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Țaratul vlaho-bulgar (denumit Țaratul româno-bulgar de naționaliștii români și Al doilea imperiu
bulgar de naționaliștii bulgari) a fost un stat multinațional apărut la Dunărea de jos în 1186, odată cu
victoria Proto-Românilor (Vlahilor) răsculați din sudul Dunării împotriva Imperiului bizantin, și
dispărut în 1280 odată cu înlocuirea dinastiilor vlahe prin suverani cumani și bulgari. În ciuda
surselor primare ale epocii (bizantine sau occidentale) și a toponimiei, caracterul său multinațional
este negat de tradiția academică astăzi predominantă în Bulgaria, care afirmă că acest țarat a fost
„bulgăresc” în sensul național actual al cuvântului.
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Pătrunderea slavilor

Slavii au pătruns în bazinul Dunării de jos începând cu sec. VI, amestecându-se cu populațiile trace
romanizate din Balcani, menționate de Theofilact din Simoca a, în Istoriile sale din 587, și de
Theophanes Spovednicul (Theophanes Confessor), în Cronografia (Chronographia) sa din jurul
anului 800.Ulterior, proto-Bulgarii, de origine irano-turcică, au creat în acest bazin un întins Hanat,
ulterior Țarat (prin creștinare în 864) și au adoptat limba slavă. În cadrul acestui stat care se întindea
pe ambele maluri ale Dunării, Slavii și „Vlahii” (care apar cu acest etnonim în izvoare, cel mai frecvent
în cele bizantine, începând cu cronica lui Ioannes Skyli es, în 976) au evoluat împreună, fapt
demonstrat de lingvistică, de toponimie și de istoria bisericii.
Constantin al VII-lea Porfirogenetul (912-959) înfățișează în De administrando imperio deosebit de
bine întrepătrunderea lumii paleo-slave cu cea proto-românească.
Vorbind de „Vlahii”, populație romanică pentru perioada narată, dar deja proto-română în momentul
redactării scrierii, Constantin al VII-lea îi aplică un termen, surprinzător pentru un autor bizantin și
încă împărat, anume acela de romani (Ρωµάνοι), în vreme ce pentru bizantini el folosește denumirea
de romei (Ρωµάιοι): acești romani îmbrățișaseră deja creștinismul după introducerea sa în imperiul
Roman de către Constantin Cel Mare (325 e.n.), adoptând Latina ca limbă religioasă; în schimb, după
creștinarea Bulgarilor, limba bisericească și de stat a fost cea slavonă.

Astra romana | Asociatia Astra Romana | Pagină 9 https://astraromana.wordpress.com/category/astra-romana/page/9/

1 din 106 04.01.2018, 22:01



Aristocrația minoritară, dar dominantă militar a protobulgarilor irano-turcici turce, parțial și de
origine hunică, provenită din regiuni apropiate de munții Ural și Volga, puternic influențați de
cultura persană și de substratul lingvistic scitic, adică iranic, conducea un stat plurietnic întins pe
teritorii situate astăzi în Macedonia, Serbia, Bulgaria, România, Republica Moldova și partea sud-
vestică a Ucrainei.
După trei secole, noul stat multinațional al protobulgarilor, denumit „Primul Imperiu Bulgar”, a fost
cucerit de Imperiul Bizantin printr-o serie de campanii militare între anii 971 și 1021, partea din sudul
Dunării reintrând în componența imperiului, în timp ce partea din nordul fluviului cădea în
stăpânirea Ungariei și a popoarelor turcice: pecenegii și cumanii.
Prezența protoromânilor este atestată și în 1094, când, cu ocazia unei campanii cumane împotriva
Constantinopolului, „vlahul” Pudilă l-a înștiințat pe împărat despre incursiunea inamică. Potrivit
împărătesei cronicare bizantine, Anei Comnena, românii i-au călăuzit pe cumani prin trecătorile
munților Balcani. În 1166, împăratul Manuel I Comnenul a recrutat dintre români o oaste pentru a
lupta împotriva ungurilor.
Astfel, caracterul atunci multinațional al teritoriilor situate în bazinul Dunării de jos este clar atestat,
atât pe teritoriul astăzi bulgăresc, cât și pe cel astăzi românesc. De altfel, nici-un stat medieval nu a
fost „național” în sensul actual al cuvântului, deoarece „conștiința națională” (bazată pe limbă și pe
cultură, indiferent de stăpânirile politice) a apărut după încheierea evului mediu, în secolele XVIII și
XIX.
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O creștere a obligațiilor fiscale impusă de Isaac II Anghelos, care își pregătea nunta cu fiica regelui
Ungariei, a declanșat în 1185 o răscoală a românilor sud-dunăreni, în alianță cu bulgarii. Rolul
precumpănitor al românilor în răscoală este relevat de izvoarele bizantine care relatează detaliat
evenimentele. Conducătorii răscoalei au fost frații Petru și Asan. După ce împăratul le-a respins
cererile făcute în numele comunităților românești, cei doi au organizat răscoala, iar Petru s-a
încoronat. După campanii militare conduse de generali înclinați spre trădare, împăratul a condus
personal o campanie în 1186. Petru și Asan s-au refugiat în nordul Dunării, unde au cerut ajutorul
cumanilor. La întoarcere, au recuperat teritoriile ocupate de bizantini, profitând de faptul că
împăratul micșorase efectivele garnizoanelor. În 1187 s-a consumat o nouă bătălie, soldată cu victoria
bizantină. Luptele au continuat și în anii următori, dar împăratul nu a obținut victorii decisive.
Românii s-au întărit în regiunea muntoasă în cetăți și fortificații puternice. Detronarea lui Isaac II
Anghelos a ușurat efortul românilor, întrucât trupele bizantine au fost chemate în capitală pentru a
întări autoritatea noului împărat,Alexios III.
Potrivit istoricului rus A.A. Vasiliev: „În baza mărturiilor viabile, mișcarea de eliberare din jumătatea
secolului 12 în Balcani a pornit și a fost purtată in mod viguros de către valahi, strămoșii românilor de
azi. S-au alăturat și bulgarii și într-o anumită măsură cumanii de dincolo de Dunăre. Cea mai bună
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sursă contemporană grecească Nicetas Choniates a specificat in mod clar că insurecția a fost pornită
de valahi (blachi). Liderii insurecției Petru și Asen (Asan) aparțineau acestei rase. A doua campanie a
imperiului bizantin în această perioadă a fost dusă împotriva valahilor. De fiecare dată când Nicetas
i-a menționat pe bulgari a făcut-o concomitent cu menționarea valahilor/românilor”. Și românii din
stânga Dunării au participat la această revoltă împotriva imperiului bizantin. Trecerea fluviului de
către „Vlahi” (români) și „sciți” (cumanii) de la nord la sud este menționată în mod explicit de către
Niketas Choniates.
Întemeietorii statului, Asan și Petru, au fost asasinați de boierii lor, în 1196 și 1197. Fratele lor Ioniță
Caloian s-a urcat pe tron și a consolidat țaratul vlaho-bulgar. A extins granițele de la Carpații
meridionali până la râul Marița și la Rodopi, de la Marea Neagră până dincolo de Vardar, la limita
Albaniei. A obținut de la papă recunoașterea sa ca „rege al bulgarilor și al românilor” (Rex
Bulgarorum et Balachorum: titlul de împărat nu i-a fost recunoscut).
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Inscripție cu numele lui Ioniță

În timpul lui Ioniță Caloian (1197-1207) s-a petrecut un eveniment important pentru istoria
europeană: cea de-a patra cruciadă, care a sfârșit în 1204 prin cucerirea Constantinopolului de către
cruciați și înființarea „Imperiului Latin”. Între noua structură politică și țaratul vlaho-bulgar au fost o
serie de conflicte militare. Beneficiind de concursul cumanilor, vlaho-bulgarii au obținut victorii
importante, între care cea din 1205 la Adrianopol, unde fost luat prizonier însuși împăratul latin
Balduin. Ioniță aspira chiar la cucerirea Constantinopolului, dar planul său nu a reușit din cauza
manevrelor politice ale adversarilor săi. Ioniță a fost ucis în 1207 de un cuman în timpul asedierii
Salonicului. Ioniță Caloian ocupă astfel un loc important atât în panteonul istoriei românilor, cât și în
cel a istoriei bulgarilor datorită succeselor sale militare și politice.
Afirmării originii romane a poporului român în corespondența purtată cu Papa Inocențiu al III-lea
pentru recunoașterea sa ca împărat, arată lămurit prezența și influența „Vlahilor” în statul condus de
Ioniță, care poate fi așadar denumit „Țaratul Vlaho-Bulgar” în limba română, chiar dacă istoriografia
internațională modernă, luându-se după tradiția acedemică bulgară predominantă, îl denumește „Al
doilea Imperiu Bulgar”.
Următorul țar, Borilă (Boris), a fost un uzupator, care l-a îndepărtat de tron pe moștenitorul legitim,
Ioan, viitorul țar Ioan Asan al II-lea. Borilă s-a confruntat cu tendințele centrifuge ale boierilor și cu
erezia bogomilă, numită după numele primului predicator, preotul Bogomil (ulterior a fost numită
„catarism”, de la cuvântul grecesc katharos „curat”). Borilă a organizat represalii împotriva
bogomililor și a putut să înfrângă o conjurație a boierilor la Vidin cu ajutorul unei oști din Ungaria,
compusă din secui, români și pecenegi și condusă de comitele Joachim (Ioachim). În timpul domniei
lui Borilă, rolul românilor în statul Asăneștilor a început să scadă.
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În 1218 a revenit în țară Ioan, prințul moștenitor legitim, care cu ajutorul boierilor l-a prins și l-a orbit
pe Borilă și a fost înscăunat țar sub numele de Ioan Asan al II-lea. În timpul lui Ioan Asan II
(1218-1241), țaratul româno-bulgar a cunoscut maxima întindere teritorială, reușind în 1230 să își
întindă stăpânirea de la Marea Neagră la Marea Adriatică, și din viitoarea Moldovă la Adrianopol și
Ohrida. În primul deceniu de domnie, Ioan Asan II a întreținut relații bune cu regatul Ungaria, cu
care s-a aliat (a fost căsătorit cu Anamaria, fiica regelui Ungariei Andrei al II-lea). Atunci a fost
adoptată stema cu 12 benzi (6 roșii, 6 aur) și cu două labe de lup încrucișate, însemnând : alianță între
doi mari suverani. Relații bilaterale bune a avut și cu împăratul latin din Constantinopol, precum și
cu papalitatea.
În 1229-1230, Ioan Asan al II-lea încearcă să-și întărească poziția față de Cruciații din Constantinopol
căsătorindu-și fiica, Elena, cu împăratul latin (de fapt francez) Baudouin II de Courtenay. Acest
proiect provoacă atacul despotului bizantin de Epir și Salonic: Teodor I Anghelos Duca Comnenul.
Ioan Asan al II-lea îl înfrânge pe Comnen la Clocotnița (pe fluviul Marița, în bulgărește :
Клокотница) în ziua de 9 martie 1230. Teodor Comnenul este făcut prizonier și orbit, dar Baudouin II
de Courtenay refuză oferta lui Ioan Asan al II-lea. În consecință, acesta își schimbă radical opțiunile
politice, înclinând spre o alianță bizantinii. În 1232, Ioan Asan II rupe relațiile cu papalitatea, trece
înapoi la ortodoxie, iar în 1235, la conciliul de la Lampsakos, restabilește patriarhatul de la Tîrnova (în
bulgară Търново, „Tărnovo”). Ioachim I (în bulgară св. Йоаким I, „Sf. Ioakim I”) este numit patriarh.
În același an, Țaratul româno-bulgar se aliază cu Imperiul bizantin de la Niceea, condus de Ioan III
Duca Vatațes, împotriva Imperiului Latin, al cruciaților, de la Constantinopol.

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/08/taratul.jpg)

Țaratul vlaho-bulgar sub
domnia lui Ioan Asan II
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După moartea soției sale unguroaice, Anamaria, Ioan Asan al II-lea se căsătorește cu Irina Comnena,
fiica prizonierului orbit, Teodor I Anghelos Duca Comnenul, atunci eliberat și onorat.
Șovăielile lui Ioan Asan între tabăra latină și cea greacă atrag implicarea ungurilor, care, cu
consimțământul papei, au atacat Țaratul vlaho-bulgar în jurul anului 1230 și în 1238. După campania
din 1230, Ioan Asan al II-lea pierde teritoriile nord- dunărene, iar regele Ungariei înființează banatul
Severinului în Oltenia. După invazia mongolă din 1241, tătarii pun stăpânire pe
Muntenia și pe nordul Dobrogei.
Ioan Asan II a murit în 1241. După 1241, țaratul a pierdut o mare parte din teritoriile dobândite de
Ioan Asan al II-lea, precum și rolul preponderent în politica balcanică. Fiul său minor a fost ucis de o
conjurație a boierilor, iar apoi și fratele său, Mihail Asan. Penultimul țar din dinastia Asăneștilor,
Căliman II, a domnit doar doi ani, în 1256-1258.
Penultimul dintre Asănești, Căliman II, a fost alungat de pe tron în 1258, apoi au domnit țari bulgari
care se revendicau din vechea dinastie a Întâiului țarat bulgar, primul dintre aceștia fiind Konstantin
Tiș. Ulterior, ultimul suveran din dinastia Asăneștilor, Ioan Asan III, n-a domnit decât un an
(1279-1280), fiind înlocuit de bulgarul de origine cumană Gheorghi I Terter (Gheorghe Tertereș)
(1280-1292). Astfel, ponderea crescândă a bulgarilor față de vlahi în sudul Dunării s-a manifestat pe
planul politic, în timp ce, în nordul Dunării, ponderea crescândă a românilor față de slavi s-a
manifestat cu câteva decenii mai târziu prin întemeierea voievodatelor Țara Românească și Moldova.
Țaratul (regatul) vlaho-bulgar a fost în egală măsură valah (aromânesc la sud de Dunăre și românesc
la nord) și bulgar. Asta nu înseamnă că valahii (aromânii și românii) i-au cucerit pe bulgari sau că
bulgarii au cucerit principatele dunărene, ci înseamnă că în cadrul acestui stat au conlocuit două
populații, una romanofonă, celalată slavofonă, pe ansamblul teritoriului său, toponimia veche
aratând o predominanță a slavilor la șes, și a romanicilor în zonele peri-montane, deluroase și mai
păduroase; țărmurile aveau o populație preponderent grecească. Ulterior, despărțirea proto-
românilor de către populațiile slave așezate printre ei, a creat cele patru grupuri lingvistice : daco-
român, aromân, megleno-român și istro-român ; daco-românii absorbind treptat slavii din nordul
Dunării, în timp ce slavii au absorbit treptat majoritatea aromânilor, megleno-românilor și istro-
românilor din sudul Dunării. Așadar, etnogeneza bulgarilor și românilor are rădăcini în parte
comune, încă vizibile în limbile actuale și în toponimie, chiar dacă istoricii actuali naționaliști, atât
bulgari cât și români, încearcă să demonstreze ca cele două popoare au evoluat separat și fără
contacte încă din Antichitate…
În istoria modernă și contemporană, Țaratul vlaho-bulgar este puțin studiat și cunoscut, pe de o parte
fiindcă istoriografia română se preocupă în principal de originile românilor din nordul Dunării, pe de
altă parte fiindcă istoriografia bulgară se preocupă în principal de a demonstra originile iranice și
slave ale poporului bulgar actual, minimizând sau punând la îndoială componentele tracice,
romanice, grecești și turcice (adică în relație directă cu istoria a trei dintre popoarele vecine
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Baba Novac – mâna dreaptă a Viteazului
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În zilele apogeului său, temutul Imperiu Otoman dispunea de o forță militară care zdrobea fără drept
de apel orice armată europeana. Frica și groaza semănate de turci au dat de fapt un imbold fără
precedent dezvoltării diplomației în Europa acelor timpuri. Sigurul conducător de oști care înfrunta
cu vitejie și succes puhoiul otoman din secolul XVI a fost Mihai Viteazul. Iar cel mai destoinic general
al său a fost un bătrân haiduc care l-a urmat pe Viteaz deopotriva în moarte, legende și în inimile
oamenilor.
Încă din decursul anilor săi de tinerețe Mihai Viteazul avusese de nenumărate ori ocazia să cunoască
starea de spirit a supușilor creștini din provinciile Imperiului Otoman. Căderea sub dominație
turcească a popoarelor din Balcani alături de transformarea acestei regiuni în villayet-uri coincidea cu
instalarea de către turci a unui regim de opresiune caracterizat prin biruri aspre, jafuri și toată seria
de violențe imaginate. Lipsite de posibilitățile organizării unor armate regulate, popoarele din sudul
Dunării au apelat la haiducie drept singura formă de luptă care le era la îndemână. Haiducia în
Balcani a aparut sub forma unui fenomen social generalizat în Serbia, Bulgaria, Macedonia și nordul
Greciei, pentru a înflori mai apoi și în țările române. Spontană la început, mișcarea haiducească din
Balcani avea să crescă în intensitate de-a lungul secolului XVI, pentru a se constitui într-o adevărată
rezistență armată cu caracter popular. Haiducia a fost cea mai activă și eficace formă de luptă, care a
reușit să mențină în conștiința maselor populare cutuma răzbunării, cea care a devenit în Balcani o
adevăratăa tradiție, precum și speranța în libertate alături de redobândirea independenței propriilor
state.
Aceste detașamente de haiduci cuprindeau în rândurile lor o serie de războinici experimentați, duri,
mânați în luptă de o ură fără margini împotriva cotropitorilor turci. Însuflețiți de victoriile în serie ale
lui Mihai Viteazul, grupările haiducilor cunosc un reviriment fără precedent. Organizați în cete mici
de 15-30 călăreți, ei atacau și se ascundeau mai ușor. Fiecare ceată avea propriul steag și era condusă
de cel mai experimentat războinic. Câteodată cetele se uneau în detașamente mari și atacau chiar
orașe și cetăți, cum au făcut deseori în timpul domniei lui Mihai. Există unele documente în acest sens
care certifică faptul că numeroase solii ale balcanicilor sosite la Curtea Domnească de la Târgoviște
arătau domnitorului român că dacă el ar trece Dunărea, „sârbii, bulgarii și albanezii, care sunt de
aceeași religie cu dânsul, s-ar uni bucuroși cu el”.
Era, deci, firesc ca acțiunile lui Mihai Viteazul în politica sa externă să acorde o atenție stăruitoare
problemelor din sud-estul Europei. Tot firesc era ca popoarele balcanice strivite de sistemul
pașalâcurilor să vadă în victoriile de răsunet ale voievodului valah o excelentă ocazie de a da la
rândul lor lovituri aprige Imperiului Otoman.

Baba Novac – General la 80 de ani
Despre acest erou legendar avem puține însemnări, cu precădere cele privitoare la începutul
activității sale. Potrivit documentelor cronicarului Szamoskozy (Ioachim Crăciun, Cronicarul
Samoszkozy și însemnările lui privitoare la români (1566-1608), Cluj, 1928), Baba Novac s-a născut în
satul Poreci, situat pe o insulă a Dunării, în imediata apropiere a cetății Semedria din Serbia, în jurul
anului 1520. Viața și faptele lui Baba Novac se pot împărți în trei mari perioade distincte : copilăria în
satul de pe malurile Dunării, haiducia din Balcani și perioada trăită în oastea Țării Românești. În satul
Poreci cunoaște de mic copil, umilințele, cruzimea și nedreptatea unor stăpânitori străini. Se pare că a
învățat puțină carte în chiliile mănăstirilor din apropiere, odată ce știa să citească și să scrie în
slavonă. Tânărul Novac devine astfel și un luptător spiritual, un adevărat apărător al dreptei credințe
ortodoxe în fața turcilor care-i forțau sau mituiau pe locuitorii din Balcani să treacă la Islam. Aceasta
rezultă și din faptul că l-a avut alături de-alungul întregii sale vieți, pe preotul Sasca, cu care de altfel
a împărțit tragicul său destin.
Arta mânuirii armelor a învățat-o de mic copil, în anturajul unui războinic sârb, căpetenie a unui grup
de răzvrătiți locali. Pe lângă abilitatea sa în luptă, izvoarele vremii notează că Baba Novac era un
munte de om, de o statură impozantă, care se folosea de forța sa fizică neobișnuită pentru a băga
spaima în dușmani pe câmpul de luptă. Forța sa herculeană, alături de vitalitatea sa neobișnuită
explică faptul că la vârsta de 80 de ani încă se afla în șaua calului și participa în luptă înarmat cu sabie
și secure. Mintea sa era întodeauna limpede, în ciuda anilor înaintați, Baba Novac fiind căpitan al
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unui grup ce însuma 5000- 8000 haiduci. În armata voievodului Mihai, avea rangul de general alături
de frații Preda și Stroe Buzescu, banul Mihalcea, banul Manta și banul Udrea.
Din cauza sărăciei și a dărilor pe care nu le putea plăti, precum și datorită faptului că a muncit din
greu timp de 3 ani la ridicarea cetății Semendria fără a fi plătit, Novac se gândește la pribegie…
Baladele populare ne spun că unul dintre motivele care l-au determinat în tinerețe pe Baba Novac să
devină haiduc, este faptul că era recunoscut drept un bărbat dintr-o bucată care nu „scotea căciula în
fața nimănui”. Autoritățile turcești au trimis un grup de 10 ieniceri care l-au prins și l-au bătut crunt
până când Novac, într-un acces de disperare, s-a ridicat și s-a repezit asupra torționarilor săi pe care
i-a învins fără drept de apel. Pe căpetenia grupului a ucis-o izbind-o repetat de pământ până când i-a
sfărâmat oasele. După o asemenea faptă, tânărul Novac se refugiază pe Valea Timocului unde
organizează o bandă de haiduci alcătuită din românii timoceni, sârbi și bulgari. Aflat la conducerea
acestei cete de luptători dornici de răzbunare, Baba Novac zdrobește pe turci la Cladova, cetatea
timoceană Florentin și la Vidin.
O mare parte a activității sale o desfășoară în vilayet-ul Bosnia, pe muntele verde al Romaniei (U
zelenoj gori Romaniji). B. P. Hașdeu arată că „Pe blestematul munte Romania, Baba Novac a petrecut
vreo 40 sau 50 de ani, către care adăugându-se alți vreo 20 sau 30 din viața sa de la Poreci, rezultă că
Baba Novac era octogenar, când victoriile lui Mihai Viteazul, au deșteptat speranța în sufletul său,
chemându-l din codrii Bosniei spre un alt câmp de luptă, într-o altă Romanie”. După câtiva ani de
lupte în Bosnia, răstimp în care face multe zile negre turcilor, Baba Novac este prins de aceștia.
Impresionați de curajul și de forța sa, turcii ajung să-i propună să-l facă agă la Istanbul, lăsându-i și
privilegiul de a-și păstra credința ortodoxă. Bărbat adevărat până în măduva oaselor, Novac refuză și
alege închisoarea, ocazie cu care învață să vorbească turcește și grecește. Evadează după doi ani de
captivitate și revine în părțile Bosniei unde se reapucă de haiducie.
„Pe unde Novac mergea/Așa turcii jos pica/Cum pica vara iarba/Când o atingi cu coasa”
În aceeași perioadă, în Balcani, își desfășura activitatea un alt căpitan de haiduci. Originar din
Dalmația, răguzan după neam, haiducul Deli Marcu conducea la rându-i un grup de 1 500 de
luptători. Între cei doi eroi se va lega o strânsă prietenie și vor lupta împreună pe multe câmpuri de
bătălie sub comanda lui Mihai Viteazul. Vestea că domnitorul Valahiei, Mihai, a întors armele contra
Semilunii, a ajuns imediat la urechile celor doi războinici. Prima întâlnire dintre acești eroi are loc
undeva în zona Vârșețului unde, la ora prânzului, Mihai Viteazul însoțit de căpitanii Ghetea, Racea,
Vasile Mârza, Simion și Pătru din Copăceni, este întâmpinat cu bucurie de căpeteniile sârbești banul
Sava, căpitanul Dochian, cneazul Dușan și haiducul Baba Novac. Mihai cunoscuse dârzenia
răsculaților sârbi. După echipamentul de luptă, calitatea armelor și experiența de luptă, domnul
român își dăduse seama că sârbii sunt soldați excelenți. „Ne sunt frați și pot apăra țara din coastă, pot
scufunda corăbiile turcești care vin pe Dunăre, pot hărțui drumurile Balcanilor”, explica Mihai
Viteazul căpitanului Vasile Mârza.
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La sfârșitul adunării, voievodul Mihai a primit jurământul de credință din partea tuturor
conducătorilor răscoalei antiotomane a sârbilor. Sub pânza cortului, războinicii sârbi și-au scos săbiile
la picioarele voievodului. Adânc mișcat, Mihai își scoate sabia așezând-o deasupra paloșelor sârbești.
Jurământul este întărit de episcopul Teoharie al Vârșețului. Baba Novac a fost puternic impresionat de
personalitatea lui Mihai Viteazul. Bătrânul l-a iubit și prețuit toată viața pe ilustrul conducător român.
La un moment dat, garda personală a Viteazului era alcătuită din haiducii sârbi ai lui Novac.
Conform izvoarelor, sigurul regret al lui Baba Novac era legat de vârsta sa, haiducul octogenar
mărturisind de nenumărate ori că si-ar fi dorit să-l fi întâlnit pe Viteaz când era mai tânăr…Dintre toți
căpitanii străini care serviseră în armata lui Mihai Viteazul, figura lui Baba Novac se detașează net.
Dacă scoțianul John Smith, albanezul aga Lecca, polonezul Valentin Walawski și secuii Moise Szekely
și Albert Kiraly nu erau, în fond, decât niște mercenari, lefegii interesați doar de banii domnitorului,
Baba Novac este singurul căpitan ne-roman care a ramas alături de Viteaz fără bani, animat doar de
prețuirea față de domnitor și de lupta împotriva dușmanilor acestuia.
În toate marile bătălii ale Viteazului, brațul lui Baba Novac era în toiul luptei. Niciodată nu s-a lăsat
impresionat de superioritatea numerică a dușmanului. Atacă cetatea Plevnei alături de doar 1200
haiduci. Cu această ocazie reușește să ia mulți prizonieri, printre care soția și cei doi copii al bogatului
pașă Mohamed Mihailoglu. „Ținută cu omenie și nesiluită de haiduci”- cum spune cronicarul
Balthasar Walther – turcoaica și copiii săi sunt răscumpărați de otomani contra sumei de 500 000
galbeni. În primăvara anului 1595, în fruntea a doar 600-700 haiduci, Baba Novac trece Dunărea și
mărșăluiește până în Munții Sarplanina, unde așteapta oastea condusă de Hasan Pașa care traversa
munții pentru a face joncțiunea cu armata sultanului lângă Sofia. Într-o amabuscadă, Baba Novac
atacă și distruge întreaga armată turcescă luându-i acesteia toți caii, cămilele, tunurile și o mare sumă
de bani. Majoritatea turcilor sunt uciși în munți.
Episodul victoriei de la Șelimbar se legă de Baba Novac. Haiducul sârb nu mai suporta tratativele
episcopului Malaspina, sol al lui Andrei Bathory și atacă prin surprindere. În cele trei momente
hotărâtoare de la Selimbar, mâna dreaptă a domnitorului a fost Baba Novac. Aflat în linia întâi, s-a
bătut și a învins toți căpitanii de oaste ai armatei ungurilor. Ștefan Lazar, Peter Huszar, Ștefan Csaki,
Moise Szekely și Gașpar Kornis sunt umiliți de bătrânul de peste 80 de ani. Armurile învinșilor sunt
depuse personal de Novac la picioarele lui Mihai Viteazul. În anul 1600, timis de Mihai în Banat, Baba
iese victorios într-o serie de lupte. Ajuns în Moldova, în urmărirea lui Ieremia Movilă, ocupă această
provincie românească și cucerește Iașiul. Luptă neobosit până în Hotin și Camenița. Alături de Mihai,
la Călugăreni, repurtează o victorie istorică. La Naieni, lângă Ploiești se luptă cu polonezii. Luptele de
la Sarata și Bucov îl au din nou în prim plan.
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Nedreapta moarte a unui erou
În timp ce Mihai Viteazul se afla la Viena, în ianuarie 1601, nobilii unguri din Transilvania pregătesc o
răscoala. Astfel, conducătorul nemeșilor maghiari, căpitanul Ștefan Csaki, dușman personal al lui
Baba Novac, trimite un corp de oaste să atace prin surpindere tabăra haiducului la Lipov , în Banat.
Prin acestă mișcare, Csaki urmărește să se răzbune personal pe bătrânul sârb pentru înfrângerea de la
Șelimbar în timp ce nobilimea ungurească urmărește să-l lipsească pe Mihai de cel mai capabil
general al său. În urma unui simulacru de proces, Baba Novac și preotul Sasca sunt învinuiți de
colaborare cu turcii (!) și condamnați la moarte. Sadismul nobililor unguri iese încă o dată la iveală pe
data de 5 februarie 1601, când Baba Novac și prietenul său de o viață, preotul Sasca, sunt aduși în
piața din mijlocul cetății Clujului, actuala Piața Unirii din Cluj Napoca. Călăii primesc ordinul de a
face supliciul bătrânului haiduc cât mai îndelungat și dureros, pentru ca nemeșii să se poată delecta
mai mult timp cu chinurile luptătorului pe care l-au urât cu o demență neomenească.
La ora 10 dimineața, Baba Novac este adus în lanțuri pe platfoma de execuție. Călăii au început
cumplita execuție prin jupuirea de piele a celor doi eroi. Baba Novac este legat, apoi, de două grinzi și
spânzurat deasupra unui rug, călăii aruncând din când în când cu apă peste el pentru a-i prelugi
chinurile. La fel ca Horea, eroul moților din Apuseni care avea să sfârșească torturat de nemeși, Baba
Novac nu scoate nici un țipăt sau văiet de durere. Impresionat de cruzimea torturii cât și de bravura
cu care înfruntă chinurile cumplite bătrânul trecut de 80 de ani, cronicarul italian Ciro Spontoni
consemnează ca supliciul și moartea lui Baba Novac au durat o ora și jumătate…. Sadismul nobililor
maghiari nu se oprește aici. Csaki ordonă tragerea în țeapă a trupurilor lipsite de viață ale celor doi,
după care aceiași nobili se pun pe un ospăț urmat de o beție. A doua zi compun o poezie intitulată
„Când a răbdat Baba de frig în gerul iernii”, în care comentează batjocoritor modul în care corbii au
mâncat din cadavrul lui Novac…
Cronica adminstrativă a orașului Cluj, consemnează la rându-i că: „Am dat țiganilor pentru că au
schingiuit, au torturat, au fript și au tras în țeapă pe Baba Novac și pe preot, celor doi călăi, 3 florini.
Am plătit lui Luca Aksi pentru că a cioplit țeapa pentru Baba Novac, 20 de florini” .
După victoria de la Guraslău, Mihai Viteazul este din nou stapân pe Transilvania și Țara Românească.
Primul întregitor de țară poposește la Cluj la începutul lunii august 1601. Ungurii din Cluj se supun
pe loc armatei lui Mihai, o parte din nobilii vinovați de moartea lui Novac reușind să fugă la timp, iar
ceilalți devin lingușitori și se înghesuie să jure credință noului stăpân al Transilvaniei. Mihai oficiază
o comemorare solemnă, urmată de o pomană în amintirea eroului sârb. Pe Bastionul Croitorilor din
Cluj, Mihai Viteazul arborează toate steagurile caștigate în luptă de Baba Novac. Vestea morții sale
îngrozitoare i-a impresionat până și pe turci, sultanul Mehmet al III-lea apreciind într-o notă
personală că sfârșitul unui astfel de războinic trebuia să fie pe câmpul de luptă, nu schingiuit de alți
ghiauri lași… Pe teritoriul moșiei dăruite fiilor săi de către Mihai Viteazul, se înalță astăzi cartierul
craiovean Brazda lui Novac.

Bătrânul și legendele
„Baba Novac/ Sare Dunărea-n ciomag/ Dincolo la Calafat/ Unde zace un turc legat/ Si-altu-n țeapă
alinat”
Oamenii din trecut nu au uitat lupta și sacrificul haiducului sârbo-valah pentru libertate. Baba Novac
a intrat în legendele și inima popoarelor creștine din Balcani și nordul Dunării fiind, de altfel, unul
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dintre puținii eroi despre care s-au scris balade și cântece încă de pe vremea când era în viață. Parcă
pentru a pecetlui prietenia istorică și frăția de credință care-i leagă pe sârbi de români, în Serbia
zilelor noastre, Baba Novac este unul dintre cei mai slăviți eroi naționali alături de Miloș Obilic,
Marko Kraljevic, Lazăr Hrebeljanovic și alti luptători ai panteonului războinic sârb. În baladele
sârbești, Baba Novac, numit Starina Novac, este deseori descris în compania fiului său cel mare,
Gruia. Deopotrivă în baladele sârbești și românești este relatat episodul căderii în prizonierat al lui
Gruia, cel care este întemnițat de turci la Istanbul. Bătrânul Novac purcede spre eliberarea fiului său
pe care reușește să-l facă scăpat din închisoarea orașului folosindu-se de diverse vicleșuguri. În
timpul evadării ei sunt surprinși de gardienii închisorii și după o luptă scurtă în chiar inima
Imperiului Otoman, cei doi Novaci, tată și fiu, reușesc să fugă cu bine în Țara Românească.
Figura eroică a haiducului a ajuns la asemenea dimensiuni în folclorul românesc încât se cunosc până
în prezent nu mai puțin de 101 cântece vechi despre Novacești! Numărându-se printre cele mai
impresionate balade populare românești, ciclul epico-narativ al Novăceștilor a apărut ca un răspuns
al valahilor împotriva expansiunii puterii otomane și a asupririi aduse de aceștia. În unele cântece
bătrânești acțiunile Novăceștilor se petrec în Câmpia Dunării, Banat, Oltenia sau Țara Hațegului. În
aproape toate baladele sârbești despre Novac și fiul său Gruia, aceștia apar din nou alături de
Muntele Romanija ceea ce, conform lingvistului croat Petar Skok, ar avea legătură cu numele etnic al
megleno-românilor și istro-românilor din Bosnia. În universul epic bulgar, Baba Novac nu apare
niciodată singur ci alături de alte personaje, cu precădere haiduci naționali bulgari. Sub numele de
Stari Novac, Debel Novac și Hajdut Novac, bătrânul vultur al Balcanilor omoară orice turc ieșit în cale
și eliberează sate întregi de țărani bulgari.
Eroii creștini din această parte a lumii au un statut apropiat sfinților, sfinți de care îi apropie jertfa lor
mucenicească pentru credința ortodoxă alături de lupta împotriva păgânilor turci. Indiferent de
numele ce i s-a atribuit, Baba Novac este patronul spiritual a generații întregi de haiduci balcanici care
se vor naște în viitor pe aceste meleaguri, precum și părintele cel mai îndrăzneț și iubit al țăranilor
asupriți din Balcani. Nu trebuie decât să aruncăm o privire asupra toponimiei localităților din
România, Serbia, Muntenegru, Bulgaria, Bosnia-Herțegovina, Grecia pentru a descoperi sute de orașe
și sate care-i poartă numele. Românii de odinioară l-au cinstit nu doar în balade și amintiri pe marele
erou. Multe așezări din țara noastră poartă numele haiducului, precum Baba Novac din Satu Mare,
comunele Baba din județele Alba, respectiv Maramureș, Novac(Dolj), Novaci (Ilfov, Gorj), Novăcești
(Alba, Prahova, Satu-Mare), precum multe alte sate numite Novac și Novăcești risipite în toată țara. În
istoricul orașului Novaci din Județul Gorj, este notat faptul că în aceste locuri a poposit o bucată de
vreme, Baba Novac împreună cu 5 000 de haiduci sârbi, atunci când a luptat sub steagul Țării
Românești.
Într-o lume care-și pierde în viteză valorile, cultura, istoria și identitatea, eroul octogenar rămâne încă
printre noi pentru a ne aduce aminte lecția uitată a vitejiei, a sacrificiului, a dragostei de țară și
credință…

h p://www.descopera.ro (h p://www.descopera.ro)

Glas de durere din Valea Timocului bulgăresc

„Limba lui care o lasă/Blăstămat să fie-n casă…/Glas de durere din Valea Timocului bulgăresc ”
Calafat. Duminică geroasă de februarie. Orășel înfloritor din perioada interbelică – în care a bătut
întâi „Tunul independenței” – și unde comerțul pe Dunăre a dezvoltat regiunea de la granița dintre
Bulgaria și România. Astăzi, însă, aici bate puternic vântul pe fluviu. Si atât. Nu a rămas mai nimic
din traficul de altădată, când pe Dunăre veneau comercianți mai din toată Europa să cumpere și să-
ncarce grâu în portul ascuns parcă sub malul Dunării. Ca să ajungi pe malul bulgăresc, nu poți să
treci decât cu bacul. De două-trei ori pe zi. Si asta cu noroc, dacă sunt mașini suficiente. Alta va fi
situația când podul va fi gata.
Ajunși la Vidin, aceeași dezolantă imagine din care nu lipsesc ruinele cetății ori zidurile unor clădiri
vechi de sute de ani. Sar însă în ochi monumentele comuniste, casa de cultură și câteva statui care
amintesc de marile realizări ale socialismului. În această regiune săracă a Diiului, cum o numesc
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localnicii, cunoscută și Valea Timocului bulgăresc, în aproape 40 de sate complet românești, trăiesc
circa 50.000 de suflete ce și-au păstrat de-a lungul timpului, cu toate opreliștile, limba, obiceiurile și
tradițiile populare ale neamului lor. Românii de aici sunt numiți vlahi, după același model sârbesc,
tocmai pentru a nu recunoaște această minoritate etnică care nu are nicio școală în limba maternă și
nici măcar o biserică proprie. Si pentru ca durerea lor să fie și mai apăsătoare, Mitropolia de la Vidin a
interzis folosirea limbii române la slujbele religioase. În condițiile în care, până la primul război
balcanic din 1912, românii timoceni din Bulgaria au avut școli cu predare în limba maternă. „Deși
drepturile minorităților au fost ratificate – ne-a precizat dl. Ivo Gheorghiev, președintele Asociației
Românilor din regiunea Vidinului – din păcate, sunt probleme grave care trebuie rezolvate în
aplicarea prevederilor legale. După stăpânirea turcească, regiunea noastră nu a mai beneficiat de școli
românești. De-a lungul vremii, politica practicată de regimul comunist bulgar a dus la dizolvarea
etnică prin asimilarea forțată”.

Cine uită nu merită
Încet-încet, românii locului au început să-și dezmorțească dorința de a ști, curiozitatea legitimă
pentru limba și cultura neamului din care-și trag rădăcinile. Singurii depozitari ai obiceiurilor,
culturii și limbii române sunt însă bătrânii. Pe moș Ghenadie Borisov din Stanotârn l-am cunoscut, în
1993, la primul Congres al Spiritualității Românești desfășurat la Băile Herculane. Avea atunci 79 de
ani, pe care nu-i arăta deloc, iar româneasca sa, deși presărată cu unele elemente arhaice, era perfectă.
Bătrânul pe care l-am căutat în satul lui plecase de-acum șapte ani la cele veșnice… Era o adevărată
enciclopedie și poseda o zestre etno – spirituală de invidiat. Si-amintea bine de tăierea cămășilor lungi
românești, de faptul că în 1918 pe pașaportul său scria naționalitatea valah, că cei din satele lor
treceau Dunărea cu albia de rufe, cu copii pentru a scăpa de sărăcie. N-a ezitat să acuze Țara – Mumă
că i-a neglijat pe valahii din Bulgaria… Dar și statul bulgar care a uitat condamnabil ce au făcut
românii locului pentru viitorul lui. „Românii timoceni din partea Vidinului – spunea bătrânul – în
mai 1876, în frunte cu învățătorul Ion Ciolac din Bregova, condamnat la moarte de turci prin
spânzurare la Blocuk Kapia, împreună cu alți fruntași români din Valea Timocului, au fost dați uitării,
nimeni n-a mai scris nimic, poate ca să nu-i trezească pe cei 800 de eroi care au fost masacrați de
turci”. „Scrieți dumneavoastră – m-a îndrumat atunci agilul bătrân – să știe generațiile care vin că în
armata română care a luptat pentru eliberarea Bulgariei în 1877-1878, în zona Vidinului s-au aflat și
patru batalioane de voluntari români timoceni, citați doar de istoriografii ruși și turci, nu și de către
creștinii balcanici. Crălița Mărioara din poezia populară «Regele Carol I și Osman Pașa» este o
străbunică de-a noastră, nu este o regină…
Ea a căzut alături de alte 37 fecioare timocene, la 9 ianuarie 1878, în redutele de la Smârdan Inova, pe
când trăgea cu tunul în fortăreața Diiului (Vidinului) strigând: «Îndemnați ai mei copii / C-ajungem
desară-n Dii; / Îndemnați și-naintați / Frică la păgâni nu luați»…” În amintirea ei și a eroilor români
care au eliberat Diiul, s-a înălțat lângă pădurea de tei de la Smârdan „Monumentul Victoriei”, care era
vizitat la 10 mai în fiecare an de români din Țara – Mumă, de copiii, soțiile și părinții acelora care-și
lăsaseră osemintele în aceste ținuturi. În 1923, monumentul a zburat într-o noapte în aer, locul
profanat nici nu se mai cunoștea. A mai rămas doar amintirea și dezamăgirea după brava Marița și
imnul național bulgar „Sume Marițe”, inspirat din eroismul unei fetițe valahe. Asta da
recunoștință!…

Satul cu nume de vânt
Cosova, satul așezat nu departe de cursul cu multe meandre al Timocului, are în scripte vreo 2000 de
suflete. Casele arătoase sunt locuite, restul pustii. „Mulți dintre români au plecat la muncă în
Occident și au uitat drumul întoarcerii – zice Cârstan Crăciunov. Au lăsat Dunărea în plata
Domnului. Gospodăriile lor le-au cumpărat aproape pe nimic englezi și italieni”. „Mina de gips încă e
în activitate, dar în scurt timp, după toate probabilitățile, se va închide. Puțini sunt cei din Cosova
care mai lucrează acolo”. Ulițele sunt pustii. „Suntem mulți bătrâni – spune Cârstan – și pe frigul ăsta
stau în casă”. Dintr-o curte, o femeie în vârstă, dar încă energică, puțin înaltă și durdulie, intră repede
în vorbă. „Trăim greu… Si eu și al meu am fost la lucru în Italia… Adică argați la alții… Era bine și la
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noi pe vremea lui Jivcov. Atunci și eu și bărbatul meu am fost să lucrăm la ruși și am câștigat destul
de bine. Acum și la noi e ca la voi, nu mai e traiul care a fost”. Soțul ei începe să ne-nșire câteva
generații din arborele genealogic al „tămâzlâcului” său: «Si moșu’ lu’ moșu’ – afirmă el cu mândrie
nedisimulată – a fost român. Dar ei n-au călcat niciodată în România». Soții Ivanov știu multe
întâmplări din trecerea prin lume a strămoșilor lor, dar și de pe vremea turcilor, chiar și din trecutul
neamului lor din stânga Dunării… Baba Marița Crăciunova a lucrat 25 de ani croitoreasă. Acum
muncește cu bărbatul în câmp. Are doar 250 de leva pensie din care nu-i rămân decât 50 leva pentru
cheltuieli gospodărești, restul îi dă în două și-i trimite fiului și nepotului care-i student. Bătrânul
Cârstan blestemă vremurile de azi și-și amintește de ce-i spunea tatăl lui. „Aici, boji au fost, boji o să
rămână”. Adică, stăpâni vor fi doar bălăriile. „Si vântul ăsta al sărăciei care, iacă, bate fără întrerupere
de câteva zile. Parcă n-am fi destul de amărâți…”

Fiecare cu tămâzlâcul lui
Ștefan Dimitrov s-a născut în sătucul Cumbair de lângă Vidin, acum cartier al orașului. „Cam 200 de
oameni trăiau aici – spune el. Casele erau construite în jurul bisericii și al școlii de lângă ea. Atunci,
fiecare gospodărie avea anexele ei pentru animale, dispărute în timp după ce ne-a înghițit Vidinul.”
Aflăm de la el că strămoșul său Gheorghe, când a înghețat Dunărea, a luat sania și a venit pe gheață
în aceste locuri. La cei 80 de ani ai săi, bătrânul Ștefan e tare mândru de neamul lui despre care ne
spune vrute și nevrute. Îl întrerupe, din când în când, Floarea, soția lui, cuprinsă de un râs strident. Se
mândrește și ea cu băiatul Mitco, care „a ridicat cârciuma asta în care ne aflăm”. Privește pe fereastră,
oftează adânc, și spune: „Aici ne-am născut și tot aici ne-am întors mereu.” Peste drum de bar, o
bisericuță ce pare părăsită. „Preotul Milotin – zice Floarea – a ieșit la pensie. Primește doar o sută de
leva pe lună. Si a avut și el doctorat în România.” Din când în când, e trimis aici un preot să țină câte o
slujbă de cununie sau de înmormântare. Astfel de ocazii sunt însă tot mai rare pentru că bătrânii s-au
tot împuținat, iar tinerii au părăsit aceste meleaguri. În rest, nu se întâmplă nimic între zidurile
bisericii care, ni se spune, a fost ridicată în vremuri bune pentru românii timoceni, în anul 1859, cu
bani primiți de la episcopia Oradea. „Înainte – spune bătrânul Dimitrov – n-aveai voie să mergi la
biserică. Preoții erau închiși sau trimiși la muncă silnică. Acum nici n-au voie să țină slujbe în
românește.” Patronul Mitco pare supărat. Ne privește uimit că românii de dincolo se interesează de
ei. Dar uită repede de supărări. Și ne spune că n-a știut o iotă bulgărește până a mers la școală și ce
s-au mai chinuit profesorii cu el. „Am propria mea limbă – afirmă el – pe care n-o prea înțeleg nici azi
bulgarii. Merg des în România, la Calafat, unde am neamurile, și la Craiova, unde e băiatul. Îmi pare
nespus de rău că nu știu să citesc românește.”

Vlahii, nație inferioară
Pe doctorul Serafim Hristov, președintele Comunității Românilor din Bulgaria, l-am găsit ușor. Pe
drumul înspre cimitirul Vidinului spre a aprinde o lumânare la mormântul inginerului Ivan
Alexandrov, un aprig luptător pentru drepturile românilor din Valea Timocului, predecesorul său în
fruntea comunității, distinsul doctor ne-a explicat problemele pe care le-ntâmpină cei din etnia lui.
„Nu avem școli – zice el. Școlile sunt singura noastră speranță. Nici acum, după trei ani de la
integrare în UE, nu suntem recunoscuți ca minoritate etnică. Dacă statul bulgar nu ne-ajută, n-avem
altă sursă decât să dezvoltăm învățământul particular în limba română.” Nu de puține ori am auzit că
românii sunt tratați ca oameni de mâna a doua. „Deși sunt cei mai buni gospodari – zice doctorul
Hristov – iar procesul de asimilare s-a făcut cu biciul, mulți dintre noi sunt lași. Bunăoară, primarul
Vidinului este român, viceprimarul e pe jumătate român, șeful poliției tot român. Dar niciunul dintre
ei nu vorbește românește. Refuză cu încăpățânare. Pentru ei limba română e limbă străină și nu
maternă”. Ni se spune că de la Sofia li s-au cerut unele programe. Le-au făcut și tot nimic nu s-a
întâmplat. Așa că n-au decât să aștepte. Dar și așteptarea are o limită, mai ales că ea se-ntinde pe mai
bine de un secol.

