului Tanaret Raşev. La Târnovo, fosta capitală a Imperiului 
româno-bulgar 1186-1280, a existat biserica Sf. Dumitru construită de 
principii vlahi Petru şi Asan, iar de la 1864 s-a construit prima şcoală 
românească pentru românii din Bulgaria de către aromânul Anastasescu. 
7. Biserica cea mai veche de la Albotina, construită la începutul 
creştinismului, când strămoşii noştri se rugau în catacombe; se află la 15 
Km sud-vest de Vidin, săpată în inima unui deal de calcar care a avut unii 
pereţi sculptaţi. Astăzi este un monument de patrimoniu universal din 
epoca preistorică sau a primilor creştini, Localitatea Măgura-preistorică. 
În regiunea de sud a Timocului spre munţii Măgura, la 16 Km vest de 
oraşul Dimovo lângă satul Rabişa la o înălţime de aproximativ 461 m se 
află peştera Măgura şi lacul Rabiş. Peştera conţine cele mai valoroase 
urme preistorice, cu o vechime de 4 milenii. Are o peşteră de aproximativ 
2,5 km cu stalactite şi stalagmite splendide. Desenele în piatră se află 
la urmele creştinilor din secolul al III-lea şi al IV-lea în Moesia Superioară, 
pe care francezii o numesc în secolul al IX-lea „Timoceania” şi 
„Timoceani”, iar pe locuitori Mizi. 
8. Monumentul Eroilor români de la Raţiaria-Arceri, Bulgaria, se 
află la 17 Km est de Vidin având un amfiteatru deasupra de orăşelul 
Arceri-Raţiaria, care datează din epoca romană, pe care se pot găsi 
vestigii importante. La intrare în complexul Ratiaria, rămas în paragină şi 
fără interes din partea administraţiei, se mai poate citi pe pietrele rămase 
printre bălării următoarele: „Anastasia/Semper floreat/Ratiaria”. Spre 
Dunăre, în partea de nord-est, s-a ridicat Monumentul eroilor Români de 
la 1877, care în anul 2000 se afla într-o stare jalnică. Piatra este crăpată, 
în jur nu se vede un semn de veneraţie pentru cei care au eliberat cu viaţa 
lor o Bulgarie îngenunchiată. Soldaţii români au murit pentru o lume fără 
memorie, nerecunoscătoare. Monumentul iniţial a fost în centrul comunei, 
însă din ură faţă de eliberatorii români, „patrioţii bulgari" l-au demontat 
şi l-au aşezat pe promontoriul din colţul de răsărit al amfiteatrului Ratiaria. 
Locuitorii bulgari nici nu ştiu că acesta este monumentul ridicat în 
memoria eroilor români care i-au eliberat la 1877. Pe monument scrie: 
„Eroii români eliberatori". Locul bisericii episcopale din secolul III-IV 
înălţat de creştini la Ratiaria nu este îngrijit, şi nici cunoscut de localnici, 



cu semnificaţie religioasă antică. Unele ghiduri şi cărţi bulgăreşti arată 
că în secolul al III-lea Ratiaria aparţinea de Dacia, fiind o cetate puternică 
de apărare la Dunăre. Istoria bulgărească tratează cu indiferenţă 
monumentele istorice din nordul Bulgariei, iar ghizii de la Vidin nu ştiu că 
acest oraş a fost eliberat de armata română, în 1877-78 pentru că în şcoli, 
se învaţă, că a fost eliberat de armata rusească. 
9. Baba Vida, este cetatea sau fortăreaţa Vidinului, construită de romani, 
apoi întărită de turci ca şi de români. Numele iniţial era Bononia, 
în epoca Principatului ţarat de Vidin, a lui Stratimir, se numea Bdin, iar 
românii localnici îi spun şi astăzi Dii. Ivan Stratimir în secolul al XIV-lea 
e pomenit de localnici ca unul dintre al lor, de neamul lor, căsătorit cu 
principesa Ana, nepoata lui Vlaicu Vodă, care a scris cartea „Cronica 
Vidinului" 1935, cartea publicată în Bulgaria este scrisă de o româncă. 
Fortăreaţa Vidinului numită de bulgari „Baba Vida”, este importantă pentru 
români, deoarece Vlaicu Vodă „la chemarea locuitorilor” românovlahi, 
trece cu oştirea şi-i bate pe turci. Este primul război al creştinilor cu turcii, 
pentru apărarea civilizaţiei creştine. În această cetate erau închişi şi 
condamnaţi la moarte toţi patrioţii românilor din Timoceania - Timoc, dar şi 
a bulgarilor. Baba Novac, haiduc renumit timocean născut în insula de 
lângă Tabula traiană „Portiţa”, a stat închis în această cetate până la 80 
de ani. După ce turcii i-au scos toţi dinţii, l-au eliberat. De aceea, trece 
Dunărea înrolându-se în armata lui Mihai Viteazul chiar la această vârstă. 
Se ştie că datorită iniţiativei acestuia, Mihai Viteazul îi bate pe unguri la 
Şelimbăr, lângă Sibiu, unind Transilvania cu Ţara Românească la 1600. 
10. Biserica Sf. Paraschiva sau biserica îngropată din Vidin, este 
construită de Matei Basarab, aşezată pe strada Cneaz Boris nr. 15 
langă 
cazarma în formă de cruce. S-a numit biserica îngropată deoarece în 
Balcani bisericile creştine puteau să fie construite numai dacă erau 
îngropate. 
La intrare se vede piatra pe care stă scris numele ctitorului, 
voievodului 
Matei Basarab. Este cea mai veche biserică din regiune. Biserica lui 
Matei Basarab a fost renovată, s-au păstrat picturile şi slujeşte în limba 



bulgară, un preot „patriot” care în 1995 nu permitea televiziunii române, să 
filmeze picturile şi numele ctitorului român. 
11. Biserica românească din Cumbair, a fost zidită de preotul român 
din Banatul de vest (Vladimirovăţ) Samoil Dragsin după 1859, împreună 
cu fiul său Petru. A fost trimis în Timocul sârbesc de către episcopul 
romano catolic Sillaghy din Oradea, pentru a salva bisericile româneşti 
dintre Timoc şi Vidin de la „bulgarizare”. Cu banii primiţi din partea bisericii 
unite, zideşte biserica la intrarea în Vidin, nu departe la „Blokuk Kapia”, 
unde erau spânzuraţi şi executaţi românii care se răsculau împotriva pute 
rii turceşti. La început biserica a fost din lemn şi are meritul că a atras vreo 
18 sate la religia unită, legată de Roma, în care s-a oficiat slujba în limba 
română până în anul 1921, în toate bisericile din zona Dii. În celelalte bi - 
serici dintre Timoc-Vidin şi Valea Dunării până în Dobrogea slujba bi - 
sericească s-a făcut în slavonă până azi. Biserica din Cumbair a fost zidită 
cu banii episcopiei unite de la Oradea şi există şi azi la periferia Vidinului. 
12. Monumentul Eroilor români de la Plevna şi biserica românească 
de la Plevna, sunt construite pe cheltuiala Statului Român şi sunt bunuri 
de patrimoniu ce aparţin Statului Român, în memoria eroilor de la 1877. 
13. Monumentul de la Ostrov, închinat eroilor români căzuţi în 
războiul de la 1877 şi 1917. A fost dărâmat din iniţiativa unui primar bulgar 
din Constanţa, după 23 august 1944. 
14. Monumentul Eroilor Români de la Smărdan, a fost construit 
după vizita regelui Carol I la 1878 la Vidin în satul bulgăresc Smârdan. 
Monumentul era de 15 m înălţime, din marmură, deasupra triumfa zeiţa 
Victoria, cu o coroană de lauri în mână. În apropiere era osuarul celor 
aproximativ 1.000 soldaţi români căzuţi în bătălia de la Smârdan-Vidin. 
Monumentul a dispărut într-o noapte în 1913 după ce armata română 
(400.000 soldaţi) au trecut Dunărea şi s-au oprit în faţa Sofiei pentru a opri 
înaintarea armatei bulgare împotriva Serbiei şi Greciei. În locul acestui 
monument din iniţiativa domnului ing. Ivan Alexandrov, preşedintele 
Asociaţiei Vlahilor din Bulgaria s-a înălţat o cruce din fier forjat, de 
aproximativ 2 m înălţime pe acelaşi loc în satul Smârdan unde a fost 
impunătorul monument. Sfinţirea a avut loc în anul 1995. 
 
