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Protu Zboru

„Pirmith shteam, pirmith aspush,

Nu shtiu cum feciu, ma nu vâ arâsh.”
Au ananghi armânjlji di unâ isturie a lor? Pot sâ-shi
angrâpsească armânjlji isturia a lor? Atselj tsi angrăpsiră ti
dhisculia ta s-angrăpseshtsâ isturia a armânjlor, dzâsiră câ
armânjlji suntu multu arâspândits ( zburârâ ti elefteria a lor,
ti mobilitatea a lor), câ easti zori sâ-lj ducheshtsâ (ca armânji)
câ tse nu pots sâ-lj aledz di miletsli ninga cari bâneadzâ. Nu
pots sâ-lj aledz, câ tse elj nu si-alasă vidzuts ca armânji. U
adarâ niscânti ori câ suntu mintimenj
conservari),

alti

ori

di

oportunismu.

(ca instinctu di

Fură

zugrăpsits

ti

cameleoni, ti homo balcanicus, ti minoritari tsi trecu di
majoritari, miletea maia ditu Balcan. Atsea câ nu au
duchearea a chirolui (tsi angreacă ahât multu tu isturie) easti
nica un ambodyiu.
Altu cheadicu easti stăvrusit di tuts cari cilâstâsescu sangrâpsească isturie: pots s-dzâts cum fu dealithea tricutlu?
Ratsional, apandisea easti negativă. Nu pots si zugrăpsehtsâ
cum furâ lucurli tamam. Ti atsea, di multi ori, tricutlu easti
sufsit, imaginat. Tsi vrui nai ma multu tu aestâ carti fu s-nulu arâd ghivăsitorlu, s-nu-l cicârdâsescu di minti, s-nu-lj dau
minti. Va s-videts aspusi ma multi theorii ti cathi lucru ma
ndilicat. Hits lefteri s-apândâsits la antribărili ma greali ditu
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isturia armânească. Cum armânjlji au multâ personalitati shi
tsân multu la idheili a lor, ânj pari câ aesta easti calea nai ma
naturală ta s-angrâpseshtsâ isturia a armânjlor. Tut ca unâ
tinjseari ti personalitatea tsi u au armânjlji, apufusii ta si
aspun câtu cama multi isturii personali (ti tadi sh tadi
armân).
Aestâ carti nu easti angrăpsită dupâ nomurili „academitsi”.
Vrui s-u angrăpsescu ti omlu di „aradhă”. Va s-videts tu soni
cărtsâli tsi li ufilisii (bibliografia). Nu ufilisii noti, tamam ta shibâ ma efcula ghivăsearea a cartiljei. Cathi capitol easti
pârâstâsit tu unâ formă cât ma aplo. Dupâ itsi capitol yini
unâ sectsiuni di „themi” iu suntu aspusi ma multi informatsii
shi cărtsâli tsi lipseashti ta s-hibâ mutriti di cari va ta sâ shtie
ma multi ti tadi subiect. Tut aclo suntu hipti multi antribări ti
ghivăsitori.
Câ
identitatea

tse

limba

armânească

armânească,

cilăstăsii

easti
ta

importantă
sâ-lj

disfacu

ti
a

ghivăsitorlui orixea ti zborlu armânescu.
Angrăpsii ti pârintsâlji a mei, ti sotslji a mei sh-ti atselj
tsi au mirachi ti isturia armânească. Mini vrui mashi s-vâ
dzâc un pirmith shi am nădia câ nu vâ arâsh.

Autorlu
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Dămara a Armânjlor. Niachicâseri.
Easti dhiscula s-angrâpseshtsâ ti sirta ali unâ mileti. Sh-ma zori easti sangrâpseshtsâ ti arâzga a Armânjlor. Câ tse?
Pots s-dzâts di tsi soi easti un popul? Nu shtiu maca antribarea easti
bunâ. Multâ lumi adarâ bianea anamisa di unâ mileti shi atsea tsi s-fatsi cu un
om. Maca omlu s-amintâ, creashti, nfumiljeadzâ shi moari, ari dunjeauă tsi
luyurseashti câ easti idyea sh-cu miletsli: eali s-amintâ, crescu shi mor. Ti atsea,
suntu multsâ tsi pistipsescu câ arâdâtsina la unu popul easti dată di „părintsâlji”
a alushtui popul.
Tu perspectiva aesta, tsi nu mi ariseashti, un „pârinti” ti armânji easti
lumea romană. Ti alantu „pârinti”, easti câvgă mari. Niscântsâ dzâc câ alantu
“pârinti” easti lumea machiduneană, altsâ câ lumea tracă i lumea greacă i lumea
iliră. Câvgălu easti sh-ma mari câ easti zori s-apândâseshtsâ la antribarea: tsi
eara machiduneanjlji?

Cheaditsi:
1. Easti xichi di informatsii ti chirolu veclju.
Easti xichi di xităxeri salami adrati di anvitsats
tsi âshi au hâbari ti chirolu anticu.
2. Problema a „arâdâtsinilor” easti greauă sh-ti
atsea câ multsâ di atselj tsi angrăpsescu ti ea,
suntu ambudyisits di minduiarea a lor proromânească, pro-grâtsească i autonomă. Ti
atsea, atselj cu unâ mutrită pro-românească va
s-angreacâ ma multu pi clirunumia tracă tu
lumea armânească, atselj cu unâ perspectivă
pro-greacă va s-angreacă ma multu pi
clirunumia grâtsească (shi machiduneanjlji va shibă luyursits parti ditu lumea elină) shi atselj
cu ună mutrită autonomă va s-caftă shi elj unâ
exighisi tsi s-hibâ alta di atsea a pro-românilor
shi a pro-gretslor.

3. Multsâ Armânji vor ta sâ-shi
aflâ străpâpânj cu anami cât
cama mari. Sh-tsi anami ma mari
di atsea a Romanilor, a
Machiduneanjlor i a Gretslor?
Machiduneanjlji
avură
(ti
shcurtu chiro) un crat mari.
Alexandru atsel Marli agiumsi la
sinurlu a lumiljei tsi eara
cunuscută u chirolu a lui. Ti
anamea a Romanilor shi a
Gretslor nu easti ananghi sdzâtsem multi zboarâ.

4. Suntu Armânjlji endophi
(autohtoni) tu locurili iu bâneadzâ
adzâ i suntu vinits ditu alti locuri?
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Alexandru atsel Marli
adrat di Riga Vilishtinlu
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Theorii tu tsi mutreashti sirta a Armânjlor:
1) Armânjlji suntu machiduneanj romanizats. Atselj tsi andrupăscu aestâ
theorie suntu tu câvgă anda alânceashti moabetea tsi eara
machiduneanjlji? Multsâ tsi dzâc câ machiduneanjlji eara grets suntu
mintits di cândâsearea a lor câ armânjlji suntu grets/elini. Multsâ tsi
dzâc câ machiduneanjlji eara trats suntu mintits di cândâsearea a lor
câ armânjlji suntu români. Multsâ tsi dzâc câ machiduneanjlji eara
mileti ahoryea suntu mintits di cândâsearea a lor câ armânjlji suntu
ahoryea sh-di grets sh-di români.
2) Armânjlji suntu trats romanizats. Ama tsi eara tratslji? Shi tu
apandisea tsi s-da la aestâ antribari angreacâ multu cândâserili a
atsilui tsi apândâseashti. Tu aestâ theorie angreacâ multu shi
moabetea maca armânjlji suntu endophi (autohtoni) i vinits ditu alti
locuri. Suntu shi theorii mixti, iu oaminlji suntu sinfuni sh-cu
autohtonia sh-cu migratsia (armânjlji hiindalui, după aestâ theorie,
unâ mintitură ditu triburi romanizate autohtoni tsi s-mintiră cu triburi
romanizate tsi vinirâ ditu alti locuri). Va sâ zburâm ma multu ma-nclo
ti aesti lucri.
3) Armânjlji suntu lumăchi di milets balcanitsi (iliri, trats, machiduneanj,
grets) tsi fură romanizati. Theoria aesta exighiseashti ghini atsea câ
lumea armâneascâ nu easti omogenă. Ama poati unâ mileti si siamintă ditu ashi multi lumi dyeafuri?
4) Tu tuti theoriili dzâsi ma năinti si-adavgă shi colonishtsâlji romani. Ti
niscântsă, elj angrica nai ma multu. Ti altsâ angrica putsân sh-ti altsâ
nu angrica ici.
5) Suntu shi theorii tsi nu angreacă pi idhea di romanizari. Wace shi
Thompson (tsi andrupăscu ma multu theoria 3 di ma-ndzeană) aduc
aminti shi ună altă ipoteză. Elj dzâc câ transhumantsa shi nomadismul
angreacă multu tu politismolu a armânjlor. Ti atsea elj pripun shi
ipoteza câ armânjlji yin di iuva ditu Asia di Mesi, aclo iu fu sărmănitsa
a miletsloru nomadi.
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Armânjlji suntu lumăchi di
milets balcanitsi (iliri, trats,
machiduneanj, grets) tsi
fură romanizati. Theoria
aesta exighiseashti ghini
atsea câ lumea armâneascâ
nu easti omogenă. Ama
poati unâ mileti si si-amintă
ditu ashi multi lumi
dyeafuri?
Harta ali Elada / a Balcanlui
Riga Vilishtinlu, 1797
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Antribări:
1)

Aflats punctili slabi ditu theoriili di

ma-ndzeană. Tsi exighisescu ghini theoriili
tsi li dzâsimu ma năinti?
2)
Tu bitisita anjlor `70 siadră tu România (di Maria shi Hrista Lupci) un cântic ti
Alexandru atsel Marli (cu iholu di la un cântic grâtsescu
adrat di Yioryos Dalaras). Strofa ditu soni dzâtsi ashi:

„Alexandru a nostru cara s-nu murea,
Tu Machidunie tsi ghini a s-eara,
Va s-avea shi armânjlji vâsâlia a lor,
Nu va s-eara la mâna a tutulor/xenjlor/mucanjlor.”