Campionul din Gânzova
Pășea visător lângă mine pe una din ulițele Gânzovei, un sat de „dunărinți” din Valea Timocului,
renumit pentru vinul său, se uita în jur c-un zâmbet larg și copilăresc. Totul din jur îl bucura pe

Astra romana | Asociatia Astra Romana | Pagină 9 https://astraromana.wordpress.com/category/astra-romana/page/9/

12 din 106 04.01.2018, 22:01



muntele de om de vreo 60 de ani, ce purta o scurtă, puțin mică pentru trupul lui vânjos, peste un
pulovăr vișiniu, curat, de sub care se ivea o cămașă albă cu gulere lăbărțate. Dar și o căciulă de
astrahan cu cozoroc, neagră, de sub care scânteiau doi ochi albaștri-albaștri de o infinită bunătate.
Deodată, și-a ridicat fața spre cer și într-o singură clipă a exclamat: „Aici mă veți găsi totdeauna!” Se
întorsese la obârșie de puțin timp, după ce o viață trăise în Vidin unde fusese profesor de educație
fizică. Acolo l-am cunoscut cu trei decenii în urmă pe Emil Vladimirov, românul timocean ce-și
câștigase celebritatea prin cucerirea medaliei de aur în proba de aruncarea discului la Olimpiada de la
Moscova. A rămas aceeași fire blândă foarte comunicativă, gata oricând să-și ajute „dunărințu’ lui” –
cum sunt numiți românii din Valea Timocului bulgăresc. Ne-a dovedit-o și în acea zi cu soare cu colți.
Cu pasul lui zglobiu a schimbat direcția de mers și a intrat, cât se poate de firesc, în ograda unei femei
vădane, bătrână și bolnavă care i se plânsese că n-are cum să-și taie lemnele. Și-a suflecat mânecile și a
despicat repede aproape o căruță de butuci… Bătrâna l-a privit fix, a vrut să-i sărute mâna noduroasă,
neputând rosti nimic drept mulțumire. Mi-a depănat alte și alte amintiri din copilăria lui aspră, dar
mi-a vorbit și despre marile satisfacții care i le-a adus sportul. „Nu-i zi să nu fac în fiecare dimineață
exerciții fizice. Restul timpului îl ocup cu satisfacerea unei pasiuni din copilărie pentru lumea veselă
și ciripitoare a înaripatelor de tot felul pe care le-am adunat în ogradă într-o frăție de început de lume:
guguștiuci și turturele, fazani și găinușe japoneze, prepelițe și cocoși brahmani «încălțați», cu pene
mari pe picioare, bibilici și rațe caroline și mandarine, porumbei călători, canari colorați, papagali
obraznici și păuni imperiali. Asist dansul păunilor – zice Emil – ca să pot spune că a venit primăvara
aici, lângă Timoc”.

„La bună vedere, neamul meu, valah…”
Românul celebru din Gânzova nu se mărginește să ne petreacă, după obiceiul strămoșesc, până la
poartă. Ne-nsoțește până la Bregova, unde trecem Timocul în Serbia. Satele alunecă pe lângă noi ca
niște năluci. Cutova, Slanotârn, Cosova, Gomolarin, Negovan, Iasen, Florentin, Novo Selo, Vârf…
Valea Timocului e parcă un labirint plin de ascunzișuri nebănuite, precum peștera Măgura în ale cărei
catacombe românii timoceni șampanizează de mulți, mulți ani vinul. „Odată cu comunismul am
pierdut legătura cu Țara – afirmă Emil. Numele noastre au fost slavonizate cu intenția de a ne pierde
urmele. N-au reușit, rădăcinile noastre sunt adânci aici, în Valea Timocului.” Rămâne în vama
Bregova cu mâna ridicată privind parcă într-o parte căutând și alte amintiri în trecutul neamului său
de români timoceni. Iar eu port în suflet și în gând ultimele cuvinte cu care mi s-a adresat la
despărțire bravul român timocean. „La bună vedere, neamul meu, valah…”

Informația de Severin (Mehedinți) nr. 737 – 24.03.2010
Semnează: C. H. Ilia

Ne trebuie un Burebista…

„Boerebistas, bărbat get, luând conducerea neamului său, a ridicat pe oamenii aceștia ticăloșiți de
nesfârșitele războaie și i-a îndreptat prin abstinență și sobrietate și ascultare de porunci, așa încât, în
câțiva ani, a întemeiat o mare stăpânire și a supus geto-dacilor cea mai mare parte din populațiile
vecine; ba a ajuns să fie temut chiar și de romani pentru că trecea Istrul fără frică, prădând Tracia
până în Macedonia și Iliria, iar pe celți, cei ce se amestecaseră cu tracii și cu ilirii, i-a pustiit cu totul,
iar pe boiii de sub conducerea lui Critasiros, precum și pe taurisci, i-a nimicit cu desăvârșire…” –
Strabon, Geographia
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Sârbii sunt un popor agresiv prin originea lor etnică și descind din popor asiatic, ce nu a venit în
Europa să aducă creștinismul sau să înflorească limba latină sau greacă, ci a venit să își salveze viața
de la alți mongoli asiatici ca și ei. Ceilalți care au venit odată cu ei, vreo 14 popoare din aceeași spiță,
au dispărut, numai ei și bulgarii supraviețuind pentru că s-au comportat precum niște sclavi, chiar
așa cum erau denumiți în acea vreme de către băștinașii româno-vlahi.
Însă ei au simulat umilința și înjosirea pentru a fi acceptați de către urmașii dacilor și romanilor ca
popor slugarnic, calm, fără o fire războinică și violentă. Dacă ei nu s-ar purta violent cu românii din
Timoc nu ar avea altă cale decât să accepte drepturile poporului băștinaș, să-i recunoască întâietatea
pe acest pământ. Însă pe măsură ce au evoluat, s-au înmulțit și s-au întărit, s-au făcut prieteni cu
românii( uneori ne numeau chiar cuscrii) iar noi românii în afară de Marea Neagră se spune că îi
aveam prieteni numai pe sârbi.
Marea ciudățenie a secolului este că deși România și românii nu au pus niciodată în primejdie nici
Serbia, nici Bulgaria, aceștia ne urăsc în așa măsură încât vor să ne desfințeze ca neam. Mai întâi pe
cei sudul Dunării iar apoi pe noi.
Noi românii suntem băștinași, sârbii și bulgarii au venit peste noi în calitate de coloniști. Noi nu le-am
cerut lor loc după ce s-au stabilit și și-au format state să fie vasalii noștri. Pe urmă după ce le-am făcut
aceste facilități în teritoriu, ne-am dat sângele pentru eliberarea lor și i-am eliberat la fiecare
conjunctură când țara le-a fost ocupată iar când au avut războaie am fost alături de ei cu unele mici
excepții. Și tot ce am făcut pentru ei astăzi nu mai e nimic valabil. Chiar și eliberarea Vidinului de sub
turci e prezentată de către ghizi turistici ca o impostură din partea României pentru că pe ei i-a
eliberat Rusia.
Noi românii nici nu am visat că vor veni peste noi niște venetici care nu numai că vor cere să îi
adăpostim dar se vor stăpâni peste toți românii din Balcani. Mai recent am observat că pretențile se
măresc și că nici România nu are justificări nici istorice, nici etnogenetice și că ei sunt stăpâni pe aceste
locuri. S-a ajuns la sârbi ca să se omoare un om pentru că la aniversarea zilei de naștere cântau
românește la un mic restaurant de sat din Camenița Mică nu departe de Cladova. Și sărbătoritul a fost
dat cu capul de ciment până a murit deci e o crimă să cânți cântecele patriei tale. Culmea ironiei este
că autorii crimei, un „erou” sârb împreună cu un preot fac o crimă în văzul întregii lumi împotriva
unei persoane care nu a spus nimic împotriva lor. E bine de știut și să rămână de neuitat în rândul
nației române că nici familia nu a avut curajul să se plângă procuraturii, nici organizațiile abilitate
existente la Negotin nu s-au sesizat, nici prietenii, nimeni nu a luat atitudine față de acei doi criminali.
Astăzi sunt cam trei ani de atunci și nimeni nu s-a legat de cei doi criminali, sârbul „erou” se plimbă
prin Belgrad liber iar preotul sârb, complicele, face slujbă într-un sat românesc de lângă Ostrovul
Mare și pe amândoi administrația sârbă îi tolerează ca pe niște salvatori ai națiunii sârbești de la
românizare. Toate acestea se întâmplă întrucât ei știu că orice li s-ar face românilor din sudul Dunării
nimeni nu le va sării în ajutor. Asta nu din răutate ci din nepricepere,lene politică, lașitate și în fond a
faptului că suntem un popor pasiv.
Strămoșii noștrii n-au simțit niciodată că națiunea e în pericol dacă taci, dacă nu protestezi, dacă nu
faci o mișcare energică și curajoasă împotriva dușmanilor neamului și a limbii române.
Se pune întrebarea:În Europa sunt atâtea țări și popoare, cine ar fi putut suporta teroarea, violența și
batjocora la care sunt supuși românii din Timoc? Un popor umilit și fără vreun apărător… Dacă nu
avem oameni înzestrați cu puterea sufletească și fizică să se opună prin forță și prin mecanisme
politice capabile să ne ocrotească cel puțin rămășițele din neamul românesc, atunci cum de nu se
găsește un deputat, un senator, orice om dintr-un anumit partid politic care să dea la iveală această
escrocherie națională ce duce poporul român, vlah sau aromân la pierzanie.
Este adevărat că trecem printr-o criză politică și economică dar dacă constatăm că suntem depășiți de
forțele proprii de apărare atunci trebuie să cerem protecția unei puteri capabile și ofensive, care poate
rezolva aceste probleme prin fapte, nu prin teorii, care sunt necesare în aceste momente. De aceea pe
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bună dreptate aș propune să se apeleze la două posibilități: să cerem protecția Germaniei, Angliei,
Franței etc ori să ne înprumute câțiva oameni politici capabili să ne apere, să meargă prin țară și să
vadă nevoile poporului. Brătianu obișnuia să călătorească singur, fără să știe serviciul special și ca să
nu-l recunoască poporul, avem exemple când făcea pe hamalul în gări iar generalul Averescu juca
„Ursul” prin nordul Bulgariei.
Toate aceste rele și toată năpasta noastră vine de la faptul că oamenii se vând pe bani, își vând
sufletul, familia și neamul. Vecinii noștri ne cunosc caracterul fluctuant și nesigur și sunt geloși față de
teritoriile pe care le ocupăm pe ambele maluri ale Dunării și chiar prin munți. Să nu uităm că toți
vecinii României, inclusiv cei mai săraci și umiliți de soartă și nepricepere sârbii dar și alții, cunosc
trecutul nostru, cunosc istoria noastră. Ei știu ce spune Herodot despre strămoșii noștrii și anume că
tracii ar fi putut deveni cea mai mare putere a lumii dacă nu ar fi fost atât de dezbinați. De aceea
vecini și mai îndepărtați, lacomi după teritorii, au pus ochii pe ținuturile locuite de români sau vlahi.
Ei vor cu dinadinsul să ne asimileze pentru că suntem slabi și inofensivi la orice măgărie care s-ar face
împotriva fraților noștri. Vecinii noștrii și prietenii de altădată ne consideră un popor „îmbătrânit”. Ei
vor să ne ia locul pentru că este cel mai fertil și cel mai frumos din acest colț al lumii.
Să cerem să se cultive din grădinițe ideea românească cum că suntem un neam mare și puternic și nu
mai suportăm umilințele și batjocora la care suntem supuși pentru că avem politicieni „mămăligari”.
Trebuie găsit un lider, înalt cât Munții Carpați și puternic cât Burebista, Decebal și Traian.
Pe noi nu ne interesează numai faptul că suntem un popor cu un trecut atât de glorios dar ne
interesează în principal să fim liberi, să ne placă să trăim în țara și pe pământul nostru, să ne placă să
ne iubim neamul indiferent de ceea ce s-ar întâmpla.
Dacă urmărim unele acțiuni culturale deschise și transparente pe care la fac severinenii, profesorii de
istorie din Craiova și radio-televiziunea din această zonă în ultimul timp vedem că și acestea au
tendințe destul de moderate întrucât până și ei, ajunși la Pojarevaț, Negotin, Zaicear sau Cladova, își
desfășoară activitățile sub egida interesului românesc dar se vede de la o poștă că le este frică de
sârbi, o țară mai mică de trei ori decât România.
Sârbii stăpânesc prin frică, pentru că ei rezolvă problemele statului prin abuz și violență. Ei nu
așteaptă ca vreun român să mai fie trimis în judecată, să mai fie închis ci îl ucid pe loc, în interesul
strămoșilor lor pe care îi consideră băștinași iar pe noi, pe români ne socotesc venetici. Ei nu acceptă
să trăim împreună cum am trăit începând cu Evul Mediu și până în vremea comuniștilor. Ei au sesizat
(au simțit) slăbiciunea românilor din România care „știu de frică”. Noi încă credem că putem rezolva
problemele pe cale pașnică ajutându-i pe sârbi să se reîntregească cu frații lor pe când sârbii încearcă
din toate puterile să ne asimileze.
Două temperamente diametral opuse ce nu se vor înțelege decât prin colaborare sau separare.
Aceasta se va întâmpla până la urmă oricât ne-am feri unii de alții, oricât am încerca să ne mințim sau
să ne ducem cu zăhărelul unii pe ceilalți, urmașii noștrii nu vor avea cu cine sta de vorbă și până la
urmă totul se va termina prin „casus belli” chiar dacă se va întâmpla peste sute de ani.
În concluzie ne trebuie un Burebista….. Ne trebuie Acum!

Cristea Sandu Timoc

Oferte pentru românii din Timoc-Serbia și Timoc-Bulgaria

Donăm:
– Cărți pentru bibliotecă.
– Haine second-hand pentru copii, femei, bărbați inclusiv încălțăminte ( 9 saci).
– Două calculatoare folosite.
– 5 suluri de hârtie tipografică învechită (aprox. 2500 kg, hârtia de lățimea 1 m). Rolele se pot dona la
diferite organizații care le pot folosi la tipărituri de ziare sau alte publicații.
– „România Liberă” – colecție ziar din perioada comunistă.
– Revista „Magazinul Istoric”-colecție din perioada comunistă.
– Mobilier din stejar masiv nefolosit, în valoare de aprox. 3000 lei: colțar-canapea, 6 scaune mari
tapițate cu pluș, masă 2/1 m, bibliotecă două corpuri (corpul de jos cu 4 uși și 4 sertare, corp suprapus

Astra romana | Asociatia Astra Romana | Pagină 9 https://astraromana.wordpress.com/category/astra-romana/page/9/

15 din 106 04.01.2018, 22:01



cu uși de sticlă și rafturi).
Cererile se vor adresa Astrei Române din Timișoara România, care se vor rezolva de către un comitet,
astfel că nimeni nu va putea să profite personal în locul fraților români din Timocul Sârbesc și
Bulgăresc aflați în nevoie și fără sprijin din partea Țării Mume, ceea ce este o rușine pentru un neam
maturizat și demn.

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

Cum să scriem și să citim românește

Fiecare limbă are alfabetul ei, astfel limba rusa, sârba, bulgară, ucraineană, fiind limbi slave au alfabet
cirilic. Popoarele cum sunt: Polonezii, Cehii, Slovacii, Croații si alții, au alfabet latin pentru că acesta
are caracter universal și este raspândit în toata lumea. În felul acesta limba sârbă sau bulgară fără
alfabetul latin ar rămâne o limbă limitată doar la cultura slavonă și n-ar avea deschiderile necesare
pentru a-și înfrumuseța și îmbunătății cultura pe care o oferă alfabetul și limba latină. Noi ca Românii
așa numiți Vlahi din Peninsula Balcanică avem nevoie de un alfabet latin, haina potrivită pentru
civilizația și cultura noastră ca popor de origine romană sau latină.
Limba română are 27 de semne sau litere(slove).
Iată alfabetul limbii române:
ALFABETUL
Română sârbă – Exemple
A, a A, a – Ana, alb, avion
B, b B, b – Barbu, bani, bucuros
C, c K, k – Cristina , cocoș, cal, codru
D, d D, d – Dana, Decebal, Daci, deal, dor
E, e E, e – Eva, Elveția, Everest, elev, elefant
F, f F, f – Florin, farmec, floare
G, g G, g – Galați, glas, gaină
H, h H, h – Horea, hoț, hoinar, hârtie
I, i I, i – Ion, inima,inel, iaurt
J, j Z, z – Jana, joc, jena, jos
K, k K, k – Kenya, kilogram, karate
L, l L, l – Laura, lalea, lene, leu
M,m M, m- Maria, Marcel, masa, măreț
N, n N, n – Nicola, Nicoleta, nas, număr, nebun
O, o O, o – Oana, oală, oaie, oameni
P, p P, p – Petru, Păcală, picior, palmă
R, r R, r – Radu, râu, rață
S, s S, s – Sandu, soare, senin, sarmale
Ș, ș S, s – Șibenic,, șal, șarpe
T, t T, t – Tănase, tren, tată, Turc
Ț, ț C, c – Țara Românească, țap, ține
U, u U, u- Ungaria, urs, urmă
V, v V, v – Viorica, vulpe, văduv
X, x – Xenia, xenofob, xerox
Z, z Z, z – Zaharia, zodie, ziua, zahăr

Alte semne românești:
Ă, ă – casă, masă, mireasă, grasă
Â, â – mâncare, câine, râs, român, sârb
Î, î – învățător, înțelept, înghețata
Ț. ț – țară, țăran, țânțar, țeava
Q, q – status-quo
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W, w- Walter, Washington
Y, y – Yugoslavia, York

Grupări de litere:
Ge, ge – Gelu, ger, geam
Gi, gi – Gina, ginere, girofar
Ghe, ghe- Gheorghe, ghem, ghete
Ghi, ghi – ghindă, ghiveci, ghiocei
Ce, ce – Cezar, ceas, cetate
Ci, ci – cina, cineva, cireșe
Che, che- cheltuială, cheie, chef
Chi, chi – China, chinez, chin, chipiu

Aceasta rubrică va fi permanenta, apărând în fiecare număr, pentru a putea oferi tuturor alfabetul
limbii române, să învățăm singuri limba noastră sfântă

13.08.2011 CRISTEA SANDU TIMOC
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De la preot condamnat la puşcărie, la vicar pentru 300.000
de români din Serbia de Nord-Est

Posted on August 5, 2011 by Ilija
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(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/08/bojan.jpg)

Boian Alexandrovici, celebrul preot român care a fost condamnat la pușcărie de către Tribunalul din
Negotin, fiindcă a zidit, în 2004, prima biserică românească în Malainița, Serbia de Nord-Est, a fost
numit vicar al Bisericii Ortodoxe Române pentru cei peste 300.000 de români din ținuturile istorice
Timoc, Morava, Homolie și sudul Dunării.
Misiunea de a ridica alte biserici românești
PS Daniil, Întâistătătorul Episcopiei BOR „Dacia Felix”, cu sediul la Vârșeț, Serbia, a declarat că
ridicarea la rang de vicar a preotului-martir Boian Alexandrovici s-a făcut printr-o decizie chiriarhală,
el continuând să activeze și ca protopop al Protopopiatului „Dacia Ripensis”, care administrează
parohiile din Serbia de Nord-Est. „Noua funcție a părintelui Boian Alexandrovici este o recunoaștere
a tot ce a făcut el pentru renașterea, după aproape 180 de ani de sete duhovnicească, a BOR în această
parte a Serbiei, unde autoritățile administrative și ecleziastice sârbe au împiedicat, după 1833,
ascultarea de către români a slujbelor în limba română și săvârșirea ritualurilor și tradițiilor bisericești
strămoșești’, a afirmat PS Daniil. Vicarul Boian Alexandrovici are misiunea de a sprijini zidirea altor
biserici românești pe vetrele în care cândva domnii români și comunitățile locale au ridicat întru
credință sfinte lăcașe de cult, care, datorită vicisitudinilor istoriei, au fost demolate sau trecute în
inventarul Bisericii Ortodoxe Sârbe.

Acum șapte ani, nu aveai voie să te rogi în limba română
Cu același prilej, pe lista parohiilor existente din Morava, Timoc, Homolie și sudul Dunării –
Malainița și Remesiana, Clococeavăț, Gorneana, Horreum Margi și Isacova, Nigotin, Aquae și
Sârmănovaț, Țârnaica, Bor, Geanova, Dupliana, Metonița și Zlocucea – au mai fost adăugate Kladova
și Cucevo.
Boian Alexandrovici a precizat că în zonele românești din Serbia de Nord-Est, unde în urmă cu
aproape șapte ani, nici nu aveai dreptul să te închini sau să spui o rugăciune în limba română, se află
deja ridicate două biserici românești (la Malainița și Isacova), șase troițe amplasate în locurile
încărcate de istorie ale românilor și cinci clerici. „Cu osteneală și plini de credință, vom face astfel
încât, precum pasărea Phoenix, toate bisericile să se ridice la loc. Așa înțeleg eu de acum înainte
menirea mea pe acest pământ. Sunt recunoscător tuturor celor care m-au îndrumat și mi-au călăuzit
bucuriile și necazurile printre românii mei”, a spus Alexandrovici.
A șasea troiță românească a fost amplasată în luna iunie de către Protopopiatul Ortodox Român
„Dacia Ripensis” și Societatea Culturală „Ariadne Filium”, în locul numit „Câmpul Giani” din
localitatea românească Metonița, din Valea Timocului, Serbia. Ultima troiță a fost sfințită în 21 iulie, în
satul românesc Neresnița, comuna Cuceva. „Credincioșii români duc lipsă de biserici în cele peste 154
de sate ale lor. Până în anul 1833, în acestea fuseseră construite aproape 90. Ele nu mai sunt, sunt
ruinate sau nu le mai aparțin. De aceea, vom pune mai întâi troițe, care și ele simbolizează altarele
unde românii se pot ruga în românește și pot asculta slujbe în limba lor maternă”, a afirmat
Alexandrovici. Celelalte troițe au fost amplasate în perioada anilor 2009-2011, în localități cu
populație majoritar românească: Sârmănovaț, Geanova, Isacova, Șipicova și Gorneana. La
evenimentul de la Metonița au participat PS Daniil și preoții protopopiatelor românești Horreum
Margi, Metonița și Zlocucea și Malainița și Remesiana.

Gheorghe Miron
Ziua de Vest

Noi și bulgarii
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În istoria noastră lungă și complicată am avut parte de multe, de lupte cu vecinii, cu imperiile care ne-
au călcat sau intenționat să ne ocupe sau să ne împartă, cu năvălitori, cu tot ce putea încerca un popor
statornic. Situația noastră s-a complicat enorm și prin faptul că am rămas o insulă latină într-o mare
slavă, lovită dintr-o parte de o forță fino-ugrică. Și rezultatele s-au văzut: poporul român latin a fost
redus tot mai mult ca și areal de răspândire, până a ajuns cam la situația de astăzi. Nu mai există
români în câmpia panonică, deși ei existau înainte de sosirea ungurilor, erau chiar foarte mulți.
Românii din sudul Dunării au ajuns o minoritate persecutată și nu se știe dacă în câteva zeci de ani
vor mai exista. La fel și în Balcani. La est de Nistru, de la o comunitate importantă, care la jumătatea
secolului trecut se extindea destul de numeroasă și dincolo de Bug (vezi studiul lui Anton Golopenția
din 1942, Românii de la est de Bug), astăzi nu mai putem vorbi de români ca și de o comunitate, poate
doar ca și de elemente uitate în masa de locuitori de acolo.
Dar cum și de ce s-a ajuns la o astfel de situație care astăzi ni se pare atât de greu de înțeles și de
crezut? Mai ales de ce? De ce românii au fost practic exterminați pe vaste teritorii, și au ajuns să
trăiască majoritari doar în arealul actual? De ce românii protejează minoritățile aflate pe teritoriul lor,
în timp ce alții fac toate eforturile să extermine și să deznaționalizeze minoritățile române de pe la ei?
Nimeni nu ar putea da un răspuns satisfăcător la aceste întrebări. S-ar putea scrie tomuri întregi, mii
de pagini, și tot nu cred că am găsi răspunsurile. Adevărul este unul singur, toți vecinii noștri de ieri
și de azi ar fi mult mai bucuroși dacă noi nu am fi existat. Sau dacă am fi încetat să existăm, la un
moment dat în decursul istoriei. Și pentru asta nu au precupețit niciun efort, și nici astăzi situația nu
este mult diferită.
În disperarea noastră de a găsi un singur vecin despre care să putem spune că ne este aliat și prieten
(afară de Marea Neagră), ne-am îndreptat privirile în jur. Inițial, am sperat că bulgarii ar putea fi
aceștia, din moment ce dinspre ruși și unguri, mai târziu austro-unguri, nu aveam la ceva bun să ne
așteptăm, după istoria însângerată a relațiilor noastre. Istoric vorbind, de la bulgari am fi avut cele
mai multe motive să ne așteptăm la o bună relație, chiar alianță.

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/08/gravura-din-presa-vremii-atac-la-plevna.jpg)

Gravura din presa vremii. Atac la Plevna

Frăția româno-bulgară
Bulgaria a apărut ca stat pe harta Europei și în urma jertfei noastre de sânge care ne-a adus
independența, în războiul de la 1877-1878, la Plevna, Grivița, Rahova, Vidin și Smârdan. Până atunci,
toți patrioții naționaliști bulgari asupriți de imperiul otoman își găseau refugiu și protecție în
România, de unde își puteau desfășura fără intervenții sau obstrucționări activitatea lor naționalistă.
După apariția Bulgariei, la un moment dat, chiar s-a vehiculat intens ideea unirii României și
Bulgariei sub sceptrul regelui Carol I, după detronarea țarului Alexandru de Ba emberg (1879-1886).
Chiar Stambulov, dictatorul Bulgariei, i-a oferit regelui Carol I al României coroana Bulgariei.
Manifestul adresat românilor la 1885 de către patriotul bulgar Zaharia Stoianov, șeful delegației
venite la București spre a pregăti uniunea personală a Bulgariei cu România, reliefa sentimentele
bulgarilor față de România, cel puțin atunci.
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Un fragment:
„Nu există un singur bulgar, mai mult sau mai puțin inteligent și patriot, care să nu fi călcat pământul
liber al României și să nu se fi folosit de ospitalitatea frățească a românilor. Într-o epocă de jumătate
de secol, într-o epocă neagră și groaznică pentru noi, privirea poporului bulgar a fost pururea ațintită
asupra malului stâng al Dunării. Tot ce era onest și nobil, tot ce avea vreo inițiativă era cuprins de
ideea de a salva patria sa nenorocită, tot ce n-a putut să respire în Bulgaria robită, lucra și trăia în
sfânta Românie. Îmi aduc aminte, precum își aduc aminte toți amicii mei, că cuvintele: România,
București, Ploiești, Giurgiu, Brăila, Galați, și așa mai departe, au fost pentru noi cuvinte sfinte și egale
cu cuvinte din Sfânta Scriptură. Când vreunul din patrioții noștri, prigonit crud de guvernul otoman,
scăpa în fine din ghearele străinului neîndurător, el găsea refugiul într-un oraș al României. Da,
fraților români, pământul vostru a fost pentru noi pământul făgăduit. La începutul renașterii noastre
naționale, cele dintîi voci care ne treziră din somnul robiei, s-au auzit în România. Țara voastră a fost
pentru noi focarul luminat al libertății, speranța în viață nouă, în progres. Deși vasali puterilor
sultanului, românii au îngăduit, ba chiar au patronat organizarea comitetelor revoluționare, au
permis lui Pernovski să pronunțe discursurile sale înfocate, au permis lui Liuben Karavelov tipărirea
ziarelor „Svoboda” și „Nezavisimosti”. Voi ați permis neastâmpăratului Botev sa ne trimită
„Cuvântul refugiatului bulgar” și apoi să editeze „Znamea”, organe de publicitate care, dacă ar fi
apărut acum în Bulgaria, ar fi indignat desigur elementele din care se compune tagma trădătorilor
patriei noastre mult încercate. Pământul vostru a hrănit pe apostolii libertății bulgare, pe luptătorii
uriași ai independenței noastre… Salutare dar pământului sfânt al României, fie binecuvântat!
România a fost a doua patrie pentru mii de martiri ai noștri.
După eliberarea Bulgariei simpatia poporului român a rămas nemărginită pentru noi. La 1885, când
dușmanul năvăli sub zidurile Slivnicei și Vidinului, când am fost părăsiți de Europa întreagă, atunci
numai în Parlamentul român s-a găsit o inimă plină de compătimire pentru noi; numai în Parlamentul
român s-a ridicat o voce pentru cauza dreaptă a poporului bulgarului… Din România ne vin razele
binefăcătoare ale libertății, razele deșteptării noastre morale… Cu întristare și amărăciune ne gândim
că până acum n-am răsplătit cu nimic poporul român pentru toate acestea. În temelia libertății noastre
zac osemintele fiilor României , iar noi nici două cuvinte de mulțumire n-am pronunțat până acum…”
Impresionantă această dovadă de prietenie, nu-i așa? La acel moment părea că noi și bulgarii vom fi
ca frații, chiar se punea problema unirii sub aceeași domnie, a regelui Carol I al României, ba chiar
marele Mihai Eminescu pusese un pariu pe această temă, după un document recent descoperit.
Atunci, de unde atâta ură a bulgarilor împotriva noastră, doar după câțiva ani? De unde și de ce? Au
fost două lucruri care i-au transformat pe bulgari din cei mai mari prieteni ai noștri în unii dintre cei
mai îndârjiți dușmani. Dar să vedem contextul în care s-a petrecut această transformare.

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/08/harta.jpg)

După războiul ruso-româno-turc din 1877-1878, în urmă căruia Bulgaria a apărut pe hartă, pacea de la
San Stefano (3 martie 1878) le dădea bulgarilor un teritoriu imens, cu ieșire la patru mări, respectiv
Marea Neagră, Marea Egee, Marea Adriatică și Marea Marmara. Dar pacea de la Berlin (1878) le
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reducea acest teritoriu, lăsând sudul în mâna Turciei, pentru a potoli Rusia, care dorea pentru acest
nou vasal al său, respectiv Bulgaria, un teritoriu cât mai vast, pentru a-i fi mai ușor să ajungă la
Istambul, cheia Mării Negre și ieșirea spre Mediterana, conform planului imperial schițat încă de
Petru cel Mare. Cum era și firesc, Rusia vedea în acest război și această pace doar o simplă etapă spre
întinderea posesiunilor ei cât mai mult spre Istambul, în așa fel încât Marea Neagră să devină o mare
rusească. Stăpânind cheia Mării Negre, strâmtorile, acest lucru ar fi devenit un fapt împlinit. De aceea,
timp de mai bine de două sute de ani, Rusia a dus nenumărate războaie împotriva Imperiului
Otoman, omul bolnav al Europei, cum îi spuneau diplomații secolului XIX, pentru moștenirea acestui
imperiu. Când Rusia, respectiv Imperiul Țarist, a ajuns prea departe, au intervenit inclusiv militar
puterile occidentale, marile imperii coloniale, care își vedeau amenințate posesiunile de ambițiile
nemăsurate ale țarilor. Imperiul Britanic se temea de extinderea rușilor în Asia Centrală, de unde ar fi
putut ajunge să amenințe perla coroanei, India. De aici a izbucnit războiul Crimeei (1853-1856), unde
Franța și Anglia au luptat alături de turci împotriva rușilor, pentru a le stăvili avântul expansionist. În
urma înfrângerii Rusiei, diplomații occidentali au decis crearea unui bloc solid care să poată sta în
calea ambițiilor expansioniste ale Rusiei către Balcani și Istambul. Cea mai bună soluție găsită este
crearea unui bloc românesc solid, mai ales că românii nu erau slavi și s-ar fi împotrivit tendințelor
expansioniste ale Rusiei care ar fi încercat să facă legătura cu slavii sudici, respectiv sârbii și bulgarii.
În acest context ar trebui privită unirea de la 1859, doar la trei ani după încheierea războiului Crimeei.
Mai ales că după acest război, Moldovei i se înapoiază sudul Basarabiei, aproximativ actualul Bugeac,
parte din Basarabia răpită la 1812.
La 1878, războiul ruso-româno-turc aduce independența României și apariția pe harta lumii a
Bulgariei, mai întâi imensă, conform tratatului de la San Stefano, apoi redusă aproximativ în limitele
ei etnice, conform Congresului de la Berlin. Era oarecum normal, patru milioane de bulgari stăpânind
un teritoriu de opt milioane de locuitori, doar ungurii mai aveau astfel de pretenții.
Referitor la noi, rușii ne iau sudul Basarabiei și „ne dau în schimb” Dobrogea, teritoriu pe care ei nu
l-au stăpânit niciodată, deci nu prea aveau cum să-l dea. Dobrogea, majoritar populată de români, a
fost stăpânită de turci până atunci, iar înainte de aceștia a fost în cuprinsul Țării Românești a lui
Mircea cel Bătrân, iar înainte de el, în voivodatul românului Dobrotici, de unde îi vine și denumirea.
Dobrotici, aliatul lui Mircea cel Bătrân, murind fără urmași, și-a lăsat voivodatul acestuia.

De la prieteni la dușmani
Două mari probleme au transformat prietenia și iubirea bulgarilor față de noi în cea mai aprigă ură,
pe lângă caracterul poporului ca și neam uralo-altaic, cu influențe slave, care s-a văzut deodată, de la
popor supus turcilor la un mic imperiu, iar apoi redus la limita lor etnică.
Prima a fost chestiunea macedoneană.
Populația aromână din Pind era numeroasă, dar prea risipită și prea departe de granițele țării pentru
a putea fi subiectul unei acțiuni de încorporare a ei în granițele statului român. De aceea toate
acțiunile statului român au fost de păstrare a caracterului ei etnic, dar și acestea foarte timide. Dar în
contextul luptei popoarelor balcanice pentru moștenirea putredului Imperiu Otoman, populația
aromână a devenit victimă, prinsă între acțiunile de grecizare și cele de bulgarizare. Iar acestea se
manifestau cu violență, cu flinta, cu cuțitul și toporul. Aromânii erau prinși între bandele de antarți
greci și cele de comitagii bulgari. Nu cred că s-ar putea scrie vreodată o istorie completă a suferințelor
aromânilor în acea perioadă, precum și a celor rămași chiar și astăzi pradă acțiunilor de eradicare a
neamului lor, de ștergere cu desăvârșire a oricăror urme ale apartenenței lor la neamul aromân,
ramură a românilor. La fel s-a întâmplat și se întâmplă cu toți românii rămași înafara granițelor
statului român, fie că vorbim de cei aflați astăzi în componența Ucrainei, Serbiei, Bulgariei, Ungariei,
pretutindeni unde mai există români în imensa mare slavă sau fino-ugrică.
Bulgarii au procedat cu metodă în stârpirea populației aromâne pretutindeni unde a găsit-o, folosind
violența extremă, inclusiv asasinatele în masă. Nu a fost îndeajuns, a ucis și înafara teritoriului său, și
nu s-a sfiit să o facă chiar pe teritoriul României, țara căreia îi datora atât de mult.
În luna iunie a anului 1900 profesorul Mihăileanu, unul dintre conducătorii mișcării naționale
aromânești este asasinat pe străzile Bucureștilor de către un comitagiu bulgar trimis de Sofia cu
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această misiune specială. Căpetenia comitagiilor, Sarafov, pusese la cale acest asasinat și multe altele,
tocmai de la București. Opinia publică românească se revoltă și un conflict militar este evitat cu multă
greutate. Autorii morali ai crimei au fost dați în judecată de nevoie de către bulgari, dar au fost
achitați de justiția bulgărească și duși în triumf de populația Sofiei. O tot mai mare aversiune contra
României câștiga teren.
A doua a fost problema Dobrogei.
La Congresul de la Berlin, Rusia oferise României Dobrogea ca o compensație pentru răpirea din nou
a celor trei județe din sudul Basarabiei. Teritoriul oferit de ruși cuprindea și cea mai mare parte a
Cadrilaterului, că doar nu dădeau de la ei, ci din teritoriul aflat atunci în stăpânirea Imperiului
Otoman. În urma refuzului nostru de a accepta cedarea sudului Basarabiei, Rusia răzbunătoare
propusese congresului o frontieră sudică ce trecea imediat pe la sud de linia ferată Cernavodă –
Constanța. Intervenția Franței a făcut ca frontiera să fie stabilită ca o linie trasă între un punct la
răsărit de Silistra și Mangalia inclusiv. Urmau o serie de stipulațiuni care trebuiau aplicate de o
comisie mixtă, care s-a tergiversat până pe la 1880, când a fost trasată net defavorabil pentru
România, în urma reavoinței delegaților ruși. România a declarat că nu acceptă această frontieră și
și-a rezervat dreptul să ceară aplicarea strictă a Tratatului de la Berlin, deoarece nu se respectase
voința congresului, lăsând în mâinile bulgarilor Silistra cu forturile ei, cheia apărării întregii regiuni,
ca și o permanentă amenințare împotriva Dobrogei. Mai mult, linia nu era dreaptă, ci făcea două
intrânduri dintre care unul se apropia până la 35 km de linia ferată strategică Cernavodă – Constanța.
Între timp ostilitatea Rusiei față de România creștea din ce în ce mai mult, rușii văzând în ocuparea
din nou a sudului Basarabiei doar o etapă în planul lor expansionist. Revenirea Dobrogei la România
era necesară, altfel marile puteri nu ar fi acceptat rezoluțiile congresului, din moment ce nu doreau o
legătură directă între ruși și „frățiorii” lor bulgari. Ori, Rusia tocmai asta urmărea, trecerea Dobrogei
la bulgari pentru a-și asigura accesul direct spre Constantinopol, cheia Mării Negre și poarta spre
Mediterana. Mai mult, creșterea cât mai mare a Bulgariei în dauna tuturor, prin acest aliat fidel și
devotat urmând să controleze întreaga regiune. Iar bulgarii au prins ideea din zbor, devenind roși de
ambiții imperiale nemăsurate și nejustificate. Numai ca și un exemplu, proiectul de tratat mult mai
ofensiv între Rusia și Bulgaria din 1909, menit să-l înlocuiască pe cel din 1902, cuprinde și
următoarele: „În cazul unei reușite fericite a unui război împotriva Austro-Ungariei și României…
Rusia se angajează să facă tot posibilul pentru mărirea teritoriului bulgar cu localitățile cu populație
bulgară, situate între Marea Neagră și malul drept al Dunării.” O formă oarecum neutrală care
ascunde anexarea Dobrogei la Bulgaria.

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/08/statuia-lui-ovidiu-constanc5a3a-
dc483rc3a2matc483-de-bulgari-c3aen-1916.jpg)
Statuia lui Ovidiu-Constanța, dărâmată de bulgari în 1916

România și războaiele balcanice
În vara lui 1912, profitând de situația dificilă în care se găsea Turcia și îndemnate de ruși, Bulgaria,
Serbia, Muntenegru și Grecia se aliară și declarară război Turciei pentru posesiunile europene ale
acesteia, la 18 octombrie 1912 (stil nou, respectiv 5 octombrie stil vechi).
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Turcii se arătară mai prejos de cea mai pesimistă așteptare, în câteva săptămâni toată Tracia,
Macedonia și Serbia veche erau în mâna aliaților, turcii apărând doar bariera de la Ceatalgea,
din fața Constantinopolului, și trei cetăți, Adrianopol, Scutari și Ianina. Puterile europene, speriate de
posibilitatea extinderii conflictului balcanic într-unul european (cum de altfel s-a întâmplat doi ani
mai târziu), forțară încheierea unui armistițiu la 3 decembrie, tratativele urmând să aibă loc la Londra.
Trageri de timp, negocieri sterile, apoi o lovitură de stat a junilor turci aduce la putere pe Mahmud
Șevket, iar luptele reîncep, terminându-se cu căderea celor trei cetăți turcești.
De la declararea războiului, România îi asigurase pe bulgari de deplina sa neutralitate, invocând
principiul echilibrului balcanic. Nu avea împotrivă lupta pentru îmbunătățirea situației creștinilor din
Imperiul Otoman, dar era pentru menținerea integrității Turciei. Guvernul român adăugase însă:
„Dacă totuși, schimbări teritoriale se vor produce în Balcani, România va avea și ea să-și spună
cuvântul său”. La Londra, când era clar că schimbări profunde se vor produce în Balacani, România a
cerut o compensație teritorială la frontiera disputată a Dobrogei. România a cerut jumătatea nordică a
Cadrilaterului, până la linia Rusciuc – Silistra – Șumla – Varna, deci o fâșie de teritoriu la sud de
frontiera dobrogeană, până la limita Turtucaia – Balcic, teritoriu locuit predominant de turci, apoi de
găgăuzi, bulgarii fiind în minoritate. Era nevoie de această compensație, în ideea că Bulgaria se
mărise considerabil și devenise extrem de agresivă față de vecinii ei, o atitudine imperialistă susținută
din umbră de către Rusia. Iar această linie este o necesitate strategică, din punct de vedere militar.
Linia care o face spre sud-est asigură protecția capitalei noastre la un atac dinspre sud. Bucureștiul
este la o distanță mică față de Dunăre, orice forțare a fluviului de către o armată amenințând direct
capitala. Dar existența liniei de frontieră spre sud-est asigură protecția capitalei, prin faptul că o
armată ce ar încerca să treacă fluviul va putea fi atacată din flanc de pe această linie, sau i-ar fi tăiate
liniile de comunicații. Exact așa s-a întâmplat în 1916, când armata germano-bulgaro-turcă a lui
Mackensen nu a putut merge direct spre București, în ciuda superiorității lor, ci pentru a nu fi atacați
din flanc, mai întâi au trebuit să respingă trupele noastre până în Dobrogea, abia apoi să treacă
Dunărea spre București.
La pretențiile României, Bulgaria cere protecția Rusiei, iar aceasta merge atât de departe încât la 30
ianuarie ne trimite o notă în care amenință cu războiul. Încurajați de ruși, bulgarii refuză orice
tratative. Atât Rusia, cât și Austro-Ungaria erau direct interesate în Balcani și făceau manevrele și
presiunile de rigoare. Tergiversările tipic balcanice în semnarea păcii îi exasperară pe englezi până
într-atât încât la 15 mai 1913, Sir Edward Grey, ministrul de externe britanic, a trimis o notă presei și
delagațiilor: „Sir Edward Grey a înștiințat pe delegații balcanici că acei care doresc să semneze
preliminariile păcii trebuie să o facă fără întârziere. Cei care nu sunt dispuși să semneze, vor face mai
bine să părăsească Londra, deoarece e inutil pentru ei să rămână aici și să continue o discuție al cărei
unic rezultat e o amânare fără de sfârșit.” Două zile mai târziu, delegații semnară pacea prin care
Turcia ceda toate provinciile sale europene. Dar cearta dintre aliați pentru împărțirea prăzii se mută
în Balcani și în capitalele statelor interesate, Rusia făcând eforturi pentru a împiedica izbucnirea unui
război între aliații de ieri, iar Conferința ambasadorilor de la Petersburg luă asupra ei sarcina de a
aplana conflictul bulgaro-român pe chestiunea graniței dobrogene.
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(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/08/carol.jpg)

Al doilea război balcanic și intervenția României
Megalomania și agresivitatea Bulgariei se accentuară, pretențiile sale asupra teritoriilor smulse
Turciei întrecând orice așteptări. Simpatia Rusiei se mută asupra Serbiei, în timp ce Austro-Ungaria
susținea Bulgaria, în dorința ei de a slăbi Serbia și eventualele ei pretenții asupra teritoriilor locuite de
sârbi din cuprinsul monarhiei dualiste. Războiul între foștii aliați devenise inevitabil, iar acum sârbii
și grecii fac propuneri de alianță României, deși inițial toți o doreau în afara disputelor. Cancelariile
europene se îndreptau tot mai mult asupra României, devenită factor de echilibru, mai mult, ea
devenise arbitrul în Balcani.
Deși țarul Nicolae al Rusiei amenințase direct pe cei ce ar porni războiul între frați, la 16/29 iunie 1913,
la ordinul direct al țarului Ferdinand al Bulgariei, bulgarii dezlănțuiră un atac devastator asupra
sârbilor pe întregul front. Cu toate că exista o alianță secretă între România și Puterile Centrale, între
care și Austro-Ungaria, încă din 1883, interesele României și opinia publică îi cereau să meargă
împotriva bulgarilor susținuți deschis de Austro-Ungaria. La 20 iunie/3 iulie 1913 primul ministru
Titu Maiorescu supunea regelui Carol I decretul de mobilizare al armatei române.
Intenția comandamentului român era să ocupe Cadrilaterul cu o armată secundară și în același timp
forța principală să treacă Dunărea și să înainteze rapid către Sofia spre a dicta încetarea războiului și
încheierea păcii. Regele Carol trecea pentru a doua oară Dunărea în fruntea armatei române. Prima
dată pentru a aduce independența României și să ajute la crearea statului bulgar. A doua oară, 36 de
ani mai târziu, pentru a da o lecție vecinului ingrat și agresiv și pentru a aduce liniște Balcanilor.
Corpul V de armată, sub comanda generalului Culcer, cu o divizie de rezervă, ocupă Cadrilaterul
până la linia Turtucaia – Balcic. În același timp masa principală trecuse Dunărea între Bechet și Turnu
Măgurele. Corpul I armată și divizia 1 cavalerie au trecut pe vase pe la Bechet, îndreptându-se spre
Rahova, iar divizia 1 cavalerie sub comanda generalului Bogdan apucă oblic spre sud-vest, spre nodul
de comunicații Ferdinandovo, tăind retragerea din fața sârbilor a armatei bulgare comandate de
generalul Kutincev. O brigadă bulgară trecuse deja de Ferdinandovo și se îndrepta spre Sofia prin
pasul Ginci, când ariergarda intră în contact cu divizia de cavalerie a generalului Bogdan (10 iulie).
Acesta manevră foarte bine, încât bulgarii, deși superiori, crezură că au în față trupe mult mai
numeroase. Prin telegrama expediată de generalul Sirakov și interceptată de români, acesta spunea că
are în față avangarda unui corp de armată cu șapte baterii de artilerie. Bulgarii se demoralizară și
întreaga brigadă a fost luată prizonieră de divizia lui Bogdan. Armata lui Kutincev se descompuse,
dezertorii și prizonierii fiind dezarmați și lăsați să se întoarcă la casele lor.
Sub protecția acestei flancgarde, corpurile II, III și IV, cu o divizie independentă de cavalerie și câteva
divizii de rezervă trecură Dunărea pe la Corabia. Podul pregătit dinainte, construit din portiere de
câte cinci pontoane metalice cuplate, a fost lansat în șapte ore, succes remarcabil pentru pontonierii
români. Ajunse pe teritoriul bulgar, trupele noastre înaintară cu viteză în câteva zile fiind în Balcani.
Corpul I era la Orhania, ocupând trecătoarea Arab-Konak, poarta Sofiei. Din înălțimea pasului,
soldații români vedeau noaptea luminile capitalei, iar aviatorii români, utilizând pentru prima oară
aeroplanul în război, planau deasupra Sofiei. Corpul IV era Etropol, iar elemente înaintate erau Tatar-
Bazargic, înaintând până la 10 km de Filippopol, recunoașteri de patrule făcură legătura cu armata
greacă.
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(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/08/modificc483rile-teritoriale-dupc483-pacea-de-la-
bucurec59fti.jpg)
Modificările teritoriale după Pacea de la București

În 18 zile armata română fusese mobilizată, concentrată, trecuse Dunărea și ajunsese la 20 km de Sofia
și 10 km de Filippopol, trecuse Balcanii și făcuse legătura cu armata greacă. Capitala inamică, Sofia,
lipsită de apărare, era la dispoziția românilor. La 5/18 iulie, regele Ferdinand al Bulgariei adresă
regelui Carol al României rugămintea de a stopa înaintarea trupelor române, declarându-se gata de a
primi condițiile României și a începe tratativele de pace. Intervenția din Bulgaria a arătat capabilitățile
și entuziasmul armatei române, prezentându-se la mobilizare un număr mult mai mare decât cei
chemați, dar a relevat și unele slăbiciuni, cum ar fi vulnerabilitatea la epidemii. Din păcate, în
entuziasmul general, nu s-au tras învățămintele necesare.
Pacea s-a încheiat la București, tratativele fiind conduse de Titu Maiorescu. România ieșise din acest
război cu Cadrilaterul, cu un prestigiu european considerabil mărit, dar și cu un dușman implacabil
în care toată ura născută din invidie, deziluzie și umilința îndurată lua proporții exaltate. Deși
generalul Fiicev, delegatul Bulgariei la București, recunoștea că Bulgaria achita nota de plată la care o
condamnase lăcomia și miopia ei politică.
Și datorită intervenției în războiul balcanic, relațiile României cu Puterile Centrale au continuat să se
răcească iremediabil, în schimb România se apropia din ce în ce mai mult de alianța franco-rusă.Nu
degeaba Nicolae Iorga a spus „campania din Bulgaria a fost primul capitol al războiului României
contra Austro-Ungariei”.

