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Aceastã carte vorbeºte despre una dintre insulele de românitate din
vecinãtatea þãrii noastre, pe cale de a se stinge într-un viitor nu prea
îndepãrtat.
Românii de pe Valea Timocului, la frontiera dintre Serbia ºi
Bulgaria,formau cãtre 1900 una dintre comunitãþile minoritare de o
mare vitalitate, prin numãr ºi culturã popularã. Originile românilor
timoceni coboarã cu aproape douã milenii din urmã. Ei aparþineau
marii pânze de romanitate, ce începea în Maramureºul românesc ºi
ajungea în Munþii Pind, în Grecia, înglobând Transilvania, Moldova
întreagã, Muntenia, Oltenia, Banatul, la nord de Dunãre ºi regiunile
Daciei Aureliene, la sud de fluviu. În mileniul ce a urmat invaziei ºi
stabilirii slavilor în Peninsulã, aceastã pânzã de romanitate s-a subþiat
în dreapta Dunãrii, constituindu-se insule vaste în mijlocul lumii slave
ºi greceºti, între care ºi cea de pe Valea Timocului. Contactele acesteia
cu românii din Oltenia ºi Banat i-au întãrit forþa demograficã ºi
identitatea culturalã în pragul epocii moderne. Dar crearea statelor
naþionale în regiune ºi noua lor politicã faþã de minoritãþi au dat o
grea loviturã românilor din vecinãtatea þãrii noastre. Dacã dãm crezare
recensãmintelor oficiale de acum aproape un secol, la sfârºitul
Primului Rãzboi Mondial în Serbia trãiau peste 300.000 de vorbitori
de românã, dupã alte surse chiar 500.000, în Bulgaria în jur de
100.000, în vreme ce în Ungaria vecinã se aflau 200.000 de români.
În zilele noastre, la trei generaþii distanþã, potrivit aceloraºi date
oficiale, în Serbia, numãrul vorbitorilor de românã a scãzut la un
sfert, în vreme ce în Ungaria a coborât la 20.000 - 30.000. Aceastã
situaþie faþã de minoritãþi contrasteazã cu politica promovatã de
guvernele de la Bucureºti, cu deosebire în anii interbelici ºi de dupã
1990. ªi nu sunt semne de schimbare în aceastã evoluþie a
comunitãþilor româneºti minoritare în Noua Europã, care a fãcut din
cultivarea diversitãþii lingvistice ºi culturale a minoritãþilor un punct
central al programului ei. Þãrile vecine, unele membre ale Uniunii
Europene, altele aspirante la acest statut, ºtiu doar sã pretindã drepturi
pentru minoritãþile proprii din regiune, nu sã ºi dea aceste drepturi
minoritarilor de pe teritoriul lor.
Domnul Cristea Sandu-Timoc este unul dintre românii timoceni care,
cu mai bine de ºase decenii în urmã, în anii grei ai ultimului rãzboi
mondial, trãgea semnalul de alarmã asupra agoniei lente a fraþilor
lui de limbã prin aceastã carte, dupã ce eºuase în încercarea de a
înfiinþa o ºcoalã româneascã în satul sãu natal, Zlocutea -
Alexandrovãþ din Timocul sârbesc. El nãdãjduia sã modifice cursul
evoluþiei comunitãþii româneºti din Timoc.
În deceniile ce au urmat, politica din Iugoslavia comunistã ºi din
Serbia postcomunistã a grãbit declinul românilor timoceni. Ajuns la
vârstã nonagenarã, autorul cãrþii face o nouã tentativã de a sensibiliza
autoritãþile române asupra situaþiei dramatice a fraþilor lui din Timoc
prin reeditarea operei sale.
Ce reprezintã baladele populare ºi cântecele lirice culese de domnul
Cristea Sandu-Timoc în satele din Timoc - nord-estul Serbiei ºi nord-
vestul Bulgariei cu ºapte decenii în urmã?
Mai întâi, ele sunt un certificat de autenticitate pentru limba curat
româneascã vorbitã de fraþii lui din dreapta Dunãrii. Poezia cântatã
de ei la nunþi ºi petreceri ne apare înveºmântatã în unul dintre
frumoasele graiuri ale limbii române, pusã însã sub interdicþie la el
acasã, în ºcoalã ºi în bisericã, de cãtre autoritãþile sârbe, iar vorbitorilor
graiului nu li se îngãduie sã se numeascã români. Mai apoi, cartea
evidenþiazã miezul comun de simþire ºi culturã popularã de pe cele
douã maluri ale Dunãrii. Eroii cântecelor bãtrâneºti de pe Timoc apar
ºi în baladele româneºti de dincoace de Dunãre, dupã cum eroi ai
poeziei populare din Oltenia ºi Banat sunt prezenþi ºi în cântecele
românilor de pe celãlalt mal al fluviului. În sfârºit, cartea subliniazã
rolul românilor timoceni de punte de legãturã între cultura româneascã
ºi sud-slavã, sârbã ºi bulgarã. Împrumuturi de motive ºi eroi din
literatura popularã de pe cele douã maluri ale Dunãrii au fost mijlocite
de comunitatea românilor de pe Timoc, aºa cum au semnalat la
vremea lor Nicolae Iorga, Lazãr ªeineanu, Ioan Bianu ori Nicolae
Cartojan.