TURCIA 
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1. Biserica Sfânta Parascheva din Istanbul, construită de domnitorul 
Constantin Brâncoveanu în anul 1692, resfinţită la 27 septembrie 
1998 de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I şi Prea Fericitul Părinte 
Patriarh Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe române. Biserica se află în 
patrimoniul Statului turc şi în folosinţa Patriarhiei Ecumenice, care o 
foloseşte foarte rar, din cauza numărului foarte mic de enoriaşi greci. Cu 
sprijinul statului român, Statul turc a acceptat ca Biserica să fie preluată 
în folosinţă de Parohia ortodoxă română din Istanbul, înfiinţată în ia nuarie 
2001, 
2. Palatul Cantemir, situat în Cartierul Fanar din Istanbul, str. Vo - 
dina nr. 12, în care a locuit domnitorul Dimitrie Cantemir în perioada 
1688-1710. Palatul dispune de o mare curte exterioară, în care se află şi 
o biserică ce a servit marelui voievod. Se are în vedere întreprinderea de 
demersuri pentru amenajarea palatului ca centru de cultură şi spiritualitate 
românească. În perioada interbelică România subvenţiona peste 150 
de şcoli româneşti - aromâneşti (primare, gimnaziale, licee, o şcoală 
normală, una profesională, o şcoală superioară de comerţ şi un internat 
universitar la Istanbul şi câteva zeci de biserici), acţiune sistată în 1948. 
 
Obiceiuri de la românii din Timoc 
Săptămâna Patimilor 
Sfinte Isuse Hristoase, coboară peste noi, cei ce te vedem, te simţim 
şi te iubim; coboară în aceste zile străluminate de freamătul primăverii, 
care se anunţă că este pe cărare şi e gata să înflorească cornul din gră 
dina mea, de la Măricheşti, pe care bunicul meu ni-l arăta nouă, copiilor, 
în fiecare primăvară, zicându-ne: „cât timp vedeţi cornul înflorit în coastă, 
deasupra de fântâna de la Măricheşti, să ştiţi că Dumnezeu a coborât cu 
o parte din sufletul lui în lumea şi în neamul nostru, al Sănduleştilor”. 
Am scăpat de iarnă, am scăpat şi de moarte şi iată că o să vedeţi pe 
Dealul Mare, ciocârlia cum săgeată băierile cerului şi zboară în valuri, în 
valuri, cu o strălucire de stea vrăjită de sfinţi, cântând pentru fiecare 
plugar, care osteneşte pe brazdă, mânând văcuţele lui la plug, ca să 
răstoarne brazda în holdele locuitorilor luminaţi din satul Zlocutea sau 
Casa Rea de pe Timoc, din Sârbie. 
Noi, copiii ne adunam în cârduri, cârduri sau în grupe mici, cioplindu- 



ne singuri pentru joc: flueiere, piuri, pistocală, ţâşnitoare, vapor, 
car de foc şi mai ales câte un „condac”, pe care îl făceam din tuburi de 
puşcă aruncate de părinţi. Cu cât se încălzea emisfera, şi berzele 
călătoare veneau din ţări îndepărtate şi se puneau în cuiburi, aşezate pe 
coşurile caselor noastre bătrâneşti; după ce auzeam clămpănitul lor 
deasupra casei bunicului Călin, ca un concert care anunţa primăvara 
peste sat, noi săream de bucurie că în cele din urmă au venit berzele şi 
ne-au adus primăvara. 
Peste câteva zile, soseau şi cucii, pupezele, rândunelele şi alte păsări 
călătoare, care ne umpleau sufletul de lumină şi de bucurii. Pe atunci, noi 
copiii abia ne ridicam şi dintr-o dată unii deveneam ciobănaşi, pe la 5 ani, 
cum eram eu, iar vărul meu, Pătruţă, zis Ploscă, încă la 5 ani sugea şi 
refuza să meargă cu oile, pe Dealul Mare. 
În tema de astăzi, noi am dori să vorbim despre „Săptămâna Patimilor” şi 
obiceiurile legate de Sfintele Sărbători. Cititorul neavizat, va 
observa că sărbătorile şi „Patimile de Paşti” au două trepte sau scări, 
prima ar fi scara primitivă pe care s-au alcătuit din vremurile vechi sau 
foarte vechi ale istoriei; şi a doua treaptă este cea a creştinismului, latura 
religioasă, despre care românii din Timoc n-au o imagine limpede şi de 
când au venit slavii peste ei, adică sârbii şi bulgarii, care sunt în proba de 
foc a asimilării totale a românilor din dreapta Dunării şi din Balcani. Din 
cauza lor, fraţii noştri din dreapta Dunării s-au îndepărtat de biserică şi 
după cum vom vedea şi-au format propria casă de rugăciune şi propriile 
obiceiuri primitive, pe care le mai păstrează şi astăzi, pe ici pe colo. 
Poate că Dacia Aureliană sau Dacia Ripensis, zisă Timoceania şi 
azi Timoc, ar putea fi singurul loc din lume şi din Europa, în care obice - 
iurile vechi, păgâne ,din „Săptămâna Patimilor”, se mai păstrează într-o 
formă autentică. 
Când fetele mari simţeau că vine primăvara, se „învăruicheau” (înfrăţeau) 
şi dădeau chiote peste sat, ca şi când ar anunţa venirea unui Mântuitor 
pe pământ. Însă acest Mântuitor, era primăvara şi de aceea, mai 
toate obiceiurile de primăvară, sunt legate de mâna şi sufletul tinerelor 
fecioare, care se ridicau din căsuţele sfioase şi albe ale locuitorilor din 
satul meu natal. 
Mai întâi mătuşile noastre anunţau că vine „Lăsatul de post”, cu 7 