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/08/monumentul-de-la-smc3a2rdan.jpg)
Monumentul de la Smârdan
distrus de naționaliștii bulgari în 1916

Urmările până astăzi
Când România a intrat în războiul mondial, a fost asigurată de ruși că nu trebuie să-și facă probleme
cu bulgarii, deoarece aceștia nu vor îndrăzni să lupte împotriva eliberatorilor și protectorilor lor. De
aceea ne-au promis două divizii în Cadrilater, pentru a-i descuraja pe bulgari de la orice atitudine
belicoasă. Chiar și soldaților ruși din aceste divizii li s-a spus ca în cazul puțin probabil în care ar fi
atacați, să strige tare „Ruskii!” și bulgarii îi vor lăsa în pace.
Nu numai că nu s-a întâmplat așa, dar Bulgaria a atacat în Cadrilater fără declarație de război, aceasta
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fiind trimisă a doua zi. Un alt eveniment în războaiele moderne, când atacul a fost dat înainte de a se
trimite vreo declarație de război a fost numit „Ziua infamiei”, respectiv 7 decembrie 1941. Declarația
de război ar fi trebuit înmânată la Washington chiar în momentul atacului, dar din cauza redactării
dificile a declarației și a decodificării încete a mesajului cifrat de la Tokio către ambasada japoneză, a
fost înmânată câteva ore mai târziu. Și a fost „ziua infamiei”. Iar când bulgarii ne-au atacat fără
declarație de război, alături de turci și
germanii conduși de Mackensen

Tot bulgarii s-au comportat cu brutalitate în timpul ocupației, tot ei au răsturnat statuia lui Ovidiu
din Constanța, în ideea că această provincie va rămâne pe veci a lor, deci să șteargă tot ce amintea de
latinitatea ei, tot ei nu s-au dat duși din Dobrogea chiar dacă războiul era terminat și ei învinși.
În 1940, când după ultimatumurile și cedările Basarabiei și nordului Bucovinei, apoi a Ardealului de
Nord, situația noastră era mai dificilă, bulgarii au cerut Cadrilaterul. L-am cedat și am făcut și
schimburi de populație, pentru a nu rămâne vreun motiv de dispută.
Din fericire, astăzi suntem aliați în NATO și UE, dar nu putem să nu remarcăm excesele de
malițiozitate și superioritate la adresa noastră cu fiecare ocazie, deși ar fi bine ca fiecare să-și vadă
bârna din ochiul lui mai întâi.
Dar există un aspect în care politica și apucăturile bulgarilor nu s-au schimbat: tratamentul față de
minorități. Bulgarii au o lungă istorie în încercările lor de deznaționalizare a minorităților, chiar și în
perioada comunistă, în anii 80, a ieșit un scandal serios referitor la practica bulgarizării numelor
etnicilor turci.
Același lucru se petrece chiar și astăzi față de minoritatea română, ca o constantă, ieri aromânii din
Macedonia și azi cei din nord-vestul Bulgariei. O serie de reportaje au documentat soarta și situația
românilor din Bulgaria.
„Românii din Bulgaria se pot împărți într-un sector timocean, un sector dunărean (care se întinde de
la râul Timoc și până la litoralul Mării Negre) și un sector, în interiorul țării și al Munților Balcani.
Sub raportul numărului lor, cu toata grija bulgarilor de a-i scoate în statistici cât mai puțini, există
numeroase statistici credibile, citate mai recent, după care numărul românilor din Bulgaria s-ar ridica
la 250 000 iar al aromânilor la 150 000. După alte statistici, numărul real al acestora ar fi cel puțin
dublu.” Mai mult, comunitatea românească nu este recunoscută de către oficialități, tocmai într-un
stat UE care s-a angajat să protejeze drepturile minorităților. Din păcate, nici statul român nu este
prea interesat de păstrarea identității culturale a acestor frați, altfel nu ne explicăm tăcerea continuă
asupra acestui subiect, mai ales când există posibilitatea unor negocieri directe, între vecini și aliați.

O analiză de Cristian Negrea

Noi și sârbii

Spuneam în articolul Noi și bulgarii că, înconjurați de o mare de slavi și fino-ugrici, care nu au
precupețit niciun efort pentru a ne desființa ca neam și națiune și care au folosit fiecare ocazie posibilă
pentru a ne șterge de pe hartă și chiar de pe fața pământului, ne-am căutat cu disperare vecinii care
ne-ar fi putut fi prieteni și aliați, alții decât Marea Neagră. Primii spre care ne-am îndreptat privirile
au fost bulgarii, care ne datorau atât de mult, chiar și existența lor ca și stat, obținută inclusiv prin
sângele și baioneta dorobanțului român. Dar la nici douăzeci și cinci de ani mai târziu, după ce ar fi
dorit o uniune cu România, atitudinea bulgarilor s-a schimbat radical, ajungând mai târziu ca
bulgarul să ne fie la fel de dușmănos ca rusul sau ungurul. Toate acestea le-am discutat în articolul
susmenționat.
Dezamăgiți de bulgari, ne-am îndreptat spre sârbi. Multe ne legau de acest popor dârz și încercat,
trecut prin furcile caudine ale istoriei, la fel ca și noi. Dar, ce am văzut în cazul bulgarilor, vom vedea
și în cazul sârbilor. Recunoștința între oameni este un lucru rar, cu atât mai rar este în cazul
popoarelor. Un prim ministru britanic spunea că națiunile nu au prietenii eterne, ci doar interese
eterne. Poate de aici i se trage Angliei porecla de Perfidul Albion. Dar sunt necesare câteva cuvinte
despre sârbi, istoria lor și mentalul acestui popor.
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Bătălia de la Kosovopolje

Pare oarecum ciudat că pentru sârbi, momentul lor de referiță în istorie, punctul central de care se
leagă permanent este bătălia de la Kosovopolje, sau Câmpia Mierlei, din 1389. Este întradevăr
discutabil de ce momentul lor de glorie în istorie îl reprezintă tocmai o înfrângere categorică, în urma
căreia statul sârb, până atunci o putere medievală, dispare, ajungând sub ocupație turcească pentru
cinci sute de ani. Bătălia de la Kosovopolje de la 1389 reprezintă pentru sârbi o culme, un vârf al
rezistenței antiotomane, dar ea este o înfrângere
categorică care a dus la dispariția lor ca stat. Iar ca să faci din această bătălie o epopee și prin asta o
supradimensionare a rolului antiotoman al sârbilor în istorie mi se pare o tentativă de deformare și de
minimizare a eforturilor celor care au luptat și s-au opus sute de ani expansiunii otomane. Am aici în
vedere pe români, pe unguri (până la 1526, când Ungaria este transformată în pașalâc), pe polonezi,
pe toți cei ce au apărat Europa de pericolul musulman timp de sute de ani de la 1389 încoace.
La 1389, Imperiul Otoman era în ascensiune, dar nu ajunsese la apogeu. Constantinopolele va cădea
în 1453, Buda în 1526, Viena va fi asediată pentru ultima oară de turci în 1683. Greul luptelor
antiotomane va fi dus de popoarele est-europene în cea mai mare măsură în perioada ce a urmat
bătăliei de la Kosovopolje. Secolul al XIV-lea reprezintă apogeul luptei antiotomane a românilor, care
va continua cu intermitențe și în secolele următoare, al XV-lea și al XVI-lea, dar niciodată Țările
Române nu au fost transformate în pașalâcuri sau provincii otomane, decât unele părți mai mici ale
acestora. Au plătit tribut, ca semn de vasalitate, dar nu au fost desființate, cum s-a întâmplat cu Serbia
sau Ungaria, iar de nenumărate ori s-au răzvrătit și au dus războaie grele împotriva otomanilor.
Dar unde au fost sârbii în această perioadă, ei care se erijează în mari luptători antiotomani? Trebuie
menționat că primele lupte (victorioase de altfel) pe care Muntenia le are cu turcii datează din 1367
când Vlaicu Vladislav (Vlaicu Vodă) îi învinge, deci cu mai bine de douăzeci de ani înainte de bătălia
de la Kosovopolje. Chiar și la această bătălie de la Kosovopolje, sârbii au beneficiat de ajutorul
românesc (conform uneia dintre cronici) sub forma unui contingent de luptători munteni trimiși de
Mircea cel Bătrân. Este adevărat, lupta a fost cumplită, dar a rămas celebră mai ales prin faptul că și-
au pierdut viața ambii comandanți, respectiv cneazul Lazăr și sultanul Murad, ucis de Milos Obilici,
un nobil sârb. Milos Obilici l-a ucis pe Murad după bătălie, în timp ce i se închina și își prezenta
omagiile învingătorului. Fiul lui Murad, Baiazid, ajunge sultan și va fi supranumit ulterior Ilderim,
adică Fulgerul.
Dar să revenim, unde au fost sârbii în timpul marilor războaie antiotomane duse de popoarele
creștine? Îi găsim la scurtă vreme, la șase ani de la bătălia de la Kosovopolje, ca și soldați devotați în
armata noului sultan Baiazid. Dar și mai devreme. O acțiune antiotomată victorioasă a regelui ungur
Sigismund de Luxemburg în Serbia la 1391 îi găsește pe sârbii voievodului Stefan Lazarevici în tabăra
otomană, luptând împotriva creștinilor. În 1395, Baiazid trece Dunărea pentru a-l supune pe Mircea
cel Bătrân și a ocupa Țara Românească până la Carpați. Sârbii sunt alături de Baiazid ca și vasali
credincioși, în frunte cu regele Marko, despotul Stefan Lazarevici și viteazul Constantin Dragașevici.
Legenda spune că în noaptea dinaintea bătăliei, Dragașevici i-ar fi spus regelui Marko: “Va fi mâine o
cumplită bătăile și mă rog ca Dumnezeu să dea victoria creștinilor, și fie ca eu să fiu primul căzut în
această luptă”. Dumnezeu i-a ascultat ruga, a doua zi amândoi, atât Constantin Dragașevici cât și
regele sârb Marko sunt uciși în luptă de muntenii lui Mircea cel Bătrân. Totuși, sârbii au luptat
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împotriva românilor, s-au bătut eroic și de mâna lor au căzut mulți creștini. Au luptat pentru victoria
turcilor, care dacă s-ar fi întâmplat, aceștia ar fi făcut încă un pas spre centrul Europei. Românii au
obținut victoria care i-a oprit pe moment pe otomani. Dar sârbii ce au făcut, înafara dorinței
exprimate de Constantin Dragașevici? Au trecut de partea creștinilor pentru a le facilita victoria, dând
o lovitură otomanilor și răzbunându-l pe cneazul Lazăr și pe toți sârbii căzuți la Kosovopolje? S-au
retras de pe câmpul de luptă descoperind flancul otoman pentru raidul nimicitor al cavaleriei
române? Nu, nici vorbă. Au luptat eroic, în linie cu turcii, împotriva românilor și creștinilor, pentru
victoria necredincioșilor cotropitori, pentru ca umbra semilunii să se întindă și asupra țărilor române,
asta la numai șase ani de la bătălia de la Kosovopolje.
Mai mult, anul următor 1396, la Nicopole, sârbii conduși de Stefan Lazarevici au dat lovitura de
grație cavalcadei impetuoase dar nechibzuite a cavalerilor burgunzi conduși de Jean de Nevers, care
s-au năpustit la atac ignorând planurile lui Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei, și ale lui
Mircea cel Bătrân, pe motivul pueril conform căruia la gloria victoriei erau îndreptățiți ei, cavaleri
veniți din îndepărtata Franță pentru a zdrobi păgânismul în cruciadă. Nu l-au zdrobit, izbirea lor în
flancul drept de către sârbii lui Stefan Lazarevici a însemnat sfârșitul bătăliei, precum și sfârșitul
pentru 3000 de francezi prizonieri decapitați din ordinul lui Baiazid. Jean de Nevers, baronul de
Coucy și alți nobili de marcă au fost răscumpărați pe bani grei. Sigismund și Mircea au reușit să scape
din luptă pentru a continua ani de zile, chiar generații, războiul împotriva otomanilor.

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/08/is-recenta.jpg)

Atunci de unde provine această autointitulare, această autoasumare a luptei antiotomane de către
sârbi, din moment ce faptele lor și istoria dovedesc contrariul? De unde și până unde sârbii apărători
ai creștinătății de turci? Eventual înainte de 1389 și spre sfârșitul dominației turcești în Balcani, în
secolul XIX.
Istoria noastră recentă
Înaintea primului război mondial, în al doilea război balcanic, sârbii ne-au fost aliați alături de greci
împotriva bulgarilor. În primul război mondial, la fel, curentul de simpatie față de Antanta din
perioada neutralității dintre ani 1914-1916 s-a răsfrânt și asupra eroicilor sârbi. Fiindcă s-au bătut cu
mult eroism, inclusiv divizia sârbă care a luptat în Dobrogea i-a depășit cu mult în bravură pe ruși.
Dar am fost dezamăgiți de comportamentul lor, prin care ne-au refuzat o treime din Banat, ajungând
să stăpânească pentru prima dată în istorie teritoriu la stânga Dunării, teritoriu românesc, deși acesta
ne era promis chiar prin convenția din 1916 cu Antanta. Din neam împilat, a ajuns unul expansionist,
la fel cum s-a întâmplat inițial cu bulgarii, frații lor slavi.
Norii negri ai celui de-al doilea război mondial s-au adunat mai întâi deasupra României, căreia i s-a
cerut Basarabia și Bucovina de Nord de către URSS la 28 iunie 1940. România făcea parte din Mica
Înțelegere, alături de Iugoslavia, Turcia și Cehoslovacia, până în 1938 – 1939, când Cehoslovacia
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dispare de pe hartă. Și în 1939, la împărțirea Cehoslovaciei, României i s-a oferit Maramureșul istoric
de pe teritoriul acesteia, dar a refuzat să ia parte la acest rapt. La fel, i s-a oferit partea din Banat de pe
teritoriul Serbiei, la data în care Iugoslavia a fost invadată de germani, în primăvara lui 1941.
Antonescu a refuzat, dar i-a transmis lui Hitler că în cazul în care trupele maghiare aliate cu
Germania vor intra în Banatul sârbesc, cele române vor intra după ele și le vor combate scoțându-le
afară. Dar înainte de asta, la 28 iunie 1940, când am primit ultimatulul sovietic, deși eram aliați cu
Iugoslavia și tratatul prevedea ca în cazul în care România intra în război cu un alt stat și un stat terț
atacă România, aliatul se obligă să declare război statului terț. Și reciproca era valabilă. Sârbii ne-au
cerut să nu periclităm zona riscând un război cu URSS, singurii care s-au declarat gata să-și respecte
angajamentele au fost turcii.
În perioada comunistă, după tensiuni de graniță în timpul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, s-a ajuns la o
destindere și prietenie în timpul lui Ceaușescu datorită distanțării de Moscova a ambelor state.
În prezent, există numeroși români în Serbia, atât în Voivodina sau Banatul sârbesc, cât și pe valea
Timocului, iar aceștia nu se bucură de drepturile de care se bucură mai puțin numeroșii sârbi din
România, dimpotrivă, sunt prigoniți

Cristian Negrea
h p://www.ziaristionline.ro (h p://www.ziaristionline.ro)

„Relațiile româno-iugoslave”

Cadrul real al legăturilor româno-iugoslave, mascate timp îndelungat prin acte formale, de alianță și
declarații de „amiciție”
Sub ochii noștri se desfășoară o nouă dramă la care asistăm cu cutremurare în suflet, fiindcă am fost și
noi, deși nu în împrejurări identice, atât de greu încercați.
Nu prejudecăm asupra desfășurării evenimentelor, dar întrucât această desfășurare implică fără nicio
îndoială posibilitatea unor revizuiri totale de situații și raporturi, este bine, cred, să câștigăm o vedere
cât mai clară și obiectivă asupra situației și să ne apărăm fără resentimente, dar și fără slăbiciune,
propriile noastre interese.
Iugoslavia este unul din statele care a beneficiat de cele mai întinse câștiguri teritoriale ca stat
succesor al dezmembratei monarhii austro-ungare. Proporția dezvoltării sale teritoriale de la 1913
încoace este într-adevăr interesantă. Vechiul stat sârbesc întins în regiunea Moravei, cuprindea la 1817
numai 43600 km², iar după Congresul de la Berlin a ajuns la 48300 km². În urma războaielor balcanice,
încheiate cu concursul României prin Pacea de la București, teritoriul Serbiei a sporit la 87300 km², iar
prin participarea la războiul mondial s-a constituit statul iugoslav deci cu un teritoriu aproape de trei
ori mai mare.

Conflictul de la conferința păcii
Este bine să cunoaștem această evoluție, pentru a putea aprecia just conflictul ce s-a ivit la conferința
păcii între noi și sârbi la chestiunea Banatului.
Articolul III din tratatul nostru de alianță din 14 august 1916 prevedea că „Franța, Anglia, Italia și
Rusia recunosc României dreptul de a anexa de la Austro-Ungaria toate teritoriile specificate la
articolul IV”. Iar prin articolul IV granițele revendicărilor teritoriale românești sunt fixate astfel încât
cuprind Banatul întreg. Cu toate acestea drepturile noastre asupra Banatului au fost contestate la
conferința păcii de către sârbi și conferința a adoptat o soluție transacțională, acordând acestora zona
bogată a Torontalului și parte din județul Timiș. Soluția aceasta nu se întemeia nici pe argumente
istorice, deoarece sîrbii sunt populație de colonizare și n-au stăpânit niciodată în trecut acest teritoriu;
nici pe realitățile etnice, fiindcă cei 600000 de români și 400000 de șvabi reprezentau mai mult decât
cei 300000 de sârbi. S-au invocat însă motive strategice – necesitatea unei zone de apărare a
Belgradului – deși această zonă nu poate constitui o apărare reală și Ion I. C. Brătianu, primul delegat
al României atrăsese atențiunea, că „Dunărea era singura graniță capabilă să evite în viitor procese
între noi și sârbi, așa cum ele există din nenorocire în Dobrogea, între bulgari și țara noastră. Ar fi
nenorocit să tranșem sub înrâurirea unor factori vremelnici, o chestiune care poate ușura, sau
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compromite pentru totdeauna, dezvoltarea relațiilor între cele două popoare”.

…”Vine ora răsplatei”
Au biruit totuși factorii vremelnici. Imperialismul și orgoliul sârbesc s-a impus. Apărând cu
intransigență drepturile românilor asupra Banatului, Ion I. C. Brătianu a fost înfrânt de formidabila
coaliție de ambiții și interese pe care o înfruntase, a părăsit conferința păcii și la 12 septembrie 1919 a
prezentat demisia întregului cabinet pe motivul nerespectării tratatului nostru de alianță de către
Marile Puteri. Căci, el avea convingerea, exprimată mai târziu într-o conferință la Ateneu că în
„chestiunile cele mari, în acele de ordin moral care stăpânesc viitorul unui neam, de care sunt legate
interesele lui supreme de onoare și de naționalitate, nu pot fi prețuri de tocmeală, nu pot fi motive de
oportunitate ca să te hotărască a le compromite, coborându-te de pe terenul înalt și sigur al
principiilor. Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor, oricare ar fi durata lor, vine ora răsplatei” (Gh.
Brătianu – Acțiunea politică și militară a României în 1919, pag 38).

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/08/ion-i-c-brc483tianu.jpg)
Ion.I.C.Brătianu

Atitudinea Iugoslaviei față de minoritatea românească
Raporturile româno-iugoslave de după război, încep deci sub semnul acestui conflict rezolvat printr-o
soluție transacțională susținută și de unii bărbați politici români și acceptată de România sub
presiunea aliaților, în vederea viitoarelor legături politice dintre statele beneficiare ale tratatelor de
pace. Aceste legături se vor concretiza între altele, prin constituirea Micii Antante, organism politic
menit a cimenta apropierea dintre statele succesoare și a le asigura hotarele față de tendințele de
revizuire. Ar fi fost de așteptat, ca în vederea intereselor superioare ce erau de apărat în comun,
intereselor superioare ce erau de apărat în comun, interese pentru care cele două state au semnat
ulterior și Pactul Înțelegerii Balcanice din 9 februarie 1934, o reală prietenie și înțelegere să dea și un
conținut sufletesc legăturilor dintre cele două popoare. Aceasta ar fi fost posibil în primul rând prin
asigurarea reciprocă a drepturilor la viață națională pentru minoritățile respective. În timp ce însă
România a asigurat prin dispozițiuni constituționale, legislative și administrative drepturile la viață
proprie națională, pentru toate minoritățile, fără deosebire, Iugoslavia a făcut discriminări
revoltătoare în tratamentul diferitelor minorități și chiar între cetățenii de același neam, cum sunt cele
trei grupe etnice românești, cărora în general li s-a aplicat un regim de opresiune și abuzuri, în
disprețul tuturor legăturilor noastre de amiciție și alianță. Iată câteva fapte:
După intervenția României în războiul balcanic și ca urmare a tratatului de pace de la București, s-a
stabilit un regim special cu privire la românii din Macedonia sârbească și grecească, în baza căruia se
asigura statului român dreptul de a înființa și susține școli și biserici pe seama românilor din
Macedonia, pe baza principiului de autonomie școlară și bisericească. Astfel, până în 1918, au
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funcționat în sudul Iugoslaviei mai multe școli primare, un liceu complet și o școală normală-
profesională de fete (în Bitolia). Toate aceste școli au fost închise imediat după 1918 de către guvernul
iugoslav, iar localurile confiscate. Parohiile române ortodoxe existente în sudul Iugoslaviei înainte de
1918 au fost dizolvate, iar bisericile, construite și înzestrate cu cheltuiala românilor și a Statului
Român, au fost confiscate pe seama cultului ortodox sârbesc. Citez cazul recent al bisericii, cimitirului
și paraclisului românesc din Bitolia, precum și al localului liceului românesc din aceeași localitate.

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/08/deznac5a3ionalizarea-acestor-romc3a2ni.jpg)
În districtele Craina, Morava, Pojarevăț și Timoc, unde cifra minimă a românilor se poate evalua după
statistica oficială la 175000 (în realitate sunt mai mulți), bisericile, mânăstirile și școlile românești au
fost complet suprimate încă din epoca Sârbiei vechi. Nici dispozițiile tratatelor pentru protecția
minorităților, nici mai ales raporturile noastre de alianță și amiciție, nu au adus vreo schimbare în
bine în situația culturală a acestor români. Dimpotrivă. Un ziar românesc dacă pătrunde acolo, este
considerat corp delict și posesorul pedepsit. Tinerii sunt opriți să frecventeze școlile din România. În
lipsă de biserici și școli naționale, analfebetismul și sectele religioase s-au răspândit în mod
îngrijorător. Preoții sîrbi refuză să boteze pe nou născuți cu nume românești. Toate presiunile posibile
s-au făcut, din fericire fără rezultate depline, pentru deznaționalizarea acestor români.
Conștiința națională a acestor frați a fost încă atât de puternică încât pe timpul războiului balcanic au
cerut o ocupație românească și alipirea la România, iar la conferința de pace de la Paris au manifestat
aceeași dorință.
Numai grupul românesc din Banatul iugoslav se bucură de o ocrotire oarecare a intereselor sale
naționale în baza tratatului pentru minorități și a convențiilor speciale. Nu se poate trece însă cu
vederea că discuțiunile pentru reglementarea chestiunilor școlare, începe la Belgrad în 1922, s-au
terminat abia în 1933 prin încheierea convenției școlare respective, ele fiind de repetate ori zădărnicite
de Iugoslavia. Iar în chestiunea bisericească s-au dus 12 ani tratative fără rezultat, sârbii nevoind să
recunoască tradiția istorică și caracterul național al bisericii românești din Banatul iugoslav. S-a ajuns
totuși la un compromis și s-a semnat la 2 iulie 1934 la Belgrad o „Convenție relativă la regimul
Bisericilor ortodoxe din Banatul iugoslav și sârbe din Banatul românesc”. Această convenție a fost
ratificată de către parlamentul român prin legea din 20 iunie 1935. Nu a fost ratificată nici până azi de
Iugoslavia și ratificarea nici n-ar mai fi fost posibilă, deoarece conform uzanțelor parlamentare
sârbești ea urma să se facă în cel mult doi ani de la semnare. Situația celor două biserici și-a urmat
deci starea de fapt, în dauna prestigiului bisericii și statului român.

Sârbii și permanența revendicărilor teritoriale
Toate aceste atitudini caracterizează îndeajuns tendința contantă a politicii iugoslave față de
elementul românesc. Această tendință este concretizată astfel de către profesorul universitar Dușan
Popovici: „Politica noastră națională de stat cu privire la Voivodina trebuie să aibă în vedere trei
probleme fundamentale :
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1. Schimbarea rapoartelor etnice în favoarea noastră
2. Reîmprospătarea maselor largi ale noastre
3. Încopcierea intelectualilor noștri la adevărata cultură, care desigur este numai cultura sârbească (P
Nemoianu Sârbii și Banatul, pg 77)
Nu trebuie să uităm apoi, că sârbii nu au renunțat niciodată la revendicări teritoriale față de România.
Recruții sârbi învață că dușmanii cei dintâi sunt românii. „Poporul și armata noastră nu vor uita
niciodată amara lor soartă, deoarece este adânc și cu sânge întipărită în inimile și mintea noastră, iar
gândul nostru va fi îndreptat spre acele ținuturi (Timișoara și Banatul Românesc!) până când istoria
nu va repara nedreptatea”- scria ziarul „Politika” prin pana generalului activ N. Tolovici, la
împlinirea celor 10 ani de la unire.
Dacă vă mai amintiți, că în zilele tragice pentru noi din 26 și 27 iunie trecut, amicii și aliații noștri nu
ne-au acordat niciun sprijin, sfătuindu-ne să ne jertfim în interesul păcii; că o parte din presa
iugoslavă făcea în acea vreme cor cu dușmanii noștri pe tema revizionismului, susținând că Bucovina
este o regiune de origine pur slavă, că moldovenii din Basarabia sunt un trib deosebit de români, care
întrebuințează în toate împrejurările limba rusească, că „România a primit prea mult pământ și deci o
revizuire a frontierelor este necesară, pentru că ea este justă”, socotesc că am schițat destul de complet
cadrul real al legăturilor româno-iugoslave, mascate timp atât de îndelungat prin acte formale de
alianță și declarații tot atât de formale de „amiciție”
Ziarul Ardealul, 20 aprilie 1941
Gheorghe Gh. Popa

O recunoaștere a valorii unui om
CRISTEA SANDU-TIMOC

Miercuri 03.07.2011 a avut loc, cu ocazia Zilei Timișoarei, în sala de festivități a Primăriei Timișoara
decernarea diplomei de excelență domnului Cristea Sandu Timoc pentru întreaga activitate dedicată
păstrării identității și spiritualității românești. Diploma a fost înmânată de către primarul
municipiului Timișoara domnul Gheorghe Ciuhandu care a mulțumit domnului Cristea Sandu-
Timoc pentru toată munca ce o depune în slujba poporului român.

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/08/sandu-timoc.jpg)
Personalitate marcantă a vieții culturale bănățeano-timocene, Cristea Sandu-Timoc s-a născut în Dacia
Sud-Dunăreană/ Aureliană, la 8 septembrie 1916, în satul Zlocutea, comuna Negotin, din regiunea
Timoc, partea care ține astăzi de Serbia; autoritățile sârbești au schimbat numele satului său natal,
Zlocutea, de pe malul râului Timoc, în Alexandrovac.
Este fiul Gherghinei (n. Rima) și a lui Petru Sandu, țărani. Face primele patru clase în limba sârbă în
localitatea natală. Trecând clandestin frontiera, urmează cursurile liceului la Turnu Severin
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(1929-1932), continuate la Școala Normală din Târgu Jiu și încheiate, în 1937, la Școala Normală din
Craiova. Între 1945 și 1949 este student la Facultatea de Drept a Universității din București. A
frecventat în același timp Academia de Studii Comerciale și Industriale, secția pedagogică, precum și
Facultatea «Maxim Gorki», abandonată în cele din urmă. Revenit în Iugoslavia după absolvirea Școlii
Normale de la Craiova spre efectuarea serviciului militar la Zdrenjanin, solicită sprijin la oficialitățile
pentru înființarea de școli în limba română și fondează la Vârșeț cenaclul Junimea Bănățeană. În 1939
se refugiază în România în urma unui proces pentru propaganda românească. În timpul războiului
lucrează în Ministerul de Externe și al Propagandei, conducând activitatea culturală în Comitetul
Românilor Timoceni, al cărui președinte va fi între 1942 și august 1944. În 1945 se află tot în
Ministerul de Externe, iar din 1946 la Ambasada României la Belgrad. În 1948, în urma numirii Anei
Pauker ca ministru de externe, își dă demisia. Este, un timp, cercetător la Institutul de Studii și
Cercetări Balcanice, condus de Victor Papacostea, iar din 1949 funcționează ca profesor la Liceul
Zootehnic din Ciacova (Timiș) și la Liceul de Fete din Timișoara (1951-1953). Arestat, în martie 1953,
sub acuzația de „spion titoist”, e condamnat la cinci ani de muncă forțată. Ulterior i se schimbă
calificarea infracțiunii în „activitate intensă împotriva clasei muncitoare” și e condamnat la șase ani de
temniță grea, cu confiscarea averii. Ieșit din închisoare, se angajează secretar-șef și bibliograf la
Facultatea de Agronomie din Timișoara, apoi consilier juridic la Uniunea Județeană a Cooperativelor
de Consum Banat, de unde se pensionează. Face parte dintre fondatorii asociației ASTRA Română
pentru Banat, Porțile de Fier și Românii de Pretutindeni, devenind secretar general coordonator.
Sandu-Timoc debutează în 1936 la revista „Izvorașul”, publicând în aceeași vreme ziarul „Nădejdea”
din Vârșeț. A colaborat la „Universul”, „Curentul”, „Timocul”, „Revista Fundațiilor Regale”.
„Timpul”, „Școala și Viața”, „Orizont”, «Familia», „Tribuna”, „Steaua”, „Folclor Literar” (Timișoara).
În 1990, este primit în rândurile Uniunii Scriitorilor din România, pentru remarcabila-i operă de poet,
prozator, folclorist, istoric, operă care, până în clipa de față, înmănunchează volumele: Poezii
populare de la românii din valea Timocului, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1943; Istoria
românilor timoceni, Vârșeț-Serbia, Ed. Nădejdea, 1944; Cântece bătrânești și doine, București, Editura
de Stat pentru Literatură și Artă, 1967; Casa din Dunăre (povestiri), Timișoara, Ed. Facla, 1974;
Pasărea sufletului (versuri), București, Ed. Eminescu, 1980; Tăcerea de piatră (versuri), București, Ed.
Cartea Românească, 1982; Coroana munților (povestiri), București, Ed. I. Creangă, 1983; Povești
populare românești, București, Ed. Minerva, 1988; Tragedia românilor de peste hotare, Timișoara, Ed.
Astra Română, 1994; Mărturii de la românii uitați, Timișoara, Ed. Astra Română, 1995; Vlahii sunt
români, Timișoara, Ed. Astra Română, 1997; etc.
Imediat după Revoluția Anticomunistă din Decembrie 1989, Cristea Sandu-Timoc reia lupta pentru
drepturile Dacoromânilor/Valahilor din Timocul de Serbia și de Bulgaria. În 1992, înființează
Asociația de tip Astra Română pentru Banat, pentru Porțile-de-Fier și pentru Românii de
Pretutindeni, în obiectiv aflându-se bătălia pentru atribuirea „drepturilor Omului“ și Dacoromânilor/
Valahilor din fosta Dacie Sud-Dunăreană, în primul rând, celor din Timocul natal. Sub egida
Asociației de tip Astra Română pentru Banat, pentru Porțile-de-Fier și pentru Românii de
Pretutindeni, bineînțeles, prin grija „secretarului“ Cristea Sandu-Timoc, a patronat în fiecare toamnă,
la Timișoara, cele 19 ediții ale simpozionului Identitatea Culturală a Românilor.
Băran Florin Ionel

Oferte pentru românii din Timoc-Serbia și Timoc-Bulgaria
Donăm:
– Cărți pentru bibliotecă.
– Haine second-hand pentru copii, femei, bărbați inclusiv încălțăminte ( 9 saci).
– Două calculatoare folosite.
– 5 suluri de hârtie tipografică învechită (aprox. 2500 kg, hârtia de lățimea 1 m). Rolele se pot dona la
diferite organizații care le pot folosi la tipărituri de ziare sau alte publicații.
– „România Liberă” – colecție ziar din perioada comunistă.
– Revista „Magazinul Istoric”-colecție din perioada comunistă.
– Mobilier din stejar masiv nefolosit, în valoare de aprox. 3000 lei: colțar-canapea, 6 scaune mari
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tapițate cu pluș, masă 2/1 m, bibliotecă două corpuri (corpul de jos cu 4 uși și 4 sertare, corp suprapus
cu uși de sticlă și rafturi).
Cererile se vor adresa Astrei Române din Timișoara România, care se vor rezolva de către un comitet,
astfel că nimeni nu va putea să profite personal în locul fraților români din Timocul Sârbesc și
Bulgăresc aflați în nevoie și fără sprijin din partea Țării Mume, ceea ce este o rușine pentru un neam
maturizat și demn.

NU SUNTEM UN POPOR FĂRĂ INIMĂ, NEMATURIZAT ȘI FĂRĂ DEMNITATE!!!
Cum să scriem și să citim românește

Fiecare limbă are alfabetul ei, astfel limba rusa, sârba, bulgară, ucraineană, fiind limbi slave au alfabet
cirilic. Popoarele cum sunt: Polonezii, Cehii, Slovacii, Croații si alții, au alfabet latin pentru că acesta
are caracter universal și este raspândit în toata lumea. În felul acesta limba sârbă sau bulgară fără
alfabetul latin ar rămâne o limbă limitată doar la cultura slavonă și n-ar avea deschiderile necesare
pentru a-și înfrumuseța și îmbunătății cultura pe care o oferă alfabetul și limba latină. Noi ca Românii
așa numiți Vlahi din Peninsula Balcanică avem nevoie de un alfabet latin, haina potrivită pentru
civilizația și cultura noastră ca popor de origine romană sau latină.
Limba română are 27 de semne sau litere(slove).
Iată alfabetul limbii române:
ALFABETUL
Română sârbă – Exemple
A, a A, a – Ana, alb, avion
B, b B, b – Barbu, bani, bucuros
C, c K, k – Cristina , cocoș, cal, codru
D, d D, d – Dana, Decebal, Daci, deal, dor
E, e E, e – Eva, Elveția, Everest, elev, elefant
F, f F, f – Florin, farmec, floare
G, g G, g – Galați, glas, gaină
H, h H, h – Horea, hoț, hoinar, hârtie
I, i I, i – Ion, inima,inel, iaurt
J, j Z, z – Jana, joc, jena, jos
K, k K, k – Kenya, kilogram, karate
L, l L, l – Laura, lalea, lene, leu
M,m M, m- Maria, Marcel, masa, măreț
N, n N, n – Nicola, Nicoleta, nas, număr, nebun
O, o O, o – Oana, oală, oaie, oameni
P, p P, p – Petru, Păcală, picior, palmă
R, r R, r – Radu, râu, rață
S, s S, s – Sandu, soare, senin, sarmale
Ș, ș S, s – Șibenic,, șal, șarpe
T, t T, t – Tănase, tren, tată, Turc
Ț, ț C, c – Țara Românească, țap, ține
U, u U, u- Ungaria, urs, urmă
V, v V, v – Viorica, vulpe, văduv
X, x – Xenia, xenofob, xerox
Z, z Z, z – Zaharia, zodie, ziua, zahăr

Alte semne românești:
Ă, ă – casă, masă, mireasă, grasă
Â, â – mâncare, câine, râs, român, sârb
Î, î – învățător, înțelept, înghețata
Ț. ț – țară, țăran, țânțar, țeava
Q, q – status-quo
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W, w- Walter, Washington
Y, y – Yugoslavia, York

Grupări de litere:
Ge, ge – Gelu, ger, geam
Gi, gi – Gina, ginere, girofar
Ghe, ghe- Gheorghe, ghem, ghete
Ghi, ghi – ghindă, ghiveci, ghiocei
Ce, ce – Cezar, ceas, cetate
Ci, ci – cina, cineva, cireșe
Che, che- cheltuială, cheie, chef
Chi, chi – China, chinez, chin, chipiu

Aceasta rubrică va fi permanenta, apărând în fiecare număr, pentru a putea oferi tuturor alfabetul
limbii române, să învățăm singuri limba noastră sfântă

05.08.2011 CRISTEA SANDU TIMOC

ASTRA ROMÂNĂ, P-ța Victoriei nr.3, corp II, ap. 14, Timișoara, România.
astra_romana_timisoara@yahoo.com
Puteți citi revista noastră săptămânală on-line pe adresa :
h ps://astraromana.wordpress.com (h ps://astraromana.wordpress.com)
Rugăm călduros cititorii să urmărească site-ul h p://www.timocpress.info
(h p://www.timocpress.info), al fraților noștrii din Timoc Serbia, de unde veți obține imagini și
ultimele știri despre persecuția românilor. Vă mai rugăm pe toți să nu ne uitați și să ne trimiteți
e-mail-ul prietenilor și al tuturor celor care au e-mail-uri în fiecare sat. Noi facem toate aceste
proceduri continuu, săptămânal și gratis. Pentru donații:
Cont BCR Timișoara: RO33 RNCB 0249022489120001
Cod fiscal: 3981842 Timișoara-România

Dumnezeu să vă dea sănătate!

Filed under: Astra romana, Istorie, Revista | Tagged: 300.000 de români, De la, din Serbia de, la vicar
pentru, Nord-Est, preot condamnat la pușcărie | Leave a comment »

Limba română este limba maternă a românilor timoceni
numiţi şi vlahi!

Posted on Iulie 31, 2011 by Ilija
În secolul al XVII-lea cronicarul Miron Costin (1633-1691) referindu-se la români/valahi consemna:
«Iaste vechiu, la toate istoriile cele mai vechi latinești de pre Ital, craiul lor. Nemții italianului zicu-i
valios și noauo, moldovenilor și muntenilor iară așa valios.
Franțozii italianului zâcu-i valașhos, noao și muntenilor valașhos, leșii italianului vloh, iar noao
voloșini, iar muntenilor acu s-au luat leașii după apa Oltului și au mai adaos tiparnicii lor o slovă: M
de la molteni, adecă ‘olteni’, ungurii italianului ‘olasu’, iar moldoveanului și munteanului olah. Și
țării Italiei leașii zic Vlosca Zemlea, adică Țara Vlohului, iar țării noastre Volosca Zemlea». În letopiseț
Miron Costin menționa: “Nemții italienilor le zic Wälschen și nouă moldovenilor și muntenilor tot așa
Walachen; franțezii italianului îi zic vallon și nouă moldovenilor și muntenilor vallaques; leșii
italianului îi zic wloch, iar nouă, moldovenilor și muntenilor woloszyn.
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Savant român de formație enciclopedică și de renume european, Dimitrie Cantemir (1673-1723) a
demonstrat cu argument istorice și lingvistice originea, continuitatea, dar și unitatea românilor de pe
întreg spațiul locuit de ei: „Astfel astăzi moldovenii, muntenii, vlachii transalpini, mysienii,
basarabenii și epiroții se numesc pe sine cu toții un nume cuprinzător nu «vlahi», ci «români», iar
limba lor neaoșe îi spun «limba română»; iar dacă un moldovean, un muntean, un mysian ș.a.m.d.
l-ar întreba pe un străin sau venetic dacă știe limba lor, l-ar întreba așa «Știi românește? », adică «Scis
romanice?»… După mărturia experienței aflăm că întreg neamul romano-valac se găsește astăzi
împrăștiat în șase ținuturi: în Moldova, Muntenia, Basarabia, Transilvania, Mysia (Moesia- Timoc
n.n.), și Epirul din Grecia”. Afirmația cărturarului român, făcută acum trei secole, este deosebit de
importantă: se numesc pe sine ROMÂNI, nu VLAHI, iar limba lor este LIMBA ROMÂNĂ ! Corifeu al
«Școlii Ardelene», Samuil Micu – Clain de Sad (1745-1806) și-a intitulat sugestiv lucrarea în limba
latină: «Elementa linquae daco-romane sive valachicae» / ‘Elemente de limbă daco-romană sau
valachică’, pentru că «mulți oameni din toate condițiile și stările vor dobândi un foarte mare câștig
/…/ căci fie că ar avea de făcut o călătorie prin Țara Românească, Moldova, Transilvania, Marmația,
Ungaria de dincolo de Tisa, Silvania, Banat, Cuțo-Vlachia /… / limba daco – romană va fi mai necesară
decât celelalte»/Daco Romana lingua prae caeteris indigebit quipped qua frequentiorem enumeratis
provinciis audia nulam. Verum de his satis».
Contribuind la formarea conștiinței de neam și a demnității originii ilustre, Petru Maior (1756-1821) a
stăruit asupra etnonimului valac: «vlah și vloh însemnează ‘roman, latin și italian’, iar
italienii sunt numiți vlassi și vlossi, care e dovada acum că neamul românilor e italienesc… se cheamă
vlassi ca și cum ai zice lassi (de la Latium), punând înainte consonanta «v», care este domestic illirilor
precum și până astăzi se cheamă vlasi. Acesta este izvorul cel adevărat al numelui de vlah măcar cât
se scrie unii și alți vorbitori de rău al românilor, de pre aiurea să tragă începutul numelui acestuia».
Etnonimul «român» a fost consemnat sub diverse forme: rumân, rumăn, rumăr, rămân, rumon,
arrămânu, armân etc. Cercetătorii consideră că forma «român» este o formație cultă, savantă, iar
cea de rumân este cea tradițională și populară. Trebuie remarcat că toate formele sunt derivate din lat.
«romanus» care însemna ‘cetățean roman’, ulterior ‘popoarele din imperiu’ în opoziție cu barbarii.
Câtă ignoranță la cei care contestă originea, vechimea, permanența și continuitatea românilor
timoceni (valahi/vlasi) în vatra ancestrală!

Timoc Press 18.7.2011.
Prof. IONEL CIONCHIN

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/07/miron-costin1.jpg)

DACIILE SUD DUNĂRENE – SUB TURCI
PRIVILEGII PENTRU SUPUȘII ROMÂNI TIMOCENI
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În 1425, printr-o coordonare a armatelor muntene, bănățene și transilvănene, trupele bănățene au
cucerit cetatea Vidin după o luptă îndârjită. Și Iancu de Hunedoara va ține piept în sudul Dunării
otomanilor. În campania din 1443 i se alătură un uriaș număr de voluntari din zona Morava. La 3
noiembrie va cuceri Nișul. Tot atunci Skanderbeg va întoarce armele împotriva turcilor în Albania în
înțelegere cu Iancu de Hunedoara. În 1444 Ioan Corvin ia cetatea Cladova, orașul Vidin, apoi
Razgradul, Șumenul, Novi Pazarul ajungând până la Varna, iar sfârșitul tot în sudul Dunării îl va
găsi. Se spune că el a împărțit satelor de aici dascăli și popi. Viața bisericească era sub ascultarea
episcopului de Râmnic. Turcii acordă privilegii românilor. ,,Craina era sub cârmuirea eredidară a
familiei Carapancea. Vestit a fost și Stoian Bulibașa beg la Cladova care avea o soție Fira și care s-a
opus turcilor. ,,Rașcovicii” avură timp îndelungat o putere asemănătoare în Starivlah, iar plasa Cheii
(Cliuci) își păstra dreptul de a-și alege cnejii săi. Balada lui Pătru din Cobilia spune că satele aveau
fiecare cnezi care fac ,,săbor de săteni și adună birul”
Vlahii din sangeacul Semedriei participă la luptele dintre turci și unguri. Soliman Magnificul le va
acorda în 1521 în schimbul serviciilor cu caracter militar un codice de legi ,,kanun-name” din care
cităm: ,,vlahii din Branicevo și Vidin să nu plătească nici un haraciu, nici ispenge, să fie scutiți și liberi
de orice dare, nici o dare de muncă să nu dea, gloabe și pedepse să nu plătească”. Ocuparea
Semedriei (de la românescul Sâmedru-Sf. Dumitru) de către turci în 1459 duce la sfârșitul
despotatului sârb, în 1521 căzând și Belgradul. Un eveniment important în timpul ocupației turcești îl
constituie ,,răscoala chinejilor” (cnezilor) de la Dii (numele românesc al Vidinului care în antichitate a
fost Bononia). La 22 iunie 1560, în fața palatului pașei Muzafer din Vidin protestează atunci când se
încearcă să li se impună darea ,,filurgiei” 500-600 cneji români din sangiacul Vidin care se întindea
până spre Niș și dincolo de Morava. Este o dovadă că atunci erau peste 500 de sate valahe în zonă.
Provincia era autonomă pentru că ținutul era o moșie a fostei împărătese ,,valide sultanie” de la Aja
Sofia din Constantinopol cu rostul de a asigura fonduri pentru întreținerea bibliotecii și palatului
imperial al sultanei.
Vlad Țepeș va ucide în aceeași zonă 29.000 turci, ale căror capete le va trimite inventariate lui Matei
Corvin. În 1595 detașamente ale banului Craiovei au ars împrejurimile Vidnului și Vârșețul înaintând
până către râul Sava. Mihai Viteazul spunea că a alungat turcii din 2.000 de sate dintre Țara
Românească și Grecia, primind la nord de Dunăre 16.000 refugiați. El a fost sprijinit și de haiducii din
Balcani. La 1596 românii atacă și în Dobrogea iar Baba Novac, român sud-dunărean și el, a eliberat
regiunea Vidinului și a nimicit garnizoanele Cladovei, Plevnei și Nicopolului.
În 1598 Mihai Viteazul a determinat Poarta să-l recunoască domn al Munteniei prin victoriile de
răsunet care au dus la cucerirea cetăților Nicopol, Vidin, Cladova. Constantin Brâncoveanu va apăra
și reconstrui și el cetatea Fetislam din Cladova la 1689. În ,,Mărturii românești peste hotare”, Virgil
Cândea indică un număr impresionant de documente care atestă ctitoriile românilor în zona Timoc și
prezența românească la sud de Dunăre. La 1696 marele geograf contele Marsigli a întâlnit un bloc
românesc la sud de Dunăre care vorbeau ,,rumuneșce”.
În cursul sec. XVII-XIX în Timoc noi elemente românești din Oltenia și Banat se adaugă celor
existente. Pazvantoglu (1793-1807) din Vidin s-a înțeles numai în românește cu ofițerul superior din
armata austriacă, Henig, venit într-o vizită de 8 luni. Maxim Radcovici, exarh al mitropolitului din
Belgrad a călătorit în 1733 în zona văilor râurilor Poreci, Pec și Mlava și găsește o populație majoritar
românească.
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(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/07/mv.jpg)
Dacă astăzi preoții din Timoc nu au voie să spună nici un cuvânt în românește chiar dacă în unele
cazuri ei și toți credincioșii sunt români, iată cazuri din trecut în care în bisericile lor li se vorbea și în
limba lor de către preoți dintre ai lor. În Maidanpec la 1734 preotul Șerban ,,nu știa nicicât sârbește”,
în Neresnița, Duboca și Voluia la 1734 popa Pavel ,,sârbește citește puțin, iar românește știe bine”. În
Pojarevaț la 1733 preotul Ștefan Araranitu era venit din Țara Românească. Pe la 1823 cneazul Miloș îl
vrea popă pe ,,vlahul Strahin”. La 1734 în Ruda Glava preotul Crezoi nu știa sârbește. Mai erau veniți
din Țara Românească popa Barbu (1780-1790) din Zaiecear, popa Simion (1834) din Iabucovaț, popa
Pătru Dimitrie din Kladova, Marcu din Sip, popa Ioanichie din Vratna. Nu știau sârbește popa Ion
Guran din Zlot (sec XVIII) și popa Ion Vladu (1839) din Bârza Palanka.
Alți preoți care slujeau în românește: popa Radu și popa Constantin (1833) în Negotin și Bucopcea,
popa Matei (1837-1847) și Ion Nedelcu (1847-1855) în Bucopcea, popa Ion Anastasie (până în 1854),
popa Radu, popa Gheorghe Nicolaie și popa Dimitrie (1869) în Geanova (acum Dușanovaț), popii
Dragoie, Călin, Constantin, Dinu, Ion, Ieftimie, Ion (1851) în Mocrani, popii Ieftimie (1837) și Pătru
Iovan în Sârbovlaș, popii Călin (mort în 1738) și Anghel Dâlboceanu în Camenița Mică, popa Simion
în Urovița, preoții Lazăr Lăpădat și Ion Gămanu în Slatina, popa Gheorghe în Podvârșca, popa Radu
în Iasicova Mare și Mică (1837-1860), popii Ghiță, Radosav, Ion, Nică, Stancu, Constantin, Stan, Ristea,
Mitru, Ispas în Bregova, popa Stan în Brădet și Dii (Vidin), popa Ristea în Dii, românii din Dii și-au
făcut o biserică în 1884 în care se slujea românește.
Următorii preoți au organizat și școli românești pe lângă biserică: Ieftimie (1843-1873) în Cobișnița,
Tudor Petru și Ieftimie Stoian ((1837) în Raduievăț, călugării mănăstirii Sf. Manasie (1824), dascălii Ion
Ciolacu în Bregova și Pătru Pavel în Bolievaț (1864). În Techia pe la 1736 a fost popă Marcu Radul, iar
mai apoi popa Trăilă. Slujbă românească s-a făcut aici până în 1875 (cel din urmă preot român a fost
Dumitru Dungheriu. Românii din Techia au scris în românește o solicitare bănească pentru biserică
cneazului Miloș la 10 ianuarie 1837. Acesta le-a dat banii și le-a scris tot în românește. După anul 1836
când la Belgrad s-a deschis școală de preoți, în Timoc se introduce treptat slujba doar în sârbește.
În Bulgaria preoții români încep să fie înlocuiți de cei bulgari începând cu 1878. În unele sate mai era
slujbă în românește și la 1918. Astăzi doar la Sofia este biserică românească. A încercat după anii 2000
în satul Rabrova preotul Gheorghiev să țină slujbă și în românește dar a fost amenințat imediat de
mai marii bisericii bulgare (Asociația Învățătorilor Arădeni a protestat în presă). La Vârf în 1854
sătenii angajau pentru 150 groși pe învățătorul Ion Brudar din Transilvania. La Vidin în cartierul
Cumbair din cei 950 elevi, peste 700 sunt români și 9 grupe învață româna ca limbă străină facultativ.
Facultativ se mai învață româna și tot sporadic în Bregova, Rabrova, Vârf, Gumătariț, Gâmzova,
Silistra prin grija organizației AVE, a Comunității Românilor din Bulgaria și a statului român.
Românii nu au statut de minoritate în Bulgaria și nu au deci școli și biserici. Aceste încercări de
cursuri de română sunt organizate după ore, uneori în weekend, uneori în case particulare și cu plata
unor profesori din fonduri ale statului român. Revistele lor bilingve ,,Salut” și ,,Timpul” cu apariție
sporadică și în număr ridicol de mic sunt și ele scoase pe bani din România. Statul bulgar închide
chiar și școlile bulgărești din satele românești (Deleina și Rabrova). La Sofia am vizitat singura
biserică românească din Bulgaria unde am discutat cu preotul Oprea. Clădirea a fost ridicată de
comunitatea bogată a aromânilor și cu sprijinul statului român de altădată. Există tot la Sofia și un
gimnaziu în care 50 elevi învățau în 2002 și limba română (pe b-dul Al. Stambolinski 125). Această
instituție este singura cu caracter oficial. La Vidin unde trăiesc întradevăr români mulți (majoritari în
30 de sate) Bulgaria nu a permis așa ceva. În Serbia unde românii sunt mult mai mulți nu se permite
nici măcar facultativ limbă română în satele timocene.

