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Biserica Albă a fost un centru economic, artistic însemnat, dar și un centru cultural puternic

românesc. Românii s-au organizat din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Pe 12 martie 1879 au convo-
cat adunarea de constituire a Corului vocal român. Primul președinte a fost Vasile Radulovici, iar dirijor

Frierdich Brunetti. În tot timpul existenței, corul activează organizat cu statute aprobate și dirijori
calificați, îmbogățindu-și repertoriu cu compoziții noi.
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LA CEAS ANIVERSAR
Lansarea revistei de cultură și istorie a românilor din Serbia ”Glasul Cerbiciei”

Prezentarea și lansarea revistei ”Glasul Cerbiciei” în comunitățile românești sub egida Asociației
”Românii Independenți din Serbia”, are drept obiectiv în context mai larg, socio-cultural de promovare,
valorificare și prezentare a culturii și istoriei românilor din Serbia, iar pe altă parte, publicația care deja
s-a impus în galaxia minoritară, să fie cunoscută cu o largă deschidere față de spiritualitatea românească
din Serbia. Sensibilizarea accentuată a cititorilor se realizează și prin utilizarea noilor rețele de comuni-
care, prin accesarea singurului site a românilor din Voivodina, site-ului Asociației ”Românii Independenți
din Serbia” (www.ris.in.rs), precum și prin popularizarea materialelor revistei, prin intermediul presei
audiovizuale și tipărite. În acest context, ”Glasul Cerbiciei” ocupă un loc de prima importanță în spațiul
românesc din Serbia, fie ca în viitor să-și mențină poziția și să apară MULȚI ANI!

Mulțumiri tuturor celor care realizează, sprijină și susțin ”Glasul Cerbiciei – Prin cultură la identitate și
spiritualitate”.

Redacția

Mediul asociativ - Românii Independenți din Serbia în acțiune

Iablanca și Grebenaț
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Mesaje, gânduri, opinii, urări...

”Glasul Cerbiciei”

sau biruința 

gândului bun
Cu bucurie prind de veste

de un eveniment ce pri -
lejuiește sărbătoare: apari -
ția celui de al zecelea număr
al revistei ”Glasul Cerbiciei”,
publicație de cultură și isto-

rie a românilor din Serbia, pre cum atât de nimerit
scrie și frontspiciu; după cum tot acolo este egida:
Românii Independenți din Serbia și țelul revistei,
scopul ei echilibrat în lumina gândului celui bun:
”Prin cultură la identitate și spiritualitate”. De aceea,
felicitând valoroasa și chibzuita re dacție a
publicației sărbătorite, îmi îndrept cele mai bune
gânduri și urări de bine și de bucurii spre Dr. Dorinel
Stan, al cărui conducător de doctorat am fost
onorat să fiu, totodată aducându-i mare mul țumire
pentru receptivitatea de a oglindi competent și pro-
fesionist una dintre cele mai grăitoare dovezi a
identității noastre, literatura dialectală bănățeană,
fenomen unic în peisajul întregii culturi și literaturi
ro mâne, care se bucură de o mare înflorire și pre -
țuire în Voivodina.

Prof. Univ. Dr. Ioan Viorel Boldureanu
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Universitatea de Vest din Timișoara

Revista 
”Glasul Cerbiciei” 

o necesitate
firească

Apariția unei publicații noi,
cum este ”Glasul Cerbiciei”,
revistă de cultură și istorie a
românilor din Serbia, a fost o
necesitate firească pentru
cultura și identitatea noastră
spirituală. Ea este definită ca

o publicație a ”Românilor In de pendenți din Serbia” și
to tuși aparține tuturor persoanelor care citesc și scriu
în limba română, se identifică cu civilizația și cultura
româ neas că din această țară și ur măresc cunoașterea
trecutului și prezentului istoric al românilor din acest
spațiu.

”Glasul Cerbiciei” apare în condiții destul de nefa-
vorabile financiare și de altă natură. Și totuși se con -
tinuă cu tipărirea ei urmărind informarea comunității
noastre românești cu cele mai importante momente
din civilizația și spiritualitatea noastră din aceste părți
ale Serbiei. Cultura și istoria de secole a existenței
noastre pe teritoriul unde ne aflăm astăzi a fost și încă
este prea puțin cunoscută, în mod deosebit, de
generațiile tinere dar și mai în vârstă.

Revista la care ne referim vine să scoată la iveală
chiar această cultură și această istorie, să ne cultive și
să ne dezvolte cunoștința apartenenței la acest patri-
moniu cultural în concepția cea mai largă a cuvântului.

Sperăm că publicația ”Glasul Cerbiciei” va dăinui
îm  potriva dificultăților materiale. Și urăm un viitor
pros per și o reușită în realizarea obiectivelor propuse.

Prof. Dr Trăilă Spăriosu

Revistă cu un puternic

optimism

Vă mulțumesc din suflet pentru trimiterea aces-
tei minunate reviste care mă încântă prin conținutul
ei, mai ales aspectul istorie care a fost totalmente
absent sau camuflat în "periodicele" care au existat
și la care eu am putut avea acces.  

Doresc să vă păstrați acest puternic optimism pe
care să-l puteți transmite și altora care să vă
urmeze scopul și pasul înspre noi și noi succese
spre marea satisfacție (doar asta ne-a mai rămas!)
a celor ce deja am intrat din plin în faza bătrâneții
și care am fost lipsiți de șansa nemaipomenită a
generațiilor de azi.

LA MULTI ANI SPRE NOI ȘI NOI IZBÂNZI -
CAPUL SUS, PIEPTUL ÎNAINTE!

Ana Bălan, Toronto, 
Canada

La ceas aniversar

Stimată redacție a revistei GLASUL CERBICIEI,
Vă apreciem în mod deosebit opera culturală în
aceste vremuri, ideea națională și respectul pen-
tru trecutul istoric al românilor din Serbia.

Revista pe care o realizați contribuie la trezirea
interesului pentru frumoasele tradiții românești,
datini și istorie a localităților bănățene, voi vo -
dinene și Serbia de Răsărit.

Ceea ce realizați pe linia culturii naționale este
folositor pentru timpul actual dar și pentru pos-
teritate. Se păstrează astfel conștiința de neam în
amintirea obârșiei.

Ajunsă la numărul 10, revista să continuie cu
inimoasa redacție în șirul anilor care vin la mai
multe și multe numere și rotunjite aniversări.

Să se audă GLASUL CERBICIEI decenii în șir cu
un ecou puternic printre semenii noștri oriunde s-
ar găsi ei.

REDACȚIA REVISTEI ”FAMILIA” 
din Petrovasala,

redactor, Trăian Trifu Căta



5 GLASUL  CERBIC IE I

”Glasul Cerbiciei” - un
reper cultural al

românilor din Serbia

În viaţa oricărei co mu -
nităţi cultura are un loc
apar te. Ea este cea care de -
fineşte şi particularizează
co munitatea respectivă. Cul -
tura este cea care conferă
identitate, dă consistenţă şi
valoare unei comunităţi. În
cazul comunităţii româneşti din Serbia, acest lucru
este şi mai relevant, dacă ne gândim la complexi-
tatea problematicii care stă în faţa acestei co -
munităţi istorice. Pentru a fi mai expliciţi, men -
ţionăm situaţia în care se află românii din Serbia de
Răsărit, care nu-şi pot studia limba maternă în şcoli,
deşi prin multiplele solicitări pe care le au făcut au
arătat că şi doresc acest lucru. Aşadar, poate mai
mult ca cazuri, în cazul comunităţii româneşti din
Serbia relaţia dintre cultură şi identitate, mă refer la
identitatea românească, este cu atât mai
importantă, având în vedere faptul că fenomenul
cultural este cel prin care se păstrează şi se afirmă
identitatea naţională.

Citind revista ”Glasul Cerbiciei”, editată de către
Asociaţia Românii Independenţi din Serbia, con -
statăm că cei care şi au asumat un astfel de demers
editorial, prin această revistă de cultură şi istorie a
românilor din Serbia, care se află deja în al treilea
an de existenţă, au înţeles acest lucru cu prisosinţă.
Trebuie să precizez că redactorul şef fondator al
revistei, Dorinel Stan, doctor în filologie cu o teză
despre societățile culturale româ neş ti din Voivodina
între anii 1946 şi 1962, a conştien tizat faptul că fără
o platformă semnificativă în cadru căreia intelectu-
alitatea română din Serbia să se exprime şi să
dezbată diverse teme de interes general, nu se
poate vorbi despre o comunitate româ nea scă arti -
culată. În acest sens cred că poate fi înţeles acest
demers editorial, precum şi cel legat de site ul
asociaţiei Românii Independenţi din Ser bia, care,
alături de agenţia Timoc Press, reprezintă o  veri ta -
bilă platformă de ştiri privind comunitatea ro mâ -
nească din ţara vecină. În puţine cuvinte, nu pot să
nu i felicit pe aceşti inimoşi intelectuali români, care
sunt preocupaţi nu doar de a scrie stu dii de spe-
cialitate, ci mulţi dintre ei sunt  implicaţi  şi în ceea
ce putem numi, fără să exagerăm, cris ta lizarea unei
societăţi civile româneşti în Serbia.  Ştim cât de
importantă este pentru orice societate democratică
existenţa unei societăţi civile bine articulate, activă
şi ancorată în realităţile momentului. Având în ve de -
re complexitatea problemelor româ nilor din  Serbia,
consider că existenţa unei societăţi civile româneşti
sustenabile ar fi în măsură să răs pun dă cu succes
dezideratelor identitare ale ro mânilor de acolo.

Dr Antoniu Martin

Publicație necesară

românilor din Serbia

Considerat ca fiind o cre -
a ţie de ordin cultural, istoric,
acea stă revistă satisface
aspira ţiile spirituale, cultu ra -
le şi artistice ale celor care,
prin creaţia lor, o produc și
celor care o citesc. Clădind
un spa tiu comun, în care in -
flu entele devin reciproce, si

res pectând identitătile specifice, care pot fi
împărțite, ați reusit să stabiliți legături noi între
diferiții autori, mărturisind altfel ideea conform
căreia creația literară nu se hrăneste numai din
diversitatea vocilor. Cu gândul la aceste cuvinte vă
scriu la jubileul de al zecilea numar al revistei ”Gla -
sul Cerbiciei”, şi vă transmit felicitări şi urări de bine.

Daniel Magdu - Vicepreședintele
Comunității Românilor din Serbia

O PUBLICAŢIE CARE DĂ
GLAS CERBICIEI

FRAŢILOR ROMÂNI DIN
ÎNTREAGA SERBIE

“Ca să fim noi oameni, au
fost alţi oameni, şi ca să fie
alţi oameni, suntem noi oa -
meni.” Spunea Nicolae Ior  ga.
Pentru ca în satele din Serbia
lăsate lor de înain taşi să se
mai audă vor bă ro mâ nească

este nevoie de OAMENI care să îşi în chine cu
CERBICIE viaţa acestui ideal pe deplin ono rabil şi
subscris normelor europene şi legislaţiei sârbe.

Am onoarea ca Dorinel Stan să îmi fie prieten şi
unul de-al nostru, de-al Asociaţiei Generale a În -
văţătorilor din România la activităţile căreia nu
concepem să lipsească. La congresul învăţătoresc din
1923 ţinut la Arad se spunea că învăţătorii sunt cei
„bogaţi în lipsuri, în îndatoriri şi în iubiri de moşie”. Nu
suntem altfel nici azi. Nu este altfel nici colegul Do ri -
nel Stan, proaspăt doctor în filologie, care cu cerbicie
slujeşte şi apără dreptul la cultivarea limbii române
atât pentru românii bănă ţeni cât şi pentru confraţii
rumâni din Serbia de ră sărit - prea de mulţi uitaţi. Îi
felicit pe românii din Serbia că au o publicaţie atât de
valoroasă ajunsă la un număr jubiliar.  GLA SUL CER -
BI CIEI este o revistă de ţinută care abor dează cu
curaj şi profesionalism teme uitate sau superficial
tratate de alte publicaţii. Prea des nu ri dicăm glasul
atunci când ar trebui şi rareori românii dăm dovadă
de cerbicie în demersurile noastre. Iată însă o pu -
blicaţie care dă GLAS CERBICIEI! La mulţi ani!

Viorel Dolha, preşedintele Asociaţiei
Generale a Învăţătorilor din România

și din jurul României
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E
ra Sâmbăta Rusaliilor anului 106 d.Hs.
Undeva, departe, în codrii Carpaţilor, trupul
fără cap al marelui rege dac zăcea neîn-

gropat la umbra stejarului unde acesta, în
dispararea sa îşi pusese capăt zilelor, întristând
duhul lui Deceneu de altădată. Pământul îi primise
sângele-i vărsat de propria sabie dacică, atunci
când stejarul se cutremurase din rădăcini şi-şi scu-
turase frunzele-i verzi, mai înainte de vreme, ca o
mantie de doliu, pestre trupul lui Decebal. Soldaţii
romani care-l urmă riseră, îi tăiaseră capul cu gladia
romană, aruncându-l învelit în propria-i cămaşă
aspră de cânepă, într-o desagă, predându-l apoi lui
Tiberius Claudius Maximus, care-l va arăta lui
Traian, iar apoi mulţimii înmărmurite şi îngândurate
la Ranisstorum – cum se va vedea pe Columnă –,
pentru ca mai apoi să-şi urmeze drumul umilinţei
până în faţa Senatului Roman. Ajunsă la Drobeta,

Universul ortodox

ÎÎ nn tt ââ ll nn ii rr ee   pp ee   pp oo dd uu ll   ll uu ii   AA pp oo ll ll oo dd oo rr
- un sâmbure de nuvelă sau roman religios -

Scrie:
† DANIIL
Episcop-locţiitor al Daciei Felix

după ce se odihni, cohorta romană care purta şi
păzea capul lui Decebal spre Roma, se pregăti să
treacă Dunărea păşind pe podul de piatră al lui
Apollodor din Damasc, lung de 1135 m, zidit din
porunca împăratului. 

Era Sâmbăta Rusalilor anului 106 d.Hs., înspre
amiază. În acea zi şi în acel ceas, un strănepot
anonim al lui Anania din Damasc, creştin ca şi
strămoşul său care l-a botezat pe sfântul apostol
Pavel, îl însoţi pe pod pe Apollodor din Damasc,
arhitectul şi constructorul podului lui Traian de
peste Dunăre, ca şi calfă a acestuia. Strănepotul lui
Anania purta cu el ca pe o relicvă sfântă a familiei,
de acum aproape şaptezeci de ani, coşul împletit în
care fusese pogorât peste zidul capitalei Siriei apos-
tolul neamurilor, fiind salvat astfel de uneltirile
dregătorului regelui Areta (Faptele Apostolilor 9,25;
II Corinteni 11,32-33). În acest coş sau coşniţă îşi
avea şi îşi păstra lucruruile sale cele mai de preţ,
între care şi manuscrisul cărţii sfântului evanghelist
Luca, „Faptele Apostolilor”, din care citea şi recitea
în mod deosebit cel de-al nouălea capitol, despre
convertirea sfântului apostol Pavel pe drumul
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Damascului, urmată de botezul săvârşit şi primit
prin strămoşul său binecredincios Anania şi
izbăvirea providenţială a apostolului neamurilor din
împresurarea din cetatea Damascului. La locul
căderii la pământ şi al convertirii sfântului Pavel,
acolo unde i se arătase Mântuitorul, mergea, venea
şi se închina adeseori, rugându-se, strănepotul
binecredinciosului Anania. Din rânduială dumne -
zeiască, acesta se află acum pe podul de piatră,
tocmai în ziua şi ceasul anului 106, Sâmbăta Ru -
saliilor, când un grup de soldaţi romani aduceau sub
conducerea unui sutaş, de dincolo de fluviu, capul
tăiat al viteazului rege dac Decebal, pentru a-l duce
la Roma. Văzând coşul strănepotului lui Anania din
Damasc, calfă a lui Apollodor, sutaşul se apropie şi-
i smulse deodată din mâini coşul relicvă şi aruncă în
el capul învelit în ştergar de pânză dacică al mare-
lui rege. Nedumerit, se supuse. Dar, într-o
străfulgerare de-o clipă, precum mai demult la
poarta Damascului, îngerul păzitor al strănepotului
lui Anania, îi descoperi acestuia în vedenie, dea-
supra podului de piatră, degetul arătător al dreptei
sfântului apostol Pavel, muiat în apa limpede cum e
cristalul a marii milostiviri a lui Dumnezeu,
atingând, miluind şi liniştind duhul încă tulburat al
lui Decebal, din lumea de dincolo. 

În acel ceas, podul de piatră al lui Apollodor de -
veni o tainică poartă a Damascului daco-roman, iar
cel dintâi soldat roman creştin într-ascuns dintr-o
legiune a lui Traian, făcu primul pas, neştiut de
nimeni, pe malul stâng al bătrânului Danubius,
purtând pe Hristos în suflet, iar în coşniţa din
Damasc se odihni capul lui Decebal de la Dunăre
până la Roma, unde avea să fie arătat şi apoi aşezat

ca piatră de temelie a Columnei marelui împărat
biruitor al dacilor. Vedenia îl uimi şi totodată îl
umplu de bucurie.  În acea clipă a întâlnirii din ve -
denia de pe podul de piatră, undeva, departe, în
codrii Carpaţilor, un bătrân cioban dac, mergând cu
oile, găsi trupul fără de cap al lui Decebal şi-l
îngropă printre lacrimi la umbra şi sub rădăcina ste-
jarului, sub care marele rege îşi pusese în disperare
capăt zilelor. Un stol de păsări aşezate în coroana
stejarului, îi cântară într-un glas „Veşnica lui
pomenire”, dându-i, în numele tuturor urmaşilor
daco-romani, sărutarea cea mai de pe urmă. Astfel,
bătrânul stejar deveni şi dăinui în timp ca o Colu -
mnă a lui Decebal, până când urmaşii vor ridica una
în piatră în centrul Daciei Magna, pe care vor sculp-
ta în spirală secvenţe şi scene din istoria daco-
romană, între care vor dăltui şi întâlnirea de pe
podul lui Apollodor, dintre duhul învăluit în lumină al
apostolului neamurilor şi sufletul învăluit în tristeţe
şi îndurerare al marelui rege dac. 

A doua zi, de Cincizecime, pe câmpiile şi dealurile
Daciei înseninate, toate florile de măcieş păreau
ruguri aprinse de limbile de foc ale Rusaliilor,
revărsate peste grădina bătrânei Dochia, care-şi
îngropă ieri pe cel mai de seamă fiu al ei. Când
strănepotul lui Anania din Damasc se mută definitiv
în Dacia Romană şi se stabili la Colonia Ulpia
Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, el scrise
acea vedenie de pe podul lui Apollodor din Damasc
şi o făcu cunoscută urmaşilor săi creştini daco-
romani, până în ziua de azi, iar unul, necunoscut ca
şi el, o reprezentă dăltuind-o în piatră, pe columna
neamului. v
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E
xistă numeroase concepţii legate de no ţi -
unea de fotografie şi importanţa ei în
activităţile de cercetare din domeniul etnolo-

giei. Totul pleacă de la consemnarea unei strânse
legături între o pictură şi o fotografie, cea din urmă
fiind, în esenţă, o formă mai avansată şi mai
perfectă a picturii ca un rezultat al unui act artistic.
Fiecare pictură îşi are propriul univers, acesta fiind
un sapţiu „ al vizibilităţii” care „constituie unul din-
tre marile modele ale descrierii” Mergând mai
departe, se ajunge la constatarea că  fiecar pic -
tură/fotografie generează o anumită modalitate de
gândire a pictorului, respectiv a etnologului, şi în
acest context se impune întrebarea dacă aceştia
sunt, în momentul dat, simpli spectatori care, rămân
în afara  „spaţiului” dat sau îşi au implicarea directă
în actul artistic. În primul caz, implicarea face
referiri la contribuiţia directă a pictorului în rea -
lizarea picturii sau a picturii-tabou, argumentarea
actului în sine, justificându-se prin constatarea că
„am văzut acest lucru”.1

În cazul fotografiei, explicaţia constă în faptul că
descrierea picturală, evocă sau sugerează o
anumită stare a lucrurilor, imaginea fotografică „se
pretinde a fi un subtitut al realului”,  pentru că „ea
constată, autentifică, garantează. Ea este de dome-
niul certitudinii, evidenţei, mai mult chiar, o probă a
obiectivităţii faptelor”.2

Francois Laplantine susţine că fotografia este
„modelul perfect al descrierii a ceea ce este unic şi
nu se repetă niciodată” deoarece ea „surprinde ceea
ce este trecător, evanescent, aleatoriu, singular, în
nuditatea şi în mutismul lui”3, deţinând, astfel, un
rol important în etnografie şi având un rol de neîn-
locuit.