Bâgats oară la zborlu ditu soni! Nu s-cânta daima idyiul lucru. Câ tse?
Tsi minduită ti arădătsina armânjlor au atselj tsi au tu vreari aestu
cântic? Shtits vârâ pirmith cu Alexandru atsel Marli pi armâneashti?
3)
Shtits câ nai ma multsâ armânji suntu pirifanj. Angreacă
aestu lucru ti cum sh-imagineadzâ elj tricutlu a lor?
4)
Theoriili tu tsi mutreashti arădătsina armânjljor s-alăxiră cu chirolu.
Duchits câ tse s-featsi ashi?
5)
Cât pistipsits câ angreacă „sirta” ali unâ mileti tu „bana”
a ljei sh-tu mintea/inima a atsilui tsi s-luyurseashti parti ditu
atsea mileti?
6)
Câ tse pistipsits câ oaminjlji vor sâ-shi sufsească (imagineadză,
inventeadză) tricutlu?
7)
Putets „s-yixits” clirunumia romană shi atsea greacă/elină tu lumea
armânească? Putets s-adrats unâ ligâtură anamisa di aestâ „yixeari” shi
lenturliili di theorii tu tsi mutreashti sirta a armânjlor?
8)
Dămară, sirtă, arădătsină, arâzgă, soi, zârtsină. Câ
tse avem ahânti zboară ti idyiul lucru?
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Themi:
1)
Câftats tsi minduescu anvitsatslji salami (atselj tsi shi-u tinjsescu
zânâtea, atselj tsi caftâ averlu – cum duchim câ un anvitsat easti salami?) tu
ipothisea a dămarăljei a armânjlor. S-uidisescu aesti minduieri?
2)
Ari shi anvitsats cari nu shi-u dzâc minduita tu aestâ ipothisi
(„arâdâtsina” armânjlor). Duchits câ tse s-fatsi aestu lucru?
3)
Tu anlu 1832, armânlu Constantin Koumas (di Larisa) scoasi tu padi
„caracterlu grec a armânjlor” (dupâ Ahile Lazarou, 1986) i câ „armânjlji suntu
vecljili grets romanizats” (N. Ş. Tanaşoca, 2003). Mutrits tsi dzâtsi Koumas:
„Romanilji, chiro di 800 di anj, anăchisiră populili ditu Anglie pânâ tu irniili
africani, s-mintiră cu eali pritu colonjlji a lor, lâ deadirâ limba. Iliria fu
provincie romană tu anlu 219 n.H., Machidunia shi Ipirlu tu anlu 167 n.H. shi
Grătsia tu anlu 146 n.H.. Eali furâ mplini, chiro di ets, di ashcheri romani, di
prefectsâ shi guvernatori romani. Rezultatlu fu câ machiduneanjlji,
tesalienjlji shi gretslji anvitsară limba a anăchisitorilor shi multsâ shi-u
chirurâ limba a lor. Limba greacă dânâsi tu alumta cu limba latina mashi tu
mărilji câsâbadz; sh-tu muntsâlji di Iliria si rezistă la limba latină. Ama atselj
tsi bâna tu hori shi tu câmpuri mintiră limbili a lor locali cu limba romană
*latină n.m.+, dândalui bană la unâ turlie di dialect deformat, tsi nica easti
ufilisit tu multi locuri di Machidunie, Ipir, Tesalie shi Grâtsie. Tuti aesti populi
u poartâ numa comună di vlahi.” Câftats textul alu Koumas (pi grâtseashti, i
pi galicheashti; mini lu apridushi ditu galicheashti). Videts maca lu apridush
ghini pi armâneashti. Tsi dzâtsi, pân tu soni, Koumas ti armânji/vlahi sh-ti
„arădătsina” a lor?
4)
Marili patriot armân Dimitrie Cozacovici muri tu anlu 1868,
Bucureshti. Alâsă dhiată sâ-lj si angrâpsescâ pi crutsea di la murmintu
zboarâli: „Aci repausă remanentele unui romanu aurelianu Dimitrie
Cosacovici”. Duchits tsi dzâc aesti zboară ti minduita alu Cozacovici tu tsi
mutreashti sirta a armânjlor? Câftats cari eara theoriili a armânjlor tsi bâna
Românie, tu eta XIX, ti dămara armânjlor. Videts vârâ ligâturâ anamisa di
aesti theorii shi politica a cratlui român andicra di ipothisea armânească?
5) Cari easti theoria a voastră tu tsi mutreashti arâzga a armânjlor?
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Romanizarea. Niscânti plirufurii.

Vidzum ma-ndzeană câ nai ma multili theorii suntu sinfuni cu atsea câ
armânjlji „si-amintară” pritu un proces di romanizare. S-videm, tu putsâni zboarâ, cum
si-adră romanizarea tu Hanimusa (peninsula) Balcanică.
Romanilji intrară Balcan tu anlu 229 n.H. (năinti di Hristolu). Atumtsea
anăchisiră niscânti lumăchi di iliri. Provincia romană Iliria si-adră amânat, anlu 59 n.H.
Machiduneanjlji intrară tu polim cu romanilji tu chirolu alu Filip V-lu. Aestu s-featsi sots
cu Hanibal contra a romanilor. Romanilji lj-anăchisiră tu anlu 197 n.H. machiduneanjlji
alu Filip V-lu, tu alumta di la Cynocephalai (ma-nghios di Larisa di adzâ).
Perseu, ficiorlu alu Filip V-lu, chiru alumta di la Pydna (aproapea di Eleambu)
cu romanilji, tu anlu 168 n.h. Dupâ aestâ alumtă, Machidunia fu ampârtsâtâ tu patru
craturi (cu capitalili Amphipolis, Sărună, Pella, Pelagonia – Heraclea-Lyncestis, aproapea
di Bitulea di adzâ) dependenti di Roma. Dupâ ximutarea alu Andriscos, tu anlu 148
n.H.), romanilji apufusiră si-adară Macedonia provincie romană. Ditu 146 n.H., gretslji
tricurâ shi elj sum cumandul roman. Tu anlu 46 d.H. (dupâ Hristolu) si-adră provincia
Tracia shi tu anlu 106 d.H. romanilji lj-anăchisiră shi dacilji.
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Tu anlu 48 n.H. Cezar shi Pompei si-alumtară Pharsala (tu Tesalie). Fură
aproapea 70.000 di ashcherladz tu aestă alumtă. Multsă ditu ashcherladzlji alu Pompei
(tsi chiru alumta) nu s-turnară Roma, ama armasiră tu atseali locuri. Fură shi alti alumti
mări anamisa di ashcheri romani tu locurili iu, ma amânatu, aflăm armânj: la Philippi, tu
anlu 42 n.H. (alumta anamisa di Marc Antoniu shi Octavian, di unâ parti, Brutus shi
Cassius, di alantâ parti) shi la Actium, tu anlu 31 n.H. (alumta anamisa di Marc Antoniu
shi Octavian).

VIA
EGNATIA

Si-adrară ma multi colonii romani tu locurili amintati di romani tu Balcani. Tu
chirolu 146-125 n.H. si-adră Via Egnatia (la cumandul alu Gnaeus Egnatius, proconsullu
ali provincia Macedonia), tsi prindea si-adară ligâtura anamisa di coloniili romani. Via
Egnatia ahurhea di Dyrrachium (ma amânat Durazzo, adzâ Durrës) shi Aulona
(armâneashti Avlona, adzâ Vlorë, tu Arbinushie) shi s-dutsea câtâ Apirită (pritu
Heraclea-Lyncestis, Edessa, Pella, Sărună, Philippi) pânâ tu Poli. Armânjlji dzâsirâ ma
amânat ali Via Egnatia Calea Mari.
Apostallu Pavlu (tsi eara cetătsean roman) vini Philippi, Sărună shi Veria. Prota
comunitati crishtină ditu Evropa fu adrată di Pavlu tu Philippi. Tu limba armânească,
multi ditu zboarâli di thimeliu trâ pistea crishtină au arădătsină latină: Dumnidză,
crutse, bâsearică, pâtâgiuni, hlin, preftu, pângân, murmintu. Eali suntu un semnu câ
crishtinarea armânjlor s-featsi tu limba latină. S-nu agârshim câ, ma amânat, armânjlji
avură mari influentsă tu bâsearică di la grets.
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Antribări:
1)
Ună legendă ditu lumea armânească dzâtsi câ fârsherotslji strag ditu ashcherladzlji tsi zbura limba latină sh-tsi vinirâ Balcani cu
furnjia a polimlui anamisa di Cezar shi Pompei (suntu doauă legendi:
unâ dzâtsi câ fărsherotslji s-trag ditu ashcherladzlji alu Pompei, altâ –
ma pirifană – dzâtsi câ fărsherotslji s-trag ditu unâ parei di ashcherladz
alu Cezar, atsel tsi anăchisi). Tsi pistipsits ti aestâ legendă? Shtits shi altu
pirmith ti arâdâtsina a fărsherotslor?
2)
Shtits ma multi lumăchi di armânj? Shtits exiyisiri
populari ti arâdâtsina a alushtor lumăchi?
3)

Avets avdzâtâ cânticlu „La patru-tsintsi marmari”?

Marmarili eara (dupâ niscântsâ) chetsarli di pi căljiurili adrati
di romani. Shtits tsi s-angrâpsea pi aesti chetsari?
4)
Calea Mari tu limba armânească ari doauă noimi: Via Egnatia
shi moartea. Shtits cari easti ligâtura anamisa di doauăli noimi?
5)
Unâ theorie tu tsi mutreashti arâdătsina armânjlor easti ligatâ
di Calea Mari. Aestâ theorie bagâ tu isapi atsea câ Via Egnatia tritsea
pritu multi locuri iu bâneadzâ adzâ armânji. Theoria aesta dzâtsi câ
armânjlji suntu clirunonjlji a ashchirladzlor adushi ta s-veaglj Calea
Mari. Tsi minduits ti aestâ theorie? Mutrits unâ hartâ shi videts tsi hori
armâneshtsâ di adzâ suntu pi veacljea Cali Mari. Tsi grupi importanti di
armânji suntu nafoară di calea ali Via Egnatia?
6)

Cum dzâc armânjlji la Edessa?

7)
Earats vârâ oarâ Veria? Vidzut aclo vârâ loc tsi adutsi
aminti di Apostallu Pavlu?
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Cându alăncescu armânjlji tu isturie?
„Vuryarilji, unâ shi ună dupâ moartea a amirălui Ioan *Tzimiskes
n.m.], s-ximutară shi âshi aleapsirâ ti cumândari patru frats, David,
Moise, Aaron shi Samuil, tsi eara ficiorilji la un comite cu puteari
anamisa di vâryari; ti aestâ furnjie lâ si dzâtsea a fratslor Comitopuli [...]
Shi ditu aeshtsâ frats, David muri ayonjea, vâtâmat di niscântsâ vlahi
călitori, anamisa di Căstur shi Prespa la loclu tsi-lj si dzâtsi „Cupacilji
mushats”; iara Moise fu vâtâmat anda vru ta s-ljea Searlu, di unâ
cheatră arcatâ di pi mur.”
1) Textul easti angrăpsit di cronicarlu bizantin Yeoryios Kedrenos
(tsi bână tu etili XI-XII). Lucrili pirmithusiti ma ndzeană sfeatsiră la anlu 976 d.H. Mutrits tu textu shi videts di iu putets
s-duchits câ aestâ vâtâmari s-featsi la anlu 976.
2) Zborlu „călitor” tsi-l videm ma-ndzeană âlj minti multsâ
xităxitori. Niscântsâ ved tu el idyiul lucru cu atselj „kjelatori” tsi
eara adushi aminti tu cartsâli a vâsiljadzlor sârghi. Noima a
„zborlui” câlitor pari s-hibâ atsea di „cărvânar” ama sh-di
„vigljtor”.