Astra romana | Asociatia Astra Romana | Pagină 9 https://astraromana.wordpress.com/category/astra-romana/page/9/

38 din 106 04.01.2018, 22:01



(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/07/oras.jpg)

SUB SLAVII CREȘTINI
MECANISME INFERNALE DE DEZNAȚIONALIZARE

La începutul sec. XVIII austriecii cuceresc Banatul dar și teritorii la sud de Dunăre (Semedria,
Columbac și Negotin). Aceste teritorii din sudul Dunării și temporar Banatul, le vor pierde în
confruntările cu Poarta, un rol mare avându-l răscoala românilor bănățeni din anii 1736-1739.
Abuzurile administrației habsburgice, colonizările masive cu străini, au determinat populația română
să se alăture otomanilor a căror stăpânire o socoteau mult mai blândă. O importantă victorie a
românilor răsculați asupra austriecilor a fost cea de la Vârșeț din 14 februarie 1739. Represaliile
imperialilor au fost groaznice. De la 1690 în Timoc și Banat veniseră primii sârbi din Kosovo
(Svetislav Prvanovici vorbește de 28 de sate nou colonizate atunci în Timoc) și bulgari din Teteven.
D.Rizoff scrie într-o lucrare publicată la Berlin în 1917 că “bazinul Timocului cedat de Turcia Serbiei
în 1833 n-a intrat niciodată în hotarele istorice ori politice ori religioase ale Serbiei” de până atunci.
Insurecția sârbă izbucnită în 1804 s-a bucurat și de sprijin românesc. “Comitetul Serbiei” condus de
Karagheorghe îl avea în componență și pe voievodul românilor timoceni Mișu Karapancea de la
Negotin. Pentru eliberarea Balcanilor de turci, Tudor Vladimirescu a luptat în fruntea a 7.000
voluntari la sud de Dunăre, participând și la importanta bătălie de a Cladova împreuna cu sârbul
Petar Dobrâniak (în bătălia de la Malainița, participă fratele său Pavel, care reușește să îi învingă pe
turci cu 6000 de cavaleriști n.n). O răscoală a avut loc sub conducerea Voievodului Paul lu Matei din
Melnița pe la 1809. Prietenul sârbilor Gravier recunoaște și el că până și sârbii din Belgrad sunt în
imensa lor majoritate nou-veniți din ținuturile din sud-vest. Unii români se alătură mișcării de
eliberare de sub turci dar se opun schimbării unui stăpân cu altul. Haiduc-Velku ( bulgar din
Planinița n.n.) luptă împotriva turcilor cu prețul vieții la Negotin și Prahovo având oaste și tunuri el
spunea “Capu-oi da, Craina n-oi da” și își luă titlul de “Gospodar (Domn) de Țârna Reka”. După
pacea din 1812 rezistă în cetatea Negotin. Alți haiduci ai vremii erau Veliko Petrovici, Petar
Dobrâniak, Stoian Abras din Bucopcea, Gicu Hraborg și Milenko Stoikovici despre care românii spun
că erau de ai lor.
În Timoc, sârbii își extind granița abia în 10 iunie 1833. Miloș Obrenovici obține de la turci în
schimbul unei apreciabile sume alipirea Crainei la pașalâcul Belgradului. În urma acestui târg
populația Tribaliei de est este obligată să plătească bir turcilor ca și cea din Tribalia de Vest. Pe cei din
Tribalia orientală, Soliman Magnificul, la timpul lui i-a scutit de bir și a interzis turcilor să intre călare
și cu caii potcoviți în satele din zonă. Noua înțelegere lăsa provincia sârbilor care nu mai respectă
vechile privilegii românilor timoceni. Sârbii încep să se instaleze în zonă și să înlocuiască preoții
români cu cei sârbi. Clerul român se va retrage dincolo de graniță, în imperiul otoman, înființând și
mănăstirile Dosul Mare, Coilova, Cosova, Deleina și Zlocutea, precum și bisericile de la Albotina, Tar-
Petrova, Dobridol și Ursoaia. Nu peste mult timp însă bulgarii și macedonenii vor intra ei în acestea.
Un raport din 1849 spunea “pe lângă cele 4 sate ce s-au revoltat lângă hotarele Serbiei s-au mai
revoltat și alte 13 între care și rumâni, iar căpetenia acestei revolte este un ciorbagiu Ivan
Bașchinezul”. Istoricul Djordjevici arată că “Bulgaria nordică era sub puternica influență a mișcării
revoluționare din Valahia din 1848″. În 1850 are loc o mare insurecție la Vidin. Românii de aici s-au
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adresat sârbilor ca să le sprijine revolta. Sârbii le pun condiția ca zona de până la Iskar să se supună
Belgradului. Scriitorul Ion di la Vidin scria în “New York Spectator” că românii ar fi spus “mai bine
morți decât să schimbăm un călău cu altul”. Ștefan Singelici (Sângeleanu) a condus o altă răscoală la
Berkovița și Pirot stând în fruntea vlahilor de la Morava-Iagodina, Kupru, Alexina și a fraților lor
Torlaci și Sopi. În strâmtoarea Cegra la nord de Niș răsculații sunt înfrânți de turci. Sârbii vor face din
vlahul Singeleanu eroul lor național sub numele de Ștefan Singelici. O altă răscoală a fost la 1856 cu
Puiu Stan de la Bregova.
Primele date statistice asupra românilor din Serbia sunt din 1846 când atingeau cifra de 97.215.
Geograful francez G. Lejean documentându-se la fața locului scrie că pentru Serbia românii sunt “un
mare dar” fiind “laborioși, activi și mai prolifici decât sârbii”. Spunea că la 1857 erau 39.728 români în
cercul Pojarevaț, 35.671 în Craina, 20.597 în Cerna Rieca, 7.351 în Ciupria, 996 în Semedria sau
Podunavlia, de toți 104.343. În Bulgaria aprecia numărul lor la 40 000.
La 1860 Brătianu era acuzat că jinduiește să refacă vechiul imperiu româno-bulgar din 1186
dezmembrat de Murat I la 1389 .
Istoricul german F. Kani  scrie că românii timoceni ar fi avut între 1859-1868 școală în limba maternă.
Prin 1860 de pildă la Bregova aproape de Vidin era școală românească.

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/07/harta.jpg)
În 1876 a avut loc o răscoală a vlahilor dintre Vidin și Timoc împotriva turcilor. Învățătorul Ion Ciolac
din Bregova este spânzurat în târgul Diiului (Vidinului) împreună cu alți români timoceni din Bor,
Zlot, etc (în locul numit de turci Blokuk-Kapia adică în Oborul Vitelor n.n.). Și principele Milan e în
mijlocul zonei de conflict armat cu lupte la Alexinați, Bielina, Zaicear, Niș. În acest război România a
trimis o ambulanță (13 medici și 3 farmaciști) la Cladova unde personalul român a îngrijit mii de
răniți. În același an Kogălniceanu scria către agenții consulari europeni “sunt mai mult de 200.000 de
români care locuiesc pe malul drept al Dunării” și că “armata română freamătă doritoare să ia parte la
lupte”. În armata a treia a generalului Leșainin, la Zaiecear erau cei mai mulți români timoceni. Sunt
acuzați că nu vor să lupte pentru gloria sârbească și sunt executați mulți. Este decimat și regimentul
românesc de la Niș al lui Cernaieff, scrie Eminescu. Turcii vor ucide 800 persoane și vor arde 4 sate
românești din jurul Vidinului pentru că s-au răsculat (Bregova, Novesăl, Gâmzova, Balei).
În 1878 Vidinul era pe cale de a capitula în fața trupelor române, însă Rusia a încheiat armistițiul cu
Imperiul Otoman fără consultarea României. Iorga spunea că “românii au încercat la 1877 să ia
cetatea Vidinului nădăjduind să o păstreze la pace pentru că prin locul acela este plin de sate
românești”.
În Vidin românii sunt primiți cu flori și la fel în Belogragic. Drapele românești au fost arborate pe
ambele cetăți în februarie, însă în aprilie garnizoanele se retrag. Zona și-o disputau Serbia și Bulgaria.
Serbia ajutată de Austria obține încă 11.000 kmp (Niș, Pirot, Lescovaț). În 1881 Serbia renunță la Novi-
Pazar la promisiunea Austriei că o va ajuta să primească teritorii în sud. În 1883 are loc o răscoală
țărănească antiguvernamentală în regiunea Timocului fiindcă se intenționa a se interzice miliției
țărănești să-și păstreze armamentul acasă. Principele Milan a semnat 90 condamnări la moarte și a
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reluat pretențiile asupra Bulgariei.
Conform raporturilor consulare austriece totalul românilor din Peninsula Balcanică însuma 3.134.450
suflete răspândiți: 220.000 în Rumelia de Sus, 289.750 în Bosnia și Herțegovina, 77.300 în Novi-Pazar,
420.000 în Bulagria, 1.450.000 în Rumelia de Jos, Macedonia și Albania, 137.000 în teritoriul cedat
Greciei prin tratatul de la Berlin, 140.000 în restul Greciei, 400.000 în Serbia.
Sârbul Ljubomir Jovanovici scrie la 1903 că cine ar trece prin zona Timocului “ar putea să creadă că
aici trăiește numai o populație românească” .

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/07/cop.jpg)

În vara anului 1909 G. Giuglea și G. Vâlsan au efectuat împreună cu o grupă de elevi și studenți o
excursie de documentare studiind toponimia românilor din Craina Serbiei. Au fost incitați de studiul
“Între românii noștri” al sârbului Tihomir Georgevici apărut la Belgrad în 1906 ce avea ca subiect
românii dintre valea Timocului și valea Moravei( croz nase rumune- printre românii noștrii n.n.). În
1900 apăruse la Leipzig lucrarea lui Weigand despre dialectele românești unde spunea că aromânii
înaintează cu turmele până la Suha Planina aproape de Zaiciar. Giuglea scria că “neamul românesc e
pomenit în mase în sudul Dunării încă din vremea țărilor sârbești” și e “un ținut de tranziție între
românii din Carpați și aromâni”. El dă de nume românești de locuri: Glămia Povârscii, Văiuga,
Sănuni (lespede pe care se pune sare la oi), Arțar, Periș, Geanova (de la geană de deal), Corbova,
Tăchia, Mistrițoi (aceia care fac căsătorii mixte luând fete de peste Dunăre). Numirea de ungureni a
unei părți din românii Crainei este datorată stăpânirii ungare în zona de la vest de Vidin din sec. XIV
și apoi după pacea de la Paszarovi  (1718-1739). Mai relatează Giuglea că ei se numesc sârbi (în
sensul de cetățeni sârbi). Spun că de la “muica” rumânește au învățat, dar că ei sunt sârbi, iar limba
românească e “proastă”, nu e ca cea din Vlașca (România). A constatat că românii din Serbia au
asimilat o parte mare de slavi (sârbo-bulgari). Până la Techia, Sâp, Reca, Vratna, Iabucovați, Miroci,
Plamvna se simte influența bănățenilor. Din toponimia românească mai amintim în zonă Tâlva Roșie,
Vlașca, Izvorul Mare, Izvorul Mic, Valaconie.
Populație românească se găsește în Bulgaria în grupuri compacte în întreaga zonă de pe malul drept
al Dunării între orașul Vidin și râul Timoc (după primul război mondial erau circa 36 sate românești).
Pe o fâșie de la malul Dunării dintre Rahova și Șiștov și pe o alta de la gurile Argeșului până în
Dobrogea (cu orașul Silistra recunoscut prin masivitatea populației românești), dar și insular în
Palanca, Plevna, Vrața locuiesc români. Același Weigand în lucrarea “Rumanien and Aroumunen în
Bulgarien” din 1907 aprecia că 91 comune aveau populație masivă românească, iar 45 numai
românească fără a-i lua în considerare pe aromâni. Statisticile bulgărești dădeau la 1905, 90.000
români, cunoscuți sub numele de dunăreni cei de la Dunăre și de pădureni cei de la frontiera cu
Serbia.
Vâlsan spunea că regiunea populată cu români în Serbia era limitrofă cu jud. Mehedinți și Caraș-
Severin pe valea Timocului și până dincolo de valea Moravei, iar în sud până la muntele Rtanj într-un
ținut ce cuprindea a șasea parte din Serbia. Înainte se întindeau și dincolo de Morava. Între Niș și
Belgrad e stațiunea Vlaschi-Dol (Valea Românească). La izvoarele Timocului există numiri ca
Vlascopolie, Vlascoselo, Petrușa, Vlahova, Tatmișița, Periș, Vlașca. V. Cucu scrie că țiganii între Rtanj și
Pirot, în 10 sate nu vorbesc decât românește. În jurul Pirotului și Nișului erau în trecut mulți români –
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o prelungire a populației românești din jurul Sofiei pomenită în hrisoavele vechilor țari sârbi.
Învățatul sârb Cvyici aprecia că în ținut ar fi vorba de o veche populație românească deznaționalizată.
În cuprinsul regatului sârbesc s-ar fi aflat 250 denumiri de sate alcătuite din cuvântul vlah exceptând
alte deumiri de râuri, munți și ținuturi întregi (Starii Vlah). Statisticile din 1908-1912 arătau circa
260-300 000 români.

Viorel Dolha
Sursa h p://ro.altermedia.info/ (h p://ro.altermedia.info/)

REZOLUȚIILE MAREȘALULUI ION ANTONESCU

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/07/ion-a.jpg)

Editate și reeditate, în țară sau în străinătate, căutate, furate și cercetate de către prieteni și, mai ales
de către inamici, Rezoluțiile Mareșalului intră în categoria actelor de excepție ale guvernării din
1940-1944. Din cele câteva mii de documente, unele s-au publicat cu insistență, tocmai datorită
semnificației lor politico-militare și calității textelor, calității lor de excepție documentare, literare și
umane.
Spre exemplificare, în continuare, redau câteva dintre rezoluțiile publicate ale Mareșalului: „Crima nu
se poate ascunde sub teoria enunțării de slugă a ordinului și, sub splendoarea epoletului, ea
murdărește aceste epolet” (11.XII.1940); „Justiția rămâne pe deasupra tuturor în această țară și, deci,
pe deasupra mea” (6.II.1941); „Sărac stat într-o țară bogată. Sărăcia este consecința: relei administrații,
lipsei unui plan de gospodărire, de investiții, de întreținere și de realizări” (16.XI.1942); „Să nu uite
nimeni că în cazul unei înfrângeri vom suferi nu numai o dezonoare, dar ne vom pierde și viața. Rușii
învingători ne-ar aduce bolșevismul în țară, ar
Rușii învingători ne-ar aduce bolșevismul în țară, ar
nimici toată pătura conducătoare, ne-ar pune pe evrei stăpâni și ar da Neamul pradă slavizării și
deportărilor în masă. Dacă nu contribuim cu toate puterile noastre la lupta aliaților noștri pentru a
înfrânge comunismul și pe ruși, nu putem să asigurăm nici viața copiilor noștri, nici existența țării
noastre” (extras din ordinul de la 6.II.1943); „Nu există politică externă fără armată” (10.III.1943);
„Spiritul de dezorganizare românesc predomină în toate. Nu suntem în stare să organizăm în condiții
optime executarea unei hotărâri. Luăm măsuri pripite, dezordonate, sacadate. Începem, ne oprim din
lipsă de hotărâri sau luăm alte măsuri care contracarează pe cele dintâi și așa mergem în toate ca
racul. Cheltuim energie, minte, timp și bani fără rost” (19.XI.1943); „Nu se evacuează populația. Nu
putem goli Basarabia de români” (3.VII.1944); „Spune-i Regelui că nu plec (în fața plutonului de
execuție) supărat pe el. Mai mult, spune-i că îi mulțumesc că mi-a dat prilejul să mă așez cu un minut
mai devreme lângă martirii Neamului, care au luptat pentru gloria și mărirea lui” (mesaj final,
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transmis prin Radu Lecca, destinat lui Mihai I, Jilava, 1.VI.1946). Prefer, se înțelege, să supun atenției
cititorului câteva dintre rezoluțiile și precizările Mareșalului descoperite în arhive: „Hărțile cu situația
inamicului trebuie puse pe pereții biroului meu. Trebuie o hartă cu vechile frontiere și cu actualele
fruntarii. O hartă sau hărți ale fronturilor de luptă” (21.IX.1940, rezoluție pe nota de cabinet privind
situația militară probabilă a concentrărilor URSS în nord-estul României la 20.IX.1940); „Informatorii
noștri (agenții serviciilor secrete) sunt niște analfabeți, sunt oameni care n-au nici patru clase primare
și trăind sugând și păcălind Statul” (10.XII.1940); „Temeiul acțiunilor noastre naționale a fost
totdeauna adevărul. Slujitoare a adevărului, Academia Română a luminat drumurile și țintele
strădaniilor românești de unitate și de stăpânire a drepturilor firești din cuprinsul spațiului nostru
etnic și istoric. Urările adresate oștirii de către cel mai înalt așezământ al spiritualității românești, în
ceasul în care armele naționale cuceresc o nouă împlinire a destinului, sunt deosebit de prețioase
pentru conștiința neamului întreg. Ele au un înțeles cu atât mai înălțător, cu cât steagurile noastre
dezrobitoare, alături de steagurile aliate ale Marelui Reich German, alungând întunericul și crima,
reîntronează în Răsăritul Europei puterile libertății, credinței și culturii” (extras din răspunsul la
telegrama din 22.VI. 1941 a prof. I. Simionescu, președintele Academiei Române); „Fiți siguri că, atâta
timp cât am luptat la Răsărit, toate sacrificiile pe care le-am făcut acolo n-au fost numai pentru
Basarabia și Bucovina, ci au fost și pentru Ardeal” (22.X.1941); „Pentru câștigarea războiului mergem
oriunde (inițial, în text, specificat: „și la dracuʹ”?!). Trebuie însă luate măsuri ca trupele să fie perfect
echipate. Trebuie să li se dea de germani ce le lipsește pentru echipare în caz când ne vor cere să
operăm în regiuni grele ca condiții. În aceste regiuni vor rămâne și germanii. Ei se vor găsi la iarnă și
în alte regiuni mult mai grele ca acelea ale Mării Caspice, MURMANSK – LAPONIA – LENINGRAD
etc. etc. … Vedeți lucrurile prin secole, nu prin moștenirile egoiste” (19.VIII.1942, extrase din rezoluția
Mareșalului Antonescu pe raportul din 15.VIII.1942 al Marelui Stat Român privind operațiile trupelor
germano-române planificate în sud-estul URSS, Arhivele Naționale, fond PCM-CM, dosar 178/1942, f.
202-203); „O administrație se judecă după rezultate și nu după acte și dosare. La noi au fost sub
regimurile trecute numai dosar și acte, fără înfăptuiri. Prefer primul criteriu” (16.VI.1943); „Țară de
tâlhari!…” (constatare pe o notă de cabinet din 1.VII.1943 relativ la afacerile descoperite la Șantierele
Navale din Galați); „Mulțumesc cu atât mai mult astăzi corpului didactic secundar pentru înalta sa
ținută patriotică și pentru înțeleapta înțelegere a chemărilor impuse de lupta în războiul dreptății
naționale, cu cât șefii fostelor partide politice mă somează prin memorii, în numele lor și al câtorva
persoane bine cunoscute prin trecutul lor, să retrag armata din luptă … Este evident pentru cea mai
simplă minte că părăsirea luptei pe care o ducem în Răsărit, pentru asigurarea ființei de azi de
totdeauna a vieții, libertății și integrității neamului, fără nici o garanție serioasă că sacrificiile ce am
făcut nu au fost zadarnice, ar fi un odios act de trădare față de Moldova, Bucovina și Basarabia, față
de istorie și de onoarea noastră; și chiar față de ardeleni, care nu numai că n-ar avea nimic de câștigat,
dar ar avea totul de pierdut, dacă Regatul ar intra în parte sau în total sub sclavia asiatică …”
(paragrafe din răspunsul la telegrama din 18.VIII.1943 a prof. Napoleon Crețu, secretar general al
Ministerului Educației Naționale); „Partidul Național Țărănesc este o emblemă, o problemă și o
dilemă. Emblema este Mihalache: țăranul român cu perciuni de jupân. Problema – Dr. Lupu: nu are
talent și vorbește; nu are bani și trăiește, iar natura l-a făcut roșu ca să nu mai roșească. Dilema: Dl
Maniu – când poate veni la putere nu vrea și, când vrea, nu poate” (însemnare nedatată, Arhivele
Naționale, fond I. Antonescu dosar 4, f. 144).
În concluzie, rezoluțiile Mareșalului, ca surse de excepție pentru pătrunde misterelor trecutului, s-au
adresat nu colaboratorilor și contemporanilor săi, ci ISTORIEI.

Prof. Univ. dr. Gh. Buzatu
h p://www.art-emis.ro (h p://www.art-emis.ro)

Sfântul Sinod a hotărât canonizarea mitropoliților Transilvaniei Andrei Șaguna și Simion Ștefan

În ziua de 21 iulie 2011, în Sala Sinodală din Reședința Patriarhală, sub președinția Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel, a avut loc ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
În deschiderea lucrărilor, după oficierea slujbei de Te Deum în Catedrala Patriarhală, ierarhii au
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participat la slujba de pomenire a părintelui arhimandrit Arsenie Papacioc, trecut la Domnul în ziua
de 19 iulie 2011.
Dintre hotărârile luate menționăm:
– Sfântul Sinod a aprobat canonizarea mitropoliților Transilvaniei Andrei Șaguna (cu zi de pomenire
la 30 noiembrie) și Simion Ștefan (cu zi de pomenire la 24 aprilie), ca urmare a propunerilor
sinoadelor mitropolitane ale Mitropoliei Ardealului și Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și
Maramureșului.
– În legătură cu răspunsul Sinodului episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-Catolică)
privind reluarea dialogului dintre cele două Biserici, Sfântul Sinod consideră că dialogul trebuie
reluat fără condiții prealabile întrucât problemele invocate pot fi discutate în cadrul dialogului însuși
spre a fi identificate soluții în vederea rezolvării acestor probleme. De asemenea, dialogul trebuie
extins și la alte aspecte ale unei posibile cooperări practice.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

MĂNĂSTIREA CE A ZBURAT ÎNTR-O NOAPTE DIN ROMÂNIA !

În urmă cu ceva timp, la 25 august 1993, doamna Otilia Hedeșan, cunoscut etnolog din Timișoara,
culegea următoarea legendă de la Borivoje Geambru, atunci în vârstă de 51 de ani, român din
Geanova (Dușanovaț) în Timocul sârbesc:
-„Biserica de la Coroglaș a fost ardicată ca o pomenire în oamenii care au căzut în războiul cu turcii.
În războiul de la Rovine.”

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/07/stanca.jpg)
Da’ uitați-vă ce-i interesant: ea a fost ardicată în numele la sârbii ălora care erau trecuți de partea
turcilor, care erau victime, cum se spune, oameni căzuți nevinovați. /…/
-Mănăstirea de la Coroglaș de ce e cunoscută?
-Mănăstirea de la Coroglaș, se vorbește aicea și fiecare știe, că ea a zburat într-o noapte din România.
Cum să spun, de mare durere, fiindcă la mănăstirea de la Coroglaș a căzut un cunoscut iunac al
sârbilor, care-i zicea Kralevici Marcu… El a fost nepotul lui Mircea (cel Bãtrîn – n.n.) de soră…
Una dintre surorile lui Mircea a fost măritată după
Vukașin– Sârbii nu au, în leghendele lor, mai mare iunac. Dar să vă mai spun una: strada asta, unde
locuiesc eu, îi zice, iar, strada lui Kralevici Marcu.
– Ce se vorbește mai interesant și de ce e făcută mănăstirea?
– Românii, se vorbește, că toți au adus câte o piatră din România și mănăstirea e ardicată de o zi și de
o noapte. Se vorbește așa, că Kralevici Marcu a fost rănit încă în România de unchiul său, Mircea. El a
încercat încă în România să-l înșele pe unchiul lui, să-l prindă cu turcii. Amă fiindcă ăsta știa lucrurile
bine, n-a reușit și el a scăpat din România, peste Dunăre, tăiat, numai cu o mână. Mircea și românii au
trecut după el și bătaia a-nceput de aici, de la Bolboroși. În locul mănăstirii l-a ajuns și i-a tăiat și
mâna ailaltă/…/ și, ce spunem noi, l-a ciocâltit tot și l-a dus înaintea împăratului românesc. El, când a
văzut, a-ngenunchiat și cu mîinile ce i-a mai rămas s-a-nchinat și a pupat steagul românesc și a spus:
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– Vestitea împărate, care se vinde ca mine, așa pate!

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/07/kralevici-marcu.jpg)
Kralevici Marcu

– Vestitea împărate, care se vinde ca mine, așa pate! /…/ Ce e interesant: se spune mai plângos, așa,
mai duros a plâns vântul ăsta care a bătut din România, noi zicem de sever, de peste Dunăre.
– Mănăstirea e pusă la deal și la vale.
– Zice că, când a bătut vântul ăla de la deal, a avut un cântec, când a bătut de la vale, a avut alt cântec.
Fiindcă-n limba noastră noi nu zicem hor, numai cor… Așa că, când a bătut vântul, orgile alea,
fluierele alea, au cântat în cor și-n glaș.
La loc, astăzi, îi zice Coroglaș.”
În perimetrul cuprins între Geanova, Coroglaș, Samarinovaț și Prahova se afla o mlaștină numită
Rovine sau Bolboroși. Românii băștinași știu din moși strămoși că Rovine a fost lângă Geanova, unde
exista mormântul principelui sârb Marco Cralievici, mort în această bătălie, unde a luptat de partea
lui Bayazid.
Felix Philipp Kani  (n.2 August 1829 – d.8 ianuarie 1904), cunoscutul naturalist și etnograf vienez,
călătorind prin Serbia între 1859-1868, a publicat un studiu istorico-etnografic în care afirma:„În piatra
din podul de la Sârbovlași (sat cu majoritate românească de lângă Negotin) sta scris: „ZDESI ZAMCE
KRALI MARKO” (Aicea a murit craiul Marco), pentru că-l ucisese Mircea, pentru că s-a dat de partea
turcilor cu oștirea sa adusă din Macedonia”
Iar Nicolae Stoica de Hațeg (1751 – 1833), bazându-se pe studii mai vechi, precum și pe informațiile
istoricului sârb Iovan Raici, consemna în Cronica sa că: „Aici (la Geanova) românii ne-au arătat locul
unde pe Craleviciu Marcu l-au omorât. Besearica zidită, boltită, spartă, pustie în livezi sta și sicriniu
de peatra a lu Marco afară lepădat sta. Mijlocul bolții sus spart, iar oltariu, păreții zugrăviți”
GEANOVA este numele unui sat românesc din Timocul „sârbesc” așezat la sud-est de Malainița, al
cărui nume a fost sârbizat după 1920 în Dusanovac. Prima mențiune a Geanovei este din 1763, ca un
sat mare cu 65 de case. În secolul XIX sunt mentionați preoții români din Geanova: popa Radu, popa
Gheorghe Nicolaie și popa Dimitrie până în 1869. Până prin 1877, preot român a fost tatăl celebrului
Atanasie Popovici, zis Furnică. În 1916, Stoian Romanski găsea 2380 locuitori români, însă
recensământul sârbesc din 1921 găsea 1877 români, dar și 328 sârbi, care până atunci nu existaseră. În
1931 erau 2439 români. Th. N. Trâpcea găsea în iulie 1943 la Geanova 2479 români și nici un sârb.
SAMARINOVAȚ este o localitate românească situată între Prahova și Negotin. La sfârșitul secolului
al XVIII-lea avea 40 de case locuite de români. În 1916, cunoscutul profesor bulgar Stoïan Romanski
(1882-1959) găsea 545 de locuitori români.În ziua de 27 septembrie 2007, Pe moșia sa de la
Samarinovăț, dl. Dușan Pârvulovici, Directorul Federației Rumânilor din Sârbie a pus o troiță donată
de părintele Borza de la Timișoara, troiță sfințită de un sobor de preoți români din Serbia și România
În aceste locuri, pline de istorie, s-a aflat episcopia daco-romană „AQUAE”. În ziua Rusaliilor, la 15
iunie 2008 pe locul unde era o biserică – mănăstire, distrusă pe vremurile venirii slavilor pe acest
teritoriu și unde a rămas numai un perete de apsida altarului, a avut loc prima slujbă ortodoxă slujită,
după aproximativ 1400 de ani, de către protopopul DACIEI RIPENSIS și parohul Malainiței și
Remesianei, părintele Boian Alexandrovici.
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Preluat de pe: h p://celedouatribalii.blogspot.com (h p://celedouatribalii.blogspot.com)

Cine-i mai iubește pe români???

Se poate spune cu certitudine că Ministerul de Externe a avut rareori miniștrii care să fie în mod
conștiincios atașați problemelor românilor de peste hotare.
Prin anul 1937 eram la liceul român din Vârșeț, pedagog și bibliotecar. Organizasem o serbare cu
ocazia înfințării Asociației Astra Bănățeană, când a fost ales ca președinte părintele Adam Fiștea. Îmi
amintesc că a avut loc o serbare măreață , mai rar întâlnită pe acele meleaguri în vremurile acelea de
dictatură monarhică. Cred că au fost la adunarea din Parcul Central peste 4000 de români din toate
părțile.
A avut loc și o serbare la internatul liceului, unde a venit și ambasadorul României de la Belgrad
Victor Cădere, însoțit de un grup de funcționari publici printre care și doctorul Atanasie Popovici,
consilierul tehnic al Ambasadei, inspector al tuturor școlilor sârbești din Banatul Românesc și
românești din Banatul Sârbesc. Mare mi-a fost surpriza când directorul liceului Constantin
Zamfirescu, de fel originar din Ploiești, m-a chemat la el și mi-a spus aproape în șoaptă să nu vin la
serbare pentru că s-a schimbat programul, anume avem ordin de la doctorul Atanasie Popovici, și el
originar din comuna Geanova- Timoc, să nu vin la serbare pentru că dacă sesizează ambasadorul este
obligat să te dea afară ca să nu intre în conflict cu sârbii. Am primit această veste ca un trăznet și am
plâns în toaleta din colțul Palatului „Luceafărul”, unde înainte sub unguri a fost o bancă românească
„Luceafărul”. Nu m-a mirat interdicția cât m-a mirat faptul că unui român i se împiedică să participle
la serbarea lui. Am fost uimit că un ambassador, care primește un salar frumușel de la sărmanul
popor român, să fie împotriva românilor și asta doar ca să nu se supere vecinii sârbi. L-am întrebat
atunci pe directorul liceului cum se explică faptul că a pus ochii numai pe mine, pentru că la liceu mai
este pedagog cu mine Sava Iancovici ( viitor profesor de istorie la Institutul Sud-Est European) apoi
mai este Micu Iancovici tot pedagog și următorii elevi: Jivoin Predici ( în realitate cu numele nou
Traian Preda), Draghi Ilici ( a cărui tată fusese omorât de un sârb), apoi un băiat (nu-mi amintesc
numele lui) din satul Voluia din Homole care era înscris la Școala Normală din Vârșeț, deci cu toții
eram șase. Cum se explică faptul că a pus ochii tocmai pe mine, am întrebat eu… Directorul
Zamfirescu m-a bătut pe umăr și m-a încurajat. Mă băiete mi-a zis, știu că te simți jignit, știu că ai
dreptate, dar tu ești unul ei sunt șașe și pentru sârbi nu fac cât tine. Sârbilor le e frică de tine nu de ei.
Numai eu știu cum te țin… M-a apăsat pe umarul drept și a plecat spunând: Numai plânge, numai cu
răbdare vei învinge, și a plecat el la serbare iar eu m-am închis în toaletă.
În tot acest timp la Negotin mi se pregătea un process așa că peste vreun an a trebuit să fug în
România și să mă salvez… Dar la un moment dat datorită ministrului Gheorghe Tătărescu, a
secretarului general Vasile Stoica ca și a lui Lucrețiu Pătrășcanu și a lui Iuliu Maniu, am acceptat să
mă întorc la Ambasada Română de la Belgrad. Era prin 1946, luna martie.
În vara anului 1948 a venit, plecând de la Moscova, la București renumita Ana Pauker, care venind la
Ministru de Externe, nu avea nici un simț de româncă.
Întregul Minister de Externe s-a golit și salariații au fugit ca potârnichile care încotro căutându-și
locuri de muncă în învățământ sau în alte domenii căutate.Nu s-a pus problema că trebuie să ne dea
vreun salar compensatoriu ci am plecat care cum am putut.Eu m-am oprit la Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” unde m-a primit profesorul universitar Șerban Papacostea care fusese cu puțin
înainte Ministru adjunct al Învățământului sub conducerea lui Ștefan Voitec și era de origine aromân.
La scurt timp directorul Papacostea m-a consultat spunându-mi că l-a chemat recent ministrul Ștefan
Voitec și în loc să-i desfințeze institutul, cum i se pusese în vedere, i-a dat ordin să scrie un studiu
etnografic și altul demografic despre românii din Timoc Serbia pentru că vroiau să meargă la Belgrad,
la Mareșalul Tito și să ceară școli românești pentru cei peste 400.000 de români. Delegația urma să fie
condusă de Gheorghe Gheorghiu Dej. Domnul director a insistat ca să apelez și la alte personalități
care se pricep și să scriem acest studiu în maxim o lună. La toate acestea eu i-am răspuns scurt:
Domnule profesor pot să vă aduc mâine aceste studii pe care le-a citit și Ministerul de Externe iar un
atlas etnografic de vreo 50 de pagini cam de 80/25 a fost văzut de domnul profesor Lucrețiu
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Pătrășcanu, actual ministru al Justiției astfel încât veți putea răspunde ministrului învățământului cu
aceste studii gata făcute. A doua zi am prezentat directorului Institutului „Nicolae Iorga” cele două
studii despre Timoc etnografic și demografic. A trecut ceva timp după ce s-au întors de la Belgrad
unde nu au obținut nimic reproșâdu-li-se că nu este prevăzută chestiunea românilor din Serbia în
programul de lucru, și eu nu am reușit să obțin cele două studii deși l-am căutat pe ministrul Ștefan
Voitec undeva în cartierul Cotroceni. Așa că la întâlnirea cu delegația sârbă prezidată de Mareșalul
Tito, Petru Groza când a expus mesajul românesc și a ajuns la problema românilor din Timoc a fost
oprit cu observația că problema nu era înscrisă pe ordinea de zi.
Aproximativ prin 8 iulie știu că l-au prins într-o peșteră din Bosnia pe generalul Draja Mihailovici,
undeva la Rudnik. Aproape simultan a venit la mine la ambasadă și Miron Radu Paraschivescu,
scriitor și pe atunci journalist la România Liberă, care mi s-a prezentat cu dorința de a merge amândoi
la Tito ca să-i luăm un interviu. Eu i-am răspuns ziaristului că dacă v-a prezenta cele 7 întrebări așa
cum erau ticluite nu v-a primi niciun răspuns, apoi dacă mă v-a lua pe mine la audiență nu îl va mai
primi și a treia soluție, singura posibilă era să formuleze alte întrebări mai „dulci” care să nu-i înfurie
pe sârbi. Ziaristul în cele din urmă a tinut seama de a treia soluție a folosit-o dar și pe aceea fără nici
un rost pentru că Tito a refuzat să-i răspundă; posibil că și el s-a temut de sârbi.
Apoi împreună cu ambasadorul Tudor Vianu, Beaca (consilier, aromân) Ion Frunze i (consilier) la
care s-a adăugat Miron Radu Paraschivescu, omul lui Lucrețiu Pătrășcanu, am participat la primele
audieri ale inamicului numărul 1 a lui Tito. Nu mai știu cum îl chema pe președintele tribunalului dar
îmi amintesc că procurorul acuzator era un omuleț numit Miloș Minici. Draja era îmbrăcat într-o
uniformă românească probabil capturată de la grănicerii din România. Atmosfera din jurul procesului
era cu totul tensionată pentru că se vorbea de un desant al aviației americane acolo la Topcider la
Școala Militară de Infanterie care îl va salva pe Draja cum l-au salvat pe Musolini. Aproape vreo zece
zile am mers la acest process, ceea ce nu pot uita e momentul intrării noastre în interiorul cazarmei
militare. Când am prezentat pașapoartele grupului de securiști sârbi fiecare a dat pașaportul l-au
privit și l-auînapoiat. Când am dat e u pașaportul s-au oprit și au zis lasă-l că pe dumneata te
cunoaștem iar ei mi l-au restituit. Cam în zilele acelea s-a terminat rechizitoriul și s-a cerut
condamnarea la moarte. Grupul de la Ambasada Română nu era present în sală la pronunțarea
sentinței, apoi la câteva zile am auzit vorbindu-se prin Belgrad că generalul Draja Mihailovici a fost
împușcat și îngropat în insula dintre Sava și Dunăre. Mai trebuie știut că scriitorul Miron Radu
Paraschivescu a stat tot timpul la process lângă mine, eu fiind traducător pentru toți și nu s-a întors la
București cu vreo declarație de la mareșalul Tito. Repet că nu cred că Mareșalul a făcut-o din propria
inițiativă ci de frica sârbilor.
În iarnă între 17-19 decmbrie Tito a întors vizita, m-am aflat și eu la București ca student în Piața
Unirii când prietenul meu Sava Iancovici la care dormeam clandestin deoarece nu dispuneam de
fonduri i-a fost translator Mareșalului Tito. Liderul politic al iugoslavilor a mai ținut vreo cinci
discursuri și în alte locuri: în gară la Mogoșoaia, la Asociatia de prietenie romano-iugoslava; la
dejunul oferit in cinstea lui la Cercul Militar; cu ocazia marii adunari populare din Piata Victoriei si la
sedinta festivă de la Adunarea Deputatilor, dupa discursul lui Mihail Sadoveanu. După toate
întâlnirile politice a avut loc și o masă la ministerul de externe și președenție la care au participat cam
vreo 15 generali sârbi. Într-o pauză când s-a ieșit afară să se fumeze o țigară câțiva generali l-au
întrebat pe Sava de unde știe sârbește că a tradus foarte bine. După ce a explicat că este profesor de
istorie și membru în comitetul politic al tineretului, cu partea slavă, unul dintre generali l-a somat: să
pleci imediat din România, la care el nu a răspuns nimic, și-a luat țigările și a plecat. A doua zi a fost
chemat la centrul politic al tineretului din București ș ii s-a spus că este destituit. De aici Sava
Iancovici s-a transferat la Institutul Sud-Est European, în cele din urmă a profitat la un simpozion că a
ieșit din România pe la 1980 și s-a mutat la Universitatea din Lund, Suedia unde a și murit. Fie-i
țărâna ușoara….
Din analiza evenimentelor mai sus citate se vede că oamenii politici din acea vreme aveau în ei un
spirit național mai înalt și mult mai sincer decât actualii lideri politici pe care îi avem astăzi.

Cristea Sandu Timoc
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Oferte pentru românii din Timoc-Serbia și Timoc-Bulgaria

Donăm:
– Cărți pentru bibliotecă.
– Haine second-hand pentru copii, femei, bărbați inclusiv încălțăminte ( 9 saci).
– Două calculatoare folosite.
– 5 suluri de hârtie tipografică învechită (aprox. 2500 kg, hârtia de lățimea 1 m). Rolele se pot dona la
diferite organizații care le pot folosi la tipărituri de ziare sau alte publicații.
– „România Liberă” – colecție ziar din perioada comunistă.
– Revista „Magazinul Istoric”-colecție din perioada comunistă.
– Mobilier din stejar masiv nefolosit, în valoare de aprox. 3000 lei: colțar-canapea, 6 scaune mari
tapițate cu pluș, masă 2/1 m, bibliotecă două corpuri (corpul de jos cu 4 uși și 4 sertare, corp suprapus
cu uși de sticlă și rafturi).
Cererile se vor adresa Astrei Române din Timișoara România, care se vor rezolva de către un comitet,
astfel că nimeni nu va putea să profite personal în locul fraților români din Timocul Sârbesc și
Bulgăresc aflați în nevoie și fără sprijin din partea Țării Mume, ceea ce este o rușine pentru un neam
maturizat și demn.

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

Cum să scriem și să citim românește

Fiecare limbă are alfabetul ei, astfel limba rusa, sârba, bulgară, ucraineană, fiind limbi slave au alfabet
cirilic. Popoarele cum sunt: Polonezii, Cehii, Slovacii, Croații si alții, au alfabet latin pentru că acesta
are caracter universal și este raspândit în toata lumea. În felul acesta limba sârbă sau bulgară fără
alfabetul latin ar rămâne o limbă limitată doar la cultura slavonă și n-ar avea deschiderile necesare
pentru a-și înfrumuseța și îmbunătății cultura pe care o oferă alfabetul și limba latină. Noi ca Românii
așa numiți Vlahi din Peninsula Balcanică avem nevoie de un alfabet latin, haina potrivită pentru
civilizația și cultura noastră ca popor de origine romană sau latină.
Limba română are 27 de semne sau litere(slove).
Iată alfabetul limbii române:
ALFABETUL
Română sârbă – Exemple
A, a A, a – Ana, alb, avion
B, b B, b – Barbu, bani, bucuros
C, c K, k – Cristina , cocoș, cal, codru
D, d D, d – Dana, Decebal, Daci, deal, dor
E, e E, e – Eva, Elveția, Everest, elev, elefant
F, f F, f – Florin, farmec, floare
G, g G, g – Galați, glas, gaină
H, h H, h – Horea, hoț, hoinar, hârtie
I, i I, i – Ion, inima,inel, iaurt
J, j Z, z – Jana, joc, jena, jos
K, k K, k – Kenya, kilogram, karate
L, l L, l – Laura, lalea, lene, leu
M,m M, m- Maria, Marcel, masa, măreț
N, n N, n – Nicola, Nicoleta, nas, număr, nebun
O, o O, o – Oana, oală, oaie, oameni
P, p P, p – Petru, Păcală, picior, palmă
R, r R, r – Radu, râu, rață
S, s S, s – Sandu, soare, senin, sarmale
Ș, ș S, s – Șibenic,, șal, șarpe
T, t T, t – Tănase, tren, tată, Turc
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Ț, ț C, c – Țara Românească, țap, ține
U, u U, u- Ungaria, urs, urmă
V, v V, v – Viorica, vulpe, văduv
X, x – Xenia, xenofob, xerox
Z, z Z, z – Zaharia, zodie, ziua, zahăr

Alte semne românești:
Ă, ă – casă, masă, mireasă, grasă
Â, â – mâncare, câine, râs, român, sârb
Î, î – învățător, înțelept, înghețata
Ț. ț – țară, țăran, țânțar, țeava
Q, q – status-quo
W, w- Walter, Washington
Y, y – Yugoslavia, York

Grupări de litere:
Ge, ge – Gelu, ger, geam
Gi, gi – Gina, ginere, girofar
Ghe, ghe- Gheorghe, ghem, ghete
Ghi, ghi – ghindă, ghiveci, ghiocei
Ce, ce – Cezar, ceas, cetate
Ci, ci – cina, cineva, cireșe
Che, che- cheltuială, cheie, chef
Chi, chi – China, chinez, chin, chipiu

Aceasta rubrică va fi permanenta, apărând în fiecare număr, pentru a putea oferi tuturor alfabetul
limbii române, să învățăm singuri limba noastră sfântă

31.07.2011 CRISTEA SANDU TIMOC

ASTRA ROMÂNĂ, P-ța Victoriei nr.3, corp II, ap. 14, Timișoara, România.
astra_romana_timisoara@yahoo.com
Puteți citi revista noastră săptămânală on-line pe adresa :
h ps://astraromana.wordpress.com (h ps://astraromana.wordpress.com)
Rugăm călduros cititorii să urmărească site-ul h p://www.timocpress.info
(h p://www.timocpress.info), al fraților noștrii din Timoc Serbia, de unde veți obține imagini și
ultimele știri despre persecuția românilor. Vă mai rugăm pe toți să nu ne uitați și să ne trimiteți
e-mail-ul prietenilor și al tuturor celor care au e-mail-uri în fiecare sat. Noi facem toate aceste
proceduri continuu, săptămânal și gratis. Pentru donații:
Cont BCR Timișoara: RO33 RNCB 0249022489120001
Cod fiscal: 3981842 Timișoara-România

Dumnezeu să vă dea sănătate!

Filed under: Astra romana, Istorie, Revista | Tagged: a românilor timoceni, este limba maternă, Limba
română, numiți și vlahi! | Leave a comment »

TRIBALIA ŞI DACIILE SUD-DUNĂRENE – LEAGĂN
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AL ROMÂNISMULUI

Posted on Iulie 25, 2011 by astraromana

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/07/harta-timoc.jpg)
Harta Tribaliei

               Prin regiunea Timocului este desemnat teritoriul din dreapta Dunării din nord-estul Serbiei
și nord-vestul Bulgariei cuprinzând din Serbia ținutul de la Muntele Rătan (despre care o legendă a
românilor timoceni spune că este “buricul pământului”)     la Dunăre, de la valea Moravei la valea
Timocului, iar din Bulgaria zona Vidinului până la Lom. Nicolae Iorga spunea că “atât în Serbia cât și
în Bulgaria sunt sute de mii de români care trăiesc dincolo de apă tocmai cum trăiesc oltenii și țăranii
munteni pe malul cel stâng”, iar George Vâlsan că avem aici “o adevărată Bucovină de Sud”.

           Regiunea este cunoscută și sub numele de Tribalia de la tribali- populație de neam tracic (după
Strabo, Diodor etc) sau Iliric (după Ștefan din Bizanț) atestată aici încă din sec. VII-III î. Hr .Tribalii
aveau o organizare statală proprie și s-au remarcat în bătălia contra lui Filip al II–lea al Macedoniei,
pe care l-au înfrânt și l-au rănit.