Se mai poate vorbi şi despre un raport al fo to -
grafiei cu ştiinţa, în cazul de faţă, cu  etnografia şi,
în acest caz, un important  punct de plecare în uti-
lizarea fotografiei în antrolopogia  socială şi cultu -
rală ar fi în lucrarea lui Malinowski,  „Argonauţii Pa -
ci ficului Occidental„ care conţine o serie de
fotografii realizate de autor.4

În sfârşit se poate vorbi despre caracterul de
neînlocuit al fotografiei în cercetările etnografice,
aceasta devenind un document autentic în
păstrarea unui moment ce ţine de trecutul, tradiţia
şi memoria unei persoane sau a unei colectivităţi.

Fotografia ca păstrătoare a memoriei
Scrie:
drd. Eufrozina Greoneanț

Istorie culturală
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În acest sens, fotografia ridică o problemă de o
importanţă majoră. – fotografia nu are verosimili-
tatea  obiectului prezent ci o imagine a trecutului,
ea reprezintă obiectul sau momentul ce aparţine
altor vremuri. Şi ceea ce este mai important,
„fotografia îi permite scrierii etnografice (in stru -
mentală sau nu) să evite capcanele în a fi
afirmativă, univocă, într-o oarecare măsură, mo -
nofocalizată”.5

Plecând de la  aceste constatări, am încercat să
abordez fotografia ca un element foarte important
în alcătuirea unei imagini cât mai credibile a vieţii
tradiţionale din satul românesc din Banatul Sârbesc
de la jumătatea veacului trecut. Am apreciat că
fotografia este un document cheie în ilustrarea celor
mai importante  momentele din viaţa persoanelor
intervievate, un document ce nu poate fi contestat.
Dintre cei patru respondenţi, am considerat că este
suficient, ca la acest capitol să fac referiri doar la
unul dintre ei şi să prezint, prin povestea fo -
tografiilor, o altă povestire a vieţii. Am optat pentru
Parascheva Agadişan, deoarece dispune de un
număr foarte mare de  fotografii de toate mărimile
şi formele ce ilustreză aproape fiecare moment
semnificatv din viaţa ei, a membrilor din familia ei,
dar şi unele momente majore din viaţa colectivităţii. 

Chiar de la bun început, când discuţiile noastre
au început să prindă contur, aducea de nenumărate
ori, explicaţia „Ai să viedz când îţ arăt iconil’i!”6,
încercând astfel să mă convingă de autenticitatea
unor momente.  Astfel, în cazul de faţă, fotografia a
devenit important document istoric, un păstrător
semnificativ al vieţii şi tradiţiei, revenindu-i rolul de
un adevărat obstacol în calea uitării. 

În  caz concret, am constatat că fotografiile
selectate din nenumăratele albume, cutii şi  cutiuţe,
din diferite etape şi diverse momente sunt, în bună
măsură realizate, la început, de persoane din
localitate care şi-au făcut din această îndeletnicire o
adevărată profesie (în cazul de faţă Ion Lincu, iar
mai târziu Dimitrie Cenuşă), apelându-se foarte rar
la fotografii profesionişti din localitatea vecină
Karlsdorf, respectiv Vârşeţ.

Din totalitatea de fotografii, nu mă refer la cele
de dată recentă, o singură fotografie a fost efec -
tuată de către  CABINET PORTRAIT- seria Souvenir,
pro babil din Karlsdorf, astăzi localitatea Banatski
Karlovac, ce se află la aproxiamtiv 3 kilometri de
aşezarea Nicolinţ. v

NOTE:

1. Francois Laplantine, Descriere etnografică,  Polirom,
2000, p.110

2. Ibidem,  p.111
3. Ibidem, p. 112
4. Bronislaw Malinowski, Argonauţii Pacificului 

Occidental
5. Francois Laplantine, op. cit. P. 116
6. „Te vei convinge când vei vedea fotografiile”

Una dintre primele acțiuni de

restaurare a clădirii Căminului cultural

din Voivodinț

De la construirea sa, în deceniul al IV-lea al sec-
olului al XX-lea și darea în folosință în anul 1938,
Căminul de cultură, sau cum îi mai zicea Casa
Națională a suferit câteva modificări sau restaurări.
Una dintre primele renovări s-a petrecut în anul
1961 (după unii chiar câțiva ani mai devreme)
atunci când a fost scoasă cărămida deteriorată  și
înlocuită cu podea. Întreaga acțiune, de la procu-
rarea balastrului, nisipului și podelei a fost
finanțată de Cooperativa agricolă din localitate.
Lucrările le-au efectuat gratuit maieștrii voivo -
dinceni, ajutați cu mare entuziasm de către tinerii
din sat. În acele vremuri președintele fostei Uniuni
a tineretului era Sima Dejan. Iată, în continuare
două momente de la această acțiune de muncă
surprinsă pe peliculă de un fotograf rămas neiden-
tificat.

Rândul de sus (de la stânga spre dreapta) – Todor
Meilă-Ciulan, Cornel Panciovan-Barbu, Ionel Țera-Cătană, Vio -
rel Panciovan-Mania (Bodia), Sima Dejan-Acim, Ionel Frenț-
Gugă. Rândul de jos – Gheorghe Vucicu-Pâțu, Sima Luca-
Paomata, Ionel Colojoară-Mărcea, Iosif Lichici-Ceașcă, Cabriela
Panciovan-Barbu, Cornelia Căta Văcariu – Vasa țera, Mărioara
Minda-Ion Mata, Bobița Jurca-Cocan, Lenuța Lațcu-Mita,
Mărioara Suru Stoica-Bosioc, Voichița Jurca-Cocan, Luminița
Mata Panciovan-Mania, Aurelia Dragodan Lădan-Steva, Dorel
Sfera-Buică.

Rândul de sus – Ion Berbola-Miecu, Ionel Lagea-Iencea,
Aurelian Doban-Șama, Sima Moise-Lazărmata, Victor Ranisau-
Gârcu. Jos – Cornel Mata-Manea, Măria Gașpăr-Gârciu,
Cornelia Niena Văcariu și Lelița Panciovan-Cârnaț. Cei doi din
umbră și fetița nu au putut fi identificați.
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Bilanțul realizat de mănăstirea Srediștea Mică din

anul 1754 și până la desființarea ei 1776

Scrie:
dr Dorinel Stan

Istorie 

Veniturile realizate de mănăstirea Srediștea

Mică la mijlocul secolului al XVIII-lea în cea mai

mare parte au provenit din vii, pământ, fân,

pășune, milostinii, pădure, creșterea animalelor,

stupi, moară, pietrărie și cârciumă. Mănăstirea

sredișteană s-a evidențiat prin producția de

struguri, respectiv vinuri și țuică. O mare

cantitate de vin și țuică obținută de mănăstire

s-a vândut negustorilor. Vinurile zonei srediștene

s-au remarcat pe plan național și european având

preț mai mare decât cele din Ungaria sau Vârșeț.

Totuși, din cauza condițiilor naturale nefavorabile,

mănăstirea a fost nevoită să achiziționeze

cereale (grâu, ovăz și porumb).1 În continuare vă

prezentăm venitul și cheltuiala în perioada anilor

1754-1776.

1754
VENITUL:                         CHELTUIALA:

8 butoiașe de vin. Pentru plantarea viței
de vie 86 florinți; de la
Bogoslav s-a cumpărat
viia 86 fl.; două mineuri
18 fl.; grâu și orz 64 fl.;
două coșuri (panere) de
grâu 24 fl.; 12 saci din
piele de capră 16 fl.; o
cupă (putir) și linguri
120 fl.; 2 octoiha 20 fl.;
psaltir 12 fl.

1755
VENITUL:                         CHELTUIALA:

24 butoiașe de vin s-
au vândut și s-a câștigat
24 fl.

Diverse speze 120 fl.

Începutul Carpaților - Capul Carpaților, Munții
Vârșețului (Srediștea Mică - Pârneaura)
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1756
VENITUL:                         CHELTUIALA:

60 de butoiașe de vin
80 fl.; 4 butoiașe de
țuică 24 fl.

Patru cai s-au cum -
părat 200 fl.; grâu 48 fl.;
4 pietre de moară de
apă 86 fl.; diverse speze
85 fl.; 12 mineie 132 fl.;
clopotnița și pivnița 400
fl.; 12 scaune de piele
24 fl.; 12 scaune de
lemn 9 fl.; trilod de post
68,4 fl.

1757
VENITUL:                          CHELTUIALA:

S-a vândut o vie 200
fl.; 76 butoiașe de vin 60
fl.; 8 butoiașe de țuică
16 fl.

Pentru vânturătoare
(ciur) de fier 32 fl.;
diverse speze 100 fl.

1758
VENITUL:                           CHELTUIALA:

80 butoiașe de vin
100 fl.; 12 butoiașe de
țuică 24 fl.; din pomană
12 fl.; din fân 16 fl.

Două geamuri mici 15
fl.; cazan mare 128 fl.;
grinde de lemn 20 fl.;
diverse speze 89 fl.

1761
VENITUL:                          CHELTUIALA:

60 butoiașe de vin și
țuică 62 fl.

Pentru turnul mic 62
fl.; 4 butoaie 80 fl.; pen-
tru 100 de pruni 490 fl.;
diverse speze 64 fl.;
pentru îmbrăcăminte de
mătase 60 fl.

1762
VENITUL:                           CHELTUIALA:

80 butoaie MARI de
vin 69 fl.

Diverse speze 56 fl.

1763
VENITUL:                            CHELTUIALA:

86 butoaie de vin 98
fl.; din fân 12 fl.

Cearșavuri și șerve țe -
le 24 fl.; 4 bucăți de bib-
lie 60 fl.; Predicile lui
Ge nodie – carte 18 fl.;
Apostolu și Pentacostalul
24 fl.; în biserică s-a pus
pardoseala 65 fl.; pentru
păzitor (gardian) 240 fl.;
scaune și mese 46 fl.;
diverse speze 148 fl.

1764
VENITUL:                         CHELTUIALA:

60 butoiașe de vin și
țuică 120 fl.; din
pomană 24 fl.

Pentru fântână 68 fl.;
pentru invetarul mă nă -
stirii 54 fl.; 3 vehicole
(tră sură, căruță și sanie)
134 fl.; 12 Apostoli și
ico ana lui Iisus Hristos
36 fl.; diverse speze 68
florinți

1765
VENITUL:                         CHELTUIALA:

70 butoiașe de vin 18
fl.; butoiașe de țuică 120
fl.

Icoana Sf. Nicolae 12
fl.; cuvertură veche 86
fl.; pentru butoaie de vin
240 fl.; 2 putini mici 18
fl.; 4 cuptoare de fier 80
fl.; pentru grâu și ovăz
80 fl.; pentru casa veche
64 fl.; diverse speze 88
fl.

1766
VENITUL:                           CHELTUIALA:

200 butoiașe de vin
68 fl.

Persoanei pentru dă -
râ marea casei 86 fl.;
pentru casa nouă 940
fl.; 3 cai 68 fl.; diverse
speze 124 fl.

1767
VENITUL:                           CHELTUIALA:

140 butoaie de vin și
țuică 120 fl.; 16 butoaie
de țuică de prune 60 fl.

slugilor, grâu, ovăz 74
fl.; diverse speze 124 fl.

1768
VENITUL:                           CHELTUIALA:

80 butoiașe de vin și
rachiu 120 fl.; viia s-a
vândut 600 fl.

Grâu, ovăz și făină 62
fl.; diverse speze 120 fl.

1769
VENITUL:                           CHELTUIALA:

/ Grâu și ovăz 64 fl.

1770
VENITUL:                            CHELTUIALA:

/ Pentru sare și slugi 70
fl.; grâu și ovăz 68 fl.
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Pe parcursul celor două decenii (1754-1776)
venitul total al mănăstirii a fost 2378 florinți, iar
cheltuiala de 8154 florinți. Din conscripția
mănăstirilor bănățene, pe anul 1775, sfântul lăcaș
din Srediștea Mică este înregistrat împreună cu
mănăstirea Mesici din cauza afilierei Srediștei,
mănăstirei din Mesici. Venitul agricol pe 1774 este
consemnat 3213.47 florinți, danii în bani 622.30
florinți, danii în natură 386 florinți, amenzi eclesias-
tice 80 florinți, credit agricol și datorii mănăstirești
1000 florinți.

Referitor la clerul mănăstirei din Srediștea Mică,
aici se găseau un egumen, un vicar, șase ieromon-
ahi, doi diaconi, un călugăr, în total 11, iar numărul
maxim pe parcursul anilor a fost 12 sihastri.3  v

Note:
1. Petar Momirović, Knjiško-arhivski spomenici iz

Banata, gradnja za proučavanje spomenika kulture
Vojvodine, Novi Sad, p. 111-114

2. Arhiva mănăstirei Mesici, cutia IF, legătura pe 1775
inventarul mănăstirei Srediștea Mică care a fost preluat și
predat mănăstirei Mesici

3. Arhiva Statului, București, Microfilme, Austria, rola
151, cadre 1590-1590

1771
VENITUL:                          CHELTUIALA:

/ Grâu și ovăz 60 fl.;
diverse speze 69 fl.

1772
VENITUL:                            CHELTUIALA:

/ Pentru slugi și pod-
gorean 40 fl.; diverse
speze 60 fl.

1773
VENITUL:                            CHELTUIALA:

/ Cheltuiala pentru vie
18 fl.; slugilor și paz -
nicului 38 fl.

1774
VENITUL:                             CHELTUIALA:

/ Slugilor s-a plătit 38
fl.; diverse speze 24 fl.

1775
VENITUL:                            CHELTUIALA:

/ Slugilor s-a plătit 38
fl.; diverse speze 30 fl.

1776
VENITUL:                             CHELTUIALA:

Din vie și pruni în
ultimii ani 124 fl.

Slugilor s-a plătit 38
fl.; cheltuiala pentru vie
și pruni în total 100 fl.

TOTAL 1754−1776
VENITUL:                             CHELTUIALA:

2378 florinți 8154 florinți2
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În cazul Banatului, profitând și de intransigența
lui Ionel Brătianu, care nu dorea să discute nicio
variantă a împărțirii acestuia între România și Ser -
bia, puterile occidentale au trasat o graniță extrem
de dureroasă prin mijlocul acestei regiuni, până
atunci perfect unitară din punct de vedere econom-
ic, social sau cultural.

Marile puteri învingătoare în primul război mon-
dial, care la Conferința de pace din 1919-1920 și-au
asumat răspunderea de a trasa noile granițe dintre
statele Europei centrale și răsăritene, au luat unele
decizii care la prima vedere pot părea cel puțin bi -
zare. În cazul Banatului, profitând și de intran si gen -
ța lui Ionel Brătianu, care nu dorea să discute nicio
variantă a împărțirii acestuia între România și Ser -
bia, puterile occidentale au trasat o graniță extrem
de dureroasă prin mijlocul acestei regiuni, până
atunci perfect unitară din punct de vedere econo -
mic, social sau cultural. S-a motivat această decizie
prin criteriul etnic, adică acele zone și localități ale
mozaicului bănățean care aveau mai mulți sârbi au
fost date Serbiei și cele care aveau mai mulți români
au trecut la România (celelalte naționalități bănă țe -
ne nu au fost luate în calcul). De pildă, dacă o loca -
litate avea 90% populație germană, 5% români și
4% sârbi, era dată României. Dacă sârbii aveau 5%
și românii 4%, era dată Serbiei. Aparent în aceasta
a constat toată filosofia.

Însă la o privire mai atentă putem constata că ni -
ci acest principiu etnic nu a fost respectat de-a lun-
gul întregii granițe. Românii, de pildă, erau ne mul -
țumiți, pe bună dreptate, că nu primiseră cercurile
(pla sele) Vârșeț și Alibunar, unde dețineau majori-
tatea absolută a populației, și nici Banloc și Jimbolia,
unde predominau șvabii, dar elementul românesc
era superior numeric celui sârbesc. (Constantin Kiri -
țescu, Istoria războiului pentru întregirea României,
vol. II, București, 1989, p. 480.) Ulterior, prin acor-
duri bilaterale, s-au făcut unele schimburi de loca li -
tăți, astfel încât Banloc și Jimbolia au trecut totuși în
posesia României. Dar și sârbii ar fi avut motive să
fie nemulțumiți, întrucât și astăzi zonele Clisurii de
sus, între Baziaș și Moldova Veche, și Poliadia (cur-
sul inferior al Nerei) sunt net majoritar sârbești, însă
au fost atribuite României. Mereu ne-a mirat acea -

stă decizie a Conferinței de pace, întrucât acest ter-
itoriu (colțul de sud-vest al județului Caraș-Severin),
deși separat de Serbia la sud prin Dunăre, ceea ce
ar putea justifica argumentul găsirii unei frontiere
naturale, se află însă într-o perfectă continuitate că -
tre vest cu teritoriul sârbesc, fiind uneori despărțite
doar de râul Nera.

Vizitele la fața locului din ultimii ani ne-au lămurit
oarecum lucrurile pentru înțelegerea luării unei ase -
menea decizii bizare. Chiar în apropierea graniței se
află patru mânăstiri sârbești străvechi, întemeiate
după tradiție de Sfântul Sava în secolul al XIII-lea:
Baziaș, Zlatița, Cusici și Kalugerovo. În ultimele do -
uă cazuri, mânăstirile sunt despărțite prin frontieră
de localitățile cu același nume. Credem că aceste
mânăstiri, care ar fi putut deveni centre de spiri tua -
litate și de patriotism sârbesc și obiect al unor ample
pelerinaje religioase, au fost trecute în mod forțat
pe teritoriul românesc, împreună cu toate satele
sârbești din spatele lor. Ele ar fi putut reprezenta
pentru sârbi, la fel ca și mânăstirile din Kosovo sau
din Fruška Gora, un nucleu spiritual ortodox foarte
puternic. Rămase izolate chiar pe graniță, ele au
devenit inutilizabile, degradându-se și chiar ruinân-
du-se în timp. Probabil ca o monedă de schimb pen-
tru pierderea acestei regiuni, Serbia a fost recom -
pensată cu cercurile românești Vârșeț și Alibunar.

Firește, este numai o concluzie trasă pe teren și
fără o bază documentară din încâlcitele negocieri de
pace din 1919-1920. Însă este o încercare de lă mu -
rire a unei situații care altminteri pare complet inex -
pli cabilă. Multe generații de români din Serbia și de
sârbi din România au devenit victimele acestei de -
cizii, cu tot ce a urmat în cei aproape 100 de ani de
atunci. Creionul celor mari poate marca profund via -
ța unor întregi comunități.  v

Istorie

Scrie:
Mircea Rusnac
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D
espre apariţia moţilor în Banatul sârbesc
există foarte puţine documente scrise. Se
ştie că, după Răscoala lui Horea, Cloşca şi

Crişan (1784), împăratul austriac a hotărât că,
“românii care au făcut maltratări”, să fie colonizaţi în
Banat, împreună cu familiile lor.