săptămâni înainte de Paşti. Nu era uşor să conduci o casă la românii din 
Timoc, fie din Serbia, fie din Bulgaria, sau la aromânii din Grecia ori din 
Albania, etc., deoarece toate aceste obiceiuri erau păgâne şi se 
transmiteau 
de sute şi mii de ani, din generaţie în gene-raţie. 
Mai întâi, ziua cea mai importantă a Lăsatului de Post de Paşti, începea 
cu „Sărbătoarea Alioşului”, care era de cu seara, când băieţii şi 
fetele aţâţau focurile prin curţile lor şi strigau ca să audă, mai ales vecinii 
şi călătorii: „Alioş, alioş/Să-l băgăm pe Vlaicu lu’ Cristina-n coş/Să facem 
leagăn de mătasă/Să-l atârnăm la fereastră/Toată lumea care-o trece, să-l 
privească/Şi să se minunească!”. 
În acest timp, cam după cină, răsunau buciumele din mai multe 
colţuri ale satului, unele dinspre Făget, altele dinspre moară, altele de la 
ai lu Jica, de la Sănduleşti, de la Păşuicheşti şi alţii. Era un cănun să 
ajungi să ai de Paşti buciume, pentru că prăpădiseră toţi teii din păduri, în 
căutare de buciume. De aceea se ajunsese ca tineretul să-şi rişte viaţa şi 
să treacă în pădurile de la Tianuţ, Deleina sau Rabova şi să vină cu două, 
trei buciume, noaptea. Dacă ar fi fost prinşi de grănicerii „bugari” ori sârbi, 
ar fi putut fi împuşcaţi, însă ei ţineau morţiş să aibă bucium ca să anunţe 
pe străbunii lor din morţării, că vine primăvara şi vin Patimile lui Isus. 
După ce buciumaşii tăiau tăcerea nopţii cu veştile lor din străfunduri 
de vremi, tineretul în mijlocul satului pregătea focul cel mare pentru 
încălzirea morţilor, foc care necesita două sau trei cară de lemne. Îndată 
după cină, veneau lăutarii în mijlocul satului, la horă şi acolo li se dădea 
foc lemnelor, anunţându-i pe toţi că e momentul să coboare să vadă 
lumina ce se trimite morţilor şi să dea de pomană bucate, basmale 
galbene ori albe şi alte lucruri pentru cei plecaţi dintre noi. 
Focul ţinea câteva ore şi fiecare dintre locuitorii care aveau morţi 
mai proaspăt îngropaţi, sau mai vechi puteau să le dea câte o horă de 
pomană. 
Dacă vroiai ca să primească morţii mâncare, lăutarii primeau câte 
un colac sau bani ca să fie plătiţi sfinţii, să poată ajunge până la 
Dumnezeu. 
În zilele următoare, fetele şi băieţii ardeau de nerăbdare să se dea în 
„scurcium”, „scârţoaică” sau în „vurdum”. Scurciumul consta dintr-o 



frânghie lungă de vreo 15 metri, care se alina pe o creangă de nuc, alun 
sau pom, băieţii îndoind frânghia la mijloc, ca să-i aranjeze un şezut, pe 
care stăteau fetele, iar flăcăii le luau şi le aruncau în cer să le vadă lumea 
şi ţara, iubiţii şi părinţii. În sate erau zeci şi sute de „scurciume”, însă erau 
mai puţine „scârţoici şi vurdume”. Scârţoaica era opera băieţilor, care 
făceau un fel de leagăn sau huţuluş, în care se legănau numai fetele, 
împinse de flăcăi sau „dănaci”. Mai sigur era însă vurdumul, care se făcea 
pe la răscruci în două, trei locuri ale satului, unde se împlânta în pământ 
un stâlp cu o roată de car deasupra, pe care se punea o loitră, fetele 
aşezându-se de o parte şi de alta a loitrei, câte 5-6, iar băieţii le învârteau 
până îi treceau toate apele. În acest timp, cântau lăutarii, iar fetele cele 
mai iscusite urezau de răsunau văile şi se mişcau dealurile. Simţeai cum 
răsar din pământ nu numai toporaşii, ţâţa oii, brebeneii, bujorii şi liliacul, 
dar simţeai adierea crudă a pământului, care îşi schimba culoarea şi se 
îmbrăca într-un veşmânt verzui dorit de Dumnezeu şi de întreaga suflare 
omeneasă. 
În prima săptămână de Post a Paştelui cade sărbătoarea lui Sân’ 
Toader, care de fapt corespunde solstiţiului de primăvară. Obiceiul, la înce 
put a fost împrumutat de la urmaşii daco-romanilor şi de slavii din sudul 
Dunării, sârbii şi bulgarii, care se mai pomenesc şi azi pe ici pe colo, 
răzleţ, în anumite ţinuturi, mai izolate de civilizaţie. Dar în întreaga arie 
geografică de la sud de Dunăre, numită Timoc sau Dacia Aureliană există 
şi credinţa că în noapte, Sân’ Toader merge călare pe un cal alb şi calcăn 
picioare pe oricine-l întâlneşte. Sân’ Toader zboară ca o pasăre, dar calcă 
şi pe pământ, întocmai ca Iovan Iorgovan. Deşi prezenţa lui este întreaga 
săptămână, cel mai activ este în Marţea lui Sân’ Toader, când pericolul de 
a călca în picioare pe cei ce nu stau la casele lor este sporit. 
La românii sud-dunăreni, timoceni, „trupul” lui Sân’ Toader cade în 
Joia Mare, de aceea se numeşte şi „Sân’ Toader al Mare”. Femeile care 
respectă aceste cutume cu o sfinţenie deosebită şi azi, nu lucrează 
întreaga săptămână. În apropiere de Porţile de Fier se ridică muntele în 
formă de con, Stolu, la sud de Cladova. Femeile din satele din jurul 
acestui munte, precum şi din muntele „Delă Iovan”, serbează „Vinerea lui 
Sân’ Toader” sau „Vinerea Stolului”. În veşminte de sărbătoare şi chiote 
urcă muntele pentru a culege „Iarba Vântului”, sau „Iarba Mare”, denumită 



în alte părţi şi Oman. Cu leşia realizată din această plantă, fetele speră să 
le crească părul frumos, cât coada iepelor. 
În timp ce fecioarele se spală, o femeie în vârstă recită versurile, ca 
un ceremonial sacru: 
„Sân’ Toadere 
Sân’ Toadere 
Dă-i cosiţă fetelor 
Cât coada iepelor 
Dă-i la fete un dănac 
Şi la babă un colac, 
Dă-le rod de popâlnic 
Stâlp de casă, un voinic.” 
Pe râul Timocul Negru şi Timoc, ceremonialul este acelaşi, numai 
că fetele merg pe câmp însoţite de flăcăi şi tarafuri culegând Iarba 
Vântului şi întinzând hore pe câmpul plin cu această plantă. Seara când 
se spală fetele cu leşia din Oman, cea mai vârsnică femeie recită 
versurile: 
„Sân’ Toadere, 
Sân’ Toadere, 
Las cosiţa capului 
Cât coada calului. 
Alioş! Alioş! 
La Ioana pe coş! 
Să batem pârâu prin uşe, 
Să se spele de cenuşe, 
Să-i facem leagăn de mătasă 
S-o ia Conea acasă.” 
Obiceiul este menţionat în întreaga Serbie, până şi la Kosovo – 
Câmpia Mierlei, unde mai sunt sate româneşti şi acolo s-a desfăşurat 
renumita bătălie a creştinilor contra turcilor de la 1389. Aici sunt 
semnalate întreceri de cai, cum erau şi în alte zone geografice din Dacia 
Traiană. 
În Banatul românesc şi Banatul de vest este pomenit Sân’ Toaderu 
şi întrecerile de cai, precum şi jocul de măşti, numite „faşanche” la 
Biserica Albă şi Valea Dunării. 



