SFÎNTUL SINOD
CHEMAT SÃ-I REPRIMEASCÃ LA SÎNUL SÃU
PE ROMÂNII TIMOCENI

T

imoceanul Boian Alexandrovici, preot tînãr din
Malainiþa, raionul Negotin, a început din 2003
demersuri pentru ridicarea unei biserici care sã fie
sub jurisdicþia Episcopiei Ortodoxe Române din Vîrºeþ (Serbia).
Cu adresa 06 din 10.01.2004, Episcopul Ortodox Sîrb al
Timocului, Iustin, îi comunicã preotului român cã: ,,În ciuda
încercãrilor oamenilor cu intenþii bune de a vã sfãtui sã vã lãsaþi
de acest lucru, aþi rãmas cu ideea ridicãrii în Malainiþa a unei
biserici ortodoxe româneºti, fãcînd discordie între oameni. Vã
sfãtuim pãrinteºte sã gîndiþi logic ºi sã reveniþi la biserica ortodoxã sîrbã”.
Cu adresa nr.350-194/03.III/01 din 30.04.2004, primarul
din Negotin, Miriana Doicinovici, refuzã acordarea autorizaþiei
de construcþie, invocînd lipsa de competenþã, care ar fi a
Ministerului Cultelor. Ministrul Cultelor a comunicat însã
adunãrii bisericeºti din Malainiþa, prin adresa nr. 351-012/2003 din 23 iunie, cã nu este competent ºi cã aceastã competenþã ar aparþine Primãriei. Oamenii se mai adresaserã ºi
Ministerului Investiþiilor de Capital, care, prin adresa 011-0000013/2004-10 din 13.04.2004, îi îndrumã sã se adreseze
Ministerului Cultelor. În 2004, Alexandrovici revine cu o
cerere la Ministerul Cultelor, însã prin adresa 08-00-42, din 30
aprilie 2004, Ministrul îi comunicã din nou sã se adreseze
Primãriei. Nu mai repetãm cã aceasta tocmai îi spusese sã se
adreseze ministerului.
Deci intimidãri ºi refuz pe linie fãcute cu ,,binecuvîntarea”
episcopului sîrb. Preotul român începe sã facã plîngeri penale.
În 23.06.2004, Boian Alexandrovici face plîngere la judecãtorie
împotriva primãriei ºi în 12 iulie 2004 se adreseazã Preºedintelui Republicii Serbia, Boris Tadici. În toamna lui 2004 a ridicat, fãrã sã mai aºtepte vreo aprobare, o bisericuþã în grãdina sa
ºi nu una mare în centrul satului, aºa cum ar fi dorit. Este hirotonisit preot al Malainiþei ºi protopop de Dacia Ripensis, aflîndu-se doi ani sub jurisdicþia Episcopiei Române de Vîrºeþ. Au
început ameninþãri cu dãrîmarea ei, dar sîntem în secolul XXI ºi
nu s-a atins nimeni de ea. Ba chiar începuse construcþia a încã 3
biserici româneºti. Punerea pînã la urmã a Belgradului în faþa
faptului împlinit funcþionase cu succes. Românii bãnãþeni ºi
românii timoceni din Serbia au fost uniþi timp de 2 ani de aripa
ocrotitoare a Episcopiei Române a Vîrºeþului.
Din 1990 pînã în 2004 B.O.R. tot ceruse B.O.S. sã discute
despre românii din Timoc. Sîrbii refuzau sau amînau mereu sã
îºi numeascã reprezentanþii în comisia mixtã de dialog bisericesc. Abia dupã ridicarea bisericii de la Malainiþa sîrbii ºi-au
trimis reprezentanþi sã negocieze. ªi au negociat grozav de bine,
încît au convins BOR sã scoatã Timocul (Dacia Ripensis) de
sub jurisdicþia Vîrºeþului, ba mai mult, episcopul român pentru
Banatul sîrbesc sã plece cu reºedinþa în România.
La presiunile patriarhiei sîrbe, Sfîntul Sinod român din iunie
ºi 15 noiembrie 2006 a adus mari deservicii românilor ortodocºi
din Timoc, schimbînd titulatura ºi competenþa ,,Episcopiei
Ortodoxe Române a Vîrºeþului” în ,,Episcopia Daciei Felix pentru românii din Banatul sîrbesc”, cu reºedinþa la Deta ºi adminRevista românã nr. 3 (49) / 2007