Lista nominală a acestora a fost întocmită de
guvernul transilvan şi cuprindea, iniţial, numai pe
cei din Comitatele Zărandului şi Hunedoarea (cca 94
de nume), dar, în final au fost expulzate peste 340
de familii, printre care şi locuitori din Zona Arieşului
Mare şi Mic.

O parte dintre aceştia s-au reîntors, pe furiş, la
casele lor din Apuseni, alţii au rămas, urmaşii lor
fiind risipiţi şi astăzi în multe localitaţi ale Banatului
istoric (sârbesc) ca: Ofcea, Banatsko Novo
Selo(Satul Nou), Toracu Mic, Iancov Most (Podul lui
Iancu), Malo Sredişte(Srediştea Mică) ş.a.

Fiind disemnaţi printre alţi colonişti aduşi de aus-
trieci, inclusiv din actualul Banat românesc, nu şi-au
păstrat graiul moţesc, doar numele de familie ne
indică faptul că provin din Ţara Moţilor.

Astlfel de nume ca: Anca, Stan, Iancu, Vesa,
Matei, Mateş, găsim în localitatea Srediştea Mică;
Lazăr, Trif; Trifa,Alba, există în localitatea Satu Nou,
lângă Panciova; Mocan, Lazăr, Miheţ-în satul Toracu
Mic (populat cu ardeleni).

Dacă discuţi cu oamenii, ei îţî spun: “noi nis (sun-
tem n.n.) argeleni”, fără a avea în mod clar
conştiinţa locurilor de unde anume provin. Astfel că
ei folosesc  termenul generic de “ argeleni”(arde-
leni), în care, bineînţeles, sunt incluşi şi moţii.

Costumul popular, folosit doar cu ocazia unor
manifestări cultural-istorice, diferă de cel al
banaţenilor.

De altfel, în localitatea Satu Nou, se organizează
anual, cu ocazia Festivalului  Fanfarelor din Banat,
parada portului popular ardelenesc. Mi-a fost dat să
văd o asemenea paradă în anul 2008, ca invitat la
acest festival. Tineri şi tinere, în costume populare
vechi (care semănau cu cele văzute de mine în
Ardeal) au defilat pe o scenă în aer liber, descrierea
îmbracămintei fiind făcută de o româncă din locali-
tatea Toracu Mic. 

O adevărată revelaţie mi-a produs, însă, fanfara
din Satu Nou, care a debutat cu… “Din Ţara Moţilor
noi am venit” (Imnul societăţii noastre), cât şi
remarca unui bătrân din public, care, văzându-mă
mirat, m-a întrebat:

MM oo țț ii ii   dd ii nn   BB aa nn aa tt uu ll   ss ââ rr bb ee ss cc
--   oo   pp rr ii vv ii rr ee   gg ee nn ee rr aa ll ăă   --

Originii

Scrie:
Ioan Ciama
Vicepreşedinte al Societăţii Cultural Patriotice „Avram
Iancu” din România, preşedinte al Filialei Timişoara

Srediștea Mică
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- Domnule, ge unge vis (sunteţi n.n.) că vă uitaţi
aşa mirat la ai noşti cum cântă?

- Sunt din Timişoara.
- Apăi, să sciţi că, câncecul aistea, iastă a lui

Avram Iancu, regele moţilor.
Toare fanfarele prezente la festival au interpretat

cântece patriotice şi marşuri româneşti, dirijorii
acestora fiind, în majoritate tărani care, la rândul
lor, au fost instriţi de intelectualii satelor (preoţi,
învăţători).

Românii din Banatul sârbesc au avut o viaţă cul-
tural-artistică bogată, încă din timpul stăpânirii aus-
triece. Fiecare localitate avea, acum o sută de ani şi
mai bine, câte o reuniune de cântări şi muzică, as -
tăzi ea fiind denumită societate cultural-instructivă.

Aceste societaţi poartă numele unor cunoscuţi
oameni de cultură(scriitori, poeţi) din România (Va -
sile Alecsandri, George Coşbuc, Mihai Eminescu
ş.a.)

Singura societate cultural-instructivă care poartă
numele eroului nostru naţional – AVRAM IANCU –
este cea din localitatea Srediştea Mică, care se mai
numeşte şi Pârneaora (datorită faptului că locali-
tatea s-a format în jurul mănăstirii).

Satul este situat pe dealurile Vârşeţului, la cea
mai mare altitudine (aproape 300 m) din Voivodina,
peisajul fiind asemănător cu cel din Apuseni.

După Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan, moţii
şi-au găsit refugiu aici, iar alţii au venit mai târziu,
cu ciubere, şi-au găsit consăteni şi, la rândul lor, şi-
au adus familiile.

Srediştea Mică este singura localitate din Serbia
în care, printre ţărani, mai există conştiinţa originii
lor moţeşti, nu doar ardeleneşti. Aici există şi topo -
nimul „La Iancu”.

Societatea a fost înfiinţată în anul 1954 (mai
veche decât a noastră), din iniţiativa învăţătorului
contractual Ion Matei (originar din România).

La început, a avut secţii de folclor, teatru, orches-
tra de muzică populară şi, mai apoi, fanfară.

Odată cu reduceera numărului de locuitori, prin
plecarea masivă la muncă în străinătate(după anii
1970-75), secţiile s-au destrămat, iar orchestra abia
mai funcţioneaza, ea depinzând de tinerii care se
mai întorc vara acasă, în perioada concediilor.

Astăzi, satul mai are puţini locuitori, majoritatea
oameni în vârstă, care cultivă pământul în bune
condiţii, dispunând de întreaga gamă de utilaje agri-
cole.

În anul 2008, între Societatea Cultural Instructivă
„Avram Iancu” din Srediştea Mică şi Societatea
Cultural Patriotică „Avram Iancu” din România - Fi li -
ala Timişoara s-a semnat un protocol de colabora re,
în urma căruia reprezentanţi ai societăţii surori din
Serbia participă la simpozioanele noastre, organi -
zate în Timişoara şi la Reuniunea Moţilor din Banat.

Anual, cu sprijinul financiar al Consiliului Jude -
ţean Timiş, filiala noastră face numeroase donaţii de
materiale promoţionale(postere cu Iancu şi Horea;
pixuri personalizate, insigne, calendare) reviste şi
cărţii, către societatea omonimă din Srediştea Mică.

Cel care menţine încă vie conştiinţa identităţii de
urmaşi ai lui Horea şi Iancu printre românii din
Srediştea Mică este dr. Dorinel Stan (nume de moţ
autentic) care şi-a susţinut recent teza de doctorat
la Unversitatea de Vest din Timişoara, căsătorit cu o
româncă bucovineancă din Cernăuţi. Amâdoi
lucrează în oraşul Vârşeţ, dar locuiesc la Srediştea
Mică, într-o casă mare şi frumoasă, în care chipurile
lui Horea şi Iancu se află la loc de mare cinste,
printre icoane. 

Dorinţa lor şi a întregii comunităţi locale este să
aibe un bust al Crăişorului Iancu, în curtea bisericii,
spre nepieritoare aducere aminte a originii lor
moţeşti.  v

Aspect din
Satu-Nou
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Conferințe științifice internaționale

La București în luna septembrie, Comisia
Internațională de Istorie a Relațiilor

Internaționale (CIHRI) cu sediul la Milano și
Comisia Română de Istorie a Relațiilor
Internaționale, președinte Dr Dumitru

Preda, ambasadorul României în Cuba, a
organizat Conferința Internațională

”Gestionarea crizelor internaționale din
1919 până azi”.

Reuniunea științifică de la București a adus nume
rezonante ale comnității științifice și academice de
relații internaționale și istorie, atât români cât și
invitați străini din America, Canada, Franța, Italia,
Elveția, Japonia, Rusia, Slovacia, Moldova și Serbia.
Printre cei douăzeci de invitați și oaspeți nla
Conferință a participat și Dr Dorinel Stan, pre -
ședintele ”Românilor Independenți din Serbia” și
vicepreședintele ”Comunității Românilor din Serbia”.

Alocațiunile de deschidere au fost ținute de
reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe Adrian
Ligor, secretar MAE, care a citit mesajul domnului
Titus Corlățeanu, ministrul MAE, Iulian Fota,
consilierul președintelui României Traian Băsescu a
citit mesajul președintelui, de reprezentanții
Academiei Române și în special de către Dr Hugues
Tertrais (Franța), președintele Comisiei Interna -
ționale de Istorie a Relațiilor Internaționale.

Conferința ”Gestionarea crizelor internaționale
din 1919 până azi” a fost organizată și susținută de
Comisia de Istorie a Relațiilor Internaționale din
Milano iar din programul lucrărilor conferinței
amintim: ”Gestionarea crizei globale în secolul al
XX-lea” – Dr Dumitru Preda, ”Criza Mediterană de
Est și marina italiană din 1919 – un actor diplomat-
ic necunoscut între fricțiunile interne și rivalitățile
internaționale” – Dr Oreste Fopapiani, Dr Tommy
Pizzolato (Italia), ”Demilitarizarea Rhenanie pe 7
martie 1936 și integrarea în Europa de Est” – Dr
Bohumila Ferenčuhova, ”Diplomația SUA față de
problema basarabeană și criza sovieto-română la
sfârșitul Primului război mondial și începutul celui de
al Doilea război mondial” – Dr Bernard Cook (SUA),
”Calmarea britanică și descurajarea europeană
(septembrie 1938 – martie 1939) – ecoul crizei ges-

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ LA BUCUREȘTI A COMISIEI INTERNAȚIONALE ȘI COMISIEI ROMÂNE 
DE ISTORIE A RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE

Gestionarea crizelor internaționale din 1919 până azi
Scrie:
Marin Gașpăr

Participanții la Conferința Internațională la București
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tionale” – Dr Alin Matei (România), ”Două proiecte
identitare eșuate în timpul războiului în Banat –
Protectoratul german și Frontul antifașist sârbesc” –
Dr Miodrag Milin, ”Oportunism sau realism? Ro mâ -
nia și criza Orientului Mijlociu (1967)” – Dr Mioara
Anton, ”Zece ani de criză în Europa de Est (1955-
1965) – Colapsul Ungariei și până la Declarația de
Independență a României față de Moscova” – Dr
Alexandru Ghișă, ”După criza de la Berlin, eforturile
României de a preveni conflictul Estului cu Vestul și
războiul nuclear” – Dr Larry Watts...

În această perioadă s-au organizat vizite de doc-
umentare la Palatul Parlamentului României, Muzeul
Satului din București, Castelul Peleș, Sinaia și Buș -
teni. Reprezentantul mediului asociativ al românilor
din Serbia, Dr Dorinel Stan la Departamentul pentru
Românii de Pretutindeni a avut întrevederi cu
doamna Mioara Bogdan precum și cu reprezentanții
DRP responsabili pentru Serbia. Discuțiile au fost
axate pe situația actuală a românilor din Serbia,
mediul asociativ ro mânesc, proiecte majore precum
și cunoașterea realităților românești atât pe
Voivodina cât și pe Serbia de Răsărit.

La Muzeul Satului, Dr Dorinel Stan, în numele
Comnității Românilor din Serbia a stabilit un proto-
col de colaborare cu Conf. Univ. Dr Paulina Popoiu –
diretor general și Iuliana Mariana Grumăzescu –
director programe culturale, urmând ca în 2013, în
grila de manifestări și programe ale Muzeului să fie
incluse societățile cultural-artistice românești,
respectiv fanfarele, orchestrele, secțiile de teatru
ale românilor din Serbia care vor fi invitate la
București, în incinta Muzeului Satului prezentând
cultura, tradiția și obiceiurile românești în cadrul
festivalurilor și manifestărilor de amploare organi-
zate la Muzeul Satului.

Toate comunicările științifice și intervențiile vor
fi publicate într-un volum care va fi editat în prea-
jma celei de a doua conferințe, de data aceasta
în China. Volumul va fi îngrijit de Dr Dumitru
Preda, ambasadorul României în Cuba și
președintele Co misiei Române de Istorie a
Relațiilor Internaționale. v

Dr Dorinel Stan și Dr Hugues Tertrais (Franța) – președintele

Comisiei Internaționale de Istorie a Relațiilor Internaționale cu

sediul la Milano

A fost înființată Filiala Forumului

European pentru Cultură și Istorie

la Belgrad

În incinta Muzeului Iugoslaviei din Belgrad, la
sfârșitul anului 2012 a avut loc un eveniment
important pentru românii din Serbia, înființarea
Filialei pentru Serbia a Fundației „Forumul
European pentru Cultură și Istorie” cu sediul la
Ploiești. Evenimentul, la care au fost prezenți
numeroși oaspeți din domeniul culturii și al istoriei
a fost deschis de către Novița Neagoievici (foto),
președintele acestei Filiale care își va avea cance-
lariile (birourile) la Belgrad.

El a făcut o scurtă prezentare a scopului și
obiectivelor acestei Asociații subliniind că Fundația
își propune să cultive și să promoveze cercetarea
științifică în domeniul istoriei, etnografiei și
culturii; să contribuie la dezvoltarea științei,
învățământului și culturii și la informarea publicu-
lui, folosind cele mai adecvate și moderne
mijloace de comunicare.

Despre țelurile și obiectivele Fundației pe teri-
toriul Serbiei au vorbit și dr. Constantin
Manolache, vicepreședintele organizației și
dr.prof.univ. Mihai Etegan, membru în Comitetul
de conducere, din a căror discurs putem deduce
că activitatea Fundației „Forumul European pentru
Istorie și Cultură” va fi structurat pe următoarele
departamente: cel științific, instructiv și cultural.

Evenimentul a fost salutat și de Lucian Crân -
gașu, consilier de presă al Ambasadei României la
Belgrad, Ion Omoran, reprezentat al Consiliului
Național al Minorității Naționale Române din
Serbia, dr. Slavoliub Gațovici, etnologul Paun
Durlici, dr. Dragoljub Jivkovici și de către Lucian
Marina, președintele Societății de Limba Română
din Serbia.

Toți vorbitorii amintiți mai sus au salutat
înființarea acestei Asociații subliniind că scopul ei,
pe lângă obiectivele enumerate, este și
intensificarea legăturilor în domeniile menționate
și cu oamenii de știință din Serbia spre realizarea
proiectelor comune.

Valentin Mic
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Oameni de seamă

Radu Flora (n. 5 septembrie
1922 - d. 14 septembrie 1989,
Rovinj (Rovini), Croaţia) a fost un
important filolog şi scriitor român
din Serbia. Şcoala primară a ter-
minato în localitatea natală Sa tu-
Nou (1929 - 1934), pentru ca,
apoi, să-şi continue studiile la
Liceul din Panciova (1934 - 1937)
şi la Liceul din Vârşeţ (1937-
1942). A studiat limbile romanice
la Bucureşti şi Belgrad. în anul
1948 şi-a luat licenţa la Fa -
cultatea de Filologie din Bel grad
(Limba şi literatura franceză şi
Gramatica comparată a limbilor
romanice). Teza de doctorat
Graiurile româneşti din punctul de
vedere al geografiei lingvistice
(Banatski rumunski dijalekti u
svetlu lingvisticke geografije) a
apărat-o în anul 1959, la Za -
greb. Mentorul profesorului Flora
la elaborarea acestui studiu deo -
sebit de important şi care are 530
de pagini, a fost prof. Dr Mirko
Deanovici de la Facultatea de filo-
zofie a Universităţii din Zagreb.
Academician Mirko Deanovici a
iniţiat publicarea impozantei
lucrări Lingvistički atlas Sredo -
zemlja (Atlasul lingvistic al ţărilor
mediteranene). În perioada anilor
1948-1952, a fost profesor la
Liceul Român din Vârşeţ şi la Şco -
ala Normală din Vârşeţ. În perioa-
da 1952-1955, a fost profesor la
Şcoala Superioară de Pedagogie
din Novi Sad (Secţia pentru limba
şi literature română) iar, în pe -
rioada 1955-1963, a fost pro fesor
la Şcoala Superioară de Peda -
gogie din Zrenianin, unde a pre-
dat obiectul Limba şi literatura
română. Din anul 1963 şi până în

anul 1987, când a intrat la pensie,
a fost profesor titular la Facul -
tatea de Filologie a Universităţii
din Belgrad, şef al Catedrei de
limba şi literatura română a
Facultăţii de Filologie din Belgrad,
respectiv din anul 1981, când a
fost deschisă Catedra de limbă şi
literatură română a Facultăţii de
Filozofie din Novi Sad, a fost pro-
fesor suplinitor la catedra amin -
tită a universităţii din capitala
Provinciei Autonome Voivodina, a
fost unul dintre iniţiatorii formării
Catedrei de limbă şi literatură
română la Universitatea din Novi
Sad. Mai concret, în anul 1980,
împreună cu dr. Mihajlo Palov şi
prof. Lia Magdu, prof. dr. Radu
Flora elaborează Proiectul privind
catedra, precum şi Planul şi Pro -
grama analitică pentru Catedra
amintită.

Radu Flora este una dintre cele
zece personalităţi de pe teritoriul
fostului stat Iugoslavia şi despre
care se vorbeşte şi în renumita
„Encyclophaedia Britannica" pe
lângă lvo Andrić, laureat cu Pre -
miul Nobel pentru literatură şi
cunoscutul muzician de origine
aromână Stevan Mokranjac, res -
pectiv renumiţii savanţi de re -
nume mondial Nikola Tesla, Mi -
hajlo Pupin, Pavle Savić, Rudjer
Bošković etc. În această familie
de personalităţi s-a aflat şi renu-
mitul savant român Radu Flora,
erudit cu preocupări multiple şi
deosebit de variate, o personali-
tate pregnantă care a radiat prin
forţa sa creatoare inepuizabilă,
ceea ce denotă şi bogata lui
operă şi angajarea sa multila -
terală în interesul obştei şi etniei
sale, pentru dezvoltarea vieţii
ştiinţifice şi culturale a românilor
din Serbia. A rămas memorabilă şi
activitatea acestui renumit om de

ştiinţă şi în calitate de fundator şi
an în şir preşedinte al renumitei
asociaţii de specialitate Societa -
tea de Limba Română din Voivo -
dina.

Radu Flora a făcut foarte mult
pentru etnia română din Serbia
atât în domeniul învăţământului,
literaturii şi culturii, în general, cât
şi în mod special în domeniul
păstrării limbii române şi a culti -
vării limbii literare, respectiv în
domeniul cercetărilor ştiinţifice
(lingvistică, dialectologie, folclo -
ris tică).

Renumitul savant român a fost
un distins profesor universitar, om
de ştiinţă şi cultură, scriitor, dra-
maturg, istoric şi critic literar, fol-
clorist, autor de antologii, de
manuale şcolare, de cursuri pen-
tru uzul studenţilor, cercetător al
relaţiilor sârbo-române, traducă -
tor, dar, înainte de toate, lingvist
şi dialectolog de marcă, respec-
tive lexilocog şi lexicograf. Dia -
lectologia a fost disciplina ştiin -
ţifică de bază căreia prof. dr. Radu
Flora i-a acordat cea mai mare
aten ţie. Drept mărturie stă cartea
Dijalektološki profil rumunskih
banatskih govora sa vršačkog
podrućja (cu 34 de hărţi ling -
vistice şi 32 texte dialectologice),
Novi Sad, Matica srpska, 1962,
169 pag.), cât şi teza sa de doc-
torat publicată sub titlul Ru -
munski banatski govori u svetlu
lingvističke geografije (Beograd,

RR aa dd uu   FF ll oo rr aa   ––   oo   pp ee rr ss oo nn aa ll ii tt aa tt ee
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Scrie:
Lucian Marina
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Filoloski fakultet Beogradskog
Univerziteta, Monografije XXIV,
1969, 528 str. + 44 hărţi). Tot din
acest domeniu fac parte şi Atlasul
lingvistic al graiurilor româneşti
din Banatul iugoslav (Lingvistički
atlas rumunskih dijalekata iz
jugoslovenskog Banata) şi Micul
atlas lingvistic al graiurilor istro-
române, două lucrări capitale
care, din păcate, încă nu au văzut
lumina tiparului în Serbia.