Unele din aceste sărbători, care îşi au originea în cavalerul trac, deci 
moştenit de la strămoşii daco-romani, s-a păstrat până în nordul Moldovei 
şi sudul Balcanilor, unde a existat viţă românească. Pe alocuri obiceiurile 
au suferit contaminări cu civilizaţia şi imaginaţia proprie a regiunii. 
Spre izvoarele Timocului şi Niş – Procuple se păstrează încă obiceiul 
rămas de la cavalerul trac, în legătură cu sărbătoarea cailor. Cultul 
cavalerului trac legat de sărbătorile lui Sân’ Toader, sunt o urmă cu 
fundament generat de cultul calului în cadrul ciclului sărbătorilor de 
iarnă sau primăvară, un cult magic, având ca scop agrar, asigurarea 
fertilităţii, fecundităţii şi sănătăţii. 
Chiar dospirea şi frământarea pâinii într-un ritual magic în sâmbăta 
lui Sân’ Toader, pentru a servi cailor, are o semnificaţie simbolică, ca şi 
ritualul identic practicat de Crăciun. Colacul calului se gustă mai întâi de 
călăreţ în Sâmbăta lui Sân’ Toader şi abia după aceea se îmbie calul, 
stropindu-l cu vin şi împodobindu-l cu busuioc. Hrănirea calului cu pâine, 
alergarea acestuia peste câmpii, face legătura magică între grâu pe de o 
parte, care asigură permanenţa existenţei umane şi animale şi dorinţa 
zborului spre lumină şi soare, fără de care nu ar fi posibilă fertilitatea şi 
fecunditatea. 
Amintim că la Srebârniţa şi cetatea romană Dauvonia în Bosnia mai 
poţi vedea pe pietrele funerare, autenticitatea femeii românce de azi, care 
seamănă cu portul românesc de azi, dar poţi vedea pe viu cum a fost 
cavalerul trac acum 2000 – 3000 de ani. Se poate vedea prezenţa unor 
cavaleri pe pietrele funerare, în mantia fluturând, având în mână o 
măciucă şi pe cap purtând o căciulă ca în munţii Banatului sau în Homole 
în Timoc. 
Putem susţine că ne-a rămas de la zeul dacilor Zamolxe, obiceiul 
numit „kapnobatai”, care reprezintă la strămoşii noştri o semnificaţie de 
purificare a trupului şi a sufletului, odată cu venirea postului mare de 
paşti, care interzicea folosirea în alimentaţie a cărnii. E posibil ca acest 
obicei să corespundă la noi românii cu trecerea prin marile focuri, care 
preced săptămâna patimilor. 
Poate că nu greşim dacă susţinem că obiceiul „kapnobatai”, rămas 
sub acest nume de la daci, să aibă o relaţie legată de cultul calului sau 



Sân’ Toader şi focurile purificatoare de dinainte de Paşti, care se fac 
pentru încălzirea şi pomenirea morţilor. 
După Sân’ Toader urmează Floriile, care cad întotdeauna duminica 
înainte de Paşti. Atunci femeile se scoală dis de dimineaţă, se dichisesc 
şi se duc la tămâiat, cu oala plină de cărbuni şi cu salcie. Femeile obişnu - 
iesc să stea de vorbă cu morţii, fie cu părinţii, fie cu feciorii lor plecaţi de 
timpuriu. Le spun noutăţi, cât le este dor de cei morţi şi cât li se uscă 
inima după ei, de aceea îi bocesc şi încălzesc cu focul adus din casă. 
O sărbătoare de neuitat este „Joia Mare” sau „Joimărica”, care cade 
întotdeauna în ziua de joi, îainte de Paşti. Toată suflarea caselor, fie bă - 
trâni, fie tineri, se scoală de noapte şi merg la fântână să facă foc pentru 
cei morţi şi să le dea apă. Fetele îşi pun găleţile pe cobeliţă, copiii o iau 
după ele sau după mumele lor şi fiecare adună de pe câmp boji, tufă, 
paie, orice arde repede. Se aţâţă focul lângă Fântâna de la Măricheşti, 
alteori la Fântâna Mare, la Fântâna de la Braniştea Podului, ori la Fântâna 
de la Ungureni, unde ne pică mai bine şi ne este mai aproape. După ce se 
aprind focurile, fetele şi femeile umplu găleţile cu apă şi toarnă câte o 
găleată pentru fiecare suflare omenească, moartă sau vie. Ele o încep 
cam aşa: 
„Apa asta să fie pentru sufletul şi bunătatea lui Dumnezeu, 
Asta să fie pentru Maica Precista 
Asta să fie pentru Joia Mare, 
Apoi pentru moşu, moşica, bunica şi copii mei, cutare şi cutare....” 
Apoi urmează datul apei pentru cei vii, femeia vărsând găleata cu 
apă, îşi face cruce şi zice: „Apa asta să fie pentru cei vii, pentru omu meu, 
Ioniţă, pentru socrul meu, Preda, pentru soacra mea Gherghina, pentru 
fratea, Pătruţă, pentru leica Stana, şi toate neamurile noastre de pe 
pământ”. 
Unii obişnuiesc în Săptămâna Mare, să-şi pună pomană de vii, de 
„Sărindar”, atunci când n-au copii şi nu sunt siguri că urmaşii lor le vor 
pune pomenile, aşa cum este „adetul” la noi, pe Timoc. De aceea îşi pun 
pomana în Postul Mare. 
Românii din dreapta Timocului pun „Sărindarul” la cei 800 de 
morţi, care au fost măcelăriţi de turci în răscoala românilor timoceni de 



la 1876, luna mai, pe locul numit Trimberg, unde cele 800 de trupuri 
neînsufleţite au stat aproape un an neîngropate, din ordinul turcilor. Azi, 
unii bulgari istorici şi cărturari se feresc de politrucii de la Sofia, să 
amintească numele căpeteniei, Ion Ciolac, spânzurat la Dii în locul 
Blokuk Kapia – Oborul de vite, în prezenţa cărturarului austriac, Felix 
Kaniz. Se caută să se arate că răscoala a fost bulgărească, deşi n-are nici 
o legătură cu bulgarii. 
În treacăt amintim că românii din dreapta Dunării, Dacia Aureliană 
sau Timoc, mai au un obicei, să sărbătorească anumite flori, de aceea 
există Sărbătoarea Liliacului, în munţii Homole sau în Mehedinţi, 
Sărbătoarea Bujorului, Sărbătoarea Dragaveiului şi Sărbătoarea 
Frâsânelului, care pe atunci se sărbătorea nu numai lângă Vidin, la 
Albotina dar chiar şi la mine în sat, pe locul numit Poieniţi, unde a doua zi 
de Paşti, românii din trei ţări: Sârbie, Bulgărie şi Rumânie se întâlneau, se 
veseleau şi se vedeau, pomenindu-se ca fraţii. După aceea, încă de când 
eram copil, sârbii au interzis acest obicei, socotind că este periculos 
pentru împărăţie. Va veni vremea când vom scrie teme separate şi pentru 
aceste sărbători ale florilor. 
Femeile după ce se întorc cu găleţile pline cu apă de la fântână 
acasă, după ce i-a adăpat pe cei morţi şi pe cei vii, aţâţă încă un foc în 
maidan, se ia o găleată plină cu apă şi se înconjoară focul udându-l, ca să 
primească pământul binecuvântarea lumii şi totodată recunoştinţa lor 
pentru că îi hrăneşte şi îi adăposteşte. 
Mai există obiceiul ca pe fiecare cartier de sat să se adune grupe de 
copii, numite de ei „taife”, care trebuie să fie mici şi să co-linde din casă 
în casă, cu o târnă în care se adună ouă şi se anunţă intrarea în curte cu 
un clopoţel. Copiii odată intraţi în curte sunt primiţi de femeia cea mai în 
vârstă, care le dă două ouă, sau mai multe, iar un copil mai îndrăzneţ 
recită următoarele cuvinte: „Am venit cu joimărica, să vedem fetele, dacă 
au tors câlţul, dacă au tors lâna, că uite, vine joimărica cu gida (un fel de 
lance), arsă-n foc şi le bagă în fund la toate acelea care sunt leneşe şi 
n-au furşit torsul de iarnă. Că joimărica e mare, cu capul cât baniţa, cu 
picioarele cât rişchitoarele, cu mâinile cât prăjinile şi ochii cât cepele”. 
Încă de joi, lumea pregătea cuptoarele să facă pâine de Paşti, pentru 



