
6 / cuvântul libertãþii joi, 31 octombrie 2013diasporadiasporadiasporadiasporadiaspora
Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi MARGA BULUGEAN

ªi aceastã dezbatere s-a bucu-
rat de prezenþa unor invitaþi spe-
ciali, care cunosc problemele cu
care se confruntã comunitatea
românilor din Timoc ºi încearcã
sã o sprijine atât cât pot. La masa

discuþiilor s-au aflat Cristinel
Iovan – vicepreºedintele Consi-
liului Judeþean Dolj, pãrintele
Marcel Rãduþ-Seliºte – în cali-
tate de reprezentant al Mitropo-
liei Olteniei, inimosul profesor
Tudor Nedelcea, Aleksander
Najdanovic – preºedintele Aso-
ciaþiei Studenþilor Timoceni, Ion
Cobisenco – preºedintele Aso-
ciaþiei Studenþilor din Basarabia
din Craiova, Alla Cebotari, ac-
triþã a Teatrului „Colibri” din Cra-
iova, Dan Lupescu – directorul
Direcþiei pentru Culturã, Culte ºi
Patrimoniu Dolj ºi profesorul
Valentin Bãluþoiu de la Colegiul
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La Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” (Sala „Nicolae
Romanescu”) a avut loc, marþi, o nouã dezbatere în cadrul campa-
niei de cunoaºtere a românilor de peste Dunãre „Învaþã despre
românii din Serbia”. Proiectul se deruleazã pe parcursul unui an ºi
prevede o serie de cursuri, dezbateri, mese rotunde ºi seminarii
despre istoria, geografia, cultura, tradiþia, spiritualitatea ºi obiceiu-
rile românilor din Valea Timocului, fiind implementat de Asociaþia
Studenþilor Timoceni, în parteneriat cu Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman”, Consiliul Judeþean Dolj ºi cotidianul regional
„Cuvântul Libertãþii” din Craiova. Tema supusã dezbaterii a fost
„Bisericile româneºti din Valea Timocului – Bisericile româneºti din
Banatul Sârbesc”, asta dupã ce lunile trecute s-a discutat despre
istoria românilor din Valea Timocului, localizarea acestora în Serbia,
despre þinuta tradiþionalã ºi, nu în ultimul rând, despre obiceiurile ºi
tradiþiile românilor din aceastã zonã.

Naþional „Carol I”. Diaconul
Cristian Angel Stãiculescu,
profesor la Seminarul Teologic
din Craiova, ºi-a adus elevii pen-
tru aceastã adevãratã lecþie de
supravieþuire prin credinþã.

Biblioteca
Judeþeanã
„Alexandru ºi
Aristia Aman”,
o gazdã deosebitã

„Incursiunea în lumea credin-
þei ºi, implicit, în viaþa români-
lor din Timoc, a pornit, ºi de
aceastã datã, dintr-o salã a Bi-
bliotecii Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman”, care a fost, ca
întotdeauna, o gazdã primitoare
pentru proiectele culturale. Ge-
nica Vîþã, reprezentantul acestei
instituþii, ºi-a manifestat deschis

bucuria cã bibliote-
ca publicã din Cra-
iova, una din cele
mai mari din þarã,
poate sã organizeze un astfel de
eveniment. „Avem o bibliotecã
foarte bogatã, cu un fond de
carte generos, mai ales mai pe
carte veche, pe tradiþii, pe ro-
mânii din Valea Timocului. Sun-
tem implicaþi ºi în alt proiect cu
românii de la Vidin ºi sperãm cã
acest proiect, care se terminã în
decembrie, sã continue”. A ur-
mat apoi o frumoasã prezentare
a bisericilor din Timoc, cu isto-
ria lor zbuciumatã, prezentare
care a fost fãcutã de tânãrul stu-
dent la Teologie, Isidor Costici,
originar din Valea Timocului.