În anul 2003, Institutul de
Lingvistică „Iorgu Iordan - Al.
Rosseti" al Academiei Române a
publicat cartea despre cercetările
profesorului Radu Flora făcute la
istroromâni şi a facilitat oamenilor
de ştiinţă să se informeze mai
bine despre concluziile acestui
renumit om de ştiinţă, lingvist şi
dialectolog prezentate în Micul
atlas lingvistic al graiurilor istro-
române. A fost membru perma-
nent al renumitei instituţii ştiin -
ţifice Matica srpska din Novi Sad
iar, din anul 1953, a fost şi colab-
orator al Centrului Internaţional
pentru Dialectologie din Louvain
(Belgia). A participat la mai mult
de douăzeci de Congrese inter -
naţionale din domeniul lingvisticii,
dialectologiei şi folclorului, res -
pec tive la reuniuni consecrate
lingvisticii romanice, filologiei,
etnologiei şi istoriei. A alcătuit
două dicţionare şi anume:
„Dicţionarul sârb-român" (XIV+
645 p.), 1952, Editura „Frăţie şi
unitate", Vârşeţ şi „Dicţionarul
român-sârb" (XXVIII +356 p.),
1969, Panciova - Bucureşti, dic -
ţio nar tipărit în coeditare la Edi -
tura „Libertatea" din Panciova şi
Editura Ştiinţifică din Bucureşti.

Din domeniul literaturii, amin -
tim două cărţi importante ale
marelui savant şi om de cultură:
„Istoria literaturii române. De la
origini până la Unirea Princi -
patelor", voi. I, Vârşeţ, Editura
„Libertatea", 1962, 278 pag. şi
”Istoria literaturii române", voi.
II, Vârşeţ, Editura „Libertatea",
1963, 371 p. Ani în şir, ambele
cărţi au fost folosite de elevii
şcolilor medii în limba română ca
manuale pentru obiectul Limba şi
literatura română. 

Pentru necesităţile învăţămân -
tului în limba română în Serbia, a
alcătuit şi două antologii: „Din
proza clasicilor români, Nuvela",
Editura „Frăţie şi unitate", Vârşeţ,
1952, 462 p. şi „Din lirica clasicilor
români. De la Văcăreşti şi până la
poezia burgheză dintre cele două
războaie", Editura „Frăţie şi
unitate", Vârşeţ, 1953. 496 p.

În mod deosebit trebuie
amintită şi cartea lui Radu Flora
„Literatura română din Voivodina.
Panorama unui sfert de veac
1946 - 1970", Casa de Editură
„Libertatea", Panciova, 1971, 175
pag. Totodată, în calitate de
fondator al Societăţii de Limba
Română din Voivodina (la 4
martie 1962) şi de iniţiator al
formării Crujocului pentru folclor
al S.L.R., prof. dr. Radu Flora a
scris şi lucrarea de referinţă
„Folclor literar bănăţean. Premise
şi sinteze", Editura „Libertatea",
Panciova, 1975, 364 p. în calitate
de redactor principal a scris şi
prefaţa la cele două volume
masive de folclor literar cules de
membrii Comisiei de folclor a
S.L.R. „Foaie verde, spic de
grâu", Zrenianin, 1979 şi „Foaie
verde, lămâiță", Zrenianin, 1982.

Ca bun cunoscător al relaţiilor
care au influenţat la convieţuirea
celor două popoare român şi
sârb, a scris două cărţi de re -
ferinţă „Din relaţiile sârbo-ro -
mâne. Privire de ansamblu", Edi -
tura „Libertatea", Panciova, 1964,
235 pag. şi ”Relaţiile sârbo-ro -
mâne, Noi contribuţii”, Editura
„Libertatea", Panciova, 1968, 408
pag. Profesorul Radu Flora a fost
şi a rămas un exemplu pentru toţi
care îi urmează calea, pentru toţi
care l-au respectat şi au apreciat
calităţile lui de erudit şi „enciclo-
pedie ambulantă".

Opera:

”Atlasul lingvistic al graiurilor
româneşti din Banatul iugoslav”;
”Micul atlas lingvistic al graiurilor
istro-române "/Institutul de Lin g -
vi stică „Iorgu Iordan - Al. Ro sseti"
al Academiei Române, Bu cureşti,
2003; „Dijalektološki profil ru -

mun skih banatskih govora sa
vršačkog podrucja" (cu 34 de
hărţi lingvistice şi 32 texte dialec-
tologice), Novi Sad, Matica srps-
ka, 1962, 169 p.);  „Graiurile ro -
mâneşti din punctul de vedere al
geografiei lingvistice -”Rumun ski
banatski govori u svetlu lingvi-
sticke geografije", teza de docto -
rat (Beograd, Filoloski fakultet
Beogradskog Univerziteta, Mono -
gra fije XXIV, 1969, 528 str. + 44
hărţi), „Dicţionar sârb-român
(XIV+645 p.), Editura „Frăţie şi
unitate", Vârşeţ, 1952;  „Dicţionar
român-sârb (XXVIII +356 p.),
coeditare Editura „Libertatea" din
Panciova şi Editura Ştiinţifică din
Bucureşti, Panciova - Bucureşti,
1969;  ,,Istoria literaturii române.
De la origini până la Unirea Prin -
cipatelor, voi. I, Vârşet, Editura
"Li bertatea", 1962, 278 p.;  ,,Isto -
ria literaturii române, voi. II, Vâr -
şeţ, Editura "Libertatea", 1963,
371 p.;  „Din proza clasicilor ro -
mâ ni. Nuvela", Antologie, Editura
„Frăţie şi unitate", Vârşeţ, 1952,
p. 462;  „Din lirica clasicilor ro -
mâni. De la Văcăreşti şi până la
poezia burgheză dintre cele două
războaie", Antologie, Editura
„Fră ţie şi unitate", Vârşeţ, 1953,
496 p.;  „Literatura română din
Voivodina. Panorama unui sfert
de veac 1946-1970", Casa de
Editură „Libertatea", Panciova,
1971, 175 p.;  „Folclor literar bă -
năţean. Premise şi sinteze, Edi -
tura „Libertatea", 1975, 364 pag.;
„Foaie verde, spic de grâu, folclor
literar, Zrenianin, 1979 „Foaie ver -
de, lămâiţă, folclor literar, Zre -
nianin, 1082.;  „Din relaţiile sâr -
bo-române. Privire de ansamblu",
Editura „Libertatea", Panciova,
1964, 235 pag.; „Relaţiile sârbo-
române. Noi contribuţii", Editura
„Libertatea", Panciova, 1968, 408
p.; „Copilăria din amintiri", ro -
man, Editura „Libertatea", Pan -
ciova, 1985,; „Vârtejul", roman,
Editura „Libertatea", Panciova;
„Capcana", roman, Editura „Li -
bertatea", Panciova; „Zidul", ro -
man, Editura „Libertatea", Pan -
ciova; „Vizuina", roman, Editura
S.L.R., Novi Sad, 2002.  v
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Interviu

Dr Dorinel Stan, redactor șef și fondator al revistei de
cultură și istorie a românilor din Serbia, ”Glasul Cerbiciei”

DD ee pp aa rr tt ee   dd ee   ll uu mm ii nn ăă   

șș ii   aa pp rr oo aa pp ee   dd ee aa dd ee vv ăă rr

Interviu realizat de:
Marin Gașpăr

- ”Glasul Cerbiciei”, revistă
de cultură și istorie a ro mâ -
nilor din Serbia marchează
lan sarea nu mărului jubiliar
10 al publicației. În preajma
aniversării vă rugăm dom-
nule Dr Dorinel Stan să pre -
zentați revista.

- Revista ”Glasul Cerbiciei”
apa re sub egida Asociației ”Ro -
mânii Independenți din Serbia”
(RIS), este o publicație de cultură
și istorie destinată sufletului nea-
mului românesc. Cu credință în
misiunea noastră nobilă încercăm
prin ”Glasul Cerbiciei” să contri -
buim la crearea unor repere cul-
turale autentice și stabile. Spațiile
revistei sunt destinate informa -
țiilor din zona culturală și istorică
românescă din Serbia, persona -
lităților marcante, atitudinii și
studii culturale, tradițiilor, obice -
iurilor și spiritualității în ansam-
blu. Profilul este cel al unei pu -
blicații general-culturale-istorice
cu un spectru larg de preocupări.
În acest context, ”Glasul Cerbi -
ciei” s-a impus în publicistica
românească din Serbia, ca nece-
sitate care are rolul de îndru -
mător cultural și istoric. Astfel,
procesul de percepere și europ-
enizare a românilor din Serbia
continuă. ”Glasul Cerbiciei” este o
idee ce trebuie sprijinită de cei ce
cred în valori autentice și oste-
nesc pentru conservarea și pro-
movarea culturii românești. Cola -

borarea cu revista este deschisă
tuturor celor interesați și care pot
contribui semnificativ la dezvol -
tarea unei imagini cât mai com-
plete despre valorile cultu rale și
istorice, cât și despre opera și
impactul personalităților culturale
consacrate în istoria recentă a
românilor din Serbia. În contex-
tul actual, revista ”Glasul Cer bi -
ciei” își propune un profil aparte,
dar în același timp deschis înnoi -
rilor.

Asociația Civică ”Românii  In -
d e pendenți din Serbia” și revista
”Glasul Cerbiciei” au drept obiec-
tiv, nu aplicarea proiectelor, ci
dezideratul nostru este – Cu -
noașterea și prezentarea realității
românești în Serbia, trecut și
prezent – preocupare de fond
primordială cu suport aici și din-
colo de graniță. 

- ”Glasul Cerbiciei” în
scurt timp a devenit o pu bli -
cație cu o largă arie de extin-
dere, care s-a impus aici și în
spațiul românesc, în primul
rând datorită ineditului. Ce
înseamnă pentru Dumnea -
voastră ineditul?

- Ineditul înseamnă adevăr.
Vremea adevărului a venit! Ci vi -
lizația și cultura românească din
Serbia rămâne una dintre princi-
palele coordonate ale identității.
E timpul ca toate adevărurile cul-
turale, istorice, politice și de
actualitate, care nu se spun din
motive fantasmagorice și nu
schimbă lumea deloc, însă, ele
nu trebuie lăsate în urmă, nu tre-

buie privite doar ca divertisment,
cu indiferență și constatare.
Fiecare individ își constituie
propriul adevăr în funcție de cei
din jurul lui. Fiecare cu adevărul
lui mărunt și neînsemnat, dar
important atunci când îl opunem
adevărului celuilalt. Putem spune
că un om ce nu-și cunoaște isto-
ria, cultura, tradițiile, obiceiurile,
manifestările cultural-artistice, nu
se poate regăsi pe sine. Iden -
titatea se regăsește atunci când
există contact cu semenii. Revista
”Glasul Cerbiciei” este puntea
neamului românesc din Serbia,
singura publicație românească cu
profil istoric din toate timpurile
care pune la dispoziție docu-
mente, hrisoave, date istorice și
biografice care fac referință la
unica mănăstire românească din
Serbia ”Srediștea Mică” și per so -
nalități marcante, prezentarea
succintă a societăților cultural-
artistice în primele două decenii
postbelice (1945-1965), foile-
toane nepublicate și pagini con-
sacrate românilor din Serbia de
Răsărit (Timoc și Valea Moravei).

În concepția lui Blaga, OM-
CULTURĂ-ISTORIE constituie o
unitate inseparabilă. Fiecare se
explică prin celelalte, fiecare este
condiționată de celelalte. Trei ele-
mente constitutive ale unui pro-

Dr Dorinel Stan
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ces unic. Privind în ansamblu,
chiar și denumirea Revistei de
cultură și istorie ”Glasul Cerbiciei”
este inedită, caracteristică și
unică în spațiul și filonul româ-
nesc.

- Într-adevăr, concepția și
denumirea revistei ”Glasul
Cerbiciei” are o semnificație
aparte. Vă rog să ne spuneți
de unde ideia și denumirea?

- Din cele mai vechi timpuri
omul și natura conviețuiesc într-o
armonie aproape perfectă cu arta
și înțelepciunea primordială. Stră -
moșii noștri erau inițiați în tainele
naturii pe care le transmiteau prin
viu grai succesorilor. În trecutul
îndepărtat din cele mai vechi tim-
puri cerbul (lat. Cervus) era foarte
răspândit în zona muntoasă din
regiunea Munților Vârșețeni – Ca -
pul Carpaților. 

Ideea, respectiv de numirea s-a
dezlănțuit de la sem ni ficația
splendidă a celebrului to po nim
”Poiana Ciorbeștilor”, care se
găsește în localitatea mea de
baștină, Srediștea Mică, adică Pâr -
neaora. Potrivit credinței, pen tru a
în lătura o primejdie oare ca re se
evi tă pronunțarea numelui anima -

lului care poate provoca pericol.
Eutopicul ”Poiana” rep re zintă un
loc în pădure fără arbori, o supra -
fa ță orizontală de teren și aco pe -
rită cu iarbă. Microto po ni mul ”Ci -
or beștilor” are o semni fi ca ție vastă
care reprezintă întreg neamul
cerb. 

În concluzie ”Poiana Cior beș -
tilor” înseamnă ”Poiana Cer bilor”
sau ”Leagănul” unde ce r  bii domol
coboară la izvoare, es te locul unde
găseau hrană din abu ndență și tot
din această po iană țâșnește ecoul
memorabil și nepieritor al răgetului
lor. Și azi, ”Po iana Ciorbeștilor”
face refe rin ță la cerb și are aceeași
menire, a fost și este o perlă
bănățeană în semiumbra Carpa -
ților, care con tinuă dialogul trecu-
tului cu pre zentul.

Cerbul este un animal nesu-
pus, care nu bea apă de oriunde,
doar apă limpede, iar cerbicie are
denotație echivalentă cu mândrie,
dârzenie și încăpățânare. Revista
”Glasul Cerbiciei”, editată și fon -
dată de Asociația ”Românii In -
dependenți din Serbia” prezintă
valorile cultural-istorice și realită -
țiile românești din Serbia fără
cenzură și fără a elida oameni,
fapte și evenimente. O publicație
independentă și insubordonată.

- Domnule Dr Dorinel Stan,
pe lângă funcția de preșe -
dinte al Asociației ”Românii
Independenți din Serbia” și
fondatorul revistei ”Glasul
Cer biciei”, sunteți vice preșe -
dintele ”Comunității Româ -
nilor din Serbia” și membru al
Consiliului Național Român,
două înstituții românești rep -
rezentative. În calitate de
par ticipant direct la crearea
așa-zisei scene cultural-po li -
tice minoritare, ce ne puteți
spune?

- Perioada interbelică este
scena unor evenimente decisive
pentru soarta românilor din acest
spațiu geografic. Ziarul ”Nădej -
dea” a fost embrionul mișcării
culturale și crearea elitei intelec-
tuale românești în Serbia. Dacă
am face o paralelă constatăm cu
rigoare stagiul identic de răscruce
și reorganizare al etniei în plan
local, național, cultural și de mul -
te ori sud-est european în sfera
culturală, economică, spirituală și
politică. Niciodată nu a existat în
istoria românilor o explozie și va -
rietate de lideri autoimpuși, in -
com petenți și manipulatori în toa -

Dorinel Stan s-a născut la 1 februarie 1973, la
Srediştea Mică (Pârneaora) lângă Vârșeț. Şcoala
Generală o termină în localitatea natală şi la Vârşeţ,
unde termină Liceul Pedagogic, iar în 1993
absolvează Academia Pedagogică „Živa Jovanović“
din Vârşeţ, apoi Şcoala Superioară de Pedagogie şi
Facultatea de Învăţători din Belgrad – secţia în
limba română.

În 21 ianuarie 2012, la Facultatea de Limba
Română, Istorie şi Teologie a  Universităţii de Vest
din Timişoara susţine teza de doctorat „Societăţile
cultural-artistice româneşti din Voivodina 1945-
1962“ şi obţine titlul ştiinţific de DOCTOR ÎN
FILOLOGIE. În perioada 1996-2000 este învăţător
la şcoala din Mesici, profesor şi bibliotecar la Ş.G.
„Olga Petrov-Radišić“ din Vârşeţ.

Dorinel Stan este redactor-şef fondator al unicei
reviste cu profil cultural şi istoric al românilor din
Serbia, „Glasul Cerbiciei”, care apare sub egida
Românilor Independenţi din Serbia (RIS), din anul
2008. În perioada anilor 2000-2010 este redactor-
şef adjunct la ”Cuvântul Românesc”, publicaţie
centrală a Comunităţii Românilor din Serbia.

La alegerile locale din 2000, este ales în funcţia

de primar al Comunităţii  Locale Srediştea Mică (cel
mai tânăr primar din Republica Serbia), iar în trei
mandate este numit preşedintele S.C.A. „Avram
Iancu” din localitate.

Dorinel Stan este preşedintele Asociaţiei „Ro mâ -
nii Independenţi din Serbia” (RIS), înfiinţată în
2010 la Vârşeţ, vicepreşedintele organizației de
interes obștesc Comunitatea Românilor din Serbia
(CRS), membru al Consiliului Naţional al Minorităţii
Naţionale Române (CNMNR), şi al Ziariştilor Ro mâ -
ni de Pretutindeni. Este primul român din Serbia
ca re obţine o bursă de la Institutul Cultural Român
(ICR) din Bucureşti în scopul pregătirii proiectului
de cercetare.

Autor a peste 100 de articole axate pe cultura şi
istoria românilor din Serbia, colaborând la mai
toate ziarele şi revistele care apar în limba română,
precum şi la diverse publicaţii din România şi R.
Moldova. Participant la simpozioane, congrese și
conferințe în ţară şi străinătate, susţine mai multe
conferinţe, abordând teme care vizează păstrarea
identităţii şi spiritualităţii, cultura, istoria şi poziţia
minoritarului român. Trăieşte la Srediştea Mică şi
este căsătorit cu Natalia Caulea Stan. 
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te sferele vieții, care nu reprezintă
pe nimeni, dar sunt subordonați
partidelor politice sârbești. Condi -
țio narea reciprocă și subor-
donarea fondatorului și grupurilor
de interes sub privirea mări -
nimoasă și indiferentă mulțimii,
sistemul valoric minoritar este
tra tat selectiv, iar pe altă parte
părtinitor fără a pătrunde în esen -
ța subtilităților și atingerea scopu-
lui, indivizi cu activități declarative
și biografie falsă se contopesc în
spirit european cu prefață de
aranjament – etno turism minori-
tar, benefic pronunțat. Au îne -
bunit diriguitorii, dar nici ceilalți
nu se simt prea bine. Totul vechi,
chiar dacă este (in)util, este
aruncat de mulțime și înlocuit tot
cu cei vechi-noi pentru facilitate
mai ușoară. Astfel, continuitatea
privind funcționarea este asigu -
rată, iar mecanismul controlat în
totalitate. 

