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Evenimentul anului, care a 
marcat comunitatea 

românească din Serbia este de 
necontestat punerea în scenă a 

capodoperei eminesciene 
„Luceafărul”

Românii din Serbia cer urgentarea 
şi simplifi carea procedurilor de 

obţinere a cetăţeniei române

Societatea Culturală 
„Mihai Eminescu” din Straja
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Evenimentul anului, care a marcat comunitatea româ-
nească din Serbia este de necontestat punerea în scenă 

a capodoperei eminesciene „Luceafărul” cel mai lung şi 
frumos poem de dragoste din lume, după aproape patru 
decenii, premieră absolută titrată în limba sârbă,pentru 

comunitatea românească şi publicul sârb.
Evenimentul a fost sprijinit, susținut și fi nanțat de Aso-

ciația de interes obștesc „Românii Independenți din Ser-
bia” (RIS), iar punerea în scenă aparține prof. Nataliei Stan 
(Ș. G. „Coriolan Doban” – Coștei) și prof. Lenuței Urzescu 
(Ș. G. „Olga Petrov Radișici” – Vârșeț) cu angajamentul 
prof. Dr. Dorinel Stan și prof. Octavian Tudoran.

Spectacolul teatral a avut premiera la Vârșeț și Petro-
vasâla (Vladimirovaț), iar reprezentațiile în localitățile ro-
mânești din Timoc și Voivodina se vor relua atunci când 
depășim situația provocată de pandemia Covid-19.

Mulțumim anticipat societății civice românești din Bu-
curești care a manifestat interes pentru sprijinirea turneului 
în Valea Timocului (Nord-estul Serbiei), apreciind efortu-
rile Asociației „Românii Independenți din Serbia” la pro-
movarea culturii și imaginei României în Serbia.

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa numeroaselor ofi -
cialităţi :Alin Nicuşor, secretar I al Ambasadei României 
la Belgrad, Dinu Gheorghe, Consulul General al Consu-
latului României la Vârşeţ, Dragana Mitrovici, primăriţa 
oraşului Vârşeţ, Dr. Dorinel Stan, preşedintele Asociației 
„Românii Independenţi din Serbia”, Octavian Suciu, pre-
şedinte URS, directori ai institiților de învăţământ, institi-
țiilor publice, feţe bisericeşti, mass-media:  RTV Voivodi-
na,TV Lav, TV Banat, Radio Far, Radio Novi Sad, Radio 
Pančevo, pubicația „Glasul Cerbiciei’’ şi ziarul „Liberta-
tea”.

Evenimentul anului pentru românii din Serbia

Evenimente marcante
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În spaţiul cultural al societăţii contemporne româneşti 
din Serbia, publicaţia „Glasul Cerbiciei“, supranumi-
tă - Vocea românilor din Serbia, editată şi fondată de 
organizaţia de interes obştesc „Românii Independenți 

din Serbia” (RIS), ocupă un loc de primă importanţă în 
publicistica românescă, unde cultura, istoria  şi spiritu-
alitatea se reîntregesc în oglinda trecutului cu prezentul 

şi viitorul.

Revista tuturor românilor din Serbia reuşeşte cu 
mari eforturi şi sacrifi cii proprii să ducă spre noi 
orizonturi lumina şi adevărul sacru indiferent de 

constrângeri şi prejudecăţi.Publicaţia „Glasul Cerbiciei“ 
care a umplut un gol în peisajul publicistic românesc, nu 
este subordonată nimenui şi oferă o amplă imagine a re-
alităţiilor actuale, atitudine civică, investigaţii/incursiuni 
culturale şi isorice în galaxia etnicilor  români din Serbia.

Revista Glasul Cerbiciei - Vocea Românilor din Ser-
bia, reprezintă o platformă culturală  şi istorică de excepţie 
pentru românii din Serbia, un veritabil laborator de idei, 
opinii,concepte, atitudini civice privind perspectivele co-
munităţii româneşti, fără însă a ignora  societatea civică 
/ mediul asociativ şi tradiţiile de referinţă. Prin varietatea 
subiectelor propuse, prin acoperirea problematicii întregii 
comunităţi româneşti din Serbia, respectiv Valea Timo-
cului, Valea Moravei, Valea Dunării, Voivodina (Banat) 
şi regiunea  Belgradului, revista de actualitate, cultură şi 
istorie românească, reprezintă un exemplu de consecvenţă 
şi tenacitate în promovarea valorilor identitare româneşti. 
La scurt timp de la apariţie, notorietatea acestei reviste a 
depăşit graniţele comunităţii româneşti din Serbia, ea fi ind 
apreciată la nivel internaţional, adică de românii de pretu-
tindeni. 

Nu întâmplător, revista fondată de Românii Indepen-
denţi din Serbia (RIS) este SINGURA publicaţie din Ser-
bia prezentată în Catalogul Asociației Jurnaliştilor Români 
de Pretutindeni (AJRP), ediţia a I-a din 2013 şi ediția a II-a 
din 2021 unde sunt prezentate cele mai importante reviste 
ale românilor de pe mapamond (R. Moldova, Statele Unite 
ale Americii, Izrael, Canada, Ungaria, Italia, Noua Zelan-
dă, Grecia, Ucraina, Australia, Belgia, Austria,Cehia, Ger-
mania, Olanda şi Serbia).

Publicația „Glasul Cerbiciei“, ajunsă la al 18-lea nu-
măr, (având o tradiţie de 12 ani), prezintă cele mai im-
portante evenimente şi activităţi, demersuri şi solicitări ale 
Asociaţiei „Românii Independenţi din Serbia“ şi alianţei 
unice româneşti - Uniunea Românilor din Serbia (URS).

Profi lul revistei este cel al unei publicații de actualitate 
şi atitudine civică, cultură şi istorie cu un spectru larg de 
preocupări, destinat sufl etului şi neamului românesc din 
Serbia şi de pretutindeni. Remarcăm şi de această dată su-

marul bogat şi diversifi cat, o bogată tematică cu articole de 
o amplă deschidere culturală, în condiţii grafi ce deosebi-
te. Revista se distribuie gratuit în ţară şi străinătate, poate 
fi  descărcată de pe pagina de Facebook a Asociaţiei RIS, 
respectiv poate fi  citită gratuit în format PDF pe site-ul  
www.ris.org.rs.

Numărul de faţă alocă spaţii largi societăţii civice, atât 
în ceea  ce înseamnă proiectul  istoric – Uniunea Români-
lor din Serbia (Ursul-românesc), prezentarea unor organi-
zaţii româneşti, cât şi în privinţa relaţiilor dintre acestea.
Acest număr se evidenţiază prin bogăţia de informaţii, 
diversitate, prin ţinuta ştiinţifi că deosebită. Şi de această 
dată colegiul redacțional a reuşit să aducă cititorilor ma-
teriale inedite semnate adât de publicişti consacraţi, dar şi 
debutanţi.

Ïn cele 40 de pagini pot fi  citite articole de atitudine şi 
actualitate civică, cultură, istorie, artă, literatură, spirituali-
tate, destin românesc, etnografi e, patrimoniu cultural, ana-
lize şi comentarii, studii culturale, evenimentele majore cu 
acţiunile, solicitările şi demersurile RIS-ului şi URS-ului 
şi multe altele.

Glasul Cerbiciei îşi continuă traseul pe cărările identi-
tare şi spirituale urmărind obiectivul echilibrat în lumina 
gândului bun, precum atât de potrivit scrie pe frontspiciul 
revistei „Prin cultură la identitate şi spiritualitate”. 

Publicaţia „Glasul Cerbiciei“ a devenit în scurt timp vo-
cea şi manifestul românilor din Serbia. Numărul 18/2022 
- serie nouă apare cu sprijinul Consiliului Național al Mi-
norităţii Naţionale Române din Serbia(CNMNR), iar cheia 
succesului în viitor al publicaţiei este continuitatea.Publi-
caţia tuturor românilor din Serbia, dă glas, nu doar româ-
nilor din Serbia, dar şi românilor de pretutindeni, este şi 
rămâne în continuare apreciată de benefi ciari, ceea ce este 
valorifacat pe harta publicistică a românilor de pretutin-
deni, deschizându-se noi şi noi colaborări, oportunități şi 
perspective.                                              

Dr. Dorinel Stan

GLASUL CERBICIEI PE HARTA PUBLICISTICĂ A 
ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI

Refl ecţii internaţionale

Acest număr apare cu sprijinul Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia
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Apel către Președintele, Guvernul și Parlamentul Ro-
mâniei, semnat de Uniunea Românilor din Serbia (21 

de  asociatii/organizatii) care solicită „Vizită de infi rma-
re și consultări la București”.

SCRISOARE DESCHISĂ
 
Către : PREȘEDENȚIA ROMÂNIEI,
Excelenței Sale, Domnului Președinte al României, 

KLAUS IOHANNIS
 PRIM – MINISTRUL ROMÂNIEI, Excelenței Sale, 

Domnului FLORIN – VASILE CÎȚU
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE, Excelen-

ței Sale, Domnului BOGDAN LUCIAN AURESCU 
CAMERA DEPUTAȚILOR, Excelenței Sale, Domnu-

lui Președinte LUDOVIC ORBAN 
SENATUL ROMÂNIEI, Excelenței Sale, Doamnei 

ANCA PALIU DRAGU 

Excelențe,
Luând în considerare apărarea drepturilor și intereselor 

majore ale românilor din Serbia, în pofi da piedicilor, ami-
nozităților și divergențelor, după decenii în care românii 
din Serbia au fost divizați la nord (Banat) și sud de Dunăre 
( Timoc), generația de azi, în lupta pentru emancipare so-
cio-culturală, identitară și spirituală, a recurs la UNIREA 
ISTORICĂ FRĂȚEASCĂ a românilor de pe întreg teri-
toriul Serbiei, atunci când fi rul unității de neam și limbă a 
fost înnodat. Un vis istoric secular s-a împlinit, pe 1 De-
cembrie 2016 – unifi carea românilor din Serbia (Timoc și 
Banat).

După grele încercări de coagulare a mediului asociativ 
românesc din Serbia și crearea unui nucleu puternic al ro-
mânismului, Adunarea constitutivă a UNIUNII ROMÂNI-
LOR DIN SERBIA (URS), care devine persoană juridică 

s-a desfășurat într-o zi cu semnifi cații profunde pentru toți 
românii,1 Decembrie – Ziua Marii Uniri și Ziua Națională 
a României. Ziua de 1 Decembrie 2016, a rămas în memo-
ria colectivă și individuală a tuturor românilor din Serbia 
și reprezintă un act istoric prilejuit de Unirea celor mai 
importante și reprezentative organizații / asociații româ-
nești din Timoc, Valea Moravei, Valea Dunării, Voivodina 
(Banat) și regiunea Belgradului, adică societatea civică/
mediul asociativ într-un nucleu – alianță unică româneas-
că, denumită sugestiv, Uniunea Românilor din Serbia sau 
așa cum este cunoscută aici și dincolo de graniță, Ursul ro-
mânesc. La fondarea federației unice românești, la Clado-
va pe 1 Decembrie 2016 și-au unit forțele 13 organizații/
asociații cu prefi x românesc. În prezent, numărul organi-
zațiilor care constituie asocierea societății civice, a crescut 
la 21, ceea ce înseamnă ¾ din numărul total de organizații 
cu caracter românesc din Serbia.

Amintim organizațiile /asociațiile, sediul și numele 
președinților care au scris istorie.

 
1. Românii Independenți din Serbia, Vârșeț – Dr. Do-

rinel Stan 
2. Renașterea Românilor din Serbia, Boljevaț – Vlada 

Savici 
3. Unirea Românilor, Majdanpek – Ljubomir Brându-

șan 
4. Românii Împreună, V. Gradiște – Jiva Momirovici 
5. Familia,Petrovăsâla – Trăian Trifu Căta
6. Inițiativa Românilor din Serbia, Bor – Boian Bar-

buțici
7. Banatica,Panciova – Octavian Suci
8. Centrul Cultural Informativ al Românilor, Brestovaț 

– Daniel Petcovski
9. Agenția pentru Informare și Documentarea Români-

lor din Serbia, Șljvik – Zoran Sibinovici

E timpul să susţinem românii din Serbia

Demersuri şi solicitări fără răspuns
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10. Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din 

Serbia, Ranovaț, Dragan Stojanjelovici
11. KUD Alexa Nicolici, Osnici – Bane Kraciunovici 
12. Podul lui Trăian, Svilajnaț, – Ante Zurconu
13. Eudava, Cladova – Zika Krzaljievici
14. Curcubeul, Velika Jasikova – Sașa Jovanovici 
15. Asociația Românilor Dunărea, Belgrad, Dejan Mar-

kovici
16. Românii din Omoli, Kucevo – Sașa Jovanovici
17. Piatra Brezonicului, Brezonik – Dragan Radulovici
18. Diversitate ne Unește, Pojarevaț, – Predrag Milo-

șevici
19. Asociația Românilor din Veliko Gradiște, Veliko 

Gradiște – Olgița Karanovici
20. Unirea Românilor „Dunărea“, Zajeciar, Bojko 

Stankovici
21. Asociația pentru Tradiția și Cultura Românilor 

„Dunărea“, Cladova – Tihan Matasarevici

Uniunea Românilor din Serbia reunește asociațiile și 
organizațiile românești pe întreg teritoriul Serbiei, (care își 
păstrează autonomia) și reprezintă etnicii români într-un 
mod unic, contribuind la dezvoltarea identității etnice, cul-
turale, lingvistice și religioase. Președenția alianței se asi-
gură prin rotație la fi ecare doi ani (între Timoc și Banat). 
În replică, elementul valah din Serbia, dirijat de Eugen 
Popescu (fondatorul agenției de presă Romanian Global 
News -RNG), după câteva zile, pe 3 decembrie 2016 or-
ganizează și subvenționează așa-zis Congresul Valahilor 
din Serbia (Kongres Vlaha Srbije), tradus pentru București 
Congresul Românilor din Serbia, constituit din aceleași 
asociații de orientare vlahă și curente antiromânești care 
de aproape trei decenii pun în scenă opereta – românii 
timoceni sunt vlahi. Diametral opus, Ursul românesc sus-
ține vehement adevărul istoric – vlahii sunt români, așa 
cum moldovenii, bănățenii, aromânii… sunt români și fac 
parte din poporul român. Devine, astfel, explicabil de ce în 
Timoc vlahii (o nouă identitate), conform recensământului 
sunt circa 35.000, iar numărul românilor abia 2500. Dacă 
vlahii timoceni s-ar declara români (în Serbia fi ecare per-
soană își poate declara liber apartenența etnică) am deveni 
a doua minoritate în stat cu reprezentare politică în parla-
mentul de la Belgrad.

https://ris.org.rs/analiza-problemei-valahe-ser-
bia-si-rolul-lui-eugen-popescu/

Scopul dualismului pronunțat în Serbia este divizarea 
permanentă a românilor din Serbia, manipularea valahilor 
și menținerea situației actuale, respectiv prezentarea um-
brită a realității, ceea ce s-a reușit aproape cu desăvârșire 
până la momentul 1 Decembrie 2016.

În tot acest răstimp (aproape 5 ani), Uniunea Româ-
nilor din Serbia (URS) există, funcționează și acționează, 
fără sprijin și susținere din partea instituțiilor abilitate pri-
vind românii de pretutindeni (Ministerul pentru Românii 
de Pretutindeni, actualul Departament pentru Românii de 
Pretutindeni, Institutul

Cultural Român, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi“ pen-
tru Românii de Pretutindeni) sau din partea Statului sârb, 
care sprijină doar instituțiile românești (Consiliul Național 
al Minorității Naționale Române din Serbia și altele) crea-
te în baza calcului politic și subordonate fondatorului. De 
ce în continuare instituțiile Statului român acordă mijloace 
fi nanciare (proiecte) curentului valah/vlah și instituțiilor 

românești din Serbia, în detrimentul societății civice, iar 
efectele sunt devastatoare pentru comunitatea istorică ro-
mânească?Alianța Ursul românesc, reprezintă POPORUL, 
nu are interese meschine, susținere logistică și lobby la in-
stituțiile sus amintite, respectiv nu se bucură de aprecierea 
corpului diplomatic românesc din Serbia. În această ordine 
de idei, în ultimul deceniu, în materie de trafi c de infl uență, 
lobby-uri pe Serbia s-a făcut remarcat grupul lui Eugen 
Popescu (Alfa și Omega elementului valah),  precum și 
Dinu Gheorghe, reprezentantul consulatului României la 
Vârșeț, care protejează și favorizează instituțiile, respec-
tiv o pseudo-fundație contestată de benefi ciari. Indiferent 
de situația precară și greu de imaginat, prin contribuții 
proprii, autofi nanțare, sponsorizări, cotizații… am reușit 
să păstrăm alianța și unitatea, iar paradoxal organizațiile 
/asociațiile românești aderează în continuare la Uniunea 
Românilor din Serbia, identifi cându-se cu Unitatea româ-
nilor din Timoc și Banat – O singură voce românească în 
Serbia.

Uniunea Românilor din Serbia, respectiv organizațiile 
alianței, organizează cursuri de limba română în Timoc, 
manifestări culturale, festivaluri, editează publicații inde-
pendente (vezi revista Glasul Cerbiciei pe site- ul https://
ris.org.rs), tipărește cărți, luptă pentru deschiderea claselor 
cu predare în limba română în Timoc, păstrarea procesului 
educativ- instructiv în Voivodina, protejează, promovează 
și valorifi că patrimoniul cultural românesc din Serbia etc.

În cei cinci ani de existență, primul factor al relației 
URS-ului cu România, a fost și este în continuare corpul 
diplomatic românesc din Serbia, care din păcate ignoră 
până la refugiu societatea civică românească unită sub o 
singură umbrelă. Pentru o imagine transparentă aducem la 
lumină aspecte (nesemnalate) referitor la atitudinea părti-
nitoare a corpului diplomatic românesc din Serbia (nu ge-
neralizăm misiunea diplomatică în ansamblu). În tot acest 
răstimp, reprezentanții Uniunii Românilor din Serbia n-au 
fost invitați nici măcar la recepțiile prilejuite de Ziua Na-
țională a României la Belgrad sau Vârșeț, niciodată Ursul 
românesc nu a primit locuri în taberele ARC, școlile de 
vară sau taberele pentru tineret și studenți, deoarece dis-
tribuirea pe Serbia se realizează în regia, după scenariul 
și aranjamentul corpului diplomatic. Și exemplele pot 
continua. Sunt subtilități și „realizări“ pe care nu le putem 
face public și care nu ne onorează. Indiferent de atitudinea 
părtinitoare, noi, societatea civică ne-am obișnuit cu trata-
mentul pe care îl aplică diplomații, cu regularitate în mod 
continuu.

În repetate rânduri, Uniunea Românilor din Serbia a în-
cercat prin apel public, scrisori deschise și solicitări către 
instituțiile abilitate pentru românii de pretutindeni de la 
București, Ministerul Afacerilor Externe și Comisiile din 
cele două Camere ale Parlamentului cu atribuții în dome-
niul românilor de pretutindeni să fasciliteze Uniunii Ro-
mânilor din Serbia o vizită de informare și documentare la 
București pentru clarifi carea situației, prezentarea stagiu-
lui actual de dezvoltare, inclusiv perspectivele românilor 
din Serbia. Din păcate, toate demersurile, apelurile și so-
licitările noastre au fost ignorate sau blocate de reprezen-
tanții corpului diplomatic, în lipsa angajamentului, care în 
ultimii ani în calitate de parteneri promovează doar insti-
tuțiile românești create, fi nanțate și subordonate Statului 
sârb. Ursul românesc nu intră în calculul lor.

Este important să menționăm, după cum cunoașteți, 
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Horea este primit de trei ori în audiență de împăratul Iosif 
al II – lea la Viena, pentru a prezenta plângerile, doleanțele 
și dorurile românilor. NOI SUNTEM ROMÂNI, iar ori-
ginea moțească a unor lideri marcanți din federația Ursul 
românesc a rămas neștearsă și eternă.

În cadrul alianței Uniunea Românilor din Serbia există 
și un curent puternic care promovează traversarea distan-
ței Timoc – București pe jos, nu pentru palmares, cartea 
recordurilor Guinness sau pentru impresionarea opinii pu-
blice interne și externe. Însă, această performanță cu ecou 
internațional va rămâne neștearsă în istorie, un exemplu 
inedit pentru posteritate, în ceea ce privește eforturile co-
mune, cerbicia românilor din Timoc și Voivodina (Banat) 
pentru acordarea unei audiențe și protejarea intereselor na-
ționale ale românilor.

Excelențe, în această situație difi cilă cu impact negativ, 
Uniunea Românilor din Serbia, care n-a primit niciodată 
fonduri nerambursabile de la Țara mamă România, tratată 
indiferent, fără lobby-uri și sprijin, după numeroase ape-
luri, solicitări către instituțiile sus menționate de la Bucu-
rești să faciliteze Uniunii Românilor din Serbia o vizită 
mai amplă în legătură cu clarifi carea situației, consultări 
pentru elaborarea noii strategii românești, până în prezent 
nu s-a realizat, pentru că nu există voință politică, anu-
me, vocea etnicilor români din Serbia (nu) trebuie auzită 
la București. Rămași fără obțiuni, prin această Scrisoare 
vă cerem ajutor, facem apel la autoritatea Dumnevoastră 
pentru a lua toate măsurile necesare în privința realizării 
și efectuării unei vizitei de consultări la București, deblo-
când situația anevoioasă care duce nemijlocit la stingerea 
URS-ului românesc. Singurile instituții în care românii din 
Serbia încă mai au încredere sunt Președenția României și 
Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

În această ordine de idei, reprezentanții Uniunii Româ-
nilor din Serbia (în numele celor 21 organizații neguver-
namentale) solicită o vizită de documentare la București, 
respectiv audiență la Excelențele Voastre, Domnule Klaus 
Iohannis, Președintele României, Domnule Florin – Vasile 
Cîțu, Prim- Ministrul României, Domnule Bogdan Lucian 
Aurescu, Ministrul Afacerilor Externe, Domnule Ludovic 
Orban, Președintele Camerei Deputaților și Doamna Anca 
Dragu, Președinta Senatului.

În baza celor menționate, semnalate și hotărârea Con-
siliului Director URS, validată de Congresul alianței cu 
prilejul Zilei Limbii Române la Cucevo (Timoc), dacă 
până la 1 Decembrie a. c. (Ziua Națională a României și 
data aniversării a 5 ani de existență a Uniunii Românilor 
din Serbia), reprezentanții românilor din Timoc și Banat 
(URS) nu sunt primiți în audiență la București, semnalul 
Țării mamă România pentru noi etnicii români este clar. În 
această situație deplorabilă, (să sperăm că nu se va ajunge 

niciodată), nu ne rămâne decât să recurgem la proiectul 
desfi ințarii și dizolvării alianței Uniunea Românilor din 
Serbia. Predarea nu este opțiunea românilor din Serbia.