3) La anlu 1979, R. Lăzărescu pripusi exighisea câ aeshtsâ vlahi
vigljea Via Egnatia/Calea Mari shi eara sum cumandul a
bizantinjlor. Ximutarea a vâryarilor ambudyisea emburlâchea pi
Calea Mari shi aesta fu furnjia ti vâtâmarea tsi s-featsi la anlu
976.
4) Istoriclu armân George Murnu, ndirisit vahi câ alăncim tu
istorie prota pritu un fânico, nu bâga ici besă pi textul al
Kedrenos.
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Numa a armânjlor
Videts câ tu textul al Kedrenos, armânjlji suntu aspushi cu
numa vlahi shi ashi s-fatsi tu aproapea tuti cărtsâli bizantini. Suntu ma
multi exighisi tu tsi mutreashti cum agiumsi s-hibâ ufilisită numa di
vlah. Atsea ma arăspândita (sh-ma pisipsita di dunjeai) easti atsea câ
numa tricu di la ghirmani la slavi sh-di la aeshtsa la bizantini.
Ghirmanjlji ufilisea Walh prota ti celtsâ, di apoia ti celtsâlji romanizats
shi, di apoia, ti miletsli romanizati. Zborlu ghirman Welsch s-ufiliseashti
adzâ em ti italjeanj, em ti francezi/gali. Tu ghirmană, zborlu avea shi
noima di „xen”. Tu eta IX zborlu easti ufilisit sh-di slavi (vlachŭ). Di aclo
treatsi la grets. Multsâ armânj bâna tu cratlu vâryârescu. Anda
bizantinjlji lâ u puturâ a vâryarilor, atselj armânji tricurâ iara sum
cumandu bizantinu. Năili nicuchiri loară ti armânji numa di la vecljlji
nicuchiri.
„ ... atselj tsi duc unâ bană
nomadă,

număsits

tu

limba

di

aradhă ca vlahi...”
Textul aestu, angrăpsit di

Ana Comnena
câtâ la anlu 1148, fu furnjie di
cărshelju/mintitură, câ tse dusi la mintireaja
vlah=nomad=picurar.
Armânjlji suntu cunuscuts cu multi numi.
Adutsem aminti aoa: vlahi, tsintsari, ciobani. Elj âshi dzâc armânji i rămănji
(fărsherotslji).
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Antribări shi themi:
1) Shtits cari easti dyeafuraua anamisa di vlah shi valah?
2) Zborlu vlachŭ alănceashti prota tu biografia anonimă alu Metodie.
Câftats textul sh-videts tu tsi context alănceashti aestu zbor. Shtits
cari fu Metodie? Shtits tsi mileti eara Metodie?
3) Câftats zboarâli ufilisiti di lehi (polonezi) shi mageari (unguri) ti
italjeani sh-ti români.
4) Numa „vlah” easti adzâ, niscânti ori, prusvulusitoari tu Grâtsie. Shtits
câ tse? Suntu multsâ armânji ditu Grâtsie, adzâ, cari dzâc câ suntu
elini (nu grets, mea elini). Tu zămani, zborlu elin pi armâneashti avea
noima di pângân. Câftats noima a zborlui elin la armânjlji di adzâ, ditu
Grâtsie.
5) Câftats noima a zborlui „cutsovlah”. Tsi minduits? Easti aestâ numâ
prusvulusitoari?
6) Numa tsintsar apari ma multu la armânjlji tsi bânarâ Sârbie. Niscântsâ
dzâc câ tsintsar yini di la multa ufiliseari a sonlui „ts”. Altsâ dzâc câ
yini di la „Tsintsea Legiuni Macedonică” ditu ashcherea romană shi
altsâ dzâc câ ari noima „hililji a Cezarlui”. Voi tsi pistipsits?
7) Di iu yini numa cioban ti armânji shi tsi noimă ari?
8) Câftats shi alti pârnonj ti armânji!
9) Câ tse au armânjlji ahânti numi? Tsi aspuni aestu lucru ti elj?
10) La anlu 945, amirălu bizantin Constantin Porphyrogenetlu, ufilisea
zborlu romanoi ti atselj tsi zbura unâ limbă di arâdatsină latinichească
tu amirăria bizantină. Atselj tsi zbura greaca, s-cljma romaioi. Ti
romanoi, Constantin dzâtsea câ „vinirâ di Roma shi poartâ aestâ numâ
pânâ tu dzuua di adzâ”. Tsi minduits ti atsea câ gretslji ufilisirâ numa
vlach sh-nu atsea di romanoi, ufilisitâ di amirălu bizantin?
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Tu chirolu bizantin
Bizantinlu Kekaumenos (tu un textu angrăpsit iuva anamisa di anjlji 10751078) nâ alâsă ma multi hâbări tsi angreacă ti lumea armânească. Năs dzâtsi ti
paplu a lui, Niculitsa, câ fu bâgatu tu thesea di cumândar militar a vlahilor ditu
Eladă, la anlu 979 i 980, di amirălu bizantin Vasili II-lu.
Dupâ tsi Vasili II lâ u putu a vâryarilor, deadi nom ti organizarea a
bisearicâljei (la anlu 1019 i 1020). Vlahilji ditu Vâryârie prindea si ascultâ di
Arhiepiscoplu di Ohârda. Tu scamnili di Justiniana Prima (arhiepiscopie adrată
di Justinian shi clirunumsitâ di arhiepiscopia di Ohârda) eara hiptu shi atselu a
vlahilor (dzâs shi scamnul di Vreanoti, vahi câsâbălu Vranje di adză).
La anlu 1066 fu mari ximutari Tesalie ti furnjia a dărilor câftati (tu
chirolu a amirălui Constantin X Ducas). Kekaumenos pirmithuseashti tsi s-featsi
tu aestâ ximutari. Elu adutsi aminti protili căpii di armânj, tu câsâbălu Larisa:
Verivoi Vlahlu shi Slavota alu Carmalac. Aesta aspuni câ avea armânji avuts tsi
bâna tu pulitii sh-nu mashi picurari tsi bâna tu muntsâ. Kekaumenos nâ
zburashti sh-ti adetea a armânjlor ta s-bâneadzâ veara tu munti shi iarna tu
câmpu.
Numa di Vlahia alănceashti prota anvârliga di anlu 1166 tu
angrăpserili a rabinlui Beniamin di Tudela (tsi bână anamisa di anjlji 11301173; nâs adră unâ cali ditu Hispanie pânâ tu Ierusalim shi tricu shi pritu
locurili iu bâna armânji). Mutrits tsi dzâtsi Beniamin: „Aclo *Lamia; tu Grâtsia di
Mesi, adzâ. Aclo easti unâ stâvruseari a căljiurilor dit Tesalie.+ ahurheashti
Vlahia, a curi bânâtori suntu tu munti shi tsi u poartâ numa di vlahi. Tu alâgari
suntu ca zârcadili; elj dipun tu vâsâlia a gretslor ta s-furâ shi sâ-lj calcâ. Canâ nu
poati si s-ampuliseascâ cu elj, nitsi un amiră nu poati s-lâ bagâ fârnu. Arădzli
crishtini nu para li tsân shi a cilimeanjlor lâ bagâ numi di uvrei, ti cari furnjie
niscântsâ dzâc câ suntu soi di uvrei shi pi uvrei âlj luyursescu frats a lor. Sampulisescu cu măturilji ama nu-lj calcă shi nu-lj vatâmâ cum adarâ cu gretslji.
Bana a lor easti nafoară di nomurili ali amirărie/nomlu elj lu au tu supani.”
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Themi:
1)
Videts iu easti adzâ câsâballu Vranje! Tsi hori armâneshtsâ suntu,
adzâ, aproapea di Vranje?
2)
Câftats tsi dzâtsi Kekaumenos ti vlahi/armânji. Va s-videts câ cadurlu
a armânjlor nu easti mushat. Avets exighisi ti aestu lucru? Mutrits s-achicâsits
cum s-dusi ximutarea ditu 1066. Videts tsi featsi cumândarlu Niculitsa tu aestâ
ximutari. Murnu dzâtsi câ Niculitsa eara armân. Suntu provi ti aestu lucru?
Câftats-lj!
3)
Cari s-hibâ furnjili ti cari dzâtsea Beniamin di Tudela câ armânjlji sluyursescu soi cu uvreilji?
4)
Ghivasits textul: „Dupâ avinarea a cupiilor shi a vlahilor di la Ayilu
Munti, tu loc sâ-lj hăristusească al Dumnidză câ dipârtă unâ uryie mari tsi
vatâmâ, câ pritu culâseari Dumnidză nâ agiută shi ashi chischinipsi Ayilu Munti,
muntili aleptu di Dumnidză ta s-bâneadzâ tu el, căluyărilji s-jilea ma multu shi
s-bâtea cu bushili tu cheptu. Shi eara la Ayilu Munti frimtari mari ca tu Misirie.
Sh-adutsea aminti di mâcărili di Misirie, di cărnuri, di tingireadzli di la mayiryio,
di tseapă, aljiu shi himunits, câ părintsâlji di Athos nu putea s-agârsheascâ
bunetsli a vlahilor: hareili shi andamusili, laptili, cashlu shi lâna, uspetsurili,
emburlâchea cu elj (dimi anamisa di căluyări shi vlahi), ambitâturili tsi di la
Zarzavuli vinirâ. Avea intratâ draclu tu inima a vlahilor, câ tse avea cu elj shi
muljerili a lor, alăxiti tu stranji di bărbats, stranji picurăreshti; pâshtea cupiili,
agiuta la mânâstiruri, adutsea a căluyărilor cashu, lapti, shiac, cutsea shi pâni,
eara huzmichearilji vruts a căluyărilor. Lucurli
arshinoasi adrati di elj nu pot s-hibâ nitsi pirmithusiti,
nitsi avdzâti.”
Aestu text fu angrăpsit anvârliga di anjlji 1100-1104.
Easti unâ cumată ditu unâ carti pitricutâ anamisa di
amirălu bizantinu Alexios Comnenlu shi Patriarhul
Nicolae ditu Poli. Tu aesti documenti sâ spuni shi câts
armânj bâna atumtsea la Ayilu Munti: 300 di fumelj.
Cari easti cadhurlu a armânlui ditu textul di mandzeană? Câftats plirufurii ti arădătsina a Comnenilor.
Istoriclu armân George Murnu pistipsea câ fumealjea
a Comnenilor eara di arădătsină armânească. Elu sandrupa pi unâ variantă (tsi nu s-mata află) ditu jurnallu alu Beniamin di
Tudela tsi dzâtsi: *Manuel Comnenlu+ „avea vreari ti vlahi, tsi eara idyea mileti
cu nâs”. Murnu dzâtsi câ armânjlji bânarâ ghini tu chirolu cându cumăndăsiră
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Comnenilji. Aeshtsâ amiradz deadirâ nom (dzâtsi Murnu) ca armânjlji s-poată
s-hibă tu ashcherea bizantină, cu idyili ndrepturi ca gretslji. Tu un nom ditu
1094 (dat di amirălu Alexios Comnenlu), tsi zbura di armânjlji tsi pâshtea oili,
ishea tu padi câ elj si-ncljna ndreptu a amirăllui sh-nu la vârâ chihâie local.Tsi
pitipsits ti minduita alu Murnu?
Manuel…

Alexios

5)
Tsi soi eara Manuel
Comnenlu
cu
Alexios
Comnenlu? Câftats textul a
cronicarlui Ioan Kinnamos iu
sâ zburashti ti vlahilji tsi fură
(la anlu 1166) tu ashcherea
bizantină tsi dusi si si-alumtă
cu ungurilji/magearilji. Nu fu
prota oară anda armânjlji adra
unâ scuadră ahoryea tu
ashcherea
bizantină.
Ari
documenti tsi zburăscu di ună scuadră armânească tu ashcherea a amirălui
bizantin Constantin VIII-lu, la anlu 1027, ashcheri tsi s-dusi si si-alumtă cu
sarazinilji tu Sicilia. Câftats ma multi plirufurii ti aestu moment.

….