Singurul lucru regretabil este
deceniul de manipulare scurs fără
ecou și talent a celor patru indivizi
în spectrul minoritar, cu urmări
catastrofale și consecință nefastă.
Cunoașterea a devenit o marfă
foarte importantă în activitatea de
avansare rapidă pentru excelență.
Și de excelență, care este jocul de
eficiență, concurență și coerență
este creată de persoane fizice
(indivizi), nu de mediul asociativ
românesc.

Procesul de reorganizare atât
de pronunțat în cadrul minorității
românești din Serbia este în
deplină desfășurare, astfel aso -
ciația reprezentativă ”Comuni ta -
tea Românilor din Serbia” a rede-
venit a românilor pentru români,
cu noul președinte Stevan Mihai -
lov, iar procesul se intensifică
când e vorba de legitimitatea și
reprezentarea Consiliului Național
Român. Nemulțumirea exhaustivă
a românilor în ceea ce privește
gestionarea instituțiilor româneș -
ti, funcționarea și suspiciunile
pregnante privind delapidării de
fonduri în menținerea și imple-
mentarea sistemului de controlat
și condiționării reciproce a politicii
devastatoare nu face altceva
decât accelerarea ANTICIPA TE -

LOR în rândul minorității. Un pro-
ces de restructurarea și pozi -
ționare obiectivă prin care se
definesc și stabilesc interesele
majore ale tuturor românilor din
Serbia, când este vorba de
reprezentare.

- Anul 2012 are o însem nă -
tate aparte pentru Dumnea -
voa stră, deoarece în plan
profesional ați susținut cu
succes teza de doctorat la
Uni versitatea de Vest din Ti -
mișoara. Prezentați-ne prin-
cipalele aspecte ale lucrării?

- La Facultatea de Limba
Română, Istorie și Teologie a
Universității de Vest din Timi -
șoara, am susținut teza de doc-
torat ”Societățile Cultural-Artistice
românești din Voivodina 1945 –
1962” și obțin titlul științific de
DOCTOR ÎN FILOLOGIE, iar coor -
donator științific - prof. Univ. Dr.
Ioan Viorel Boldureanu. 

Lucrarea mea se înscrie într-un
curent mai larg de conturare a
identității românești în aproape
toate domeniile științei și de o
ușoară obsesie a rădăcinilor.
Pentru atingerea obiectivului pro-
pus, acela de a realiza o imagine
cât mai completă și complexă a
vieții culturale din Voivodina,
abor dez fenomenul dintr-o per -
spectivă interdisciplinară, căutând
dovezi ale existenței sau persis -
tenței acestuia în cele mai diverse
segmente ale culturii și civilizației
tradiționale, de la obiceiuri și tra -
diții, până la mișcarea corală
țărănească, lăutarii și tarafurile de
altădată, ansamblurile și forma -
țiile artistice sau portul popular.
Structurată în patru capitole dis-
tincte, flancate de argument și
concluzii, fonduri arhivistice con -
sultate și a revistelor românești
din Voivodina, conțin elemente

ar gumentate care susțin în totali-
tate demersul. Aceasta permite
lucrării o tentă exhaustivă. Sfâr -
șitul perioadei de referință, anul
1962, este reperul temporal care
aduce atenuarea formelor agre -
sive și imperative de impunere a
transformărilor radicale ce decurg
din pseudoprincipiile luptei de
clasă și ale caracterului de clasă
al culturii, precum și o sensibilă
liberalizare economică. În gener-
al, aceste instituții ar fi una dintre
sursele mediocrității, autosatis -
fac ției și autosuficienței nivelului
cultural creat și menținut.

În consecință, societățile cul-
tural-artistice românești aflându-
se într-o oarecare continuitate cu
cele anterior existente în secolul
al XX-lea mai cu seamă și per-
petuându-se dincolo de perioada
comunistă, aparține culturii popu-
lare, se bazează pe o taxonomie
ce se menține din perspectiva an -
tropologiei culturale actuale.

Această lucrare prin aria de

cuprindere, prin structură, oferă
deschideri către noi teme de cer -
cetare sectorială de istorie și soci-
ologie a culturii. O altă realizare
semnificativă este editarea și
publicarea cărții ”Societățile cul-
tural-artistice românești din Ser -
bia 1945-1962” la Editura ”Presa
Uni versitară Clujeană” din Cluj-
Napoca.

- O ultimă inevitabilă între-
bare. Planurile și proiectele
de viitor în context minoritar
și personal?

- În primul rând, sper să intru
în învățământul superior în limba
română din Serbia, respectiv in -
stituțiile culturale românești în
baza pregătirii profesionale și
competenței care vizează cerc-
etarea, afirmarea și direcțiile de
acțiune ale unei strategii, compa -

Singurul lucru regretabil este deceniul de manipulare scurs fără ecou și talent

a celor patru indivizi în spectrul minoritar, cu urmări catastrofale și

consecință nefastă.

Niciodată nu a existat în istoria românilor o explozie și va rietate de lideri

autoimpuși, in com petenți și manipulatori în toa te sferele vieții, care nu

reprezintă pe nimeni, dar sunt subordonați partidelor politice sârbești. 
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tibile cu acțiunea de prezervare și chiar
întărire și dezvoltare a caracteristicilor
iden titare comunitare. Efor turile mele
amplificate în țeluri vizează contribuția la
imaginea reală, autentică româ nească
exis tențială în topul supre mațiilor și pre -
zentarea realităților, când este vorba de
patrimoniul cultural, uman și politic româ-
nesc în Ser bia.

Am toată convingerea că Gu vernul
României – Departamentul pentru Ro mânii
de Pretutindeni din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe va spri jini apariția revis-
tei ”Glasul Cerbiciei” și ”Românii Inde -
pendenți din Serbia”, respectiv mediul aso-
ciativ civic românesc din Serbia, (Comu -
nitatea Româ nilor din Serbia) care deo -
camdată paradoxal nu beneficiază de nici
un sprijin și riscă să dis pară, cel mai vechi
și promițător brand al românilor din Serbia
cu tradiție marcantă. 

Societatea civică nu este decât simbolic
sprijinită, iar pe altă parte Con siliul Na -
țional Român (CPE ”Li bertatea” și In -
stitutul Cultural al Ro mânilor din Voivo dina
– fondator fiind CNR) bene fi ciază de un
buget anual de aproa pe un milion
(1.000.000) de eu ro, asigurat de stat.
Câte mijloace fi nanciare s-au distribuit
locali tăților românești, res pec tiv mediului
asociativ în cei trei ani de guvernare a
actualei majorități din Consiliului Național
Ro mân este discutabil. Aici contează
poziția și opinia fiecărui român la viitoarele
alegeri.

Se impune minorității centralizarea
artificială a Zrenianinului fără conținut,
unde nu mă rul românilor este de două
cifre, iar Vârșețul (Alibunarul), care după
ultimul recen sământ reprezintă cea mai
mare con centrație de etnici români, cen-
trul ABSOLUT al românilor din toate tim-
purile se evită și ignoră cu orice preț și
constant. De ce?

Adevăr și paradox, dar asta este ima -
ginea românească la ora actuală, men -
ținută, prezentată și selectată seg mental
fără fond și suport real, doar forma se aco -
peră în continuare. Pro iectul ”Pro iectelor”,
pentru toți românii din Serbia, pentru cor-
pul diplomatic și România rămâne și este
cu noașterea și gestionarea realită ților
(relațiilor) ro mâ nești în Ser bia, care deo -
camdată este în faza incipientă la capitolul
introductiv, dar totuși se mișcă cu talent.

- Vă mulțumim pentru acor-
darea interviului, mult succes și
realizări. v

Soluționare provizorie

Noul sediu temporal al

Comunității

Românilor din Serbia
La Vârșeț, în incinta Centrului sportiv și de afaceri

”Millenium”, primăria orașului Vârșeț a pus la dispoziția
Comunității un nou sediu temporal pentru funcționarea
celei mai vechi și reprezentative organizații românești din
Serbia – Comunitatea Românilor din Serbia (CRS).

Noul sediu provizoriu al CRS va fi folosit în sprijinul și
folosul tuturor românilor din Serbia, înscrierea și
depunerea dosarelor etnicilor români pentru înscrierea la
studii universitare și postuniversitare în România, tabere
pentru tinerii, sprijinirea și logistica necesară în realizarea
programului și platformei de activitate, adică realizarea
scopului și obiectivelor propuse de cea mai veche
organizație din fosta Iugoslavie.

Sediul provizoriu va desfășura zilnic activități de relații
cu publicul, în folosul și pentru comunitatea românească
din Serbia. În această ordine de idei, înscrierea studenților
etnici români la studii universitare în România în anul 2012
s-a făcut fără taxă, respectiv gratuit, conform metodolo-
giei, legislației și prevederilor Statului Român, sprijin și
logistică permanentă.

Indiferent de blocajul și încăpăținarea fostului lider,
Comunitatea Românilor din Serbia redevine organizația
românilor pentru români, își continuă activitatea pe bari-
cadele românismului în direcția păstrării identității și
spiritualității.

Strada: Millenium bb
26300 Vârșeț



24GLASUL  CERBIC IE I

Învățământ

A
sociația Învățătorilor Vâr -
șe  țe ni (AÎV) este fondată
la 5 oc tom brie 2006 la

Adunarea con stitutivă. Fondatorul
și totodată primul președinte a
acestei or ganizații, în primul an
de exis tență a fost învățătoarea
Tatjana Josin – Moise. În primul
an de activitate, asociația avea
120 de cadre didactice din zece
școli generale și o școală medie.
În cepând cu anul 2007, funcția de
președinte este exercitată de Ma -
ria Seleși de la Ș. G. ”Olga Petrov
Ra dišić” din Vârșeț, până în
prezent.

Scopul înființării are drept
obiectiv avansarea și formarea
profesională prin diversitatea con -
ținutului educativ-instructiv, cola -
bo rarea reciprocă, schimbul de
experiență și dezvoltarea relațiilor
de colegialitate.

Asociația Învățătorilor Vârșe -
țeni este membru al Asociației
Învățătorilor Voivodinei și mem-
bru al Uniunii Învățătorilor din
Republica Serbia, organizația cen -
trală a învățătorilor. În cei șase
ani de bogată activitate, numărul
membrilor s-a ridicat la circa 100
din zece școli generale și dintr-o
instituție pentru instruirea elevilor
cu nevoi speciale. Astfel, cinci
școli sunt din mediul urban și cinci
din mediul rural. În rândul AÎV
sunt cadre didactice care predau
în limba română în școlile din
localitățile Mesici, Straja, Iablan -
ca, Sălcița, Coștei, Jamul Mic și
Vârșeț. Activitatea este voluntară
– în dependență de afinitățile,
posibilitățile și condițiile de mediu
în care se desfășoară munca
propriu-zisă. Asociația este fi -
nanțată din cotizație în general cu
sprijinul autoguvernării locale, dar
duce lipsa sediului propriu, unde
cadrele didactice să-și desfășoare
activitățile. În aceste condiții acti -
vitățile se desfășoară în instituțiile
școlare.

Activitățile asociației se pot
clasifica în două grupe:

a) Activități în cadrul perfec -
ționării profesionale a cadrelor
didactice;

b) Activitățile cadrelor didactice
cu elevii;

Ideea călăuzitoare în faza in -
cipientă a asociației a fost primor-
dial concepută pe îmbunătățirea
informării și perfecționării profe-
sionale a învățătorilor. Cadrele
didactice prezintă interes deo -
sebit pentru astfel de provocări.

În intervalul parcurs, membrii
asociației participă la ”Adunarea
Învățătorilor” și ”Întrevederile de
iarnă ale învățătorilor”, două mari
manifestări la nivel de țară. De
regulă, sunt prezenți la Conferința
Internațională a Învățătorilor de
la Novi Sad (deja tradițională),
precum și la ”Congresul Învăță -
torilor din România”, organizat de
Asociația AGIRo, președinte Viorel
Dolha. Paralel s-au organizat
seminarii și conferințe la Vârșeț,
dar participa activ la cursuri de
perfecționare și conferințele orga-
nizate în diferite centre din

Serbia. În această ordine de idei
s-a intensificat colaborarea das -
călilor din diferite școli. Pregătirea
și perfecționarea învățătorilor prin
intermediul asociației AÎV con -
stant se mărește.

Asociația Învățătorilor Vârșe -
țeni anual își ține Adunarea aso -
ciației la care participă toți mem-
brii, se analizează și dezbate ac -
tivitatea, realizările, se adoptă
raportul financiar și planifică ac -
tivitatea pe viitor. În perioada re -
centă, asociația a devenit cunos -
cută atât în mediul asociativ, local
și regional, fiind prezentă perma-
nent în mass-media, au fost sem-
nate câteva protocoale de colabo-
rare cu organizații similare din
țară și străinătate etc.

Asociația Învățătorilor Vârșe -
țeni are o însemnătate deosebită
pentru toate cadrele didactice,
dar și pentru cele care își desfă -
șoară procesul educativ-instructiv
în limba română, diversitatea ac -
ti vităților, iar dezideratul principal
rămâne creșterea numărului
mem  brilor și extinderea activi -
tăților.  v

Asociația Învățătorilor

Vârșețeni

Scrie:
Maria Pâslaru

Reuniunea învățătorilor, vârșețenii
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Manifestări

Școala Preparandială din Arad, azi Liceul peda-
gogic ”Dimitrie Țichindeal” a fost prima școală din
spațiul românesc care pregătea învățători pentru
ridicarea nivelului cultural din așezările românești.
Aniversarea a 200 de ani de la înființarea
Preparandiei din Arad (1812) a prilejuit numeroase
manifestări și evenimente adiacente excepționale.

Manifestările aniversale au debutat joi, 15 noiem-
brie la Catedrala Ortodoxă Română cu un Te Deum
și recepția oficială oferită de Gheorghe Falcă, pri-
marul Municipiului Arad, încheindu-se sâmbătă la
Palatul Cultural din Arad care a găzduit sesiunea
plenară cu prilejul a două secole de la înființarea (15
noiembrie 1812) la Arad celei dintâi școli de dascăli
din România și a doua din Europa.

Manifestările au fost onorate de prezența min-
istrului Educației, Cercetării și Tineretului, Ecaterina
Andronescu, Înalt Prea Sfințitul Timotei, Arhiepiscop
al Aradului, Prea Sfințitul Siluan, Episcop al BOR din
Ungaria, cunoscuta poetă Carolina Ilica, prof. Univ.
Dr. Lizica Mihuț, prof. Univ. Dr. Aurel Ardelean, Viorel
Dolha, peședintele AGIRO, reprezentanți ai comu -
nităților istorice din jurul României, Stevan Mihailov,
președintele Comunității Românilor din Serbia, dr.
Dorinel Stan, președintele Românilor Independenți
din Serbia și vicepre ședintele CRS, Aleksandar
Njagojević, președintele asociației studenților timo-
ceni, dr. Mariana Marin din Moldova, șef fondator al
revistei ”Învățătorul modern”, oaspeți din Ucraina,
Albania, Transnistria, Ungaria și R. Moldova, repre -
zentanți ai autorităților publice locale și numeroși
absolvenți ai acestui liceu.

Printre evenimentele care au marcat aniversarea
era și inaugurarea Muzeului învățământului arde-
lean, dezvelirea bustului prof. Dr. Vasile Popeangă –
fost director al școlii. Cei prezenți s-au bucurat de
câteva vizite organizate la mănăstirile din Arad și
împrejurime, dar și de vizionarea spectacolului oma-
gial ”Preparandia 200” la Teatrul de Stat ”Ioan
Slavici”.

Reprezentanții Comunității Românilor din Serbia
și Românilor Independenți din Serbia, Stevan Mi hai -
lov și dr. Dorinel Stan, prezenți la evenimentele ded-
icate împlinirii a 200 de ani de la înființarea primei
școli pedagogice superioare în spațiul românesc au
avut discuții cu Răzvan Ungureanu (fost prim min-
istru al României), Gheorghe Falcă, primarul
Aradului, Ecaterina Andronescu, ministrul Educației,
Cercetării și Tineretului, iar dr. Dorinel Stan a fost
invitat la Info TV Arad în emisiunea ”Drumul spre
excelență”, realizată de dr. Antoniu Martin.  v

Reprezentanții ”Comunității Românilor din Serbia” și ”Românilor Independenți din Serbia” au
participat la manifestările aniversale din Arad
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Scrie:
Marin Gașpăr

Stevan Mihailov, președintele Comunității Românilor din

Serbia și dr Dorinel Stan, președintele Românilor

Independenți din Serbia
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ROMÂNII DIN BISERICA  ALBA  ÎN  EVENIMENTELE

REVOLUȚIEI DE LA 1848/49

Î
n  perioada revoluției  de  la
1848/49  Biserica Albă  avea
circa  7.000 de locuitori, din-

tre  care  majoritatea germani
/5.300 /, apoi  sârbi  /1.100 / și
circa  600 români. Locuitorii  ro -
mâni s-au ocu pat cu agricul tu ra,
dar și cu comerțul și mește -
șugurile. Pe la  jumătatea secolu-
lui al XIX-lea  din cele  158 de fa -
milii de  români, cu agricultura s-
au ocupat 56 procente, cu co -
merțul opt procente, iar cu me -
seriile 10  pro cente, cir ca 16  pro -
cente nu aveau ocupa ții per ma -
nente, iar un număr mic erau
zibieri pe proprietățile germane.

Procesul de trezire națională la
românii  din Biserica  Albă era în
plină înflorire, purtătorii acestui
proces erau comercianții. S-a  in -
tensificat litigiul  privind folo sirea
limbii române în biserică, care era
comună cu sârbii. Acest litigiu
durează vreo 50 de ani. S-a stins
un timp, în urma Decretului  im -
perial din anul 1946, prin care s-a
decis  că tot a treia duminică să
se admită românilor ser viciul divin
în biserică în limba română. Sârbii
nu au fost mulțumiți și au aștep -
tat momentul să  încalce  decizia
imperială. În  luna  aprilie 1848 li
s-a dat ocazia, căci majoritatea
funcționarilor comunali au părăsit
serviciul și  comuna s-a aflat  într-
o stare  haotică. În zilele de 17 și
18 aprilie sârbii au scos din bi se -
rică toate cărțile românești de
rugăciuni și le-au trecut în sala de
ședință a primăriei, cu toate că la
început intenționau să  le ardă. Se
interzice  pre otului român Leontie
Ivacicovici să  intre în biserică.

În evenimentele revoluției de
la 1848/49 românii s-au ata șat
ger manilor din așezare, cu toate
că ave au și mențineau legături st -
rân se cu populația sârbească,
prin căsătorii mixte și fiind de
aceeași  confesiune.

În 19 și  20 august  1848 sâr-
bii,  sub comanda sublocotenen-
tului Petar Debelić și a lui Stevan
Kničanin atacă Biserica Albă.
Atacurile au dat eșec, orașul fiind
apărat de Franz Maderspah. Apă -
rătorii prin cipali erau locuitorii
germani. Populația românească
nu s-a poziționat în aceste  lupte,
cu toate că simpatia era de partea
germană. În timpul acestor lupte
și  românii au suferit  daune. Au
fost incendiate edificii care  apar -
țineau germanilor, dar și unele ale
românilor din hotarul Bi sericii
Albe, dar și din oraș.

Atacul sârbilor din 19 și 20 au -
gust, a întâmpinat rezistență, în
oraș fiind și sediul regimentului
ilirico-bănățean. În ziua de 20
august au loc răzbunări asupra
sârbilor, fără știrea comandantului
Maderspah. Câțiva nemți împreu -
nă cu gardiști străini au scos pe
sârbi din  casele lor și i-au execu-
tat. Mai mulți sârbi /peste 40/
nevinovați și-au pierdut viața.