Stingerea alianței URS ar însemna reîntoarcerea la ve-
chea formă de organizare specifi că perioadei comuniste 
gherila pentru continuarea luptei și apărarea dezideratelor 
identitare, spirituale și APARTENENȚA NAȚIONALĂ, 
care este tot ce avem mai sfânt.

Ursul românesc își exprimă speranța că Excelențele 
Voastre vor găsi soluții viabile și timpul necesar pentru 
vizita reprezentanților românilor din Timoc și Banat (Uni-
unea Românilor din Serbia) la București.

Cucevo, 29 august 2021
Cu speranță și deosebită considerație
În numele Uniunii Românilor din Serbia (URS) 
                    Președinte Živa Lazici (Timoc)

Vicepreședinte Dr. Dorinel Stan (Banat)

Scrisoarea deschisă (cererea de audienţă) a românilor 
din Serbia a rămas apel în aşteptare.
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Duminică, 29 august 2021 în incinta Centrului Cultural 
din Kučevo, cu prilejul Zilei Limbii Române, pe Valea 

Timocului a avut loc un triplu eveniment.

– Congresul Uniunii Românilor din Serbia
– „Românii de lângă noi” – proiect educațional inter-

național
– Simpozionul internațional „Portrete de dascăli – de 

la Sandu Cristea Timoc la Vesna Schubert”

Uniunea Românilor din Serbia (URS-ul românesc) este 
o asociere (alianță) constituită din 21 organizații/asociații 
românești din Timoc, Valea Moravei, Valea Dunării, Voi-
vodina (Banat) și regiunea Belgradului, contribuind în-
tr-un mod unic la dezvoltarea identității etnice, culturale, 
lingvistice și religioase pe întreg teritoriul Serbiei. Ursul 
românesc este înfi ințat pe 1 Decembrie 2016 și reprezintă 
un Act istoric care militează pentru adevărata cauză a ro-
mânilor din sudul și nordul Dunării.

Adunarea Uniunii Românilor din Serbia a avut și carac-
ter electoral, alegerea structurii de conducere a URS-ului 
(președinte și vicepreședinte), care a stârnit discuții con-
structive la care au participat Živa Lazici, Vlada Savici, 
Stan Dorinel, Živa Momirovici, Zoran Sibinovici, Călin 
Iorga, Ljubomir Brândușan… Președenția federației URS 
se asigură prin rotație la fi ecare doi ani (între Timoc și Ba-
nat). Cei 64 de delegați (18 organizații/asociații) au ales 
prin vot direct, președinte – Živa Lazici (un vot abținut) 
și vicepreședinte –  Dr. Dorinel Stan prin  unanimitate de 
voturi. Consiliul Director URS este alcătuit din toți pre-
ședinții asociatiilor/organizațiilor componente: Dorinel 
Stan, Vlada Savici, Ljubomir Brânduşan, Živa Momiro-
vici, Traian Trifu Căta, Bojan Barbuțici, Octavian Suciu, 
Daniel Petkovski, Zoran Sibinovici, Živa Lazici, Drăgan 

Stojanjelovici, Bane Kraciunovici, Ante Zurcunu, Dejan 
Marcovici, Žika Kržajevici, Sașa Jovanovici, Dragan Ra-
dulovici, Predrag Miloșevici, Olgița Jaranovici și Tihan 
Matasarevici.

Ordinea de zi a Congresului a cuprins prezentarea unei 
serii de probleme stringente, care a potențat analiza situa-
ției actuale în cadrul etniei românești din Serbia. Discuțiile 
care au avut loc au fost axate pe facilitarea unei vizite de 
documentare și informare la Președenția și Guvernul Ro-
mâniei, care au drept obiectiv prezentarea stagiului actual 
de dezvoltare, clarifi carea situației confuze și perspective-
le românilor din Serbia. În acest context, a fost adoptată 
Declarația Uniunii Românilor din Serbia, care va fi  trans-
misă printr-o scrisoare deschisă autorităților de la Bucu-
rești și mass-mediei.

De asemenea, au fost stabilite prioritățile și strategiile 
de acțiune ale Uniunii Românilor din Serbia în noile condi-
ții socio-politice din Serbia, introducerea orelor de Limba 
Română în Serbia de Răsărit, organizarea manifestărilor, 
editarea publicațiilor, respectiv problemele comunității ro-
mânești care sunt tot mai numeroase și  arzătoare. Cele trei 
evenimente au fost urmărite de mass-media din România 
(mass-media românească din Serbia nu a fost prezentă), 
publicația „Familia” și „Glasul Cerbiciei” – revista de Cul-
tura și istorie a românilor din Serbia.

Uniunea Românilor din Serbia (URS) a fost coorgani-
zatorul și gazda celor două evenimente deosebite și emo-
ționante, Simpozionul internațional „Portrete de dascăli – 
de la Sandu Cristea Timoc la Vesna Schubert” și „Românii 
de lângă noi” – proiect educațional  la care au participat 
românii din Serbia, România, Basarabia, Ucraina, Bulga-
ria și Ungaria.

 Biroul de presă
Uniunea Românilor din Serbia (URS)

A fost aleasă noua conducere a 
Uniunii Românilor din Serbia (URS)

Destin românesc
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Stimaţi,

Mediul asociativ românesc din Serbia Româ-
nii Independenţi din Serbia (RIS) şi Uniunea 
Românilor din Serbia (URS) ca for reprezen-

tativ al comunităţii etnice româneşti din Serbia, în baza 
principiilor şi practicilor societăţii democratice, principi-
ilor instructiv-politice, Convenţia Cadru pentru Protecţia 
Minorităţilor Naţionale, Declaraţia O.N.U. cu privire la 
drepturile persoanelor aparţinând minorităţii etnice, ling-
vistice şi religioase, facem APEL către autorităţile locale 
din municipiul Vârşeţ, provinciale şi republicane, pentru 
păstrarea claselor V-VIII în localitatea românească Coştei.

Conform proiectului de reorganizare a rețelei de şcoli 
primare, la propunerea autoguvernării locale şi Adminis-
traţiei şcolare din Zrenjanin, Ministerul Educației, Ştiin-
ţei şi Dezvoltării Tehnologice de la Belgrad, urmează să 
aprobe hotărârea fi nală privind desfi inţarea (închiderea) 
şcolii (clasele V-VIII) din localitatea Coştei, absorbţia şi 
transferul la o şcoală din Vârşeţ. Acest act, ameninţă exis-
tenţa şi supraveţuirea românilor ca entitate etnică şi treptat 
dispariţia localităţii Coştei.

PREAMBUL
Coşteiul  este cea mai mare şi importantă localitate ro-

mânească din comuna (municipiul) Vârşeţ. Un focar de 
răspândire a culturii, tradiţiei şi învăţământului românesc 
din Serbia. 

Atragem atenţia organelor competente privind intenţia 
desfi inţării Şcolii româneşti (ciclul V-VIII) din localitatea 
pur românească Coştei, care există aici mai mult de două 
secole şi cerem stoparea dispoziţiei.

Localitatea Coştei pe parcursul secolelor se mândrește 
cu multe premiere, a consemnat evenimente cu marcantă 
semnifi caţie pentru românii din Serbia, respectiv pentru 
procesul de învăţământ în prima limbă;

I. Vechea vatră milenară românească din valea Căra-

şului – Coşteiul este atestat în  îndepărtatul an 1361, iar 
documentar este cea mai veche şi însemnată localitate  ro-
mânească din Serbia;

II. În anul 1869, la Coştei se înfi inţează primul cor din 
Banatul de Sud;

III. În urmă cu 137 de ani, Trupa de teatru din Coştei a 
prezentat prima piesă de teatru (repertoriul cult);

IV. În anul 1906 corul din Coştei ocupă locul I la pri-
mul şi unicul concurs al românilor  de pretutindeni de la 
Bucureşti;

V. În anul 1910 la Coștei s-a înfi ințat prima fanfară ro-
mânească din Serbia; 

VI. În anul 1911 la Coştei s-a construit prima Casă de 
Cultură sătească, când doar  patru oraşe din Transilvania şi 
Banat aveau astfel de lăcaşuri (edifi cii) culturale.

VII. Există o veche istorie şi tradiţie a învăţământului, a 
presei pedagogice în limba română la Coştei. Organizarea 
procesului educativ -instructiv este menţionat în secolul al 
XVIII-lea.Prima şcoală românească din Serbia cu durata 
de opt ani (I- VIII) s-a înfi inţat în 1914, cu mult înaintea 
altor localitãţi din Voivodina. Şcoala românească din Coş-
tei are deja o istorie şi tradiţie mai mult de două secole, iar 
clasele V-VIII mai mult de un secol.

VIII. În perioada anilor 1910-1914, la Coştei apare pri-
ma revistă pedagogică din Banat Educatorul.

IX. Tot la Coştei apare primul ziar sătesc din Banat 
Opinca. Aici s-au pus bazele şi temeliile ziarului interbelic 
Nădejdea, respectiv a cercului literal şi revistei postbelice 
Lumina.

ARGUMENTE ŞI DOCUMENTE 
DE REFERINŢĂ
Şcoala Generală „Coriolan Doban” din Coştei este uni-

ca şcoală românească din mediul rural, – (există 11 şcoli în 
P.A. Voivodina: Ş.G.”Mihail Sadoveanu” – Grebenaţ, Ş.G. 
„2 Octombrie” – Nicolinţi, Ş.G. „3 Octombrie” – Sân-Mi-
hai, Ş.G. „1Mai” – Vladimirovaţ, Ş.G. „Frăţie şi Unitate” 

RRRRRRIIISSSSS---uuulll  șșșșiiiii  UUUUURRRRRSSS-uullll   aaauuuu ssseemmmmnnnnnnaaaaaaatttt  uuuuunnnn mmmeeeemmmmooorrriiiuuu ccccaarrreeee 
aaa fffoooosssttttt îîîînnnnnaaaaaaiiiiinnnnntttttaaaatttt mmaaai mmmmmmuullllttttooooooorrrr iiinnnssstttiiitttuuuțțiiiiiii  ddddeee sstttaaattt  ddiinnnn  

SSSSSSeeerrrrbbbbbiiiiiiaaaaaa șșii RRRooooommmmâââânnnniiaaaa pppeennntttrrruuu sssaaallllvvvaaarrreeeaaa  șșșcccooollliiiii 
rrrrooooommmmââânnneeeșșșttiii dddiiinnn   CCCoooșșștteeeii

Atitudine civică
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– Alibunar, Ş.G. „Žarko Zrenjanin” – Satu Nou, Ş.G. „Dr 
Aleksandar Sabovljev” – Ecica, Ş.G. „Sfântul Gheorghe” 
– Uzdin, Ş.G. „Sfântul Sava” – Jitişte şi Ş.G. „George Coş-
buc” – Begheiţi) care are despărţământ afi liat la Voivodinţ, 
iar şcoala din localitatea românească Voivodinţ aparţine 
teritorial de Ş.G. „Coriolan Doban” din Coştei, respectiv 
elevii claselor  V-VIII din Voivodinţ frecventează cursuri-
le la şcoala din Coştei (3 km distanță). Celelalte şcoli cu 
predare în limba română pe teritoriul P.A. Voivodina n-au 
despărţăminte în limba română, iar în majoritatea procesul 
educativ-instructiv este mixt (clase de predare în limba ro-
mână şi sârbă).

Cerem Administraţei locale din Vârşeţ, Administraţiei 
şcolare din Zrenjanin şi Ministerului Educației, Ştiinţei şi 
Dezvoltării Tehnologice, în baza recomandărilor şi propu-
nerilor privind modifi cările în reţeaua şcolară pe teritoriul 
municipalităţii Vârşeţ, să respecte elementul şi specifi cul 
românesc, adică aplicarea discriminării pozitive, precum 
să aibă în vedere proclamarea Școlii (învățământului) din 
Coştei, în baza Legii Consiliilor din 2011 şi 2012, institu-
ţie de importanţă majoră pentru românii din Serbia şi ca 
atare aceasta nu poate fi  desfi inţată, iar propunerile trimi-
se la Ministerul Educației şi hotărârea acestuia trebuie să 
aibă în vedere Şcoala românească din Coştei şi păstrarea 
claselor V-VIII, respectiv să fi e cuprinsă în reţeaua şcolară 
pentru anul 2019/2020,

PENTRU CĂ:
1. În baza legii, drepturile minorităţii naţionale do-

bândite (câştigate) nu se pot  reduce, ceea ce legislaţia şi 
Constituţia R. Serbia garantează. Desfi inţarea Şcolii din  
Coştei (cl.V-VIII), după mai mult de două secole de activi-
tate şi existenţă nu  este în concordanţă cu Dreptul câştigat 
al minorităţilor etnice garantat prin Constituţia şi legisla-
ţia Serbiei, iar decizia închiderii claselor V-VIII la Coştei  
afectează Dreptul câştigat.

2. Legea privind minorităţile naţionale din Serbia, dă 
posibilitatea, reglemente- ază  stabilirea instituţiilor edu-
cativ-instructive (învăţământ) de importanţă majoră pentru 
o minoritate naţională. Ïn acest context, în baza articolu-
lui 15, aliniatul 1,  punctul 3, Legea cu privire la Con-
siliile Minorităţilor Naționale (Monitorul ofi cial RS, nr. 
72/2009,20/2014 – hotărârea US, 55/2014, şi 47/2018), 
Consiliul Naţional al  Minorotăţii Naționale Române (CN-
MNRS) a stabilit instituţiile de învăţământ de  interes ma-
jor pentru minoritatea naţională română din Serbia. Şcoala 
din Coştei  este a doua menţionată în documentul ofi cial 
(pe lângă cele 11 şcoli primare, respectiv două medii şi trei 
facultăţi), emis pe data de 21 septembrie 2011 şi semnat 
de coordonatoarea Departamentului pentru Invăţământ al 
CNMNRS, Rodica Almăjan. (vezi Anexa 1)

3. Un alt document justifi cativ semnat pe 15 august 
2012, de președintele CNMNRS, Daniel Petrovici, în baza 
artcolului  15., aliniatul 1., punctul 3, din Legea Consiliilor 
Naţionale ale Minorităţilor Naţionale  din R. Serbia, pre-
cizează instituţiile de învăţământ (şcolile) de interes major  
pentru românii din Serbia pe teritoriul municipiului Vâr-
şeţ. Şcoala din localitatea Coştei este inclusă prima. (vezi 
Anexa 2)

4. Şcoala Primară „Coriolan Doban” din Coştei are în 
jur de 50 de elevi care   frecventează cursurile în limba 
română, ciclul I-VIII în anul şcolar 2018/2019, există con-
tinuitate şi chiar creşterea numărului de elevi în următorii 

ani. Școala din Coștei nu se confruntă cu o scădere efecti-
vă a numărului de elevi. 

5. Pentru românii din Serbia este inadmisibil desfi inţa-
rea claselor V-VIII de la şcoala românească din localitatea 
Coştei şi transferul la o şcoală din Vârşeţ. În primul rând 
datorită istoriei şi tradiţiei, naveta elevilor şi angajaţilor, 
respectiv distanţa mare Coştei -Vârşeţ şi Voivodinţ-Vârşeţ 
(circa 20 km într-o direcţie). Închiderea Școlii, în mediul 
rural, îi va pune pe copii în situația de a nu mai merge la 
ore. Toate cele  menţionate vor avea represiuni asupra ge-
neraţiilor viitoare.

6. Şcoala din localitatea Coştei este susţinută de mediul 
asociativ românesc şi  instituţional din Serbia, de localnici 
și părinţi. Cadrele didactice sunt foarte bune  pregătite, 
există performanţe şcolare, nu există nici un motiv care să 
justifi ce  încetarea funcţionării claselor V-VIII la Coştei. 
Prin luarea acestei hotărâri asistăm  la încălcarea drepturi-
lor constituţionale, drepturile omului şi dreptul la educaţie 
în limba maternă în aşezările pur româneşti, asistăm la o 
gravă formă de  nedreptate ale cărei victime sunt copiii şi 
etnicii români din Coştei, iar  pe termen lung duce nemij-
locit la dispariţia aşezării româneşti din peisajul  rural.

7. Copiii reprezintă viitorul ţării şi nu numere în tabele 
care să asigure nişte  venituri. Educaţia este cea mai bună 
investiţie pe termen lung. Fără studiu de impact, consul-
tarea instituţiilor româneşti create de stat şi consultarea 
societăţii civice româneşti din Serbia, desfi inţarea claselor 
V-VIII în localitatea românească  Coştei, adică transferul 
la o şcoală din Vârşeţ este scandalos.

8. Închiderea claselor româneşti din localitatea Coştei, 
nu aduce mare economisire Ministerului Educației, Ştiin-
ţei şi Dezvoltării Tehnologice de la Belgrad, iar  sumele ce 
vor fi  economisite, nici măcar nu sunt simbolice. Este in-
admisibil ca o şcoala cu învăţământ minoritar (românesc) 
din Serbia să fi e desfi inţată doar pe motive că s-ar face 
economii. Raportarea exclusivă la o iluzorie momentană 
de bani este profund eronată.

9. Trebuie avut în vedere criteriile legislative, demo-
grafi c, geografi c, criteriul socio- economic şi criteriul re-
levanţei, când este vorba de închiderea claselor V-VIII în 
localitatea românească Coştei.

MĂSURI ŞI CONCLUZII
a) CEREM Guvernului Serbiei şi Guvernului Români-

ei, Ministrului Educației, Ştiinţei şi Dezvoltării Tehnolo-
gice de la Belgrad şi Ministerului Afacerilor Externe de la 
Bucureşti să interprindă măsurile şi demersurile necesare 
pentru stoparea desfi inţării Şcolii (clasele V-VIII) în lo-
calitatea Coştei şi susţinerea procesului de învăţământ în 
limba română la Coştei şi pe întreg teritoriul Serbiei.

b) Actul de desfi inţare şi transferare a Scolii româneşti 
din Coştei pe lângă că va face viaţa mai grea tuturor cetă-
ţenilor aşezării, implicit pune în pericol existenţa şi supra-
veţuirea românilor din localitate. Desfi inţarea unei singu-
re şcoli româneşti din Voivodina, statistic reprezintă 10% 
din numărul total (româneşti şi mixte) şi 25% din numărul 
şcolilor româneşti din Voivodina (Serbia). Odată cu pier-
derea învăţământului românesc în Voivodina, românii îsi 
pierd identitatea şi spiritualitatea.

c) Şcoala românească din Coştei, oferă ciclu complet 
de învăţământ primar (clasele I-VIII), copiilor din Coştei 
şi Voivodinţ, care trebuie păstrată şi menţinută, deoarece 
este încărcată de istorie, tradiţie şi performanţe.
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SOLICITĂM factorilor de decizie păstrarea claselor 

V-VIII în planul de școlarizare pentru anul 2019/2020, 
menținând astfel o structură stabilă care a funcționat mai 
bine de 100 de ani și care a consacrat învățământul româ-
nesc din Serbia ducând la îmbunătățirea constantă a rezul-
tatelor procesului educativ-instructiv. 

PREŞEDINTE  RIS Dr Dorinel Stan
PREŞEDINTE  URS Ljubomir Brânduşan

Memoriul a fost trimis:

Preşedenţia Serbiei
Excelenţei Sale, Domnului ALEKSANDAR VUČIĆ,
Preşedintele Serbiei
Preşedenţia României
Excelenţei Sale, Domnului  KLAUS JOHANNIS,
Preşedintele României

Guvernului Serbiei
Excelenţei Sale, Doamnei  ANA BRNABIĆ,
Prim-Ministru
Guvernului României
Excelenţei Sale, Doamnei VIORICA DĂNCILĂ,
Prim-Ministru

Ministerului Educaţiei, Ştiinţei şi Dezvoltării Tehnologice
Domnului MLADEN ŞARČEVIĆ,
Ministru

Ministerului Afacerilor Externe al României
Domnului TEODOR MELEŞCANU,
Ministru de Externe

Administraţia Şcolară Zrenjanin
Doamnei  SNEŽANA OLUŠKI VLAČIĆ

Primăria Oraşului Vârşeţ
Consiliul Municipal pentru Învăţământ
Domnului  VELJKO STOJANOVIĆ

Din păcate, punctul de vedere al MAE, trimis în scris, 
fără semnătură, iar funcțiile semnatarilor sunt chiar greșit 
transcrise, lasă un gust amar, precum și dezinformarea în 
privința comunităţii româneşti din Serbia, din partea unor 
diplomaţi români de la Consulatul României la Vârşeţ.

Nu putem să acceptăm răspunsul care nu poartă o sem-
nătură autorizată, iar funcțiile sunt greșit transcrise…

Efectul Demersurilor – Școala din Coștei 
nu se închide

În baza demersurilor, sesizărilor și memoriului me-
diului asociativ românesc din Serbia (Uniunea Româ-
nilor din Serbia și Românii Independenți din Serbia), 
împotriva desfi ințării Școlii Românești din localitatea 
Coștei (Voivodina) trimise instituțiilor de stat și publice 
din Serbia și România, instituțiilor abilitate cu românii 
de pretutindeni, corpului diplomatic românesc din Ser-
bia, s-a reușit stoparea investigațiilor întreprinse de Mi-
nisterul Educației, Științei și Dezvoltării Tehnologice de 
la Belgrad la Școala „Coriolan Doban” din Coștei, re-
spectiv STOPAREA procedurii referitor la desfi ințarea 
Școlii din localitate. 

În vederea unei informări corecte și obiective, adu-
cem la cunoștință opiniei publice că toate demersurile 
au fost demarate de Uniunea Românilor din Serbia 
(URS) și Românii Independenți din Serbia (RIS) iar 
eforturile noastre au dat roade.

Petiția nr.2367
Data: 28-01
Domnule Dorinel Stan, am luat cunoştinţă din pe-

tiţia adresată Preşedintelui României, domnul Klaus 
Iohannis, despre solicitarea dumneavoastră. În vederea 
analizării problemelor semnalate, petiţia dumneavoastră 
a fost trimisă la Ministerul pentru Românii de Pretutin-
deni. Urmează ca, în termenul legal, instituţia sesizată 
să comunice, Administraţiei Prezidenţiale şi dumnea-
voastră, soluţia adoptată.

Cu stimă, Consilier de Stat Gabriel-Cristian Piscociu
 
Mulțumim Administrației Prezidențiale-Departa-

mentul Relații cu Autoritățile Publice și Societatea Ci-
vilă, Comisiei pentru Comunitățile de Români din Afara 
Țării din Parlamentul României (Senat) și Consulatului 
României la Zaieciar pentru sprijin, implicare și susți-
nere. În acest context, autoritățile de la Belgrad ne-au 
asigurat că desfi ințarea Școlii Românești din Coștei nu 
se încadrează în cerințele legii. Indiferent de promisiuni, 
URS-ul și RIS-ul va monitoriza în continuare situația, 
iar conform proiectului, Ministerul Educației de la Bel-
grad la fi nea lunii martie va publica lista școlilor care 
urmează să fi e desfi ințate sau comasate în Republica 
Serbia.