6)
Cronicarlu bizantin Yeoryios Pachymeres zburashti ti vlahilji tsi bâna
ninga Poli shi tsi fură mutats, la anlu 1285, tu Asia Njică câ tse amirălu bizantin
(Andronic II-lu Paleologlu) nu avea pisti pi elj. Nu mashi câ furâ mutats, ama
fură bâgats ta s-pâltească shi dări mări. Dupâ niscântsâ anji, lâ si deadi izini si
s-toarnă tu Trachie, iu bâna ma năinti shi elj fură axi ta sâ-shi discumpârâ casili
tsi furâ a lor. Câftats ma multi hâbări ti aestu ivent! Câ tse pistipsits câ furâ
deportats atselj armânji? Mutrits shi analizats tsi dzâtsi Pachymeres ti vlahi:
„mileti di oaminj tsi s-duchescu ghini tu locurili iu s-urdină cu zori, cari au
lucru di picurari ama shtiu shi si si-alumtă...”
7)
La anlu 1299, tu thema Boleron-Mosynopolis-Sear-Strymon, doi
muhtari bizantini furâ ampulisits di „apalili minati di yin a vlahilor”. Unlu di elj,
Bardales, fu vâtâmat. Alantul, Panaretos, ascâpâ shi câftă culăsearea
armânjlor, lucru tsi nu s-featsi, pânâ tu soni (vahi ti furnji polititsi). Câftats ma
multi ti aestu iventu la anvitsatlu bizantin Maximos Planudes. Câftats exighisi ti
tsi s-featsi cu doilji muhtari bizantini. Ti cari itii imaginea a vlahilor easti cirucă
la cronicarilji bizantini? Câ tse armânlu easti mutrit ca prudot, nipulitipsit,
varvar shi arău?
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Vlahiili
Vidzum câ protlu tsi zburâ ti Vlahia fu uvreulu Beniamin di
Tudela. Ama cu chirolu ishirâ tu padi ma multi Vlahii: Vlăhia Mari,
Vlăhia Njică (tu Etolia shi Acarnania), Vlăhia di Nsus (unâ cumatâ di
Ipir), Vlăhia Albă (cratlu a Asăneshtilor; numa Vlăhia Albă nu easti dip
sigură), shi ma amânat, Ungro-Vlahia shi Bogdanovlahia (i MoldoVlahia); fură multi alti Vlahii tsi nu li adutsem aminti aoa. Sigura, nu
tuts bânâtorilji ditu aesti Vlahii eara vlahi. Lucurlu tsi nu easti ici
limpid easti ligâtura anamisa di aesti Vlahii, ligâtura anamisa di vlahi
shi valahi (armânji shi români), shi tsi eara vlahilji ditu cratlu a
Asâneshtilor?

Vlăhia Mari
Shtim câ la anlu 980, armânjlji di Tesalie avea unâ scuadră militară a
lor, cumândâsită di Niculitsa. Ma amânat, la anlu 1066, armânjlji s-mutară shi
elj contra a amirălui bizantin Constantin X Ducas. Dupâ tsi Polea fu loată di
cruciatslji ditu Ascăpitată, Vlăhia Mari fu unâ autonomie locală cumăndăsită di
un toparh, tu chirolu 1204-1214. Vlăhia Mari ncurpiljea Tesalia cu muntsâlji
Hashi, Eleambul shi Pindul. Shtim câ Taronas eara fumealjea tsi cumândâsea
aestu „crat”, cu capitala Neopatras. Murnu pistipsea câ Taronas eara fumealj
armânească shi adutsi ca provă atsea câ tu eta 19 eara unâ fumealj Taru tu
Avdhela (Taron, Taronas suntu formili grâtsizati a alushtui numi). Vlăhia Mari
agiumsi anarga sum autoritatea a Despotatlui di Ipir. Năinti di anlu 1259,
Taronas shi-u mârta feata pi Iani, ficiorlu alu Mihali II-lu Anghelos Ducas
Comnenlu, despotlu di Ipir. Taronas u deadi vâsilia ca prică ti feată. Vlăhia Mari
avu „domnu” ditu dinastia ipirotă. Dupâ tsi fu (la anlu 1309) tu polim cu
Compania Catalană, Vlăhia Mari tricu diznău la Amirăria Bizantină, ama tut cu
regim di autonomie. Tu unâ cartă ditu 1342, Ioan Cantacuzino (regentlu ali
amirărie) u da Marea Vlăhie alu Ioan Anghelos; tu atsea cartă si zbura ti
autonomia a ljei politică. Dupâ moartea alu Ioan Anghelos (1349), Vlăhia Mari
fu acâtsatâ di sârbul Shtefan Dushan (tsi sh-u loă shi numa di conte ali Vlahie).
Ma amânat, Simeon Urosh, fratili alu Dushan, shi-u bâgă curuna di vâsilje ali
Vlăhia Mari tu pulitia Târcol. Vlăhia Mari armasi sum cumandu sârbescu pânâ
fu acâtsatâ di turtsâ.
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Taifa Asan shi cratlu a lor
Armânjlji shi românilji suntu pirifanj cu tsi tor alâsarâ
Asăneshtilji tu isturie. Doauăli milets dzâc câ taifa Asan eara di
soia a lor. Easti aestu lucru dealithea? Ma s-mutrim cu mintea
aratsi, s-pari câ aestâ taifă eara ditu unâ lumachi di vlahi,
dyeafură

sh-di

lumachea

românească,

sh-di

lumachea

armânească. Istoriclu bizantin Nicetas Choniates (mortu la
1217) angrăpseashti ti „varvarlji ditu muntsalji Haemus, tsi vâr
chiro s-cljma misieni shi tora s-dzâc vlahi” (ditu aestâ fântânâ
duchim câ aestâ lumachi di vlahi s-tradzi ditu unu populu
romanizat ditu Moesia). Suntu theorii tsi dzâc câ meglenitslji
(tucanjlji, cum lâ dzâc armânjlji, vlasi, cum âshi dzâc elj) s-trag
ditu aestâ lumachi di vlahi ditu cari ishi shi taifa Asan.
Armâni unâ antribari tsi angreacă: tsi ligâturi eara anamisa di
aesti lumăchi di vlahi? S-duchea elj ca tsiva soi? I mashi limba
eara elementlu chino/comun?

Ximutarea a fratslor Asan ahurhi tu
bitisita alu 1185, dupâ tsi normandzâlji acâtsarâ
Săruna. Fratslji arâspândiră zborlu câ Sâmtul
Dimitri lu alăsă câsâbălu tsi-lu vigljea (Săruna)
shi vinj ta si s-curdisească tu băsearica adrată di
elj Târnova (capitala a „cratlui” vlaho-vâryar,
adrat di fratslji Asan). Angrică, vahi, aestu lucru
ama shi atsea câ năulu amiră bizantin (Isaac II-lu
Anghelos) bâgă bidelje/dări (ta s-adună pâradz
ti numta tsi lipsea si u adară); a vlahilor lă si
câftară oi. Di aoa ahurhi ximutarea tsi trundui
amirăria bizantină.
Alu Caloian (fratili ma njic) âlj si bâgă
cârună di vâsilje a cratlui vlaho-vâryârescu tu
dzua di 8 di Brumar 1204, tu câsâbălu Târnovo.

23

Armânjlji – Figures and facts

Aestâ
pricunushteari sfeatsi pritu Papa di
Roma (tsi-lu pitricu
Târnovo, ti aestu
iventu, cardinallu
Leon Brancaleoni).
Caloian alăxi ma
multi cărtsâ cu
Papa Inochentie
III-lu.

Papa âlj angrăpsi alu Caloian: „Noi avdzâm câ
strâpâpânjlji a tăi suntu ditu dămară a câsâbăllui
nobil Roma, sândzâli a tău chibar di aclo yini.”
Caloian tricu la pistea catolică/latină; bâsearica vlahovâryară tsânea di Roma (pânâ la anlu 1235). Unâ leghendă
dzâtsi câ atumtsea anda muri, la anlu 1207, Caloian fu
vâtâmat, cu gilitlu, di Sâmtul Dimitri.
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Themi:
1) Shtits tsi va s-dzâcâ zborlu ciri-biri? Ama zborlu mauro-vlahi?
Câftats cât cama multi informatsii ti miletsli tsi poartâ numa
vlahi. Tsi ligâturâ easti anamisa di aesti populi?
2) Unâ exighisi ti zborlu cutsovlach easti atsea câ va s-dzâcâ vlah
ditu Vlăhia Njică (zborlu cutso easti exighisit aoa pritu zborlu
turtsescu küçük, tsi va s-dzâcâ njicu pi armâneashti). Câftats shi
alti exighisi ti zborlu cutsovlah.
3) Cumăts ditu Notlu/Sudlu ali Vlăhia Mari armasiră sum
cumandul catalan pânâ câtâ bitisita a etâljei XIV. Capitala
Neopatras (apari sh-cu numa Patria, Patras) tricu la catalani.
Catalanlu Ramon Muntaner dzâtsi câ „Vlahia easti vâsâlia nai
ma ayră/ascură ditu lumi”. Câftats tsi dzâtsi cronicarlu catalan ti
aesti isturii cu catalani shi vlahi. Videts tsi s-featsi tu eta XIV tu
locurili iu bâna armânji (câti milets tricurâ pritu aesti locuri?).
Mutrits harta shi videts iu easti adzâ Neopatras. Câftats
hlambura tsi u avea ducatlu catalan di Neopatras. Cu tsi
hlambură armânească undzeashti?
4) Numa Asan yini di la zborlu turtsescu esen tsi va s-dzâcâ
sânâtos shi itru. Cum agiumsi unâ ahtari numâ s-hibâ purtatâ di
niscântsâ vlahi? Câftats exighisi!
5) La anlu 1091, amirălu bizantin Alexios Comnenlu lâ u putu a
pecenegilor tu alumta di la Lebunion. Alexios deportă unâ parti
di aeshtsâ pecenegi, deadun cu huzmichearilji a lor vlahi, tu
naia Meglenia. Niscântsâ pistipsescu câ meglenitslji u au
arădătsina tu aeshtsâ diportats. Câftats provi ti aestâ theorie!
Aflats shi alti theorii tu tsi mutreashti „dămara” a meglenitslor!
Voi tsi pistipsits ti aestâ lumachi di vlahi? Shtits iu bâneadzâ
adzâ meglenitslji?
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6) Arhigollu bizantin Alexios Vranas anăchisi tu alumta di la
Demetritzes (adzâ, Sidirokastro, nu alargu di Sear) cu
normandzâlji ditu 1185. Fu pitricut ta s-dânâseascâ ximutarea
vlaho-vâryârească a fratslor Asan. Nu vru shi s-mută shi el
contra a bizantinilor. Cari pistipsits câ furâ furnjili? Shtits armânj
cu numa Vrana?