În 21 ianuarie  1849 unitățile
corpului austro-ungar împreună
cu armata sârbă au pătruns în
Biserica Albă. În fața lor s-a re -
tras: o parte însemnată a popu -

lației germane, dar și mai mulți
români, în ținuturile miniere din
Banatul românesc, în care au trăit
germani. S-a format în oraș
Comitetul districtual iliric, care a
funcționat mai mult de trei luni.
Comitetul s-a angajat pentru
aprovizionarea corpu lui austro-
ungar și a armatei sârbe. Toto -
dată s-a întreprins cercetări cu
privire  la locuitorii germani  și ro -
mâni care au fost învinuiți de
crime săvârșite în 19 august
1848. Dintre români au fost ares -
tați frații Radulovici, Vasile și
Grigore, comercianți și T. Ciama,
împreună cu Karl Stiz. Arestarea
acestora  a avut loc în 19 februar-
ie 1849. La locuințele lor s-a făcut
perche ziție, prăvăliile lor au fost
închise și sigilate. Despre moti -
vele ares tării lor nimeni nu a în -
științat Ma gi s tratul. Persoanele
ami ntite au fost acuzate că au
participat în sesiunea de exe-
cutare a ilirilor  /sârbilor/ în ziua
de 19 august 1848. Comitetul dis-
trictual a mai arestat încă 30 de
persoane, ma joritatea  nemți, dar
erau și câțiva  români.

Frații  Radulovici, Vasile și Gri -
gore, posedau prăvălie de textil și

Istorie

Strada principală la sfârșitul secolului al XIX-lea
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magazin de mărfuri. În curte
aveau și fabrică  de mătăsuri. Sa -
tele românești la răsărit de oraș
gravitau spre pprăvăliile lor și
frații au acumulat mijloace enor -
me de bani.

În preajma revoluției și în tim-
pul acestui eveniment, Vasile
Radulovici devenise tribunul și
conducătorul poporului român din
oraș și împrejurimi. Pe  spesele
sale a  trimis tineri români la stu-
dii în Timișoara, care după  absol -
vire  au ocupat posturi de dascăli
în localitățile românești. În litigiul
bisericesc Radulovici a spri jinit pe
protopopul Leontie  Ivacicovici. A
donat pământ pentru partea
românească a cimitirului ortodox.
A susținut lupta pentru recunoa -
șterea dreptului  la folosirea bis-
ericii comune cu sârbii și a donat
pen tru construirea bisericii româ -
nești suma de 12,000 florinți
/con  struirea bisericii a costat
15.000 florinți/.

Comitetul districtual sârbo-ilir
l-a acuzat pe Vasile că împreună
cu fratele său Grigore – „a comis
crimă față  de Maiestatea Sa, pre -
cum și împotriva sârbilor și anu -
me cu bani și cuvinte înjosi toare,
că a colaborat cu armata maghia -
ră și a comis și alte contraven ții”.

Magistratul a luat apărarea
acu zaților, comunicând Timi șoarei
că Vasile Radulovici încă la înce -

putul lunei august a  părăsit  Bise -
ri ca Albă, iar Toma Ciama și
învățătorul Stiz, în zilele acelea de
19 august, împreună cu mulți ger -
mani și români, au părăsit orașul
refugindu-se spre Oravița, încât
nu puteau să participe la exe-
cutarea ilirilor /sârbilor/ de către
gardiștii maghiari.

Tribunalul de război din Timi -
șoara a cerut  lămuriri  cu privire
la învinuirea fraților Radulovici.
Magistratul a răspuns că nu are
cunoștință că  frații  Radulovici ar
fi fost împotriva  Maies tății Sale
sau a sârbilor, că s-ar fi atașat
armatei maghiare sau că ar fi
săvârșit alte contravenții. Magis -
tratul a dat  propunere de înceta -
re  a   proce durii  și de  eliberare
a celor arestați.

Sofronie Giurculescu, cizmar, a
înaintat reclamație că membrii
Comitetului districtual i-au răpit
28 florinți și  obiecte prețioase.

Armata sârbă s-a reținut  puțin
timp în Biserica Albă, căci la în -
ceputul lunii mai 1849 pără seș te
Biserica Albă, fără rezistență,
ungurii își restabilesc puterea /în
8 mai/, însă autoritatea ungară a
fost de scurtă durată, căci în 17
mai 1849 austriecii ocupă Biseri ca
Albă.

După revoluția de la 1848 Bi -
serica Alba a rămas și în con ti -
nuare centru a peste 50 de  co -

mune, care aparțineau Regi men -
 tului XIV iliro-bănățean. În trecut
conducerea acestui teritoriu era
în competința autorităților milita -
re grănicerești. Iar apoi, pe acest
teritoriu s-a instalat autoritatea
civilă sub care se găsea și Biserica
Albă.

Să amintim că în anul revo lu -
ției de la 1848 românii cer recu -
noașterea independenței, în pri -
mul rând al bisericii  române. La
Adunarea din luna mai 1648 la
Sremski Karlovci a fost recu nos -
cută independența națiunii „vla -
he” /române/ în Banat.

Dr Gligor Popi

Nera izvorăște din Munții Semenic, în estul
Banatului, la sud de orașul Reșița, în teritoriul
comunei Prigor județul Caraș-Severin, fiind formată
la confluența a două brațe Nergana și Nerganița.
Curge drept spre sud de la vârful Piatra Goznei, de
unde izvorăște. La satul Borlovenii Vechi, se întoarce
către sud-vest, primind ca afluent principal pe Prigor
apoi pe Rudăria, și trecând pe lângă numeroase
sate, printre care Patas, Prilipeț, Dalboșeț și
Moceriș, până ce ajunge la Șopotu Nou unde se
întoarce către nord-vest, intrând în Cheile Nerei.
Trece apoi pe lângă satele Sasca Română, Sasca
Montană, Slatina-Nera, Bogodint și Naidăș de unde
devine râu de graniță între România și Serbia, pen-
tru 21,9 km.

În secțiunea de graniță, Nera curge prin depre-
siunea Biserica Albă. Printre așezările de pe malul ei
se numără Lescovița, Zlatița și Socol pe malul româ-

nesc, în timp ce pe cel sârb există un singur sat si -
tuat chiar pe râu, Kusić, mai multe așezări aflându-
se în vecinătatea apei: Kaluđerovo, orașul Biserica
Albă, Vračev Gaj și Banatska Palanka. La Vračev
Gaj, râul se întoarce către sud și se varsă în Dunăre,
în apropiere de satul Stara Palanka.

În ultima secțiune, are 20-40 m lățime, adâncime
variabilă, și, cum albia e formată în principal din
pietrișuri, formează limanuri cu ape tulburi. Gura de
vărsare este o destinație populară printre amatorii
de pescuit.

Nera drenează o
suprafață de 1.240
km², aparținând baz-
inului hidrografic al
Dunării, și nu este
navigabilă.

Nera - Râul de graniță

Magazinul lui Nicola Panescu din Biserica Albă
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Noutăți editoriale

C
artea de debut a dr
Dorinel Stan are meritul
de a oferi premise detali-

ate prin aceea că este larg exem -
plificativă aducând și sistemati -
zând elementele esențiale din ex -
periența fiecărei societăți cultural-
artistice din Voivodina – totul con-
textualizat corespunzător în cad -
rul legislativ-juridic, istoric, etno -
cultural și de sociologie rurală
comunitară.

Într-un Cuprins organizat pe
trei secțiuni (I Cadrul legislatic și
contextul istoric și etnocultural de
dezvoltare comunitară în Voivo -
dina postbelică: II Structuri insti -
tu ționale (guvernamentale și co -
munitare) de activitate cultural-
instructivă în Voivodina: III Forme
și modalități de manifestare crea -
tivă în societățile cultural-artistice
din Voivodina), autorul consacră
ultimul capitol (al patrulea) din
ultima secțiune unei ample pre -
zentări (de factură micro-mono -
grafică) Istoricul societăților cul-
tural-artistice românești din Voi -
vo dina existente în perioada
1945-1962, ceea ce întărește,
confirmă și amplifică o trăsătură
importantă a lucrării științifice,
anu me  de a fi o importantă sinte -
ză de istorie culturală regională.
Ceea ce reprezintă o contribuție
importantă este faptul că, deve -
nind formal mai ușor accesibilă
prin punerea în acțiune a unei
fațete a principiului caracterului
de clasă a culturii și anume cul-

turalizarea maselor, s-a încurajat
un anume proletcultism con-
cretizat printr-un nivel valoric
scăzut al ”culturii de masă”, însă
și în această privință, aspectul
negativ în sine al nivelului valoric
scăzut a fost în bună parte com-
pensat printr-o diversitate poli -
morfă și prin forme multiple ale
culturii din acea perioadă.

În cele ce urmează, vom trece
în revistă succint principalele
aspecte ale articulării structural-
ideatice a cărții.

- Cadrul legislativ-juridic și
reforma culturală de sus în jos ca
reflex al transformării prin revo -
luția culturală: Ca problemă de
cadru istorico-legislativ, studiul de
istorie culturală evidențiază un
aspect de continuitate surprin zâ -
nd inclusiv dinamica accentuată a
perpetuării societăților cultural-

artistice din perioada interbelică.
Potrivit principiilor transformărilor
revoluționare de sus în jos, încă în
anul 1945 se înființează Uniunea
Culturală a Românilor, începân-
du-se astfel organizarea activității
cul turale, comitetele culturale lo -
cale sunt subordonate comite -
telor populare. Aceasta și-a găsit
locul firesc și a rămas în struc-
turile organizatorice care au luat
ființă în deceniul următor, struc-
turi ierarhice precum: Consiliul
Cultural al Românilor, Uniunea

Societăților Culturale din Voivo -
dina – Secția pentru Români, în
sfâr șit, la vârful ierarhiei, Aso cia -
ția Culturală a Serbiei, înființată în
mai 1956.

Important este faptul că în anii
următori, în sens integrator al ier-
arhiei schițate mai sus, se creează
structuri instituționale (guverna -
men tale și comunitare) în Voivo -
dina: Universități populare și
mun citorești, Biblioteca populară,
Formațiunea populară - fanfara,
Corul, Secția de folclor, Orchestra
de muzică populară, Secția de

dramă, Teatrul Popular Româ -
nesc din Vârșeț, pe care autorul le
descrie documentat și analitic,
prezentând concret alcătuirea și
conținuturile lor repertoriale.

Se deschide astfel firesc
secțiunea a III-a lucrării, Forme și
modalități de manifestare creativă
în Societățile cultural-artistice
românești din Voivodina – Serbă -
rile populare românești și jubi -
leele societăților cultural-artistice,
Tre cerile în revistă și inițierea Ma -
relui Festival de Muzică și Folclor

O LUCRARE ȘTIINȚIFICĂ VALOROASĂ

”Societățile cultural-artistice românești

din Voivodina (1945-1962)”

elaborate de Dr Dorinel Stan, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,
2012, 236 pagini. Referenți științifici: Prof. Univ. Dr. Ioan Viorel

Boldureanu, prof. Univ. Dr. Ionel Funeriu, prof. Univ. Dr. Otilia Hedeșan și
prof. Univ.dr. Ilie Moise

Scrie:
Prof. Univ. Dr. Ioan Viorel

Boldureanu

Această valoroasă lucrare știin țifică, prin aria de cuprindere, prin

structură, dar mai ales prin bază documentară oferă deschideri că tre noi

teme de cercetare secto rială de istorie și sociologie a culturii privind

mișcarea teatrală ro mânească de amatori din Voivo dina, viața editorială și

publicistica românească, și tot astfel, celelalte instituții și formațiuni 
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al Românilor din Voivodina, pen-
tru a finaliza cercetarea prin
prezentarea micro-monografistică
a istoricul societăților cultural-
artistice românești din Voivodina
în perioada 1945-1962.

Statul socialist federativ iugo -
slav, chiar și în prima etapă, care,
în linii generale, coincide cu pe -
rioada de referință a studiului, a
fost un model atipic sub aspectul
trăsăturilor esențiale care defi -
nesc statele socialiste – dominate
exclusiv de raporturile de putere
generate de supremația regimu -
rilor politice ale partidului unic. În
cazul Iugoslaviei (și cu atât mai
mult în cazul Voivodinei), coordo-
natele politicilor culturale statale
au fost supuse unui sistem com -
plicat și complex de filtre și re -
direcționări, de o infrastructură
cul turală și de un nivel de civi li -
zație relativ ridicate. Cultura ge -
ne rată și promovată de societățile
cultural-artistice (inclusiv și mai
ales instituțiile, cadrul instituțional
special create din interiorul aces-
tei culturi) comportă câteva par -
ticularități evidențiate în carte în
existența lor empirică dar și sis -
temică. Creatorii, purtătorii și pro-
motorii acestui tip de ”produse
culturale” se numesc pe ei însuși,
potrivit tipului de cultură creat și
raporturilor lor cu întreaga sferă a
culturii, drept diletanți sau ama -
tori, firește fără să subînțeleagă
nicio notă peiorativă în acești ter-
meni. Observăm, însă, că nivelul
generat și susținut de societățile
cultural-artistice este mai apropi-
at de ceea ce reprezintă cultura
comunitară rurală ”etnografică”,
sătească și tradițională, reprezen-
tând pentru creatorii ei și pentru
mediul lor o referențialitate cultu -
rală aproape exclusivă. Societățile
culturale, fără a fi profesioniste,
care îi reunesc pe ”creatorii-ama-
tori” (diletanți sub aspectul socio-
cultural, nu neapărat sub cel al
talentului, cultivării și dezvoltării
abi lității și virtuozității creative)
au în geneza lor o componență
eta tică (adică exterioară, ce ține
de autoritatea statal-guverna -
men tală, autoritar-comunistă)
sem  nificativ mai mare, mai com -

plexă și mai puternică, mai ales în
Iugoslavia anilor 1945-1962.

Realitatea culturală secvențială
reprezentată de ”producția cultu -
rală” a societăților cultural-artis-
tice s-ar încadra (chiar dacă par -
țial) modelului educațional statal-
birocratic de politică culturală prin
care se consacră supremația stat-
ului care, prin intermediul apara -
tului său, controlează întreaga
sferă a culturii.

Sfârșitul perioadei de referință,
anul 1962, este reperul temporal
care aduce atenuarea formelor
agre sive și imperative de impu -
nere a transformărilor radicale ce
de curg din pseudoprincipiile lup -
tei de clasă și ale caracterului de
clasă al culturii, precum și o sen -
sibilă liberalizare economică. În
sprijinul marcării anului 1962 ca
dată semnificativă în delimitarea
cronologică a domeniului de re -
ferință pentru cercetare se evocă
legea de amnistire adoptată și
aprobată de către Parlamentul iu -
goslav (Adunarea Națională Fe de -
rală) prin care aproximativ
150.000 de persoane sunt scoase
de sub urmărire penală. Ca ur -
mare și a acestui fapt, în deceniul
1960-1970 crește la peste 50%
proporția activiștilor culturali în
organele de autoconducere a in -
stituțiilor culturale integrate în
consiliile populare ale comu ni -
tăților sociale.

Această valoroasă lucrare știin -
țifică, prin aria de cuprindere, prin
structură, dar mai ales prin bază
documentară oferă deschideri că -
tre noi teme de cercetare secto -
rială de istorie și sociologie a cul-
turii privind mișcarea teatrală ro -
mânească de amatori din Voivo -
dina, viața editorială și publicisti-
ca românească, și tot astfel, cele-
lalte instituții și formațiuni (coruri
și fanfare, universități populare și
școli de artă, cenacluri, biblioteci
populare etc.)

Cartea dr Dorinel Stan repre -
zintă o utilă și interesantă lucrare
științifică privind elementele de
specialitate ale culturii tradițio -
nale din Voivodina văzut în con -
text zonal și chiar european.  v

APEL PUBLIC

C o m u n i t a t e a
Românilor din Ser -
bia, cea mai im -
portantă, influentă
și numerică aso -
ciație social-cultu -
rală a minorității naționale române
din Serbia, face APEL public către
Guvernul României, Ministerul Afa -
cerilor Externe, Președenția Româ -
niei, Departamentul pentru Românii
de Pretutindeni și instituțiile ro -
mânești, pentru a găsi soluții viabile
de a salva societatea civică româ -
nească din Serbia (Comunitatea
Românilor din Serbia) care se
găsește sub sechestru, iar în termen
de 30 de zile urmează inițierea pro-
cedurii de faliment și efectiv lichi -
darea (ștergerea) celei mai vechi or -
ganizații românești din fosta Iu -
goslavie, conform cadrului legislativ
al statului în care trăim. Un adevăr
care doare.

Având în vedere blocarea contu -
rilor și datoriile Comunității Româ -
nilor din Serbia, săvârșite de fostul
președinte iresponsabil și moștenite
de noua conducere, care timp de trei
ani prin eforturi constante a reușit să
dea curs activitățiilor, auto finanțând
din surse proprii și per sonale văpaia
făcliei aprinse pentru a nu dispărea
oaza românismului (do uă decenii) de
vis, strădanie și nădejde, lăsând un
gol imens și inrecuperabil la be -
neficiari, adică ro mânii din Serbia.

Există o singură cale – un singur
adevăr; Asigurarea mijloacelor fi -
nanciare din partea Statului Român
(Patria-Mamă) și salvarea Comu ni -
tății, demnității, respectiv eforturilor
noastre pentru a ne păstra iden -
titatea și spiritualitatea, asigurându-
se totodată continuitate.

Facem un ultim apel public pentru
achitarea datoriilor în regim de
urgență, însemnând salvarea Comu -
nității Românilor din Serbia (CRS) și
reluarea tuturor activităților, sau
indiferență și ștergerea asociației de
suflet a tuturor românilor din Serbia
cu un gol colosal în mediul asociativ
românesc din Serbia.

Indiferent de prejudecăți, Comu -
nitatea Românilor din Serbia trebuie
protejată pentru că este trecutul,
prezentul și viitorul – istorie epocală
în Balcani.

Stevan Mihailov, 
președinte CRS
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Localități marcante cu populație românească

OO aa zz aa   OO rr aa șș uu ll uu ii   dd ee   ss uu bb   CC uu ll ăă
Vârşeţul este situat în partea de Sud‐Est a Voivodinei, supranumită  

Capul Carpaților

R
eprezintă o intersecţie importantă a dru-
murilor, la o distanţă de 84 de kilometri
depărtare de Belgrad, şi 13 kilometri de

frontiera cu România, respectiv 77 de kilometri de
Timişoara, sediu administrativ al României de Vest,
fiind legat cu drumuri principale de Zrenianin, Novi
Sad şi Biserica Albă. Comuna Vârşeţ constituie 6
comunităţi locale urbane şi 23 de comunităţi locale.

Dealurile Vârşeţului sunt cele mai vechi dealuri
din Câmpia Panonică, al cărui vârf este înalt de 641
de metri, cel mai înalt din Voivodina. Suprafaţa
totală acoperită cu păduri depăşeşte 6.434 de
hectare.1 Aerul de pe deal şi zona apropiată este
identic cu cel din staţiunile balneare, iar din anul
2005 sunt protejate ca bun natural, respectiv zonă
cu caracteristici de excepţie, cu măsuri aparte care
includ trei zone de protecţie. Dealurile Vârşeţului au
o caracteristică geo-mor fologică aparte şi dispun de
valori geo-diversificate, precum sunt multimplele
specii de plante şi animale care contribuie la aceas-
ta. În mare măsură la acest fapt contribuie aşa

numitele zone: Mali şi Veliki Rit, care contribuie ca
spectrul speciilor să fie atât de diversificat.