Prof. dr. Stelian Brezeanu:

Românii din Timoc fac parte din categoria românilor uitaþi, a
românilor cenzuraþi. Trataþi cu indiferenþã în perioada interbelicã,
„ascunºi” cu grijã în perioada comunistã, fãrã ºcoalã ºi bisericã în
limba românã, lipsiþi de cele mai elementare drepturi de cãtre
autoritãþile sârbe ºi bulgare, care au ajuns sã le nege chiar ºi existenþa,
ei ºi-au pãstrat identitatea de români prin folclor.
I-am cunoscut prima datã acum aproape zece ani, când, în calitate
de expert guvernamental am vizitat Timocul sârbesc, sau Tribalia
Occidentalã, cum mai este cunoscutã. Pe Valea Mlavei, de la Pojarevac
(Passarowitz sau Podu Lung) pânã la Bor am întâlnit o lume
româneascã necunoscutã mie pânã atunci. Am vizitat apoi localitãþile
româneºti Slatina, Gamzigrad, Valaconie (Valea cu Anini), Zlot,
precum ºi comunitatea româneascã din Zaicear. Toþi
vorbeau o frumoasã limbã româneascã cu accente arhaice. În anul
urmãtor am fost consultant de specialitate pentru filmul documentar
realizat de Tudor Artenie ºi difuzat de televiziunea românã „Prea
aproape ºi prea departe de noi - Românii din Iugoslavia”. Între 1999
– 2000 am cunoscut românii din dreapta Timocului, din Tribalia
Orientalã sau Timocul Bulgãresc, unde locuiesc în 31 de sate din
jurul Vidinului, dar ºi în circa 70 de sate de-a lungul Dunãrii. Am
fost profund impresionat de tradiþiile pãstrate, de portul popular, de
cântecele ºi jocurile populare, pe care am putut sã le admir la ediþiile
a II-a, a III-a ºi a IV-a a Festivalului Folcloric Internaþional de cântece
ºi dansuri vlahe române de la Rabova ºi Vidin (la ediþiile a II-a ºi a
III-a fiind coorganizator). În aceste circumstanþe l-am cunoscut pe
dl. Cristea Sandu-Timoc, o legendã vie a românilor din cele douã
Timocuri ºi care ºi-a dedicat viaþa cauzei românilor de la sud de
Dunãre. Cãrþile Domniei Sale: „MÃRTURII DE LA ROMÂNII
UITAÞI”, Editura Astra Românã, 1995, „TRAGEDIA ROMÂNILOR
DE PESTE HOTARE”, ediþia a II-a (revãzutã), Editura Astra Românã
- Timiºoara, 1996 sau „VLAHII SUNT ROMÂNI” documente

Prof. Christian Cãpinaru:

Limba si Poezia Românilor din Timoc,