             Populația tracică de aici a început să fie romanizată înaintea celei de la nord de Dunăre,
romanii  începând în ultimele decenii  ale  erei  trecute și  terminând în anul  15  d.  Hr.  întemeierea
provinciei Moesia, împărțită în anul 86 în Moesia Inferior și Superior. Moesia Superior a servit ca
bază de plecare în războaiele împotriva dacilor în timpul lui Domițian și Traian, iar după retragerea
aureliană,  în 285 Diocletian împarte teritoriul  în 4 provincii:  Dacia Ripensis lângă  Dunăre,  Dacia
Mediteranea cu centrul la Niș,  Moesia Prima în nord-vest și Dardania în sud. Apropo de Moesia,
cronicarul grec Niceta Choniates afirmă despre locuitori că “înainte se numeau Mizi, iar acum Vlahi”.
Această organizare a dăinuit până în timpul lui Iustinian.

             La începutul sec. VII dominația romano-bizantină cedează sub presiunea slavilor. În a doua
jumătate a secolului al IV-lea și la începutul secolului al V-lea la Remesiana (Bela Palanka de astăzi,
aflată la 30 de km est de Niș), capitala Daciei Mediteranea, a activat episcopul Niceta de Remesiana,
“apostolul dacilor de pe ambele maluri ale Dunării” după cum îl numește Vasile Pârvan. Timocul a
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fost numit de daco-moesi Timakus, iar Morava va fi Margus, provincia numindu-se Margensis (sârbii
îi spun Craina care înseamnă margine). Împăratul Caius Galerius Valerius Maximus s-a născut într-o
familie din Timoc dintr-o dacă refugiată de la nord de Dunăre.

             Legăturile dintre nordul și sudul Dunării sunt evidente și prin strămutările de populație. În
anii 10- 12 î.Hr., consulul Sextus Aelius Catus transferă 50 000 daci la sud de Dunăre, la 57-67 î.Hr.
guvernatorul Moesiei strămutase 100 000 suflete în dreapta fluviului. Dintre cei 80 de împărați romani
40 au fost de origine traco-iliro-dacă. Iosif Constantin Drăgan le înșiră numele în “Istoria românilor”.
În 328 Constantin cel Mare a făcut pod de piatră peste Dunăre. Importanța excepțională în destinele
imperiului roman a zonei între sec III-VI l-a făcut pe V. Beșevliev să vadă în statul roman de atunci un
“imperiu roman de neam tracic”.

 (h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/07
/imagespod.jpg)

Piciorul podului lui Constantin de la Celei-Sucidava

            Iată că la sud de Dunăre procesul de formare a poporului și limbii române prin durata mult
mai mare a stăpânirii romane s-a putut desfășura chiar mai temeinic decât în Dacia (al cărei nume va
fi chiar împrumutat pentru parte din Moesia). După mulți istorici (Pușcariu, Dragomir, Gamilscheg
etc) Timocul, Banatul și Oltenia sunt leagănul formării limbii române . Sârbii cu greu au slavizat mai
apoi  și  numai  în  parte  rămășițele  coloniilor  romane  și  populația  tracă  romanizată.  Populația
românească  s-a  păstrat  mai  curată  în  văile  înalte  și  pădurile  dese  ale  acestui  ținut  muntos  al
Timocului.  I.F. Dobrescu, în revista Geopolitica nr 1/2005 afirmă că “nu avem nici o dovadă de-a
lungul a o mie de ani de istorie că regiunea timoceană ar fi fost la origine sârbească și că ulterior, la o
dată neștiută ea s-a transformat într-una românească, așa cum se prezenta ea la sfârșitul secolului al
XIX-lea, când de la est de râul Morava și până la granița cu Bulgaria nu se vorbea decât românește”.
Aria de formare a poporului român de la sud de Dunăre a fost mult mai mare, ea întinzându-se de la
Dunăre și până în Tessalia.

             Urme ale acestei romanități mai întâlnim și astăzi în Serbia, unde localități precum Grădiște,
Surdulița,  Ursule,  Surdul,  Corbul,  Cătun,  Clisura,  Clisurița,  Surlița,  Vlasina,  Izvor,  Gumeriște,
Târgoviște precum și altele, aflate în sudul Serbiei de astăzi, în districtul Pcinia, amintesc de populația
românească care le-a numit astfel și care în prezent a fost asimilată de către sârbi. În secolele X – XIV a
existat și o episcopie a “vlahilor”, supusă canonic arhiepiscopiei de Ohrida, care în secolul al XIII-lea
își avea sediul la  Vreanoti,  localitate identificată cu Vranje,  în sudul Serbiei.  Astfel,  Nicolae Iorga
consemna că “pe la 1200 Ștefan Nemania dă Hilandarului 170 de familii de vlahi, cu juzii lor. Sub
Ștefan Uroș I se adaugă alte 30 de familii la Drin. Donații se mai fac, cu sutele de familii de Ștefan
Nemania pentru mănăstirea Jicea, de Ștefan Uroș II pentru o altă mănăstire și pentru Gracianița, de
Dușan pentru o mănăstire lângă Prizern. Vlahii sunt pe atunci și lângă Marea Adriatică, și în Zeta și
pe  la  Priștina”.  Istoricul  ceh  Jirecek,  marele  specialist  în  istoria  Balcanilor,  consemnează  nume
romanice  în  toată  regiunea  Nișeva,  Struma  de  Sus  și  Ischer  precum:  Herul,  Bănișor,  Crețul,
Borbulovici, Viturcii.

             Românii de aici precum și cei din Croația, Bosnia, Muntenegru poartă numele de vlași sau
vlahi. Pe la 1348 în Croația exista o Valahia Mică, în Serbia evului mediu regiunea Rașca se numea
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Staro-Vlaska  (Vlachia  Veche),  Valașka  era  o  parte  din  Moravia.  În  Cronica  slavilor  din  Diocleea
(1160-1170) se arată asimilarea vlahilor de către slavi, provincia era o Valahie și era locuită de valahi .

             În timpul migrațiilor și  atacurilor avaro-slave de după sec. VII populația sud-dunăreană
romanizată a fost parte slavizată, parte s-a retras în munții din Peninsula Balcanică, dând populația
aromână, parte s-a retras înspre apus între coasta dalmată, Drava și Morava dând pe acei maurovlahi
(morlaci sau vlahii negri) , iar o parte a rămas în munții Timocului numeroase izvoare amintind vlahii
timoceni. La 818 “ducis Timocianorum” trimit soli la franci spre a solicita ajutor împotriva bulgarilor.
Stoian Marokovici în “Les problemes serbes” se referă la Constantin Porfirogenitul care menționa că
pe Morava, Mlava, Pecus nu erau sârbi, ci o altă “populație de o altă formație etnică” .

             Kekaumenos din sec. XI vorbind despre vechii locuitori de la sud de Dunăre și lângă Sava
spune că “îi numim daci și besoi”. Ținutul ajunge de pe la anul 1000 iar în stapânire bizantină vreme
de două secole. După cum relatează clericul Ansbert, participanții la cruciada a treia au fost atacați de
vlahii dintre Timoc și Morava. Niketas Choniates și Kekaumenos amintesc de o traditie a rezistenței
valahe în fața bizantinilor.

             Primele mănăstiri din zonă datează din sec. XIII și cărțile istorice sârbești spun că sunt făcute
de Radul I Voivoda Vlașci. La sfârșitul sec. XIII în această parte a Serbiei a fost o evidentă ridicare a
elementului românesc, regii  sârbii  au dat privilegii  românilor și  cnejilor  lor.  Iorga amintea o teză
conform căreia în sec. X chiar era o formațiune politică în zona Vidinului ce și-ar fi extins autoritatea
și asupra malului stâng al Dunării.

 (h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/07/imagesvoda.jpg)
Radul I Voivoda Vlașci

              În 1210, voievodul Mihail al Transilvaniei vine cu o armată din saxoni, români, secui și
pecenegi în ajutorul țarului Asan Burul din Vidin. Împăratul Iustinian recunoscuse de la începutul
sec. VIII titlul de Caesar (țar) bulgarilor ce îl ajutaseră să recucerească tronul după ce tot el i-a învins
și strămutat pe mulți în Asia Mică. Statul Asăneștilor este prezentat în izvoare ca “țara valahilor”,
arhiepiscopul Ioan de Sultanyeh face speculații privind latinitatea bulgarei și a delimitării geografice
a “Volaquiei”. Paisie, egumenul mănăstirii Hilandar în “Istoria slavo-bulgară” în 1762 spune despre
vremea lui Asan cel Bătrân că “luaseră vlahii erezia romană, citeau vlahii latinește că aceia sunt cu
latinii de un neam și o limbă” și că mai apoi au oprit acestea cu pedeapsa că “li se va tăia limba” și
“așa vlahii s-au întors la credința pravoslavnică și citesc slavonește acum” .

             Asan II stăpânea și Cetatea Severin pe care o pierde la 1236 pentru a păstra ținutul timocean
Branicevo. După 1240 ungurii vor ocupa Maciva și Braniceva. Există aici un Greborius ban de Cucevo
și Branicevo. O parte a zonei (fără să atingă Timocul) va fi dăruită de regele Ungariei ginerelui său
sârb Dragutin. Va fi restituită însă lui Carol Robert. Vidinul era al despotului Șișman și urmașului său
Mihail. Statul Timocean de la Dunăre dintre râurile Pek și Lom (1280-1397) avea o populație majoritar
românească și o dinastie în mare parte de origine română (Sracimir era fiu de domniță româncă și soț
al unei românce.

             Ungurii sub Ludovic I au pătruns în Bulgaria, unde cuceresc Vidinul în 1365 și desfășoară
încercări de consolidare a ocupației concomitent cu acțiuni de convertire la catolicism. Acestea nu au
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făcut decât să alimenteze revolta localnicilor bulgari și români timoceni de credință ortodoxă. În 1363
și 1369 domnul muntean Vlaicu Vodă trece Dunărea pentru a elibera Vidinul.  Succesul românesc
făcut “și cu voia unor locuitori ai săi” a înlăturat stăpânirea ungurească din banatul Vidinului și a
avut un mare răsunet, Vlaicu Vodă fiind apelat cu titlul de rege. Făcuse ceea ce va face Mihai Viteazul
în Ardeal. El a mai cucerit și Severinul și Nicopolul. Ungurii luaseră Vidinul de la Strașimir ce era
cumnat cu Vlaicu. Voievodul român până la încheierea păcii i-a dus pe locuitori la nord de Dunăre și
urmau să se întoarcă. Ungurii vor uni politic și administrativ Timocul și Banatul sub conducerea unui
ban din Vidin. Vlaicu vodă a primit o compensație în Făgăraș și Severin și a rămas apoi garant al
țaratului de Vidin recucerit de la unguri.

              În 1388 Șișman se închină sultanului care în 1397 după bătălia de la Nicopole îl va transforma
în sangeacul, apoi pașalâcul de Vidin. În sec. XIV urmele vlahilor timoceni se întâlnesc în mai multe
acte oficiale ale țărilor sârbe. Peste prima alcătuire etnică s-au adăugat și elemente macedo-române de
la Pind și din Balcani. Balcanistul Sanfeld arată că între sârbi și bulgari s-au interpus vlahii din zona
Moravei pomenind și de Vlașka Planina (Munții Românești).

             Radu I Basarab (1377-1384) a fost și el protector al țaratului de la Vidin, acest lucru fiind
consemnat de inscripția voievodului Radu în biserica domnească de la Curtea de Argeș “domn singur
stăpânitor al UngroVlahiei, al Vidinului și al Oblastiei”. A ridicat mănăstirea Mănăstirița din ținutul
Cheia în dreapta Dunării. Mircea cel Bătrân și-a impus și el voința în Balcani în repetate rânduri.
Ruinele  bisericii  ridicate  de  Radu cel  Mare la  1501 se văd azi  în localitatea  Lopușnia  la poalele
muntelui Rtan.

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/07/baba-vida-navodnena1.jpg)
Cetatea Baba Vida - Vidin

             Sfântul Nicodim de la Tismana era se pare fiul unui cnez român din Serbia și a unei domnițe
înrudite cu familia cneazului sârb Lazăr (1371 – 1389), și și-a început viața monahală la mănăstirea
Hilandar  de  la  Muntele  Athos,  după  care  s-a  stabilit  la  Șaina,  lângă  Cladova,  întemeind  aici
mănăstirea cu hramul Sfânta Treime. I se mai atribuie întemeierea mănăstirilor Vratna și Manastirița,
aflate  în apropiere.  Sfântul Nicodim a întemeiat și  condus mănăstiri  aflate pe ambele  maluri  ale
Dunării, fiind protejat și sprijinit în opera sa de construire de mănăstiri și de întărire a monahismului
de către familia Basarabilor și de către cneazul sârb Lazăr, care au dăruit ctitoriilor sale mai multe sate
și alte importante donații.  Ajutor bisericilor din sudul Dunării  vor da și Matei Basarab, Grigore I
Ghica, Ștefan Cantacuzino.
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                                                                                                 Viorel Dolha

                                                                                            Sursa h p://ro.altermedia.info
(h p://ro.altermedia.info/)

O limbă care nu există şi un atac la adresa integrităţii
statului naţional român

 O inițiativă. Organismul, numit Consiliul Minorității Naționale Rumâne din Serbia, a luat inițiativa
de a standardiza limba vlahă și a folosi alfabetul chirilic.

Patru întrebări. Se pun patru întrebări:

1. Pe cine reprezintă Consiliul Minorității Naționale Rumâne din Serbia?

2. Există o limbă vlahă?

3. Din ce cauză s-a avansat ideea existenței unei limbi vlahe?

4. De ce se încearcă a se găsi minorități acolo unde nu este cazul?

Răspuns la prima întrebare. Teoretic, Consiliul Minorității Naționale Rumâne din Serbia îi reprezintă
pe românii de pe Valea Timocului.  Aflăm însă că, în concepția unui parlamentar  sârb, ,,Consiliul
Minorității Naționale Vlahe din Serbia are o orientare pro-românească și scopul principal al activității
sale este ca, în timp, să-i transforme pe vlahii din Serbia în români!”

Această părere aparține lui Miletic Mihailovic, care la data de 8 mai 2010, când a făcut acea declarație,
era președinte al Consiliului pentru Relațiile între Naționalități în Parlamentul sârb. Acest domn este
membru al Partidului Socialist, de guvernământ.

 Domnia sa consideră că țara de origine a românilor de pe Valea Timocului nu este România, ci Serbia,
iar  limba vlahă este  diferită  de  limba română.  Așadar,  trebuia să  se facă ceva în privința acelui
Consiliu al Minorității Naționale Rumânești/Vlahe; în consecință, prin fraudă, Belgradul și-a impus
simpatizanții în fruntea acestuia, lucru denunțat de organizațiile românilor timoceni: „În cadrul unei
întâlniri la București, delegatia românilor din Timoc a invocat modul fraudulos în care autoritățile
sârbe, prin partidele sârbești și prin presiuni ale poliției și procuraturii, au preluat Consiliul Național
al  Minorității  Naționale Rumâne din Serbia,  consiliu  reprezentând pe românii/vlahii  din  Timoc.”
Interesant este că numele în sârbă al Consiliului este Nacionalni Savet Vlaha. În concluzie, Consiliul
Național al Minorității Naționale Rumâne din Serbia nu mai apără interesele românilor timoceni.

Răspuns la a doua întrebare. Comentăm părerea domnului Miletic Mihailovic din 8 mai 2010. Este
nevoie să divizăm întrebarea a doua în alte două întrebări:

a. Țara de origine a românilor timoceni este România? Nu, țara de origine a românilor timoceni nu
este România (paradoxal, aici îi dăm, parțial, dreptate domnului Miletic Mihailovic), pentru că, în cea
mai  mare  parte,  românii  timoceni  sunt  autohtoni,  țara  lor  făcând  parte  din  aria  etnogenezei
românești. Așadar, ei nu sunt veniți de aiurea, ci aparțin locurilor natale de un mileniu și jumătate, de
când izvoarele  istorice îi  atestă  pe vechii  români  (străromâni),  cei  care au  contribuit  la  formarea
majorității popoarelor din Balcani, inclusiv la etnogeneza sârbilor.
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Aceștia din urmă au ajuns pe Valea Timocului foarte târziu, după 1833, când, din cauza intereselor
Rusiei, această zonă a fost anexată de Serbia.

b.  Limba vlahă este diferită de limba română? Nu, este una și  aceeași limbă. Poporul român s-a
format  pe  un  spațiu  imens,  cuprinzând romanitatea  orientală,  cuprinsă  între  Marea  Adriatică  și
Marea Neagră, pe ambele maluri ale Dunării.

 Limba vorbită în acest spațiu a fost limba română. Și astăzi mai există zone în care se vorbește limba
română,  de  exemplu,  Valea  Timocului,  teritoriu  care  aparține  statului  sârb.  Prin  urmare,  limba
română este una și aceeași cu limba vorbită de românii timoceni, așadar nu există o limbă vlahă.

Mai trebuie subliniat un fapt: cuvintele „vlah”, „valah”, „vlas”, „voloh” etc fac parte din patrimoniul
istoric și cultural românesc!!! „Este democrație! Nu îi obligă să fie români cu forța, chiar dacă dovezile
și bunul simț spun asta! Dacă nu sunt români sau nu recunosc apartenența la filonul românesc nu pot
lua oficial numele de valah, vlah, vlas, voloh.

Pot să-și spună negotineni, petrovațeni etc. Valahii, vlahii, vlasii sunt români și românii sunt cei ai
căror strămoși au fost numiți de străini valahi, vlahi, vlasi, volohi, olahi . Dacă nu afirmă oficial că
noua limbă standardizată este un nume al unui grai românesc, nu pot folosi oficial numele de limbă
valahă, vlahă etc pentru o limbă care ar fi altceva decât o limbă românească sau un grai al limbii
române.”

Răspuns la a treia întrebare. Dacă nu există o limbă vlahă, care este motivul pentru care este susținută
o astfel de idee? Este evident că se urmărește dezbinarea românilor. Se încearcă realizarea unui proces
de alienare a românilor timoceni, după modelul din Macedonia (macedonenii vorbesc limba bulgară,
dar se spune acum că vorbesc „macedoneană”; acum, macedonenii nu recunosc că ar exista vreo
legătură etnică între ei și bulgari).

Mai există un motiv pentru care se susține ideea existenței unui „popor vlah” și a unei „limbi vlahe”:
în  perspectiva  recensământului  populației  din  luna  octombrie  2011  se  urmărește  debusolarea
românilor din Timoc, pentru a scădea numărul de cetățeni care se declară români și a crește pe al
acelora care se declară vlahi și/sau sârbi.Straniu este că,  în același timp, „Universitatea de Stat de
Studii  Umanistice  din  Federația  Rusă  pregătește  pentru  tipar  un  manual  de  limba
moldovenească…”.reia  un  efort  început  în  perioada  stalinistă  de  a  impune  existența  unei  „limbi
moldovenești” scrisă, de asemenea, cu caractere chirilice. Toate studiile serioase demonstrează că nu
există o limbă moldovenească, diferită de limba română.

 Un mare filolog italian concluzionează că „m-am convins din ce în ce mai mult de ceea ce am afirmat
la Congresul de Romanistică de la Florența din 1956: pretinsa limbă moldovenească nu este de fapt
decât româna literară, scrisă cu un alfabet rusesc ușor modificat (adică în chirilice moderne, diferite
de  chirilicele  vechi  din  paleoslava,  folosite  timp de  mai  multe  secole  de  toți  românii),  cu  unele
concesii în favoarea unor forme dialectale moldovenești, cunoscute de altfel și în interiorul granițelor
României I…]” Este evident vorba de o altă încercare de divizare a românilor, din motive politice
(statutul Republicii Moldova, constituită pe teritoriul pământului românesc dintre Prut și Nistru și
interesele rusești în această zonă).

Utilizarea literelor chirilice pentru așa zisă limbă „vlahă” reprezintă un alt fapt menit să adâncească
procesul de asimiliare a românilor timoceni, din cel puțin două motive:

1. Negarea originii latine a timocenilor, în direcția nerecunoașterii echivalenței român = vlah.

2.  Interzicerea  sau  îngreunarea  accesului  la  literatura  apărută  în  statul  național  român,  întrucât
aceasta este scrisă utilizându-se alfabetul latin. Citind cărți  scrise la nord de Dunăre, românul din
Estul Serbiei și-ar da seama că vorbește aceeași limbă cu locuitorii statului național român și și-ar
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pune întrebări legate de originea sa etnică. Există, de asemenea, cărți care transmit adevărul istoric
referitor la populația românească din răsăritul Serbiei, editate pe teritoriul statului național român.

Trebuie spus că, în Evul Mediu, limba română se scria, într-adevăr, cu caractere chirilice. Motivul era
acela că limba slavonă era limba de cultură (așa cum limba latină era limbă de cultură în Occident),
fiind  împrumutate  literele  acesteia  în  redactarea  primelor  documente  și  cărți  în  limba  română.
Românii au folosit caracterele chirilice până în deceniul al șaptelea al secolului al XIX-lea. Ceea ce este
absurd este faptul că sârbii înșiși, care vorbesc o limbă slavă (nimeni nu neagă acest lucru), scriu din
ce în ce mai mult cu litere latine, ca o modalitate de a ușura legăturile cu Europa, în timp ce românilor
timoceni le interzic acest drept.

Răspuns  la  a  patra  întrebare.  Am  arătat  că  s-a  încercat  să  se  acrediteze  existența  unui  popor
moldovenesc, a unei limbi moldovenești și a unei limbi vlahe vorbită în răsăritul Serbiei. Mai mult, în
2006, s-a cerut constituirea Asociației „Comunității  Moldovenilor din România”. Fostul președinte
Voronin vorbea despre minoritatea moldovenească din România, numărând 10 milioane de persoane
(!) și care ar fi discriminată…

În  final  „Partidul  politic  „Patrioții  Moldovei”  a  lansat…  un  apel  către  comunitatea  mondială,
solicitînd  înapoierea  Patriei-mamă  –  Moldovei  –  a  tuturor  teritoriilor  istorice  ale  statului
moldovenesc,  aflate în componența României.”  De pe la mijlocul anilor  90 ai secolului  trecut un
curent foarte zgomotos acreditează ideea existenței unei minorități aromânești în România, distinctă
de poporul român și care vorbește o limbă diferită de cea română.

Nu are rostul să demonstrăm aici  ideea că există un dialect  aromân al limbii române, alături de
dialectul daco-român (vorbit și de românii timoceni), cel megleno-român și cel istro-român. Însă toate
aceste elemente ne îndreaptă către o concluzie: Dezbinarea românilor prin inventarea de noi națiuni
(precum cea moldovenească) sau noi minorități  (aromânii în România, vlahii în Serbia, diferiți  de
români)  are  drept  consecință  nu numai  distrugerea  identității  unui  mare  număr  de  români,  dar
înseamnă și un atac la adresa integrității statului național român…

Prof. Valentin Băluțoiu

Colegiul Național „Carol I”, Craiova

                                                                   Articol preluat de pe Revista AGERO, Stu gart

Afirmarea identității culturale si religioase a românilor
din Valea Timocului

          Satul Jitcovița de lângă orașul Golubaț,  a cărui cetate medievală stă de strajă la intrarea în
defileul Porților de Fier ale Dunării, a fost recent, capitala spirituală a românității din Balcani căci, la
ediția  de anul  acesta a Festivalului  Internațional  de  Folclor  ,,JOC ROMÂNESC“ a  participat  un
număr impozant de amatori culturali, membri a 28 de ansambluri folclorice din Serbia, Bulgaria și
România, precum și iubitori ai folclorului românesc care au venit aci și de pe alte continente.

Ediția a V-a a Festivalului Internațional de Folclor a fost unul dintre cele mai importante evenimente
pentru  afirmarea  identității  culturale  și  religioase  a  românilor  din  Valea  Timocului.  La  frații  lor
români de la sud de Dunăre, respectiv din Valea Dunării și din regiunea Zvižd, respectiv conaționalii
timoceni din Serbia și  Bulgaria,  la măreața festivitate a romanității  au venit și  sute de români din
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Banatul istoric pentru a aduce un elogiu cântecului, dansului și tradițiilor strămoșești.

 (h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/07/1-
primarul-zoran-pajkic-a-primit-organizatorii-festivalului-si-reprezentantii-parlamentului-si-

guvernului-romaniai-300x212.jpg)
Primarul Zoran Pajkic a primit organizatorii festivalului și reprezentantii Parlamentului si

Guvernului Romaniei

            Mai precis, în localitatea Jâtcovița din comuna Golubaț din Serbia de Răsărit, un sat mic în
care, acum, acasă se găsesc doar 200 de locuitori în timp ce alți 400 de buni gospodari se găsesc la
muncă provizorie în Austria și Elveția, s-au întrunit în voie bună circa 2.000 de amatori culturali din
trei țări  și  un număr mare de iubitori  ai  cântecului  și  jocului  românesc,  al  tradițiilor  păstrate cu
sfințenie din moși-strămoși. Cu ocazia măreței sărbători au venit acasă și mulți locuitori care se găsesc
în străinătate, dar și oaspeți din țară și  de peste hotare, precum familia Petrovici care a venit  din
Australia, special pentru Festival. Onoarea de a inaugura măreața sărbătoare a cântecului și jocului
românilor de la nord și sud de Dunăre, adică din Serbia, Bulgaria și România, a revenit domnului
Eugen Tomac, secretar de stat Departamentul Guvernului României pentru românii de pretutindeni
care, a participat la reuniune împreună cu domnul senator Viorel Badea, președintele Comisiei pentru
românii din diasporă.

 (h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/07/4-
domnii-eugen-tomac-viorel-badea-dragan-furunovici-raul-drutescu-stevan-mihailov-predrag-

balasevici-300x229.jpg)
Domnii Eugen Tomac,Viorel Badea,Dragan Furunovici,Raul Drutescu, Stevan Mihailov, Predrag

Balasevici

            La începutul manifestării, tuturor participanților și oaspeților, care au reprezentat Parlamentul
și Guvernul României, dar și oficialităților locale, li s-au adresat Ivița Glișici, directorul Festivalului și
președintele Societății de Limba Română din Voivodina, principalul coorganizator al Festivalului. La
festivitatea de inaugurare,  directorul  Festivalului a acordat plachete pentru  președinții  Serbiei  și
României,  Boris  Tadić  și  Traian  Băsescu,  secretarului  de stat,  Eugen Tomac  și  senatorului  Viorel
Badea. Placheta de onoare a festivalului a  fost acordată și lui Lucian Marina, directorul artistic al
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festivalului, precum și lui Zoran Pajkić, președintele comunei Golubaț, respective celor mai merituoși
  pentru reușita manifestări.

             Președintele Societății de Limba Română, la rândul  său a acordat secretarului de stat Eugen
Tomac  Premiul ,,RADU FLORA“ , care poartă numele fondatorului prestigioasei instituții cultural-
științifice care timp de jumătate de secol acționează ca o Academie de Științe și Arte a Românilor din
Serbia iar senatorului Viorel Badea a decernat Premiu ,,Nichita Stănescu“ în numele Filialei din Novi
Sad a Societății  de Limba Română care în  Atena  sârbească  a  pus  temeliile  Bibliotecii  Românești
,,Nichita Stănescu“ a cărui patron este marele demnitar român Alexandru Ioan Cuza.

 (h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/07
/membrii-ansamblului-lugojana-300x185.jpg)

Membrii ansamblului Lugojana

              Membrii celor 30 de ansambluri folclorice, grupuri vocale, soliști vocali și instrumentiști,
rapsozi  populari,  etnologi  și  folcloriști,  sosiți  la  Festival  într-un  număr  deosebit  de  mare  și  din
Răchitnița din Bulgaria, precum și din Lugoj, Reșița, Drobeta-Turnu Severin, Baia de Aramă, Moldova
Veche și Svinița, România, împreună cu ansamblurile folcorice din Serbia de Răsărit și oaspeții sosiți
de la Nord de Dunăre, din Voivodina, timp de două zile au cântat și jucat cu mic cu mare, spre marea
satisfacție a publicului numeros care, de dragul folclorului a răbdat și temperaturile caniculare. Nici
temperaturile de peste 40 de grade nu i-au împiedicat pe spectatori să asiste la minunatele spectacole
și să aplaude frenetic evoluarea cu brio a ansamblurilor folclorice, grupurilor vocale, soliștilor vocali
și  instrumentiști.  Măiestria  intrpretării  cântecelor  românești  au  demonstrat  atât  vestiții  rapsozii
populari Staniša Paunović și  Svetlana Arsić din Kučevo, respectiv   solista Cica Blagojević, solistul
Dule Zajček și renumitul rapsod  popular Ion Bosioc din Banatul Montan, apoi acordeoniștii Velizar
Matušić, Oliver Paunović, Miloš și Victor Djordjević sau tânărul cărăbaș Boban Trailović, interpretând
piese nostalgice la cimpoi, la fel ca și Ivan Tomić care a evoluat cu fluierele sale, care de care mai
deosebite, executate și dintr-o simplă crenguță.

       Publicul a aplaudat frenetic și evoluarea tinerilor timoceni care chiar dacă nu au școală în limba
română au recitat pe de rost ,,Miorița“ sau au cântat doine duioase, au interpretat la vioară, acordeon
sau cimpoi, la fel de simpatic ca și micuța Elena Molea din Caransebeș în vârstă de 6 ani și care chiar
dacă este încă la grădiniță a recitat impecabil ,,Bumb de cap“ de Sorin Olariu și a cântat de parcă este
o vedetă. Incontestabil o minunată descoperire a poetului, redactor și animator cultural verificat, Dan
Liuț care și anul acesta a fost ,,toboșarul“ Festivalului și împreună cu umoristul și poetul    Ionel Stoiț
din Novi Sad, a creat publicului și clipe de revelație, stârnind însă și lacrimi nu doar la cei mai în
vârstă.

            O surpriză plăcută au fost  amatorii culturali din satul Svinica din Clisură, care au sosit în
frunte  cu  primarul  Nicolae  Kurić  și  au  demonstrat  cum joacă  deopotrivă  cu  măiestrie  și  jocuri
românești  și  sârbești  la  fel  ca și  amatorii  participanți  la  festival  din  Moldova  veche.  O impresie
deosebită au lăsat și membrii ansamblurilor folclorice ,,Lugojana“ din Lugoj, ,,Ponoare“ din zona de
interferență Baia de Aramă, la fel ca și entuziaștii și fermecătorii ovceni care cu suitele interpretate
impecabil pur și simplu au fermecat publicul care a aplaudat frenetic și îndelungat atât evoluarea
acestor  amatori  conduși  de Dorel  Cina  cât  și  ingenioasa  evoluare  a  ospeților  sosiți  din  Timocul
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bulgăresc.  Amatorii din Răchitnița–Bulgaria au evoluat și cu un impresionant montaj folcloric și cu
un  minunat  grup  vocal,  precum  și  cu  dansuri  specifice  regiunii  interpretate  și  de  amatorii  din
localitățile din Timocul Sârbesc: Ranovac, Crnajka, Brestovac-Bor, Zlot, Luka-Bor, Bradarac, Rašanac,
Golubac, Lubnica, Melnica, Kaona, Krivelj,  Bogovina, Osanica și  Porodin de unde a venit și  Miss
Festivalului. Marele premiu al Festivalului a fost acordat Ansamblului folcloric din Starčevo, cu cea
mai reușită reprezentație, a fost decernat Marele Premiu al Festivalului ,,JOC ROMÂNESC“.

                Amatorii culturali din satul Starčevo, comuna Petrovaț na Mlavi, sunt membrii Societății
Cultural-Artistice  ,,Brača  Trajić“  înființată  imediat  după  cel  de  al  Doile  Război  Mondial.  Acești
amatori din localitatea Starčevo, veche localitate medievală amintită încă în Defterul din anul 1467 al
regiunii Braničevo, au mai cucerit locul întâi și la alte manifestări culturale precum Întâlnirile satelor
din anul 1994, victorie care le-a asigurat participarea la Festivalul ,,Homoljski motivi“ unde, formația
de dansuri, de asemenea, s-a plasat pe primul loc.

            Organizatorii manifestării internaționale nu au uitat nici de data aceasta să organizeze și un
parastas la Monumentul eroilor români din sat care și-au pierdut viața pentru libertate. Slujba a fost
oficiată de preotul iconom stavrofor Iel Buobu Lui, paroh al parohiei B.O.R. de Horreum Margi și
Isacova din Dacia Ripensis.

            De  altfel,  la  Festivalul  de  la  Jitcovița,  publicul  a  admirat  și  participanții  numeroaselor
manifestări adiacente prin care organizatorii au contribuit ca marea întâlnire a românilor din trei țări
să fie una memorabilă. Menționăm astfel jocul ciobănesc ,,Poarca“, competițiile ,,Cea mai gustoasă
mămăligă”, ,,Cea mai bună brânză“ și ,,Cea mai dulce varză“,  precum și expoziția de mâncăruri
organice, pur ecologice. La Festival a avut loc o paradă a porturilor naționale și o revistă de modă cu
îmbrăcăminte  modern  confecționate  cu  elemente  de  pe  costumurile  naționale,  respectiv  a  fost
organizat și un recital al poeților în grai, cu lansări de carte sârbo-române (,,Tăierea lemnului“ – ,,Seča
drva“ a Aurorei  Planjanin)  a cât și  publicații  multilingve precum revista ,,Most“,  apoi  Concursul
,,Românca-Miss  Serbia“  și  alegerea  Miss  Publicului,  respectiv  Miss  Farmec  și  Miss  Festivalului,
proclamarea celor  mai buni soliști  vocali  și  a ansamblului folcloric care a lăsat cea mai frumoasă
impresie. Așadar, au avut de  lucru și membrii numeroaselor jurii de specialitate.

              Învingători sunt: echipa din Kudreš care a cucerit cupa la întrecerea internațională  ,,Poarca –
Jitcovița 2011“. Activul femeilor ,,Șoimana“ din Luka-Bor învingător la competiția ,,Cea mai bună
brânză“. Dragi Musić din Snegotin a cucerit  cupa pentru ,,Cea mai gustoasă mămăligă“ iar,  Žika
Pavlović  a  dovedit  că  este  bun  bucătar  preparând  ,,Cea  mai  dulce  varză“.  Sofia  Nikić  este
învingătoarea  competiției  tinerilor  soliști  vocali  talentați,  Ivana  Popović  a  fost  proclamată
deținătoarea celui mai frumos port național, iar Oana Casapu din Drobeta-Turnu Severin, România a
fost  aleasă  de  public  Miss  Farmec,  în  timp ce  ,,Românca  –  Miss  Serbia“,  în  competiția  a  30  de
candidate  frumoase,  a  fost  proclamată  Maja  Petrović  din  localitatea  Rašanac,  însoțitoare  fiind
Nevenka Lekić din Ranovac și Suzana Mitrović din Kučevo. Concursul ,,Românca – Miss Serbia“ a
fost organizat în mod tradițional de Societatea de Limba Română din Voivodina și sponzorizat anul
acesta de domnul Dănuț Cioloca, directorul întreprinderii ,,Žitobanat“ din Vârșeț iar,  tânăra Maja
Petrović, pe lângă premiile primite de la organizatori, și-a asigurat dreptul să participe la competiția
de la Roma (Italia), unde se alege cea mai frumoasă româncă din lume.

www.kalos.ro
(h p://www.kalos.ro/)

Iulie 17th, 2011 Lucian Marina (h p://www.kalos.ro/stiriletale/?author=25)
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Doina Timocului

Ţin minte mic când eram

Pe bunica ascultam.
Când în poală ea m-a pus
Şi vorbe dulci mi-a spus.
Mi-a cântat cântec de dor
Doina timocenilor:
Măi nepoate, floar’ de crin,
Cât pe lume vei trăi
Să te bată crucea mea
Dacă vei uita cândva
Limba noastră din bătrâni
Limba noastră de Români.

                             Autor popular

Preot român, prigonit de sârbi

Preotul Boian Alexandrovici, primul preot român din Valea Timocului (Serbia) care a avut curajul să
construiască  o  biserică  ortodoxă  română  și  să  slujească  în  limba  sa  maternă,  este  prigonit  de
autoritățile bisericești din țara vecină. Tribunalul bisericesc al Episcopiei Ortodoxe Sârbe de Timoc de
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la Zăiceri a formulat pe numele lui, pe 26 august 2008, cinci capete de acuzare pe baza cărora a cerut
Bisericii Ortodoxe Sârbe caterisirea lui din treapta preoției. Potrivit actului, sentința de excomunicare
a  preotului  român  respectă  „sfintele  canoane,  precum  și  art.  17  din  regulile  penale  ale  Bisericii
Ortodoxe Sârbe“.

 (h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/07/300px-
boian_a.jpg)

Pr. Boian Alexandrovici

 „Caterisirea din treapta preoției“, după cum se arată în sentință, vine, după cum susține procurorul
bisericesc  al  Eparhiei  de  Timoc,  protoiereu stavrofor  Borivoie  Radoicici,  ca  urmare  a faptului  că
preotul declarat român Boian Alexandrovici ar fi săvârșit cinci „infracțiuni“, între care aceea de fi
oficiat slujbe în limba sa maternă.

„Este  evident  că  numitul  bagă  discordie  și  confuzie  la  populația  vlahă  și  la  oamenii  de  bună-
credință“, se arată în document. „Când am văzut sentința de condamnare a preotului Boian, sincer,
am început să râd. Am crezut că este o glumă. Pur și simplu, Tribunalul Bisericii Ortodoxe Sârbe nu
poate să-l caterisească, atâta vreme cât Boian Alexandrovici a fost hirotonit de Biserica Română, el e
preot român“, ne-a declarat Dușan Pârvulovici, directorul Federației Românilor din Serbia, președinte
al Comitetului pentru Drepturile  Omului Negotin și  coordonator al Comitetului pentru Apărarea
Drepturilor Omului Serbia.

 El este cel care a tradus sentința în limba română. Pârvulovici susține că acțiunea B.O.S. continuă
lungul șir de șicane la care e supus preotul român din Malainița. „Reprezentanții Bisericii Ortodoxe
Sârbe, prin această hârtie, vor să le spună românilor că Boian Alexandrovici nu mai este preot, iar
motivația e că încearcă astfel să-i determine pe oameni să nu se mai ducă la el la slujbe și să nu se mai
roage în limba lor maternă, limba română“, susține Pârvulovici.

Două biserici românești
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 (h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/07
/untitled21.jpg)

Biserica din Mălainița

Preotul Boian Alexandrovici a construit în anul 2004, în satul Malainița, prima biserică în limba
română din Valea Timocului. Lăcașul a fost ridicat pe propriul pământ, din banii familiei sale și din ce

a mai adunat de la credincioși. Preotul Boian ne spunea atunci că aceasta este „o cale sigură spre
împământenirea originilor românești în zonă și spre conservarea adevăratelor datini strămoșești“.

De două ori, biserica a fost amenințată cu demolarea, iar preotul a fost condamnat de autoritățile
sârbe la un an de pușcărie cu suspendare, pentru că ar fi construit-o fără autorizație. În luna martie a
acestui an a pus piatra de temelie pentru o a doua. De data aceasta,  Biserica românească „Sfânta
Niceta“, situată tot în satul Malainița, are toate actele în regulă. În satele din Valea Timocului trăiesc
250.000 de români, dintre care, la ultimul recensământ, mai puțin de un sfert s-au declarat astfel, de
frica unor represalii  din partea sârbilor,  iar alții,  tot  puțini la  număr, au spus că sunt „vlahi“ sau
„vlasi“ – denumire arhaică, folosită și la noi pentru „români“.

În anul 2008, pentru eforturile sale de păstrare a spiritului românesc într-o țară slavă, Boian a fost
decorat de președintele Traian Băsescu cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, medalia
fiindu-i decernată de ambasadorul nostru la Belgrad, în cadrul unui ceremonial plin de fast.

Preotul Boian Alexandrovici ne-a declarat că, prin această sentință, Episcopia Sârbă din Timoc și-a
arătat „adevărata față, împotriva românilor și a limbii române“. „Niciodată nu vom fi de acord să
intrăm  sub  jurisdicția  B.O.S.  Ceea  ce  vrea  Episcopia  de  Timoc  este  să  facă  confuzie  în  rândul
credincioșilor, pentru că nici până acum nu ne-au recunoscut.

Prin urmare, am decis să nu bag în seamă actul prin care ei mă caterisesc, dar voi înștiința acest fapt
la Patriarhia Română, la București, pentru a se ști și  acolo care e părerea Biserica Ortodoxă Sârbă
despre limba română, în ciuda faptului că prin Constituția Serbiei există scris dreptul la libertate
religioasă. Nu au cum să vină cu poliția și să le interzică oamenilor să intre în biserică, voi sluji ca mai
înainte“, a declarat preotul Boian Alexandrovici. Singura teamă pe care o are este ca acest act să nu-i
strice relațiile cu alți preoți sârbi.

ACUZAȚIILE

Sentința 22/26 august 2008

Tribunalul Bisericesc al Episcopiei Ortodoxe Sârbe de Timoc de la Zăiceri l-a acuzat pe preotul Boian
Alexandrovici de următoarele „infracțiuni“:

1.  Fiind  cleric  al  Bisericii  Ortodoxe  Sârbe  a  fost  hirotonit  de  către  Episcopul  Bisericii  Ortodoxe
Române, Dr. Daniil, fără acord.

2. A oficiat slujbe religioase ca preotul B.O.R., fără binecuvântarea episcopilor competenți pe teritoriul
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episcopiilor de Timoc și Branicevo.

3. A oficiat slujbe religioase și dacă a fost oprit.

4. A înmormântat pe cel nebotezat.

5. A organizat parasinagoga pe baza etnofilatismului.

DRAMA ROMÅNILOR

Biserica și parastasele sunt interzise

La sud de Dunăre trăiesc, conform recensământului din 2002, peste 45.000 de români, deci, oficial, cu
50% mai mulți decât în Voivodina. Analiști sârbi recunosc însă că, în realitate, sunt de 10 ori mai
mulți și că în niciun caz românii nu pot fi mai puțini de 240.000. După 1991 au început să apară și în
Timoc asociații  politice și  culturale ale  românilor.  Înregistrarea lor oficială nu a avut niciun efect.
Abecedare românești sunt confiscate de poliție, iar pe ușa sediului asociației culturale Ariadnae Filum
din Bor a fost scris, în două rânduri, „Marș din Serbia“ și au fost desenate obscenități, iar pe 6 iunie
2005 ferestrele au fost sparte de „persoane necunoscute“, așa cum îi place poliției să repete de fiecare
dată.
Publicația din Kladovo din aprilie 2005 a Partidului Radical al lui Seseli l-a amenințat pe Mihailo
Vasilievici,  neputând  concepe  că  un  român  poate  să  lucreze  în  administrație!  Sătui  de  atâtea
persecuții, românii timoceni au reacționat. La cererea sa personală și a sutelor de credincioși ortodocși
români  din  Valea Timocului,  ipodiaconul  Boian  Alexandrovici  din Negotin  a  fost  hirotonit  întru
diacon în ziua de sâmbătă, 4 iunie 2005, la Sfânta Mănăstire Prislop din județul Hunedoara și întru
preot în ziua de duminică, 5 iunie 2005, la Schitul „Schimbarea la Față“ din Munții Retezat, de către
Prea Sfinția Sa Dr. Danil Stoenescu, Episcop-locțiitor de Vârșet, pentru românii din Serbia, pe seama
Bisericii Ortodoxe Române „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil“ din Malainița, ctitorită de părintele
Boian.

Sârbii au cerut intervenția armatei!

Tânărul  preot român din  satul  Malainița,  raionul  Negotin,  a  ridicat cu  sprijinul  credincioșilor  în
grădina  sa  o  biserică  ortodoxă  în  care  slujește  în  limba  română.  Ridicarea  bisericii  a  isterizat
autoritățile sârbe. Poliția din Negotin a obținut o autorizație de demolare, iar oficialități locale sârbe
au cerut intervenția armatei împotriva satelor valahe!

Pe 31 ianuarie 2005, primarul comunei (raionului) Bor din Timoc, Serbia, în cadrul unei conferințe de
presă incendiare, i-a cerut șefului său pe linie de partid Vojislav Kostunica, în calitatea sa de premier
al Serbiei,  trimiterea de trupe în Timoc, comparând această regiune cu zona comunelor locuite de
albanezi aflate la limita dintre Kosovo și restul Serbiei. Necesitatea trimiterii de trupe s-ar motiva, în
opinia primarului Dragan Velickovic, prin activitățile unor „grupări naționaliste proromânești“ care
ar urmări destabilizarea și distrugerea statului sârb!

Vor demolarea bisericii

În ciuda faptului că nicio clădire din Malainița nu are autorizație de construcție, neexistând un plan
de urbanism,  Inspectoratul pentru construcții  al  comunei Negotin îi  transmite periodic părintelui
Alexandrovici decizii de demolare a bisericii românești! Preotul este intimidat zi de zi și chemat des la
poliție pe această temă. La un parastas ținut la Kolograsi (mănăstire ridicată de Mircea cel Bătrân) pe
21 mai 2005 în memoria morților de la Rovine, poliția a interzis oficierea acestuia, iar un grup de sârbi
a strigat obscenități și s-a dedat la violențe fizice.

Patriarhia  Română  a  catalogat  ieri  gestul  episcopului  sârb  Justin  al  Timokului  drept  unul  de
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intimidare. Biserica Ortodoxă Sârbă a considerat ilegală, încă de la înființarea din 2001, Episcopia de
Vârșet, pentru românii din Serbia. În aprilie 2006, ca urmare a dialogului dintre cele două biserici,
episcopia și-a schimbat titulatura în Dacia Felix, urmând să aibă sediul la Deta și cancelaria la Vârșeț.
În urma protocolului, episcopia românească urma să asigure asistența spirituală pentru românii din
Voivodina, în timp ce Biserica Ortodoxă Sârbă urma să asigure preoți vorbitori de limbă română
pentru cei din Valea Timocului.

Patriarhia Română a ținut ieri să precizeze că partea română și-a respectat întru totul angajamentele,
în timp ce sârbii deloc.

                                                                                          Preluat de pe www.evz.ro (h p://www.evz.ro/)

                                                                            Autor:  Florian Bichir (h p://www.evz.ro/de-acelasi-
autor/autor/florian-bichir.html),  Georgeta Petrovici (h p://www.evz.ro/de-acelasi-autor/autor
/georgeta-petrovici.html)

Etnocid sârbesc contra românilor

Fraților, (../2010/12/19/fratilor/)

De sute de ani, de când ne duceam viața nemângâiata alăturea de frații noștri Sârbi – nici odată n’a
venit cineva la noi cu vre-o vorbă de mângâiere, care să trezească în sufletele noastre nădejdea de un
traiu, mai bun și mai omenesc.

Iată acum, aducând Dumnezeu vremuri mai bune, noi cei mai jos iscăliți, care suntem ca și voi Român
din Valea Timocului, ne întoarcem către voi în aceste ceasuri istorice, pentru a vă spune câteva lucruri
însemnate, asupra cărora să vă gândiți și să hotărâți: ce e de făcut?

Ați văzut cu toții răsboiul grozav care ține de peste patru ani de zile și care a pornit tocmai din țara
noastră, din Serbia.

Pentru-ce a isbucnit  oare  acel  răsboi?  Știm cu toții:  Serbia  voia să adune  pe toți  Sârbii  cari  erau
răsfirați sub mai multe stăpâniri, la un loc, ca să fie o țară mare și puternică.

După  suferințe  îndelungate  vedem  să  astăzi  acest  țel  l-a  și  ajuns.  Deși  zdrobită,  Serbia,  a  ieșit
biruitoare și a câștigat Bosnia, Herțegovina, Croația și Slavonia, după care se sbate de sute de ani.
Aceeași dreptate le-a făcut-o răsboiul de acum și Polonilor și Românilor. România a intrat în răsboiu
pentru a desrobi și alipi la sine Transilvania, Banatul și Bucovina.

Ea a ieșit biruitoare și pe lângă aceste trei țărișoare și-a mai alipit și Basarabia.

Răsboiul acesta nu s’a dat pentru putere ci pentru dreptate. Ce e drept Nemții credeau că ei o să
biruiască cu puterea, dar Aliații i-au biruit cu Dreptatea. Ei au statorit că nu e bine ca asupra vieții
unui popor să hotărească un alt popor, străin, ci fiecare popor să-și hotărașcă singur soarta, după cum
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va voi el.