7) Nu s-ved tu cărtsă ligături anamisa di Vlăhia Mari shi cratlu a
fratslor Asan. Ma multu, cumăts ditu Vlăhia Mari tricură la
cratlu vlaho-vâryârescu, la anlu 1220. Un altu njicu „crat” vlah,
cumândâsit di Dobromir Hris, (cu capitala pi arâulu Vardar) fu
anăchisit di Caloian. Tsi putem s-duchim ditu aesti alumti? Eara
conshtiintsa câ vlahilji suntu un popul? Câftats s-videts cum
eara craturilji tu atsel chiro. Avea aesti craturi caracter ethnic?
8) Videts tsi noimă au zboarâli latin shi catolic tu limba
armânească. Li ufilisii ghini ma-ndzeană? (iu s-dzâtsi cum
Caloian shi-alăxi pistea)

9) Câftats s-aflats ma multi ti cratlu vlaho-vâryârescu! Câftats unâ
hartă cu sinurili a alushtui crat. Tsi locuri cu armânji eara tu
aestu crat?
10) La anlu 1205, Caloian amintă alumta di Adrianopole cu
ashcherea „frântsească” (amirălu Balduin fu acâtsat sclavu). Câ
tse aeshtsâ „frântsâ” nu s-featsiră sots cu vlahilji (maca avea
idyea arădătsină romană), mea furâ tu polim? Videts câ tu
limba armânească, frâncu va s-dzâcu nu mash francez, ama shi
european, occidental (Tache Papahagi dzâsi câ zborlu intră tu
limba armânească tu etili 9-12, tu contextul istoric ti cari
zburâm).
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Tsi ligâturi suntu anamisa di
români shi armânji?
Endophi i vinits di altuiuva?
Protlu cronicar bizantin tsi scoasi tu padi theoria câ armânjlji
suntu migrats fu Kekaumenos:
„Câ aeshtsâ suntu atselj ashi număsitslji daci, dzâshi shi
besi. Elj bâna ninga arâurili Dună shi Saos, arâu tsi tora âlj
dzâtsem Sava, iu bâneadzâ tora sârghilji, tu locuri tsi fisea li
nvârtushe multu shi iu s-intră cu zori. Andrupâts pi aesta,
aspusiră taha sutsată shi ncljnari câtâ amiradzlji di vârâ chiro
a romeilor, shi ishirâ ditu locurili a lor ta s-calcâ locurili a
romeilor.. Ti atsea romeili s-cârtirâ, ascularâ polim contra a lor
shi-lj

zmurticarâ.

Aeshtsa

fudzirâ

di

aclo

shi

s-

arâspândirâ/scrupsirâ tu tut Ipirlu sh-tu tutâ Machidunia; nai
ma multsâ s-curdisirâ Elada.”

Aestu text easti di la anjlji 1075-

1078.
Ioan Kinnamos, istoric bizantin, dzâtsi, anvârliga di 1180, ti
arâdâtsina a armânjlor: „ ... vlahi, ti cari s-dzâtsi câ suntu
colonilji di zămani a atsilor ditu Italie”.
„Lipseashti s-dzâtsem aoa câ anamisa di Machidunia,
Achaia shi Sărună, ari un popul mari shi arăspândit, tsi scljeamă blazi, tsi fură tu zămani picurarilji a romanilor; ti
furnjia a loclui bun shi mplin di virdeatsă, bâna tu Ungarie, iu
s-afla păshunili a romanilor. Ma amânat furâ avinats di
unguri/mageari shi viniră tu aesti locuri [dzâsi ma-ndzeană,
n.m.]. Elj au, di primansus, multu cashu bun, lapti shi carni,
ma multu ca alti populi. Vâsâlia la aeshtsâ vlahi, tsi easti mari
shi avută, fu acâtsată tută di ashcherea a printslui/vasiloplui
Carol [de Valois n.m.]; ea easti pi ninga Grătsia.”

Aestu text easti
unâ cumată ditu Descriptio Europae Orientalis, unâ carti angrăpsită la
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anlu 1308 di un căluyru anonim.
„Cata cum easti shi laolu tsi bâneadză di Dacia
pânâ tu Pindu, cari s-tindi tu Tesalia. U poartă numa di
vlahi

shi

niscântsâ

shi

alantsă.

Shi

nu

pot

ta

s-

exighisescu shi s-dzâc cari ditu aeshtsa la cari vinirâ. [...]
Vlahilji tsi bâneadzâ la muntili Pindu zburăscu idyea
limbă cu dacilji shi shi-u aducu cu dacilji di la Istru.”

Textul aestu easti angrăpsit, anvârliga di 1470, di avdzâtlu cronicar
bizantin Laonic Chalcocondyl.
Di la cronicarilji bizantini tricură aesti idhei la atselj românj.
Protlu român tsi angrăpsi ti armânji fu Miron Costin. Aestu dszâsi la
anlu 1684: „Tut ashi, Macedonia easti unâ colonie romană,
cu idyea limbâ cu a noastră, ama ma aprucheatâ di
italiană

dicât

zburarea

a

noastră.

Gretslji

lâ

dzâc

cutsovlahi, tsi va s-dzâcâ vlahi shcljopi, câ tse shcljoplji
shi lândzidzlji ditu ashcherea romană armânea aclo.
Easti aclo un loc mari tsi s-cljeamă Romania [Rumelia,
cum âlj dzâtsea turtsâlji n.m.] shi atsel loc easti colonie
romană.”

Dimitrie Cantemir angrăpseashti la 1716 ti emigrarea a
vlahilor: „Dimi aestâ Vlahie di Moesia, easti unâ parti ditu Valahia
Mari, tsi va s-dzâcâ Dacia atsea veaclj, iara bânâtorilji a ljei suntu tsi
armasi ditu atselj romani adushi di amirălu Aurelian ditu Dacia tu
Moesia. Nu poati s-acatsă canâ ncheari câ ditu aeshtsâ români stradzi popullu românescu tsi bâneadzâ nica shi adzâ tu tut Ipirlu shi
anvârliga di Ianina, aesta u aspuni limba, câ shi elj zburăscu
româneshte, ama asparsirâ latina cu limba grâtseascâ shi atsea
arbinesă, ashi câ noi mizi âlj achicăsim shi elj mizi nâ achicâsescu noi,
ti atsea lâ dzâc gretslji cutsovlahi, tsi va s-dzâcâ „vlahi shcljopi”, ti
atsea câ sh-tu adets, sh-tu limbă, canda shcljoapică.”
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Tu chirolu modern, ma multu lingvishtsâlji (ma putsân
atselj di arădătsină armânească, tsi nai ma multsâlj andrupârâ
theoria câ armânjlji suntu endophi) u andrupârâ theoria câ
armânjlji migrarâ câtâ Not/Sud. Istorianilji andrupârâ ma multu
theoria câ armânjlji suntu endophi/autohtoni. Suntu niscântsâ
tsi andrupăscu theorii „mixti” iu s-dzâtsi câ armânjlji suntu
autohtoni

ama,

pisti

elj,

viniră

shi

niscânti

lumăchi

romanizati ditu Nordul ali Hanimusă Balcanică.
Lingvishtsâlji andrupăscu theoria ali migratsie câ tse
vor ta s-exighisească uidiserili anamisa di limba română shi
limba armânească. Ama suntu ca baia argumenti lingvistitsi ti
autohtonia armânjlor. Un argumentu easti numa armânească ti
niscântsâ câsâbadz/hori, cata cum Sărună, Lăsun, Băiasa. Aesti
numi suntu unâ provă ti atsea câ armânjlji bâneadzâ di multu
chiro tu aesti locuri. Alti argumenti suntu ligati di niscânti
zboarâ armâneshtsâ cu arâdâtsină latină (tsi nu suntu tu limba
română)

shi

aspun

arâdâtsina

meridională

a

limbăljei

armânească: hicu, păljur (arburicu cu schini tsi creashti
Tesalie), peryură, yirghină (lumachi di lavru) shi altili.
Uidiserili

di

limbă

anamisa

di

limba

română

shi

atsea

armânească pot s-yină nu ditu atsea câ doauăli populi bânarâ
unu chiro tu idyiul loc, ama ditu atsea câ doauăli limbi s-trag
ditu latina balcanică.
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Themi:
1)
Istoriclu Neagu Djuvara adră unâ critică ti textul alu Kekaumenos sh-ti atselj
tsi ufilisescu aestu textu ca provă că armânjlji dipusiră ditu Njeadzănoapti tu locurili iu
bâneadzâ adzâ. Câftats textul alu Djuvara shi adrats unâ analiză ti argumentili a lui.
2)
Ioan Kinnamos angrăpsi ti sirta a vlahilor tu un textu iu zburashti ti unâ
ashcheri bizantină (cumândâsită di Leon Vatatzes) pitricută (la anlu 1166) si si-alumtă
cu ungurilji. Tu aestâ ashcheri eara shi unâ scuadră di vlahi. Mutrits s-aflats ma multi ti
controversa anvârliga di moabetea di iu eara vlahilji ditu atsea scuadră!
3)
Câftats cari fu printslu Carol di Valois, adus aminti tu Descriptio Europae Orientalis.
Easti vâsâlia a vlahilor ditu aestu textu Vlăhia Mari? Câftats tsi va s-dzâcâ atsea câ
ashcherea alu Carol u anăchisi vâsilia a vlahilor! Ti cari ashcheri easti zborlu?
4)
Tsi achicăseashti Chalcocondyl pritu daci? Câftats textul alu Chalcocondyl tu
vârâ limbă di mari urdinari shi videts cum putets s-lu tritsets pi armâneashti. Turnarea
tu altă limbă angreacă multu. Ari apridutseri dupâ Chalcocondyl iu s-dzâtsi câ vlahilji di
la Pindu „suntu frats” cu atselj di la Istru/Dună.
5)

Dimitrie Cantemir angrăpseashti la anlu 1714 ti atsea câ armânjlji nu

mintescu curunili (nu ljea nveasti xeani sh-nitsi nu da feati la xenji) shi li tsân cu

multâ puteari arădzli veclj. Câftats tsi angrăpsi Cantemir (tu tuti cărtsâli a lui) ti

armânji. Videts tsi angrăpsi shi stolniclu Constantin Cantacuzino ti armânji. Elu
cunuscu ghini ma multsâ armânji: emburlu Pano Pepano, tsi-lu agiută Italie, shi
anvitsatlji Gherasim Vlahlu (tsi fu dhascal alu Cantacuzino tu Poli) shi Arsenie

Caluda (nipotlu alu Gherasim), tsi fu dhascal alu Cantacuzino la colegiul cotunian di
Padova (iu Caluda eara rector).