Aspect din Coştei
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În anul 1771, s-a cerut mitropolitului Ioan Georgevici 
să întocmească o situaţie detaliată a fi ecărei mănăstiri 

din cuprinsul mitropoliei Karlovitzului . În acest context 
s-a decretat doar fi nanţarea mănăstirilor cu un venit de 
cel puţin 4000 de fl orini, sumă exagerat de mare pentru 
majoritatea aşezămintelor monahale din Banat. Astfel, 
despre mănăstirea Srediştea Mică se raportează la 1772 

şi 1773 date deosebit de importante.

Mănăstirea Srediştea Mică cu hramul Sf. Arhan-
gheli Mihail şi Gavril era zidită din material 
bun, zidurile având boltă de piatră. Mănăsti-

rea se afl ă pe coasta unui deal, în apropierea celor două 
pârâiaşe, înconjurată de podgorii de viţă de vie şi pomi 
fructiferi. Paraclisul prezintă un plan obişnuit la vechile 
mănăstiri, fi ind zidită din piatră şi cărămidă, încheindu-se 
în semicerc spre răsărit, cu 8 ferestre, acoperită cu şindrilă 
de gorun. În exterior măsoară 7 stânjeni şi 2 şuci în lungi-
me şi 2 stânjeni în lăţime. Mănăstirea a fost alcătuită din 
4 clădiri distincte, situate în spate şi în stânga intrării de la 
poartă:

- o locuinţă veche din împletitură şi din material bun 
cu 8 camere de diferite mărimi: un antreu, o bucătărie, 2 
pivniţe mici dintre care una este şubredă, 2 camere foarte 
mici la nivelul solului şi un şopru pentru fân din cărămidă 
crudă acoperit cu şindrilă.

- un şopru şubred din împletituri, lung de 4,5 stânjeni şi 
lat de 2,2 stânjeni, un cuptor bun, construit în exterior din 
împletitură şi în interior din cărămidă arsă, alături se afl ă 
o căsuţa pentru distilat ţuică din acelaşi material acoperită 
cu şindrilă, măsurând în total 4 stânjeni în lungime şi 2 
stânjeni în lăţime.

- un şopru pentru căruţe din cărămidă nearsă, lung 7 
stânjeni şi lat de 3 stânjeni şi un grajd pentru cai din cără-
midă crudă, acoperit cu şindrilă, lung de 3 stânjeni şi lat 
de 2 stânjeni.

- un şopru de stors struguri în stânga intrării de la poar-
tă, din cărămidă crudă şi acoperit cu şindrilă, lung de 7 
stânjeni şi lat de 2,2 stânjeni, care îi aparţine preotului Se-
kuzich.

- un şopru din împletitură, lung de 2,2 stânjeni, lat de 
1,2 stânjeni.

- două grădini de vară, împrejmuite de stâlpi, una lungă 
de 30 stânjeni şi lată de 10 stânjeni, cealaltă lungă de 45 
stânjeni şi lată de 25 stânjeni.

- două hambare de cereale din împletitură, tencuite cu 
lut şi acoperite cu şindrilă (hambarele au fost mutate la 
Mesici).

- o casă construită din piatră de carieră cu o cameră şi 
o bucătărie, măsurând în lungime 7 stânjeni şi 4 în lăţime, 
inclusiv coridorul, jumătate este din piatră, iar jumătatea 
superioară din cărămidă arsă, apoi un şopru mic lung de 
3 stânjeni şi lat de 1,2 stânjeni, sub care este pivniţa, care 
măsoară 3,2 în lungime şi 3 stânjeni în lăţime. Clădirile 
au fost rezervate de episcopul Vichentie Popovici spre 
transferare la Mesici .

După distrugerile suferite de războiul austro-turc, pe 
lângă greutăţile legate de refacere, mănăstirile au avut de 

înfruntat şi greutăţi în ceea ce priveşte dreptul lor de pro-
prietate asupra pământului. În această situaţie, când mă-
năstirilor li s-au cerut să dovedească cu acte dreptul lor de 
proprietate asupra pământurilor mănăstireşti, mitropoliţii 
Karlovitzului au cerut trimiterea unor comisii de stat care 
să consfi nţească hotărârile posesiunilor mănăstireşti . Sf. 
lăcaş din Sredişte deţinea înainte de război o proprietate a 
cărui hotar măsura o oră şi jumătate de mers pe jos, în lun-
gime şi lăţime, iar la 1771 pământurile care erau în posesia 
mănăstirii măsurau doar jumătate de oră de mers pe jos .

Încă de la înfi inţarea mănăstirilor, pe lângă donaţiile în 
bani, ctitorii au donat pământ arabil, livezi, vii, păşuni şi 
păduri care trebuiau să acopere nevoile materiale ale lă-
caşurilor sfi nte. Pentru lucrarea pământului, mănăstirile 
primeau pe terenurile lor ţărani, care se aşezau în apropie-
rea mănăstirii şi formau mici aşezări. Stabiliţi pe pământul 
mănăstirii, formau aşezări numite pârniaore, benefi ciind 
de unele facilităţi precum: loc pentru casă şi grădină, drep-
tul de a folosi păşunile mănăstirilor, dreptul de a tăia lem-
ne în pădurile acestora, scutire de unele impozite, scutire 
de serviciul militar şi altele. În schimbul lor, pârniaorii se 
obligau să lucreze pământul mănăstirilor, să dea zecimia-
la din pământul cedat lor pentru lucru, să presteze 52zile 
de muncă (robotă) anual . Jelerii mănăstirii Sredişte aveau 
obligaţia să lucreze 22 de zile la cultivarea pământului, în 
livada cu fân 8 coase, în pădure şi păşune 20 de zile. Nu 
dădeau dijmă mănăstirii, iar la 8 zile aveau obligaţia o zi 
să lucreze în folosul ei. Mănăstirea avea pe teritoriul ei 4 
podgorii de viţe de vie mari cu o lungime de 24 de sape, 
100 de pruni şi o moară de apă, construită în anul 1756.

Descrierea mănăstirii din Pârneaora
Istorie şi spiritualitate
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„Românii Independenți din Serbia“ (RIS) face apel 
public pentru adoptarea unei noi propuneri legislative 
pentru românii din jurul României, privind dobândirea 
cetățeniei române în baza principiului etnic, astfel încât 

comunitățile istorice să-și poată conservă identitatea. 
Apelul public este susținut și de către Uniunea Româ-
nilor din Serbia (URS) şi de Asociaţia Românilor din 

Ovcea.

Organizația de interes obștesc „Românii Indepen-
denți din Serbia“ (RIS) face apel public către 
Societatea Cultural – Patriotică „Avram Iancu“ 

din România, cu sediu central în municipiul Cluj, să soli-
cite Parlamentului – Guvernului României adoptarea unei 
noi propuneri legislative pentru românii din jurul Româ-
niei, privind dobândirea cetățeniei române în baza princi-
piului etnic, astfel încât comunitățile istorice să-și poată 
conservă identitatea. Apelul public este susținut și de către 
Uniunea Românilor din Serbia. 

Apelul este unul IMPERATIV și are o motivație 
puternică

„CETĂȚENIA ROMÂNĂ ne oferă șansa să ne conser-
văm identitatea, să ne protejăm fi ința și valorile culturale, 
spirituale și naționale românești. Societatea civică, mediul 
asociativ - Românii Independenți din Serbia face apel la 
Guvernul României să adopte un nou act normativ în ceea 
ce privește idealurile românilor din Voivodina si Timoc 
(Serbia) de a obține cetățenia română necondiționat, fără 
obstacole birocratice. Asociația Românii Independenți din 

Serbia solicită, ca orice membru al comunității istorice ro-
mânești din Serbia, care poate atestă prin acte apartenența 
la fi lonul românesc (părinte, bunic, străbuni – ascendent) 
să poată benefi cia de cetățenia română, respectiv toți cei 
care își asumă liber apartenența română si sunt vorbitori de 
limba română. Conform ultimului recensământ, în Timoc 
sunt 35.000 de români (vlahi), iar în Voivodina (Banat) 
34.000 (în total circa 70.000 de etnici romani). Dacă toți 
cetățenii sârbi de etnie română din Serbia, ar dobândi 
cetățenia română, pentru România nu este o povară și o 
problemă, iar pentru noi, românii din Serbia reprezintă un 
instrument care contribuie la dezvoltarea identității etnice, 
culturale, lingvistice și religioase”, scrie președintele RIS, 
dr. Dorinel Stan. 

EXPUNERE DE MOTIVE

Ordonanța de Urgentă a Guvernului României 37/2015 
pentru modifi care și completarea Legii cetățeniei române, 
respectiv în baza art. 8 indice (1), introduce câteva facili-
tăți în ceea ce privește acordarea cetățeniei române cetățe-
nilor străini, dar lasă spaţii de interpretări şi discriminări în 
rândul comunităților românești. 

I. Persoanele care dovedesc că au contribuit semnifi ca-
tiv la păstrarea şi promovarea culturii, civilizației și spi-
ritualității, indiferent dacă sunt etnici români sau de altă 
etnie, pot primi mult mai repede cetățenia română, pe când 
etnicii români întâmpină tot felul de piedici, iar un număr 
considerabil sunt respinși, pe motiv că n-au contribuții su-
fi ciente. Atitudine incorectă, durerosă și tragică.

II. Criteriile care reglementează cadrul de apreciere 
privind soluționarea dosarelor de cetățenie, instrucțiunile, 

Demersuri prioritare

Românii din Serbia cer urgentarea şi simplifi carea procedurilor 
de obţinere a cetăţeniei române
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reprezintă o barieră, în sensul că doar persoanele care în-
deplinesc conditii specifi ce de promovare în mod semni-
fi cativ a culturii, civilizației și spiritualității românești și 
pot dovedi pri acte (cărți și articole, activitate științifi că 
și culturală susținută, școlarizare în România...) se înca-
drează în criteriile Ministerului Afacerilor Externe, dar în 
continuare rămân la atitudinea, aprecierea și interpretarea 
corpului diplomatic românesc din Serbia.

III. RIS-ul pledează pentru înlăturarea acestor bariere. 
Este nedrept ca un român din Serbia care a absolvit o școa-
lă românească în Serbia să fi e discriminat comparativ cu 
un solicitant din alte spaţii geografi ce, interesat să obțină 
cetățenia română. Dacă nu se vor lua măsuri corespunză-
toare de către guvernanții de la București, există riscul să 
ne pierdem, cu fi ecare zi care trece, fi ința românească și 
implicit ceea ce avem mai sfânt –identitatea și spirituali-
tatea.

IV. Conform legislației române, Autoritatea Națională 
pentru Cetățenie din Bucureşti, timp de până la 5 ani, tri-
mite răspuns cererii solicitantului, ceea ce reprezintă un in-
terval foarte mare de timp și afectează grav solicitantul, iar 
pe altă parte, descurajează românii să depună cereri pentru 
obținerea cetățeniei române. 

PRINCIPII DE BAZĂ

1. Minoritatea națională română din Serbia, incluzând 
și fi lonul cultural românesc, potrivit limbii, etniei, conști-
inței, identității, culturii și tradițiilor proprii, se consideră 
parte organică a națiunii române, care dorește să-și păs-
treze nealterat identitatea națională și se opune proceselor 
de asimilare și deznaţionalizare. Românii din Serbia nu 
au fost niciodată cetățeni ai statului român, dar își doresc 
acest lucru și drept natural, care repezintă un instrument 
pentru păstrarea identitară şi spirituală, o identifi care, re-
cunoștință şi mândrie la apartenența unui popor european, 
civilizat și măreț.

2. Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 
37/2015 în baza articolui 8. indice (1) a făcut ca numărul 
etnicilor români din Serbia care au cerut cetățenia româ-
nă la cele trei misiuni diplomatice ale României în Serbia 
(Belgrad, Vârșeț și Zaicear) să fi e simbolică, iar un număr 
considerabil de etnici români au fost pur si simplu respinși 
nejustifi cat, datorita interpretărilor și criteriilor confuze 
aplicate după bunul simț si dispoziție.

3. În baza Legii 299/2007 privind sprijinul acordat ro-
mânilor de pretutindeni, se reglementează:

a) Drepturile persoanelor care își asumă în mod liber 
identitatea culturală română – persoane de origine română 
și cele aparținând fi lonului lingvistic și cultural românesc, 
care locuiesc în afara frontierelor României, denumite în 
continuare români de pretutindeni.

4. Aşadar, românii din Serbia (vlahii) sunt parte a fi lo-
nului românesc (comunitate istorică), spune legea, dar nu 
pot primi cetățenia română printr-o procedură simplifi cată, 
așa cum o poate dobândi un sportiv străin, ceea ce este 
inadmisibil și strigător la cer. În statele europene, la baza 
acordării cetățeniei, avem exemple de bună practică (ori-
ginea etnică) pentru conaționali.

Trăim într-o societate democrată europeană bazată pe 
principiul solidarității, discriminării pozitive și tranziției, 
astfel, în această ordine de idei, cerem ca toți cetățenii stră-

ini de etnie română care provin din rândul comunităților 
istorice românești din afara granițelor României să aibă 
dreptul la dobândirea cetățeniei române. 

Vârșeț, 8 decembrie 2021, semnează președintele Aso-
ciației „Românii Independenți din Serbia”, dr. Dorinel Stan

URS sustine declarația
Uniunea Românilor din Serbia (URS), alianță re-

prezentativă a românilor din Voivodina (Banat) și Valea 
Timocului, care are în componență 19 organizații/asociații 
de pe întreg teritoriul Serbiei, sprijină și susține fără echi-
voc DECLARAȚIA Asociației “Românii Independenți din 
Serbia”, referitor la urgentarea și simplifi carea procedu-
rilor de obținere a cetățeniei române pentru comunitățile 
istorice românești, respectiv pentru românii din Serbia, 
semnată de Dorinel Stan, președinte RIS.

În atenția, Societății Cultural – Patriotice 
“Avram Iancu” din Cluj 

Uniunea Românilor din Serbia (URS), alianță re-
prezentativă a românilor din Voivodina (Banat) și Valea 
Timocului, care are în componență 19 organizații/asoci-
ații de pe întreg teritoriul Serbiei, sprijină și susține fără 
echivoc DECLARAȚIA Asociației “Românii Indepen-
denți din Serbia”, referitor la urgentarea și simplifi carea 
procedurilor de obținere a cetățeniei române pentru co-
munitățile istorice românești, respectiv pentru românii 
din Serbia, semnată de Dorinel Stan, preşedinte RIS.

Asociațiile/organizațiile alianței unice românești 
Uniunea Românilor din Serbia care susțin Declarația 
”Românilor Independenți din Serbia”, adoptată pe 8 de-
cembrie 2021 la Vârșeț sunt:
1.Românii Independenți din Serbia, Vârșeț – Dr. Dori-
nel Stan
2.Renașterea Românilor din Serbia, Boljevaț – Vlada 
Savici
3.Unirea Românilor, Majdanpek – Ljubomir Brândușan
4.Românii Împreună, V. Gradiște- Jiva Momirovici
5.Familia, Petrovăsâla -Trăian Trifu Căta
6.Inițiativa Românilor din Serbia, Bor – Boian Barbuțici
7.Banatica, Panciova – Octavian Suci
8.Centrul Cultural Informativ al Românilor, Brestovaț- 
Daniel Petcovski
9.Agenția pentru Informare și Documentarea Români-
lor din Serbia, Șljvik – Zoran Sibinovici
10.Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din 
Serbia, Bor, Dragan Stojanjelovici
11.KUD Alexa Nicolici, Osnici- Bane Kraciunovici
12.Curcubeul,Velika Jasikova- Sașa Jovanovici
13.Eudava, Cladova- Zika Krzaljievici
14.Podul lui Trăian, Svilajnaț,- Ante Zurconu
15.Asociația Românilor Dunărea, Belgrad, Dejan Mar-
kovici
16.Românii din Omoli, Kucevo- Sașa Jovanovici
17.Piatra Brezonicului, Brezoi – Dragan Radulovici
18.Diversitate ne Unește, Pojarevaț,- Predrag Miloșe-
vici
19.Asociația Românilor din Veliko Gradiște, Veliko 
Gradiște – Olgița Karanovici

Veliko Gradište, 9 decembrie 2021 
Președinte URS       

Živa Lazici 
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„Adevărul e mai ciudat decât fi cțiunea”
Mark Twain

 

Pandemia COVID-19 are un impact fără precedent 
asupra educației, respectiv asupra etnicilor mi-
noritari care se confruntă cu vechi-noi probleme. 

Luând în considerare apărarea drepturilor și intereselor 
majore ale românilor din Serbia, la inițiativa Asociației de 
interes obștesc „Românii Independenți din Serbia“ (R. I. 
S.)  cu sediul la Vârșeț, sprijinită de Uniunea Românilor 
din Serbia (U. R. S.), federație reprezentativă a mediului 
asociativ românesc din Serbia, constituită din 18 organi-
zații/asociații a (re)început demersurile, solicitările pentru 
organizarea cursurilor de limba maternă – LIMBA RO-
MÂNĂ CU ELEMENTE ALE CULTURII NAȚIONA-
LE, ca materie obțională în ținuturile istorice: TIMOC, 
VALEA MORAVEI, HOMOLIE și SUDUL DUNĂRII, în 
baza legislației, regulamentului și prescripțiilor Ministeru-
lui Educației de la Belgrad.

În acest context, demersurile au fost înaintate către: 
autoritățile de la Belgrad, Ministerul Educației, Științei și 
Dezvoltării Tehnologice, Administrațiilor Școlare și publi-
ce din Zaječar, Braničevo, Pomoravski și Podunavski.

Demararea procesului privind introducerea obiectului 
obţional „Limba Română cu Ememente ale  Culturii Na-
ționale“ în Timoc, ar demonstra angajamentul european al 
autorităților din Serbia care se conformează cu valorile, 
societatea și drepturile europene. Drepturile lingvistice ale 
persoanelor aparținând unor etnii în domeniul educației 
(învățământului) sunt garantate prin Constituția R. Serbia 
în concordanță cu art. 13, Legea cu privire la Învățământul 
Primar (Monitorul ofi cial – R. S., nr. 72/03, 52/11, 35/13, 
35/15 și62/16  US), Acordul de colaborare în domeniul 
protecției minorităților naționale între România și Serbia. 
În această ordine de idei, cerem asigurarea dreptului la 
educație în limba maternă (română) în municipiile în care 

etnicii români conviețuiesc cu apartenenții poporului ma-
joritar, respectiv pe întreg teritoriul Serbiei.

Ținând cont de experiența acumulată și semnalările re-
petate ale românilor (vlahilor) și societății civice din Valea 
Timicului SOLICITĂM realizarea chestionarului (anche-
tei) în penultima săptămână a anului școlar 2021, iar disci-
plina opțională „Limba Română cu Elemente ale Culturii 
Naționale„ să fi e uniform reprezentată în anchete pe întreg 
teritoriul Administrației școlare și nu selectiv.

Oferta obiectelor obționale trebuie să fi e aceeași pen-
tru fi ecare școală care aparține teritorial municipalității. 
Anchetarea părinților în septembrie este pur și simplu ac-
cidentală. (începutul anului școlar), care nu a dat rezul-
tatele scontate și cerem realizarea anchetei transparente, 
în penultima săptămână a anului școlar 2021 (7-14 iunie) 
pentru ca fi ecare elev, instituție școlară să poată opta pen-
tru limba maternă în zonele locuite de români, respectiv 
buna organizare a procesului educativ-instructiv. Întreg 
procesul este îngreunat de situația precară, convocată de 
pandemie, iar la ora actuală nu există mecanism pentru 
controlul școlilor când se realizează ancheta (directorul in-
stituției dirijează alegerea obiectului obţional) se impune 
OBLIGATOR publicarea informațiilor pe site-urile școli-
lor, oferta obiectelor obţionale într-un mod transparent și 
rezultatele anchetei.

Instituțiile românești, organizațiile/asociațiile, respec-
tiv o parte din corpul diplomatic încurajează arta tăcerii 
colorată cu indiferență și îndemnul la mutism. Mediul 
asociativ, instituțional românesc se apără cu zâmbetul, 
acționează cu tăcerea și distruge cu indiferență. A căzut 
pandula, iar cortina se tot lasă în joc, cu zâmbet, tăcere și 
indiferență.

 În loc de concluzii…
 Un furnicar de organizații/asociații și instituții româ-

nești din Serbia (re) primesc pe bandă rulantă proiecte ne-
rambursabile de la instituțiile abilitate cu românii de pre-

Demersuri din Banat pentru Timoc

RIS-ul cere cursuri de limba română în Timoc

Români pentru români!
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tutindeni, însă nimeni nu ia măsuri referitor la introducerea 
orelor de limba română în Valea Timicului, respectiv pre-
tutindeni unde nu există ore de limba română în comuni-
tățile de români. În această ordine de idei, DECLARAȚIA 
RIS-ului și URS–ului privind Limba Română cu Elemente 
ale Culturii Naționale în Valea Timicului, trimisă acestor 
asociații/organizații pentru susținere și semnare, n-a fost 
sprijinită din lipsă de interes, doar apreciată discret cu 
zâmbet, tăcere și indiferență.

Asociația „Românii Independenți din Serbia“ și-a luat 
angajamentul ferm privind soluționarea prioritară în cadrul 
instituțional privind introducerea obiectului de învățământ 
Limba Română cu Elemente ale Culturii Naționale în Ser-
bia de Sud-Est. Este inadmisibil ca situația creată de pan-
demie să fi e prilej de neglijare, pretext sau scăpare.

Având în vedere cele menționate, precum și semnală-
rile repetate ale românilor din TIMOC, organizația R.I.S. 
a demarat procesul de introducere a Limbii Române în 
școlile din Timoc, urmând soluționarea pozitivă până la 
sfărșitul anului școlar.

Asociația „Românii Independenți din Serbia“ este re-
prezentantul civic de determinată al românilor din Serbia 
sau așa cum este cunoscută aici și dincolo de graniță – Vo-
cea Poporului, care și-a asumat fără echivoc dezideratul 
păstrării, promovării și apărării intereselo rromânești pe 
întreg teritoriul Serbiei, călăuzindu-se după sintagma:

„Prin cultură la identitate și spiritualitate“
 

Românii Independenți din Serbia
    Președinte
    Dr Dorinel Stan 

DECLARAȚIA privind materia 
opțională „Limba Română cu 

Elemente ale Culturii Naționale” 
 
DECLARAȚIA referitor la materia opțională „Limba 

Română cu Elemente ale Culturii Naționale” a fost trimisă 
către toate organizațiile /asociațiile și instituțile românești 
din Serbia, care au primit proiecte nerambusabile și mij-
loace fi nanciare de la instituțiile abilitate cu românii de 
pretutindeni (Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, 
Institutul Cultural Român și Institutul Eudoxiu Hurmu-
zachi) pentru susținerea și semnarea demersului.