Astfel vedem că mai multe popoare și-au și hotărît soarta, și anume Sârbii din Bosnia și Herțegovina
și Croații din Croația și Slavonia au hotărît că se rup de Austria și se unesc cu Serbia, Cehii s’au rupt
de Austria și și’au făcut țara lor, Polonii de asemenea. Nemții din Austria s’au unit cu Germania,

Ungurii s’au desfăcut de Austria, Bucovina, Basarabia și Transilvania s’au alipit de România.
Toți Românii alcătuiesc acum o singură țară de vre-o 14 milioane de suflete. Numai chiar noi Românii
locuitori  în  Serbia  am rămas  pe  dinafară.  Noi  n’am înțeles  cuvântul  președintelui  Statelor  Unite
americane, Wilson, că fiecare popor e slobod să-și hotărească singur soarta.
Cu toate că suntem de două ori mai mulți la număr decât Românii din Bucovina, noi nu ne-am bătut
capul cu soarta noastră. Dar dacă nu ni-l vom bate noi, alții de bună seamă că nu și-l vor bate !

Ori nu vrem noi nimic în aceste vremuri mari, când se așează din nou temeliile lumii și când fiecare
popor își cere dreptul său la viață?

Ar fi un păcat față de copiii și nepoții noștri, ca în astfel de clipe hotărîtoare noi să stăm nepăsători.
Dar fraților, a sosit ceasul să ne spunem cuvântul! Și noi credem că nu putem zice altceva, decât că,
fiind Români, dorim să fim la un loc cu ceilalți frați ai noștri, cu Românii, care acum sunt un popor
mare. Noi vrem să fim la un loc cu Banatul, cu Transilvania, cu Basarabia și cu Bucovina. Noi nu
suntem sârbi, întocmai precum românii din Ungaria nu sunt unguri și cei din Rusia ruși. Noi suntem
în Serbia o jumătate de milion de români și acum nu mai vrem să rămânem sub Sârbi, de la care am
avut de suferit atâta. Ei nu ne lăsau să învățăm în școli limba noastră, nu ne lăsau nici să ne facem
biserici românești și alte de acestea.

Fiind și noi Români de sânge din moși strămoșii noștri și avându-ne moșiile noatre moștenite de la ei,
noi avem aceiași dorință: să rămânem ce suntem, adecă Români; să fim gospodari pe pământul nostru
și să fim laolaltă cu toți frații noștri români.

Astăzi toată lumea, care a fost robită de alte neamuri a căpătat dreptate și se întoarce la țara mamă.
Românii din Basarabia, din Bucovina, din Ardeal și din Banat s’au alipit de mama lor, România

Numai noi Românii din Serbia am rămas pe din afară.

Până acuma nouă nu ne-a fost îngăduit cel mai sfânt lucru pentru un om, adică să ne cunoaștem
neamul și să trăim pentru el. Doar numai gospodari puteam să fim; dar asta nu ne mulțumește în
sufletul nostru, căci și noi suntem oameni și trebuie să știm pentru ce trăim.De aceea, fiindcă am fost,
suntem și vom fi stăpâni pe pământul nostru românesc din Serbia, vrem ca să ni se lărgească și
drepturile  noastre,  pentru  ca să trăim în toate privințele  ca Români.  Toată averea care se află în
județele (ocruzi) românești să fie proclamate ca averea a poporului român. Toată puterea executivă
(vlasti)  să  treacă  în  mâinile  noastre.  Numai  al  Românilor  să  fie  împuterniciți  (punomocinic)  ai
poporului român, și ei să-și aleagă funcționari (cinovnici) dintre români. Prefecții (nacelniți) să fie
români  cari  să  îngrijească  de  popor,  dându-i  sfaturi  bune  și  împărțindu-i  dreptate  în  limba
rimânească.

Judecătoriile (sudovi) să fie românești și judecata să se facă numai în limba românească.
Noi aveam vre-o 250 sate. Orice sat să aibă primar (cnez) și dascăli români. Învățătura să se facă în
românește.Până acuma vre-o 40-50 ani noi ne aveam bisericile noastre în care se făcea slujba în limba
românească. Acuma cerem să se întoarcă iarăși limba română în biserică.

Orice sat să aibă biserică. Popii și dascălii români să rămână la locul lor și în scurt timp să învețe
românește să citească și să slujească. Pentru acesta mama noastră România ne va da tot sprijinul.
Așa dar, fraților, la lucru !
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Să ne adunăm prin sate, prin orașe, să alegem un Comitet național care să se pună în legătura cu frații
noștri  din  România,  Ardeal,  Bucovina  și  Basarabia,  pentru  ca  să  ne  unim  cu  ei,  făcând  și  noi
dimpreună parte din România Mare.

Acum e timpul să ne folosim libertatea (sloboda) care stăpânește toate neamurile și să ne spunem
cuvântul nostru. Nimic nu ne mai împiedică să intrăm în granițele României întregului neam românesc.

București, 1 Decembrie 1918
Sfârșind aceste cuvinte frățești, rog pe bunul Dumnezeu să ne ajute ca să vedem împlinit visul de
fericire al neamului nostru.
Ura! Trăiască Românii din Serbia uniți cu România! Trăiască România Mare a tuturor Românilor!

Chișinău 1 Noemvrie 1918

Sever Coteț                                  Atanasie Popovici
Plutonier-Major                           Dr. în Filosofie,
Ion Niță, plutonier major           Prof. L. Bogdan, funcționar

www. casanoastra-romania-dacia.blogspot.com

Posted on decembrie 19, 2010 by Ilija

Oferte pentru românii din Timoc-Serbia şi Timoc-
Bulgaria

Donăm:

–         Cărți pentru bibliotecă.

–         Haine second-hand pentru copii, femei, bărbați inclusiv încălțăminte ( 9 saci).

–         Două calculatoare folosite.

–         5 suluri de hârtie tipografică învechită (aprox. 2500 kg, hârtia de lățimea 1 m). Rolele se pot
dona la diferite organizații care le pot folosi la tipărituri de ziare sau alte publicații.
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–         „România Liberă” – colecție ziar din perioada comunistă.

–         Revista „Magazinul Istoric”-colecție  din perioada comunistă.

–         Mobilier din stejar masiv nefolosit, în valoare de aprox. 3000 lei: colțar-canapea, 6 scaune
mari tapițate cu pluș, masă 2/1 m, bibliotecă două corpuri (corpul de jos cu 4 uși și 4 sertare, corp
suprapus cu uși de sticlă și rafturi).

Cererile se  vor  adresa Astrei Române din Timișoara România, care se vor  rezolva de către un
comitet,  astfel  că nimeni  nu va putea să profite personal  în locul  fraților români din Timocul
Sârbesc și Bulgăresc aflați în nevoie și fără sprijin din partea Țării Mume, ceea ce este o rușine
pentru un neam maturizat și demn.

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

Cum să scriem şi să citim româneşte

Fiecare limbă are alfabetul ei, astfel limba rusa, sârba, bulgară, ucraineană, fiind limbi slave au alfabet
cirilic. Popoarele cum sunt: Polonezii, Cehii, Slovacii, Croații si alții, au alfabet latin pentru că acesta
are caracter universal și este raspândit în toata lumea. În felul acesta limba sârbă sau bulgară fără
alfabetul latin ar rămâne o limbă limitată doar la cultura slavonă și n-ar avea deschiderile necesare
pentru a-și înfrumuseța și îmbunătății cultura pe care o oferă alfabetul și limba latină. Noi ca Românii
așa numiți Vlahi  din Peninsula Balcanică avem nevoie de un alfabet latin, haina potrivită pentru
civilizația și cultura noastră ca popor de origine romană sau latină.

Limba română are 27 de semne sau litere(slove).

Iată alfabetul limbii române:

ALFABETUL                                     

Română     sârbă  – Exemple

A, a         A, a  – Ana, alb, avion

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

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

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

E, e        E, e – Eva, Elveția, Everest, elev, elefant

F, f         F, f  – Florin, farmec, floare

G, g        G, g – Galați, glas, gaină

H, h        H, h – Horea, hoț, hoinar, hârtie
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I, i           I, i   –  Ion, inima,inel, iaurt

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

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

L, l          L, l  – Laura, lalea, lene, leu

M,m        M, m– Maria, Marcel, masa, măreț

N, n         N, n  – Nicola, Nicoleta, nas, număr, nebun

O, o         O, o  – Oana, oală, oaie, oameni

P, p         P, p  – Petru, Păcală, picior, palmă

R, r         R, r   – Radu, râu, rață

S, s         S, s  – Sandu, soare, senin, sarmale

Ș, ș         S, s  – Șibenic,, șal, șarpe

T, t         T, t  – Tănase, tren, tată, Turc

Ț, ț         C, c – Țara Românească, țap, ține

U, u         U, u– Ungaria, urs, urmă

V, v         V, v – Viorica, vulpe, văduv

X, x                   – Xenia, xenofob, xerox

Z, z          Z, z – Zaharia, zodie, ziua, zahăr

Alte semne românești:

Ă, ă  –  casă, masă, mireasă, grasă

Â, â  –  mâncare, câine, râs, român, sârb

Î, î    –  învățător, înțelept, înghețata

Ț. ț   –  țară, țăran, țânțar, țeava

Q, q  –  status-quo

W, w–  Walter, Washington

Y, y  –  Yugoslavia, York

Grupări de litere:

Ge, ge  –  Gelu, ger, geam

Gi, gi  –   Gina, ginere, girofar

Ghe, ghe– Gheorghe, ghem, ghete
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Ghi, ghi – ghindă, ghiveci, ghiocei

Ce, ce  –  Cezar, ceas, cetate

Ci, ci   –  cina, cineva, cireșe

Che, che– cheltuială, cheie, chef

Chi, chi – China, chinez, chin, chipiu

Aceasta rubrică va fi permanenta, apărând în fiecare număr, pentru a putea oferi tuturor alfabetul
limbii române, să învățăm singuri limba noastră sfântă
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Dinastia Asăneştilor – Epopeea primilor vlahi

Posted on Iulie 15, 2011 by Ilija
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Veliko Târnovo – monumentul dedicat țarilor bulgari din dinastia Asăneștilor

Auzim deseori dispute variate pe seama importanței unor date din istoria comună a poporului
nostru, însă o perspectivă generală asupra a ceea ce s-a întâmplat în trecut ne-ar ajuta să înțelegem că
fiecare decizie pe care predecesorii noștri au luat-o într-un moment sau altul, a făcut ca noi să fim ceea
ce suntem astazi. Fiecare acțiune întreprinsă de locuitorii străvechi ai Balcanilor, fiecare luptă, a
constitut, în parte, câte un fir important din marea urzeală care s-a țesut, nimic altceva decât istoria pe
care s-au ridicat civilizațiile moderne, așa cum le cunoaștem noi în prezent.
Cu cât înaintăm mai mult în lunga noastră călătorie pe firul trecutului, cu cât ne afundăm mai mult în
negura istoriei și în ceața vremurilor, cu atât documentele și sursele sunt mai neclare, mai evazive și
mai ales, influențate de diverse dorințe meschine sau de încercări de mistificare a adevărului istoric.
Un astfel de episod emblematic din istoria Balcanilor este răscoala vlahilor și a bulgarilor din anul
1185. Ironia face ca, în ciuda importanței pe care o poartă, controversele pe marginea subiectului să
întreacă chiar faima și importanța rolului pe care această răscoală l-a jucat în contextul politic și social
al vremii.
Totul a început în anul 1185, când în fruntea Bizanțului se afla împăratul Isaac Anghelos al II-lea.
Acesta urma să se însoare cu fiica regelui ungar Bela al III-lea și nu își putea imagina o nuntă în afara
fastului cuvenit celebrarii unei astfel de uniuni împărătești. Pentru că visteria bizantină nu putea
susține cheltuielile enorme prevăzute de către împărat, acesta din urmă găsește soluția cea mai ușoară
pentru ieșirea din criză: mărirea birurilor pe care supușii săi erau datori să le plătească către împărat.
Noua dare prevăzută îi afecta în primul rând pe crescătorii de animale, iar printre aceștia se numărau
vlahii și bulgarii din zona Muntelui Haemus. Dintre toate sursele epocii, cronica bizantinului Nicetas
Choniates Akominatos este cea care redă destul de exact desfășurarea evenimentelor din acea vreme.
Nicetas consemnează că noul bir, introdus abuziv, a adus multă nemulțumire vlahilor și bulgarilor
care locuiau pe muntele Haemus. Pentru a aduce la cunoștință împăratului nemulțumirea lor, aceștia
trimit doi soli, aleși deloc întâmplător. La drum pleacă frații Petru și Ioan Asan, fruntași printre
semenii lor. Departe de a fi luați în seamă, cei doi sunt pălmuiți, umiliți în fața curții imperiale și
trimiși acasă. Întorși cu apăsarea eșecului și cu pata rușinii pe obrazul lor, cei doi frați plănuiesc o
revoltă a poporului din acea zonă, formată în cea mai mare parte din vlahi și bulgari. La început,
populația mixtă a întâmpinat cu scepticism și cu teamă propunerea lor, o atitudine deloc exagerată în
acele vremuri, când contestarea unei astfel de puteri echivala cu un act de nebunie. Mai mult decât
atât, localnicii purtau cu ei amintirea unei alte înfrâgeri dureroase suferită de către stramoșii lor, nu
cu mult timp în urmă, în timpul mișcării de la Tesalia din 1066.
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Petru și Ioan Asan- pălmuiți de împărat

Nicetas povestește cum, pentru a-i convinge de necesitatea acestei mișcării, frații nu s-au dat înapoi
de la folosirea unor trucuri menite, nu atât să păcălească populația, cât să le inspire o fărâmă de
credință în soarta glorioasă ce le era rezervată. În acest scop, se spune că cei doi frați ar fi adunat mai
mulți oameni despre care se credea că sunt îndrăciți și stăpâniți de duhuri rele, și i-au învățat ca în
timpul crizelor lor să spună: „Dumnezeul neamului bulgarilor și vlahilor a binevoit și a încuviințat
scuturarea jugului celui de demult”, și ca o urmare a acestui semn divin „să pună mâna pe arme și să
pornească asupra romeilor și pe cei prinși în război să nu-i cruțe, ci să-i înjunghie și să-i omoare fără
milă”. Că acest episod este adevărat sau nu, cert este că populația de pe muntele Haemus avea
destule motive pentru a porni această răscoală. Momentul nici că putea fi mai bine ales. Puternicul
Imperiu Bizantin trecea printr-o perioadă tulbure, în care siguranța sa era amenințată serios de
hoardele de unguri care năvăliseră cu doi ani în urmă dinspre nord-vest și care repurtase deja primele
succese. Ungurii ocupaseră Belgradul, Brancevo, Nișul, ajungând până la Sofia.
În același an în care vlahii și bulgarii își pregăteau răscoala, dinspre Sicilia se ivește o nouă
amenințare în prezența normanzilor, care înregistrează câteva victorii de scurtă durată, prin cucerirea
orașelor Durazzo, Serres, Amfipolis și chiar Salonic. Scurtul avânt al acestora este potolit în toamna
aceluiași an de către generalul bizantin Alexios Vranas. Misiunea lui era să aplice ulterior aceeași
strategie și în cazul răsculaților de la Muntele Haemus, însă mâna destinului hotărăște ca lucrurile să
se așeze altfel. În loc să pornească împotriva vlahilor și bulgarilor, generalul bizantin întoarce armele
împotriva împăratului Isaac Anghelos, își adună trupele la Adrianopol și se proclamă pe sine
împărat. Pe acest fond complicat, țesut din lupte interne și amenințări externe, îți pregătesc frații
Asănești răscoala. Primele mișcări ale acestora înregistrează câteva victorii notabile. Amețit de succes,
Petru chiar îndrăznește să poarte însemnele împărătești, rezervate exclusiv conducătorului bizantin:
coronița aurie și încălțările roșii.
Isaac Anghelos refuză să se lase intimidat de încercările celor doi frați vlahi, prin urmare demarează
mai multe campanii împotriva acestora. În prima încercare, trece neobservat Balcanii și atacă din
spate răsculații. Armata vlaho-bulgară este înfrântă, însă cei doi frați reușesc să fugă peste Dunăre,
refugiindu-se la vecinii cumani. Îmbătat de victorie și crezând că le-a dat o lecție binemeritată
moeșilor, împăratul bizantin neglijează să își ia măsurile rudimentare de precauție și se mulțumește
să dea foc grânelor. Cum în plan politic, orice greșeală se plătește, Isaac Anghelos avea să simtă cât de
curând consecințele erorii sale. Departe de a-și învăța lecția dorită de bizantini, cei doi frați, care acum
se bucurau de ajutorul cumanilor, încep o acțiune largă de prădare a Traciei. O a doua încercare de
oprire a campaniei de cucerire inițiată de către conducătorii vlahi și de către aliații cumani va demara
în primăvara anului 1187. Pentru că rezultatele întârziau să apară, bizantinii sunt de acord să încheie
un armistițiu. Trimisul Asăneștilor la Constantinopol va fi Ioniță, cel de-al treilea frate, care va da bir
cu fugiții doi ani mai târziu.
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Situația politică a vremii

Ostilitățile reîncep, iar lui Petru îi vine ideea de a se alia cu armata cruciaților condusă de către
împăratul german Frederic Barbarossa, care tocmai traversa în acea perioadă Peninsula Balcanică.
Târgul părea avantajos pentru ambele părți: Frederic Barbarossa primea un ajutor de 40.000 de
soldați, iar Petru spera să primească mai ușor recunoașterea titulaturii de „țar”. În cele din urmă,
propunerea a fost primită, însă Barbarossa nu a apucat să se bucure de acest avantaj numeric, pentru
că ostilitățile cu bizantinii s-au aplanat. Cu toate acestea, Petru și Ioan și-au continuat planurile de
invadare ale Traciei, forțându-l pe Isaac Anghelos să organizeze o altă campanie împotriva vlahilor
dezlănțuiți. Soarta nu s-a arătat prea favorabilă bizantinilor, iar după ce armata lui Isaac a fost
surprinsă într-o trecătoare de către răsculați, printre pierderile însemnate era cât pe ce să se numere
chiar și viața împăratului. Această ultimă victorie întări și mai mult poziția Asăneștilor, rămași
stăpâni peste țara dintre Dunăre și Balcani.
Din nefericire pentru împăratul Isaac Anghelos, acesta este detronat chiar înainte de a începe o nouă
campanie, în 1195. Locul său este luat de către Alexie al III-lea Anghelos, însă nici acesta nu are mai
multe șanse de reușită în fața răsculaților vlahi și bulgari, a căror putere în zonă părea să crească de la
o zi la alta.
Curând însă, Asăneștii încep să își numere propriile pierderi însemnate. După ce s-a opus bizantinilor
timp îndelungat pe câmpul de luptă, Ioan Asan este ucis de către Ivanko/Iovanke, un nobil valah,
dintr-o cauză care nu avea nimic de a face cu războiul sau cu politica, ci cu… dragostea. Deși Petru
răzbună moartea fratelui său, doar un an mai târziu îl paște aceeași soartă. În 1197 moare în urma
unei conspirații boierești. A mai rămas în viață doar cel de-al treilea frate din dinastia Asăneștilor,
Ioniță, pe care grecii îl numiseră Kaloioanes (Cel Frumos). Deși nu există nicio îndoială că tocmai
calitățile extraordinare ale celor trei frați au fost cele care au ajutat la propulsarea lor în fruntea
răscoalei împotriva Imperiului Bizantin, dintre toți, Ioniță părea să fie cel mai dăruit cu remarcabile
calități militare și politice. În vremea lui Ioniță, ceea ce a început ca o răscoală în semn de
nemulțumire pentru introducerea unui nou bir, s-a transformat în instaurarea și extinderea unui nou
stat.
Datorită importantelor mișcări de ordin politic și militar pe care le-a generat, Ioniță a devenit una
dintre cele mai însemnate personalități valahe din Balcani. Acesta a întins granițele statului pe care îl
conducea, a obținut recunoașterea oficială atât a Bizanțului, cât și pe cea a papei. De la acesta din
urmă, a obținut recunoașterea titlului de rege pentru sine și cea de primat pentru arhiepiscopul
bisericii noului stat. În acest sens, s-au păstrat documente care atestă corespondența acestora, prin
intermediul cărora Ioniță îi cerea papei Inocențiu al III-lea coroana de împărat și sceptrul și
demnitatea de patriarh pentru arhiepiscopul bisericii bulgare și vlahe. Papa, în schimb, i-a cerut
supunerea religioasă față de Roma. Ambele părti reușesc să ajungă la un consens și fiecare a obținut,
mai mult sau mai puțin, ceea ce și-a dorit. Pe 8 noiembrie 1204, Ioniță este încoronat ca rege al
bulgarilor și vlahilor, nu împărat așa cum a cerut inițial. I se predă diadema, sceptrul și bula trimise
de papa. Odată cu acestea a primit și dreptul de a bate monedă. Ioniță a promis, în schimb,
respectarea legilor bisericii romane.

Astra romana | Asociatia Astra Romana | Pagină 9 https://astraromana.wordpress.com/category/astra-romana/page/9/

72 din 106 04.01.2018, 22:01



(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/07/veliko-tc3a2rnovo-e28093cetatea.jpg)

Veliko Târnovo –cetatea

Tot Asăneștii sunt cei care transformă din temelii Tarevețul, ridicând în mijlocul Balcanilor o cetate
demnă de orice mare imperiu al vremii. O cetate ce avea să rămână cunoscută în istorie sub numele
de Târnovgrad – a treia Roma și al doilea Constantinopol. Așezată pe colinele Tareveț, Trapezita,
Momina Krepost și Sveta Gora, pe ambele maluri ale râului Iantra, cetatea ocupă o suprafață de
110.000 de metri pătrați, imensa fortificație fiind întărită cu ziduri uriașe cu o înălțime de peste 10
metri și o grosime de până la 3,40 metri. Trei porți succesive și tot atâtea rânduri de turnuri și
creneluri au stat mai bine de două secole în calea năvălirilor barbare. Nu mai puțin de 21 de biserici
ortodoxe se aflau în incinta cetății, fiecare dintre ele reprezentând centrul unei mici comunități.
Alături de ele se regăsea și palatul țarilor, iar deasupra tuturor, în punctul cel mai înalt al muntelui,
fusese ridicată patriarhia, poate și ca un semn care să amintească viitorilor monarhi ascendentul
puterii religioase asupra celei civile. Construit pe ruinele unei basilici bizantine, complexul patriarhal
ocupa 3.000 de metri pătrați și a fost înconjurat, la rândul lui, de ziduri cu creneluri. Timp de peste
200 de ani, aici s-a aflat unul dintre cele mai mari centre culturale ale Balcanilor, lăcaș de învățătură
pentru mulți dintre cărturarii vremii. Atât patriarhia, cât și restul cetății au fost incendiate de otomani
în anul 1393, anul prăbușirii Tarevețului și al Imperiului Vlaho-Bulgar. Printre cei căzuți în apararea
cetății s-a aflat și Eftimie din Târnovo, ultimul patriarh din Târnovgrad, cea mai distinsă personalitate
a sfârșitului de secol XIV.

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/07/monumentul-dedicat-c5a3arilor-bulgari-din-
dinastia-asc483nec59ftilor.jpg)
Veliko Târnovo – monumentul dedicat țarilor bulgari din dinastia Asăneștilor

Deși noul stat, întemeiat de vlahi și de bulgari, a devenit în scurtă vreme un stat totalmente bulgar din
diverse considerente, această mișcare îndrăzneață a avut ca rezultat instaurarea puterii exemplului,
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având în centrul ei trei emblematice figuri, a căror naționalitate reală a devenit ulterior un subiect
aprins de discuție.
Chiar dacă faptele și mișcările istorice care datează deja de 900 de ani au fost în mare parte
reconstituite, naționalitatea răsculaților care au instaurat „Cel de-al doilea țarat bulgar”, așa cum a
ramas în cărțile de istorie, este încă controversată. În privința acestui aspect, istoricii români și cei
bulgari încă nu au reușit să ajungă la un consens. Cert este că învățații bulgari contestă originea
română a Asăneștilor. În opinia lor, aceștia ar fi fost bulgari sau chiar cumani, iar titlul pe care îl purta
Ioniță de „Rege al bulgarilor și al vlahilor” nu ar fi decât varianta modificată de către scribii
cancelariei papale, care au înlocuit cuvântul „graecorum” din documentele slave de la Târnovo, în
„blachorum”. Prin urmare, Ioniță nu era „Rege al bulgarilor și al vlahilor”, ci al „bulgarilor și
grecilor”. Pentru că afirmațiile acestora nu sunt susținute în ochii învățaților români, aceștia din urmă
consideră că naționalitatea valahă a Asăneștilor este mai presus de orice îndoială. Dovezile citate se
bazează pe o serie de documente, provenind din surse și zone geografice diferite. Istoricul român
Constantin C. Giurescu face în a sa lucrare „Istoria Românilor”o expunere detaliată a surselor pe care
învățații români se bazează în susținerea naționalității valahe a Asăneștilor.
Cea mai importantă dintre acestea este cronica lui Nicetas Choniates Akominatos, care menționează
în repetate rânduri că Petru și Ioan erau vlahi și că aparțineau „acelui neam de oameni care locuiesc
pe Muntele Haemus și care înainte se numeau Mysi (locuitori ai Moesiei) și care acum vlahi se
cheamă”. Într-o altă mențiune detaliază cum într-una din expedițiile bizantinilor, un preot a fost luat
prizonier, iar acesta „s-a rugat lui Asan, grăindu-i în limba lui, știutor fiind de limba vlahilor, să aibă
milă de el și să îl sloboadă”. Mai departe, cronica lui Ansbertus, descrie trecerea cruciaților prin
Peninsula Balcanică și povestește cum, la un moment dat, aceștia au fost luați prin surprindere de acel
valah Ioniță (în textul original „Blachus ille Iohannitius”), care avea pe lângă el „valahi și cumani și
alții”. Iată cum, un al doilea izvor, de origine germană de această dată, susține naționalitatea valahă a
Asăneștilor. Mai departe, vine rândul cronicarilor francezi să „depună marturie” în favoarea
românilor. Geoffroy de Villehardouin, Henri de Valenciennes și Robert de Clary îl mentionează pe
Ioniță sub numele de „Jehan le Blac” sau „Johanice le Blac”. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă,
sunt documentele cancelariei papale, în care se consemnează originea valahă a lui Ioniță și chiar
faptul că acesta se trăge din vechii romani.
Toate aceste cronici, mențiuni și documente, luate laolaltă, reprezintă pentru istoricii români o
dovadă de netăgăduit a naționalității valahe a celor trei frați Asănești care, prin perseverența și
dârzenia lor, au scris episodul în care istoria românilor s-a întâlnit cu cea a bulgarilor pentru a crea
una dintre cele mai surprinzătoare pagini din istoria Balcanilor. O istorie pe care ambele popoare ar
trebui să și-o recunoască reciproc, în spiritul adevărului istoric.

Preluat de pe h p://www.descopera.ro (h p://www.descopera.ro)

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/07/apostol-margarit.jpg)
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Apostol Margarit

Apostol Mărgărit

Apostol Mărgărit s-a născut la 5 august 1832, în Blața, fiind fiul celnicului Condusteriu, dar a crescut
și a învățat la Avdela, o localitate în Munții Pindului – teritoriu de intersecție etnică aromână, greacă
și albaneză. Tânărul Apostol Măgărit a fost numit învățător la Goreanța și-i învață pe copiii de aici
limba greacă, folosind însă dialogul aromân, drept pentru care a început să fie prigonit, fiind
considerat dușman al Imperiului Otoman. Apostol Mărgărit a fost liderul național al aromânilor din
Imperiul Otoman, dascăl și inspector școlar pentru Macedonia. Supraviețuiește unor atentate, apoi
este prins și încarcerat. Reușește să fugă la București, unde intră în grațiile regelui Carol I și este
numit inspector general al școlilor pentru aromânii din Balcani. După Războiul de Independență, el
străbate toate satele cu populație aromână, îndemnandu-și conaționalii să-și trimită copiii să învețe
carte Apostol Margarit românească. Bineînțeles că această atitudine i-a atras dușmănia și invidia
Patriarhiei de la Constantinopol, a clerului și a guvernului grec, care nu priveau cu simpatie întărirea
conștiinței naționale românești în acel teritoriu. La 3 aprilie 1889, Apostol Mărgărit a fost ales
membru al Academiei Române, bucurându-se de prețuirea tuturor slujitorilor istoriei și literelor
românești. S-a săvârșit din viață la 19 octombrie 1903 și a avut parte de funeralii naționale. A fost
înmormântat în marginea orașului Bitolia, pe un teren cumpărat de guvernul român, care a devenit
ulterior cimitir românesc. În urma laborioasei sale activități a rămas un numar impresionant de școli
românești în Balcani, unde se preda în limba româna și-n dialect aromân: 93 de școli primare, în 67 de
localități, având 224 de învățători și 5.142 elevi; 6 scoli secundare, două școli de comerț (Janina și
Salonic) și o Școală Superioară, la Elbasan (Albania). A militat pentru strângerea relațiilor diplomatice
dintre România și Imperiul Otoman. „Întâiul nostru interes, al Armânilor, este mântuirea Imperiului
Otoman. Noi nu sperăm să ne unim mâne cu frații noștri din România: suntem despărțiți de dânșii
prin principate și regate… O crisă orientală ne-ar da în mânile Sârbilor, Grecilor sau Bulgarilor,
popoare creștine și civilisate, cari, ținându-ne deja prin comunitatea de religiune, ar voi să ne ție și
prin comunitatea de limbă, ne-ar închide școalele, ne-ar risipi comunitățile”. Au existat două încercări
de asasinat asupra lui.
h p://www.wikipedia.org (h p://www.wikipedia.org)

CULTURA ȘI RELIGIA, un liant permanent pentru țările balcanice:
Fecioare bărbat și cruci tatuate pe frunte

Rezistența prin religie și tradiție, ca formă de protest în vremuri de restriște, a practicat-o și populația
din Balcani. Femeile au reușit să iasă de sub cutumele religioase prin jurăminte de castitate sau
purtând crucea tatuată pe frunte, protejând în tăcere secole de tradiții.
Particularitățile speciale din Balcani sunt reminiscențe ale istoriei culturii și religiei care au oferit de-a
lungul secolelor episoade incredibile. O astfel de situație specială a trăit Albania, când în 1967
comuniștii declarau că este singurul stat ateu din lume, religia fiind interzisă prin lege, iar numeroase
biserici au fost distruse (episod familiar românilor). Dar până atunci, în 1788, Moscopole a fost
asediat și pârjolit de musulmani. Supraiețuitorii asediului au emigrat în Grecia, Serbia, România,
Bulgaria, Austria, Ungaria.
Cetatea aromânilor, la sfârșit de secol XVIII, avea 12.000 de case din piatră placate cu marmură (cu
etaj, verandă și acoperiș de țiglă), 70 de biserici, academie, tipografie, ateliere și școli. Moscopolenii se
bucurau de sistemul de canalizare și, mai mult decât atât, se spune că aveau un apeduct acoperit cu
ceramică prin care curgea laptele proaspăt muls de la oi, până la centrul de prelucrare din oraș.
Centrul lumii, pentru locuitori, a fost biserica. Satele erau întemeiate în jurul lăcașurilor, în preajma
cărora își construiau casele, fântânile, școlile și troițele. Drumurile de negustori și ciobani se întretăiau
prin curtea bisericii, unde ei veneau și se rugau, punându-și sufletul și nădejdea în Dumnezeu.

Crucea tatuată pe frunte
Un exemplu de rezistență prin religie au dat moscopolenii, credința întărindu-i și determinându-i să-
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și apere cu tărie valorile. Femeile aromânce își tatuau pe frunte semnul crucii pentru a rezista
fanatismului musulman și pentru a-l mărturisi pe Hristos și dincolo de moarte. Petre Țuțea, filosoful
naționalist-creștin, care i-a cunoscut bine, îi spunea lui Marin Preda: „Domnule Preda, macedo-
românii nu sunt români, sunt superromâni, români absoluți. Atât de năpăstuiți și goniți, au instinct
național de fiară bătută. Iar eu și dumneata, pe lângă ei, avem forța domestică de rațe. Măcăim. Am
stat cu macedo-români în temniță. Îi băteau până îi omorau, dar ei nu declarau nimic. Au o bărbăție
perfectă”.
Bisericile care au scăpat de distrugere au fost transformate în muzee sau magazii, albanezii
închinându-se cu discreție. În zona de sud a țării, unde încă sunt orașe populate de aromâni, se
regăsesc cele mai multe biserici ortodoxe din Albania.

Fecioarele-bărbat
Probleme legate de religie și tradiție avea și populația musulmană când, în urmă cu un secol,
societatea albaneză restricționa drepturile femeii prin legi severe. Ca urmare a instaurării unor
obiceiuri severe apare un cod strict, ce permitea fecioarelor să „devină” bărbați după ce depuneau un
jurământ. Asta presupunea să poarte toată viața haine bărbătești și puteau intra astfel în clanurile
bărbaților.
Astăzi tradiția fecioarelor-bărbat este pe cale de dispariție, însă jurnaliștii de la Herald Tribune au
descoperit o urmașă albaneză, Pasha Keqi, a acestei caste, care a povestit: „Am devenit fecioară-bărbat
când abia împlinisem 20 de ani. O dată ce m-am hotărât să fac acest pas, am avut tăria să nu mă întorc
din drum. Nu a fost deloc o viață ușoară, dar înainte era mai bine să fii bărbat, pentru că, fiind femeie,
erai tratată rău”.

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/07/femei-fecioare.jpg)

Femei fecioare

Codul de legi cunoscut drept Kanun, dezvoltat încă din secolul al XV-lea (folosit cu precădere în
Albania de Nord și Kosovo), dar scris abia în secolul XIX, spune că „o femeie este obligată să îndure
orice, atât timp cât trăiește în casa soțului ei”. Singura alternativă era ca fata să devină „fecioară prin
jurământ”, să rămână virgină, lucru ce trebuia declarat public în fața Consiliului de Bătrâni sau
privat, în fața propriei conștiințe. Obligatoriu, schimba fusta și baticul pe pantaloni și cămașă
bărbătească, își tundea părul, se rădea și încerca să-și îngroașe vocea. Putea vâna, putea să lucreze la
câmp, să se roage în moschee alături de alți bărbați, să poarte ceas, să își apere familia sau să
primească oaspeți. Dar cel mai important: avea drept de vot.
„Viața mea s-a schimbat!”
O astfel de hotărâre a trebuit să ia și Pasha Keqi. „Viața mea s-a schimbat în momentul când am
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îmbrăcat veșmântul bărbătesc.
Tatăl meu a fost ucis de un dictator stalinist, iar frații mi-au fost trimiși în închisoare de același regim.
Vrând-nevrând, a trebuit să devin capul familiei și să mă comport ca un războinic. Tradiția cerea ca
orice vărsare de sânge să fie spălată cu altă vărsare de sânge. Odată devenită bărbat, a trebuit să
răzbun moartea tatălui meu. Am reușit să declanșez un război între clanuri și am fost, la rândul meu,
ținta unor noi vărsări de sânge. Nepotul meu, la numai 15 ani, a răscumpărat onoarea familiei, dar a
trebuit să plătească cu viața.
Bineînțeles, am regrete că nepotul meu a fost ucis. Dar, dacă tu mă omori pe mine, și eu te omor pe
tine”, a mai povestit Pasha. Totodată, a amintit și de partea pozitivă a vieții ei de bărbat: „Dacă te
îmbraci ca un bărbat, devii bărbat. Puteam să merg oriunde și nici un bărbat nu îndrăznea să mă
înjure pentru că știa că îl pot bate. Stăteam numai în preajma lor. Nu știu cum să vorbesc ca o femeie.
Și nu mi-e frică niciodată de nimic.
Doar că, fiind totuși femeie, am mai multă compasiune. Dacă ceilalți bărbați tratau cu lipsă de respect
o femeie, eu îi opream. Renunțarea la viața sexuală și faptul că nu am avut copii? Nu, nu regret,
pentru că mereu am avut în preajmă pe nepoatele și nepoții mei. Nepoatele îmi spun unchiul și nu
concep să se mărite fără aprobarea mea. Dar țin minte și vremea când a trebuit să mă internez în
spital și a trebuit să schimb salonul pentru că femeia care era acolo s-a simțit jignită la gândul că
împarte camera cu un bărbat”.

de MANUELA GOLEA
12 Iulie 2011 h p://www.romanialibera.ro (h p://www.romanialibera.ro)

Sfântul Ioan Valahul

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/07/sfc3a2ntul-ioan-valahul.jpg)

Acest sfânt mucenic a fost din Țara Românească, născut din părinți de bun neam și binecredincioși,
pe la anul Domnului 1644, adică în vremea stăpânirii binecredinciosului domn Matei Basarab. La
câțiva ani după ce acesta s-a mutat la Domnul (+ 1654), a venit la domnie în această țară Mihail Radu
(zis Mihnea al III-lea), care, ne mai putând prididi cu plata haraciului și a birurilor grele cerute de
stăpânitorii turci, s-a răzvrătit împotriva acestora, plănuind să se unească cu voievozii țărilor creștine
din jur și să scape țara sa de sub robia turcească. Dar sultanul turcesc Mahomed al IV-lea a trimis
atunci împotriva lui oaste mare de turci și de tătari, care au biruit pe Mihnea și au făcut, ca și alte dăți,
prăpăd și pustiire mare în biata țară, arzând, prădând și omorând, iar la ieșirea din țară au luat cu ei
și o mare mulțime de robi dintre români, trecându-i peste Dunăre.
Acestea se petreceau în toamna anului 1659. Iar între cei robiți atunci s-a aflat și un
tânăr, cu numele de Ioan, care nu avea decât 15
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ani. Părinții lui, cărora nu li se știe nici numele
și nici locul unde au trăit, îl crescuseră cu grijă, în frica lui Dumnezeu, și în iubirea de țară și de
credința strămoșească. Pe deasupra, era voinic și chipeș; frumusețea lui feciorelnică atrăgea privirile
tuturor, încât, pe drumul către Istanbul, un oștean turc mai bogat l-a cumpărat cu gând spurcat,
vrând să-l silească spre păcatul blestemat al sodomiei. Dar tânărul s-a împotrivit cu scârbire și în
vălmășeala luptei cu spurcatul agarean, l-a răpus, încercând să fugă. Fiind prins, a fost legat din nou
și dus la Istanbul, unde l-au dat femeii turcului ucis; aceasta l-a dus în fața vizirului să-l judece, și
acolo tânărul a mărturisit fără înconjur adevărul. Vizirul l-a predat atunci femeii văduve, pentru ca ea
să facă cu dânsul ce va voi.
Stăpâna tânărului nu i-a luat capul, ci văzându-l voinic și bun de muncă l-a pus la început printre
slugile sale; dar văzându-l preafrumos la înfățișare, s-a aprins de drăcească poftă pentru el, ca
oarecând femeia lui Putifar din Egipt pentru Iosif cel preafrumos și înțelept. Dorindu-l cu înfocare, a
încercat la început să-l ademenească cu tot felul de făgăduințe, spunându-i că îl va lua de soț dacă el
s-ar lepăda de credința creștină și s-ar face mahomedan. Dar el s-a împotrivit cu tărie uneltirilor
acestei noi Dalile și a rămas nestrămutat în credința părinților lui și în curăția trupească. Iar ea văzând
că nimic nu izbutește, s-a înfuriat și l-a dat eparhului (mai-marelui cetății), ca să-l pedepsească pentru
uciderea soțului ei. Acesta l-a azvârlit în temniță, supunându-l la înfricoșătoare chinuri; femeia venea
zilnic la temniță, încercând necurmat să-l înduplece pe Ioan să-i facă voia, nădăjduind că ceea ce nu
izbutiseră fărădelegile ei, vor face amenințările și chinurile. Dar viteazul tânăr nu s-a lăsat biruit nici
de grozăvia chinurilor, pe care le-a îndurat cu bărbăție și cu ajutor de sus, rămânând până la sfârșit,
ca un tare diamant, neclintit în credința creștină.
Văzând, așadar, femeia și prigonitorii că în zadar se ostenesc, au cerut vizirului să-l dea pe tânăr la
moarte. Și scoțându-l din temniță, călăii l-au dus spre o margine a Istanbulului, la locul numit pe
atunci Parmak-Kapi (adică Poarta Stâlpului), lângă Bezesténi (adică piața marelui bazar al
neguțătorilor); aici i-au pus gâtul în ștreang și l-au înălțat în spânzurătoare, omorându-l, în ziua de 12
ale lunii mai, într-o vineri înainte de Înălțarea Domnului, din anul mântuirii 1662.
Așa a trecut către veșnicele locașuri tânărul mucenic român Ioan, în primăvara vieții sale, când avea
numai 17 sau 18 ani. Trupul său feciorelnic va fi fost aruncat în apele Bosforului sau poate a fost
îngropat de creștini cucernici în vreun loc din jurul Istanbulului, unde numai Dumnezeu și sfântul
însuși știe. Iar istoria scurtei dar pilduitoarei sale vieți a așternut-o în scris marele învățat grec Ioan
Cariofil din Istanbul, care a trăit pe vremea sfântului, fiind martor al pătimirilor lui.
În anul 1950 Sfântul Sinod al Bisericii noastre a hotărât ca acest mucenic să fie cinstit în întreaga
Biserică Ortodoxă Română. Generalizarea solemnă a cultului Sfântului Mucenic Ioan Valahul s-a făcut
în octombrie 1955, fiind pomenit la 12 mai.
Tropar, glasul al 4-lea:
Astăzi duhovnicește prăznuiește Biserica dreptcredincioșilor români, și cu bucurie strigă: Veniți,
iubitorilor de mucenici, să prăznuim pomenirea cea de peste an a luptelor noului mucenic Ioan. Că
acesta dintre noi cu voia lui Dumnezeu răsărind, în împărăteasca cetate a lui Constantin a înflorit
minunat, aducând Stăpânului rod bogat și bineprimit, prin mucenicie. Iar acum se roagă neîncetat, în
ceruri, să se mântuiască sufletele noastre.
Condac, glasul al 4-lea:
Arătatu-s-a nouă astăzi cel preaînfrumusețat cu curăția, tânărul ostaș al Mântuitorului luminând pe
toți cei ce strigă: Bucură-te, Ioane, Mare Mucenice al lui Hristos!

Limba e născută, nu făcută!!!

Ce om cu suflet de creștin sau altă credință nu poate să nu se cutremure în fața cruzimii la care sârbii
de 177 de ani îi supun pe românii dintre Morava și Timoc, la cele mai înjositoare acte de sfidare a
românismului și a dezvoltării.
Guvernul României trebuie să numească în Ministerul Culturii sau Educației ori în Departamentul
Românilor de Pretutindeni o secție de specialiști itineranți care să fie din Timoc, Serbia, Bulgaria sau
Basarabia, bursieri ai statului român și care să predea la o școală înființată la Vidin, Negotin, Bor sau
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Cladova ori Pojarevaț și unde să învețe:
Cunoștințe minime despre grădinițele de copii.
Despre școli de vară, în care să învețe învățătorii români timoceni, noțiunile minime pentru abecedar
și școală primară.
Noțiuni despre radio, televiziune și îndemânări practice.
Publicistică, jurnalistică și reviste.
În cei 20 de ani de la revoluție s-a văzut, atât la sârbi cât și la bulgari, ba chiar și în zonele locuite de
aromâni din Grecia, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Albania și altele, că ținta oficialilor lor este limba
română pe care vor să o asimileze, adică să o distrugă. Unii s-au pus chiar să-i conceapă un alt alfabet.
Și tot ce s-a întâmplat, așa cum am scris și am prevăzut, s-a realizat prin noi înșine, dacă am fost bine
instruiți și de bună credință, așa cum a fost părintele protopop Bojan Alexandrovici din Negotin-
Malainița, care a zidit pe cheltuiala lui și pe pământul casei lui părintești prima bisericuță românescă,
care funcționează din anul 2004. Astăzi sunt biserici românești în 5 sate din Timocul sârbesc dintre
care 2 preoți veniți din România cu soțiile. Tot ce se face pentru cultura românilor din dreapta
Dunării, adică din Timoc și până în Basarabia se face pentru interesul de a vorbi presa sau a de fi
lăudați nu se face din inimă, decât foarte puțin și nu s-a observat deși sunt 20 de ani că vecini noștrii
din cauza prieteniei viclene pe care o au față de neamul românesc, adică sârbii, au remarcat această
lașitate românească și profită de prietenie. De aceea pe sârbii din România îi vezi în toiul luptei cu
steagul naționalist în mână prin Banat și Timișoara, mai zilele trecute se pregăteau ca să primească o
casă națională sârbească tocmai ceea ce i se promitea românilor timoceni din Serbia și Bulgaria acum
vreo 10 ani. Însă s-a lucrat cu mănuși ca nu cumva să-i supăram pe frații noștrii sârbi fiindcă ne sunt
prieteni vechi, ei venind în Banat pe la 1790, au pus mâna pe Bisericile românești și pe episcopi și au
sârbizat cu totul biserica românească, preoțimea fiind la discreția lor. Întotdeauna s-au gândit la noi
să ne facă un bine ca să ne uităm credința și limba. În 1918, toamna când au ocupat Banatul, plecând
încărcați în căruțe de pe frontul de la Salonic, prima grija a fost să introducă școala sârbească în toate
satele românești din Banat. Și le-a mers bine, abea i-au scos francezii din aceste teritorii pe care ei le
credeau că le aparțin de vremuri seculare.
Formarea unui comitet alcătuit din juriști specializați în dreptul penal și civil de la București și alte
orașe care să adune probe de genocid și etnocid practicate încă și astăzi de către sârbi și alte țări
balcanice. De exemplu: se pot aduce probe chiar în Parlamentul European unde s-a votat aplicându-se
infracțiunea de „dol”. În cazul acesta se poate dovedi științific și practic că substantivul de „vlah” se
referă la toți românii din Nordul și Sudul Dunării, dar numai ca poreclă. România de exemplu până
în 1859 se numea Moldo-Vlahia, prin urmare, cuvântul de „vlahi” pe care îl folosesc unele organizații
cumpărate de statul sârbesc înlocuiește cuvântul de „rumân” sau „român”. Ceea ce înseamnă că se
poate aplica calificativul de „crimă de etnocid” deoarece se pune în circulație un cuvânt vechi de sute
și mii de ani care mai târziu a avut aceeași semnificație de român sau rumân în lexicul popular.
Viclenia lor constă în aceea că ei au căutat și în Parlamentul European, unde au dat de aceiași lipsă de
cunoștințe istorice și lingvistice, și au impus un cuvânt inventat de ei și anume vlah, prin care au
urmărit separarea vlahului de român și nu, apropierea și înfrățirea românului de vlah și a vlahului de
român. Prin urmare ei au profitat, cu intenție de căștig politic, de necunoștiința sau ignoranța unui
popor „neșcolit” și prigonit să-și uite originea etnică. O dau înainte că românii sunt vlahi, când până
la venirea naționaliștilor, românii din Timoc sub monarhii erau recunoscuți ca rumâni, pentru că pe
atunci funcționarii sârbi mai știau ceva carte iar acum sunt și săraci și fără carte. Un exemplu grăitor
care face proba că se urmărește impunerea unei confuzii privind identitatea „româno-vlahilor” din
Serbia este chiar vizita Ministrului de Externe Teodor Baconschi căruia nu i s-a permis conform
uzanțelor diplomatice întâlnire la Ambasada Română sau la Guvernul Sârb cu reprezentanții româno-
vlahilor ci a trebuit să se întâlnească cu un mic grup în târgul Petrovac na Mlavi (Petroț) undeva la
marginea românismului,cam la 1100 km de Dunăre. Întâlnirea a fost ca o fugă prin fața exploziei
vulcanului Vezuviu. Mai nimic nu s-a putut discuta și mai nimic nu se știe ce mistere ascund sârbii în
întreaga mașinărie. Așa că în prezent nu s-a hotărât că românii,rumânii din Timoc sunt cu adevărat
români despre care s-au scris zeci și sute de cărți ci sunt vlahi, despre care nu s-a scris nici o carte.
Cuvântul vlah era un cuvânt caduc sau aproape caduc prin nefolosire la românii din nordul sau
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sudul Dunării. Noi știm de mici că acesta este un cuvânt de poreclă, pe care ni-l dau străinii, ce nu
reprezintă pentru noi nimic.
În afară de asta nici miniștrii români, nici deputații, senatorii, jurnaliștii sau alții și nici populația
autohtonă nu au cerut guvernului sârb să studieze structura lingvistică a cuvântului vlah, pentru că
nu acesta este subiectul chestiunii, ori puterea sârbească dimpotrivă și intenția noastră.
Toți români din Serbia și România sunt vlahi de fapt, însă aceasta este o poreclă, nu este un nume care
să circule între ei. Abia câțiva care au înființat organizații românești se screm să introducă în lexicul
actual cuvântul de „vlahi”, pe care îl pot gasi în tot Banatul și în toată Romînia, pentru că ori zici
român ori zici vlah –ca nume vechi- e totuna în sens lingvistic, findcă au aceeași limbă, aceleași
obiceiuri, același port, aceleași cântece și dansuri ca toți românii din Banat, Maramureș, Basarabia sau
Bucovina. Ori sârbii, prin delegatul lor au reușit să impună prin înșelăciune/dol cuvântul vlahi cu
scopul de a-i separa pe români în două națiuni și a nu le da drepturi, pe motiv că limba vlahă (după
ei) este o limbă nouă diferită de limba română, care abia se formează prin sedimentarea artei faciale.
Vor astfel să „inventeze” și un alfabet de limbă vlahă care să nu aibă nici o legătură sintactică și
morfologică cu limba română. Inițiativa aceasta aparține unor politruci cu carte și fără carte
(agramați) care vorbesc despre limba vlahă dar nu au văzut o carte scrisă în această limbă de la
Facerea Lumii. Este de mirare că oameni distinși, cu studii, deputați și senatori nu au găsit de 20 de
ani momentul de ai invita pe sârbi și bulgari la noi în Parlament să dezbată problema sub auspicile
Parlamentului Europan. Oare să fie acest Parlament orb, ori se comportă ca niște orbi lăsând să treacă
timpul și să triumfe haosul, confuzia și lipsa de competență aproape totală a Uniunii Europene.
Pentru asta poporul român plătește bugete speciale numai ca să ne aflăm și noi în rândul lumii care
nu doarme.
Deci, pe sârbi nu-i interesează să recunoască esențialul școlii, bisericii, radioului, televiziunii și a altor
organisme la care au dreptul minoritățile, pentru că nu au limbă formată dar așteaptă să se
sedimenteze până la „Paștile cailor” și pe urmă să acorde drepturile.
Propunem că o comisie de lingviști formată din francezi, italieni, spanioli, germani, suedezi, englezi,
bulgari, sârbi și români să facă o expertiză lingvistică la fața locului care să conducă la o concluzie,
clară și pentru capetele pătrate care și-au vândut sufletul pe bani, și care vor constata în unanimitate
că nu e nici o deosebire între lexicul român, rumân și vlah. Aici nu se aude cuvântul „vlah” decât
poate în unele sate și atunci din întâmplare. Deci cuvântul nu este în circulație.
Ce cărți au publicat până în prezent vlahii???
Chestiunea aceasta nu v-a rămâne fără sancțiuni penale.
Am dori să se găsească un singur cărturar german, francez, italian, spaniol, rus, american, englez, etc.
care să facă asemenea confuzii lingvistice. De asemenea ar fi interesant de știut ce cărturar sau om
învățat din această arie geografică a găsit cheia lucrurilor și anume a descoperit înaintea tuturor
europenilor că vlahii sunt pe curs de a-și forma o altă limbă prin sedimentarea limbii care li se
impune azi româno-vlahilor și aceasta este o invenție sârbească, ori limba unui popor are un trecut nu
de sute de ani ci de mii de ani,iar despre așa numita sedimentare lingvistică nu s-a mai auzit decât în
lexicul sârbesc și slav. Limba vlahilor după acești ignoranți s-ar părea că e un joc care să îi servească
sârbilor sau altora, să mărească și să înflorească limba sârbă. O limbă e născută nu făcută.
O asemenea teorie e un joc de copii, care se fac deștepți prin șiretenie, pentru că în realitate vor trebui
să dovedească științific că vorba „vlah” se referă la unul și același neam, una și aceiași limbă, care a
circulat în stânga și dreapta Dunării, cu sute și zeci de mii de ani înainte de venirea sârbilor din
apropierea Volgăi în sudul Dunării.
Să iasă la lumină acești șmecheri, care de fapt nu au decât un singur merit și anume acela de a jigni
ginta omenească care a dat astfel de stârpituri.
Această șmecherie, prin care niște vânzători de suflete, vor să îi asimileze pe români, rumâni sau vlahi
nu le pică bine pentru că din capul locului bătălia este pierdută pentru că au scos sabia și nu au
observat ca vlahii nu știu să vorbească această nouă limbă ci ei vorbesc limba românească. Toți sârbii
care își fac asemenea iluzii trebuie să știe că este mai bine să-i „sârbizeze” pe sârbii lor, care și-au
părăsit credința, pentru a scăpa de acești „așa ziși” frați șmecheri ce s-au dedat la crime ucigându-și
frații la Srebrenita din iulie 1995. Au făcut aceste crime de genocic împușcănd vreo 8.000 de
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mahomedani sârbi într-o singură zi. Sârbii s-au pus să comită crime împotriva propriei nații și atunci
ne întrebăm dacă împușcă, copii, femei, bărbați nevinovați, pentru că nu sunt naționaliști ca ei, ce rost
ar avea prezența lor în teritoriu, prigonindu-i pe români și oprindu-i în dezvoltarea culturală, pentru
ca să poată profita prin abuz de drept de „așa numitele drepturi” recunoscute tuturor oamenilor.
Românii nu pot să aibă nici aceste drepturi pentru că sunt drepturi pe care numai sârbii pot să le aibe.
Pe cale de consecință este de dorit ca să fie stopat curentul acesta de sălbăticie care lasă mâna liberă
sârbilor sau a altora sa-și dezvolte instinctele sălbatice ale unor neamuri primitive pe care nu-i
interesează egalitatea, libertatea și dreptatea ci îi interesează să nu mai existe români sau vlahi pntru
că sunt prea mulți iar sârbii prea puțini.
Gândul nostru în momentul de față zboară către domnul deputat Vlad Cubreacov, către doamna
deputat Monica Macovei, senatorii de excepție Viorel Badea, Titus Corlățeanu și alții care se vor trezii
astfel încât să ridice steagul libertății și pentru cei mai pătimiți și prigoniți românii de pe fața
pământului. Este mai mult ca sigur că se vor implica în asemenea activități culturale și politice și alți
români din Parlamentul European. Așteptăm să aflăm că se inițiază ceva în Parlamentul României și
în Parlamentul European; să nu fim lăsați să batem câmpii singuri iar sârbii și alți dușmani de-ai
noștri să nu se mai ocupe să cumpere scutece pentru noi „româno-vlahii” aflați în robie sârbească de
aproape 200 de ani (1833) ci să le spele pe ale lor.