6)
Lingvishtsâlji români adrară unâ reconstructsie ti atsea tsi elj număsescu
străromâna i româna comună, limba tsi fu la arădătsina a limbilor romanitsi tsi sâ
zburascu tu Evropa ditu Not/Dată (Sud-Est). Câftats s-aflats ma multi ti cum s-adră
aestă reconstructsie shi cum s-aspuni aestu „constructu”, străromâna.
7)
Câftats hâbări ti atsea tsi easti luyursită ca unâ provă di limbă latină balcanică: torna, torna
(dupâ Theofilact Simacatta, ahurhita di eta VII) i torna, torna, fratre (dupâ Theophan Confesorlu, mortu la anlu
818). Aesti zboară fură dzâsi tu unâ alumtă anamisa di romani shi avari ditu anlu 587. Unâ furtie achishură di
pi unâ mulă. Sotslu a atsilui cu mula âlj gri ta s-aibâ angâtan di sâmarlu câdzut. Ashcherladzlji luyursiră zborlu
torna ca cumandu militar (di turnari, trâdzeari nâpoi, retragere). Câftats texti tsi adară analiză ti aestu iventu.
Câftats exighisili a anvitsatslor. Dats exighisea a voastră ti tsi s-featsi la 587!
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Tu chirolu a turcului
Sultanlu turc Murat II-lu u acâtsă Tesalia. Ti bidelje/dări shi
borgi militari, armânjlji âshi tsânurâ vecljli pronomii/privilegii. Ti atsea,
armânjlji di Tesalie avurâ unâ scuadră tsi fu tu ashcherea turcă tsi
acâtsă Polea (la anlu 1453). Sh-tu alantă ashcheri, tsi u apâra Polea,
eara armânji. Suntu dipu putsâni tăpii/acti ti regimlu a armânjlor tu
chirolu a turcului. P. Aravantinos bâgă tu carti, la anlu 1856, unâ veaclj
traditsie tsi dzâtsea câ, la anlu 1537, sultanlu Suleiman Protlu adră 15
armatolati/capitanati. Fură tsintsi capitanati tu Ipir, Etolia shi Acarnania:
Malakasi, Giumerka, Xeromero, Lidoriki, Venetiko. Tsintsi tu Tesalie:
Eleambu, Agrapha, Hashia, Mavrovouni, Patragiki. Shi tsintsi
Machidunie: Veria, Servia, Lăsun, Grevena, Milia.
Oaminjlji ditu armatolati eara elefteri. Borgili a lor (militari shi
pâradz tsi lipsea dari la amirăria turtsească) shi statutlu a lor eara
zugrăpsiti di adet-i eflaqiyye, adetea a vlahilor. Borgea militară eara
vigljearea a dirvenilor shi acâtsarea a atsilor tsi adra câtrăts
(cleftsâlji/furilji tsi câlca horili). Capitanatili eara autonomi. Armasi
traditsia cari dzâtsi câ armânjlji pâltea dărili a lor la Sultana Valide (dada
a sultanlui) shi aesti dări eara ma multu un semnu di tinjie (câ tse nu
eara mări).
Tu anlu 1637, sultanlu Murat IV-lu, duchimăsi si-alăxească
sistemlu a capitanatelor, ama pânâ tu soni aestu lucru nu ishi. Featsi
aestu lucru câ tse, vahi, niscântsâ armătuladz alumtarâ contra a
turtsâlor. Lucurlu easti câ tu eta XVII, armatolatili ahurhiră sâ-shi cheară
anarya pronomiili. Di atumtsea ahurhiră cârvanarilji si-aibă ma mari
puteari shi, di apoia, emburilji.

Armatolatul/capitanatlu eara cumândâsit di un capidan. Elu
eara agiutat di un pălicar (adjunct). Ashcherladzlji di aradhă eara
armătuladzlji. Pălicar yini di la zborlu ti dzeaditlu nai ma mari (suntu
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armânji tsi dzâc pălicar, ama altsâ
dzâc pilicar ti aestu dzeadit). Ti
zborlu armătulă anvitsatslji nu
suntu sinfuni. Niscântsâ dzâc câ
yini di la zborlu turtsescu martoloz
(unâ categorie di ashcherladz),
altsâ dzâc câ yini ditu limba
catalană. Ioan Carageani dzâtsea
câ zborlu yini ditu armâneashti
(vedz zboarâli armă, armată shi
noimili a lor).
Turtsâlji tinjisirâ nomurili
dupâ cari bâna armânjlji shi ljalâsarâ si-shi ndregă elj bana cum
shi shtea ditu chirolu veclju.

„Institutsiili” tsi vigljea bana a armânjlor
eara ausheaticlu (adunarea a aushilor) shi celnicatlu.
Celnic yini ditu zborlu slav čelo, tsi va s-dzâcâ frâmti. Celniclu
cumândâsea unâ fâlcari tsi putea si-aibă anamisa di 20 shi 200 di
fumelj. Celniclu avea tutâ putearea tu fâlcari ama avea shi tutâ borgea.
Lipsea si-apufâseascâ locurili di arniu, locurili ti păshteari ti cupiili di oi
(atumtsea anda atsea fâlcari nu eara nicuchirâ pi vârâ munti), elu pâltea
dărili, ghimbruchea/vama, elu avea angâtan di picurari, elu zbura cu
mărilji ditu chivernisea turtsească i di la dhimarhii. Elu giudica, elu
culăsea. Anvitsatslji dzâc câ institutsia celnicatlui ari rădătsina năinti di
slavi, mashi câ shi-u loă numa di la slavi, tu chirolu a protlui tsarat
vâryârescu. Tu chirolu a turcului, alănci shi zborlu turtsescu chihâie ti
celnic. Celniclu eara unâ turlie di ligâturâ anamisa di fâlcari shi
chivernisi.
Cu tuti câ institutsia a celnicatlui aspuni câ avea ierarhie tu
lumea armânească, nu para avea „clasi” tu lumea armânească shi tuts
armânjlji s-duchea isa.
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Un pirmith dzâs di William Martin Leake aspuni cum eara
oaspi la un vizir shi vinirâ niscântsâ celnits armânji ta sâ-shi pâlteascâ
bideljulu (ti oi, chiriste shi alti ahtări) cum shi s-pitreacă pishcheshea
ti Sultana Valide. Hăzăvyearlu (atselu tsi dâdea hâbărea ti cari yinea la
cunachea a vizirlui) dzâsi câ vinirâ armânjlji. Vizirlu gri : „s-intră
mashi căpia a lor”. Hâzâvyearlu lâ dzâsi a armânjlor zborlu a
vizirlui. Aeshtsa s-ciuciurarâ, s-urminipsiră shi-lj dzâsirâ a hâzâvyearlui
mintea a lor. Aestu s-dusi la vizir shi-lj dzâsi: „mini lâ dzâshu zborlu a
tău ama elj ânj griră câ suntu tuts unâ, suntu tuts isa.”

Themi:

1)
Pouqueville zburashti ti 14 capitanati. Cu tuti câ u adutsi
aminti Giumerka, nu u bagâ tu isapi. Ma amânat si-adrară 17 di
capitanati. Câftats pi unâ hartâ s-videts iu suntu atseali 15 di locuri iu
furâ capitanati/armatolati.
2)
Câftats
ma
multi
plirufurii/informatsii
ti
capitanati/armatolati. Duchits câ tse niscântsâ anvitsats ufilisescu
zborlu capitanat shi altsâlji zborlu armatolat?

3)
Zborlu celnic apari sh-la Kekaumenos. Elu lu apridutsi pritu „strateyos”.
Câftats s-apândâsits la antribarea: cându shi-u chiru putearea celnicatlu? Videts
toari tu dzua di adzâ di tsi fu un chiro fâlcarea shi celniclu?

armânlu shi oarfăn s-hibă, tut
ca celnic va-shi aducă. Tsi va s-dzâcă aestu zbor aushescu?
4)

Unâ părmie dzâtsi:
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Arăiri. Curdisiri. Hori.
Armânjlji arâia multu shi ninti di vinita a turcului. Nafoarâ di
transhumantsă sh-di deportări (vedz tsi s-featsi la 1285 cu armânjlji deportats
tu Asia Njică) fură shi alti exighisi ti minărili a armânjlor. Tu eta XIII, niscântsâ
armânji ahurhiră si s-ducă tu locuri iu cumândâsea Venetsia. Ashi nchisiră tu
nisii: Corfu, Chefalonia, Itaca, Eubeea, Creta (a că venetsianilji deadiră unâ
cartă la anlu 1274 iu eara apufusită azâptâsearea ti armânji ta s-nu intră tu
nisia Creta). S-dusiră shi Peloponez (deadun cu multsă slavi shi multsă
arbineshi). Aflăm toarili a lor tu toponimie (numa a locurilor). Numili Vlaha,
Vlahlu s-află ca numi di oaminj i ca numi numi di hori (shi locuri) shi suntu unâ
provă câ armânjlji tricură pri aclo. Dupâ tsi turtsâlji loară Mureaua
(Peloponezlu), multsâ armânji ditu aestă naie aprucheară ciuflichi shi loc tu
nisiili ditu Amarea Ionică (Corfu, Chefalonia), ta s-li veaglj contra a turcului. Tu
eta XV, fură multsâ armânji tsi alumtară cu venetsianjlji contra a turcului.
Un altu lucru tsi s-featsi dupâ vinita a turcului fu câ armânjlji ahurhiră
sâ-shi adarâ hori tu locuri cât cama analti. Gustav Weigand dzâtsi câ un loc, ta
s-hibâ bun ti unâ hoară, lipsea s-nu hibâ dipu aproapea di căljurili mări (fură
shi exceptsii: Moscopolea, Aminciu shi Vlaho-Clisura). Loclu lipsea s-aibă un
shopat bun shi aeră frescă. Tu misuhori eara unâ platee. Murmintsâli eara i la
bâsearică i tu vârâ loc dipârtat di hoară. Atsea câ horili eara ndzeană, aproapea
di păshuni, eara un lucru bun di furnjii icunomitsi (nu s-hărgiuia chiro
naljurea). Unâ altâ itie ti atsea câ horili eara tu locuri analti shi afiriti eara
frixea di cleftsă/furi. S-adunară ma multsă tu hori ta s-poată si si-apară ma
ghini di atselj tsi vrea ta sâ-lj calcă. Weigand dzâtsi câ horili ma mări fură adrati
tu chirolu anda turcul eara tu nai ma marea puteari. Tut Weigand dzâtsi ti
armânjlji ditu Eleambu câ vinirâ tu atseali locuri tu eta XV, ditu câmpul ditu
Tesalie (dupâ tsi vinirâ turtsâlji).
Sâ shtiu dipu putsâni lucri ti chirolu anda s-thimiliusiră horili
armâneshtsâ ma avdzâti. Avem mashi plirufurii ti cându s-featsiră bâsearitsli tsi
suntu tu aesti hori. Ti Samarina shtim câ eara thimiliusită la 1560. Mânăstirlu
Iani Prodromlu di Moscopole fu adrat la 1630. Tu bâsearica Sâmtu Atanasi di
Avdhela avea unâ inscriptsie ditu 1657. Putem s-dzâtsem câ horili armâneshtsâ
ma mări si-adrară tu etili XVI-XVII. Cathiunâ pulitie ma mari ditu lumea
armânească fu unâ turlie di sinteză di ma multi lumăchi di armânji shi
bânâtorlji a alushtor câsâbadz eara multu pirifanj ti loclu di iu s-trâdzea.
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Themi:
1) Câftats s-achicăsits câ tse fură ahâti minări di populatsii tu
etili 13 shi 14. Videts tsi s-featsi nu mashi cu armânjlji, ama shcu slavilji, sh-cu arbineshlji, di arăiră ahât multu. Tu tăpiili
turtseshtsâ, unâ isapi a bânâtorilor, easi tu padi câ tu Potamia,
Argos, Leondarion, Mistra, Kariteina, Corint (câsâbadz ditu
Mureauă) shi tu horili di anvârliga bâna 8224 di vlahi. Tsi
pistipsits câ s-featsi cu aeshtsâ vlahi?
2) Mutrits tsi dzâtsi Weigand: „Di frixea a anăchisitorilor
pângâni, atselj avuts, shi armânjlji eara tu aestâ tâbâbie,
avură angâtan s-bâneadzâ tu sigurlâchi. Ti atsea lâ vini
idhea si si-adună cât cama multsâ shi si s-tragă tu
muntsâ iu bana eara ma sigurâ di cum eara tu câmpu.
Câ vlahilji ditu Eleambu bâna ma năinti ma câtâ Not tu
câmpul ali Tesalie s-veadi sh-dit atsea câ elj suntu
nicuchiri

pi

ciuflichi

ditu

aestu

câmpu,

ciuflichi

clirunumsiti di eti tu fumeljli a lor.”