O parte a teritoriului Comunei Vârşeţ îl ocupă
rezervatul natural Dunele Deliblăţii, iar din anul
2006 şi pădurea din apropierea morii din Straja,
care obţine statutul de zonă protejată, având în
vedere că este proclamată de monument - bun na -
tural, care poartă denumirea - Straja", ca şi
localitatea lângă care se găseşte.

Dealurile Vârșețului sunt acoperite cu păduri,
livezi şi pământ nefertil. Pădurile acoperă o
suprafață de 4.623,08 de hectare , culturile silvice
176,73 de hectare, iar livezile și restul pământului
constituie 799,64 de hectare, în timp ce pământul
nefertil reprezintă 90.99 de hectare.2

Dealurile Vârşeţului, prin înfăţişarea lor complet
independentă reprezintă cea mai interesantă uni-
tate geomorfologică. Dealurile reprezintă partea cea
mai de vest a masivului macedoneano-sârbesc. Se
întind la Est de Vârşeţ, formând o coroană care este
graniţă naturală cu România.

Din aspect litologic, componenţa Dealurilor
Vârşeţului este compusă din stânci care provin din
perioada paleozoică, care sunt interpătrunse de
stânci de granit. Dealurile Vârşeţului sunt extinse pe
direcţia Nord-Vest-Sud-Est, pentru ca la vârful

Scrie:
Natalia Stan
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Lisičija glava să se extindă în direcţia Sud-Est. Pe
profilul extingerii sale, Dealurile Vârşeţului au patru
vârfuri pronunţate:

Cula Vârşeţului (399 m), Vârful Vârşeţului
(488m), Vârful Guduriţei (641m) şi Vârful de jos
Vârşiciorul (463m) Vârfurile sunt despărţite între ele
prin depesiuni şi văi, printre care amintim: Prevala
(380m) Kulmea Mare (389m), Korkan (300m).

Aceste vârfuri şi coline, conform componenţei
litologice, sunt identice cu ale munţilor. Dealurile
Vârşeţului au un profil asimetric diagonal. Părţile din
Nord sunt mai abrupte în comparaţie cu cele din
Sud. Întreaga împrejurime a Dealurilor Vârşeţului o
reprezintă produsele deluviene.

Pe Dealurile Vârşeţului au fost identificate 92 de
specii de plante dintre care 59 sunt specii de copaci,
65 plante medicinale, 69 sunt specii rare, 35 sunt
specii protejate (copaci, arbuşti), 42 sunt specii de
plante de livadă protejate, care sunt sistematizate în
15 asociaţii de veghetaţii reale, dintre care 10 sunt
asociaţii de păduri. Dintre ciuperci, pe dealuri se
găsesc 60 de specii, iar apariţia şi numărul acestora
depinde în mare măsură de condiţiile meteorolo -
gice. Printre aceste specii, 23 sunt ciuperci
comestibile, iar 12 sunt otrăvitoare. Până în prezent

au fost găsite şi 6 specii de bureţi, dintre care una
este foarte otrăvitoare, ea este cunoscută sub den-
umirea de ”buretele lupului”. Când este vorba de
insecte au fost identificate 19 speci foarte
interesante şi importante. Reprezentanţi ai ihtio-
faunei pe Dealurile Vârşeţului practic nici nu există,
cu excepţia Pârului Mesici, care este sărac în ceea
ce privesc speciile, şi care este specific în cursul
superior, prin legăturile sale cu afluenţii lui, dat
fiindcă în cursul central nu are reprezentanţi, iar în
cursul inferior se pot întâlni 7 specii. 

Dintre reptile, se întâlnesc tritoni, şarpele de apă
pistriţ, 8 specii de broaşte, şi, se aşteaptă majorarea
numărului acestora deoarece se îmbunătăţesc
condiţiile de viaţă a acestora în zona de pe Deal.
Păsările sunt reprezentate prin 190 de specii, 54 de
specii de păsări nemigrătoare, 81 de specii de păsări
migrătoare, 36 de specii care sosec iarna, 6 specii
care sunt în treacăt prin această zonă şi alte 13
specii rare care poposesc - sunt oaspeţi doar în
perioada de iarnă. Dintre mamifere foarte des sunt
întâlniţi mistreţii, căprioarele, bursucu, vulpea,
dihonii...3

Dealurile Vârşeţului au fost puse în anul 1983 sub
protecţia statului drept Parc Regional Natural pe o
suprataţă de 3.100 de hectare, în cadrul căruia au
fost determinate zonele menite şi prescrise măsuri
de protejare. Gestionarea acestui Parc al Naturii a
fost încredinţat Ocolului Silvic ”Banat" din Panciova.
Prin revizia Statului privind protejarea Dealurilor
Vârşeţului în anul 2005, dealurile au obţinut statusul
de zonă protejată cu caracteristici naturale
excepţionale. În ultimi ani se depun efort pentru
avansarea şi transpunerea în viaţă a programelor de
protejare pentru menţinerea şi avansarea acestei
zone, totul în direcţia dezvoltării potenţialului eco-
turistic.4  v

Literatura:
1. Pekanović dr. Verica, ”Vegetația pădurilor de 

pe Dealurile Vârșețului”, Matica Srpska, Novi Sad
2. Mrđa Dušan, ”Pădurile Dealurilor Vârșețului”
3. Jovan Rašajski, ”Păsările Banatului”, 

Muzeul orașului Vârșeț
4. Sučević Predrag, ”Lumea vie a Dealurilor Vârșețului”,

Vârșeț
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Familia noastră se număra printre cele mai bogate
familii din sat. Locul unde se afla pământul se
numeşte Kota. Aci zăpada nu cade aproape
niciodată. Iarna la Huma  zăpada are înălţimea de
câţiva metri, iar la Kota nu există deloc.  

Am avut cca 250 de capete de  ovine şi caprine.
Am avut şi catâri, cai, măgari şi două perechi de boi.
Toate au dispărut în timpul Războiului al Doilea
Mondial.

Numele de familie al bunicăi Jana a fost Petković,
schimbat în Petkovski. A avut două surori şi un
frate. Surorile ei au murit înainte de cel de-al Doilea
Război Mondial. Fratele a coborât la Djevdjelija. La
Huma n-a rămas nimeni.

( M.P.:  Unde trăiesc acum urmaşii lor?)
La  Djevdjelija trăiesc copiii bunicului Nikola din

Iabuca (bunicul fratelui Mihajlo).
Božin Proševski a murit demult.
Tane şi Jovan  Proševski, la fel, au murit.
Katica s-a căsătorit cu un muntenegrean şi nu ştiu

dacă trăiesc la Skopje sau la Djevdjelija.
Avram Proševski a murit în anul 1941. A avut

două fiice: pe Marika şi pe Zlata şi pe fiul Atanas,
care a murit în anul 1957, în timp ce şi-a făcut
armata. A căzut din barcă şi s-a înecat.

Zlata are două fiice şi pe fiul Prošu Točva, care
trăiesc la Djevdjelija.

GUDURICA II (CUTRIȚ)

( Convorbire purată cu Blagoje Djošević, născut în
15 decembrie 1924, la  Huma şi cu soţia sa, Kristina,

Ristena, Božinović, mai târziu Božinovski, căsătorită
Djošević, mai târziu Djoševski;  născută în anul
1925 la Huma) 

Blagoje  şi Ristena vorbesc între ei în limba
„valahă”, întrebuinţând frecvent cuvinte de origine
slavă.

Ristena: „Numele l-am primit după bunica mea
Ristena. Tatăl meu s-a numit Božin, iar mama Proika
Božinović. Mai târziu numele de familie a fost schim-
bat în Božinovski. 

Părinţii lui Blagoje erau Petar şi Mitra. Pe vremea
bulgarilor numele de familie Djošević,  a devenit
Gošev, iar  după  cel de-al Doilea Război Mondial a
fost schimbat  în Djoševski. 

Amândoi suntem din Huma şi acolo am mers la
şcoală. Pe atunci erau doar patru clase.  Nimic mai
mult. Şcoala era în limba sârbă. Numele de familie
ne-au fost sârbeşti, cu sufixul  -ić.

(S.N. - Svetlana Nikolin):  Ce amintiri aveţi din
copilăria sau tinereţea d-voastră petrecută la
Huma?)

Blagoje: Familia mea era înstărită. Se vorbea că
aveam multe animale. În timpul Primului Război
Mondial mergeam pe jos cu animalele din Huma
până la Aleksinac, iar apoi ne întorceam. Aveam 4
catâri, un cal, peste 300 de capre, circa 100 de oi,
doi boi, o vacă... Fiecare gospodărie producea
brânză.

(S.N.: Făceaţi şi caşcaval?)
Nu făceam caşcaval. Doar  brânză albă, tare şi

sărată, care se împacheta în cutii metalice.  Întrea-
ga cantitatea se exporta în Anglia.

Familia mea se ocupa foarte mult şi cu apicultura.
Aveam stupi, pe care sârbii le numesc „trmke“,
împletite precum cupele din nuiele, care erau lipite.
Poate că erau 18 sau mai multe. 

MMeegglleennoorroommâânnii ii
din Banatul de Sud

Foileton: Pe urmele românității  II

Scrie:
Svetlana NIKOLIN şi Valentin MIC

Printre numeroasele comunităţi etnice din Banat care trăiesc de secole întregi în această
parte a Europei (zonă specifică după faptul că aici s-au aşezat apartenenţi ai diferitor etnii),
se numără şi cele „ascunse”.  Aceste comunităţi etni ce au fost cercetate de un număr mic de
specialişti şi majoritatea locuitorilor  nu ştiu nimic despre ele. Prin procesul de democratizare

a acestei părţi a continentului european au fost introduse noi stan darde referitoare la
păstrarea patri moniului comunităţilor etnice, adop tarea regulilor juridice cu privire la

protecţia comunităţilor etnice, purtarea unui dialog intercultural  în mediile multietnice.
Multilingvismul a devenit ,,simbolul central al Europei“ şi de aceea au fost iniţiate varii

activităţi care au avut ca scop păstrarea limbilor pe cale de dispariţie şi promovarea comuni -
tăţilor etnice mai mici.
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Se făcea şi rachiu de prune, gutuie, mai puţin din
struguri. Puţini locuitori făceau vin. Mai mulţi pro-
duceau rachiu.“

Ristena: Brânză făceau toţi, iar cineva se ducea la
Karkačani, unde făceau caşcaval.

(S.N.: Vă referiţi la Karakačne?)
„Da, da, la ei. La Karkačani. La Dojran veneau cu

oi negre unii valahii, care aveau numele de familie
Karkačani. 

Ai noştri făceau postav din păr de capră, dar nu l-
au ţesut,  ci l-au netezat cu un tăvălug.  Era tare şi
des. Nimic nu putea să pătrundă prin el, nici ploaia,
nici zăpada, nici vântul... Din el se confecţionau
pantaloni care se încheiau cu copcii, pături, cuver-
turi... Nimic nu se vopsea, ci totul era natural. Aşa
cum era părul. Făceam şi chilimuri.

(S.N.:  Au ele dungi, elemente florale, figuri geo-
metrice?)

„Nimic nu era vărgat. Totul era într-o singură
culoare. Pe alocuri aveau dungi. Erau de culori
închise, apoi gri, roşii  şi rareori exista vreo dungă
albastră deschisă, albastră ca şi cerul...

Rufele le puneam pe catâri şi le duceam la izvor
să le spălăm, în locul unde era multă apă. Aici se
afla o moară de apă şi un izvor mare,  care parcă
ţâşnea dintr-o stâncă. Curgea şi o apă „puturoasă“,
pe care oamenii au băut-o ca leac, însă această apă
se afla cam departe de sat, pe un deal.

Nu s-a băut cafea, căci nu era, ci  „divka“ – un fel
de surogat. 

(S.N.: Când v-aţi logodit cu Blagoje?)
Ristena : „Noi ne ştiam pe când eram copii.

Părinţii ne-au „promis unul altuia” încă pe când
mergeam la şcoală. Când a plecat Blagoje cu
partizanii şi ne-au anunţat că a murit la Prilep, eu
am purtat veşminte negre, deşi încă nu eram
logodită formal.”

Blagoje: „Am plecat cu partizanii în anul 1944.
Când s-a terminat războiul, familia Ristenei din
Huma s-a mutat la Gudurica. Dintre ai mei  aici a
venit doar fratele meu  Mitar Djošević. Am fost
logodiţi 5 ani şi după ce ne-am căsătorit am trăit
mai întâi la Kumanovo, apoi la Prilep, aşa cum cerea
serviciul lui. După aceea ne-am mutat la Gudurica.
Am cumpărat casă de la Comitetul Local. Mobilierul
a rămas despachetat mult timp, fiindcă ne gândeam
să ne întoarcem la Djevdjelija, la oraş, ca să nu
trăim la sat, dar familia Ristenei deja era stabilită şi
nu doreau să plece de aci, aşa că ne-au convins şi
pe noi am rămas în acest sat. Eu am avut o operaţie
grea şi medicii mi-au spus că am şanse mici să
trăiesc, dar aerul de la Gudurica şi atenţia familiei
m-au ajutat să ajung la vârsta de azi.“

Familia Ristenei are relaţii de rudenie cu familia
Proševski. Sora tatălui Ristenei, Neda, s-a căsătorit
cu Nikola Proševski, cu care a plecat la Iabuca în
anul 1945. O parte din familia Božinovski a emigrat
mai târziu în Suedia.

Ristena şi Blagoje au doi copii. Fiul Pera trăieşte

la Belgrad, iar fiica Mira la Palić.
După cum îşi amintesc aceste două familii,

Proševski şi Djoševski din Gudurica, în sat au venit
mai multe familii numeroase din Huma,  cu câte
şase, şapte sau zece copii.   S-au stabilit cu toţii într-
o stradă, care după cel de-al Doilea Război  Mondial
se numea strada mareşalului Tolbuhin, fiindcă se
credea că pe aci Zolbuhin a trecut cu armata sa
venind din România.  Mai târziu a primit denumirea
Makedonska ulica, fiindcă toţi locuitorii din această
stradă au venit din Macedonia.

Familiile Proševski şi Djošović îşi amintesc că din
Huma au venit următoarele familii valahe: 

- Jovanovski (Jovanov): familia străbunicii
Ristenei, care a avut cinci fraţi: Mijo, Koli, Jordan,
Spase, Taško,şi trei surori;

- Proševski (Nikolovski);
- Božinovski (Božinović);
- Djoševski;
- Stojčevski (Mihajlo, Mitar, Pavle, Jovan);
- Tanov (Gligor a avut 4 sau 5 fii);
- Atanasov (Atanasovski); (Lazar, Rista, Avram); 
- Djordje, ciobanul, nu îşi amintesc care a fost

numele lui de familie - are fiu şi fiică, trăieşte la
Vračev Gaj; 

- Gligor, nu îşi  amintesc care a fost numele lui de
familie.

În strada Makedonska din Gudurica, populată de
coloniştii din Huma, locuieşte şi soţia lui Mihajlo
Stojčevski, care s-a stins din viaţă în anul 2009. Ea
se numeşte PAULINA -  şi este aromâncă din Korča
(Albania). La şcoala din Korča a învăţat limba
albaneză. Este un adevărat poliglot. Pe lângă
albaneză, greacă, „valahă”, sârbă şi macedoneană,
vorbeşte şi limba italiană.

Kristina şi Blagoje Djošević (Djoša) 



34GLASUL  CERBIC IE I

Milan Proševski din Guduruca, verişorul lui Milan
Proševski din Starčevo, de lângă Panciova, îşi
aminteşte că până în urmă  20 de  ani „valaha“ se
putea auzi pe stradă, la magazin,  la holdă, dar mai
ales în casă. Cu timpul, limba s-a pierdut. 

Milan Proševski din Gudurica, cunoscut
producător de vin din această regiune, cunoaşte
limba înaintaşilor săi, fiindcă a crescut în casă cu
bunicii, care au vorbit în familie şi au comunicat cu
conaţionalii lor în limba „valahă”. După ce  acea
generaţie de bătrâni s-a stins din viaţă, au comuni-
cat în limba sârbă. Copiii săi, care sunt a patra
generaţie din  Gudurica (mama lor este
muntenegreană), nu ştiu  meglenoromâna şi
vorbesc  sârbeşte. Nu ştiu prea multe lucruri despre
meglenoromâni sau „valahi”. 

Milan Proševski ne-a arătat cu mândrie o  icoană
mică a Sf. Nicolae, pe care au adus-o bunicii când
au venit din Huma. El o păstrază ca pe o adevărată
comoară. Este  interesat să afle cât mai multe
despre aromâni şi meglenoromâni, adică despre
înaintaşii săi.

Când au venit din Huma, coloniştii au comunicat
în limba lor maternă, „valahă” sau meglenoromână,
fiindcă nu ştiua prea bine sârba, adică limba oficială.
Astăzi, meglenoromână ştiu  doar câţiva oameni în
vârstă, cu excepţia lui Milan Proševski din Gudurica,
care aparţine generaţiei de mijloc.

IABUCA (JABUKA)

(la Iabuca am purtat o convorbire cu Milka
Dimitrovski din Iabuca, de etnie sârbă,  căsătorită
cu meglenoromânul Todor Dimitrovski (era bolnav,
dar a fost prezent la convorbire), care s-a născut în
1931 la Huma şi s-a stabilit în 1946 la Iabuca.). 

„Pe atunci la Iabuca era un ofiţer al stării civile
care a adăugat tuturor numelor de familie sufixul „-
ski”. Numele nostru de familie a fost Dimitrov, iar cel
din bătrâni  Petrov. Aşa a fost la Huma.  Mai târziu
am primit numele Dimitrov, iar la Iabuca
Dimitrovski. Aşa a rămas. Soţul Todor este valah.“

(Locuitorii nu cunosc termenul „meglenoromân”.
Ei întrebuinţează termenul „VALAH”.)  

„La Iabuca au venit trei fraţi şi o soră a soţului
meu. Cealaltă soră a plecat la Djevdjelija din Huma
şi acolo s-a căsătorit. Mai târziu toţi s-au întors, dar
nu la Huma, ci la Djevdjelija. Nimeni nu s-a întors la
Huma. Pe atunci, acolo era graniţa. Mai târziu noi
ne-am dus  la Huma. Mulţi şi-au  construit acolo
căsuţe de odihnă, căci era o adevărată staţiune bal-
neo-climaterică. În apropiere există şi un izvor
„puturos” cu apă tămăduitoare. Poporul bea această
apă. Vara la Djevdjelija este zăpuşeală,  iar când se
merge la Huma, de pe aceste dealuri vine aer
proaspăt. Este un loc sănătos. Natura este foarte
frumoasă. Între două vârfuri de munte se-ntinde o
vale în care zăpada se menţine deseori şi în  lunile
de vară. În august este Marele Praznic (Veliki

panadjur), de Sf. Panteleimon, pe 9 august. Atunci
toţi care pot, urcă la Huma, se întâlnesc prietenii şi
rudele, se cinstesc, discută, povestesc, este foarte
frumos... Aş vrea să mergem din nou la Huma “.

(S.N.: Cum v-aţi descurcat la Iabuca după ce v-
aţi colonizat?)

„Nu ne-am simţit prea bine.“
(S.N.: De ce?)

„Toţi ştiau că suntem familie valahă, aromână. Ei
credeau că aromânii sunt ţigani, că a fi aromân
înseamnă ceva urât, murdar, oameni de nimic. Nu
ştiau ce au fost şi cine sunt valahii. De aceea ne-am
întors la Djevdjelija şi ne-am reţinut acolo doi ani.
Soţul meu este agronom, aşa că l-au chemat să
lucreze la Iabuca. Ne-au dat locuinţă. Aşa am rămas
în Iabuca.“ 

Familia Dimitrovski are doi copii. Fiul Petar
Dimitrovski („poartă numele bunicului Petar – „aşa
e tradiţia la valahi“) s-a căsătorit cu Mirjana Lalić şi
au un fiu, care se numeşte Milan, şi o fiică, Milka. Ei
trăiesc la Belgrad. Fiica Zorica este căsătorită cu
macedoneanul Andon Popov. Au un fiu, Marko,  şi o
fiică, Marija. Ei trăiesc la Novi Sad.