CRISTEA SANDU TIMOC

Oferte pentru românii din Timoc-Serbia și Timoc-Bulgaria

Donăm:
– Cărți pentru bibliotecă.
– Haine second-hand pentru copii, femei, bărbați inclusiv încălțăminte ( 9 saci).
– Două calculatoare folosite.
– 5 suluri de hârtie tipografică învechită (aprox. 2500 kg, hârtia de lățimea 1 m). Rolele se pot dona la
diferite organizații care le pot folosi la tipărituri de ziare sau alte publicații.
– „România Liberă” – colecție ziar din perioada comunistă.
– Revista „Magazinul Istoric”-colecție din perioada comunistă.
– Mobilier din stejar masiv nefolosit, în valoare de aprox. 3000 lei: colțar-canapea, 6 scaune mari
tapițate cu pluș, masă 2/1 m, bibliotecă două corpuri (corpul de jos cu 4 uși și 4 sertare, corp suprapus
cu uși de sticlă și rafturi).
Cererile se vor adresa Astrei Române din Timișoara România, care se vor rezolva de către un comitet,
astfel că nimeni nu va putea să profite personal în locul fraților români din Timocul Sârbesc și
Bulgăresc aflați în nevoie și fără sprijin din partea Țării Mume, ceea ce este o rușine pentru un neam
maturizat și demn.

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

Cum să scriem și să citim românește

Fiecare limbă are alfabetul ei, astfel limba rusa, sârba, bulgară, ucraineană, fiind limbi slave au alfabet
cirilic. Popoarele cum sunt: Polonezii, Cehii, Slovacii, Croații si alții, au alfabet latin pentru că acesta
are caracter universal și este raspândit în toata lumea. În felul acesta limba sârbă sau bulgară fără
alfabetul latin ar rămâne o limbă limitată doar la cultura slavonă și n-ar avea deschiderile necesare
pentru a-și înfrumuseța și îmbunătății cultura pe care o oferă alfabetul și limba latină. Noi ca Românii
așa numiți Vlahi din Peninsula Balcanică avem nevoie de un alfabet latin, haina potrivită pentru
civilizația și cultura noastră ca popor de origine romană sau latină.
Limba română are 27 de semne sau litere(slove).
Iată alfabetul limbii române:
ALFABETUL
Română sârbă – Exemple
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A, a A, a – Ana, alb, avion
B, b B, b – Barbu, bani, bucuros
C, c K, k – Cristina , cocoș, cal, codru
D, d D, d – Dana, Decebal, Daci, deal, dor
E, e E, e – Eva, Elveția, Everest, elev, elefant
F, f F, f – Florin, farmec, floare
G, g G, g – Galați, glas, gaină
H, h H, h – Horea, hoț, hoinar, hârtie
I, i I, i – Ion, inima,inel, iaurt
J, j Z, z – Jana, joc, jena, jos
K, k K, k – Kenya, kilogram, karate
L, l L, l – Laura, lalea, lene, leu
M,m M, m- Maria, Marcel, masa, măreț
N, n N, n – Nicola, Nicoleta, nas, număr, nebun
O, o O, o – Oana, oală, oaie, oameni
P, p P, p – Petru, Păcală, picior, palmă
R, r R, r – Radu, râu, rață
S, s S, s – Sandu, soare, senin, sarmale
Ș, ș S, s – Șibenic,, șal, șarpe
T, t T, t – Tănase, tren, tată, Turc
Ț, ț C, c – Țara Românească, țap, ține
U, u U, u- Ungaria, urs, urmă
V, v V, v – Viorica, vulpe, văduv
X, x – Xenia, xenofob, xerox
Z, z Z, z – Zaharia, zodie, ziua, zahăr

Alte semne românești:
Ă, ă – casă, masă, mireasă, grasă
Â, â – mâncare, câine, râs, român, sârb
Î, î – învățător, înțelept, înghețata
Ț. ț – țară, țăran, țânțar, țeava
Q, q – status-quo
W, w- Walter, Washington
Y, y – Yugoslavia, York

Grupări de litere:
Ge, ge – Gelu, ger, geam
Gi, gi – Gina, ginere, girofar
Ghe, ghe- Gheorghe, ghem, ghete
Ghi, ghi – ghindă, ghiveci, ghiocei
Ce, ce – Cezar, ceas, cetate
Ci, ci – cina, cineva, cireșe
Che, che- cheltuială, cheie, chef
Chi, chi – China, chinez, chin, chipiu

Aceasta rubrică va fi permanenta, apărând în fiecare număr, pentru a putea oferi tuturor alfabetul
limbii române, să învățăm singuri limba noastră sfântă

15.07.2011 CRISTEA SANDU TIMOC

ASTRA ROMÂNĂ, P-ța Victoriei nr.3, corp II, ap. 14, Timișoara, România.
astra_romana_timisoara@yahoo.com
Puteți citi revista noastră săptămânală on-line pe adresa :
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h ps://astraromana.wordpress.com (h ps://astraromana.wordpress.com)
Rugăm călduros cititorii să urmărească site-ul h p://www.timocpress.info
(h p://www.timocpress.info), al fraților noștrii din Timoc Serbia, de unde veți obține imagini și
ultimele știri despre persecuția românilor. Vă mai rugăm pe toți să nu ne uitați și să ne trimiteți
e-mail-ul prietenilor și al tuturor celor care au e-mail-uri în fiecare sat. Noi facem toate aceste
proceduri continuu, săptămânal și gratis. Pentru donații:
Cont BCR Timișoara: RO33 RNCB 0249022489120001
Cod fiscal: 3981842 Timișoara-România

Dumnezeu să vă dea sănătate!

Filed under: Astra romana, Istorie, Revista | Tagged: Asăneștilor –, Dinastia, Epopeea, primilor vlahi
| 3 Comments »

Cine sunt aromânii?

Posted on Iulie 7, 2011 by Ilija

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/07/grup-de-aromc3a2ni.jpg)
Grup de aromâni

Firește că sunt români, o spune chiar numele lor, cu un a protetic, o caracteristică a acestui dialect,
evident românesc. Ei rostesc cu un asemenea a înaintea cuvintelor ce încep cu anume consoane (r, l, s,
f…), precum și cu vocala u: aroș, alas, asparg, afiresc, aumbră, agru (ogor – «ager, agrum» în lat.) etc.
Probabil pentru o pronunție mai eufonică și mai comodă, sprijinită pe această vocală-respiro. Zici mai
ușor aspun, decat spun, aroș, aumbră, etc., decât abrupt: roșu, umbră. Această caracteristică fonetică a
determinat și numele lor de aromâni armâni, deși cei mai numeroși dintre ei, fârșeroții din Albania și
Grecia de nord – etnonim probabil de la Farsala, din Tesalia/ Grecia, unde trăiesc și azi mulți aromâni,
locul unde în anul 48 î.H. Cezar l-a învins pe Pompei – aceștia, deci, fârșeroții iși zic pur și simplu,
rămâñi, adica români. Gustav Weigand a oficializat oarecum etnonimul aromân însă, după ce a tipărit
la Leipzig, în 1895, un studiu amplu, fundamental, în două volume, Die Aromunen/ ”Aromânii”.
Eminescu, însă, în numeroase articole din Timpul, le-a zis numai macedoromâni, deși aromânii nu
trăiesc numai în Macedonia ci și in Epir, Tesalia, Bulgaria etc. Marele poet a vrut, se vede, să evite
confuzia armâni-armeni. Iar Dimitrie Bolintineanu i-a numit simplu, români, în cea dintâi carte
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românească ce le era consacrată lor, în 1858, Călătorie la Românii din Macedonia. Și chiar este un
miracol că își zic așa, după o despărțire de 14 secole de românitatea nord-dunăreană din veacul al VII-
lea, când sub fluviu s-au așezat bulgarii și slavii de miazăzi. Un miracol că vorbesc și acum o limbă ce
nu e nici italiană, nici franceză, spaniolă, portugheză, ci limba română, firește că locală, la sute de km
de trunchiul dacoroman din fosta Dacie, România de azi, care i-a și adoptat moral, ajutându-i să se
mențină ca români încă de pe vremea lui Bolintineanu și a pașoptiștilor noștri, Ion Ghica, Christian
Tell, Nicolae Bălcescu etc.
Ce limbă vorbesc aromânii?
Un aromân, chiar din locurile lor de baștină din Balcani, va răspunde la această întrebare: Noi,
armânlai/ rămâñilai zburim limba armănească/rămânească! Din această propoziție doar vocabula
“zburim” (“vorbim”, de la sl. suboru, rămas în dacoromană doar în sobor (adunare, consfătuire
sinodală) n-ar fi înțeleasă în România: Noi aromânii/ românii vorbim limba aromânească/
românească. Prof. univ. dr. Matilda Caragiu Marioteanu, membru coresponent al Academiei Române
scrie în acest sens: “Limba aromânilor este aromâna”, in sensul că limba lor este dialectul lor local, pe
care ei îl folosesc spre a comunica între dânșii, deci în chip de limbă. De altfel, dialectele pot fi privite
și ca limbi, cum și fac adesea lingviștii, orice dialect putând deveni limbă în anumite condiții (vezi,
dialectul slavo-macedonean/ bulgar, devenit limba macedoneană de expresie bulgaro-slavă în
Macedonia, Skoplje); sau putând dispărea, topit în limbile majoritare înconjurătoare. Apropo de acest
sentiment al vorbitorilor unui dialect, considerat de aceștia drept limbă, marele nostru filolog
Eugeniu Coșeriu, de la Universitatea din Tübingen, face următoarele considerații. El spune, într-un
interviu acordat lingvistului Nicolae Saramandu, că vorbitorii unui dialect (cazul graiurilor aromâne
din Balcani), atunci când nu știu că limba lor se vorbește și în alte regiuni, că există deci și alte
varietăți ale graiului lor local, și-l numesc pur și simplu limbă. Deci nu langue, nici lingua, lengua ci
limbă, ca la nord de Dunăre.
Atunci de unde această confuzie la unii aromâni, ba chiar dihònie, cum i-a zis cineva, cu privire la
graiul lor: limbă sau dialect, și la apartenența lor etnică: sunt români sau un alt popor neolatin? Și de
ce era nevoie să li se ofere din afară până și un alt alfabet, de la Freiburg din Germania, după care
Șaguna se scrie “Shaguna” iar aromânii trebuie să se scrie “armanjilji”, și… “njic”? în loc de
armañilai, și ñic (aromânii și mic). Ceea ce i-a înveninat și i-a învrăjbit pe unii dintre dânșii!
Răspunsul la aceste întrebari ține de informația subiecților, mai precis de lipsa lor de informație sau
de intenția politică a acestora, declarată sau nu. Să le luăm pe rând. Masa aromânilor, ba chiar a daco-
romanilor din Țară, neinformată în ultimele 5-6 decenii cu privire la românii de dincolo de hotarele
actuale ale României, fiindcă în anii dictaturii comuniste nu s-a întreprins mai nimic în acest sens, ba
se vorbea despre acești români aproape conspirativ, bineînțeles că se știe prea puțin despre ei, iar
adesea mai nimic corect.
Cu atât mai mult continuă să nu cunoască esențialul despre ei înșiși o bună parte dintre aromâni,
lipsiți în acest lung răstimp, de școlile lor românești, deschise pentru ei în Balcani începând din 1864,
închise însă brutal de comuniștii instalați la putere la București după 1944, odată cu transformarea
României într-un fel de pașalâc turcesc sau gubernie ruso-sovietică. Iar fără școli românești de mai
bine de o jumătate de secol, acești frați ai noștri au putut crede, mai cred și azi dintre ei că nu sunt
români, de vreme ce România i-a uitat atâta amar de ani, probabil nemaisocotindu-i români! Unii, cu
care m-am tot întâlnit în Albania, în Macedonia, Bulgaria mi-au vorbit în acest sens, cu îndurerare:
“Atunci ai cui suntem noi…? Că greci nu suntem, nici albanezi, slavi…, chiar suntem orfani de tot?”
Și, de aici până la ideea tot mai înrădăcinată că ei, aromânii, nu sunt români, n-a mai fost decât un
pas. Desigur, e vorba de categoria de oameni neinformați, cărora de generații, școala în limbile
statelor balcanice le-a tot spălat creierul! Ca să nu mai vorbim de greci, după care aromânii (“kuțo-
vlahii”) ar fi de fapt… greci romanizați pe vremea ocupației romane. Așa a scris într-un studiu al său,
Ce sunt Cuțo-vlahii?, publicat la Atena, un academician grec, Antoniou Keramopulos, în 1939, fără a
roși! Ceea ce e chiar ridicol, fiindcă tocmai romanii au fost adesea grecizați: Megalo-Ellada (Grecia
Mare) a înflorit în Italia de sud, deci chiar dincolo de Grecia propriu-zisă…). Dar macar Keramopulos
(combătut zdrobitor de Th. Capidan și nu numai de el), servea, fie și necinstit, politica șovină a
statului grec. Pe cine sevesc însă keramopolioții, aromâni de astăzi, oameni cu carte, totuși… dar cu
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interese egoiste, personale?
Din păcate, acest curent – că aromânii ar fi un popor neolatin diferit de daco-romani, absolut
caraghios – în răspăr cu istoria și filologia română și străină, este susținut în deceniul din urmă tot
mai mult de nu puțini asemenea “fundamentaliști” aromâni ce au făcut studii în limba română, chiar
studii universitare! Din generația vârstnică, instruiți în școlile românești din țările balcanice, unde,
cum spun foști elevi ai acestora, se ajunsese la o adevarată efervescență românească în toate
privințele, cu sentimentul că acolo, în Grecia, Albania, Macedonia se trăia ca într-o altă Românie până
în primul război mondial. Numai ei, “fundamentaliștii” vizați, se vor un alt popor în Balcani, ba chiar
și aici în Țară, unde s-ar dori o… “minoritate”, ca toate minoritațile!
Oare, să nu știe aceștia din urmă că sunt români? Ca oameni cu studii înalte, să nu fi auzit ei măcar de
George Murnu, inegalabilul traducător al lui Homer în limba română, dar și istoric al aromânilor?
Sau de marele lingvist Th. Capidan, elev al lui Gustav Weigand, de Pericle Papahagi, Tache
Papahagi… si A. Philippide, Ovid Densușianu, Al. Rose i, iar dintre istorici, de marele Nicolae Iorga,
după tată el însuși originar din Sudul românesc, D. Onciul, Alexandru Xenopol etc. etc., tot nume
ilustre de savanți. Sau de atîția mari învățați străini, care au scris elocvent despre unitatea de limbă și
de neam a tuturor românilor, inclusiv aromânii! Printre care J. Kopitar, F. Lenormant, Wace-
Thompson, Victor Bérard, Ami Boué, E.M. Cousinéry, I. Cvijici, C. Jirecek, G.Hahn, L. Heuzey,
William Martin-Leake, Emil Picot, Leo Spi er și W. Thomascheck și C. Recatas, St. Romanski, Dușan
Popovici, Johann Thunmann, până la Max Demeter Peyfuss din zilele noastre. Care i-au socotit,
firește, români pe aromâni. Până și vechii cronicari bizantini au menționat în scrierile lor că vlahii din
Grecia vorbeau aceeași limbă cu valahii de peste Dunăre. Deci, stupida “interpretare” a originii și
limbii aromânilor nu este decat un discurs politic, ce folosește oricui, numai aromânilor, poporului
român nu!
Dincolo de studiile acestor nume prestigioase, peste care nu se poate trece fără a cădea în ridicol
susținând teorii aberante, rămâne argumentul nu mai puțin convingător al limbii înseși pe care o
vorbesc aromânii. Limba esențial românească din unghi gramatical, ca și al fondului principal de
cuvinte, pe bună dreptate subliniat de B.P. Hașdeu. În acest sens, Th. Capidan analizează la un
moment dat, în Macedoromânii, p. 172, carte apărută în 1942, un cântec popular și stabilește că
aproape toate cuvintele lui sunt identice cu cele din limba româna: “Citez în privința aceasta –
subliniază marele lingvist – câteva versuri populare dintr-o carte franceză, publicată de C. Récatas,
«Floara»: Floară gălbinioară,/ Diminda-a tutulor,/ Dimanda-a featelor: / Se ină se-ñi me alumbă/
Dumineca dimneață/ și luni de cătră seară;/ Cu roauă se-ñi me-adună/ s-pre avra se-ñi-me poartă;/
Pre iapa nefitată,/ Pre feata nemărtată,/ Pre gione nensuratu,/ s-pre cale necălcată”. Iar Matilda
Caragiu Marioteanu la rândul sau, analizând “Dimăndarea Părintească” (poemul lui Costa Belimace,
ajuns faimos printre aromâni) de asemenea lexical, observa același lucru: că nu e nevoie de nici o
transpunere, pentru a înțelege textul, aproape identic românesc: “Blăstem mare se-aibă-n casă,/ Cari
di limba lui se-alasă…” și: “Cari și-lasa limba lui,/ S-lu-ardă para focului…” etc. Între dialectele săsesc
și șvăbesc și limba germană standard, distanța este mult mai marcată, și totuși nimănui nu-i trece prin
minte să vadă în sași și șvabi altceva decât germani și nu alt popor!
Aromânii, prin urmare, sunt români și vorbesc un dialect românesc. Dincolo de acest adevăr nu există
decât discursuri politice de neluat în seamă, sau neștiință, confuzie regretabilă din lipsă de informare
științifică, în cel mai bun caz.
Hristu Candroveanu

Mo o: “Aromânii și daco-romanii sunt un singur neam. A pretinde că românii din Oltenia sau
Moldova, Timoc, Macedonia, Basarabia sau orice alt pământ unde se vorbește românește sunt
“altceva” decât români, nu este altceva decât obscurantism și politicianism…”
Un aromân.

În loc de introducere:
“Scopul și intenția mea nu era/este să supăr pe cineva. Pe cine ar putea supăra adevarul? Așa
incomod cum e. Iar dincolo de tot ce ne separă stă, cred în asta cu tărie, ceva mult mai profund, care
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ne unește, ne omogenizează, înspre câștigul tuturor. Cunoașterea prin împărtășirea adevărului este
spre beneficiul întregii comunități.“
Autorul.

Populațiile slave le spun vlahi sau vlassi, grecii le spun cuțo-vlahi, albanezii le spun tschoban, serbii le
spun tsintsari, iar noi românii, impropriu de fapt, le spunem machidoni. O facem de multe ori fără să
gândim, în virtutea unei ușurințe de condamnat. Aromânii sunt români și vorbesc un grai al limbii
române și simt românește! Aromânii – sunt românii de la sud de Dunare și atestă istoric dovada unei
continuități românești milenare în peninsula balcanică, în ciuda slavizării, grecizării și prigonirilor
sociale de-a lungul secolelor.
Însuși numele de “aromân” – nota bene, confirmă originea latină și românismul lor. Denumirea în
general dată aromânilor de către celelalte popoare în Balcani, cea de vlahi – atestă faptul că daco-
romanii și aromânii au la bază în fapt un nume comun, căci și românii de la nord de Dunăre au fost
numiți de către vecini secole la rând: “valahi”, sunt ca și daco-romanii descendenții direcți ai foștilor
traci sud-dunăreni romanizați odată cu cucerirea romană. Geto-dacii erau la rândul lor tot traci –
(nord-dunăreni – I.C.Drăgan) . Romanizarea populațiilor trace respectiv a grupei tracilor geto-daci și
a celor sud-dunăreni (moesici) a avut loc în perioade diferite, tracii sud-dunăreni fiind deja sub
stăpânire romană înainte de războaiele daco-romane din secolul I și II.e.n.
Graiul românesc al aromânilor (armânesc), s-a format în forma actuală la sud de Dunăre, ca dialect a
vechii limbi a Romaniei orientale. Privind harta limbii române în estul european, deci implicit și
graiurilor românești în Balcani sau la nord de Dunăre vom constata cel mult separarea geografică a
graiurilor românești la sud de Dunăre în raport cu graiurile românești la nord de Dunăre. Astăzi mai
putem vorbi sigur de circa 500-700.000 de mii de vorbitori ai dialectelor aromânești la sud de Dunăre.
Acestea se împart în trei subgrupe distincte: macedo-român (cel mai mare de altfel), megleno-român
(numai în Bulgaria, circa 15-20.000 de vorbitori) și dialectul istro-român în Peninsula Istria (azi
Croația, circa 2000 de vorbitori). Cât de adevarate sunt aceste cifre este greu de spus, deoarece din
motive diferite decât cele demografice în unele publicații apar alte informații. Personal înclin să cred
că sunt cel puțin un milion de aromâni la sud de Dunăre, poate chiar mai mulți. Cea mai mare
grupare dialectală aromânească, cea macedo-română include graiurile sale în diviziuni reciproc
intelegibile: fârșerot, gramostean, moscopolean, pindean, muzachear, gopeștean-maloviștean,
olimpian etc.

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/07/aromani-harta.jpg)

Aromânii trăiesc azi mai mult sau mai puțin omogen în Grecia, Albania, Macedonia, Iugoslavia,
Croația, Bulgaria dar și în vechea și noua patrie – România (în special în Dobrogea), precum și izolat
în alte țări europene, în Canada, SUA, America Latină, Australia. De secole se revarsă în patria de la
nord de Dunăre, iar existența ei, a patriei – acasă ca români între români a fost întotdeauna prezentă
în educația și viața culturală la sud de Dunăre.
Știri sigure despre existența românilor sud-dunăreni avem deja din anul 976, de la cronicarul bizantin
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Kedrenos. În secolul al 11-lea cronicarul bizantin Kekaumenos afirma că vlahii din Pind provin din
vecinătatea Dunării. Se pare așadar că așezarea slavilor la sud de Dunăre a împins populațiile
romanice (vlahii) spre Pind. Se afirma încă din secolul al 15-lea înrudirea etnică și lingvistică a
aromânilor cu daco-romanii. „Aromânii și daco-romanii sunt un singur neam, iar a pretinde ca
românii din Oltenia sau Moldova, Timoc, Macedonia, Basarabia sau orice alt pământ unde se vorbește
românește sunt altceva decât români, nu este altceva decât obscurantism și politicianism.“

De altfel și toate cercetările științifice serioase, inclusiv cele făcute de cercetătorii aromâni, dovedesc
același lucru. Un fapt istoric – și la nord și la sud de Dunăre limba română și-a continuat dezvoltarea
din proto-româna dunăreană, graiurile au evoluat, dar diferențele și influențele diferite nu au dus la o
delimitarea linvgvistică substanțială. Astfel dialectele aromânești sunt până și azi într-adevăr ușor
intelegibile cu cele daco-romane, chiar dacă prezintă varietăți tipice dialectale datorate împrăștierii
geografice. Cuvintelor și sensurilor specifice moștenite în comun din latină li s-au adăugat pe alocuri
influențe albaneze, împrumuturi macedonene vechi de tip slav sau bulgărești mai recente si multe
elemente grecești precum și neologisme romanice din limbile balcanice. Pentru mulți cercetători care
nu sprijină cauza românismului, ci crează o noua istorie în virtutea politicianismului, “limba
aromână” este o punte de trecere între romanitatea occidentală și cea orientală, iar configurația
dialectala aromână se vrea chipurile complexă și controversată. Dacă însă am compara graiurile
românești la nord și la sud de Dunăre prin apropierea și înrudirea lor , cu farimitarea dialectală într-
un spațiu chiar restrâns de limbă anglo-saxon, vom constata cât de exagerate sunt afirmațiile care
presupun existența a două limbi – cea română și cea aromână.

Graiurile românești de la sud-dunăre sunt considerate de unii cercetători ca fiind dialectul cel mai
arhaic al limbii române. Oricum ar fi interpretați sau rastălmăciți – aromânii s-au considerat
întotdeauna români. Vorbind “aromânește” nu înseamnă nimic altceva, decât a folosi un dialect sud-
dunărean al limbii române.

Prima menționare istorică în Balcani are loc după Theophanes și Theophylact Simoca a în anul 579,
“vlahii” acompaniind o armată bizantină care mărșăluia împotriva avarilor pe teritoriul actualei
Bulgarii. A doua mențiune sigură urmează la anul 976 cand Kedrenos, vorbește despre asasinarea lui
David, fratele lui Samuel, țarul bulgarilor de către niște “vlahi”(la Frumoșii Stejari) nomazi. În această
perioadă, vlahii erau încă numeroși. În 1186 vlahii se revoltă împotriva taxelor bizantine.
Conducătorii lor au fost doi români: Petru și Asan, iar țelul lor era crearea unui regat vlah
independent în sudul Bulgariei și în jurul actualului Salonic / Săruna pe aromână. Aceștia se apără cu
succes împotriva armatelor bizantine. Următoarele șase sute de ani îi regăsesc pe vlahi sub cruda
stăpânire otomană, o perioada de stagnare sociala și economică proprie acelor vremi, în fapt existentă
în toată peninsula balcanică.

E bine să precizăm că la 1760 orașul românesc Moscopole, din sudul Epirului, avea cca. 12.000 de case
(min. 60.000 locuitori), în Săruna (Salonic) românii formau aproape toată populația creștină – cu
excepția câtorva familii de macedo-slavi și a clericilor greci trimiși de Istambul – iar Atena avea 9.000
de locuitori, din care 7000 erau musulmani albanizați, turci, cca. 1400 români și cca. 600 greci (de altfel
era și o vorbă în sec. XIX, după izgonirea musulmanilor care spunea “Dacă pleacă armânii din Atena
grecii rămân cu Acropolea” ca raport numeric al celor două populații). Aceste date și multe altele –
șocante pentru ce se știe astăzi în general – se pot găsi la o serie de savanți armâni și mucani (daco-
romani, adică), așa cum sunt Caragiani, Capidan, Iorga, Silviu Dragomir etc.

Tot așa, ca informație interesantă, de la Silviu Dragomir citire, amintesc de faptul că vechea capitală a
Muntenegrului, Cetine (sau Cetinie), are ca cea mai veche clădire Vlasha Crcva, adică Biserica
Românească, al cărei ctitor este Radule Vlah – cel care, împreună cu frații săi, a și întemeiat acest oraș.

Sub stăpânirea otomană, populațiile aromânești nu primesc recunoașterea ca națiune decât foarte
târziu (1905), recunoscându-se astfel în final dreptul la școli românești și la propria biserică. Destinul
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tragic al aromânilor în această trecută mie de ani îl explică azi nu numai împrăștierea regională, dar și
asimilarea și deznaționalizarea prin mediile de informare moderne, precum și dezavantajele sociale
ca minoritate nedorită, lipsită de școală, biserică sau publicații (prima Biblie aromânească e tiparită de
abia în secolul XIX).

Conștientizarea romanității noastre comune a dat culturii românești însemnate nume deosebite ale
unor români sud-dunăreni: Mihai Nicolescu, Tascu Iliescu, Constantin Belimace, Nusi Tulliu, Nicolae
Ba aria, P.Papahagi, Emanoil Gojdu, Victor Eftimiu, Gheorghe C. Roja, ca să menționam doar o mică
parte dintre aceștia. Multe dintre personalitățile culturale românești au originea la sud de Dunăre,
sufixul “Cara” și terminația “hagi” atestând originea lor geografică în Balcani, numărul vorbitorilor
nativi aromâni din Romania fiind estimat între 150-200.000 de vorbitori .

Care este situația în Balcani? Cei mai mulți aromâni în Grecia de azi sînt bilingvi. Multe persoane în
vârstă, trecute de 50 de ani vorbesc limba maternă curent, dar mulți dintre cei între 25 și 50 de ani
sunt însă doar vorbitori pasivi, cu vocabular limitat și cu cunoștințe de gramatică sumare. Mi-a fost
dat să întâlnesc în restaurante grecești în Germania aromâni, care se prezentau drept greci.
Asimilarea în Grecia este complexă și destul de rapidă, iar unii dintre tinerii aromâni nu mai vorbesc
limba strămoșească și se declară la recensăminte ca fiind greci. Aromânii nu au un statut clar definit
în Balcani, în ciuda unor încercări întreprinse de către statul român în decursul ultimilor zeci de ani.
Singura universitate în Grecia unde aromânii pot vorbi limba strămoșească se afla la Salonic și acolo
însă într-un cadru cu caracter limitat. În Grecia se folosește alternativ alfabetul român sau grecesc. În
Albania și Macedonia, limba română nu este limbă de predare în școli nici măcar în variantă
dialectală, în ciuda unui numar de vorbitori apreciat ca până la 300 – 400.000. În Albania, de exemplu
o singură biserică în Korçë oficiază slujbe religioase în limba maternă.
Lucian Hetco
Germania

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/07/1.jpg)

Părinteasca Dimândare

Nã sprigiurã cu foc mare
Frats di mumã shi di-un tatã,
Noi, Armãnj di eta toatã.
Di sum plocile di murmintsã
Strigã-a noshtri bunj pãrintsã:
“Blãstem mari s-aibã-n casã
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Cari di limba-a lui s-alasã.

Cari-sh lasã limba-a lui
S-lu-ardã pira-a focului,
Si s-dirinã yiu pri loc,
Sã-lj si frigã limba-n foc.
El ãn vatra-lj pãrinteascã
Fumealja s-nu-sh hãriseascã;
Di fumelj curunj s-nu bashe
Njic ãn leagãn si nu-nfashe.

Cari fudze di-a lui mumã
Shi di pãrinteasca-lj numã,
Fugã-lj doara-a Domnului
Shi dultseamea-a somnului!”

Scrisoarea Mareșalului Ion Antonescu către Wilhelm Filderman, Președintele Comunității Evreiești
din România
Posted in Crimele comunismului,Evreii în România,Holocaust,Personalități române despre
jidani,Trădare by destainuit on March 3, 2011

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/07/filderman.jpg)

DOMNULE FILDERMAN
În două petiții succesive îmi scriți ,,de tragedia zguduitoare,, și mă ,,implorați,, în cuvinte
impresionante, reamintind de ,,conștiință,, și de ,,omenie,, și subliniind că sânteți ,,dator,, să apelați
,,la mine,, și ,,numai,, la mine, pentru evreii din România, care sânt trecuți în ghetouri pregătite
pentru ei pe Bug.
Pentru a amesteca tragicul în intervenția Dvs., subliniați că această măsură ,,este moartea, moartea,
moartea fără vină, fără altă vină, decât aceea de a fi evrei,,.
Domnule Filderman, nimeni nu poate să fie mai sensibil ca mine la suferințele celor umili și fără
apărare. Înțelegem durerea Dvs., dar trebuie, mai ales trebuia să înțelegeți și Dvs., toți la timp, pe a
mea, care era aceea a unui neam întreg.
Vă gândiți, v-ați gândit ce s-a petrecut în sufletele noastre anul trecut la evacuarea Basarabiei și ce se
petrece astăzi, când zi de zi și ceas de ceas plătim cu mărinimie și sânge, cu foarte mult sânge, ura cu
care coreligionarii Dvs. din Basarabia ne-au tratat la retragerea din Basarabia, cum ne-au primit la
reîntoarcere și ne-au tratat de la Nistru pînă la Odessa și pe meleagurile Mării de Azov?
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Dar potrivit unei tradiții, voiți să vă transformați și de astă dată din acuzați în acuzatori, făcându-vă
că uitați pricinele care au determinat situațiile pe care le plângeți. Să-mi dați voie să vă întreb și prin
Dvs. să întreb pe toți coreligionarii Dvs. care au aplaudat cu atât mai frenetic cu cât suferințele și
loviturile primite de noi erau mai mari.
Ce-ați făcut Dvs., anul trecut când ați auzit cum s-au purtat evreii din Basarabia și Bucovina, au
scuipat ofițerii noștri, le-au smuls epoleții, le-au rupt uniformele și când au putut au omorât mișelește
soldații cu bâte. Avem dovezi.
Aceiași ticăloși au întâmpinat venirea trupelor sovietice cu flori și au sărbătorit cu exces de bucurie.
Avem fotografii doveditoare.
În timpul ocupației bolșevice, aceia pentru care vă înduioșați astăzi au trădat pe bunii români, i-au
denunțat urgiei comuniste și au aduns și doliul în multe familii românești.
Din pivnițele Chișinăului se scot zilnic, oribil mutilate, cadavrele martirilor noștri, care au fost astfel
răsplătiți fiindcă 20 de ani au întins o mînă prietenească acestor fiare ingrate.
Sînt fapte ce se cunosc, pe care le cunoașteți desigur și Dvs. și pe care le puteți afla în amănunt.
V-ați întrebat Dvs. de ce și-au incendiat evreii casele înainte de a se retrage? Vă puteți explica de ce în
înaintarea noastră am găsit copii de 14-15 ani, cu buzunarele pline de grenade?
V-ați întrebat cîți din ai noștri au căzut omorâți mișelește de coreligionarii Dvs., cîți din ei au fost
îngropați înainte de a fi morți? Voiți și în această privință dovezi, le veți avea.
Sânt acte de ură, împinsă până la nebunie, pe care evreii Dvs. au afișat-o împotriva poporului nostru
tolerant și ospitalier, dar astăzi demn și conștient de drepturile lui.
Drept răspuns la mărinimia cu care au fost primiți în mijlocul nostru și tratați, evreii Dvs., ajunși
comisari sovietici, împing trupele sovietice în regiunea Odessei printr-o teroare fără seamăn,
mărturisită de prizonierii ruși, la un masacru inutil, numai pentru a ne provoca nouă pierderi.
În regiunea Mării de Azov, trupele noastre retrăgându-se temporar și-au lăsat câțiva ofițeri și soldați
răniți pe loc. Când au reluat înaintarea și-au regăsit răniții mutilați îngrozitor.
Oamenii care puteau fi salvați și-au dat ultimul suspin în chinuri groaznice.
Li s-au scos ochii, li s-au tăiat limba, nasul și urechile.
Îți dai, Domnule Filderman, seama de spectacol?
Te îngrozești? Te înduioșezi?
Te întrebi, de ce atâta ură, din partea unor evrei ruși cu care nu am avut niciodată nimic de împărțit.
Dar ura lor este a tuturor, este ura Dvs.
Nu vă înduioșați, dacă aveți cu adevărat suflete, de ceea ce nu merită, înduioșați-vă de ceea ce merită.
Plângeți cu mamele care și-au pierdut în astfel de chinuri copiii sau cu aceia care și-au făcut și lor și
vă face și Dvs atâta rău.
MAREȘAL ANTONESCU
19.X.1941
P.S. Un soldat rănit din P. Neamț a fost îngropat de viu din ordinal și sub ochii comisarilor sovietici
jidani, deși nenorocitul implora să nu-l îngroape, arătându-le că are 4 copii.

Cu ce drept ne țineți în robie?

Îi rog pe reprezentanții vlahilor sau cărturarii ori guvernanții de la Belgrad și Sofia să ne comunice o
carte mai importantă publicată în limba „vlahă”, indiferent cât ar fi de veche. Este important să ne
indicați autorul, titlul anul și editura pentru că, sincer vorbind, numai eu am scris vreo 5 cărți de
folclor de la românovlahii din Serbia și Bulgaria și n-am dat până acum de vreo carte sau abecedar
sau măcar un cuvânt vlăhesc. Ar fi interesant să ne spuneți prin ce găuri ați descoperit această nouă
limbă despre care au scris zeci sau chiar sute de învățați străini, români, sârbi, bulgari, greci sau alții.
Și toți știu că vorba „vlah” este o poreclă. Noi, românii, avem o singură poreclă: cea de „vlahi”, pe
când sârbii au mai multe porecle: unii le zic „servieni”,de la cuvântul „slugă” la avari și apoi la
creștini; alții le zic „cal verde și sârb cuminte”. Dacă omenirea va scrie vreodată o enciclopedie despre
sârbi să nu uite că ei au izbutit să descopere în secolul XXI limba vlahă care de fapt a ajuns până în
zilele noastre să n-aibă o carte publicată pe placul sârbilor. Ne aflăm în fața unei minunății ca și când
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acum, aici, la Jagubița și la Zlot s-ar fi descoperit o altă nație care vorbește limba vlahă în toată
Peninsula Balcanică, din Carpați până la Dunăre și de la Dunăre până la Marea Egee. Puteți să dați
publicității un răspuns valabil, studiat și de cărturari lingviști ca să afle și țările din Europa pentru că
văd că noi cei care am scris zeci de cărți nu știm nimic, în timp ce cărturarii „adevărați”, care nu și-au
vândut pe bani sufletul, sunt ascunși pe la târlele și stânele ciobanilor din părțile amintite. Eu, care
cunosc problema și pe care am studiat-o cel puțin 70 de ani, încă n-am auzit că pe fața pământului ar
exista o limbă vlahă pe care numai sârbii o cunosc și de aceea am vrea să ne învețe și pe noi vlahii din
stânga și dreapta Dunării asemenea minunății. De aceea insistăm să studiați problema și să ne
deschideți și nouă capetele, că ale dvs. sunt prea mari și cu greu poartă atâta prostie. Oare să n-aveți o
leacă de respect față de poporul sârb, să nu fiți obraznici și să vă duceți la tratament că poate dă
cineva de vindecă cea mai mare prostie din lume.
Ce recunoștință avem noi de la „prietenii” noștri sârbi? Ei nu și-au dat sângele și nici sufletul pentru
vreun câștig românesc în vreun război cu turcii sau alte popoare deși aveau pretenția ca România să-i
apere și să-i ocrotească ca pe un neam ales de Dumnezeu și așezat chiar în inima Balcanilor, încât să
fie prezenți în toate războaiele și scandalurile din mijlocul Balcanilor. Ne întrebăm dacă românii din
sudul Dunării dintre Morava-Timoc din Serbia și cei dintre Timoc, Dunăre și Marea Neagră au avut
mai multe pagube ori foloase de la sârbi sau de la turci? De la turci avem dovezi că s-au purtat mai
omenește cu ginta vlahilor sau rumânilor din sudul Dunării pentru că le-a permis să aibă o provincie
autonomă numită Margina, în partea de Miazăzi a Dunării. Această provincie autonomă este legată
de o legendă. Se spune că Prima Soție din haremul Sultanului, în jurul anilor 1536, s-ar fi îmbolnăvit
foarte grav și se părea că nu mai are scăpare. Atunci Sultanul a dat de știre în imperiu că dintre toate
popoarele din Împărăția Turcească, dacă se va găsi un lecuitor, care s-o vindece pe iubita lui soție,
poporul aceluia va fi liber, scutit de biruri și cu autonomie teritorială, condusă de principi sau cneji
de-ai locului; încât atunci s-a înființat, dincolo de Turnu-Severin, peste Dunăre, provincia Margina cu
vlahi care vorbeau românește că pe atunci limba „vlahă” nu exista. (Abia acuma o inventează sârbii)
Prin urmare, vindecătorul a fost un rumânovlah, ca atare, în fruntea provinciei s-au întărit, de către
Sultan prin „Kanun name” principi sau cneji de sânge românesc din dinastia Karapancea și Crăciun.
Deci, în jur de 300 de ani românii din Timoc, partea stângă, s-au bucurat de toate drepturile posibile,
ultimii principi fiind Mișu Karapancea și soția lui Sara, la curtea cărora, de la Negotin, (casele se văd
și astăzi) venea din Bosnia și Vuk Ștefan Karagici (din același neam cu Mișu Karapancea) care era
când vameș, când judecător.
Un cărturar care vrea să cunoască adevărul trebuie să se întrebe: cum de s-a desființat Provincia
Autonomă Margina și cine a desființat-o? Esențialul problemei este acela că Serbia nu exista ca stat în
anul 1804, doar Rusia o recunoștea. Iar Karagheorghe – căpetenia sârbilor(care, desigur, după nume
se vede că se trăgea din neam de aromâni) i-a propus lui Karapancea să intre în comitetul sârbesc de
război care, astfel era alcătuit din 3 persoane: Karagheorghe, Mișu Karapancea și Milenko Stoicovici.
În răscoală, principele românilor, Karapancea, a intrat cu o armata și 6 tunuri împotriva turcilor, în
timp ce Karagheorghe avea doar 3 tunuri. Aproape toate bătăliile cu turcii au avut loc pe pământul
românesc pe care locuiau rumânii porecliți de sârbi, bulgari, ruși, unguri și alții –„vlahi” sau „olahi”.
Și la toate bătăliile au participat Tudor Vladimirescu și fratele lui Pavel. Pavel care conducea o armată
de 5000 de cavaleriști-panduri olteni a participat la bătălia de la Mălainița iar Tudor Vladimirescu în
bătălia de la Cladova împreună cu sârbul Petar Dobrneaț.
Sârbii, nu se știe din ce motive, au fost înfrânți de către turci și văzându-se hăituiți de aceștia, s-au
gândit să se mute cu toții în Rusia (1813), de aceea Karagheorghe a dat o fugă până la Praga la Țarul
Alexandru al III-lea ca să-i ceară sprijin la Împăratul Austriei să poată să se mute cu toți sârbii pe
Volga de unde au venit. Împăratul Austriei n-a admis mutarea, însă sârbii, în grupuri, grupuri s-au
mutat, în parte, în zona lacurilor din apropierea Volgăi unde s-a născut o nouă țară numită și azi
Novaia Srbia (Serbia Nouă). Înițiativa lui Karagheorghe de a-i muta pe sârbi în Rusia se presupune că
ar fi putut să fie una din învinuirile venite de la Miloș Obrenovici – un răsculat bogat al sârbilor care
era negustor de porci și sare pe care le cumpăra din Moldo-Vlahia și le vindea în Serbia. De aceea
Karagheorghe a căzut în dizgrația sârbilor, a lui Miloș Obrenovici, care a plătit unui fin de-al acestuia
o crimă oribilă rămasă nepedepsită, anume aceea că la întoarcerea din Cehia a lui Karagheorghe, care
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a venit la rudele sale și s-a culcat sub un nuc, finul său i-a tăiat capul cu toporul în timp ce dormea.
Unii cred că sârbilor nu le-a convenit să aibă căpetenie în răscoală un aromân. Nu avem probe decât
în poezia populară sârbească că liderul sârbilor purta nume aromânesc(Karagheorghe). Avem o
singură probă într-o poezie populară din colecția lui Vuk Ștefan Karagici(și el aromân după nume). În
poezie se vorbește despre un incendiu pe care Karagheorghe l-a provocat unui turc, unde era paznic
l-a turma de porci. Despre acest eveniment îmi amintesc:
„Ovo je delo/ ono vlașe, cod Fazli Bașe.” „Aceasta este isprava acelui vlah(român) de la Fazli Bașa”.
Am fost robi la goți, la ostrogoți, la ruși, la turci și la austrieci, dar nici una dintre aceste națiuni nu s-a
coborât până acolo, în nerușinare și nesimțire umană ca să tăgăduiască originea noastră etnică, cum
au făcut-o sârbii care, pentru a justifica prigoana împotriva românilor din Timoc, precum și a
aromânilor din Macedonia au născocit teoria că suntem venetici pe acest pământ, iar ei sunt
proprietarii de drept. Asta o să vedem noi când o veni ziua să-i întrebăm cu ce drept au venit și ne-au
ocupat pământul și ne-au prigonit ca să ne uitam limba, strămoșii, credința în Dumnezeu.
Cristea Sandu Timoc

Oferte pentru românii din Timoc-Serbia și Timoc-Bulgaria

Donăm:
– Cărți pentru bibliotecă.
– Haine second-hand pentru copii, femei, bărbați inclusiv încălțăminte ( 9 saci).
– Două calculatoare folosite.
– 5 suluri de hârtie tipografică învechită (aprox. 2500 kg, hârtia de lățimea 1 m). Rolele se pot dona la
diferite organizații care le pot folosi la tipărituri de ziare sau alte publicații.
– „România Liberă” – colecție ziar din perioada comunistă.
– Revista „Magazinul Istoric”-colecție din perioada comunistă.
– Mobilier din stejar masiv nefolosit, în valoare de aprox. 3000 lei: colțar-canapea, 6 scaune mari
tapițate cu pluș, masă 2/1 m, bibliotecă două corpuri (corpul de jos cu 4 uși și 4 sertare, corp suprapus
cu uși de sticlă și rafturi).
Cererile se vor adresa Astrei Române din Timișoara România, care se vor rezolva de către un comitet,
astfel că nimeni nu va putea să profite personal în locul fraților români din Timocul Sârbesc și
Bulgăresc aflați în nevoie și fără sprijin din partea Țării Mume, ceea ce este o rușine pentru un neam
maturizat și demn.