Fu unâ controversă
tu lumea armânească. Murnu shi Capidan dzâsirâ câ armânjlji
bânară multu sh-tu câmpu. Elj dzâsirâ câ aesta s-veadi shi ditu
zboarâli armâneshtsâ di arădătsină latină ti agricultură. Tache
Papahagi dzâtsea câ fu unâ bană tu câmpu a armânlui, ama nu
ahât importantă. Câftats provi ti unâ minduitâ sh-ti alantă! Voi
tsi minduits ti aestu lucru?

3) Pouqueville dzâtsea: „Unâ turlie di instinctu âlj
pindzi armânjlji s-caftâ locuri avroasi, ninga
păduri, păshuni shi api arăts, tsi suntu lizetea a
lor.” Câftats pirmithi shi cântitsi cari zburăscu ti munti sh-ti
ligâtura a armânlui cu muntili.
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Aminciu (Metsovo)
Traditsia
di Aminciu dzâtsi
câ hoara fu adrată
tu etili 10-11 (di
armânji ditu Marea
Vlăhie).
Sigura
shtim mashi câ numa
Metsovo alănceashti
prota tu documenti
la anlu 1380 (ama
nu easti limpidi
maca easti zborlu
atumtsea
ti
unâ
hoară fixă i mashi
ti
un
loc
di
shideari
veara).
Hoara easti ndzeană
(la aproapea 1200
di meatri) ninga
muntili
Giug
shi
ninga unâ mari dirveni (multu importantă ti tuts tsi adară căljiuri tu
aestă nai). Eara trei tăbăbii di armânji tu câsâbă tsi nu para smintea: arhondzâlji, emburilji njits cu zânâtceadzlji, shi atselj tsi
bâna cu oili. Câsâbălu avea 13 di bâsearits shi mănăstiruri. Catedrala
a câsâbăllui, Stâ Vinirea, fu adrată la anlu 1511. Tu nai ma bunlu
chiro, pulitia avu anvârliga di 1000 di casi.

Pronomiili (privilegii) li apruche Aminciul tu
eta XVII. Un vizir shi-u asparsi cu sultanlu Mahomed
IV-lu la anlu 1656 shi s-ascumsi câ avea frixea ta s-nu
hibâ vâtâmat. Steryiu Floca (niscântsâ âlj dzâc Chiriu
Floca) lu ascumsi vizirlu Aminciu. Dupâ un chiro, a
sultanlui âlj tricu inatea sh-lu ljrtă vizirlu. Aestu si
turnă Poli shi lâ featsi mari buneatsă a aminceniljor cu
niscânti tăpii tsi lâ didea mări ndrepturi: locuri ti cupii
ta s-pască, dări ma njits, s-u aparâ elj ishishi dirvenea,
tinjseari a hoarâljei ca loc di sileameti/refugiu. Tut di
atumtsea, amincenilji apruchearâ ndreptul si-aibâ a lor
dhispoti, tsi eara aleptu di nâshi shi nu tsânea ni di
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Patriarhlu d Poli ni di dhispoti di Ianina. Amincenilji suntu pirifanj sh-cu atsea câ
tu aestâ cartă si angrăpsea câ turtsâlji cari tritsea pritu hoară, anda fudzea di aclo,
lipsea si scoatâ petalili di la calji sh-s-li ascutură di arină. Tuti aesti li dzâtsi legenda
aminceană. Anvitsatslji dzâc câ angrică ma multu atsea câ Aminciu eara sum
putearea ali Sultana Valide sh-câ pulitia avea simasie câ tse eara ninga dirveni sh-câ
tse câsâbălu avea multsâ cârvânari tsi purta prămătii tu tuti cohili.
Tu ahurhita a etâljei XVIII (niscântsâ dzâc câ la 1719, altsâ câ tu chirolu
alu Ludovic XIV-lu), Frantsa adră unâ agentsie ti emburlâchi tu Aminciu. Mari
câftari la frântsâ avea tâmbărili tsi s-ufilisea ti ashcherladz sh-ti naftsâ, câ tse
căprina u anchidica apa ta s-udă omlu. Emburilji di Aminciu s-dutsea Marsilia,
Vinitie, Triest, Beshli/Viena, Moscova, Alexandria, Poli. Pi cârăvili tsi purta aesti
prămătii, s-bâga hlambura ali Frăntsie, ti furnjia ali agentsie frântsească di
Aminciu.
Cu ahât di multsâ emburi, nu easti ti ciudie câ, ditu aestâ pulitie, ishiră ahâts
lasodets (zborlu amincean ti everghets). Mihali Tushitsa, Yeoryi Averoff shi Niculachi
Sturnara alâsarâ pâradz ti câsâbălu iu si-amintară. Ditu aeshtsâ pâradz si-adră un azil ti
aushi shi atselj tsi nu putea ta s-lucreadză. Yeatsarlji eara pâltits ta s-poatâ si-aibâ
câshtiga a oaminjlor fârâ pâradz. Oarfânjlji apruchea hăpchili fârâ pâradz. Featili oarfâni
apruchea prică. Sculiili shi dhascallji eara pâltits ditu aeshtsâ pâradz.
Yeoryi Averoff (1815-1899) eara ficiorlu alu Avyeru alu Hali. Featsi sculia
evanghelică Smirna. Di apoia s-dusi tu Misirie,
Alexandria. Aclo ahurhi s-pitreacâ curmali Odessa
cu pamporili. Ti ligâturili cu Rusia agiumsi s-poartâ
numa Averoff. Adră emburlâche sh-cu bâmbac, shcu vindearea di loc. Purta oaminj shi prâmâtie pi Nil
cu pamporea. Deadun cu Manachia, Sturnari shi
Tushitsa adrarâ Sculia Politehnică Metsovită di
Athina. Vrurâ si-adarâ aestâ sculie Aminciu, ama
turtsâlji nu furâ sinfuni. Deadi pâradz ti sculia
agricolă di Larisa, ti Academia Militară di Athina, ti
anvâlirea tu marmar a stadionlui Panathenaic di
Athina (iu s-tsânu prota Olimpiadă modernă, la anlu
1896), ti crucishătorlu tsi-lj purtă numa (aestu fu
adrat dupâ moartea a lui; eara singurlu crucishător
tsi-lu avea ashcherea grâtsească tu atsel chiro).
Alâsă clirunumie a cratlui grec un catomir/milion di
liri misireshtsâ. Tsi apurie: Averoff eara amintat
armân, avea numă di slav shi lucră ti hoara a lui ma
sh-ti elenism.
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Di Aminciu ishiră multsâ anvitsats. Vahi nai ma avdzâtlu fu
Niculachi Zerzouli (Zergiuli, Cercel). Anvitsă Ianina shi fu dhascal 12
di anji Târcol. Di apoia neasi tu universitătsili di Italie iu anvitsă
ma multu di 7 anji. Fu, di apoia, dhascal la Ayilu Munti shi Iashi (iu
fu director la Sculia Domnească). Shtea multi limbi, ama shi
matematică, shi fizică (adră unâ carti iu exighisea elementar theoriili
alu Newton).
Aminciu avea sculie multu bună, âlj dzâtsea Academie. Aclo anvitsă shi
armânlu Neofit Duca. Ma amânat, aspâreat vahi di atsea tsi minduia amincenilji ti
ligâtura a lor cu romanilji, i di idhea câ aeshtsa va s-vor s-anveatsâ tu limba
armânească, Neofit Duca angrăpsi la anlu 1810 (tu unâ carti tipusită Beshli/Viena), unâ
cuvendă ti amincenj, iu suntu cutuyursits atselj armânji tsi vor sâ shi-u tsânâ
identitatea. Dzâtsi Duca:
„ashi

suntu

atselj

tsi

s-

glărescu cu limba aesta armânească
lâvoasă shi tihilae, s-hibâ ljrtat câ
dzâtsem limbă la tsiva tsi daima
shcljoapică shi nu yini ditu altâ
limbă, cu pronuntsari urută di tsâ
yini aynos ; di aoa ishiră ahânti
mintireaji

anamisa

di

oaminjlji

njits shi glari ditu doauăli tăbăbii;
niscântsâ [gretslji n.m.] cumândâsits
di pirifanj shi prusuvulie, alantsâ
[armânjlji n.m.], capiti di mulă, nu
s-alasâ.”
dupâ

Shi

ahâti

ma-nclo:
eti,

„shi

elj

s-luyursescu

di

idyea soie cu romanilji, cu cari nu
au deadun nitsi numa, nitsi sândzili a lor. Aspuni-nj unâ vâsâlie a lor,
i unâ nai a lor, tsiva tsi s-hibâ mashi a lor shi noi va s-tâtsem; ama elj
suntu, di la Dunări pânâ Mureauă, mashi tu muntsâ sets, buni ti
prosfidz sh-ti hulandari/vagabonzi. Iu easti metropola a lor? Iu suntu
dhispotslji a lor? Iu giudicâtorilji, iu cumandul? Iu aristocratslji, iu
preftsâlji, iu Vangheljlu, iu psaltirea, iu yrami ahoryea? Iu easti numa
a lor, cunuscutâ barim di vitsinilji a lor. Iu-i loclu a lor tu Gheografie?
Iuva. Câ tse si-alavdă atumtsea elj câ vor s-hibâ mileti ahoryea, cându
nitsi nu au loc? Câ nu va s-hibâ canâoarâ Elada sinfunâ si s-cljeamă
Vlahia, ama va-lj luyurseascâ aeshtsâ prudots ti intrushi sh-nu ti
chischini.”
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Aminciu easti unâ apurie.
Oaminjlji di aclo suntu pirifanj cu limba a lor (tsi ari multi
zboarâ latini). Ama tu aproapea tuti sculiili s-anvitsa grâtseashti. Cându
aminceanlu Dimitrie Cozacovici alâsă dhiată si s-dishcljdă cu pâradzlji a
lui ună sculie românească tu câsâbăllu iu s-avea amintată, amincenilji
nu furâ sinfuni cu aestu lucru. Hoara a lor câdzu dupâ ximutarea contra
a turcului ditu 1854. Politicianlu Vangheli Averoff avu murafetea ta s-u
arnisească imaginea a armânlui colaboratsionist tu Grâtsie (tsi ti
Aminciu angrica multu câ tse Alcibiade Diamandi adră alathusea s-lu
aibâ Aminciul ti „capitală”). V. Averoff agiută multu câsâbăllu tu cari samintă (acumpâră ayini tu atseali locuri; ahurhi ta s-adarâ yin), ditu
thesili tu cari fu. Ashi s-fatsi câ Aminciu easti nica un câsâbă yiu, iu
lumea armâneascâ s-tsâni nica.
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Themi:
1) Metsovo easti zbor slav shi va s-dzâcâ loclu cu ursi. Câftats saflats tsi dzâc anvitsatslji ti noima a zborlui Aminciu!