Către:
- Partidul Neamul Românesc - Predrag Balašević
- Protopopiatul Dacia Ripensis - Bojan Aleksandrović
- Ariadne Filum - Zaviša Zurz
- Timoc Pres -Dušan Parvulović
- Banatica Art - Eugen Cinci
- S. C. L. „Tibuscus” - Vasile Barbu
- Fundația Protopop „Traian Oprea” - Daniel Răduț
- Marele Festival de Folclor și Muzică Românească din 

Voivodina - Dorel Cina
- S. C. A „Veselia” din Glogoni
- C. P. E. „Libertatea” - Nicu Ciobanu
DECLARAŢIA UNIUNII ROMÂNILOR DIN SER-

BIA
Referitor la disciplina opţională în școală LIMBA RO-

MÂNĂ CU ELEMENTE ALE CULTURII NAȚIONALE

Către:

Ministerului Educaţiei, Ştiinţei şi Dezvoltării Tehnologice
Domnului MLADEN ŞARČEVIĆ,
Ministru

Administraţiile Şcolare din Zaječar, Braničevo, Pomo-
ravski, Podunavski şi BELGRAD

Administraţia Publică Locală din Zaječar, Bor, Nego-
tin, Majdanpek, Čuprija, Požarevac, Svilajnac, Kladovo, 
Petrovac na Mlavi şi Kučevo

Stimaţi domni,
Consiliul Director al Uniunii Românilor din Serbia 

(URS), cea mai infl uentă, reprezentativă şi numeroasă fe-
deraţie (18 organizaţii/asociaţii) a mediului asociativ ro-
mânesc din Serbia, înaintează tezele, propunerile, suges-
tile şi recomandările sale, cu privire la materia opțională 
în şcoala primară, „LIMBA ROMÂNĂ CU ELEMENTE 
ALE CULTURII NAȚIONALE”, autorităţilor de la Bel-
grad, Ministerului Educaţiei, Ştiinţei şi Dezvoltării Teh-
nologice, Administraţiilor Şcolare din Zaječar, Braničevo, 
Pomoravski, Podunavski şi regiunea Belgrad şi Adminis-
traţiilor publice locale din municipiile în care etnicii ro-
mâni convieţuiesc cu apartenenţii poporului majoritar în 
ţinuturile istorice, Timoc, Valea Moravei, Homolie şi sudul 
Dunării.

Rolul învăţământului şi educaţiei în prima limbă într-o 
societate modernă este indiscutabil. Aplicarea măsurilor şi 
observaţiilor propuse de Uniunea Românilor din Serbia ar 
demonstra că autorităţile din Serbia se conformează anga-
jamentelor europene, respectiv demararea şi soluţionarea 
efi cientă a problemelor acute ce țin de modul de organiza-
re, implementare şi predare a cursurilor de Limba Română, 
drept materie opţională obligatorie în Serbia de Răsărit.

Drepturile lingvistice ale persoanelor aparţinând unor 
minorităţi în domeniul învăţământului sunt garantate prin 
Constituţia R. Serbia, în concordanţă cu art. 12., Legea cu 
privire la Învăţământul Primar, (Monitorul ofi cial -R.S., 
nr.72/03, 52/11 şi 55/13,35/13, 35/15 şi 62/16 US), Acor-
dul de colaborare în domeniul protecţiei minorităţilor na-
ționale între România şi Serbia (nr. 14/04) şi Protocoale-
le Comisiei Mixte interguvernamentale între România şi 
Serbia. În acest context, solicităm asigurarea dreptului la 
educație în limba maternă, care are rol dublu în viaţa noas-
tră. Funcţia dezvoltării personalităţii şi funcţia păstrării 
identităţii.

„Limba maternă cu elemente ale culturii naționale”, în 
cazul nostru „Limna română cu elemente ale culturii nați-
onale”, din anul 2017 are statut-disciplină opţională obli-
gatorie pentru elevii şcolilor primare.

Conform regulamentului, alegerea obiectelor opţionale 
în şcoală este la dispoziţia directorului instituţiei în cola-
borare cu Ministerul învăţământului, care elaborează lista 
obiectelor opţionale (Ancheta) pentru care părinţii pot opta 
în şcoală.

În practică, pe teritoriul municipalităţii sau Administra-
ţiei şcolare, în care trăiesc apartenenţi ai minorităţii na-
ționale, studiul limbii materne ca disciplină opţională nu 
este reprezentat uniform în anchete. Este atât de evident şi 
cerem ca, oferta obiectelor opționale să fi e aceeaşi pentru 
fi ecare şcoală care se găseşte pe teritoriul Administratiei 
şcolare, când este vorba de limba maternă, respectiv limba 
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română. În dependenţă de regulament, care defi neşte pla-
nul de activitate, elevii/părinţii în formă scrisă se declară şi 
aleg materia opţională, iar ancheta se realizează în ultimele 
zile ale anului şcolar, (de regulă penultima zi lucrătoare - 
joi). În ceea ce priveşte modul de organizare al anchetei, 
vom exemplifi ca situația de pe teritoriul Administraţiei 
şcolare Braničevo, unde în majoritatea şcolilor chestiona-
rul privind decizia părinţilor referitor la disciplina opţio-
nală „Limba română cu elemente ale culturii naționale” a 
fost înmânat joi, 14 iunie a.c. (penultima zi de şcoală), cu 
sarcina să fi e fi nalizată a doua zi (ultima zi de școală). În 
această împrejurare aproape 2/3 din elevii/părinţii anche-
taţi n-au răspuns solicitării din diverse motive. Pe teritoriul 
Administraţiei şcolare Pomoravska, ancheta (chestionarul) 
în ansamblu nu s-a realizat, în afară de câteva cazuri izo-
late.

Cerem cu fermitate ca ancheta să fi e realizată în prima 
săptămână a anului şcolar 2019/2020, adică în septembrie, 
pentru ca fi ecare elev, respectiv instituţie şcolară să poa-
tă opta pentru limba maternă în toate şcolile pe teritoriul 
Administraţiei şcolare, iar acolo unde s-a realizat trebuie 
reluată din cauza tranparenței. Amintim, că părinţii care 
în anul şcolar 2019/2020 au înscris copiii în clasa a I-a, 
nu a avut încă posibilitatea de a opta pentru disciplina op-
țională, urmând a se pronunţa în septembrie, la începutul 
anului şcolar. Problema punerii în aplicare a anchetei pen-
tru părinţii cu ocazia înscrierii în clasa a I-a, nu trebuie 
neglijată, respectiv nerealiazată, deorece se încalcă regula-
mentul şi dispoziţia Ministerului Educaţiei de la Belgrad. 
În prezent nu există mecanisme pentru controlul şcolilor 
când se realizează ancheta şi obligatoriu se impune publi-
carea informaţiilor privind rezultarele anchetei (Conform 
legislației, instituţiile şcolare sunt obligate să aibă site-uri 
pe internet).

În regulamentul Ministerului Educaţiei, Ştiinţei şi Dez-
voltării Tehnologice, referitor la disciplina Limba maternă, 
este prevăzută modalitatea de formarea grupei în cadrul 
şcolii pentru ciclu I-IV şi V-VIII, sau chiar la nivelul mai 
multor şcoli într-un municipiu, cu avizul (acordul) Admi-
nistraţiei şcolare. Un exemplu şi model este oraşul Vârşeţ 
(Voivodina) unde există la nivelul municipiului 13 şcolii 
primare, iar Limba română ca materie opţională este intro-
dusă la Ş.G. „Mladost” şi se realizează sâmbăta cu două 
grupe (I-IV şi V-VIII), circa 60 de elevi proveniți din cele 
13 şcoli.

Tot regulamentul prevede introducerea cursurilor de 
Limba maternă, drept materie opţională dacă optează cel 
puțin 15 elevi din şcoală (grupele se pot forma la nivel de 
ciclu I IV şi V-VIII) sau chiar la nivelul mai multor şcoli 
într-un municipiu, cu acordul Administraţiei şcolare. Lim-
ba maternă se poate introduce în şcoală şi dacă numărul 
elevilor este mai mic de 15 cu acordul Ministerului Educa-
ţiei de la Belgrad.

Uniunea Românilor din Serbia (URS) solicită ca, fără 
amânare, să se convină la:

I. Formarea grupei la nivel de Școală Generală (I –VII-
II) cu cel puţin 10 elevi, pentru ca fi ecărui elev care doreşte 
să studieze limba română să-i poată fi  asigurat acest drept.

II. Notele disciplinei obţionale „Limba română cu ele-
mentele ale culturii naţionale” să intre în media generală şi 
succesul elevului pe clase.

III. Întocmirea planului, programei şi manualelor şcola-

re pentru disciplina opţională „Limba română cu elemente 
ale culturii naţionale”, întrucât la ora actuală nu există nici 
măcar o carte (manual) pentru elevii claselor I -VIII.

IV. Continuitatea studiului limbii materne (române) în 
școală, astfel cel care a studiat un an limba maternă îi va fi  
asigurată continuitatea şi în anii următori şi nu anchetaţi în 
fi ecare an şcolar. Părinţii nu tebuie să se pronunţe în fi eca-
re an, ci la nivel de ciclu primar și gimnazial.

V. În Serbia toate minorităţile naţionale au inspector 
şcolar, excepţie este etnia română. Solicităm Ministerului 
Educaţiei de la Belgrad numirea inspectorului şcolar pen-
tru aplicarea programelor în limba română şi organizarea 
concursului pentru acest post.

VI. Stabilirea statutului disciplinei opționale „Limba 
română cu elemente ale culturii naţionale” la nivelul şco-
lilor medii şi licee.

VII. Anunţuri, ştiri și comunicate pe site-ul şcolilor, în 
legătură cu obiectele opţionale care sunt incluse în anche-
tă, precum şi rezultatele privind opțiunea elevilor.

VIII. Obiectul opţional în şcolile din Serbia este con-
diţionat şi există manipulări, deoarece orele se dau profe-
sorilor care nu au norma didactică completă, iar directorul 
şi cadrele didactice sugerează indirect elevilor/părinţilor 
materia opţională, cu pretextul lipsei cadrului califi cat.

SOLICITĂM autorităţilor decizionale locale, regionale 
şi republicane din judeţele Zajecear, Braničevo, Pomoravs-
ki, Podunavski şi regiunea Belgrad să intervină de urgență 
pentru realizarea unei NOI anchete în privinţa disciplinei 
opţionale „Limba română cu elemente ale culturii naţiona-
le”, la începutul anului şcolar 2019/2020 (2-6 septembrie) 
pentru ca toţi elevii să poată opta pentru cursuri de limbă 
maternă, într-un interval de timp onorabil. În acest fel să 
elimină toate suspiciunile şi manipulările.

Uniunea Românilor din Serbia este un factor de stabili-
tate, care respectă legile Republicii Serbia, însă va acţiona 
în continuare pentru soluţionarea problemelor la nivel de 
minoritare naţională română, în dialog deschis şi construc-
tiv cu organele de stat.

CONSILIUL DIRECTOR
UNIUNEA ROMÂNILOR DIN SERBIA

ROMÂNII INDEPENDENŢI DIN SERBIA

Râul Timoc
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O carte despre opera lui Eminescu, azi când sunt atâția 
cei care pun la îndoială posibilitatea de-a mai spune 

ceva nou în materie, este prin ea însăși un act de curaj 
intelectual. Nu te poți încumeta să vorbești despre Emi-

nescu fără a-i cunoaște în profunzime creația, dar și 
impresionanta exegeză ce s-a clădit, de-a lungul tim-
pului, în jurul ei. Iată de ce consider încercarea d-nei 
Daniela Văleanu o faptă temerară, dar și ˗ mă grăbesc 

să anticipez ˗ binevenită.

De-a lungul anilor, a benefi ciat de îndrumarea 
unuia dintre marii noștri profesori, fondator de 
școală stilisitică, dar și 

eminescologică la Timișoara, ală-
turi de regretatul profesor Eugen 
Todoran. Amprenta inconfundabi-
lă a lui G. I. Tohăneanu se vede 
în lucrarea d-nei Daniela Văleanu, 
dar într-un sens creator, îmbogăți-
tor. Pentru că trebuie să ai multă 
sensibilitate și intuiție a valorilor 
expresive ale limbajului poetic, 
ca să te apropii de cota unui ase-
menea magistru. Cu toate acestea, 
cartea nu este doar o cercetare 
stilistică, nu vizează exclusiv va-
lențele poetice ale imaginarului 
selenar în poezia eminesciană, ci 
o abordare mult mai complexă, 
impusă de ideea însăși că selena-
ritatea în Weltanschauung-ul ro-
mantic angajează dinamica unei 
întregi constelații de motive și 
simboluri fără de care, nu numai 
romanticitatea, dar poezia însăși 
nu pot fi  înțelese. Căci ce este, 
în fond, selenaritatea? O transfi -
gurare a realului, o „mântuire” a 
acestuia de banalitatea diurnă prin 
ocrotirea și potențarea tainelor lumii. Luna dezvăluie as-
cunzând, ea, cu „razele ei albe” ˗ cum spunea Blaga ˗ „nu 
micșorează, ci tremurătoare mărește și mai tare tainanop-
ții”.

De aici relația lunii cu noaptea, cu somnul și visul, o 
întreagă constelație de motive romantice, pe care autoarea 
le analizează revelându-le sensurile adânci. Noaptea, în-
tunericul ocrotește misterul, în vreme ce somnul, visul re-
prezintă calea de acces la esența lucrurilor, pătrunderea în 
spațiul numenal al Firii. Prin urmare, lucrarea Danielei Vă-
leanu nu este doar cercetare stilistică a valențelor pe care, 
în marea diversitate a aparițiilor lui, le exprimă astrulnoc-
turn, ci o hermeneutică a simbolisticii lunare în general, cu 

implicații ce angajează, dincolode stilistica propriu-zisă, o 
serie de alte științe precum: antropologia, mitologia, isto-
ria religiilor, psihanaliza etc. Cu o elegantă dezinvoltură, 
autoarea valorifi că achizițiile acestor domenii alespiritului 
în efortul de a pune în evidență semnifi cațiile lunii ca sim-
bol romantic central pe cerulpoeziei eminesciene. Aproape 
fi ecare capitol al cărții ar putea constitui obiectul unei cer-
cetăriaparte. Bunăoară, relația lunii cu apele, „Complexul 
Ofeliei”, luna ca putere germinatoare,feminitatea lunii, ra-
portul viață – moarte – somn, luna ca epifanie a timpului, 
androginia lunarăetc, etc.

Autoarea dezbate aceste probleme în baza unei biblio-
grafi i ample, selectată și folosităcreator, după o impecabi-
lă stăpânire a mijloacelor tehnice de cercetare științifi că, 
ceea ce îipermite să depășească în profunzimecomentariile 

curente pe marginilemotivului în 
discuție. Îndeobște, acelecomen-
tarii – și aici suntem de acord cu-
autoarea – se limitează la redarea 
forțeihipnotice, creatoare de vra-
jă și mister, alunii, „au urmărit 
mai ales efecteleartistice extrase 
de ochiul poeticeminescian din 
chipul lunii”, cel maiadesea ne-
glijând „aspectul lunii caexpresie 
a conştiinţei, a energiei şi acu-
noaşterii”. Rămânând la suprafa-
țalucrurilor, multe din exegeze-
leanterioare n-au urmărit „gradul 
despiritualitate ca potenţialitate 
în starelatentă, dar care activează 
energiilesubconştientului”. Com-
parația cuînaintașii lui Eminescu 
esteedifi catoare; la aceia (Cârlo-
va, HeliadeRădulescu, Grigore 
Alexandrescu,Bolintineanu etc) 
luna era un elementde decor, 
obiect de recuzită romantică,de-
parte de forța transfi guratoare a 
existenței pe care o înregistrăm 
la Eminescu. Invocând oposibilă 
grilă blagiană, am spune că ge-

nerația poeților pașoptiști se menține în sfera metaforei-
plasticizante, pe când Eminescu plonjează direct în spa-
țiul metaforelor revelatorii, a miturilortranssemnifi cative. 
Sau, în termenii Ioanei Em. Petrescu, ceea ce la romanticii 
pașoptiști sesubsumează unei poetici a vederii devine la 
Eminescu viziune.

Apreciez cartea doamnei Daniela Văleanu ca pe o cer-
cetare temeinică a fenomenelor îndiscuție și o utilă contri-
buție la cunoașterea operei eminesciene.

Iosif CHEIE-PANTEA

Daniela Văleanu, Universul selenar în opera 
lui Mihai Eminescu

Semnal de carte
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Anunţ eveniment - Festivalul primăverii

Românii Independenți din Serbia (RIS),  în colaborare cu Con-
siliul Național al Minorității Naționale Române (CNMNR) și cu 
Şcoala Elementară ,,Coriolan Doban” din Coștei, organizează 

Festivalul Primăverii Dor de primăvară, dor de Eminescu. Festi-
valul  va avea loc pe data de 20 martie a.c. la Coștei, iar în orele 

serii,  la hotelul ,,Srbija“ din Vârșeț, se va desfăşura manifestarea 
centrală Balul Primăverii. În cadrul evenimentului va fi  lansată 

campania de informare privind recensământul populației din 
2022, ,,Vorbesc Românește, Sunt Român”.

Coordonatorea și inițiatoarea evenimentului este doamna 
profesoară Natalia Stan, care cu acest prilej a declarat  ur-
mătoarele: „Festivalul Dor de primăvară, dor de Eminescu 

se adresează copiilor și tinerilor din învățământul gimnazial și liceal, 
cu vârsta cuprinsă între 4 şi  18 ani. Festivalul este structurat pe  pa-
tru secțiuni și trei categorii (I-IV, V-VII și liceu), având ca tematică 
primăvara și poezia eminesciană. Secțiunile festivalului sunt urmă-
toarele:  I. Tradiții/obiceiuri/dramatizări; II. Poezie; III. Soliști vocali 
(cântece de primăvară /romanțe pe versuri eminesciene); IV. Grup 
vocal /cor. 

Evenimentul cultural românesc este conceput ca un duplex cul-
tural, care se organizează la Coștei și Vârșeț, celebrând, potrivit tra-
dițiilor strămoșești,  sosirea echinocțiului de primăvară (20 martie), 
printr-un veritabil dialog: muzică, poezie, tradiții, obiceiuri, teatru și 
folclor.

În cadrul evenimentului vor fi  organizate manifestări adiacente, 
vernisaje și expoziții de artă, pictură, fl ori și culori.

Festivalul Dor de primăvară, dor de Eminescu deschide larg por-
țile primăverii pentru toți românii la Coștei, iar în orele serii, la Vâr-
șeț, la Balul Primăverii,  vom ura bun venit anotimpului renașterii. 

Se vor acorda premii, mențiuni, premii speciale pentru fi ecare 
secțiune (categorie) și trofeul Festivalului Dor de primăvară, dor de 
Eminescu. Triplul eveniment vrea să fi e o pată de culoare în această 
perioadă gri de pandemie, iar festivalul și Balul Primăverii, precum 
primii vestitori ai anotimpului verde,  aduc o nouă primăvară în inima 
și-n sufl etul românesc, respectiv bucuria de a trăi.

Vă așteptăm cu mare drag la Coștei și la Vârșeț, pentru a  sărbători 
împreună venirea primăverii”, a ținut să menționeze doamna profe-
soară la  fi nal. 

Iniţiatoare şi coordonatoare:
Natalia Stan

PRIMĂVARĂ ROMÂNEASCĂ LA COȘTEI ȘI LA VÂRȘEȚ

Trei evenimente într-o 
singură zi

REGULAMENT
Festivalul  

Dor de primăvară, Dor de Eminescu
20 martie 2022, Coștei

1. Festivalul Primăverii Dor de primăvară, dor de 
Eminescu, ediția a I –a, Coștei 2022 este organizat de 
Asociația Românii Independenți din Serbia (RIS) în co-
laborare cu Consiliul Național al Minorității Naționale 
Române din Serbia (CNMNRS) și Ș. G. Coriolan Doban 
din Coștei. Festivalul se desfășoară în sala Căminului 
Cultural din Coștei, 20 martie 2022, ora 14:30.

2. Festivalul are obiectivul susținerea, descoperirea 
și promovarea elevilor și tinerilor talentați cu aptitu-
dini în domeniul cultural, literar – artistic și folcloric, 
având ca izvor de inspirație primăvara și opera poetului 
nostru național Mihai Eminescu. Festivalul Dor de pri-
măvară, dor de Eminescu  – Coștei 2022, își propune să 
promoveze muzica, folclorul, tradițiile românești,po-
ezia eminesciană și să atragă elevii de la cele mai mici 
vârste în cunoașterea și conservarea valorilor româ-
nești perene. 

3. La Festival pot participa școlile cu predare în lim-
ba română din R. Serbia, societățile culturale, respectiv 
copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 4 – 18 ani. 

4. Înscrierile se fac în baza completării fi șei de 
participare până la data de 15 martie 2022, la adresa 
de email: romanii.independenti@gmail.com, natalia.
stan.cernauti@gmail.com Informații suplimentare la 
tel. 0644902249 sau 0641195384

5. Tematica Festivalului Dor de primăvară, dor de 
Eminescu este primăvara și poezia eminesciană. 

6. Festivalul este structurat în 4 secțiuni și 3 cate-
gorii:

I. Tradiții/obiceiuri/dramatizări (categoria I – 
IV, V –VIII și liceu) 

II. Poezie (categoria I –IV,V – VIII și liceu) 
III. Soliști vocali (categoria I –IV, V – VIII și li-

ceu) 
IV. Grup vocal/cor (categoria I –IV, V – VIII și 

liceu) 
7. La fi ecare secțiune și categorie (ciclu școlar) pot 

participa 2 elevi cu o poezie sau un cântec, grupul vo-
cal/cor cu două piese muzicale, iar  secțiunea tradiții/
obiceiuri/dramatizări, prezentarea este de maxim 15 
minute. 

8. Se va acorda trofeul Festivalului Dor de primă-
vară, dor de Eminescu și premiul I, II, III, mențiuni 
și premii speciale pentru ciclu școlar I – IV, V – VIII 
și liceu pe toate cele 4 secțiuni (tradiții /obiceiuri /
dramatizări, poezie, soliști vocali și grup vocal/cor). 
Pentru trofeul Festivalului Primăverii, 2022, pot intra 
în competiție doar școlile care se înscriu la toate cele 
4 secțiuni. Toți participanții, coordonatorii vor primi 
diplome de participare. 