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

Cum să scriem și să citim românește

Fiecare limbă are alfabetul ei, astfel limba rusa, sârba, bulgară, ucraineană, fiind limbi slave au alfabet
cirilic. Popoarele cum sunt: Polonezii, Cehii, Slovacii, Croații si alții, au alfabet latin pentru că acesta
are caracter universal și este raspândit în toata lumea. În felul acesta limba sârbă sau bulgară fără
alfabetul latin ar rămâne o limbă limitată doar la cultura slavonă și n-ar avea deschiderile necesare
pentru a-și înfrumuseța și îmbunătății cultura pe care o oferă alfabetul și limba latină. Noi ca Românii
așa numiți Vlahi din Peninsula Balcanică avem nevoie de un alfabet latin, haina potrivită pentru
civilizația și cultura noastră ca popor de origine romană sau latină.
Limba română are 27 de semne sau litere(slove).
Iată alfabetul limbii române:
ALFABETUL
Română sârbă – Exemple
A, a A, a – Ana, alb, avion
B, b B, b – Barbu, bani, bucuros
C, c K, k – Cristina , cocoș, cal, codru
D, d D, d – Dana, Decebal, Daci, deal, dor
E, e E, e – Eva, Elveția, Everest, elev, elefant
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F, f F, f – Florin, farmec, floare
G, g G, g – Galați, glas, gaină
H, h H, h – Horea, hoț, hoinar, hârtie
I, i I, i – Ion, inima,inel, iaurt
J, j Z, z – Jana, joc, jena, jos
K, k K, k – Kenya, kilogram, karate
L, l L, l – Laura, lalea, lene, leu
M,m M, m- Maria, Marcel, masa, măreț
N, n N, n – Nicola, Nicoleta, nas, număr, nebun
O, o O, o – Oana, oală, oaie, oameni
P, p P, p – Petru, Păcală, picior, palmă
R, r R, r – Radu, râu, rață
S, s S, s – Sandu, soare, senin, sarmale
Ș, ș S, s – Șibenic,, șal, șarpe
T, t T, t – Tănase, tren, tată, Turc
Ț, ț C, c – Țara Românească, țap, ține
U, u U, u- Ungaria, urs, urmă
V, v V, v – Viorica, vulpe, văduv
X, x – Xenia, xenofob, xerox
Z, z Z, z – Zaharia, zodie, ziua, zahăr

Alte semne românești:
Ă, ă – casă, masă, mireasă, grasă
Â, â – mâncare, câine, râs, român, sârb
Î, î – învățător, înțelept, înghețata
Ț. ț – țară, țăran, țânțar, țeava
Q, q – status-quo
W, w- Walter, Washington
Y, y – Yugoslavia, York

Grupări de litere:
Ge, ge – Gelu, ger, geam
Gi, gi – Gina, ginere, girofar
Ghe, ghe- Gheorghe, ghem, ghete
Ghi, ghi – ghindă, ghiveci, ghiocei
Ce, ce – Cezar, ceas, cetate
Ci, ci – cina, cineva, cireșe
Che, che- cheltuială, cheie, chef
Chi, chi – China, chinez, chin, chipiu

Aceasta rubrică va fi permanenta, apărând în fiecare număr, pentru a putea oferi tuturor alfabetul
limbii române, să învățăm singuri limba noastră sfântă

07.07.2011 CRISTEA SANDU TIMOC

ASTRA ROMÂNĂ, P-ța Victoriei nr.3, corp II, ap. 14, Timișoara, România.
astra_romana_timisoara@yahoo.com
Puteți citi revista noastră săptămânală on-line pe adresa :
h ps://astraromana.wordpress.com (h ps://astraromana.wordpress.com)
Rugăm călduros cititorii să urmărească site-ul h p://www.timocpress.info
(h p://www.timocpress.info), al fraților noștrii din Timoc Serbia, de unde veți obține imagini și
ultimele știri despre persecuția românilor. Vă mai rugăm pe toți să nu ne uitați și să ne trimiteți
e-mail-ul prietenilor și al tuturor celor care au e-mail-uri în fiecare sat. Noi facem toate aceste
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proceduri continuu, săptămânal și gratis. Pentru donații:
Cont BCR Timișoara: RO33 RNCB 0249022489120001
Cod fiscal: 3981842 Timișoara-România

Dumnezeu să vă dea sănătate!

Filed under: Astra romana, Istorie, Revista | Tagged: aromânii?, Cine sunt | Leave a comment »

AUTORITĂŢILE DIN SERBIA MONITORIZATE CU
PRIVIRE LA APLICAREA NORMELOR EUROPENE

Posted on Iunie 30, 2011 by Ilija
În baza unui acord de parteneriat, Asociația „Răsăritul Românesc” din Republica Moldova și
Comitetul pentru Drepturile Omului din Negotin au luat decizia monitorizării modului de aplicare
de către autoritățile din Serbia a Rezoluției 1632/2008 și a Recomandării 1845/2008 ale Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la situația minorității românești din zonele istorice
Timoc, Morava, sudul Dunării și Voievodina.
Președintele Asociației „Răsăritul Românesc”, Vlad Cubreacov, a declarat că se impune acest demers
pentru sprijinirea eforturilor comunitare locale de reactivare, organizare și afirmare, mai ales în Serbia
de nord-est, a vieții religioase în parohiile ortodoxe românești, a învățământului în limba maternă, a
introducerii acesteia în administrație și mass-media.

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/06/vlad-cubreacov.jpg)

„Dorim să determinăm administrațiile centrale și locale de stat din Serbia și nu numai să-și
revizuiască politicile față de revendicările românilor, să renunțe la procesul de deznaționalizare prin
asimilare și indiferență față de identitatea celei mai compacte minorități românești din Balcani și,
astfel, să contribuim la formarea unei atitudini constructive față de problemele lor identitare”, a
precizat Cubreacov.
Acesta fiind membru cu drepturi depline în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a
promovat proiectele Rezoluției 1632/2008 și Recomandării 1845/2008 în problema românilor din
Serbia, solicitând prin textul lor respectarea diversității culturale, blocarea oricărei tentative de
violență interetnică și promovarea spiritului de toleranță și a combaterii discriminării.
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În context, Vlad Cubreacov a subliniat că în dezbaterea Parlamentului European s-a pus exact
semnificația etnonimelor vlah și român, utilizate în Serbia de nord-est, dar, din păcate, „s-a menținut
opțiunea observatorilor sârbi prin care în acest spațiu există minoritățile române și vlahe”.
„Această eroare istorică nu poate fi îndreptată decât prin punerea pe ordinea de zi a Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei a unui nou Raport cu privire la identitatea populației din Timoc,
Morava și sudul Dunării. Rezoluția însă are caracter consultativ și de informare, pe când
Recomandarea 1845/2008 este cu titlu executoriu pentru Belgrad, ea definind precis minoritatea etnică
română/vlahă”, a afirmat Cubreacov.

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/06/duc59fan-pc3a2rvulovici.jpg)

La rândul său, președintele Comitetului pentru Drepturile Omului din Negotin, Dușan Pârvulovici, a
arătat că ambele entități ale societății civile din Serbia și Republica Moldova vor acționa atât pentru
respectarea drepturilor legitime ale minorității române din Timoc, Morava și sudul Dunării, cât și
pentru păstrarea unității ei.
În legătură „cu aberanta, regretabila dihotomie terminologică român-vlah”, Pârvulovici a spus că
ambele ONG-uri vor veghea ca aceasta să nu aibă efecte nocive asupra intereselor strategice ale
minorității naționale române din Serbia, în scopul garantării dreptului de a acționa pe plan lingvistic,
cultural, în învățământ, culte și crearea mediului european civilizator al minorității române, „în
eliminarea exclusivismului național și a oricărei forme de asimilare, a oricărei limitări de egalitate de
șanse, a excluderii oricărei forme de manifestare a discriminărilor și instigărilor extremiste.”
Potrivit sursei citate, drepturile elementare ale minoriții naționale române din Serbia formează
patrimoniul comun al întregii comunități etnice, iar exercitarea acestora nu poate fi posibilă decât în
condițiile unei reale democrații, prin unitate, și renunțarea definitivă la standardizarea așa numitei
limbi vlahe, inventată anume pentru divizarea minorității române din Serbia de nord-est.
Florian Copcea, VORBA NOASTRĂ NR:31 Mai 2011

MDRS SE DECLARĂ ÎMPOTRIVA OFICIALIZĂRII ARTIFICIALEI MINORITĂȚI VLAHE ÎN
SERBIA DE NORD-EST
Președintele Mișcării Democrate a Românilor din Serbia (MDRS), Dimitrie Crăciunovici, a solicitat
sprijinul Parlamentului European pentru determinarea autorităților sârbe să renunțe la procesul
agresiv de asimilare a românilor din zonele istorice Timoc, Morava și sudul Dunării. În declarația
făcută pentru AGERPRES acesta și-a arătat dezacordul față de prigoana românilor de către unele
instituții ale statului sârb care, prin inventarea minorității vlahe, duce la divizarea elementului
românesc în regiune.
„Românii din Serbia de nord-est sunt o realitate etnică de necontestat. Promovarea de către cercurile
anti-românești a unor teze false potrivit cărora populația vlahă nu are origine latină, vlahii fiind o
minoritate fără vreo legătură cu cea românească, consider că trebuie condamnată”, a precizat
Crăciunovici.
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(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/06/dimitrie-crc483ciunovici.jpg)

De asemenea, el a arătat că Parlamentul European are obligația de a îndrepta eroarea din Rezoluția
1632/2008 prin care termenul de „minoritate vlahă/română” a fost înlocuit cu sintagma „minoritate
română și vlahă” fapt care a dus la oficializarea a două minorități și le-a permis guvernanților să
favorizeze apariția limbii artificiale – limba vlahă. Potrivit sursei citate, „această anomalie istorică va
genera falsificarea rezultatelor ce vor fi obținute la Recensământul populației din 2011, unde românii,
abuziv, vor fi separați de cei care își zic vlahi, etnonim care de fapt înseamnă tot român și va duce,
inevitabil, la deznaționalizarea lor”.
„În urmă cu aproape două luni am mai făcut un demers identic. Am adresat un memoriu
europarlamentarului Cristian Bușoi. Am cerut acolo să ne fie nouă, celor peste 300.000 de români din
Timoc, Morava și sudul Dunării care trăim în 154 de localități cu populație majoritar românească,
garantate drepturile de acționare pe plan lingvistic, cultural, în învățământ și culte în spiritul
societății care militează pentru democrație, valori civice și integrare europeană”, a afirmat
Crăciunovici.
El a mai arătat că Belgradul manifestă dezinteres pentru românii din Serbia de nord-est, o dovadă în
acest sens fiind decizia prin care așa numiții vlahi au fost susținuți să-și creeze și un consiliu –
Consiliul Național al Minorității Vlahe, care este finanțat de la bugetul statului cu sume uriașe pentru
a apăra și proteja etnicii vlahi, în timp ce românii sunt pe nedrept abandonați. „Românii nu trebuie
scoși din istorie. Nimeni nu are acest drept. De aceea am solicitat intervenția Parlamentului
European”, a concluzionat Crăciunovici. El a fost de părere că prin încetarea de către autoritățile
sârbe a oricăror ostilități împotriva minorității românilor din Serbia, aceștia vor avea posibilitatea să-
și conserve, dezvolte și exprime identitatea etnică, culturală și religioasă.
Florian Copcea VORBA NOASTRĂ NR.31, Mai 2011

Cum a încercat Antonescu să alipească Timocul României
Timocul iugoslav este zona cuprinsa între râul Morava (la vest), Dunare (la nord) si frontiera bulgara,
locuit fiind de o numeroasa populatie româneasca, care ocupa teritoriul celor patru judete: Craina,
Pojarevat, Timoc (doua plase: Zaicear si Bollievat) si Morava (plasele Parachin, Despotovat si Resava).
Suprafata regiunii locuite în majoritate de români era de circa 13.000 km2.Românii/vlahii din Estul
Serbiei traiesc în 328 de sate si 20 de orase de-a lungul vaii Dunarii, de la Veliko Gradiste la muntii
râului Timok, în valea Morava (majoritatea la est de Velika Morava, dar si în unele zone de pe malul
vestic), în Homolje (pe o suprafata întinsa) si Timok Krajina.

Hitler ocupa Iugoslavia
Problema românilor timoceni, a relatiilor lor cu România, a unui eventual ajutor dat de autoritatile de
la Bucuresti, a constituit o preocupare a forurilor românesti de decizie doar în masura în care nu erau
potentiale puncte de divergenta majora cu aliatul traditional de la vest si oricum nu sub forma unei
alipiri a regiunii la România. Problema Banatului era prioritara, înca de la Conferinta de pace de la
Paris!
Din primavara anului 1941, în conditiile desfasurarii foarte rapide a evenimentelor din Balcani,
problema a intrat din nou în atentia forurilor – de aceasta data militare – de decizie.
La 6 aprilie 1941, Wehrmachtul a intervenit pe frontul din Balcani, Hitler ordonând ocuparea
Iugoslaviei, ca urmare a modificarilor politice produse la Belgrad: la 27 martie 1941, în urma unei
lovituri de stat, regentul Paul, care, cu doua zile înainte aderase la Pactul Tripartit, a fost înlaturat de
la conducere. Noul guvern, condus de Dușan Simovič, a refuzat sa ratifice aderarea la Pact si a
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semnat, la 5 aprilie 1941, un pact de neagresiune cu Uniunea Sovietica.

România îsi reafirma libertatea
Hitler a hotarât sa „zdrobeasca Iugoslavia din punct de vedere militar si statal, ordonând
comandamentului armatei de uscat si celui al aviatiei militare sa faca pregatirile militare
corespunzatoare.
În seara zilei de 5 aprilie 1941, Legatia germana din Bucuresti a primit indicatia sa-l informeze oficial
pe Conducatorul Statului român, generalul Ion Antonescu, de ofensiva împotriva Iugoslaviei, ce
urma sa înceapa în ziua urmatoare.
Antonescu a declarat ca România nu ridica nici un fel de pretentii teritoriale fata de Iugoslavia, cu
care a întretinut totdeauna relatii de prietenie, desi Mussolini îi ceruse acestuia, prin ministrul
plenipotentiar la Bucuresti, Ghigi, sa ridice pretentii cu ocazia apropiatei împartiri a Iugoslaviei.
La 8 aprilie 1941, România si-a reafirmat neutralitatea, în ciuda faptului ca avioane iugoslave
bombardasera Orsova, ca raspuns la atacul aerian german asupra Belgradului, atac efectuat cu
avioane care decolasera de pe aeroporturi românesti.
Pozitia autoritatilor române afirmata în acest fel s-a modificat, la aflarea vestii cu privire la hotarârile,
luate de Ribbentrop si Ciano, la Conferinta de la Viena, din 20-22 aprilie 1941, privitoare la împartirea
Iugoslaviei.

Antonescu face o încercare slaba de revendicare a Timocului
La 23 aprilie 1941, Ion Antonescu a adresat un memorandum guvernului german si celui italian în
care se preciza ca, desi România nu a urmarit pâna în prezent o expansiune teritoriala pe seama
Iugoslaviei, considerabilele concesii facute Ungariei si Bulgariei au creat o situatie noua. Mai exact, el
solicita, în afara de o revizuire generala a frontierelor Europei de sud-est, alipirea la România a
Banatului iugoslav si crearea unei Macedonii libere, cu administratie autonoma a regiunilor locuite de
românii din Valea Timocului si Vardarului.
Dar Hitler avea alte planuri cu regiunile respective. În timp ce Banatul de vest fusese deja promis
Ungariei, în regiunea Portilor de Fier, la propunerea lui Neubacher urma sa se construiasca o
hidrocentrala în vederea aprovizionarii satelor dunarene cu electricitate, zona aflata sub „garantia
colectiva” a statelor ce aveau interese în aceasta zona.

Doar ajutoare materiale
Preocuparea autoritatilor românesti, mai cu seama militare, fata de românii din Valea Timocului
iugoslav s-a materializat fie în acordarea de ajutoare materiale, fie în demersul facut catre forurile
militare germane pentru eliberarea acestor români din afara României din lagarele de prizonieri din
Germania.
Ca dragostea si politica nu prea au nimic în comun, se vede din scrisorile trimise de timocenii aflati în
lagarele românesti conducatorului statului român – anexate – si din atitudinea perfect logica, din
punct de vedere politic, a generalului Antonescu, pentru care totdeauna a prevalat, dincolo de orice
fel de sentimente, interesul national. Si interesul national îi dicta sa nu irite în acel moment cu
ridicarea unei probleme care era minora în raport cu altele mult mai grave: Basarabia si Ardealul de
Nord.
Dana Honciuc
Un articol de pe WWW.historia.ro

PACTUL MOLOTOV – RIBBENTROP
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(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/06/semnarea-pactului-molotov-ribbentrop.jpg)

Semnarea pactului MOLOTOV-RIBBENTROP

La 23 august 1939 Uniunea Sovietică și Germania, urmărindu-și propriile scopuri și aparent căzând
de acord, au parafat nefericitul tratat, cunoscut sub numele „Pactul Molotov-Ribbentrop”.
Consecințele acestuia au fost dezastruoase pentru România, iar unele mai dăinuie și astăzi. Urmare a
prevederilor pactului, Uniunea Sovietică a prezentat României ultimatumul prin care aceasta din
urmă era obligată să părăsească pământurile strămoșești ale Basarabiei și ale nordului Bucovinei, într-
un interval imposibil de realizat și pe care chiar sovieticii l-au călcat în picioare.
Sub conducerea Regelui Carol al II-lea Consiliul de Coroană a hotărât abandonarea cetățenilor români
și a teritoriilor amintite, fără opunerea unei minime rezistențe, hotărâre condamnată de întreaga
populația românească. Dintre puținii care au avut demnitatea de a se împotrivi acestei decizii voi
aminti pe marele savant Nicolae Iorga și pe generalul Ion Antonescu.
La data de 26 iunie 1940, Viaceslav Molotov a prezentat ministrului României la Moscova, Gheorghe
Davidescu, nota ultimativă prin care sovieticii cereau românilor să părăsească teritoriul Basarabiei și
al nordului Bucovinei. La 28 iunie 1940, sovieticii au adresat Romaniei o noua notă ultimativă, prin
care cereau ca evacuarea

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/06/semnatura.jpg)

Basarabiei și a nordului Bucovinei, de către autoritațile române să fie realizată în patru zile.
Populația din teritoriile menționate a fost anunțată abia în dimineața zilei de 28 iunie 1940, de intrarea
iminentă a trupelor sovietice în Cernăuți, Chișinău, Tighina și Cetatea Albă. Nu fusese luată nici o
măsură prealabilă, deși cu luni de zile înainte, factorii de răspundere știau, că Uniunea Sovietică avea
în vedere reanexarea Moldovei dintre Prut și Nistru. Nerespectând termenul pe care l-au impus în a
doua nota ultimativă, sovieticii au ocupat orașele Cernăuți și Chișinău încă din data de 29 iunie 1940.
Mulți români nevinovați au căzut victime abuzurilor Armatei Roșii, comise asupra celor care încercau
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să se refugieze dincoace de Prut, una din dureroasele amintiri fiind măcelul românilor secerați fără
milă de gloanțele grănicerilor sovietici, la Fântâna Albă, în Bucovina. Purtau în față un steag alb și
însemne religioase (icoane, prapuri și cruci din cetină). Erau neînarmați și aveau asupra lor doar
merinde pentru drum. Numărul exact al victimelor nu s-a aflat și este puțin probabil să se afle
vreodată, dar puținii supraviețuitori amintesc de un număr cuprins între 3.000 și 5.000 de săteni.
După masacru răniții au fost târâți până la cinci gropi comune săpate dinainte, unde au fost ingropați,
unii fiind încă în viață: bătrâni, femei, copii, sugari – vii, morți sau muribunzi. Câțiva, „mai norocoși”,
au fost arestați de NKVD din Hliboca (Adâncata) și după torturi înfiorătoare, au fost duși în cimitirul
evreiesc din acel orășel și aruncați de vii într-o groapă comună, peste care s-a turnat și s-a stins var.
După câteva zile, mii de familii au fost urcate în trenuri și deportate în Siberia, numai pentru „vina”
de a fi români.

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/06/nicolae-iorga.jpg)

Nu după mult timp în ziarul „Universul” a apărut impresionantul articol al marelui savant Nicolae
Iorga (foto stânga jos ), sub titlul „DE CE ATÂTA URĂ?” pe care îl redau:
„Se adună și cresc văzând cu ochii documentele și materialele, actele oficiale și declarațiile luate sub
jurământ. Înalți magistrați și bravi ofițeri, care și-au riscat viața ca să apere cu puterile lor retragerea și
exodul românilor, au văzut cu ochii lor nenumăratele acte de sălbăticie, uciderea nevinovaților,
lovituri cu pietre și huiduieli. Toate aceste gesturi infame și criminale au fost comise de evreimea
furioasă, ale căror valuri de ură s-au dezlănțuit ca sub o comandă nevăzută.
De unde atâta ură?
Așa ni se răsplătește bunăvoința și bunătatea noastră?
Am acceptat acapararea și stăpânirea iudaică multe decenii și evreimea se răzbună în ceasurile grele
pe care le trăim. Și de nicăieri o dezavuare, o rupere vehementă și publică de isprăvile bandelor
ucigașe de sectanți sangvinari. Nebunia organizată împotriva noastră a cuprins târguri, orașe și sate.
Frații noștri își părăseau copiii bolnavi, părinții bătrâni, averi agonisite cu trudă. În nenorocirea lor ar
fi avut nevoie de un cuvânt bun, măcar o fărâmă de milă. Sprijin cald și un cuvânt înțelegător, fie și
numai sentimental, ar fi fost primit cu recunoștință. Li s-au servit gloanțe, au fost sfârtecați cu
topoarele, destui dintre ei și-au dat sufletul. Li s-au smuls hainele și li s-a furat ce aveau cu dânșii, ca
apoi să fie supuși tratamentului hain și vandalic. Românimea aceasta, de o bunătate prostească față de
musafiri și jecmănitori, merita un tratament ceva mai omenesc din partea evreimii, care se lăuda până
mai ieri că are sentimente calde și frățești față de neamul nostru în nenorocire.” N. Iorga
„Ultimatumul sovietic de la 26 iunie 1940 și anexarea teritoriului dintre Prut și Nistru, la Uniunea
Sovietică, a fost întâmpinată cu bucurie de evreii din aripa stângă și comuniști.” (Alexandru Șafran,
fost Rabin Șef al evreilor din România – declarație din anul 1946)
Apreciez deosebit de relevant și comentariul lui Paul Goma din lucrarea sa, „BASARABIA ȘI
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„PROBLEMA”:
„Nu am auzit să fi existat vreun singur evreu, atunci, acolo, în Basarabia-Bucovina „Săptămânii roșii”
(28 iunie-3 iulie 1940) care să fi protestat verbal – necum să se opună – coreligionarilor beți de ură (de
rasă, nu de clasă) care s-au dedat la acte de pură bestialitate. Victime: Românii militari în retragere,
Românii civili porniți în refugiu… (…) Firește, „nu toți Evreii”, scriind despre cauza masacrării
Evreilor de către Români, între anii 1941 și 1943, „ignoră” adevărul cronologic, istoric, acela care
spune:
– întâi a avut loc cedarea Basarabiei, a Bucovinei de Nord și a Ținutului Herța, evacuarea tragică
(pentru Români și numai pentru ei), între 28 iunie și 2 iulie 1940;
– abia apoi, la 29 iunie 1941 a fost pogromul de la Iași, primul act sângeros – victime : Evreii din
România
Adevărul spune: „evacuarea” armatei și a civililor din teritoriile cedate a constituit, din partea
Evreilor, nu a Rușilor ocupanți – o agresiune sălbatică, fanatică, rasistă, anti-românească, anti-goi,
anti-creștină; și încă mai spune: agresiunea EVREILOR în timpul evacuării, împotriva militarilor și a
civililor români din teritoriile cedate a însemnat „Ochiul-prim”, iar ce s-a întâmplat după un an de
zile – inadmisibil, reprobabil – „Ochiul-scos”. „Ochiul-scos” a fost răzbunarea Românului pe Evreu.”
Referitor la pogromul de la Iași, Mihai Pelin combate cu documente afirmațiile nefondate și nereale,
făcute în presa vremii de publicistul Curzio Malaparte: „Fapt dovedit, principala răspundere a
masacrului de la Iași revine elementelor din Organizațiile TODT și SS, existente în oraș, chiar dacă
generalul german Eugen Ri er von Schöbert nu părea a fi un nazist înfocat…” (Josif Constantin
Drăgan, MAREȘALUL ANTONESCU ȘI RĂSBOAIELE DE REÎNTREGIRE, vol. 1, Cannaregio-
Veneția, Ed. Nagard, 1986, documente,p.576).

DIKTATUL DE LA VIENA
Între 28 iunie și 7 septembrie 1940, România a pierdut 99.926 kmp cu 6.829.288 locuitori. Prin acordul
de la Craiova, a retrocedat Bulgariei Cadrilaterul, iar la 30 august 1940 României i-a fost impus
Diktatul de la Viena, prin care a fost silită să cedeze 43.492 km² din teritoriul Transilvaniei, în
favoarea Ungariei.
S-a abătut o avalanșă de crime, torturi și violuri comise de trupele și organizațiile horthyste împotriva
locuitorilor români din localitățile ocupate: în noaptea de 13/14 septembrie 1940, „Comuna Ip a fost
teatrul unui sălbatic act de violență. La începutul nopții echipe de ostași unguri, însoțite de iredentiști
și membri ai Gărzii Naționale au scos din case pe toți românii care nu fugiseră, i-au bătut până la
sânge și i-au schingiuit, zdrobindu-le oasele și smulgându-le unghiile, apoi, fără a ține seamă de sex și
vârstă, i-au împușcat cu focuri de armă și de mitralieră. Femeile au fost batjocorite, iar copii spintecați
(…) după măcel a urmat jaful cadavrelor și al caselor celor omorâți. Cadavrele au fost cărate cu
căruțele – unii încă mai respirau – și îngropate într-o groapă comună, de 35/25 m, peste care s-a turnat
var și apoi pământ. ” Au căzut victime 157 de români, copii, femei, bătrâni și bărbați. (Arhiva MAI,
fond documentar, dosar nr. 10, vol. 16, p.217)
Au urmat atrocități comise de armata horthystă, de Poliția Regală Maghiară și de diverse organizații
ungurești, maltratarea și expulzarea preoților și a intelectualilor români.
Iată ce scria publicistul american, Milton G. Lehrer, martor al unor astfel de atrocități, în lucrarea sa
LES ASSASINATS: „Comuna Trăznea a fost ocupată de trupele ungurești, la 9 septembrie 1940. Ca și
când armata de ocupație ar fi executat un ordin primit, îndată ce satul a fost invadat de soldați, un
veritabil potop de foc și sânge s-a abătut asupra lui. Toate armele moderne au fost utilizate pentru a
satisface instinctele brutale: puști, mitraliere, tunuri și grenade. După ce au fost trase primele salve,
soldații au pătruns în case și au asasinat pe oricine găseau în calea lor, incendiind casele”.
Un martor ocular descrie scenele de groază care au urmat: „După încetarea focului de arme, ungurii
au pus mâna pe copiii de români și îi aruncau, de vii, în văpaia focului (casele care ardeau n.a.),
arzând de vii în chinuri groaznice și mare jale răsuna în tot locul de plânsetele lor” Rezultatul
masacrului de la Trăznea: 263 români (copii, femei, bărbați, tineri și bătrâni). (Arhiva MAI fond
documentar, dosar 541, vol.122)
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22 IUNIE 1941
Franța și Anglia, aliații tradiționali ai României erau mult prea preocupați de propria situație, iar în
condițiile amintite, alinierea României la Reich devenise singura opțiune rămasă disponibilă pentru
recuperarea teritoriilor pierdute.
Având girul tuturor românilor, la 22 iunie 1941 Conducătorul Statului, generalul Ion Antonescu, a dat
celebrul ordin de zi: „OSTAȘI, VĂ ORDON TRECEȚI PRUTUL! ” luptând alături de trupele germane
împotriva URSS. Armata Română a fost întâmpinată cu multă bucurie și recunoștință de populația
românească din Basarabia și Bucovina.
Cunoscutul scriitor Constantin Virgil Gheorghiu, a cărui probitate morală nu poate fi pusă la îndoială,
a fost puternic marcat de realitățile din Basarabia, care stătuse doar un an în raiul comunist sovietic.
În volumul-document ARD MALURILE NISTRULUI , cu subtitlul: „Reportaj de război din teritoriile
dezrobite” autorul descrie, fără a le îndulci, o multitudine de aspecte ale tratamentului la care au fost
supuși românii de dincolo de Prut până în iunie 1941. Biserici pângărite, crime, maltratări, abuzuri,
supunerea la umilințe greu de descris, din partea bolșevicilor năvălitori și mai cu seamă din partea
localnicilor evrei. Dar veți afla mai multe decât v-aș putea relata eu din lectura fragmentului următor,
extras din paginile cărții sale,: „Aflu că dincolo de Nistru sunt mii de basarabeni tineri care muncesc
făcând șosele pentru retragerea rușilor. Supraveghetorii sunt evrei din Basarabia. Cea mai mică
greșeală, cel mai nevinovat cuvânt spus de vreunul din acești români basarabeni dezlănțuie furia
evreului care-i comandă.
Cu câteva zile înainte de a se retrage armatele bolșevice, evreii din Căușani au strâns din sate câteva
sute de căruțe în care au încărcat averile și le-au trecut Nistrul. Țăranii care le-au condus căruțele nu
s-au mai întors. Nu se știe ce s-a întâmplat cu ei. Evreii le spuseseră că or să-i împuște. Nici la
Căușani, nici la Ursoaica, nici în satele de pe întinderea Bugeacului și pe malul Nistrului nu am mai
întâlnit decât câteva vite. Fuseseră luați toți caii, toți boii, toate oile și căruțele, cirezi de mii de vite
(…) Un țăran tânăr, Oltu Boris îl chema, a fost luat de evrei pentru a lucra la șosele, dincolo de Nistru.
Cu o noapte înainte fugise trecând Nistrul înnot, în pielea goală, împreună cu alți doi prieteni.
– (…) Da, am venit în pielea goală, numai noi și sufletele noastre…
– În sectorul în care lucram eu era comandant unul Herșcu, care fusese negustor aici, la Ermoclia. În
fiecare zi împușca Herșcu câte unul de-ai noștri. Acolo, în taberele de muncă silnică nu exista altă
pedeapsă decât împușcarea. Evreul comandant era mai puternic decât orice dictator. Ne spunea că
după ce vom termina șoseaua, are să ne împuște pe toți, fiindcă suntem basarabeni trădători.
– Dar de mâncare vă dădeau?
– O sută de grame de pâine pe zi. Asta era hrana pe care trebuiau să ne-o dea, dar nu ne-o dădeau nici
pe-asta. Trăiam din mila românilor de dincolo de Nistru. Ne făceau câte o mămăligă pe care o
mâncam goală, pe furiș.” (Constantin Virgil Gheorghiu. ARD MALURILE NISTRULUI. București, ed.
GEEA, 1993, p.185)
Prin forța împrejurărilor, România s-a aflat, fără voia ei, în hățișurile marii conflagrații a celui de-al
doilea război mondial. Trecerea Prutului de către Armata Română a avut sprijinul întregii populații și
al partidelor politice. Mai târziu s-au auzit voci care au contestat trecerea armatelor române peste
Nistru.
Era oare posibilă oprirea la Nistru ? Din ce se știe astăzi și după cum afirmă chiar autorii tratatului de
ISTORIA ROMÂNILOR, vol. IX, apărut la Editura Enciclopedica, sub egida Academiei Române, în
2008, răspunsul este negativ. Legile aspre ale războiului nu permit jumătățile de măsură.
Era posibilă oprirea Armatei Române la granița de vest a țării? Ce-au căutat militarii români în
Ungaria, dar în Cehoslovacia? Răspunsul este același ca și în primul caz. Diferența constă în faptul că
la începutul războiului am fost aliați cu Germania, iar în al doilea, „aliați”, cu de-a sila, cu Uniunea
Sovietică.
„Toate sacrificiile făcute în luptele pentru eliberarea Ungariei și a Cehoslovaciei (aproape 200.000 de
militari români) au fost inutile. Victoriile românești nu au fost recunoscute, ci atribuite numai
trupelor sovietice”. (Josif Constantin Drăgan, MAREȘALUL ANTONESCU ȘI RĂSBOAIELE DE
REÎNTREGIRE, vol. 1, Cannaregio-Veneția, Ed. Nagard, 1986).
Nu trebuie ignorat nici faptul, aparent nesemnificativ, că trupelor românești le-a fost blocată intrarea
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pe teritoriul Germaniei, un motiv în plus de a nu-i fi recunoscut României, statul de țară
cobeligerantă, cu consecințele cunoscute astăzi.
S-au consumat cisterne de cerneală pentru a fi „descrise” „crimele” românilor pe frontul de est,
exagerându-se voit „chestiunea evreiască” și numărul victimelor. Se impune să știm că cele mai multe
„dovezi” prezentate pentru a susține aceste acuzații s-au materializat prin „mărturii” subiective ale
unor „martori”, mai mult sau mai puțin oculari, sau prin relatări indirecte.
În mod deliberat sunt ignorate sau ocultate, afirmațiile unor mari personalități evreiești, din acele
vremuri tulburi ale războiului, cum este și cazul declarației ce urmează:
„Subsemnatul Wilhelm Filderman, Doctor în Drept la Facultatea din Paris, fost Președinte al Uniunii
Comunităților Evreiești din România și Președinte al Uniunii Evreilor Români, domiciliat
actualmente în New York, USA, Hotel Alameda (…) declar următoarele: „ (…) În timpul perioadei de
dominație hitleristă în Europa, eu am fost în legătură susținută cu Mareșalul Antonescu. Acesta a
făcut tot ce a putut pentru a îmblânzi soarta evreilor expuși la persecuția germanilor-naziști. Am fost
martor al unor mișcătoare scene de solidaritate și de ajutor între români și evrei… Mareșalul Ion
Antonescu a rezistat cu succes presiunii naziste, care impunea măsuri dure împotriva evreilor. Aș
aminti doar câteva exemple:

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/06/marec59falul-ion-antonescu.jpg)

– Grație intervenției energice a Mareșalului Antonescu, a fost oprită deportarea a mai mult de 20.000
de evrei din Bucovina;
– El a dat pașaport în alb, pentru a salva evreii din Ungaria, a căror viață era în pericol;
– Grație politicii sale, bunurile evreilor au fost puse sub regim de administrare tranzitorie, care,
făcându-le să pară pierdute, le-a asigurat conservarea în scopul restituirii la momentul oportun.”
Este inuman și regretabil că un singur om a murit, pentru „vina” de a fi român, german, ungur, evreu
sau rus. Este evident și incontestabil faptul că s-au comis abuzuri și de o parte și de cealaltă, însă este
un gest la fel de criminal să acuzi o națiune întreagă, pe baza unor dovezi, deseori aflate sub semnul
incertitudinii al subiectivismului și chiar al falsului.

Ion Măldărescu – PAGINI CENZURATE, PAGINI OCULTATE

DE CE ATATA URA?
Scrisoare din New York 28 iunie 2011
Pe data de 12 ianuarie 2006 se nastea fiica noastra, Maria Bianca Carlan, in New York City, mai precis,
in spitalul Elmhurst. Nu am pararsit acest spital, pana cand certificatul de nastere american n-a fost
alcatuit si legalizat. Ei, bine, totusi, fetita este copilul a doi romani. Cum s-o lasam fara certificat de
nastere romanesc, adica fara cetatenia romana? Si am sunat la Consulatul Romaniei din New York
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pentru a cere lamuriri in legatura cu problema noastra. Marea ne-a fost mirarea sa aflam ca suntem
printre primele cazuri cand procedura devine mult mai complicata, mai anevoioasa. Inainte vreme, se
aducea certificatul de nastere american si pe baza lui se elibera certificatul de nastere romanesc.
Cineva, cu ganduri mari si tari, a hotarat ca-i prea simplu asa si nu strica sa-i punem pe romani la
treaba. Au intervenit apostile, aprobari noi de la diverse departamente si, bineinteles, mai multi bani
de cheltuit. Cu toate impedimentele am hotarat sa n-o lasam pe fetita fara certificat romanesc, implicit
cetatenie romana. Ne-am apucat serios de treaba, completand documente si fixand programari intru
rezolvarea problemei. Banuiala mea este ca s-a trecut la acest sistem complicat, tocmai pentru a
descuraja lumea de a obtine si al doilea certificat de nastere, destinat noilor locuitori ai planetei
noastre. Oricum, ne aflam aproape de vacanta de vara cand aveam planificat sa venim la Chisinau
pentru a o boteza pe fetita, ca o demonstratie de virtuozitate fata de declaratiile lui Vladimir Voronin
ca Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane n-are ce cauta in Basarabia. Cu Patriarhul Rusiei facuse un
adevarat spectacol artistic, insa Patriarhul Romaniei avea, chipurile, interdictie de a pasi dincolo de
Prut.
Cand dosarul copilului pentru cerificat romanesc a fost gata, ne-am prezentat la consulat ca sa lasam
acolo dosarul si a ridica documentul in toamna, la intoarcerea de la Chisinau. Mare ne-a fost mirarea
s-o vedem pe domnisoara consul zambind, spunand ca dosarul este alcatuit perfect si, pe acel motiv,
daca mai asteptam cinci minute, vom avea documentul eliberat pe loc. Evident ca ne-am bucurat si,
intra-adevar, dupa cateva minute cerificatul de nastere romanesc se afla in mainile noastre. N-am
stiut cum sa-i mutumim domnisoarei consul Roxana pentru amabilitatea si operativitatea dumneaei.
Cum este si firesc, am parcurs de sus in jos, cuvant cu cuvant, continutul certificatului. La urma am
facut ochii mari si am exclamat cat am putut de tare; UITATI-VA CU CE DATA A DEVENIT
MARIUCA CETATEAN ROMAN – 28 IUNIE 2006!!!!! N-a mai miscat nimeni un deget in incapere si
imediat am vazut numai capete plecate si, evident, triste. Mi s-au jilavit ochii si am promis
domnisoarei consul ca o vom vizita, in toamna, cand ne intoarcem de la Chisinau. Paralel cu calculele
ceresti ce ne-au adus la acea simbolica, trista data, absolut fara ca noi sa programam ceva, de ce oare
s-a instalat tacere si amaraciune pe fata celor prezenti? De „fericirea” ocuparii Basarabiei, nordului
Bucovinei si Hertei de catre trupele sovietice? De ura care s-a dezlantuit cu acest prilej, fata de tot ce-i
romanesc? De deportarile in Siberii de gheata, ce au urmat, acestei invazii? De inchiderea bisericilor si
prigonirea elitei intelectuale? Reluand titlul, intreb, ma intreb, va, cu respect, intreb; DE CE ATATA
URA? Si, daca invadatorul este recunoscut in istorie pentru cruzime, ma intreb, DE UNDE ATATA
URA DIN PARTEA CELOR CE-AU CONVIETUIT CU NOI, PARCA, DINTOTDEAUNA SI,
DINTR-O DATA, S-AU TRANSFORMAT IN FIARE? Nu cunosc nici un alt popor mai inclusiv, mai
primitor, mai ingaduitor decat poporul nostru, in toata Europa, si nu cred ca gresesc, afirmand acest
lucru despre mai toata lumea civilizata.
ASTAZI, IN CASA NOASTRA SE PLANGE CANTAND SI SE CANTA PLANGAND! MARIUCA A
DEVENIT, OFICIAL ROMANCA, PE 28 IUNIE 2006, IAR MARE PARTE DIN TRUPUL TARII A
FOST FRANT DE MISEII ACESTEI PLANETE, LA DATA DE 28 IUNIE 1940.
Am urmarit cu sufletul la gura ce s-a intamplat,astazi, cu acest prilej, in lumea noastra, romaneasca,
de la un cap la altul al globului. Si mi-a venit imediat in minte discursul maresalului cu prilejul
condamnarii sale la moarte de catre asa-zisul „Tribunal al Poporului”, maresalul fiind cel ce a
indraznit, primul, sa faca dreptate, pentru noi, nedreptatitii soartei. Dar, iata ce spune dansul;
„PREVAD UN AL TREILEA RAZBOI MONDIAL, CARE VA PUNE OMENIREA PE ADEVARATELE
EI TEMELII SOCIALE. CA ATARE, DUMNEAVOASTRA SI URMASII DUMNEAVOASTRA, VETI
FACE MAINE CE EU AM INCERCAT SA FAC ASTAZI, DAR AM FOST INFRANT! DACA AS FI
FOST INVINGATOR, AS FI AVUT STATUI IN FIECARE ORAS AL ROMANIEI. CER SA FIU
CONDAMNAT LA MOARTE SI REFUZ, DINAINTE, ORICE GRATIERE. IN FELUL ACESTA VOI
MURI PE PAMANTUL PATRIEI, IN SCHIMB VOI, CEILALTI, NU VETI FI SIGURI DACA VETI MAI
FI AICI, CAND VETI FI MORTI.”
Hai, sa nu uitam, totusi, ca „Ion far’ de mormant” a trecut, luptand, prin doua razboaie mondiale!
Pentru asta se cuvine sa meditam un pic asupra spuselor dansului si sa nu uitam ca, pentru noi,
indiferent ce-ar urma, singura solutie viabila este regasirea in spatiul Daciei istorice, ce ne-a asigurat,
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in ciuda tuturor vicisitudinilor, continuitatea si propasirea Neamului.

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/06/ion-caramitru-recital-new-york-2011.jpg)
Ion Caramitru – recital New York 2011

(h ps://astraromana.files.wordpress.com/2011/06/aurelian-octavian-popa-recital-new-york-2011.jpg)
Aurelian-Octavian Popa – recital New York 2011

Inca sunt sub influenta extraordinarului recital „EMINESCU”, sustinut de Ion Caramitru si Aurelian-
Octavian Popa la New York. Textul de inceput a fost scris de Mihai Eminescu la varsta de saisprezece
ani, adica in 1866, si se refera la TEORIA RELATIVITATII! Nu lipseste de aici decat celebra formula
matematica ce concluzioneaza respectiva teorie. In rest, suntem, de-a dreptul, in fata unei realitati;
MIHAI EMINESCU A EXPRIMAT TEORIA RELATIVITATII CU MULT INAINTEA DOMNULUI
ALBERT E. IN CONDITIILE IN CARE PRIMUL A FACUT-O LA DOAR SAISPREZECE ANI, IAR AL
DOILEA LA BATRANETE. Nu avem, oare, motive sa speram ca, trebuie sa fie un viitor demn si
pentru noi, cu asa oameni de valoare, cu asa istorie si…mai ales, cu atata credinta in Dumnezeu?
Viitorul nu va fi al celor cu mai multe arme nucleare, ci al celor cu mai mult Dumnezeu, cu mai multa
credinta!
In speranta ca la ora 14:00, astazi, macar ne-am imaginat tancurile si avioanele, venind peste noi,
dinspre Kremlin, inchei, dorind fiecaruia gandurile cele mai fratesti, cele mai sincere si pline de
speranta „de e pace, de-i razboi”, vorba Luceafarului nostru.

La ceas plin de tristete,
28 iunie 2011,
din New York,
acelasi Florin Carlan

Cum să scriem și să citim românește
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Fiecare limbă are alfabetul ei, astfel limba rusa, sârba, bulgară, ucraineană, fiind limbi slave au alfabet
cirilic. Popoarele cum sunt: Polonezii, Cehii, Slovacii, Croații si alții, au alfabet latin pentru că acesta
are caracter universal și este raspândit în toata lumea. În felul acesta limba sârbă sau bulgară fără
alfabetul latin ar rămâne o limbă limitată doar la cultura slavonă și n-ar avea deschiderile necesare
pentru a-și înfrumuseța și îmbunătății cultura pe care o oferă alfabetul și limba latină. Noi ca Românii
așa numiți Vlahi din Peninsula Balcanică avem nevoie de un alfabet latin, haina potrivită pentru
civilizația și cultura noastră ca popor de origine romană sau latină.
Limba română are 27 de semne sau litere(slove).

Iată alfabetul limbii române:
ALFABETUL
Română sârbă – Exemple
A, a A, a – Ana, alb, avion
B, b B, b – Barbu, bani, bucuros
C, c K, k – Cristina , cocoș, cal, codru
D, d D, d – Dana, Decebal, Daci, deal, dor
E, e E, e – Eva, Elveția, Everest, elev, elefant
F, f F, f – Florin, farmec, floare
G, g G, g – Galați, glas, gaină
H, h H, h – Horea, hoț, hoinar, hârtie
I, i I, i – Ion, inima,inel, iaurt
J, j Z, z – Jana, joc, jena, jos
K, k K, k – Kenya, kilogram, karate
L, l L, l – Laura, lalea, lene, leu
M,m M, m- Maria, Marcel, masa, măreț
N, n N, n – Nicola, Nicoleta, nas, număr, nebun
O, o O, o – Oana, oală, oaie, oameni
P, p P, p – Petru, Păcală, picior, palmă
R, r R, r – Radu, râu, rață
S, s S, s – Sandu, soare, senin, sarmale
Ș, ș S, s – Șibenic,, șal, șarpe
T, t T, t – Tănase, tren, tată, Turc
Ț, ț C, c – Țara Românească, țap, ține
U, u U, u- Ungaria, urs, urmă
V, v V, v – Viorica, vulpe, văduv
X, x – Xenia, xenofob, xerox
Z, z Z, z – Zaharia, zodie, ziua, zahăr

Alte semne românești:
Ă, ă – casă, masă, mireasă, grasă
Â, â – mâncare, câine, râs, român, sârb
Î, î – învățător, înțelept, înghețata
Ț. ț – țară, țăran, țânțar, țeava
Q, q – status-quo
W, w- Walter, Washington
Y, y – Yugoslavia, York

Grupări de litere:
Ge, ge – Gelu, ger, geam
Gi, gi – Gina, ginere, girofar
Ghe, ghe- Gheorghe, ghem, ghete
Ghi, ghi – ghindă, ghiveci, ghiocei
Ce, ce – Cezar, ceas, cetate
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Ci, ci – cina, cineva, cireșe
Che, che- cheltuială, cheie, chef
Chi, chi – China, chinez, chin, chipiu

Aceasta rubrică va fi permanenta, apărând în fiecare număr, pentru a putea oferi tuturor alfabetul
limbii române, să învățăm singuri limba noastră sfântă

30.06.2011 CRISTEA SANDU TIMOC
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