că toată iarna nu se vedea pâinea, lumea mânca mălai, mămăligă şi 
alteori obişnuia să facă „Zăbic”, un fel de mălai prăjit; iar când se aflau la 
lucru, la făcut ziduri, case, leauri, ori la arat, la „figurat” pentru vii şi îi 
apuca foamea, singura mâncare pe care o puteau face, era să facă într-
un blid, „zamă de laptele boului”, punând puţină sare şi apă, în care se 
sfărâma mălaiul, şi aceasta era mâncarea omului sărac de pe brazdă. 
După ce copiii au aflat că fetele au fost harnice şi au terminat cu 
munca de iarnă, mai ales cu torsul, se întorc acasă şi împart ouăle 
„frăţeşte”. Eu îmi amintesc că am mers cu puii de paşti după ouă, de vreo 
trei ori şi de fiecare dată am câştigat vreo 70 de ouă. 
Pe atunci oul, la noi în sat, era moneda de schimb; te duceai şi 
cumpărai gaz şi dădeai 5 ouă, cumpărai bomboane şi dai un ou, mergeai 
la vrăjitoare să-ţi descânte de deochi ori să te scape de cine ştie ce boală 
şi dădeai un ou, ori de altă boală mai grea, unde dădeai două ouă. Numai 
atunci când descânta moşica mea Boafa, de „Năjit” sau „Numărătoarea 
cea Mare” la capul unui muribund, avea grijă să nu greşească un cuvânt 
la un descântec destul de lung şi pentru asta se dădeau cinci ouă, era mai 
scump. Dacă vrăjitoarea greşea un cuvânt, fără să vrea, din atâtea 
cuvinte, era semn că omul n-are nici o scăpare şi deci va muri şi atunci se 
lăsa mai ieftin. Vorba ceea: „Leacul fie ori nu fie, numai colacul babii să se 
ştie”. 
„Vinerea Ouălor” cădea înainte de Paşti; în această zi muie-rile au 
grijă să „boiască” ouăle, să le încondeieze şi să le aşeze în soba mică, 
pentru Paşti. 
Aici nimic nu se putea face fără ajutorul nostru, al copiilor. Toţi 
copiii, dis de dimineaţă pleacau pe câmp să adune „verzui”, care să ajute 
la vopsit. Când eram eu copil mic de tot, de 4-5 ani, alergam pe câmp şi 
pe dealuri şi adunam „bujgăţăi” înfloriţi sau sterpi. Cei mai căutaţi bujgăţăi 
erau cei sterpi, care se găseau mai rar, pe care babele îi foloseau în 
cazuri de vindecare de cancer; însă bujgăţăii erau buni numai pentru 
ouăle de culoare galbenă. Dacă vroiai să ai ouă de culoare roşie, trebuia 
să te duci la râpa albă şi să culegi „scumpie”; dacă nu aveai frunze adunai 
rădăcini sau crengi şi se făcea culoarea roşie. Muierile mai ştiau şi alte 
farmece, să combine culorile şi să dea culoarea albastră. Cele mai multe 



fete erau învăţate de mumele lor să încondeieze ouăle cu ceară şi 
chezap, după ce le băgau în apă călduţă de zamă de varză. 
În zilele acestea aveai grijă să nu vorbeşti urât, să nu furi, să nu înjuri, 
să nu înşeli, să nu minţi şi să-ţi ierţi pe cei ce te-au duşmănit, ca să 
ne prindă Săptămâna Patimilor, „curaţi, luminaţi ca argintul strecuraţi”. 
Se curăţau curţile, se afumau oarele să nu le muşte musca columbacă, 
care în vremea aceea mişuna şi distrugeau bunătate de vaci, porci 
şi alte vietăţi. De aceea, unii la arat, mergeau cu un fel de afumătoare sub 
burta vacilor, ca să le scape de la moarte. 
Din Săptămâna Patimilor mai rămânea sâmbăta, când lumea tăia 
miei, iezii ori purceii de paşti. Eu unul, fugeam pe câmp cu oile să nu văd 
şi să n-aud când ai mei tăiau cei mai frumoşi miei şi iezi, să-ţi dai sufletul 
pe ei, că încă sugeau la mamele lor. Ei bine, eu creşteam iezii şi mieii, şi 
ai mei, oameni fără suflet, îi tăiau să se sature de carne şi de zămuri gra - 
se. De aceea, eu, pentru că socoteam după mintea mea, că este un păcat 
să curmi viaţa unei vietăţi atât de fragede şi gingaşe, ca mieii, ca iezii şi ca 
purceii, pentru că îmi era milă de ei şi m-am jurat să nu mai mănânc carne 
şi nici nu am mai mâncat. Mama a avut mare necaz cu mine pentru asta. 
Tot sâmbăta aveam grijă să mergem cu oile pe la săpături, ori pe 
Dosul ăl Mare, până şi pe Bujorna, lângă graniţa cu bugarii, ca să 
culegem rodul pământului, pe care-l adunam în chite, chite, şi-l dădeam la 
mumânile noastre ca să ne scalde. 
Dacă desfăceai floarea de frunze şi dădeai de un fel de făclie 
pământeană, vedeai pe faţa acestei plante, cât grâu, cât porumb, cât vin 
se va face anul acela. De aceea, părinţii noştri ştiau ce fel de an îi 
aşteaptă, pentru că Dumnezeu venea şi le arăta rodul pământului. 
În seara de sâmbătă spre duminică, când are loc „Învierea Domnului 
Isus Hristos”, părinţii noştri aşezau într-un măr din curte un pahar cu 
vin şi pâine, pentru ca în timpul nopţii, Duhul Sfânt să coboare din ceruri 
peste sângele şi trupul Domnului, pe care să-l sfinţească înainte de a 
primi fiecare câte o linguriţă. 
Mare grijă cădea pe capul muierilor când venea paştele, nu numai 
cu pregătirea bucatelor dar şi cu pregătirea „ţoalelor de sus”, care erau 
veşmintele fiecărui om din familie, bătrân ori copil şi care se păstrau în 
stare curată, nepurtate, dar care se îmbrăcau de învierea Domnului şi de 