9. Jurizarea și stabilirea câștigătorilor va fi  făcută de că-
tre o comisie internațională formată din specialiști, în baza 
unui punctaj pentru fi ecare secțiune și categorie. 
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Ministerului Educaţiei, Ştiinţei şi Dezvoltării 
Tehnologice
Domnului MLADEN ŞARČEVIĆ,
Ministru

Administraţia Şcolară Zrenjanin,
Doamnei SNEŽANA OLUŠKI VLAČIĆ

Primăria Oraşului Vârşeţ
Consiliul Municipal pentru Învăţământ
Domnului  VELJKO STOJANOVIĆ

Organizaţia civică de interes obştesc a românilor 
din Serbia „Românii Independenţi din Serbia” 
(RIS) şi alianţa asociaţiilor comunităţilor etnice 

ale românilor din Serbia „Uniunea Românilor din Serbia” 
(URS) se adresează cu încredere şi speranţă municipalităţii 
Vârşeţ ,Administraţiei şcolare din Zrenjanin şi Ministeru-
lui Învăţământului,Ştiinţei şi Dezvoltării Tehnologice de 
la Belgrad pentru a găsi soluţii viabile,respectiv acordarea 
consimţământului ca în oraşul Vârşeţ,apartenenţii mino-
rităţii naţionale române să benefi cieze de programul pre-
şcolar pregătitor obligator (clasa 0) în limba română ma-
ternă,într-una din cele nouă (9) grădiniţe ,la care fondator 
este oraşul Vârşeţ.

Educaţia în limbile minorităţilor naţionale este garan-
tată prin Constituţia R.Serbia (art.79.) - „Apartenenţii mi-
norotăţii naţionale au dreptul la educaţie în limba mater-
nă”,Legea cu privire la educaţia preşcolară  (art.5.punctul 
2.,art.6. punctul 5. şi 6.,art.19.,art.32.,art.53.),Legea pri-
vind protecţia drepturilor şi libertăţilor miorităţilor naţi-
onale (art.13.şi 15.),Legea cu privire la manualele şi alte 
materiale didactice (art.3.punctul 2.,art.9.punctul 3.,art.20.
punctul 3.şi 4.,art.28.punctul 4.),precum şi Acordul între 
guvernul federal al R.Iugoslavia şi guvernul României de 
colaborare în domeniul protecţiei minorităţilor naţionale 
„Monitorul ofi cial SMN -Acorduri internaţionale”, numă-
rul 14/04.De asemenea,Legea Consililor Naţionale  (Mo-
nitorul ofi cial-R.S,nr.47/2018), art.11.punctul 4.precizea-
ză că unitatea administraţiei locale ,în contextul scăderii 
numărului de populație,sporul natural negativ şi emigraţia 
apartenenţilor minorităţilor naţionale, este necesară pro-
tecţia specială care garantează drepturi suplimentare.

Tradiţia învăţământului în limba română la Vârşeţ are 
continuitate mai mult de trei secole ,iar oraşul Vârşeţ este 
centrul cultural ,spiritual, administrativ, politic şi econo-
mic din toate timpurile al românilor din Serbia.Limba ro-
mână este una din cele şase limbi ofi ciale în Voivodina,iar 
în municipalitatea Vârşeţ este a doua limbă ofi cială,după 
limba sârbă.

După ultimul recesământ al populaţiei din 2011,cea mai 
mare concetraţie a românilor din Serbia se găseşte chiar în 
Vârşeţ.Consiliul Naţional Român,cele mai importante şi 
reprezentative organizaţii ale mediului asociativ românesc 
din Serbia  (Românii Independenţi din Serbia, Societatea 
de Limba Română, Banatic-Art „Rapsodia Bănăţeană”,   

Punctul de corespondenţă ”Libertatea”, Comunitatea Ro-
mânilor din Serbia, Fundaţia „Protopop Traian Oprea” şi 
altele), Episcopia „Dacia Felix” au sediul în Vârşeţ. Tot 
aici se găseşte ofi ciul consular al României.

Oraşul Vârşeţ oferă un ciclu complet de educaţie cu 
predare în limba română ; Şcoal Generală „Olga Petrov 
Radišič” ,Liceul „Borislav Petrov Braca”,Şcoala de Studii 
Înalte de Specialitate pentru instruirea Educatorilor „Mi-
hailo Palov” - Educator în învăţământul preşcolar (în lim-
ba română) şi Facultatea de Învăţători a Universităţii din 
Belgrad -secţia în limba română din Vârşeţ.

Prin urmare,în procesul educativ - instructiv cu predare 
în limba română la Vârşeţ de importanţă majoră este intro-
ducerea programului preşcolar obligator (clasa 0) în limba 
maternă (română).În acest context logic,s-ar păstra şi ro-
tunji întrgul ciclu şi proces educativ - instructiv în limba 
română,în oraşul de la poalele dealului -Vârşeţ,viitorilor 
educatori cu limba de predare română le va fi  asigurată 
practica pedagogică şi orele practice în limba română,iar 
viitorilor elevi români ,care oricum încep şcolarizarea în 
limba maternă ,aceasta va fascilita trecerea având o baza 
solidă.

În baza cerrerilor scrise a şase părinţi pentru anul şco-
lar 2019/2020,care şi-au exprimat dorinţa ca odraslele lor 
cuprinse cu vârsta între 5,5 - 6 ani ,cerem să le fi e asigurat 
anul preşcolar pregătitor obligatoriu în limba română, într 
-una din cele nouă instituţii preşcolare din Vârşeţ,sau grup 
mixt în limba română.(Vezi anexa 1)

Pe această cale,Cerem administraţiei locale Vârşeţ ,în 
calitate de fondator al instituţiilor preşcolare din oraş,Ad-
ministraţiei şcolare din Zrenjanin şi Ministerului Educaţiei 
de la Belgrad cu care avem cooperare excelentă şi exem-
plară,o înţelegere a golului si situaţiei create si inplicit re-
pararea actualei situatii care durează de câtiva ani.În baza 
legii şi bunei practici pe teritoriul municipiului Vârşeţ (La 
Voivodinţ şi Costei există an pregătitor preşcolar şi grupe 
mixte în limba română ),ceea ce este lăudabil,respectându 
-se astfel particularităţile ,specifi cul ,iar aplicarea măsuri-
lor afi rmative pentru INTODUCEREA programului pre-
şcolar obligator  (clasa 0) în limba română la Vârseţ,re-
prezintă o prioritare şi necesitate pentru etnicii români din 
Vârşeţ.

Preşedinte RIS
Dr. Dorinel Stan

Atitudine civică, solicitări

Memoriu pentru introducerea programului preşcolar  de 
pregătire obligatoriu în limba română la Vârşeţ
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„Toţi românii din regatul Serbiei vorbesc idiomuri ale 
limbi române“ (Djordjević, 1906, p. 13), documentează 
etnograful sârb Tihomir Djordjević. Limba vorbită de 
populația românofonî din Serbia de Răsărit și Homol-
je aparține subdialectelor populare arhaice românești 

din zonele rurale ale României, și împreună cu cultura 
populară și a altor forme de moștenire materială și 

spirituală, face parte integrantă din zonele culturale și 
etnolingvistice ale arealului carpato- balcanico-dună-

rean (adică apartine zonei etnice româneşti din punct de 
vedere istoric şi cultural.) 

La acest lucru au subscris un număr mare de scri-
itori sârbi din secolele XIX și XX, iar din punct 
de vedere lingvistic acest fapt au confi rmat nu-

meroși dialectologi și fi lologi străini și români de la sfâr-
șitul secolului al XIX- lea până la începutul secolului al 
XXI pe baza cercetărilor lor în teren. Acest fapt este și în 
conformitate cu recensamântul după limba vorbită efectu-
at în Regatului Sârbilor, Croaților și Slovenilor din 1921.

În această macroregiune sunt dominante două subdia-
lecte ale limbii române: bănățean și oltean. Conform in-

formațiilor oferite de Dragoljub S. Petrovic (1996), grani-
ța acestor două subdialecte se trage de la Kladovo, peste 
Miroč- Veliki Greben- Deli Jovan- Timok (Petrović, 1996, 
pp. 21- 26). Între aceste două subdialecte există zona gra-
iului limitrof așa- numit ungurean- muntean,adică graiul 
cu care comunică grupurile românești, care sunt caracte-
rizate prin denumiri etnice bufańii, gugulańii și munćeńii 
(muntenii), care reprezintă zona de interferență a graiului 
ungurean (a românilor din Homolje) și câmpenilor țărani 
(românii din Krajina) .  Acest grai interferent conține ca-
racteristicile ambelor subdialecte, dar din punct de vedere 
lingvistic este mult mai aproape de dialectul bănățean. 

Graiul bănățean de șes și de munte, cu izoglosele co-
boară din spațiul de la nord de Dunăre în estul Serbiei, 
se întâlnesc la bazinele hidrografi ce ale Dunării și Timo-
cului, printre altele, în Homolje, lа vri̯elă Jgobiți. În toate 
satele cu populație majoritară românească din Homolje 
este predominant subdialectul bănățean, cu excepția Ža-
gubicei, unde românii comunică în graiul interferent un-
gurean-muntean. În acest sens menționăm că graiurile 
utilizate de românii din Homolje și-au păstrat şi anumite 
fl uxuri de migrație. Această excepție lingvistică referitoare 
la Žagubica, este  probabil  produsul celei de-a treia etapă 

Imaginea etnolingvistică şi problema 
identităţii a românilor din Timoc şi 

subregiunea Homolje

Urme de istorie
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a migrației românilor din Negotinska Krajina și Timocul 
Negru. Faptele menționate mai sus pot fi  văzute într-un 
aspect mai curat pe harta întocmită de autorul lucrării.

Bazat pe cercetarea realizată de către autorului lucrării, 
au fost determinate caracteristici lingvistice ale graiurilor 
locale aparținând românilor din Homolje. Conform pro-
nunțării particulei „de“, cea mai mare parte a românilor din 
Homolje „dăcaiesc“, care este una dintre caracteristicile 
esențiale ale subdialectului bănățean, cu excepția situației 
din Žagubica unde „đecăiesc“, care este o caracteristicăa 
graiului interferent. De asemenea, românii din Homolje 
rostesc prepoziția ”pe” ca ”pră”, cu excepția românilor din 
Žagubica, care aceeași prepoziție o rostesc ”pi” și ”pe”. 
Toți vorbitorii de limba româna din Homolje folosesc afri-
cata dz și palatalizează africatele ce și ge, care devin ś și 
ź,care este o caracteristică a subdialectului bănățean. Băie-
șii din Žagubica, de asemenea vorbitori de limba româna 
arhaică, în schimb, rostesc pă şi dă, ś şi ź, şi folosesc z în 
loc de dz. În ceea ce privește fonetica, în toate localitățile 
cu populație românească din Homolje e înregistrată trecere 
accentuată e în i̯e după labială p, b, m, în mijlocul cuvinte-
lor, și după m la începutul cuvintelor.

Etnolingvista sârbă Biljana Sikimić, pe baza propriilor 
cercetări de teren, observă că există diferențe în limba vor-
bită între persoanele tinere şi bătrâne, notând că la tineri 
(născuți, deregulă, după 1960) pot fi  observate modifi cări 
de intonație şi restrângerea fondului lexical; de asemenea, 
infl uența dialectului sârbesc vorbit în zonă este eviden-
tă în calcuri şi în numeroasele lexeme împrumutate (Si-
kimić 2001a, p. 113). Subscriu acestei teze argumentate 
cercetând în Homolje întregul fenomen lingvistic sub toa-
te conotațiile lui, inclusiv a fenomenului de asimilare. În 
această privință, este important să adăugăm că în așezările 
cu populație mixtă (Žagubica şi Krepoljin), unde contac-
tele cu vorbitorii de limbă sârbă și instituțiile statului sunt 
mai directe, schimbarea limbajului este mai vizibilă, decât 
la vorbitorii graiului bănăţean al limbii române în medii 
pure etnic. Mai exact, o infl uență mai puternică a limbii 
sârbe, în special atunci când e vorba de fondul lexical, a 
fost evidentă la vorbitorii născuți înainte de 1960. În tim-
pul cercetărilor din teren, s-a observat restrângerea fondu-
lui lexical și o serie de schimbări în vocabular la vorbitorii 
născuți la sfârșitul anilor 1940 și începutul anilor 1950. 
În perioada recentă, după anii 90, este evident procesului 
rapid de asimilare și de globalizare (rețelele de socializare 
constituind un accelerator de asimilare), aceasta contribu-
ind la reducerea vorbitorilor subdialectelor limbii române 
în rândul generațiilor mai tinere.

În ciuda faptului că numele „vlah“ a fost de obicei legat 
de populația de sorginte romanică din Peninsula Balcani-
că, ca determinant etnic, mai rar, acest etnonim a fost folo-
sit și pentru alte grupuri etnice, predominant desemnând o 
categorie socială. Când vine însă vorba de etnonimul po-
pulației române de la sud de Dunăre, se observă sinonimul 
dublu (român-vlah) și dubla ipostază în care comunitatea 
este privită (din interiorul său sau din exterior) – romanus 
-walhos. În cadrul populației române din Serbia de Răsă-
srit (endogen), este aplicată exclusiv denumirea derivată 
din romanus, mai precis rumân/ român, deși în procesul 
de ”amputare” etnică și culturală al românilor acestei zone 
din corpusul etnocultural românesc în ultimii zeci de ani, 
se impune din ce în ce mai mult egzonimul vlah sau vla- 
rumân.

Cei mai cunoscuți antropogeografi  sârbi la începutul 
secolului al XX-lea au scris despre „vlahi“, ca despre o 
parte a grupului etnic românesc, dar au subliniat faptul că, 
din cauza separării de regiunile lor de proveniență, din ca-
uza factorilor politico-geografi ci, culturali, istorici, demo-
grafi ci și a altor factori au format un substrat etnic care a 
avut unele caracteristici etno-psihologice specifi ce față de 
coetnicii lor de la nordul Dunării (v. Cvijić, 1987, p. 178, 
și Lazić, 1938, p. 87). Aici trebuie remarcat că toți antro-
pogeografi i, indiferent că au scris despre diferențele regi-
onale dintre românii din Serbia de Răsărit și coetnicii lor 
la nord de Dunăre,  ca despre o discrepanță etnică, totuși 
etnonimul român/ vlah l-au utilizat în contextul sinonimiei 
duale. Astfel, în lucrările științifi ce până la cel de al Doilea 
Război Mondial nu s-a făcut diferență între sensul etnoni-
mului român/ vlah. Cu toate acestea, în ciuda procesului 
omogenizării etnice a rămas diviziunea tradițională în po-
pulație vlahă și populație sârbă, adică în așezările vlahilor, 
sârbilor și așezări mixte.

Deoarece românii din Serbia de Rărăsit, și prin urmare, 
românii din Homolje aparțin din punct de vedere al ca-
racteristicilor lingvistice, culturale și etnografi ce poporu-
lui român, pentru ei este caracteristică identitatea duală 
(română și sârbă). Datorită contextului istoric în care se 
regăsesc aproape două secole, românii din estul Serbiei au 
o problemă cu întârzierea lor istorică.Cu problema nați-
onală și lingvistico-identitară pe care au avut-o aproape 
toate popoarele balcanice în secolul al XIX-lea și în prima 
jumătate secolului XX-lea, ei se întâlnesc abia la sfârșitul 
secolului XX și începutul secolului XXI. Datorită moște-
nirii istorice specifi ce, românii din estul Serbiei nu au avut 
o conștiință etnică sau națională sufi cient de dezvoltată, 
pentru a se identifi ca în mod explicit ca parte a identității 
etnice, lingvistice și culturale românești. De aceste con-
diții, privilegiate, au avut parte doar românii din Banatul 
sârbesc. 

Etnologul sârb de origine română Paun Es Durlić a sub-
liniat trei niveluri ale identității duale: „instinctul etnic”, 
„conștința etnică” și „conștința națională”. În baza instinc-
tului etnic și conștinței etnice, rumânii aparțin poporului 
român, dar, în baza conștinței naționale, aparțin sârbilor! 
Într-o exprimare pitorească, românii de astăzi sunt români 
pe două  „etaje“, însă la al treilea, la mansardă, sunt sâr-
bi, ceea ce îneasmnă că rumânii nu au conștință națională 
română, fi indcă aceasta- ca orice altă conștiință națională- 
s-a format în cadrul unor procese istorice complexe, când 
un popor de pe un anumit teritoriu a început să-și formeze 
statul național, care în fi nal, a dus la transformarea acelui 
popor în națiune. Formarea statului și a națiunii române 
moderne s-a desfășurat în spațiul pe care strămoșii româ-
nilor noștri îl părăsiseră cu un veac înainte; în același timp 
aceștia au fost, pe teritoriul Serbiei, împreună cu poporul 
sârb activi în procesul formării statului și națiunii sârbe 
moderne“ (Durlić, 2011, p. 2). Așadar, motive ale mimetis-
mului etnic trebuie căutate în experiențele trecutului isto-
ric, în absența educației în limba materna, în factorii cultu-
rali, lipsa de organizare politică și culturală și în existența 
unei distincții în indetitatea etnică și națională.

Pe lângă identitatea duală (vlahă/română), problema 
principala a românilor din Serbia de Răsărit este comuni-
carea verbală care împreună cu a coetnicilor lor de la nord 
de Dunăre reprezintă o diglosie. Este vorba de relația din-
tre cele două branșe ale aceleiași limbi, dar, şi despre rela-
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ția dintre limba literară și subdialectul sau graiul local în 
care comunică populația în mare parte în mediul rural în-
tr-o anumită zonă. Pentru a înțelege fenomenul de diglosie 
la românii din Serbia de Răsăsrit și Homolje, este necesar 
să se abordeze această problemă într-un context mai amplu 
istoric sau analizând experiența popoarelor balcanice.

Odată cu procesul de eliberare de sub dominația otoma-
nă și formarea statelor naționale în Balcani, în secolul al 
XIX-lea a existat nevoia fi rească ca toate naționalitățile sa 
se edifi ce în limba lor literară. Prin urmare, ca regulă, ale-
gând unul din dialecte primul pas este drept standardizarea 
limbii. Acest dialect sau subdialect să impune de la sine, 
precum și graiurile locale. 

Pe parcursul secolelor al XIX și XX, diglosia a fost o 
mare problemă pentru populația rurală în Serbia, Bulgaria, 
România, etc. Tocmai pentru că populaţia menționată nu a 
recunoscut limba literară standardizată, din cauza această 
a avut probleme mari să înțelegă limba literară. Desigur, 
comunicarea difi cilă și diferențele dintre limba literară și 
graiurile populare, nu înseamnă că este vorba de două lim-
bi. Această problemă, constituie un necaz în plus, cu care 
se confruntă românii din Serbia de Răsărit atunci când să 
întălnesc cu limba literară română.

Glottofaghia sau „mâncarea limbii” este un fenomen 
social și unul dintre instrumentele principale în vederea 
asimilării popoarelor minoritare. Constatăm că este vorba 
despre un un fel de canibalism spiritual și cultural, care 
este îndreptat spre distrugerea a tot ceea ce este cel mai 
important când vorbim de substanța culturală a unui popor, 
distrugerea limbii, nu distrugerea substanţei fi zice (vezi 
Piper, 2016, p. 3,). 

Exact această așa numita „mancare a limbii” sau cani-
balismul spiritual și cultural îl avem prezent în Serbia de 
Răsărit, caracteristic pentru populația românească. Limba 
maternă a românilor a fost și este marginalizată și aban-
donată cand e vorba de utilizarea limbii în toate sferele 
sociale, în rest subdialecte ale limbi române sunt folosite 
de către etnicii români. În  ultimele decenii graiurile locale 
constituie„candidați serioși pentru a intra” în muzeul ling-
vistic. Astăzi aici întâlnim o situație absurdă, în cazul în 
care, în casa în care trăiesc trei sau patru generații, bunicul 
sau străbunica nu cunosc limba sârbă, în timp ce nepoții 
sau strănepoți nu cunosc limba română.

Dr. Dragan M. Stojanjelović

Harta 1. Fluxuri principale de migrație care au migrat 
spre Serbia de Răsătit și Homolje (conform cercetărilor 
geografului Jovan Cvijić și altor antropogeorafi  clasici). 
Sursa:Stojanjelović, 2020, p. 30.

Harta 2. Harta etnică a subregiunii Homolje (conform 
cercetări geografului Dragan M. Stojanjelović)
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Articol prezentat  la Simpozionul internațional ROMÂNA 
CA LIMBĂ STRĂINĂ. Ediția a VI-a: „ÎNTRE PLURA-
LITĂȚI LINGVISTICE ȘI CULTURALE: O CONTI-
NUĂ REDEFINIRE A IDENTITĂȚII”, desfăşurat online 
în cadrul Zilelor Limbii Române & Zilelor Studentului In-
ternaţional, 22-23 iunie, 2021.
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Viața şi faptele preotului Avram Corcea, un veritabil 
bănăţean din Serbia care este o fi gură ilustră şi repre-
zentativă ne îndreptăţesc să aşternem căteva refl ecţii la 

70 de ani de la tecerea în nefi inţă a preotului.

Avram Corcea s-a născut pe 16 aprilie 1868 la 
Coştei. Şcoala generală o termină în localita-
tea natală, iar studiile la Gimnaziul român din 

Beiuş (1880 – 1887), respectiv institutul teologic din Ca-
ransebeş (1887 –1890). În perioda anilor 1891-1940 este 
preot în parohia Coştei, iar după decesul protoprezbiteru-
lui din Vârşeţ, David Terfălagă (15 februarie 1903), a fost 
numit catihet la şcolile româneşti din Vârşeţ (1903 –1907), 
până la venirea protoprezbiterului Traian Oprea. Participă, 
împreună cu personalități marcante, precum Vasile Goldiş 
la Congresul Naţionalităţilor din Budapesta, pe 10 iunie 
1895, este membru în Adunarea eparhială şi în Consisto-
riul eparhial de Caransebeş. 

În calitate de lider al Asociaţiei Culturale „Astra“, 
contribuie activ la  avansarea şi prezervarea culturală în 
rândul comunităţii. Pe parcursul vieţii desfăşoară o boga-
tă activitate culturală, religioasă şi educativă, devenind un 
îndrumător în probleme culturale (preşedinte al corului din 
Coştei şi al Reuniunii de Citire şi Cântări). În anul 1906, 
corul din Coştei participă la un 
Concurs coral al românilor de 
pretutindeni la Bucureşti, desfă-
şurat în „Arenele române“, obţi-
ne succes de răsunet-medalia de 
aur a Expoziţiei.

 În timpul celui de-al doilea 
război mondial s-a stabilit în 
Mărcina, judeţul Caraş-Severin 
– protopop onorar.Avram Cor-
cea este membru în Adunarea 
eparhială şi în Consistoriul epar-
hial de la Caransebeş. Datorită 
pragmatismului, preotul Corcea 
reuşeşte în aşezarea natală să 
achiziţioneze 500 de jugăre de 
pământ pentru păşunele obşteşti 
de la groful Bisingen din Iam 
(România). Tot de numele pre-
otului Avram Corcea se leagă 
zidirea morii din satul Coştei, 
devenind ulterior societate de 
acțiuni, achiziţionarea terenurilor de la Societăţiile „Moara 
Călugărului“ şi „Moara Burului“ în folosul bisericii pentru 
construirea unui nou locaş de culte.

