Pe termen scurt, toate acestea pot sã frîneze asimilarea lingvisticã,
etnicã ºi culturalã a ceangãilor din Moldova, dar pe termen lung conºtiinþa identitarã a acestor comunitãþi este determinatã în mod decisiv de procesele etnoculturale care au loc pe pãmîntul lor natal.
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Otilia HEDEªAN

Timocenii
(Documente pentru identitate)
Comunitatea care face obiectul paginilor de mai jos trãieºte în partea
es ticã a Serbiei ºi în cea nord-vesticã a Bulgariei, la sudul Dunãrii
(la sudul segmentului cuprins între localitãþile româneºti Baziaº ºi
Calafat), avînd drept repere principale Morava ºi Timocul ºi incluzînd þinutul Vidinului. Numitã generic Timoc, regiunea este, astãzi,
d in punct de vedere demografic, o adevãratã „piele de tigru” cu disp uneri de populaþie româneascã, sîrbeascã ºi bulgãreascã.
Deº i statisticile publicate pînã acum trebuie privite cu extremã
circumspecþie, cãci ele au fost mereu emanaþia unui anumit extremism, pentru a oferi o imagine despre dimensiunea comunitãþii
românilor timoceni, voi observa cã aceasta ocupa, înaintea celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial, circa „douã sute de sate din Serbia ºi
1
p atruzeci ºi douã din Bulgaria". Oricît de incertã, aceastã definire
este, totuºi, una care porneºte de la o anumitã realitate, aceea a extensiunii spaþiului locuit, posibil de verificat în teren fãrã dificultãþi
majore. În ceea ce priveºte numãrul locuitorilor, orice estimare este, d eocamdatã, hazardatã. Potrivit cifrelor oficiale, rezultate dupã
recensãmîntul iugoslav din 1991, între cei 9 792 000 de locuitori ai
Serbiei, românii timoceni nu se regãsesc ca minoritate.2 Procentul
de 1,9% români, din 2 013 000 de locuitori, menþionaþi în Voivodi3
na , mãsoarã o comunitate distinctã ºi complet diferitã de cea care
ne intereseazã aici.4 De pe cealaltã baricadã, liderii românilor timoceni declarã cã grupul lor cuprinde „douã milioane de oameni".5
Nu-mi rãmîne decît sã constat, pe de o parte, cã extremismul
stimuleazã alt extremism ºi sã cred cã adevãrul va fi fiind, foarte
probabil, pe undeva pe la mijloc. Pe de altã parte, voi nota, încã de
la început, cã discuþia despre aceastã comunitate este, acum, ca ºi
la începutul secolului, extrem de delicatã. Cuvintele lui Tihomir
G eorgevici, învãþatul sîrb care a scris cãlduros despre românii din
Tim oc dupã cãlãtoria efectuatã în regiune în anul 1905, sînt, chiar
mutatis mutandis, ºi în ceea ce mã priveºte, extrem de potrivite:
„ªtiu cã la aceasta mulþi din «patrioþii» noºtri îngrijoraþi vor da din
cap º i vor spune cã comit o trãdare faþã de Patrie, atunci cînd mã
încumet sã vorbesc despre românii din Serbia, care, dupã pãrerea
multora, treb ui esc tãinuiþi sau cel mult trecuþi sub tãcere.”6
Nu-mi propun sã abordez, în rîndurile de mai jos, nici una din
aceste chestiuni spinoase. În acest sens, ar fi necesarã nu numai o
muncã mult mai îndelungatã ºi sistematicã, ci ºi condiþii mai puþin
v itrege de cercetare. Scopul meu este unul mult mai modest: voi cita, ca pe niºte adevãrate documente ale identitãþii, o serie de povestiri care se centreazã pe chestiunea originilor neamului.
Cinci povestiri despre timpul originar.