naşterea Domnului şi după aceea serveau numai la îmbrăcăminte de 
înmormântare. 
De aceea, mari bătăi de cap aveau muierile, nu numai cu ca-lendarul 
băbesc, care era greu de ţinut minte, fiindcă erau cam 70 de sărbători pe 
an, zile nelucrătoare, în care nu se lucra, nu se spăla, nu se mătura, nu se 
spuneau vorbe urâte şi se căuta o împăcare între oameni, natură şi 
animalele sălbatice. 
După primul cântat al cocoşului, mamele ne trezeau, semn că a înviat 
Domnul şi vine Paştele. Pregăteau apă călduţă şi scăldau fiecare copil 
cu rodul pământului, apoi îl îmbrăcau şi îi spuneau să stea pe lângă casă, 
că înviază Domnul şi trece pe la fiecare să-l vadă dacă are ţoalele curate 
şi sufletul curat. Mamele aveau grijă, ca în apa călduţă, de scăldat, să 
pună rodul pământului, la fiecare, cu scopul ca acesta să-l ocrotescă pe 
copil şi să-l păzească de boli şi alte nenorociri, iar familiei să-i dea rod în 
copii şi oare multe. 
Aşa că dimineaţa, când răsărea soarele, venea bunicul meu, Călin, 
socotit după datini, un fel de preot al familiei; aşeza o brazdă de pământ 
cu iarbă verde în casă şi altă brazdă în afară de pragul casei. Acum urma 
ca fiecare să primească Paşti, o linguriţă de vin şi pâine,din paharul care 
a stat între crengi în măr care se spunea că este o băutură sfinţită, fiindcă 
este din trupul lui Dumnezeu. Moşul dădea un ou roşu sau galben 
fiecăruia şi după ce înghiţeau cuminicătura, moş Călin ridica oul, iar cel 
care se afla în faţa lui, începând de la cei mai bătrâni spre cei mai tineri, 
aveau un alt ou în mâna dreaptă, iar când moşul zicea „Hristos a înviat!”, 
ciocnea oul primului membru din familie, care răspundea: „Adevărat a 
înviat”şi astfel se continua cu ceilalţi, după acelaşi tipic. 
Ritualul se desfăşura numai pe brazda din casă şi din afară de prag, 
unde moşul stătea pe brazda din casă, iar ceilalţi pe brazda din faţă, de 
dincolo de prag şi în felul acesta moş Călin dădea „paşti” la 10-15 membri 
din familie, căci atâţia eram într-o casă pe vremea aceea. Într-un singur 
pat de lemn, destul de învechit, dormea întreaga familie, vreo 17 inşi, 
in majoritate copii, care visau la cuci, berze şi alte păsărici. 
Dimineaţa de Paşti, încă de la cântatul cocoşilor, femeile umpleau 
oalele cu cărbuni şi mergeau la morţărie, să-i încălzească pe cei plecaţi, 
să-i bocească şi să le povestească cănunul de pe pământ. 



În această clipă îmi amintesc că în anumiţi ani, muierile cu copii 
mici, care nu fuseseră botezaţi de preoţi, fiindcă nu există preoţi români, 
ei sunt interzişi, de aceea mamele lor, cam vreo 30 dintr-un sat, urcau 
fiecare pe câte o iapă, şi cu o călăuză cu steag alb sau galben, porneau şi 
se întâlneau la Ungureni, muierile din Zlocutea şi Coilova, apoi cu cele 
din Ţoromaşţa, altele vreo 30 şi mergeau pe firul Timocului ca să audă de 
la preotul din Şpicova sau Işnovăţ, predica în limba română. Se zice că 
preotul acesta, contrar canoanelor bisericeşti, sârbeşti, îndrăznea în 
Sfânta Biserica să vorobească pe limba populaţiei autohtone, deşi era 
socotită de autorităţi o trădare şi nesupunere, preotul se încărca de atâtea 
păcate şi le grăia femeilor venite de la zeci de kilometri, numai să 
înţeleagă ce cuvinte sfinte poate să spună un preot la o lume neînvăţată 
nici să scrie nici să citească. 
Convoaiele cu cai porneau de cu seara, mergând cam în ordinea 
aceasta, primele 30 de femei erau din Ţoromaşţa cu călăuza lor şi cu 
steagul lor, apoi cele 30 de muieri din Zlocutea, satul meu, din care a 
făcut parte şi muma, care m-a dus şi pe mine să mă miluiască şi să mă 
boteze „popa românesc”; apoi urmau femeile din Coilova, alte vreo 30 şi 
ceva, toate cu copii în luică, legate ca un hamac la spate, după obiceiul 
pământului. 
Un şir de peste 300 de cai, umplea o vale de peste un kilometru şi 
ceva şi dădeau impresia că au plecat la război să îl caute ori să îl simtă pe 
Isus Hristos cum înviază şi să i se plângă că nişte netrebnici şi lepădături 
ale societăţii, fie sârbi, fie bulgari, au ajuns stăpâni peste ei şi vrea să ne 
stingă neamul; şi de aceea mergeau la preot să i se plângă şi să asculte 
cuvântul spus de Dumnezeu în această zi sfântă a învierii Domnului. 
Isus s-a răstignit pentru noi pământenii. Sfântul Pavel a fost răstignit 
la Roma pentru a răsplăti păcatele împărăţiei, Sfântul Andrei a fost 
răstignit de greci la Patras ca să se ierte păcatele acestui neam, 
românii din Timoc – Serbia şi Bulgaria , cu aromânii din Grecia – 
Albania, sunt răstigniţi pentru ca să se nască un alt neam vrednic de 
mântuirea lui Dumnezeu . 
Christos a înviat!!! Tuturor fraţilor şi celor de alte neamuri. 
Cristea SANDU TIMOC- 2008, primăvara 
 



Chestiunea timoceană 
În Serbia, între Valea Timocului (vale care e graniţa dintre Bulgaria 
şi Serbia), Valea Moravei (vale în interiorul ţării, care separă zona de 
centrul Serbiei) şi Dunăre (fluviul din nord în care ambele râuri se varsă), 
pe teritoriul a 18 plase din 4 judeţe, sunt în prezent circa 300000 de 
personae care vorbesc româneşte, în 202 localităţi: 154 româneşti şi 48 
mixte. 
Provincia Autonomă Margina - regiune românească în cadrul Imperiului 
Otoman, între 1565 şi 1833, când Serbia nu exista ca stat - condusă din 
Negotin numai de cneji români de când s-a constituit, a fost cedată de 
către Imperiul Otoman în 10 iunie 1833 nou apărutului stat sârb la presiu - 
nea Imperiului Ţarist (care în 16 mai 1812, prin raptul Basarabiei, a creat 
precedentul); de atunci drepturile românilor / ce au fost exercitate sub 
otomani / au fost anulate de către sârbi, începând cu trecerea în pa tri - 
moniul Bisericii Ortodoxe Sârbe a 87 de biserici şi 17 mănăstiri româneşti 
din zonă, cu exerciţiu religios numai în sârbă, schimbarea în forme 
sârbizate a numelor, colonizarea zonei cu sârbi, învăţământ numai în 
sârbă, etc. - situaţie perpetuată până azi. Dintotdeauna locuitorii vorbesc 
rumâneşte şi îşi spun rumâni iar sârbii îi numesc vlasi şi afirmă că vorbesc 
vlaha - ceea ce, conform propagandei sârbe, e diferit de rumunski (prin 
rumunski însemnând români care vorbesc româna, aparţinând poporului 
român, în legătură cu ţara numită România). Invenţia utilizării a două 
cuvinte pentru acelaşi neam nu este invenţie sârbă (căci similar se mai 
utilizează maghiari / unguri, nemţi / germani, etc.) însă etichetarea că 
vlahii şi românii sunt din neamuri diferite e sârbă, deoarece deranjează 
prin număr: ar fi prea mulţi români la sud de Dunăre şi la nord de Dunăre, 
astfel încât a apărut diferenţierea făcută de propagandă - românii nu 
trebuie să existe la sud de Dunăre. În prezent, localnicii au acces foarte 
limitat la mass-media în limba proprie. În Serbia, la sud de Dunăre, nu 
există nici o şcoală (de nici un nivel - primar, gimnazial, liceal sau 
universitar) la care să se predea în limba pe care o vorbesc locuitorii 
acasă; Serbia nu este de acord nici cu şcolile bilingve. Nenumăratele 
petiţii ale localnicilor pentru educaţie în limba maternă au fost respinse de 
către autorităţile sârbe, abuzul fiind manifestat şi în acest moment. Serbia 
nu respectă Carta Europeană a Limbilor (pe care a ratificat-o, cu multe 



amendamente, în 1 iunie 2006) şi - cu toate că şi legislaţia naţională a 
Serbiei o prevede acolo unde peste 15% din populaţie nu e sârbă – în 
sudul Dunării nu este altceva decât propaganda superiorităţii coloniştilor 
sârbi, într-un dispreţ profound faţă de nevoile autohtonilor. Libertatea 
religiei încă nu este o realitate în acea parte a Serbiei, cel mai recent act 
de hărţuire fiind caterisirea protopopului Bisericii Ortodoxe Române din 
sudul Dunării, de către Bise rica Ortodoxă Sârbă, în 16 octombrie 2008. 
 