Preotul Avram Corcea este unul dintre  fondatorii So-
cietăţii de acţiuni „Bănăţeanul“ din Coştei, precum şi fon-
dator al renumitei bănci „Luceafărul“ din Vârşeţ în perioa-
da interbelică şi un important acţionar al băncii. Reuşeşte, 
împreună cu ţăranii fruntaşi ai Coşteiului, să înfi inţeze 

formaţiunea muzicală - fanfara în 1910, iar 
în 1911 prima şcoală românească din Ser-
bia cu opt clase (ciclul V -VIII cu predare 
în limba română ). În 1916 este internat la 
Sopron în Ungaria de vest, pentru activitate 
ostilă statului austro-ungar. La 1 Decembrie 
1918 este ales membru în Marele Sfat Naţio-
nal din Alba Iulia. În acest an se stabileşte cu 
familia în România, la Mărcina, apoi la Ti-
mişoara.Sub regimul comunist, în anul 1951 
este deportat în Bărăgan, moare ca un martir 
în 1952 şi este înmormântat în satul Petroiul, 
județul Ialomiţa.

 Preotul Avram Corcea s-a afi rmat ca un 
mare culegător de balade din Coştei şi zona 
Banatului  de munte, culese de la Vichente 
Micu şi alţi ţărani luminaţi.

Azi, au devenit celebre baladele despre 
Gruia  şi Novac, care au fost editate în bro-
şura „Balade populare” publicată în culegeri 

de folclor. S-a remarcat ca publicist în diverse publicaţii 
bisericeşti, culturale ale epocii şi colaborator la „Tribuna 
– Sibiu“, “Foaia Diecezană – Caransebeş“, “Progresul – 
Oraviţa“ şi altele.

Preotul Avram Corcea a fost un vrednic misionar, apo-
loget şi un neobosit cărturar, publicist, inclusiv o prezenţă 
luminoasă la multe manifestări culturale şi spirituale.

Prof Natalia Stan 

Repere culturale

Avram Corcea (1868 – 1952) vizionar, publicist şi 
deschizător de drumuri
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Duşko Oprici  şi-a descoperit talentul şi înclinația spre 
muzica populară autentică românească încă din frage-
da copilărie. Deşi i-a plăcut muzica încă din copilărie, 
abia la vârsta de 16 ani a început să cânte. Încet, încet 
şi-a făcut loc în viaţă, începând să cânte împreună cu 

interpreţi de muzică populară consacrați, cu care apare 
până în zilele noastre la numeroase emulaţii, festvaluri, 

manifestări culturale, concursuri, având şansa de a-l 
întâlni pe cel care-i era model. 

În vocea câtecelor şi repertoarul lui şi-au gasit alina-
rea toţi cei care iubesc muzica poluară românescă 
a românilor timoceni. Glasul lui blând şi duios, dă 

de înţeles că sufl etul lui adăposteşte talent şi mângăiere, 
care l-au afi rmat şi consacrat. Cântă despre dragoste, dor, 
mama, ţară, exprimând bucuria, tristeţea, amintirile, dorul, 
viaţa ...

Duşko Oprici este interpret reprezentativ de muzică po-
pulară şi de petrecere din zona Timocului care a reuşit să 
atingă sufl etele şi sensibilitatea oamenilor.

Satul pitoresc timocean unde artistul îsi trăieşte veşni-
cia, este Raduievaţ (lângă Bor). Aici, Duşko Oprici este în 
mijlocul lui devenind legenda cântecului popular pe me-
leaguri timocene, pe care toţi românii din Timoc îl admiră 
şi îndregesc.

Pe lângă cântecul popular românesc de pe Valea Timo-
cului şi Moravei, a îndrăgit foarte mult şi cântecul popular 
din Ardeal şi Banat. Pralaler, în repertoar are atât cântece 
în dulcele grai timocean (vaške pesme), dar şi cântece în 
limba română literară. Duşko Oprici este un artist cu pasi-
une pentru cântecul popular şi neamul românesc. Astfel, în 
mod deosebit o stimează şi apreciază pe celebra solistă de 
muzică populară românescă, Maria Lătărețu, Ioana Radu, 
Ştefania Rareş, a căror discuri le păstreză cu sfi nţenie. În-

zestrat cu o voce frumoasă pune în melodiile sale bucurie 
şi entuziasm. Pe cărările succesului l-a întâlnit o singură 
dată de Ion Dolănescu, modelul său - steaua muzicii popu-
lare româneşti. O vizibilă amprentă asupra activităţii mu-
zicale şi melosului, cu siguranţă a lăsat cunoscutul solista 
de pe Valea Timocului, Branko Olar, care pentru românii 
din Serbia de răsărit este de neînlocuit.

Viaţa interpretului timocean Duşko Oprici înseamnă 
cântec - cântecul dăruit din sufl etul celor mulţi, care se bu-
cură şi care cântă împreună cu el. În cântecele lui se rega-
seşte simplitatea melosului unic timocean de pură esenţă 
ţărănescă.

Duşko Oprici rămâne se fi e pentru noi, care trăim aici 
în Timoc, o legenda vie a cântecului popular românesc de 
pe Valea Timocului. Muzica populară şi portul popular 
timocean reprezintă tot ce ne-au lăsat mai de preţ străbunii 
şi pe care cu atâta dăruire, mândrie şi elan îl pastrăm şi 
promovăm. Interpretul ca orice solist de folclor, poartă cu 
respect şi mândrie costumul românesc popular timocean.
Costumele în posesia lui sunt deosebit de frumoase, foarte 
vechi, unele având şi peste 100 de ani.

Rapsodul din Raduievaţ, un artist iubit si iubitor al nea-
mului românesc, printre altele ne-a afi rmat:

„Muzica are un loc de cinste în sufl etul meu. Este tot ce 
mi-am dorit să fac. Este lucrul la care nu cred că voi putem  
să renunţ vreodată. Muzica mi-a oferit de-a lungul anilor 
foarte multe momente de bucurie, satsfacţie şi împlinire.
Aş putea spune că este totul pentru mene.“

Duşko Oprici, un artist de excepţie al Timocului, cu un 
talent dincolo de tipare a  creat de-a lungul anilor o vibraţie 
puternică la valahii timoceni. O voce care a readus în prim 
plan cântecul autentic românesc timocean cu elemente me-
lodice dacice.

Dr Dorinel Stan

Rapsod popular din Timoc

Duşko Oprici, interpret român din  Valea Timocului
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Cu ocazia zilei României, Asociația 
Identitate Culturală Contemporană 
și platforma haisalut.ro în parteneri-
at cu Centrul Media Bucpress, Cen-
trul de informare al României din 

Ismail, Asociația Femeilor Române 
– UNIFERO, Asociația Călătoria 
spre Tine și Canal 33 a organizat 
Concursul internațional de eseuri 
dedicat limbii române – „România 
din Biblioteca mea”, ediția a II – a.

Concursul a fost menit co-
piilor din diasporă și co-
munităților istorice cu vâr-

sta maximă de 18 ani, o adevărată 

„Olimpiadă de Limba Română” pen-
tru tinerii români de pretutindeni. Au 
fost trimise 161 de eseuri, de pe trei 
continente: Europa, America și Asia 
(Grecia, Serbia, Moldova, Ucraina, 
Spania, Belgia, Ungaria, Italia, Ger-
mania, Anglia, Liban, Canada, Franța, 
Islanda și Statele Unite ale Americii).

Scopul acestui concurs de eseuri, 
care a avut un ecou fantastic și în  co-
munitățile românești din jurul Româ-
niei, este de a promova și a consolida 
importanța limbii române ca funda-
ment al identității culturale românești. 
Concursul „România din Biblioteca 
mea” stimulează  cei mai talentați 

elevi din  diasporă și din comunitățile 
istorice să scrie despre România, iar 
25 dintre acestea (20 cele mai bune 
eseuri și 5 cele mai populare) sunt 
premiați cu câte un premiu în valoare 
de 100 euro și un set de cărți în format 
electronic. Diplome de participare 
primesc toți concurenții participanți 
la Concursul „România din Biblioteca 
mea”.

Din Serbia, la concurs au participat 
trei eleve de la Ș. G. „Coriolan Do-
ban” din Coștei (Alexandra Georgiana 
Maleta, Melisa Voin și Estera Taicuna 
– Teleagă) și patru elevi de la Ș. G. „3 
Octombrie” din Sân–Mihai (Gabriel 
Gătăianț, Andreas Mohan, Adriana 
Moroșan și Adriana Davidov). Parti-
cipantele din Coștei au obținut rezul-
tate remarcabile și succese deosebite, 
cucerind câte un premiu la categoria 
„Cel mai popular eseu” și un premiu 
la categoria  „Cel mai bun eseu”.

La categoria premiul ,,Cel mai po-
pular eseu”, au fost acordate 5 premii 
în baza voturilor și aprecierilor pe 
pagina de Facebook a platformei di-
gitale haisalut.ro. ESTERA TAICU-

NA-TELEAGĂ , elevă în clasa a VI-a 
la Ș. G. ,,Coriolan Doban” din Coștei 
cu eseul ,,O carte neînțeleasă”, a obți-
nut poziția a III-a, în top 5 și premiul 
în valoare de 100 euro.

La categoria premiul ,,Cel mai bun 
eseu”, care se acordă celor mai bune 
eseuri (2×10), comisia de evaluare in-

ternațională a desemnat-o câștigătoa-
re pe ALEXANDRA GEORGIANA 
MALETA, elevă în clasa a VIII-a la 
Ș. G. ,,Coriolan Doban” din Coștei 
cu eseul ,,Românie-Patrie  Mamă, te 
iubim!” și premiul în valoare de 100 
euro.

Elevele au fost îndrumate de Nata-
lia Stan, profesoară de limba și litera-
tura română la Școala din Coștei, care 
printre altele, a menționat:

,,Un succes cu ecou internațional 
când este vorba de învățământul în 
limba română din Coștei, respectiv 
R. Serbia. Sentimentele exprimate 
pentru Țara-Mamă România sunt pro-
fund emoționante și admirabile, astfel 
concursul de Limba Română a reușit 
să clădească noi punți între elevii ro-
mâni de pretutindeni. Munca, talentul 
și angajamentul elevilor din Coștei, a 
ajuns la expresivitate și realizări ex-
cepționale în sfera culturală și în cea 
artistică. Mă simt o profesoară împli-
nită, realizată și fericită, iar în conti-
nuare mă dedic, cu toată fi ința acestor 
minunați și deosebiți elevi.”

Felicitări organizatorilor pen-
tru modul impecabil de organizare a 
concursului, felicitări tuturor concu-
renților și câștigătorilor concursului 
de eseuri internațional ,,România din 
Biblioteca mea”.

Prof Natalia Stan

Succesul elevilor din Coștei, cu ecou internațional
Elevii din Coştei pe podium

Estera Taicuna – Teleagă

Melisa Voin

Alexandra Georgiana Maleta
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„Foaia Diecezană” a publicat, la timpul său, la loc de 
onoare apelul la împăcare şi unire, adresat fruntaşilor 

români din Banatul Jugoslav cu ocazia jubileului de 10 
ani al ziarului „Nădejdea” din Vârşeţ, la Paşti-1937. 

Făcut cu gând curat, la un moment deosebit de solemn, 
îndemnul generos a avut urmări binecuvântate: nobila 
fl oare plantată primăvara, a rodit bogat toamna, când, deu-
năzi, cele două „partide” adverse s-au împăcat spontan, şi 
deaici înainte, vor activa împreună, ca „Asociaţiune pentru 
cultura poporului român din Banatul Jugoslav” — Astra. 
Vestea a fost primită pretutindeni cu satisfacţie şi însufl e-
ţire. Drept felicitare pe seama tuturor, am trimis d-lui de-
putat Dr Alexandru Butoarcă, Vârşeţ, următoarea epistolă: 
”Stimate Domnule Deputat, Nu cred că a putut avea cineva 
bucurie mai mare decât a mea, la ştirea, că între Românii 
din Banatul Jugoslav s-a produs, în sfârşit, pacea nobilă de 
mult aşteptată, de mult dorită, şi de care eram siguri că va 
poposi într-o zi fericită în mijlocul Românilor, pogorând 
ca din cer, dela Dumnezeu-Sfântul. In ziua de Paşti a încol-
ţit semânţa acestei plante divine a Păcii şi Armoniei, care 
acum ajunge la fl oare şi de aici înainte va da rod tot mai 
spornic. In ziua de Paşti, când clopotele bisericilor anun-
ţau învierea, „Nădejdea” apărea în haină solemnă, ca de 
îndoit praznic. Recetiţi, vă rog, în numărul festiv, cuvintele 
magice: „ Auziţi, fraţilor, cum plâng în morminte părinţii 
— străbunii, tulburaţi de zizania urmaşilor căzuţi în bles-
tem de straşnică vrajbă şi ură? Ascultaţi şoapta lor blând 
mustrătoare, tainic rugătoare: „Puneţi bunătate între voi, 
fi ilor dragi, puneţi înţelegere, armonie, iertare aducătoa-
re de pace, puneţi iubire frăţească, potrivit cu învăţăturile 
Domnului, potrivit cu poruncile Neamului nostru, scăpat 
numai prin credinţă şi prin unire din urgia robiilor trecute. 
Voi, conducători fi reşti ai Poporului, nu uitaţi nici o clipă, 
că sunteţi datori să-i fi ţi exemplu statornic de înţelegere 
bună, de îngăduinţă reciprocă, de virtute, jertfi nd orice in-
teres sau resentiment personal pentru păstrarea solidarităţii 
tuturor în slujba binelui public. Gândivi-vă, că nimic nu 
e mai dureros şi mai tragic, decât lupta între fraţi, şi că 

în timp ce învingătorul exaltă în triumf, undeva plânge o 
Mamă, sfâşiată de jale. Fiţi uniţi în cuget curat, iubiţi-vă, 
iertaţi-vă, trăiţi în pace, şi veghiaţi ca să nu cădeţi în ispi-
tă!”.... Nu se putea, ca asemenea chemare „cu mireasmă 
de sfi nţenie” să rămână fără de răsunet. Toate ziarele au 
reprodus apelul, însuşindu-şi dorinţa, multiplicând urarea. 
Zeci de scrisori am primit, aprobând, susţinând îndemnul, 
şi nădăjduind călduros că „va fi  bine”. Din fericire, nu era 
prea adâncă rădăcina dihoniei, nici nu erau motive prea 
grele, pentru a continua duşmănia penibilă şi periculoasă, 
— nici să nu fi e vreodată între fi ii aceluiaşi popor desbi-
nări prăpăstioase, pentru principiile fundamentale, aseme-
nea rătăciri ducând, fatal, la tragedii ca cele din Spania 
grozav încercată. Deci, a fost uşor de a se găsi laolaltă, de 
de a întinde sincer braţele, de a se îmbrăţişa frăţeşte. Acum 
uitaţi, toţi, epizodul, ca şi când n-ar fi  fost. Acoperiţi-l cu 
bucuria activităţii solidare pentru interesul obştesc, bazaţi 
statornic pe învăţămintele Credinţei creştine, pe comoa-
ra Tradiţiei naţionale strămoşeşti, pe principiile Dreptăţii 
eterne cuprinse în legile Statului ocrotitor. Iar rugăciunea 
dela Paşti, continuaţi a o recita în gând, ca o pavăză pentru 
viitor. Rostiţi-o şi pentru noi, cei de aici, unde deasemenea 
bântue cearta, pe tendinţe opuse ale fracţiunilor politice: 
din fericire, tot din motive de suprafaţă, fără divergenţă 
reală; aşa, că şi la noi, oricând ar putea să se stingă fără 
urmă zizania, şi să se reverse armonia binefăcătoare peste 
toţi Românii. Poate ni va servi drept semn bun exemplu! 
nostru, de care să fi ţi toţi mândri, ca de un act istoric de trei 
ori binecuvântat”. 

Prof. Constantin Nedelcu. Bucureşti, 
la Sân-Medru 1937

***

C-tin Nedelcu s-a născut la 20 oct. 1882 în satul Ca-
cova (azi Grădinari) jud. Caraş-Severin, părinţii săi au 
fost Iova Nedelcu (1862-1920) şi Rachila (Rafi la) născută 
Balica. Iova Nedelcu era frate cu Ion Nedelcu doctor în 
drept, avocat la Oraviţa, luptător pentru unire, prefect şi 
deputat. Primele clase le-a făcut în satul natal,apoi îşi con-

Apel la unirea românilor din Serbia din urmă cu 85 de ani

Unitate în sufl et românesc
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tinuă studiile la Biserica Albă unde termină liceul în anul 
1902, eminent in toate clasele.

1902-1904, este student la Budapesta la Facultatea de 
litere şi fi lozofi e specialitatea, limbile clasice şi moderne, 
fi lozofi e şi pedagogie. Membru al Societăţii „Petru Maior” 
al studenţilor români, fi ind in anii 1902, 1903 secretar de 
şedinţe, iar în anii 1903 şi 1904 membru al comisiei lite-
rare.

1904-1906 este student la Sorbona la College de Fran-
ce, aici este secretarul studenţilor români, liga având se-
diul la Cafee Voltaire.

Iată ce scria Victor Eftimiu în „Portrete şi Amintiri”:  
„(pe Traian Vuia, n.n.) îl vizitează tineri prieteni şi admi-
ratori veniţi de acasă. Printre aceştia, prea puţini la număr 
- Banatul e atât de departe - este şi tânărul student înscris 
la Sorbona, Constantin Nedelcu, profesorul de mai târziu, 
omul care şi astăzi, după mai bine de o jumătate de veac, 
duce mai departe, cu sfi nţenie, devotamentul arătat lui Tra-
ian Vuia şi, mai târziu, lui Aurel Vlaicu.”

Între membrii ligi  şi prieteni ai tânărului Nedelcu gă-
sim pe: Traian Vuia, George Enescu, C-tin Brâncuşi, Eus-
taţiu Stonescu (pictor), Vasile Diamandi, Istrate Micescu, 
Marin Ştefănescu, C-tin Popovici (astronom), . Tot în ace-
ea perioadă este membru al societăţii studenţilor români, 
sârbi şi bulgari denumită „Liga Danubiana” .

Deşi nu participă personal, Constantin Nedelcu cunoş-
te amănuntele evenimentului de la Monteson din 18 mar-
tie 1906, când savantul român Traian Vuia a reuşit prima 
desprinde de pământ cu un aparat de zburat conceput şi 
realizat de el.

Periada anilor 1907-1909 este profesor la şcolile con-
fesionale din Braşov, administrate de Eforia bisericii Sf. 
Nicolae din Şcheii Braşovului. Funcţionează la catedra de 
limbă maghiară şi germană, inclusiv poartă corespondenţa 
comercială în aceste limbi de la şcoala superioară de co-
merţ, fi ind acolo director Arsenie Vlaicu.

În anul 1909, vara îşi ia un concediu de la Braşov pen-
tru terminarea tezei de doctorat, începută la Paris despre 
scriitorul medieval Petrus Alphonzi şi lucrarea acestuia în 
limba latină „Disciplina clericalis”.

În anii 1910-1913 C-tin Nedelcu este la Viena, unde 
face profunde cercetări istorice şi literare în bibliotecile şi 
arhivele statului. În acelaşi timp devine publicist colabora-
tor la Ziarele „Românul” din Arad, director Vasile Goldiş, 
„Drapelul” din Lugoj, director Valeriu Branişte, „Gazeta 
Transilvaniei” din Braşov, director Voivu Niţescu şi „Tele-
graful român” din Sibiu, cotidian, redactor T.V. Păcăţianu. 
Bun cunoscător şi a limbii engleze este în bune relaţii cu 
Scotus Vistor şi Wickam Steed de la „Times” un mare co-
tidian din Londra şi de asemenea este colaborator pentru 
probleme româneşti la marele cotidian vienez „Reiches-
post”

În iunie 1912, la Viena Aspern se desfăşoară un celebru 
concurs internaţional de zboruri, participă cu mult succes 
şi Aurel Vlaicu, care este şi premiat, în perioada iulie-au-
gust 1912, Aurel Vlaicu face un lung turneu de zboruri 
prin centrele româneşti din Ardeal şi Banat: Arad, Lugoj, 
Vârşeţ, Haţeg, Orăştie, Alba Iulia, Sălişte, Dumbrăveni, 
Tg-Mureş, Bistriţa,iar în august Vlaicu se întoarce la Bu-
cureşti, iar Nedelcu la Viena.  

La 31 august/13 septembrie 1913 la Băneşti, Prahova, 
Aurel Vlaicu se prăbuşeşte cu avionul, fi ind în drum spre 

Ardeal pentru a participa la Congresul Astrei. Const. Ne-
delcu l-a urmat cu maşina şi ajunge la locul dezastrului 
printre primii. Merge cu tatăl lui Aurel Vlaicu la Castelui 
Peleş la regele Carol I şi la regina Carmen Silva.. Renunţă 
la întoarcerea la Viena, preocuparea sa principală rămâ-
nând realizarea testamentului lui Aurel Vlaicu, monopla-
nul Vlaicu III.

Prof. Constantin Nedelcu a ajuns la Bucureşti în vara 
anului 1912, dar devine profesor de latină la Liceul „Ghe-
orghe. Lazăr“ din Bucuresti pentru clasele VII şi VIII  în 
septembrie 1914, când predă şi orele de limba romănă la 
Şcoala germană din Bucureşti.

La Liceul „Gheorghe. Lazăr“ din Bucuresti se integrea-
zã în mişcarea cercetaşilor, devenind unul dintre primii 
instructori de cercetaşi (cel puţin din ianuarie 1916), fi ind 
comandantul cohortei„Păstorul Bucur“. Efectueazã cu pri-
mele centurii de cercetaşi excursii în Bucureşti şi în îm-
prejurimi, punând accent pe educaţie, dezvoltarea deprin-
derilor acestora, dar şi pe cunoaşterea culturală a locurilor 
vizitate. 

În perioada Primului Rãzboi Mondial, C-tin Nedelcu 
comandă Detaşamentul Cercetaşilor care se va retrage în 
Moldova (taberele Soleşti şi Sculeni), fi ind adjunctul pro-
fesorului Gh. Mugur, comandantul Marii Legiuni (1916-
1918). Constantin Nedelcu organizeazã acolo activitatea 
şcolarã, în ciuda marilor privaţiuni la care fuseserã supuşi 
tinerii refugiaţi .

Din 1928 devine inspector în cercetăşie şi este membru 
în delegaţia României la a treia Jamboree internaţională 
(Olimpiadă strãjereascã, n.n.) din Birkenhead (oraş din 
Anglia, n.n.), în 1929, fi ind distins şi cu Virtutea Cerce-
tăşească.