Cristinel Iovan:
”Graniþele artificiale
care îi separã
pe români
vor fi depãºite”

„Cristinel Iovan, vicepreºe-
dintele Consiliului Judeþean Dolj,
i-a felicitat pe cei doi lideri ai stu-
denþilor din Timoc ºi Basarabia,
care, alãturi de ceilalþi organiza-
tori, au convins tinerii – prezenþi
în numãr mare în salã – sã par-
ticipe la o astfel de dezbatere.
„Nu am crezut cã, în secolul
XXI, sã mai fie români care pot
sã fie împãrþiþi în douã: într-o
regiune dintr-o þarã de peste
Dunãre sã se numeascã români,
iar cei din Valea Timocului sã se
numeascã vlahi. La un moment
dat, statul român a solicitat ca
drepturile minoritãþilor sã fie res-
pectate dupã modelul românesc,
aºa cum sunt respectate drep-
turile altor minoritãþi care trãiesc
în România, aºa cum respectãm
ºi noi drepturile sârbilor din Ro-
mânia. Aceastã separare, care
duce la diminuarea numãrului de
români, nu este un model euro-
pean pe care sã-l promovezi la
nivelul unei construcþii politice,
aºa cum este Uniunea Europea-
nã. Iar un stat care doreºte sã
devinã membru al UE trebuie sã-
ºi însuºeascã pachetul legislativ,
drepturile ºi obligaþiile pe care le
au ºi celelalte þãri ale Uniunii Eu-
ropene. De aceea, cred cã nu va

mai trece mult timp pânã când
aceste graniþe artificiale care-i
separã pe românii de-o parte ºi
de alta a Dunãrii vor fi depãºi-
te”. Vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Dolj le-a spus apoi stu-
denþilor din Timoc, Voievodina
ºi Basarabia cã vor fi întotdeau-
na primi cu braþele deschise la
Craiova pentru a studia. „M-aº
bucura ºi mai mult sã nu urcaþi
în avionul de Londra ºi sã rã-
mâneþi acolo, ci sã rãmâneþi aici
la Craiova sau sã vã întoarceþi
la locul natal ºi sã puneþi în
practicã ce aþi studiat aici”, i-a
îndemnat, cu sinceritate, Cristi-
nel Iovan, referindu-se la prima
cursã care a decolat spre Lon-
dra chiar în seara dezbaterii.

Marcel Rãduþ-Seliºte:
„BOR a pãstrat
permanent contactul
cu comunitãþile
româneºti
din jurul þãrii”

„Pãrintele Marcel Rãduþ-Se-
liºte a accentuat faptul cã, pe
plan religios, nu existã nici o di-
ferenþã între românii din Timoc
ºi cei din România, lucru de-
monstrat de gestul Bisericii Or-
todoxe Române care a luat în
jurisdicþie pe credincioºii ro-
mâni din Timoc. „Existã o lo-
gicã a fiinþei umane: credinþa în

Dumnezeu - ºi pe noi ne-a bi-
necuvântat Dumnezeu sã fim
creºtini ortodocºi.  Apoi credin-
þa în neamul care þi-a dãruit tru-
pul, dar ºi cultura, tradiþiile, lo-
cul – ºi aici noi vorbim de nea-
mul nostru românesc. Patriar-
hia Românã, Biserica Ortodoxã
a pãstrat permanent contactul,
mai ales dupã 1990, cu comu-
nitãþile româneºti din jurul þãrii.
Sã nu uitãm cã mai avem un te-
ritoriu românesc, încã nealipit
la þara mamã, Basarabia, sã nu
uitãm ºi de nordul Bucovinei,
care este, deocamdatã, în teri-
toriul altui stat, sã nu uitãm nici
de Cadrilater, un alt teritoriu în
care avem români. Pãrintele
Boian, unul dintre românii noºtri
curajoºi din teritoriale locuite de
românii din afara þãrii, a primit
ajutorul acordat de la Patriarhie,
în momentul în care Biserica
Ortodoxã Sârbã, bisericã sorã
cu noi în credinþã, a gãsit de
cuviinþã sã-l îndepãrteze din
structura administrativã. Bise-

rica Ortodoxã Românã l-a pri-
mit cu braþele deschise pe pã-
rintele Boian ºi el este acum par-
te a clerului ortodox al BOR”.
Preotul Marcel Rãduþ-Seliºte i-
a îndemnat apoi pe tinerii din Ti-
moc ºi Basarabia sã vorbeascã
acasã, în familiile lor, limba ro-
mânã, lucru care îi ajutã sã pãs-
treze identitatea.