Ce vor europenii? 
Europenii vor integrare. Integrarea europeană este bilaterală, manifestată 
de către cei care o vor - atât de către cei care o solicită, cât şi de 
către restul europenilor - rezultând o „căsnicie” la dorinţa părţilor (poate 
din interese diferite – după părerea necunoscătorilor / cunoscătorii însă 
ştiind ce este: casă europeană comună). Serbia din 3 aprilie 2003 face 
parte din Consiliul Europei – uşa de intrare în Uniunea Europeană – 
pentru aderarea la care demersul sârb a fost ofi cializat în 9 septembrie 
2008, prin ratificarea Acordului de A sociere de către Adunarea Naţională 
a Serbiei. 
Având statutul de stat membru al Consiliului Europei – organizaţie 
internaţională interguvernamentală - Serbia s-a obligat să respecte 
valorile europene înaintea celor naţionale şi ca atare monitorizarea 
internaţională şochează naţionaliştii sârbi, care o consideră un amestec în 
treburile interne (asemenea atitudine este în afara cadrului legal semnat 
de Serbia). Experienţa europeană în drepturile omului este cea mai 
avansată din lume – Strasbourg găzduind Curtea Europeană a Dreptu 
rilor Omului – iar Serbia oficial este parte / fie că place sau nu unora. 
 
Ce vor românii? 
Românii vor să ajute. Românii din România n-au nevoie de dicţionar ca să 
discute cu românii din Serbia, fiindcă şi la sud de Dunăre şi la 
nord de Dunăre se vorbeşte aceeaşi limbă: româna. Ca ţară înrudită, Ro - 
mânia - prin Acordul bilateral încheiat la Belgrad, în 4 noiembrie 2002 - 
a fost împuternicită să promoveze, să încurajeze şi să sprijine persoanele 
şi organizaţiile din cealalaltă parte contractantă (adică din Serbia / inclusiv 
la sud de Dunăre). Din 7 octombrie 1993 România este membră a 



Consiliului Europei iar din 1 ianuarie 2007 a Uniunii Europene, ultimul 
Acord bilateral al României cu Serbia fiind încheiat la Belgrad în 24 
octombrie 2008 - pentru colaborare economică. România este o vecină 
bună a Serbiei – fiind şi cea mai mare ţară din sud-estul Europei, cu cea 
mai ma re naţiune – iar românii constituie punţile de legătură foarte 
practice şi eficiente pentru integrarea europeană a Serbiei şi sârbilor, 
românii din Serbia fiind şi pentru acest motiv foarte importanţi. Românii 
beneficiază de o experienţă europeană mai bogată decât sârbii, 
cunoaştere care împărtăşită împreună e în ajutorul Serbiei şi cetăţenilor 
săi - fie etnici sârbi ori etnici români. 
 
Ce vor sârbii? 
Sârbii vor asimilare. O practică agresiv de 175 de ani în sudul 
Dunării, permiţându-şi să identifice că locuitorii vorbesc vlaha (chipurile 
o limbă diferită de română – cei mai vocali în susţinerea unei aşa grozăvii 
neştiind decât limba sârbă) şi explicând „savant” că ei cunosc mai bine 
cine sunt localnicii: din neam diferit de cel românesc. Singura structură 
de organizare oficial sprijinită de către statul sârb este Consiliul Vlahilor 
- un organism recunoscut guvernamental în 30 iulie 2007 (cu câteva 
săptămâni înaintea sosirii în zonă a raportorului european pentru 
minorităţile din Serbia, actul fiind făcut pe de o parte pentru a demonstra 
internaţional democraţia ţării – nemanifestată timp foarte îndelungat dar 
manifestată sub presiunea vizitei – iar pe altă parte pentru a certifica 
existenţa etnică diferită a vlahilor în sudul Dunării şi a românilor în nordul 
Dunării). Sârbii, cu toate că au în vocabular rumunski, insistă să traducă 
denumirea românilor din sudul Dunării ca vlasi / raportul european 
întocmit atunci consemnând că „orice încercare de impunere a identităţii 
este inadmisibilă” raportul a fost baza votării în 1 octombrie 2008 de către 
Consiliul Europei a Rezoluţiei privind situaţia minorităţii etnice române din 
Serbia – document oficial acceptat pentru respectare de către statul sârb, 
care prevede direct multe drepturi pentru locuitori / ce ar fi trebuit până la 
acea dată să existe, nu să devină subiecte europene speciale). Între 
cetăţenii Serbiei sunt etnici sârbi şi etnici români; etnicii sârbi sunt 
„campionii” europeni ai războaielor etnice, reuşind după destrămarea 
federaţiei iugoslave, începută în 25 iunie 1991, să se implice - ca nici o 



altă naţiune dintre celelalte zeci de naţiuni din Europa - în 3 războaie / 
alfabetic: 
Bosnia, Croaţia şi Kosova (acele războaie n-au fost ale etnicilor români, 
ci ale etnicilor sârbi). Un asemenea palmares nu califică etnicii sârbi 
pentru toleranţă etnică – actuala generaţie sârbă fiind formată din cei mai 
ina bili de pe continent în relaţionarea interetnică. Românii din Serbia, 
mai ales din sudul Dunării, au de suferit din partea acestor incompetenţi 
dovediţi, fiind acuzaţi când îşi cer drepturile că vor să refacă Provincia 
Margina sub forma Republicii Timoc. Statistic ar fi suficienţi etnici sârbi, 
suficient de luminaţi, ce să-şi organizeze ţara ca europeană - care să 
lucreze împreună şi cu românii pentru un asemenea proiect – însă 
eficacitatea acestora este la fel de nulă azi ca întotdeauna. 
 
Ce vor timocenii? 
Timocenii vor drepturi. În ciuda multor documente oficiale - internaţionale 
şi naţionale - frumoase pe hârtie însă inexistente ca aplicare în 
realitatea timoceană, în sudul Dunării etnicii sârbi (colonişti ori urmaşi ai 
coloniştilor) nu-i sprijină pe timocenii autohtoni. Regionalişti fermi şi 
încă majoritari în multe părţi ale regiunii lor, timocenii autohtoni – toţi 
români - nu se lasă. Federaţia Românilor din Serbia – organizaţie umbrelă 
a structurilor civice din sudul Dunării, apărută în 12 februarie 2005 
– a dezvoltat Agenţia de Ştiri TimocPress / evidenţiindu-se ca principal 
promotor a drepturilor timocenilor. În 11 mai 2008, pentru prima oară în 
istorie, timocenii au candidat independent de partidele sârbeşti şi au 
obţinut unele poziţii în administraţia locală. La 1 noiembrie 2008, Mişcarea 
Democratică a Românilor din Serbia – cea mai veche entitate aflată 
în activitate – şi-a reales preşedintele pentru a patra oară. În 21 noiembrie 
2008, la Hramul Bisericii Ortodoxe Române din Mălainiţa - sediul 
Protopopiatului Dacia Ripensis – a fost sfinţită pictura aşezământului 
religios, printr-o ceremonie care a bucurat credincioşii ce s-au adunat la 
sin gurul lăcaş de cult ce slujeşte în româneşte în Serbia la sud de 
Dunăre: o reactivare neîntâmplată din secolul XIX, ce a atras furia sârbă - 
care a obţinut condamnarea la închisoare a ctitorului (ce însă a menţinut 
cu curaj clădirea pe care sârbii o voiau demolată şi şi-a continuat menirea 
creştină). 