„În trecut exista  tradiţia ca băiatul să primească
prenumele bunicului, dar după război  a fost
abandonată “

(S.N.: Cine mai trăieşte la Iabuca din cei care s-
au mutat din Huma în anii 1945 şi  1946? Cine mai
este de origine valahă?)

„Aproape toţi au plecat de aici. În afară de noi,
aici maie este doar Jana, căsătorită Spasić. Ea a
venit aici când a fosti mică, cu familia bunicului

Paulina Stojčevski, aromâncă din Korča 
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Jova. Nu-mi amintesc numele de familie. Pe ea a
adoptat-o familia bunicului Jova. Ea s-a născut la
Huma, vorbeşte bine limba valahă, dar şi soţul meu
cunoaşte valaha. A cam uitat-o, căci n-are cu cine
vorbi, dar o ştie. Bunicul Jova s-a întors la
Djevdjelija, iar  Jana s-a căsătorit şi a rămas aici. La
Iabuca a trăit şi familia Proševski, a lui Proša
Proševski, care acum trăieşte la Panciova şi are doi
copii.“

(S.N.: Cine din Huma s-a stabilit la Kačarevo?)
„La Kačarevo a venit sora cumnatei mele, dar nu-

mi amintesc numele şi prenumele ei. Poate că se
numea Trajkov, nu ştiu, nu-mi mai amintesc. Şi
fratele mai mare al lui Todor, Djordje Dimitrov, a
trăit la Kačarevo. Ruda lui Todor, Petre Dimitrov,
care trăieşte acum la Banjica,  Belgrad, ştie mai
multe. A notat multe lucruri. Are chiar şi un arbore
genealogic. A lucrat în administraţie şi-i place să
scrie. Acum pleacă la Djevdjelija. Se va întoarce
după concediul de odihnă, aşa că-l puteţi contacta,
el ştie multe lucruri.“

Venind pe aceste meleaguri, meglenoromânii din
satul Huma au început să trăiacă într-un mediu nou,
în majoritate  sârbesc – la Gudurica, iar la Iabuca şi
Kačarevo – macedonean. Astfel,  ei au încetat să
vorbească   dialectul meglenoromân  şi l-au înlocuit
ei cu limbile majoritare – sârbă şi macedoneană,
chiar  şi în  familie. Căsniciile mixte, inexistenţa unei
forme de învăţare a limbii materne, preluarea
identităţii comunităţilor etnice majoritare (ei având
identitate dublă, ba chiar şi multiplă), existenţa
stereotipurilor negative despre valahi,  legăturile tot
mai slave cu rudele din Republica Macedonia, din
cauza scăderii puterii economice a populaţei care
redus   contactele, călătoriile şi vizitlee, conflictele
armate din anii '90 ai secolului trecut şi perioada de
tranziţie îndelungată, au accelerarat integrarea în
comunitatea majoritară din mediul.  Ei nu au fost
interesaţi  să-şi păstreze originea, limba,, tradiţia...
Nu existau societăţi cultural-artistice, dar nici oa -
meni interesaţi să organizeze activităţile care ar fi
contribuit  la păstrarea etniei.

Azi câţiva tineri din Iabuca şi Gudurica sunt
interesaţi să-i promoveze pe meglenoromâni dialec-
tul vorbit de  ei. La fel, ei aşteaptă răspunsuri la
multe întrebări.  

Faptul că acest dialect  s-a pierdut întru totul în
Banat şi nimeni nu l-a înregistrat  şi cercetat  a fost
o mare nedreptate şi pierdere pentru civilizaţia
noastră.  

Centrul Euroregional pentru Dezvoltarea So -
cietăţii în Mediile Multietnice „In Medias Res“ şi
Centrul lui pentru Cultura Aromânilor din Panciova
au iniţiat un proiect pentru promovarea şi
afirmarea comunităţii etnice meglenoromâne care
aparţine romanităţii din acestă parte a Europei şi a
Balcanilor şi a desfăşurat activităţi prin care se
păs tează acest grup etnic mic dar semnificativ.  v

Facultatea de Istorie și Filosofie a
Universității ”Babeș-Bolyai” și

Presa Universitară Clujeană,
parteneri ai ”Românilor

Independenți din Serbia”

Președintele ”Românilor Independenți din
Serbia”, Dr Dorinel Stan la Cluj-Napoca, în a doua
decadă a lunii octombrie, a avut întrevedere cu
profesorii din cadrul Facultății de Istorie și
Filosofie a Universității ”Babeș-Bolyai”, precum și
cu doamna Codruța Săceleanu, directoare la
Presa Universitară Clujeană. 

Cu acest prilej s-au stabilit direcțiile comune
de acțiune ale Facultății de Istorie și Filosofie
clujeană și ale Asociației Civice ”Românii
Independenți din Serbia”, care urmează să se
deruleze. Un prim proiect important este
semnarea contractului privind editarea lucrărilor
științifice de amploare care vizează românii din
Serbia, dar care nu au văzut lumina tiparului în
cadrul instituțiilor instituționale românești din
Serbia pe motive necunoscute.

Astfel, cărțile vor apare la Presa Universitară
Clujeană din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai”.
În această ordine de idei, directoarea Codruța
Săceleanu a dat asigurări în ceea ce privește
editarea și tipărirea cel puțin a unei cărți până la
finea anului 2012. Cartea a văzut lumina tiparu-
lui în ultima decadă a lunii decembrie.

În discuțiile și temele abordate cu Prof. Dr
Ioan Bolovan, prorector al Universității ”Babeș-
Bolyai”, s-au mai aflat inițierea proiectelor de cer -
cetare privind istoria și cultura românilor din Ser -
bia, sprijinirea publicației independente ”Glasul
Cerbiciei”, realizarea parteneriatului Școlii de vară
pentru cadrele didactice care predau în limba
română din jurul României și altele.          M. G.

La Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca,

Dorinel și Natalia Stan, 

împreună cu prof. univ. Dr Ioan Bolovan
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SOCIETĂȚI CULTURAL-ARTISTICE ROMÂNEȘTI DIN VOIVODINA ÎN PRIMELE DOUĂ DECENII POSTBELICE
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Societăți cultural-artistice românești

Corul

Biserica Albă a fost un centru economic, artistic
însemnat, dar și un centru cultural puternic româ-
nesc. Românii s-au organizat din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea. Pe 12 martie 1879 au convocat
adunarea de constituire a Corului vocal român.
Primul președinte a fost Vasile Radulovici, iar dirijor
Frierdich Brunetti. În tot timpul existenței, corul
activează organizat cu statute aprobate și dirijori
calificați, îmbogățindu-și repertoriu cu compoziții
noi. În anul 1882 devine dirijor Anton Straus, fiind
urmat de Iacob Schiemichen timp de opt ani. În
perioada anilor 1909 – 1925, corul este condus de
Alexandar Ristici, iar în anul 1923 dirijor devine
dascălul Romulus Roman. După eliberare un scurt
timp, corul este dirijat de Alexandru Maiogan din
Voivodinț apoi de profesorul Coriolan Bugariu

(1952) și ultimul dirijor, Constantin Suru, profesor
de muzică, după care se stinge activitatea culturală
românească în Biserica Albă.1

Unii dintre membri corului (Anica Eremici și dr
Constantin Lăpădat) au devenit membrii operei din
Cluj. Totuși, în perioada postbelică s-a simțit lipsa
membrilor, ca consecință a numărului tot mai mic de
români la Biserica Albă. În această perioadă cea mai
mare manifestație s-a organizat în anul 1952, la
aniversarea 75 ani de la înființarea corului cu un
program bogat și variat.2

După cel de-al doilea război mondial, corul
funcționează în cadrul SCA ”Doina”, iar președinte
este Ioan Câmpureanu. Din bogatul repertoar al
corului din Biserica Albă amintim: ”Cântec de
primăvară” de C. Porumbescu, serenada ”Dor lin”
de Muller, ”Unde sunt eroii” de Th. Georgescu,
”Mulți ani” de Brunetti, ”Hora dorobanților la Grivița”
de Eduard Neudorfler, ”Botezul” de  A. Scheffer,
”Dor de sat” de Glincu, ”Negruța” de Ion Vidu,
”Steagul nostru” de C. Porumbescu, ”Hora Daciei”
de T. Popovici, ”Dorul Ardealului” de T. Popovici,

Scrie:
Dr. Dorinel Stan

Corul vocal român la aniversarea a 75 de ani de activitate (1952);  dirijor: prof. Coriolan Bugariu
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”Mărio, Măriuță” de Al. Ristici, precum și lucrări a
altor autori: I. Vasilescu, G. Ventura, I. Vorob chie -
vici, I. Velcianu, N. Ionescu, F. Barbu, I. Mureșan, E.
N. Nejedi, N. Stern, I. Kokh, P. Masagni și alții.3

Corul a efectuat vizite la Oravița, Timișoara,
Ciacova, Vârșeț, Panciova, prin satele românești din
Voivodina etc. Corul a avut o strânsă legătură cu
corul german și sârbesc din localitate și cu alte
coruri. În perioada postbelică (1945-1956), membrii
corului din Biserica Albă au fost: Ilia Mogoa,
Alexandra Ieremici, Catița Voina, Catița Maldaș,
Valeria Olaru, Mărioara Stoianovici, Miriana Corcan,
Natalia Savici, Mărioara Guța, Ana Șnaider, Elena
Isac, Anca Mihailovici, Sultana Mutașcu, Minerva
Guțuli, Bodeo Elena, Roșa Iacob, Nicolaevici Agnica,
Sava Margan, Jurcu Barbulescu, Costa Barbulescu,
Nicolae Pauneascu, Aurel Isac, Nicolae Bocșan,
Gheorghina Guțu, Timotei Ardelean, Ioan Voina,
Gheorghe Frumos, Vasile Stolojan, Alexandru Despi,
Luca Pâscov, Mihai Coracu, Simeon Răduță, Ghe -
orghe Cordan, Ioan Gădaș, Radovan Țăran, Guțu
Lidia și alții.4

Secția de teatru

Prima reprezentație teatrală a corului vocal
român s-a ținut pe 31 decembrie 1885, sub denu-
mirea ”Germanii în Africa”. Din acest an din reper-
toriul societății nu au lipsit reprezentații teatrale. În
perioada interbelică piesele teatrale s-au prezentat
cu regularitate în localitate și în afara ei. În perioa-
da postbelică, coordonatorii vieții teatrale, au fost în
primul rând învățătorii și țăranii talentați. În anul
1949, printre cele mai bune șase secții românești de
teatru se găsește și cea din Biserica Albă.5

În unele localități cu populație românească,
Iancaid, Ovcea, Cuvin, Maramorac, Omolița, Iabuca
și Biserica Albă nu s-au înființat fanfare sau

încercările au eșuat fără a lăsa amprentă în viața
culturală a românilor din Voivodina.6

În anul 1951 – 1954, conducerea SCA ”Doina”
din Biserica Albă avea următoarea componență: 

Ivașcu Ion  - președinte
Bura Maria – secretar
Panescu Nicola – casier
Madas Ion – arhivar și bibliotecar
Olaria Valeria – membru
Barbulescu Jarko - membru
Guțu Ilia – membru
Ardelean Pompiliu – membru
Șnaider Ana – membru
Stoianovici Maria – membru
Nedelcovici Rada – membru7

Note:
1. Gligor Popi, ”Românii din Biserica Albă”, Vârșeț,

Editura CRS, 2006, p. 68-71
2. ”Libertatea”, Vârșeț, octombrie, 1952, p. 5
3. Costa Roșu, ”Corurile noastre bănățene, contribuție la

istoria corurilor din Banatul sârbesc”, Panciova, ”Libertatea”,
1992, p. 26

4. Arhiva Istorică din Biserica Albă, cutia V, 
Corul vocal român

5. Arhiva Istorică din Biserica Albă, cutia IIIa, 
Corul vocal român

6. Mirča Maran, ”Kulturne prilike kod rumuna u Banatu
1945-1952”, Vršac, Viša škola strukovnih studija za obrazo-
vanje vaspitača, 2008, p. 184

7. Arhiva Istorică din Biserica Albă, cutia IIIa, 
Corul vocal român

Roman Pența, membru al Corului vocal român
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Cele 10 numere ale revistei ”Glasul Cerbiciei” s-au realizat cu sprijinul primăriei Vârșeț, SCP ”Avram Iancu” din
Timișoara, Comunitatea Românilor din Serbia, CNMNR, Forumul European pentru Istorie și Cultură.

O PERSONALITATE DISTINSĂ A ROMÂNILOR DIN BANATUL SÂRBESC

Nicolae Roman Nicu –

distins preot și  cărturar
Nicolae Roman – Nicu,

cunoscutul cărturar, scriitor,
preot, ziarist, publicist și dis-
tins muncitor social – politic,
s-a născut la 23 iulie 1900

la Râtișor lângă Vârșeț,
Voivodina într-o familie de

mijlocași (cu doar 7 lanțe de
pământ arabil), dar care mai

ținea și o cafenea

Fiind elev exemplar, sârguin-
cios, disciplinat și cu interes
deosebit pentru învățătură, ter mi -
nă cu succes eminent școala con -
fesională de șase clase în satul
natal. În anul școlar 1918/19
continuă să frecventeze cursurile
la Liceul de Stat „Coriolan Bri -
deceanu” din Lugoj, pentru ca
ulti mile două clase gimnaziale să
le termine cu succes la Liceul
„Dră gălina” din Oravița. După
absolvirea liceului, se înscrie la
Fa cultatea de Drept din Timișoa -
ra, pe care o părăsește din motive
perso nale, pentru că între timp o
cunoaște pe Maria, Mia Iencea,
din Coștei cu care se căsătorește.
Din această căsnicie nu a avut
urmași. După părăsirea facultății
de drept din Timișoara, se înscrie
la Facultatea de Teologie din Ca -
ran sebeș, pe care o absolvă în
anul 1934. Tot în acest an s-a
hirotonisit, pe data de 17 februa -
rie.

Nicolae Roman, fiind student la
Facultatea de Drept și Teologie, a
dat dovadă de talent literar, astfel
că a colaborat la editurile mai
multor ziare și reviste, fiind chiar
și angajat direct în redacția unora
din ele, chiar îndepli nind și funcții
înalte, de pildă: a fost director la
„Zorile”, „Țara”, „Timișeana”, apoi
secretar de redacție la „Lumea
Românească”, „Timișeana”, „Lup -
ta”, „Banatul Românesc”, „Voința”,
redactor la „Valea Cărașului”,
„Dimineața”, „Adevărul”, „Alma -
na hul Banatului”. Ca ziarist a fost
un prețios colaborator al revis -
telor și ziarelor: „Foaia Diece za -
nă”, „Biserica Bănățeană”, „Can -
de la”, „Școala și familia” și Calen -
darul “Nădejdea” din Vârșeț. 

În anul 1927, depunând mari
eforturi, se angajează din plin la
editura unui ziar românesc la noi,
în Banatul iugoslav. La data de 18
martie 1927 în Coșteiul cărășean
s-au întâlnit 27 de persoane, in -
telectuali și țărani fruntași, care
au pus temelia spirituală a or ga -
nizarea și editarea ziarului ro mâ -
nesc „Nădejdea”. La numai două
zile mai târ ziu, respectiv la 20
mar tie 1927, la Coștei s-au adu -
nat peste 200 de oameni, țărani și
intelectuali, la care întrunire a și
fost adaptată hotărârea de edi -
tare a ziarului „Nădejdea”.

Nicolae Roman, mulțumită me -
ritelor și anga ja mentului său a

fost ales secretar de redacție,
pre  cum și redactor responsabil și
șef al ziarului „Nă dejdea”. La
acea stă funcție s-a găsit ani în șir.

La 30 august 1931, la Alibunar,
cu ocazia adu nă rii de constituire a
„Asociației Corurilor și Fanfarelor
Române din Banatul iugoslav” a
fost ales, cu unanimitate de vo -
turi, secretar general al „Asocia -
ției”. Tot atunci, între anii 1930 –
1934, Nicolae Roman – Nicu, a fo -
st ales președintele al Cercului
Stu den ților Teologi. În anul 1938
se află printre inițiatorii înființării
și redactării a încă unui ziar româ-
nesc „Bi ruința”, la Vârșeț. Deja în
anul 1939 devine redactor res -
pon sabil și șef al ziarului „Bi ruin -
ța”.

În calitate de jurnalist și publi-
cist scrie un număr enorm de arti-
cole în toate ziarele și revistele
amin tite și timp de aproape 15
ani a muncit necontenit în acest
domeniu. A publicat volumul de
poezii: „Pă mânt, Om, Dumnezeu”,
iar caietul cu peste 100 de poezii
nu a mai văzut lumina tiparului,
pentru că i s-a pierdut urma.

- va urma -
Viorel Selejan

Oameni de seamă
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Iablanca                                                           Sân-Mihai

Grebenaț                                                            Srediștea Mică

Râtișor

Mesici                                   Sân-Mihai                                   Uzdin
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Dunărea este al doilea ca lungime între fluviile Europei (după Volga), fiind singurul fluviu european ce curge de la vest la est.
Izvorăște din munții Pădurea Neagră (Germania) sub forma a două râuri numite Brigach și Breg, ce izvorăsc de sub vârful Kandel
(1241m) și se unesc în orașul Donaueschingen (altitudine: 678 m) în curtea castelului Fürstenberg. Numele german al fluviului este
Donau. Dunărea curge către Sud-Est pe o distanță de aproximativ 2.860 km, până la Marea Neagră. La vărsarea fluviului în Marea
Neagră s-a format Delta Dunării.

Dunărea este un important drum fluvial internațional, curgând prin 10 țări (Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia,
România, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina) și are afluenți în alte șapte țări, împreunând oamenii, cultura și obiceiuri. Trece prin
patru capitale de stat: Viena, Bratislava, Budapesta și Belgrad cunoscute prin multe manifestații culturale și sportive.

Napoleon numea Dunărea "Regele râurilor europene", iar Nicolae Iorga, "cea mai bogată în daruri", ea bucurându-se de atenția
popoarelor continentului; pe malurile ei s-au făurit și au durat până în zilele noastre civilizații milenare. Pentru Țara Românească și pen-
tru Moldova, fluviul Dunârea a fost linia de încercate lupte cu Imperiul Otoman: "Oriunde ați vedea-o în țara noastră, Dunărea e (...)
ca o ființă care a văzut și a suferit multe și poartă în chipul său urma tuturor luptelor".

Încă din antichitate, Dunărea avea mai multe nume: Istros / Istru / Hister / Danaistru, pentru sectorul inferior, în scrierile grecești
și Danubius în cele latino-romane. Denumirea dată de romani "Danubius" (Zeul fluviilor) a fost mai târziu preluată de alte popoare și
modificată.  Dunărea prezintă importanță deosebită pentru: navigație, hidroenergie, piscicultură, fiind totodată și o importantă sursă
de apă pentru agricultură, industrie și populație. De-a lungul a mai bine de două milioane de ani își împlinește cursul, înfruntând mai
multe culmi muntoase ale sistemului alpino - carpatic, dăltuind peisaje de o rară frumusețe, împodobite de om cu numeroase castele
medievale sau cu așezări pierdute în vegetație.                                                                                            Tereza Gașpăr