În perioada 1937-1940, prof. Constantin Nedelcu a fost 
preşedintele  asociaţiei”Straja Ţării” în judeţul Timiş, or-
ganizând, coordonând şi conducând organizaţiile locale cu 
pricepere, dinamism şi un pronunţat simţ pedagogic .

În anul 1938, participă – fără remuneraţie – în cadrul 
Astrei, Despărţământul Central Judeţean din Oraviţa, cu o 
serie de conferinţe:

În epocă Constantin Nedelcu a fost apreciat și ca un 
bun pedagog, ce a știut să insufl e tineretului sentimente 
sănătoase de dragoste de neam și țară. 

”Cel mai reprezentativ gânditor bănăţean de după răs-
boi e Prof. Const. Nedelcu, care îmbogăţeşte vo-cabularul 
pedagogiei bănăţene cu noţiunea de şcoală a idealismului, 
şcoală fără bănci şi cărţi, dar însufl ețită de dragostea de 
neam şi ţară.Şcoala preconizată de Dsa este o şcoală în aer 
liber întăritoare de trup, cultivatoare de minte şi înălțătoare 
de sufl ete. Este unul din realizatorii şcoalei româneşti ade-
vărate, bazate pe spiritul de neam.
In calitatea lui de conducător al certășiei a reuşit să aplice 
ideile dsale pedagogice şi să militeze pentru creierea unei-
cercetășii rurale necesară vieții satelor noastre, premergă-
toare strejăriei de astăzi” .
În 20 august1967 a decedat.Corpul neînsufl ețit al lui Con-
stantin Nedelcu a fost înmormântat în cripta familiei Dra-
gomirescu în cimitirul Bellu din București.

Ion Traia
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Școala din Coștei în cola-
borare cu Școala mixtă 
din Vârșeț au pus în scenă 

dramatizarea poemului,, Luceafă-
rul”, după mai bine de trei decenii. 
Spectacolul de muzică, lumini și 
interpretare dramatică a versurilor 
eminesciene, care a avut premiera 
la Vârșeț a fost titrat în limba sârbă 
pentru prima dată publicului sârb.

Spectacolul regal a fost sprijinit 

şi susţinut de organizaţia de interes 
obştesc « Românii Independenţi 
din Serbia » (RIS).

Sala Căminului Cultural din 
Petrovăsâla a fost arhiplină, iar pe 
lângă directorii Mircea Boldovină, 
Petru Glanda, elevi, cadre didacti-
ce, oameni de cultură din Petrova-
sâla, Satu Nou, Nicolinț,Sân-Mihai 
și Alibunar, evenimentul a fost ur-
mârit de mass-media românească 

din Voivodina. Petru Glanda, di-
rectorul Ș. G.,, I Mai”din Petrovă-
sâla și prof. Natalia Stan din Coș-
tei, au adresat un cuvânt ocazional 
celor prezenți.

Acest proiect trebuie susținut și 
sprijinit în primul rând de instituți-
ile de abilitate cu românii de pre-
tutindeni din România, pentru a fi  
prezentat în Timoc, respectiv unui 
public larg, inclusiv publicului 
sârb, valorifi când opera eminesci-
ană. Spectacolul continuă pe tot 
parcursul anului.

Prof Natalia Stan

Manifestare regală

EVENIMENT CULTURAL DE EXCEPȚIE 
LA PETROVASÂLA

Joi, 24 ianuarie a. c. la Căminul Cultural din Petrovasâla 
(Vladimirovac) s-a organizat un eveniment cultural deosebit, 

spectacol omagial dedicat Zilei Culturii Naționale, Leceafărului 
poeziei românești și Zilei Unirii Principatelor.
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14 decembrie 1842: A murit Iancu Jianu, vestit haiduc 
din Oltenia, un apărător al oamenilor necăjiţi şi năpăs-
tuiţi de soartă şi un luptător pentru independenţa ţării.

A avut o viaţă plină de aventuri, iar la apogeul 
puterii sale, conducea în jur de 2.000 – 3.000 
de haiduci, o adevărată armată. Din descrierile 

făcute de contemporani, rezultă că era un desăvârșit mânu-
itor al armelor și un foarte bun călăreț.

A fost condamnat la ocnă, de unde a evadat, iar apoi 
a fost osândit la moarte, dar a scăpat fi ind cerut de bărbat 
conform cutumelor acelor vremuri. A substituit o perioadă 
puterea domnească în regiune, acțiuniile sale erau îndrep-
tate nu numai împotriva boierilor, ci aveau și un puternic 
caracter național (antifanariot, antihabsburgic, dar mai ales 
antiotoman).

Un episod remarcabil, dar prea puțin cunoscut în istoria 
românilor, este acela în care oastea de haiduci olteni con-
dusa de Iancu Jianu, a reușit sa dea o replică nimicitoare 
turcilor pazvangii, veniți să jefuiască de la sud de Dunăre.

Iancu Jianu, a organizat o serie de incursiuni de urmări-
re și pedepsire a acestora dincolo de Dunăre.

Într-una din încleștări, el a ajuns să lupte personal cu 
pașa de Vidin, Osman Pazvantoglu, căruia i-a scos un 
ochi cu iataganul, de unde acesta se va alege cu porecla de 
„Pazvante Chiorul”, cu care a și rămas în folclorul nostru.
Grav rănit de Jianu, viața pașei a fost salvată cu greutate 
de garda sa personala.

Vitejia Jianului este descrisă în unele balade, celebre 
atât în România cât și în Serbia ți Bulgaria.

Conform acestor creații populare, Jianu ar fi  strigat: 
“Cu mana asta ti-am scos un ochi, tot cu mana asta te 
omor, câine de păgân!”

Haiducii Iancului au continuat alături de cetele de pan-
duri olteni au trecut de mai multe ori Dunărea în expediții 
de pedepsire a jefuitorilor turci.

În anul 1809, haiducii lui Iancu au incendiat Vidinul 
și Plevna, ucigând orice turc întâlnit în cale, în replica la 
acțiunile lui Pazvante care atacase Craiova și incendiase 
satele din Oltenia.

Oltenii Jianului au distrus din temelie raiaua turcească 
de la Turnu Măgurele, care devenise baza favorită de in-
cursiuni a lui Pazvante. Iancu Jianu a aprins fi tilul care va 
arunca ăn aer moscheea din Turnu Măgurele.

În urma acestor lovituri, turcii nu vor mai îndrăzni nici-
odată construirea vreunui edifi ciu musulman pe pământul 
Țării Românești.

Iovan Rit 

Demersuri

Iancu Jianu (1787-1842) - 
în istoria şi cultura 
neamului românesc

Scurt, îndesat, rumen la faţă, ras şi cu mustaţă 
deasă - vestitul haiduc în amintirile celor care 

l-au cunoscut.
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ŢĂRANCA

Autor: Nicola Munteanu
Editura: Românii Independenți din Serbia 
Anul apariției: 2019
Numărul de pagini: 130

„ȚĂRANCA” este un vo-
lum de debut în poezie semnat 
de Nicola Munteanu. Un nume 
necunoscut în creația românilor 
din Voivodina este Munteanu, 
dar odată cu publicarea volu-
mului de versuri „Țăranca”, la 
Editura „Românii Independenți 
din Serbia”, Vârșeț,cu siguran-
ță se va inpune în atenția citito-
rilor și iubitorilor de poezie.  

În paginile cărții (130) inti-
tulate sugestiv„Țăranca”, sunt 
cuprinse 87 de poezii (56 în 
limba română și 31 în limba 
sârbă), inspirate din viața de zi 
cu zi a satului bănățean, cu frumusețea și problemele sale, 
natura ce ne înconjoară, iar mărturisirile devin poeme - 
oglindă în care fi ecare își poate găsi chipul. 

Versurile lui Munteanu amestecă, la un nivel onorabil, 
nobilețea, dragostea, trăirile și spiritul, într-o cronică a vie-
ții, aducând amintiri, gânduri, cu-ntoarceri în trecut, senti-
mente, satul copilăriei, stări, fi ință 

AŞEZĂNÂNTUL  MONAHAL  SREDIŞTEA MICĂ

Autor: Dr. Dorinel Stan
Editura: Românii Independenți di Serbia
Anul apariței: 2016
Numărul de pagini: 120, în culori, A4

Cartea monografi că ilus-
trată în culori „Aşezământul 
Monahal Srediştea Mică” este 
o lucrare capitală care deschi-
de o pagină nouă privind isto-
ria,cultura şi spiritualitatea ro-
mânilor din Serbia. Mărturiile 
scrise sunt însoțite de numeroa-
se fotografi i, în care cuvintele 
şi imaginile se întregesc unele 
pe altele. Lucrarea prezintă 
evoluția vieții culturale şi reli-
gioase care a pulsat în această 
străveche vatră ortodoxă româ-
nească,începând  cu secolul al 
XIV-lea şi până la desfi ințarea 
mănăstirii (1777), a continuat apoi cu biserica de mir şi 

noua mănăstire sredişteană (1996) din zilele noastre. Un 
amplu studiu într-o ediție color de lux, Aşezământul Mo-
nahal Srediştea Mică este o lucrare extrem de complexă 
şi intetesantă, un monument spiritual şi omagiul unui loc 
uitat din Banatul Istoric, supranumit - CAPUL CARPAȚI-
LOR.

PICTURA DE PE LEMN ŞI TINICHEA 
BISERICII DIN RÂTIŞOR

Autor: Gheorghe Dolinga
Editura: Românii Independenți din Serbia
Anul apariției: 2016
Numărul de pagini: 94, în culori
Preț: 1000 din (8 euro)

Albumul iconografi c al au-
torului Gheorghe Dolinga, în-
fățişează spiritualitatea unui lă-
caş vechi românesc din Serbia 
şi ilustrează incursiunea în uni-
vetsul fascinat al picturii de pe 
lemn şi tinichea. Cartea conține 
icoane, imagini de ansamblu, 
detalii ale picturilor, care se 
adresează piblicului larg iubitor 
de artă şi patrimoniu - prin in-
troducerea cititorului în atmo-
sfera locului. Cele aproximativ 
nouăzeci de icoane păstrate în 
biserica din Râtişor zidită îm 
anul 1736, cu hramul Sfântul Nicolae au fost executate pe 
lemn şi tinichea de pictori celebrii: Gheorghe Diaconovici 
(născut la Srediştea Mică), Rajko Stojanovici şi Nicolae 
Popescu.

SOCIETĂȚILE CULTURAL-ARTISTICE 
ROMÂNEŞTI DIN VOIVODINA(1954-1962)

Autor: Dr.Dorinel Stan
Editura: Presa Universitară Clujeană şi
Românii Independenți din 
Serbia
Numărul de pagini: 236
Anul apariției: 2013

Monografi a ”Societățile 
cultural-artistice româneşti din 
Voivodina (1945-1962) este o 
reconstruire a vieții culturale şi 
artistice a românilor din Voivo-
dina pe parcurs a două deceni 
şi reprezintă o supravețuire prin 
cultură a identității şi spirituali-
tății. Activitatea cultural-artisti-

Despre noi - Editura RIS

CĂRŢI APĂRUTE LA EDITURA 
ROMÂNII INDEPENDENȚI DIN SERBIA
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că sub toate aspectele ei,a reprezentat focarele de răspân-
dire a culturii şi-a persistat în timp şi spațiu, contribuind 
decisiv la păstrarea identitară şi spirituală a românilor din 
Serbia, dar în acelaşi timp schițează linile de cadru ale 
profi lului etniei românesc şi exprimă principalul argu-
ment al rațiunii de a exista în specifi cul voivodinean.

Cartea autorului Dorinel Stan este o utilă şi interesan-
tă lucrare ştiințifi că privind elementele de specialitate ale 
culturii tradiționale din Voivodina în context european.

PICTURA MURARĂ DE PE PEREȚII 
BISERICII DIN RÂTIŞOR

Autor: preotul Gheorghe Dolinga
Editura: Românii Independenți din Serbia
Anul apariției: 2015
Numărul de pagini: 76, în culori

Cartea (albumul) icono-
grafi c reprezintă universul 
picturii murale din Râtişor 
realizat de zugravul Simeon 
Iacşici din Biserica Albă, în 
intervalul anilor 1796-1799, 
respectiv 1821. Cartea ”Pic-
tura murală de pe pereții bi-
sericii din Râtişor” este un 
ajutor pentru cunoaştetea 
nivelului de specializare în 
conservarea monumentelor, 
precum şi la infi rmarea iubi-
torului de artă despre inter-
acțiunea corectă cu patrimo-
niul cultural pentru păstrarea 
identității şi spiritualității naționale. Cartea reprezintă o 
contribuție originală în cercetarea şi cunoaşterea proble-
melor restaurării şi conservării picturii murale în Banat - o 
carte de vizită a Bisericii Ortodoxe Române din Râtişor.

Editura RIS are ca obiectiv editarea unor lucrări de re-
ferinţă din domeniul cultural, istoric, literar, cu realizarea 
unor proiecte în parteneriat cu instituţiile din România.

CĂRȚILE POT FI COMANDATE LA SEDIUL 
ASOCIAȚIEI „ROMÂNII INDEPENDENȚI 
DIN SERBIA” Żarka Zrenjanina 1/3,  Vârşeţ, 

sau  TEL: 003 81 641195384 
 e-mail: romanii.independenti@gmail.com

În situația pandemiei convocată de Corona virus, 
s-a desfășurat online Simpozionul internațional 

„Conservarea și promovarea culturii, tradițiilor și 
identității românilor“. Inițiatorul și coordonatorul 

evenimentului a fost Codruț Anca, directorul 
Centrului Cultural Cărașul.

Simpozionul a fost organizat de Primăria și Con-
siliul Local Grădinari, Centrul Cultural Cărașul, 
revistele „Scripta Manent“ și „Cărașul“, iar parte-

nerii media: Editura Haffman, Timp Românesc și grupul de 
publicații Valea Cărașului.

La simpozion au participat peste 20 de participanți din 
România, Serbia, R. Moldova, Canada, Ucraina, Bulgaria 
și Ungaria. Participanții din Serbia, Mariana Stratulat, di-
rector al C. P. E. „Libertatea“ din Panciova, Bojan Bărbuță, 
președintele Inițiativei Românilor din Serbia și Dr. Dori-
nel Stan, președintele Asociației Românii Independenți din 
Serbia, și-au expus opiniile, sugestiile și punctele de vede-
re referitor la tema propusă.

Mariana Stratulat, director C. P. E. „Libertatea“ din 
Panciova, a făcut o succintă prezentare a localității Coștei. 
Bojan Bărbuță, președintele organizației IRS, a subliniat 
importanta limbii române în Timoc, implementarea dreptu-
rilor elementare, evidențiind cele două decenii de de acti-
vitate pe tărâm cultural și identitar. 

Dr. Dorinel Stan, președintele Asociației „Românii In-
dependenți din Serbia“ și redactor șef la publicația „Glasul 
Cerbiciei“ a prezentat repere culturale românești, impor-
tanța culturii ca temelia identității, stagiul actual  și accesul 
la resurse culturale, menționând formele de promovare a 
culturii în cadrul etniei, efectele și cauzele, relația cu cor-
pul diplomatic, respectiv măsuri și recomandări în ceea ce 
privește relansarea și reorganizarea comunității istorice ro-
mânești în Serbia.

Organizatorii și-au propus continuitatea simpozionului, 
care se dorește să fi e organizat lunar.

Biroul de presă RIS

Conservarea și promovarea 
culturii, tradițiilor 

și identității româneşti
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Mănăstirea Srediște este reconstituită în perioada 
anilor 1995-2003, în timpul episcopului de Ba-
nat, Hrisostom (Stalić), care este al doilea ctitor. 

Pentru construirea mănăstirii a fost aleasă o locație la circa 
500 m de așezarea Srediștea Mică (Pârneaora), pe un versant 
în apropierea drumului care duce la Gudurički Vrh (Cioaca 
Mare), cel mai înalt munte din Voivodina.

Prin decizia Sfatului Comunității Locale Srediștea 
Mică terenul a fost donat și înmatriculat în posesia Episco-
piei Ortodoxe Sârbe a Banatului, având întinderea de trei 
hectare. Pe un loc admirabil, deasupra izvorului curativ 
„Șciubei” este ridicată de arhitectul Predrag Ristic prima 
construcție, Bisericuța Mică (Capela), închinată Înțelep-
ciunii Dumnezeiești. Bisericuța este zidită din cărămidă, 
în spiritul stilului bizantin, în formă de cruce. Capela este 
ornamentată cu ferestre în arc. În partea de răsărit a fața-
dei, între ferestre, este realizată o cruce interesantă din că-
rămidă. Icoana portală în mozaic Hristos Emanuil, precum 
și mozaicul îngerului care tulbură apa la izvor este realiza-
tă de sculptorul Milan Rakocevic. Interiorul bisericii este 
înfrumusețat cu pictură pe sticlă de către zugravii proveniți 
din școala de la Jicica (Zičke), condusă de diaconul Mio-
drag Tomić.

Scenele impunătoare ale Sfi nților, pictate în strălucitoa-
rele culori cu auriu în zonele de frescă, creează o puternică 
amprentă care suscită simțurile. Simbolurile bisericești, 
însemnele heraldice și ornamentele se întrepătrund subtil, 
împletind cununa gloriei în jurul creștinătății, coborând 
pe pământ. Iconostasul este construit simplu și decorat cu 
frescele Hristos Pantocrator și Sfânta Marie cu pruncul Ii-
sus. Din cupola plină de culoare, unde Domnul este întro-
nat, se întinde candelabru din bronz, realizat de sculptorul 
Slobodan Rekali. Pe ele sunt icoane în miniatură, în formă 
de medalion, ajutat fi ind de Ljubomir Vujakljie. La capătul 

nordic al cupolei se găsește icoana Maicii Domnului Anti-
fi nică - cadou de la mănăstirea Vartopedu.

Locuința episcopului, construită în anul 1997 în ambi-
entul vegetației forestiere, este cel mai înalt punct al pro-
prietății mănăstirii. Locuința este o construcție obișnuită 
din cărămidă. În apropierea reședinței, se găsește un platou 
pentru odihnă pavat cu cărămizi. Reședința episcopală este 
aranjată modest, dar elegant, cu detalii impresionante de 
artă bisericească. Construcția chiliilor monahale a început 
în anul 1998, fi ind proiectate de arhitectul Dimitrije Ma-
rinkovic. Acest edifi ciu, prin monumentalitatea sa, îmbină 
în cel mai frumos mod arhitectura tradițională cu cea con-
temporană. Chiliile cu două etaje au fost zidite pe pantă 
între capelă și locuința episcopului. Clădirea a fost con-
struită din cărămidă și reprezintă fațada complexului mo-
nahal. Confi gurația terenului oferă o soluție arhitectonică 
interesantă, astfel încât ultimul etaj, de pe partea vestică a 
construcției, în acest caz este parter. Fața clădirii, înspre 
răsărit, unde este intrarea principală, privește spre munte. 
Este o priveliște fantastică. Fațada edifi ciului monahal este 
decorată cu ferestre semicirculare, verandă și terasă, după 
modelul construcțiilor de pe Muntele Sfânt. Accent discret 
clădirii îl dau două rozete de marmură situate pe partea de 
vest a edifi ciului, precum și muluri decorative și mozaicuri 
care sunt montate pe peretele din partea terasei. Capela 
închinată Sf. Arhanghel Mihail a fost ridicată la ultimul 
etaj al chiliei și amintește de așezarea sfi nților din altarele 
vechilor mănăstiri.

Iconostasul, împodobit simplu, sculptat subtil, a fost 
realizat într-un atelier de tâmplărie din Zrenjanin, după 
proiectul lui Dimitrije Marinković. Este așezat într-un spa-
țiu îngust dintre doi piloni de susținere a arcului, dar bine 
integrat în interior. Pe iconostas nu sunt prevăzute icoane, 
din cauza spațiului insufi cient și mic. Pilonii de sprijin din 

 Noua mănăstire Sredișteană
Spiritualitate şi tradiţie
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beton fac parte integrală a iconostasului, iar pe ei se gă-
sesc icoanele Domnului Iisus Hristos și Maica Domnului 
cu pruncul Iisus. Ușile împărătești sunt pictate de călugă-
rița Teokepasta din mănăstirea Tvrdoș, reprezentând scena 
Bunei Vestiri. În partea superioară sunt pictați profeții Da-
vid și Solomon. Pictura ușilor împărătești poate fi  atribuită 
artei ortodoxe moderne. În spațiul naosului există două din 
cele patru acolade ale cupolei. Cupola a fost pictată parțial 
de Nenad Grastic, în anul 2003. Complexul monahal are 
o mulțime de chilii cu două apartamente, salon episcopal, 
bibliotecă, birouri, sufragerie mare și mică, atelier, bucă-
tărie, lift pentru hrană, grupuri sanitare, cazan, garaj și alte 
încăperi auxiliare. În biblioteca mănăstirii se păstrează în 
genere cărți noi, inclusiv o colecție personală a protopo-
pului Dušan Kolarov donată mănăstirii. Holurile clădirii 
se împletesc într-o armonie ca un labirint, iar zidurile sunt 
decorate cu o mulțime de fotografi i, picturi și hărți. Tablo-
urile sunt exemple ale artei ortodoxe contemporane. Fres-
cele din sufrageria mică au fost realizate de un fost novice 
al mănăstirii Srediște - Nenad Grasti, care reprezintă sce-
ne din viața sfi nților. Aceasta este prima sa operă de artă 
picturală. În sufrageria mare, pe un spațiu imens, se varsă 
lumina tărâmurilor cerești în scena transpusă în culorile di-
vine, simbolizând icoana făcătoare de minuni a Preasfi ntei 
Maici cu trei Mâini. În pictura bisericii ortodoxe în foarte 
puține cazuri sunt reprezentate scene din istoria icoanei 
Preasfi ntei Maici cu trei Mâini. Suportul icoanelor noi sre-
diștene îl constituie pictura Proskintarului Hilandarului de 
la anul 1809, dedicat Maicii cu trei Mâini. Pe pe reții su-
frageriei mănăstirești este reprezentat cronologic venirea 
ei în posesia Sfi nților Nemanici. Pe frescele pictate se gă-
sește și bățul lui Sf. Sava, precum și icoana Fecioarei care 
Alăptează, pe care Sf. Sava - primul arhiepiscop sârb - a 
primit-o în Țara Sfântă.