Românii din Serbia vor - nici mai mult, nici mai puţin, decât exact – 
aceleaşi drepturi pe care le au sârbii din România; timocenii vor să fie 
demni cetăţeni, care să se bucure de drepturile fireşti, pe care le merită. 
 
Ce vor liderii timoceni? 
Unii vor timp, unii nu mai au timp. „Acum încă nu e timpul” afirmă 
unii dintre liderii timoceni, care „simt” / „cunosc” / „ştiu” şi cică aşteaptă 
ca populaţia să decidă când este timpul de afirmare; cei care realizează 
că liderii decid şi conduc poporul (iar nu invers - căci atunci n-ar fi lideri) 
din start şi-au dat seama că populaţia – care există dintotdeauna, de vea - 
curi în zonă - nici n-are cum să acţioneze altfel decât prin ei, lideri ce să 
exprime voinţa populară / căci există pericolul ca într-o generaţie 
consistenţa românească să fie puternic diminuată în sudul Dunării - prin 
inactivitate, emigraţie ori continuarea actualei situaţii. Unii lideri timoceni 
se complac în a cumula şi câte 4 funcţii în tot atâtea domenii (de exemplu 
administrativ, cultural, politic, social), nereuşind să facă ceva bine şi 
atunci vor timp – ca să probeze totuşi ceva; soluţia este ieşirea prin 
delegare, adică implicarea cât mai multor persoane pentru tot atâtea 
funcţii, ast fel ca să se poată arăta potenţialul de care sunt capabile. În 
asemenea su ferinţă acum se află mai ales Consiliul Vlahilor – un „club” în 
Bor preocupat de chestiuni inofensive ca folclor, mese festive şi 
salarizarea conducerii - care urgent ar putea să-şi revizuiască atitudinea 
faţă de ce are de făcut în interesul timocenilor: cu minte românească, nu 
sârbă, se pot rea liza lucruri serioase / aşa cum au probat deja unii lideri 
români în sudul Dunării (care şi-au făcut timp pentru aşa ceva), ca de 
pildă pentru identitate, credinţă, drepturi şi presă – toţi pentru neam. 
Eugen GhERGA 
Institutul Intercultural Timişoara 
22 noiembrie 2008 
 
Seniorul 
Într-o zi de vineri, la 7 mai 1993, am avut şansa să-l întâlnesc pe 
Corneliu Coposu. Era la puţin timp după ce oameni politici importanţi 
din Timişoara adresaseră o scrisoare Seniorului, în care erau detaliate 
cele văzute şi constatate în drumurile făcute de ei în Timoc şi în Banatul 



Sârbesc. Corneliu Coposu mi-a confirmat primirea scrisorii, într-un interviu 
acordat “ad-hoc”, la Timişoara, la Casa Oamenilor de Ştiinţă de pe 
Bld. Mihail Eminescu (fosta Cantină a PCR, fost Bld Lenin): 
Corneliu Coposu: Da, am primit o scrisoare în acest sens. Nu am 
să o comentez acum. Sunt decis să fac o interpelare şi să îi cer d-lui 
Teodor Meleşcanu, ministrul de externe, să spună exact care este obli - 
gaţia Guvernului în ceea ce priveşte minoritatea românească din sudul 
Dunării şi din Iugoslavia. Care este într-o situaţie dificilă! Şi noi trebuie 
să ne ocupăm măcar aici să urmăm exemplul ungurilor, care se dau peste 
cap acum să-şi protejeze conaţionalii ce intră sub alte jurisdicţii teritoriale. 
Noi nu ne ocupăm deloc de aceşti români ai noştri! Mai întâi că 
România este singurul stat din lume care-i înconjurat din toate părţile de 
români. Nu există caz similar în lume! Nu vorbesc de românii din 
Basarabia. 
Dincolo de Nistru avem o perdea de români. Avem în Pocuţia, 
actualmente în Ucraina. Avem în Maramureş (teritoriul din Ucraina) 
români care şi-au tri mis deputaţi în primul Parlament al României Mari, la 
1918: 
deputatul de Ogocea, cu cele 11 comune care sunt curat româneşti. Avem 
români după frontiera convenţională cu Ungaria, unde, după 1920, existau 
300.000 de români. Nu ştiu câţi au mai rămas din ei... 
Statisticile bazate pe ultimele recensământe făcute în Ungaria 
vorbesc de 20-30.000 de români... 
C.C.: Da... După afirmaţiile statisticii maghiare, mai sunt vreo douăzeci de 
mii. Avem apoi români în Torontal (Banatul sârbesc - n.n.) care, 
până la Tito, s-au bucurat de drepturi şi de libertăţi şi care au putut să-şi 
cultive limba proprie, au avut şcoli proprii. Chiar autorităţile administrative 
erau româneşti. Avem români în Timoc, în sudul Dunării. Suntem o ţară 
înconjurată de români! Apreciez că, în afa ră de populaţia de etnie 
românească care este încadrată între frontierele ţării, mai avem vreo şase 
milioane şi jumătate de români împre jurul ţării! Iată o problemă de care 
onora tul Guvern nu se sin chiseşte. Cum se poate ca liceele pe care le-a 
înfiinţat CAROL I în Grecia să fie desfiinţate? Cu interdicţie de a se 
colporta material didactic pentru românii de acolo! Cum se poate ca în 
Timoc lumea românească să fie persecutată? Oltenii noştri care sunt în 



sudul Dunării şi care vorbesc cea mai autentică limbă românească se 
lovesc acum de interdicţia de a se manifesta ca români! Acelaşi lucru se 
petre ce cu Torontalul românesc ocupat de sârbi! Pentru toţi cetăţenii 
aceştia, statul român trebuie să ia măsuri nu numai de PROTECŢIE, ci şi 
de ASIGURARE a continuităţii şi a afirmării tradiţiilor româneşti. 
Aţi vorbit despre “Torontalul ocupat de sârbi”. Nu vi se pare 
afirmaţia riscantă? Prea dură? 
C. C.: NU! Noi nu numai că am reclamat Torontalul, dar l-am avut 
şi asigurat prin Tratatul de pace făcut cu Antanta. Ştiţi discuţiile 
interminabile care s-au purtat la Trianon în legătură cu Torontalul şi care a 
fost înjumătăţit. Sigur, noi ne-am resemnat până în cele din urmă şi e greu 
să mai faci modificări de frontieră. Dar ai dreptul să asiguri o viaţă 
spirituală românească pentru românii care sunt dincolo de frontieră. Orice 
stat civilizat din lume trebuie să o facă. Şi Guvernul României trebuie să o 
facă, indiferent de mizeria prin care trecem şi de criza economică din ţară. 
Sunt foarte preocupat, sunt serios preocupat în legătură cu protecţia 
românilor de peste frontiere. Şi nu atât de diaspora românească, care, de 
bine-de rău, se descurcă. E vorba de românii de lângă frontieră, care sunt 
lipsiţi acuma complet de protecţia statului român! 
 
Actualizat, Pompiliju Sfera 