1. „ ...mãnãstirea a zburat într-o noapte din România”
Biserica de la Koroglaº a fost ardicatã ca o pomenire în oameni
care a cãzut în rãzboiul cu turcii. În rãzboiul de la Rovine. Da' uitaþi-vã ce-i interesant: ea a fost ardicatã în numele la sîrbii ãlora care
erau trecuþi de partea turcilor, care era victime, cum se spune, oa-

meni cãzuþi nevinovaþi. /.../ Mãnãstirea de la Koroglaº de ce e cunoscutã? Mãnãstirea de la Koroglaº, se vorbeºte aicea ºi fiecare ºtie,
cã ea a zburat într-o noapte din România.
Cum sã spun, de mare durere, fiindcã la mãnãstirea de la Koroglaº a cãzut un cunoscut iunac al sîrbilor, care-i zicea Kralevici
Marcu... El a fost nepotul lui Mircea (cel Bãtrîn – n.n.) de sorã...
U na d intre surorile lui Mircea a fost mãritatã dupã Vukaºin. – Sîrbii
nu au, în leghendele lor, mai mare iunac. Dar sã vã mai spun una:
s trada asta, unde locuiesc eu, îi zice, iar, strada lui Kralevici Marcu.

Ce se vorbeºte mai interesant ºi de ce e fãcutã mãnãstirea? Românii, se vorbeºte, cã toþi au adus cîte o piatrã din România ºi mãnãs tirea e ardicatã de o zi ºi de o noapte.
Se vorbeºte aºa, cã Kralevici Marcu a fost rãnit încã în România
de unchiul sãu, Mircea. El a încercat încã în România sã-l înºele pe
unchiul lui, sã-l prindã cu turcii. Amã fiindcã ãsta ºtia lucrurile bine, n- a reuºit ºi el a scãpat din România, peste Dunãre, tãiat, numai cu o mînã. Mircea ºi românii au trecut dupã el ºi bãtaia a-nceput de aici, de la Bolboroºi. În locul mãnãstirii l-a ajuns ºi i-a tãiat
ºi mîna ailaltã/.../ ºi, ce spunem noi, l-a ciocîltit tot ºi l-a dus înaintea îm pãratului românesc. El, cînd a vãzut, a-ngenunchiat ºi cu
mîinile ce i-a mai rãmas s-a-nchinat ºi a pupat steagul românesc ºi
a spus:
– Vestitea împãrate, care se vinde ca mine, aºa pate!
/.../ Ce e interesant: se spune mai plîngos, aºa, mai duros a
p lîns vîntul ãsta care a bãtut din România, noi zicem de sever, de
peste Dunãre. – Mãnãstirea pusã la deal ºi la vale. – Zice cã, cînd a
bãtut vîntul ãla de la deal, a avut un cîntec, cînd a bãtut de la vale, a
avut alt cîntec. Fiindcã-n limba noastrã noi nu zicem hor, numai
cor... A º a cã, cînd a bãtut vîntul, orgile alea, fluierele alea, a cîntat
în cor ºi-n glaº. La loc, astãzi, îi zice Koroglaº. 7
2. „Cînd am nãsãdit moºia..."
Noi, cum am nãsãdit toatã moºia, am nãsãdit ºi astea sã fãcem.
N o i... aºa au fãcut ai noºtri, ãi bãtrîni. Aºa au fãcut ei. C-am vãzut cã
dacã n-am face... nu merge bine la moºie, la casa noastrã. /.../
Av em o credeare în aia, cã aia ne þine, ne-ajutã la copiii noºtri de sãnãtate, de drum bun, de toate, uite-aºa. De-aia fãcem. /.../ Noi, uite, ºi cafa, dimineaþa, cînd o fierbem, spomenim pe ãi mai aproap e: p e tata, pe mama, pe ai noºtri, care au murit mai curînd. Aºa
am nãsãdit, sã-i spomenim, ºi ceva moarã sã fie, cã aºa fãcem ºi
8
aºa credem.