Următoarea construcție a complexului mănăstiresc este 
turnul clopotniței, construit după modelul turnului mănăs-
tirii Hilandar. Clopotnița este o construcție simplă, ridicată 
din cărămidă, cu deschideri ascuțite în două laturi. Pe turn se 

găsește ceasornicul care este proiectat în anul 2003 la Nova 
Crnja. Sub ceasornic există patru geamuri dreptunghiulare. 
O scară de beton duce în turn. Clopotnița are cinci clopo-
te, care se trag atât manual, cât și electronic. Patru clopote 
sunt turnate în perioada 2001/2002 la turnătoria din Mla-
denovaț, având greutatea de 180, 250, 420 și 550 kilogra-
me. Clopotul mic cu greutatea de 70 kilograme este turnat 
la Vârșeț în anul 1878 și dăruit școlii pârniaorei Krușe-
dol pe Frușka Gora. La reconstruirea clopotniței mănăs-
tirii clopotul a fost dus la mănăstirea Srediște, ca întărire 
a fraternității cu mănăstirea Grgetek. În apropiere de turn, 
în anul 2002 s-a pus temelia altarului care este închinat 
Maicii Domnului cu Trei Mâini. Complexul monahal mai 
deține și o biserică cu baptistieriu, care va fi  închinată Sf. 
Sava și Sf. Simeon - principala biserică. Un proiect de in-
ginerie important la mănăstirea Srediște a fost realizat în 
anul 2003, când a fost construită poarta de intrare. Zidurile 
groase ale porții cu caracter de fortifi cații sunt din cără-
midă. În anul 2006 s-au terminat lucrările, iar intrarea în 
mănăstire are o frumoasă poartă de fi er forjat. Mănăstirea 
Srediște refl ectă concepția bizantină într-un colaj bine con-
ceput de valori arhitecturale selectate din arta sârbă veche 
bisericească. Din punct de vedere artistic, picturile murale 
au fost create după principiile contemporane ale picturii 
religioasă, respectând ordinea cerească. Picturile murale 
srediștene oferă înțelepciune și noi observații de rafi na-
ment artistic și confortabilă exprimare artistică, închipuind 
plinătatea, deci o atmosferă sacră.

Hramul mănăstirii este icoana Sfi ntei Maici cu Trei 
Mâini care este sărbătorită pe 12/25 iulie.

În ceea ce privește bunurile imobile, mănăstirea posedă 
două hectare de viță de vie la poalele dealului, o livadă de 
pomi fructiferioi, stupi de albine care sunt situați în partea 
de sus a terenului mănăstiresc. Mierea se comercializează 
în borcane frumos etichetate: „Miere de mănăstire”.

Mănăstirea din Srediștea Mică este un loc perfect de 
reculegere care este administrat de călugărul Filimon.
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Jurnalul de călătorie – scriitori, opere, 
drumuri și popasuri (I)

Geografi e literară

Dacă facem o retrospectivă a literaturii române și 
studiem evoluţia jurnalului, putem sesiza că timp 
de secole, literatura română s-a putut mândri cu 
veritabili condeieri, cu personalităţi literare, care 

au realizat opere de o măiestrie fără seamăn. 

Astfel, marii critici vorbesc despre Dimitrie 
Cantemir, Dinicu Golescu, Vasile Alecsandri, 
Gh. Alexandrescu, Boltineanu, V. Alecsandri, 

A. Russo, Mihail Sadoveanu, Calistrat Hogaș, Geo Bog-
za, Alexandru Vlahuţa și mulţi alţii, care au contribuit la 
îmbogăţirea fondului literar în România, impunându-se, 
în special, prin scrierile lor, recunoscute și în literatura 
universală ca fi ind capodopere ale prozei poetice. Impor-
tanţa notelor de drum este, în primul rând, prin valoarea 
documentară a textelor, iar, în al doilea rând, valoarea 
literară care derivă și din faptul că jurnalele de călătorie 
consemnează unele evenimente trăite de autori, apropiin-
du-se foarte mult de scrierile memorialistice. Găsim aici 
procedee ale prozei artistice: naraţiune, portret, descriere 
și dialog. 

Autorii, în jurnalele lor de călătorie îşi însemnau im-
presiile, aşternând pe foaie absolut tot ce vedeau în dru-
mul său, deoarece doresc ca cititorii să cunoască prin 
intermediul lor, minunile lumii învăluite în mister. Chiar 
dacă distanţa geografi că și temporală este mare, scriitorii 
au aceeași predilecţie de a contempla peisajele, de a cuge-
ta despre trecerea vieţii. Structura jurnalului, a textelor de 
proză refl ectă simplitatea omului dornic de o viaţă singu-
ratică, a unui meditativ, mistic ce descrie teme profunde, 
universale cu ajutorul unor imagini simple de natură. 

Asemeni altor călători din literatura română, scriitorii 
din Voivodina au adâncit astfel enorm conceptul de melan-
colie în care regăsim identifi carea lor, capacitatea de a pro-
iecta stările proprii asupra universului, printr-un sentiment 
rar de generalizare și de unitate cu cosmosul. Așa explicăm 
evadările în trecut, tema satelor bănățene, a obiceiurilor, a 
ruinelor, bisericilor, mănăstirilor văzute sau nostalgia lo-

curilor din copilărie, când s-au simțit bine, aproape de casa 
părintească. Prin scrierea impresiilor de călătorie se ajunge 
la regăsirea eului risipit, la rădăcinile existenţei, la autore-
fl exivitate, trecând de la modul de a trăi (modus vivendi) 
la modul de a scrie (modus scribendi). 

Jurnalul de călătorie est un subiect foarte rar cercetat 
în literatura din Voivodina, în afară de câteva consemnări 
în unele istorii literare de la noi unde sunt prezentate pe 
linie diacronică apariția acestor lucrări: Ionela Mengher, 
Lumina. 1947- 1997, Pančevo, Editura Libertatea, 2000; 
Costa Roșu, Scrieri despre noi. Românii de pretutindeni, 
Zrenianin, Editura ICRV, 2013; Primele încercări de scri-
ere a reportajelor au fost mai mult îndreptate pe linie tra-
diţionalistă, scriitorii provenind din mediul rural ceea se 
poate vedea prin lexic, topică, onomastica personajelor și 
prin infl unţa limbii sârbe asupra limbii vorbite în Voivodi-
na. Reconstituirea mediului evocat în jurnalul de călătorie 
de expresie românească din Voivodina, la nivel lingvistic, 
se face prin clasicul apel la un limbaj regional, aparţinând 
dialectului bănăţean în primul rând, dar se identifi că un 
număr destul de mare de contaminări cu limbile mediului, 
în special cu sârba. Mai târziu, în Voivodina, jurnalul de 
călătorie și reportajul literar simte o dezvoltare, încât se în-
mulțește numărul lor, fi ind publicate la Editura Libertatea, 
Institutul de Cultura al Românilor din Voivodina, în revista 
„Lumina” sau în ziarul „Libertatea”. Calitatea scrierii lor 
este impecabilă și având tematicii diverse, devin puncte de 
pornire pentru cercetări din domeniul turismului, geografi -
ei, etnologiei, literaturii, lucrări care descoperă cititorului 
spații păstrătoare de simboluri care dau valoare culturală 
și istorică locurilor pe care le descoperim cu ochi de ci-
titori și care rămân puncte de atracție pentru toți turiștii 
care ajung acolo. Jurnalele de călătorie apărute la editurile 
românești din Voivodina acoperă în mod strălucit o mare 
parte din viaţa spirituală și istorică a ţinuturilor străvechi 
românești, sârbești, europene și cu remarcabile contribuţii 
la istoria culturală a acestor ținuturi. 

În literatura din Voivodina, primele impresii, note de 
drum și reportaje apar în revista „Lumina” din Panciova al 
cărui prim număr apare la Vârșeţ în 12 ianuarie 1947. În 
aproape șapte decenii de apariție, aceste specii literare au 
primit un număr considerabil de pagini în această revistă. 
Notele de drum erau scrise, încă de la început, de scriitori 
de expresie românească din Voivodina, precum și scrii-
tori și ziariști români și sârbi. Fragmentele din jurnalele 
de călătorie, prezente în paginile revistei „Lumina”, oferă 
informații bogate și vii și constituie niște reprezentări ti-
pice ale realității pe care autorul lor le „descoperă în viața 
obișnuită, dar care sunt așternute pe hârtie în intenția să 
lase asupra cititorului impresia că pătrunde într-un univers 
imediat” (Mengher 2000: 237). 

Proza de călătorie a devenit domeniul de specialitate a 

Scrie:
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unor scriitori din Voivodina, care, într-un fel sau altul, au 
ajuns pe meleagurile străine. Unii turiștii intelectuali au 
abordat foiletonul memorialistic, consultând astfel dicți-
onare, ghiduri turistice și cărți de istorie și geografi e, re-
zultând astfel jurnale de călătorie care justifi că talentul lor 
literar. Așa cum putem observa în articolul Opinii despre 
reportajul românesc, publicat în revista „Lumina”, nr.4 
din 1976, reportajul românesc poate fi  clasifi cat în: repor-
taj-monografi e, reportaj-eseu, reportaj – portret, reportaj 
anchetă, reportaj – evocare, reportaj dialog. În literatura 
din Voivodina sunt prezente doar unele specii dintre cele 
menționate. Un text cu caracter teoretic despre reportaj pu-
blică în anul 1961, Maria Georgescu care apreciază că „re-
porajul literar constă în relatarea imediată și exactă a celor 
văzute personal de autor sau asupra cărora s-au cules infor-
mații la fața locului și față de care autorul își arată punctul 
său de vedere căutând să ne convingă printr-o argumentare 
amplă și să ne deștepte idei și sentimente prin comentariu 
liric și realizare artistică” (Georgescu 1961: 327-328). În 
paginile revistei „Lumina” mai rar se publică reportaje, 
însă atunci când au fost publicate au stârnit cititorului un 
interes aparte datorită varietății conținutului lor și limbii 
literar-artistice folosite de autor la redarea impresiilor și 
informațiilor despre locurile pe care le-a vizitat. Seria re-
portajelor de drum publicate în revista „Lumina” începe cu 
titlul Popasuri veneto-fl orentine („Lumina”, nr. 5, 1955, p. 
232-238) scrise de Ana Flora, precum și un amplu reportaj 
despre România semnat de Sandor Bogdanfi .

Pentru prima dată, în Voivodina apare un reportaj-arti-
col despre construirea hidrocentralei Porțile-de Fier, sem-
nat de Florin Ursulescu, care a mai publicat și alte note 
de drum în săptămânalul „Libertatea”, precum: Novi Sad, 
pe Dunăre, în nr. 39 (2005), respectiv nr. 41 (2005), Dru-
muri și popasuri: reportaje și note de călătorie, volum pu-
blicat la Editura Libertatea în 2006, precum și un articolul 
Măreția și ruinele Alhambrei, text inclus în volum amintit 
mai sus și publicat mai apoi în ziarul „Libertatea”, nr. 14, 
2008, p. 8. Despre locuri și oameni întâlniți în Voivodina, 
în reviste din Serbia au publicat și o seamă de scriitori din 
România, precum Anghel Dumbrăveanu, Memorial dal-
matin, publicat în „Lumina”, nr.11 din 1977; Ana Blan-
diana, Duminică în timp, reportaj publicat în „Lumina”, 
nr. 3 din 1978; Adrian Marino, Zece zile în Iugoslavia, în 
„Lumina”, nr. 11-12, 1985. Reportajele scrise de scriitorii 
din Voivodina, la început fără o anumită greutate artistică 
ca apoi să fi  e model pentru scrierile ulterioare din acest 
domeniu, au în cultura română din Voivodina meritul de 
a fi  dus scriitura românească din această parte a Europei, 
mai departe, aducând un aer exotic, mireasma și conținutul 
altor culturi în universul literar românesc. Acest lucru este 
foarte important pentru literatura română din Voivodina, 
ferind-o de dimensiune localistă, conservatoare, excesivă. 
Ținuturile iugoslave, mai târziu sârbești și românești din 
Banatul sârbesc, oamenii care locuiesc aici, apoi ținuturile 
pitorești și vetrele vechilor civilizații au îmbogățit proza 
românească din Voivodina și și-au îndeplinit misiunea de 
transpunere a cititorului în lumea de obiecte și fi ințe de pe 
alte meleaguri, ele hrănesc curiozitatea cititorului, îi îmbo-
gățește cunoștințele și reprezentările, dorința de a le vedea 
pe viu.

- continuare în numărul viitor -
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Corul 

Existența unui cor bărbătesc la Straja se menționează a 
fi  fost între anii 1886–1887. În anul 1905 se înfi ințează co-
rul bărbătesc compus din 70 de persoane. Primul instructor 
a fost Iosif Micu din Coștei, urmând agricultorul Ion Băiaș 
– Burcu din localitate, care este în fruntea corului până 
în 1925. Dirijorul Băiaș este înlocuit de Gheorghe Bugă 
până în preajma celui de al doilea război mondial. Din anul 
1945 și până la mijlocul anilor nouăzeci ai secolului trecut, 
dirijorul corului din Straja a fost Ștefan Bugă – Vucicu. 

În anul 1931 a fost înfi ințat un cor mixt de către preotul 
Ion Mităr, până în 1941, iar în primii ani după cel de al doi-
lea război mondial de învățătorul Petru Petrovici, respectiv 
de Ștefan Bugă.

Din bogatul repertor amintim: Floare bănățeană de G. 
Goian, La șezătoare deT. Brediceanu, Sârba de Gh. Danga 
și altele. La întrecerile comunale în câteva rânduri cucereș-
te locul de frunte. Corul mixt numără 57 de coriști. În anul 
1949, la întrecerile semifi nale ale corurilor românești, cu-
cerește locul de frunte. În perioada postbelică cei mai ac-
tivi coriști au fost: Petru Nicolaevici, Trică Gheorghe, Ion 
Valon, Bocșan Ion, Bălan Ion, Bugă Romulus, Goica To-
dor, Craiovan Olga, Scântei Elena, Barbulov Ionel, Bugă 
Ion, Grivei Gheorghe, Suru Ioviță, Manescu Ion, Schin-
tei Gheorghe, Trocea Ion, Suchici Alexandra, Isac Maria, 
Băiaș Gheorghe, Rusta Ionel, Bugă Steia, Goia Gheorghe, 
Ciortan Ion, Bocșan Iosif, Ardelean Iosif, Nicolaevici Ana 
etc.

Fanfara 

Fanfara SC „Mihai Eminescu” a fost înfi ințată în anul 
1925, având la început 14, iar mai apoi 22 membri. Primul 
instructor a fost Iosif Micu din Coștei, care a condus fanfa-
ra până în 1927, când conducerea formației muzicale este 
preluată de Ion Burcu. În anul 1937 fanfara se reîmprospă-
tează cu fanfariști tineri sub instruirea lui Nicolae Iorga din 
Vlăicovăț. În primii ani postbelici fanfara n-a avut dirijor 
angajat stabil, iar după posibilități a fost instruită de mu-
zicieni pensionari de la fanfara militară din Vârșeț, Valcav 
Valek și Aloiz Zaha.

Începând cu anul 1949, fanfara este condusă cu mare 
succes de Iosif Roman. O scurtă perioadă fanfara a fost 
pregătită de Costa Ghiriță, numărând 23 de membri. La în-
trecerile fanfarelor din Grebenaț (1949) și în Biserica Albă 
(1950), cucerește locul II. 

În primele decenii postbelice, fanfara avea următoarea 
componență: Ion Băiaș, Roman Iosif, Omoran Gligorie, 
Licăreț Ion, Schintei Aurel, Gurilă Ion, Schintei Ion, Goi-
ca Trăian, Rusta Nicolae, Fustaș Sava, Grivei Aurel și alții.

Orchestra 

Orchestra în cadrul SC „Mihai Eminescu” s-a înfi ințat 
abia în anul 1967. La început avea 10 instrumentiști, iar pe 
parcurs numărul maxim a fost 17. Orchestra a luat fi ință 
la inițiativa lui Todor Baloș, care devine primul dirijor. Pe 
parcursul anilor orchestra obține rezultate de invidiat.

Societăţi cultural-artistice româneşti din Voivodina în primele două decenii postbelice

SOCIETATEA CULTURALĂ „MIHAI EMINESCU” DIN STRAJA
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Secția de folclor 

Viața culturală în perioada postbelică în localitățile ro-
mânești a luat un avânt puternic. De remarcat este faptul 
că la Straja participarea fetelor în activitatea societății cul-
turale nu s-a lovit de prejudecăți prezenta probleme. Secția 
de folclor a fost condusă după război de cadrele didactice: 
Iuliana Dragodan, Suru Constantin și L. Craiovan. Secția 
folclorică numără 30 membri și era împărțită în echipa băr-
bătească și echipa mixtă.

Printre călușari s-au evidențiat: Bocșan Iosif, Mănescu 
Ion, Isac Costa, TismenaruIon și Manescu Ion. Echipa de 
folclor: Bugă Iuliana, Nicolaevici Ana, Isac Maria, Schin-

tei Ileana, Licăreț Iuliana, Turturea Viorica, Bălan Ion, 
Schintei Mitru, Craiovan Gheorghe, Drăgălin Ion, Cizmaș 
Gheorghe, Pascu Ofelia și alții.

Secția de teatru 

Secția de teatru din cadrul SC „Mihai Eminescu” a par-
ticipat la toate trecerile în revistă în perioada postbelică. 

Secția de dramă numără 20 de membri. Amintim unele 
piese de teatru, prezentate de amatorii străjeni în locali-
tate și în așezările bănățene: Maistorul Căproni, Doamna 
mea de N. Țânțariu, Popa Cira și popa Spira de S. Sremaț, 
Femeia rea de S. Popovici, Copilul științei de Cehov, Min-
țile-n cap de M. Popovici, Gardul fermecat etc. Mai târziu, 
în cadrul Zilelor de Teatru al Românilor din Voivodina, 
secția de teatru de amatori din Straja obține succeseForme 
și modalități de manifestare creativă în societățile cultu-
ral-artistice românești din Voivodina considerabile și dato-
rită angajamentului scenic și regizoral al lui Ion Omoran.
Începuturile activității teatrale datează de prin anul 1923, 
iar în lipsa căminului cultural toate manifestările culturale 
se desfășurau în sala particulară zisă „La Buți”. 

Actorii principali în perioada anilor 1945–1962 au fost: 
Ileana Tismenar, Ana Bocșan, Iuliana Nicolaevici, Ghe-
orghiță Bugă, Gheorghe Iepure, Nicolae Urzescu, Ghiță 
Fustaș, Ioniță Barbulov, Vârlan Ion, Isac Miluță, Costaș 
Gheorghe și alții.
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Manifestarea centrală în cadrul festivității culturale 
și turistice „Sărbătoarea Cireșilor Înfl oriti”, ediția a 

VII-a, s-a desfășurat sâmbătă, tradițional la Srediştea 
Mică (Pârneaora). Evenimentul a fost organizat de 

Asociația obștească „Românii Independenți din Serbia” 
(RIS), cu respectarea măsurilor sanitare, în colaborare 
cu revista de cultură și istorie a românilor din Serbia 

„Glasul Cerbciei”.

Sărbătoarea Cireșilor Înfl oriti este un vechi obicei 
românesc (sărbătoare câmpenescă), care elogiază 
frumusețea fl orilor de cireș, celebrând primăvara.

Ideia de a elogia frumusețea fl orilor de cireș, a apărut 
în rândul membrilor Asociației „Românii Independenți din 
Serbia”, care în urmă cu șase ani, prin angajamentul pre-
ședintelui Dr. Dorinel Stan, s-a reluat organizarea mani-
festării câmpenești, cunoscuta sub denumirea „Festivalul 
Cireșilor Înfl oriți”.Astfel, evenimentul a redevenit o reu-
niune românească importantă , o tradiție cultural-turistică 
cu ecou puternic în rândul etnicilor români din Serbia, re-
spectiv în regiune.

Manifestarea a fost urmărită de RTV Voivodinei, revis-
ta „Glasul Cerbiciei” și Radio Panciova.

Participanții, oaspeții și invitații au admirat fl orile de 
cireș în plină fl oare, zumzetul albinelor, ciripitul păsărilor 
sub cei 200 de cireși înfl oriți la poalele celui mai înalt vârf 
din Voivodina (Gudurički Vrh sau Cioaca Mare), grătar cu 
lemn de cireș, suc și dulceață de cireșe, degustarea rachiei 

de cireș, s-au făcut fotografi i și selfi e-uri în fundalul copa-
cilor…

Cei prezenți au făcut turul localității Sredistea Mică, au 
vizitat BOR din Pârneaora, ferma turistică „Orluić”, Casa 
Rustic, Vila Anastasija, izvorul „Ciuciurău” și altele.

Eveniment cultural – turistic 
Sărbătoarea Cireșilor Înfl oriți, Ediţia a VII-a

Manifestări tradiţionale
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Privirea și admirarea fl orilor de cireș este relativ de 
scurtă durată, 3-5 zile, deoarece petalele de fl ori se des-
prind și cad. O fl oare are de obicei, cinci petale. Florile de 
cireș sunt grupate în mănunchiuri. Culoarea petalelor vari-
ază de la un alb aproape pur, la diverse și variate nuanțe de 
roz, care simbolizează puritatea și simplitatea. 

Înfl orirea Cireșilor, odată cu venirea primăverii evocă 
multe sentimente și emoții diferite, o terapie într-un tablou 
alb aproape pur, care inadiază peisajele localității Srediștea 
Mică, cu arome și culori, transformând satul într-o grădină 

frumoasă, iar înfl orirea cireșelor este o adevărată sărbătoa-
re care elogiază unicitatea și frumusețea clipei.

Potrivit tradițiilor străbune românești, obiceiul de a pri-
vi și admira fl orile de cireș înfl orite, este o experiență unică 
pe care trebuie s-o trăiești măcar odată în viață, iar potrivit 
ctedinţei privirea și admirarea lor prelungește viața unei 
persoane.

Floarea de cireș rămâne un exemplu remarcabil al fru-
museții delicate pe care o regăsim în lucrările minunate ale 
Creatorului nostru.

Mesajul „Sărbătorii Cireșilor Înfl oriti” este următorul:
Bucură-te de fi ecare zi gândind că va trece la fel de 

repede ca fl orile de cireș.

Către Asociația 
„Românii Independenți din Serbia”

Vă adresăm mulțumiri pentru invitația la evenimen-
tul cultural-câmpenesc „Sărbătoarea cireșilor înfl oriți”, 
ediția a VII-a, care se desfășoară în perioada 10 – 17 
aprilie 2021 în localitatea Srediștea Mică din Provincia 
Autonomă Voivodina.

Folosim acest prilej pentru a transmite felicitări și 
aprecieri Asociației „Românii Independenți din Serbia” 
pentru eforturile notabile depuse în vederea organizării 
acestui eveniment deosebit de important pentru comu-
nitatea românească din Republica Serbia, prin care este 
celebrată, potrivit tradițiilor străbune, venirea primăve-
rii.

Din păcate, restricțiile impuse de pandemia CO-
VID-19 nu permit în acest an participarea fi zică a per-
sonalului Consulatului General al României la Vârșeț 
la această manifestare culturală românească reprezen-
tativă.

Rămânem însă, prin intermediul acestui mesaj de sa-
lut, alături de organizatorii și participanții din primăvara 
anului 2021 la “Sărbătoarea cireșilor înfl oriți”, cărora le 
transmitem urări de mult succes în desfășurarea acestui 
eveniment românesc strămoșesc.

Consulatul General al României la Vârșeț 
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