istraþia la Vîrºeþ. B.O.R. se retrage astfel, dupã doi ani, din
Timoc. B.O.R. îºi retrage ºi episcopul de la Vîrºeþ la Deta (în
România). Nu pot numi decît obedienþã faþã de B.O. Sîrbã aceºti
paºi înapoi. De neînþeles. BOR este cea care faþã de B.O. Rusã
a avut mare demnitate în ce priveºte Mitropolia Basarabiei. Cu
ce îl vor fi avut la mînã sîrbii pe mitropolitul Teofan, care a fost
ºeful pãrþii române care a negociat cu partea sîrbã? Este cel care
a pledat cu succes cauza sîrbã în faþa Sinodului român, secondat
cu aceeaºi obedienþã de episcopul Timotei al Aradului. În
viitoarea ºedinþã a Sinodului trebuie revenit urgent asupra acestei hotãrîri. Lucrurile trebuie sã revinã aºa cum au fost înainte:
Episcopie Ortodoxã Românã a Vîrºeþului cu jurisdicþie pe întreg
teritoriul sîrb, deci ºi asupra lui Boian Alexandrovici, preot al
Malainiþei ºi protopop de Dacia Ripensis.
La nouã zile dupã ce Sinodul român ºi-a luat mîna de pe
pãrintele Boian, episcopul sîrb Iustin al Timocului îl someazã pe
preotul român, prin adresa nr. 503 din 24 noiembrie 2006, ,,a se
reþine de la slujba religioasã”. Îi mai comunicã ºi cã ,,acest act
al nostru, despre interzicerea sãvîrºirii slujbelor religioase, sã se
traducã în limba românã la un traducãtor autorizat ºi sã fie trimis la Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române”. Aceasta ca sã
îi fie clar cã Sinodul Român tocmai l-a pãrãsit.
Situaþia la zi este cã preotul Boian a fost condamnat la douã
luni de închisoare, la cîteva sãptãmîni dupã ce Sinodul român
din noiembrie 2006 s-a lepãdat de el. Nimeni din România nu
ºi-a exprimat indignarea faþã de aceastã condamnare. Strãinii te
condamnã, iar ai tãi se leapãdã de tine. Iatã reþeta menitã sã îi
intimideze ºi pe alþii care ar dori a ridica vreo bisericã
româneascã în Serbia sud-dunãreanã. Degeaba promitea oficialul sîrb Petar Ladjevic, la sediul MAE din Bucureºti, în
14.02.2006, cã preotul ,,nu va fi condamnat”. Alta a fost situaþia
dupã ce B.O.R. ºi-a luat mîna de pe el. Dovadã este ºi lipsa
oricãrei reacþii B.O.R. la aceastã condamnare a preotului român.
Românii din Timoc aveau de gînd sã îºi apere drepturile de
liberã exprimare a credinþei garantate de legislaþia Serbiei la
CEDO, aºa cum fãcuserã basarabenii. Nu pot însã obliga
B.O.R. sã îi primeascã la sînul ei. Pot obliga Belgradul, dar nu
ºi pe fraþii din Bucureºti. Îi încearcã un gust amar. Decizia
B.O.R. de a-ºi retrage jurisdicþia asupra lor, de a-i despãrþi de
românii din Voivodina, îi lasã cu mîinile legate. Ortodocºii
români din Timoc aºteaptã anularea de cãtre Sinodul român a
hotãrîrilor din 2006, pentru a se putea apoi judeca cu oficialitãþile sîrbe în a le recunoaºte existenþa ºi organizarea doritã de
ei. În cazul unui proces, B.O. Sîrbã nu are cum sã se opunã
dreptului la liberã organizare religioasã a unei alte biserici, cum
nici B.O. Rusã nu s-a putut opune B.O. Române în Basarabia.
Preotul Boian Alexandrovici poate fi contactat la tel: 00381 63
81 57 209, bojanng@beotel.yu .
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