3. „ ...mã cãiesc dupã satul meu ºi dupã þara mea"
Eu am fost în þarã, în România mea, în satul meu... Am pãzit oile. A m venit cu oile la amiaz ºi le-am pus la umbrã. ªi eu vãd, pe
Dunãre, cã vin doi oameni. Eu am alergat fuga la muma ºi la tata
meu ºi le-am spus cã vin doi oameni, pe Dunãre, din Serbia...ºi care-a fost Pãtru Burchii cu omul meu. ªi ei au fost dezbrãcaþi, þoalele au fost dupã cap, aicea... ºi a venit muma mea ºi i-a-mbrãcat ºi
i-a luat acasã ºi i-au spus de unde sunt. El a spus cã-i din Ostrovu
Mare... – A minþit. – A mîncat... ªi noaptea dormea la noi. /.../
Noaptea a dormit ºi, dupã ce-a dormit, dimineaþa, eu i-am pupat
m îna ºi a plecat. A dat mîna cu tata meu ºi, cînd sã plece:
– Haida, cã tu eºti vara mea, cã are sã vie nemþii ºi are sã vã
taie ºi are sã vã omoare!
Eu m-am luat cu mintea, cã-i vãrul meu. ªi m-am luat ºi m-am
d us pînã-n Turnu-Severin. La izbelniþã. ªi-acolo m-a lãsat cu lumea. A fost lume din toate pãrþile. / Urmeazã o lungã secvenþã desp re cãlãtoria interlocutoarei înainte de a ajunge în acest sat timocean. / Pe urmã ne-am mutat ºi ne-am apropiat de Dobrovnic, de
Split. De-acolo ne-am mutat în altu vapor ºi ne-a spus cã ne-aprop iem de Rumânia, de Serbia: care-s sîrbi trec în parte la Cladovo,
care-s români, trec la Turn. ªi-am venit acasã. Aºa mi-a fost ºudvina! Mã cãiesc dupã satul meu ºi dupã þara mea, unde am crescut ºi
unde am fost. Cum sã nu-mi parã rãu, amã ce sã fac? A trecut vremea, am îmbãtrînit, ce sã mai fac? Sã trãiascã nepoþii ºi sã trãiascã
9
º i duºmanii mei cum am trãit eu...
4. „ ...a-nsemnat, uite, aºa, a fãcut grãniþi, cît pãmînt”
Po, care vo ºti? Moºii!. A fost moºu Voina ãl bãtrîn care-a venit
aici. Sigurno...eu sunt sigurat cã a venit din România, din dîrjava
voastrã, de-acolo. A trecut cu luntrea Dunãrea ºi a venit... A gãsit aicea... – Atuncea a fost turcii aici, cã cinci sute de ani am fost noi pe
sub turci. ªi a fost turci. Aici a fost turcu Boºneac. ªi a þînut Boºneacu-ãl-din Vale, sat. ªi noi, aici. – ªi moºul nostru, cînd a venit, moºul Voina, s-a oprit aici. Aici a fost pustineac, pãduri, n-au fost locuri... ªi dupã ce a nãstãnit aici, el a fãcut un copil. Numa’ un copil:
I o n l-a chemat. D-apãi Ion a fãcut, muierea lui a fãcut tri copii ºi douã fete, una mãritatã în Cãlinic ºi una în Drujba. ªi tamazlîcu lu fata

aia din Cãlinic e în Deleina, de-a fãcut pe Mladen ºi pe ãla, Florea
cum îl chema, pe tata lu Florea, iar lãutarul. Nu ºtii? Apãi, ala a murit. ªi la urmã turcu i-a dat aici pãmînt lu moºu Voina:
– Cît poþi sã prinzi aici, sã-i plãteºti dare la pãmînt!
ªi el a însemnat cu topoar'le, cu baroasele, cu ce-o fi însemnat
nu ºtiu nici io. A însemnat, e-te, a fãcut grãniþi, aºa, cît pãmînt... ªi
º i-acuma þinem, familia noastrã, Voinuleºtii, avem aici un rãion al
nostru. E recã acolo jos, sã zicem... Am avut ºi moarã, acolo, moarã
p e apã, Voinuleºtii. Noi am avut moarã acolo ºi pãmîntul tot. La
m o arã, cãtre Cãlinic, iar am avut ºi la vale, cãtre Turcin, iar am avut.
ªi la urmã, copiii, iaca s-a-mpãrþit. S-a-mpãrþit ala pãmînt. La urm ã, Vanu a lu Ion al Voinii, Deca lu Ion al Voinii ºi Ionicã a lu Ionu al
Voinii, ãºtia tri copii, ei ºi-a-mpãrþit pãmîntul de tot la tri. A dat ºi la
s urorile alea ceva ºi ei le-a-mpãrþit. ªi, la urmã, noi suntem din moº u Vanã, aºa l-a chemat pe al nostru moº, al bãtrîn. Moºu Vanã, speþialno , de noi, pornim încoa', iacã sunt iar fãmilie, fãmilia noastrã.
Fãmilie mare suntem. Moºu Vanã a fãcut iar aºa: trei copii ºi douã
fete. ªi iar aºa, a-mpãrþit pe ala pãmînt. La urmã, pe moºu Pârvu,
l-a chemat pe moºul meu, el a fãcut patru copii ºi-o fatã ºi iar
s-a-mpãrþit pãmîntul. ªi taicu a avut pãmînt puþin, treisprezece decãre, nu ºtiu la voi cum se spune...
ªi ce sã facã ei? Sã sã facã zãnãicii, cã ei nu pot sã s-arîneascã. ªi
tata Lazãr, fratele lu tata, s-a dus în Fundeni, este un sat lîngã Rahova, lîngã voi. Acolo au fost niºte maistori bîcivari. S-a dus acolo
º i- a- nvãþat zãnãiat. ªi vine ºi-l ia ºi pe tata. I-a rugat ºi pe ceilalþi, dar
ãia n- au vrut niciunul, n-au fost mereclii sã-nveþe zãnãiaturi. Da' taicu, merecliu! Se duce, la urmã, ãsta, tata Lazãr, fratele lu tata, iar
el, la Negovaneþ. Acolo a fost un lãutar bãtrîn, moºu Mãrinicã. Maistor bun. Lãutar, a cîntat ºi cu lãuta ºi din gura. ªi-a-nvãþat ºi cu lãuta. ªi vine ºi-l ia ºi pe taicu ºi învaþã ºi taicu. Ei cînta, e-e-e, pînã-n
varã cînta cu lãutele ºi, dupã aceea, fãceau butoaie. ªi io, pînã a
sluji, lucram cu ei.
De pãmînt am fost sãraci, ama am avut zãnãiaturi, ºi am avut
b ani ºi am fost buni. La urmã, cumpãrarãm pãmînt. Acuma avem
no uãzeci de decãre de pãmînt, amã n-are care sã-l lucre. 10
5. „ ...au venit aicea, în Bulgaria ºi au rãmîns aicea, în Bulgaria”
B unicii i s-a întîmplat aºa. Ea a venit cu muma ºi cu toþi ai lor,
cum a fost v’odatã, de-au trecut aici la bîlci, în Bulgaria. ªi au avut
aicea ceva rudenii, prieteni, ceva ºi au venit aicea, în Bulgaria. ªi
atunci ei s-au vãzut aici, la bîlci ºi a plãcut-o sã o ia, sã rãmîie aici,
sã rãmîie în Bulgaria. Bine, ama ea era încã fatã ºi n-a ºtiut. Ama
tat-su a vãzut cã este bine aicea ºi i-a spus cã sã vie aicea. ªi, dupe
v’o sãptãmînã de zîle, s-au dus ãºtia ºi-au luat-o din România ºi-a
venit aicea, în Bulgaria, pe 1908 an. Au venit aicea, în Bulgaria ºi au
rãmîns aicea, în Bulgaria. ªi-au fãcut copii ºi au rãmîns aici. Uite,
m-a fãcut decît pe mine. Singur sunt. Am avut, uite, o fatã, singurã.
A m mai avut un copil ºi au murit mult mic.11
( Continuare în numãrul urmãtor)
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