2) Documentlu di la 1380 zburashti ti despotlu sârbu di Ipir, Toma
Preljubovid (mortu la 1384), tsi loă pâradz (cu zorlea) di la
căluyărlu Isaia di Metsova. Câftats Cronica ali Ianina (i a Ipirlui)
tsi zburashti ti aestu lucru. Câftats tu aestâ cronică shi alti
hâbări ti armânj/vlahi.

3) Bânâtorilji di Aminciu zburăscu multu ti ligâtura a lor cu
romanilji. Ninga Aminciu suntu toponimi tsi apudixescu aestâ
theorie: In Peritoare, In Chesare, Fagu Scriptu. Câftats theoriili a
bânâtorilor di Aminciu tu tsi mutreashti sirta a lor.

4) Noimili a zborlui giug suntu: atsea tsi s-bagâ la bou ta s-tsânâ
aratrul, anifur (antonim ti aripidină), cipită di munti. Di iu
pistipsits câ yini toponimlu Giug di ninga Aminciu? Câftats
expresii armâneshtsâ cu zborlu giug.

5) Tâbabia a arhondzlor s-acljma shi a cogeabashlor shi purta
găitan arosh la sarică di la iacă pânâ la poali. Dheftira tăbăbie
(vinitslji –duchits câ tse lâ dzâtsea ashi?) purta găitanea di la
iacă pân di mesi. Treia tăbăbie (alghilji i ghizarilji; lâ si dzâtsea
shi plebea shi populu - câ tse lâ si dzâtsea ashi?) purta găitanlu
mashi la iacă. Adrats unâ analiză (socială shi economică) ti
Aminciu! Armasi vârâ tor, adzâ, ditu aestă structură socială, tu
lumea armânească?
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6) Pouqueville pirmithuseashti cum fu vâtâmat armătulălu armân
Trâmbuca, di venetsianilji tsi avea zilie ti emburlâchea tsi u
fâtsea armânjlji cu frântsâlji. Trămbuca (ditu Acarnania) viglja
purtarea ali prămătie armânească câtâ Frăntsia. Câftats tu
cărtsâ ti ligâturili anamisa di frântsâ shi turtsâ tsi dishcljsirâ
calea ti emburilji frântsâ tu Turchie.

7) Legenda aspuni câ Averoff nu vru si s-ducâ canâoarâ Athina.
Taha el avea dzâsâ: „Ti Grâtsie s-adrats ghini di largu, ama pi
grets s-nu-lj videts di aproapea.” Câftats s-duchits ma ghini
bana al Averoff shi cari fu motivatsia a lui ta s-alasâ ahâts
pâradz ti Grâtsia.

8) Câftats shi ghivăsits xităxearea „Armâneasca zburâtâ Metsovo”,
angrâpsitâ di Stamatis Beis, ta s-videts cum easti limba zburâtâ
Aminciu.

9) Ti atsea câ Aminciu easti unâ apurie aspuni shi atsea câ, cu tuti
câ nai ma multsâlj bânâtori ditu hoarâ eara grecomani, tu eta
XIX, nai ma multili muljeri shi cilimeanjlji nu shtea sâ zburascâ
grâtseashti. Yeaturlu grec Spiridon Sokolis dusi Aminciu, la anlu
1861, ta s-yitripseascâ oaminjlji ditu hoară. Câ tse nu putea si sachicâseascâ cu muljerili sh-cu cilimeanjlji pân di dzatsi anj,
Sokolis arugă un translator ta s-poatâ si s-achicâseascâ cu
pacientsălji a lui. Sokolis angrăpsi un articol ti experientsa a lui
Aminciu. Câftats-lu aestu articol shi videts tsi dzâtsi.
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10) Shtits cânticlu „Di Aminciu pân Ameru”? Tsi va s-dzâcâ Ameru?
Ti tsi easti zborlu tu cânticu? Tu tsi tăbăbie di armânji easti atsel
tsi cântă? (personajlu ditu cântic)

11) Amincenilji au mari tinjie tră Sâmtul Niculachi Bajdani, tsi fu amintat
tu hoara a lor. Bajdani eara ditu unâ
fumealj oarfânâ.
Tricu la pistea mahomedană, ama s-featsi
pishman shi tricu diznău la orthodoxie.
Fu vâtâmat tu 17-li di Maiu 1617. Câftats
ma multi plirufurii ti bana a Sâmtului!
Ghivăsits cartea ali Aurica Piha, „Sâmtsâ
armânj”.
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Moscopoli
Easti mari dyeafurauă anamisa di legenda armânească ti aestu câsâbă
shi tsi dzâc anvitsatslji. Tamam ti atsea, easti multu zori ta s-tsâni ziya ndreaptă
anda zburăshtsâ ti aestâ pulitie.
Legenda dzâtsi câ Moscopolea avea anvârliga di 70.000 di bânâtori,
câ avea 72 di bâsearits, câ aclo s-tipusirâ cărtsâ armâneshtsâ. Câ pulitia fu
aspartâ di turtsâ (i di arbineshi, i di Ali Pâshelu), ti zilia tsi u avea ti
arhundeatsa a câsâbăllui. Câ armânjlji u apârarâ pulitia cu multâ giuneatsâ, câ
oaminjlji cu anami ditu câsâbă shidzurâ pânâ tu minuta ditu soni ta sandrupascâ câsâbălu. Câ moscopolenilji tsi arăiră tu lumi agiumsiră dipu
ndzeană tu locurili iu s-dusirâ shi elj u featsirâ prota xanadishtiptari
armânească.
Shtim câ tu câsâbă eara 14 di isnăhi di zânâtceadz. Isnafea a atsilor tsi
lucra bâcârea/halcuma l-u pitricu (pi pârâdzlj a ljei) Theodor Cavalioti ta sanveatsă Ianina. Academia di Mocopoli s-featsi la anlu 1744 (casa a ljei si-adră
la anlu 1750). Shtim adzâ numa la 33 di dhascali shi studentsă tsi fură la aestâ
Academie, a curi rector fu Cavalioti. Ditu anvitsatslji mări di Moscopoli
adutsem aminti, tora di oară, mashi Dionisie Manduca (mitropolit Căstur tu
eta XVII, avea anvitsată Italie), Ioan Halcheu (director la Colegiul Flanginian di
Vinitie la anlu 1701, cu doctoratlu Roma la anlu 1692, dhascallu alu Cavalioti)
shi Dimitrie Procopiu Pamberi (secretar shi yeatru alu Nicolae Mavrocordat,
domnul ali Tsara Românească; Pamberi avea adrată sculie Padova shi la anlu
1721 angrăpsi unâ turlie di schitsă ti lumea intelectuală greacă ditu chirolu a
lui).
Nu
shtim
câti bâserits fură tu
anjlji nai ma bunilji ti
Moscopoli. Shtim câ
tu anlu 1889 avea
armasâ nica 20 shi
adzâ ari nica 7. Tsi
armasi aspuni câ aclo
fu unâ thamă. Sducheashti
unâ
influentsă venetsiană
tu adărămintili a
bâseritslor.
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Zugrăpsearea a
bâseritslor fu adrată di
niscântsâ pictori geniali:
fratslji Constantin shi
Athanas Zografi, David
Selenitsa.
Shtim numa a
masturlui tsi adră nai ma
multili iconi tu câsâbă:
Custadini. Easti vahi ti
ciudie câ Moscopoli nu fu
scamnu
mari
bâserichescu. Ama un
moscopolean, Ioasaf, fu
Arhiepiscop/Patriarh
Ohârda di la anlu 1718 la
anlu 1745. Emburilji
armânji âlj featsirâ dhoarâ alu Ioasaf, la anlu 1727, unâ câruna di asimi
hrisusitâ shi stulisită cu giuvaericaz. Ioasaf fu vahi atsel tsi pimsi lucurli ta si siadară unâ stampâ Moscopoli. Max Demeter Peyfuss, vahi anvitsatlu tsi u shtie
nai ma ghini isturia ali Moscopoli, dzâtsi câ stampa di Moscopoli fu unâ turlie
di hălati tu alumta ditu Patriarhia di Ohârda, anamisa di clerlu „localistu” shi
atsel „fanariot”. Pânâ tu soni anăchisiră „fanariotslji” andrupâts di turtsâ ashi
câ, tu anlu 1767, Patriarhia di Ohârda fu ancljsă (s-poati s-hibâ unâ ligâtură
anamisa di aestâ ncljdeari shi prota aspârdzeari ali Moscopoli tu 1769).
Moscopoleanlu Ioasaf vru, pritu tsi s-tipusi la stampa di Moscopoli, sâ scoatâ
ma multu tu padi sâmtsâlji locali: Chiril, Metodiu, Climent, Naum shi altsâlji.
Nu shtim câti cărtsâ s-tipusirâ Moscopoli. Până adzâ armasirâ 21 di cărtsâ,
tipusiti anamisa di anjlji 1731-1769. Tuti suntu angrăpsiti grâtseashti. 19 di eali
suntu cărtsâ bâsericheshtsâ (shi nai ma multili zburăscu ti sâmtsâlji „locali”).
Tipograflu a cărtsâlor fu Grigore Moscopoleanlu (elu adra shi corectura).
Theodor Cavalioti tipusi doauă cărtsâ la stampa di Moscopoli: un Octoih, la
anlu 1750, shi unâ gramatică greacă la anlu 1760.
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Emburilji/tugearilji di Moscopoli adrară emburlâchi cu
Venetsia. Ditu aestâ emburlâchi si-amintară averi mări. Ama
venetsianjlji bâgarâ unâ hopâ dări ma mări shi emburilji
armânji âshi câftarâ alti căljuri ti tugirlâchi (ligâturili anamisa
di Moscopoli shi Venetsia s-dânâsirâ la anlu 1761). Nai ma
avutslji oaminj ditu câsâbă fudziră cu multu ma năinti ca hoara
s-hibâ aspartâ. Tu tsi mutreashti aspârdzearea a câsâbăllui, nâ
armasi un cântic:
Unâ njlji di arbineshi,
Tuts discults sh-fâr’ câmeshi,
Sh-altsâ ahâts armătuladz,
Tsi si-alumtă mashi ti pradz,
Linutopea ncălicară,
Sh-Nicolitsa tut furară.
Muscopolea nu s-acatsă
Câ, ta s-intri, va giuneatsă!
Gionjlji a ljei sânt gionj xifteri,
Shi ansurats, sh-făr’ di muljeri,
Pânâ sh-feati nimârtati,
La giunari aduc indati!
Yinu-ncoa fitica a meauă
Cu fushetsli tu pudyeauă
câ noaptea va-shi hibâ greauă!
Moscopolea fu atacată prota la anlu 1769 shi di apoia la anlu 1788. Tu Cronica
a mănăstirlui Iani Prodromlu s-dzâtsi câ pulitia fu atacată di mportziledes, mafiots
locali. Ma s-adâvgăm la aesta câ büyükbashilu di Curceauă pitricu 200 di ashcherladz ta
sâ-lj apârâ moscopoleanilji, canda nu s-uidisescu aesti lucri cu imaginea câ hoara fu
aspartâ di turtsâ (i la cumandul a lor). La tuti aesti lipseashti s-adâvgăm unâ hâbari di la
C. Burileanu tsi zburashti di unâ ancăcitură mari anamisa di 12-li di dimarhi ali
Moscopoli (vahi celnitslji tsi cumândâsea mâhâladzlji) tsi s-vâtâmarâ tu unâ bâsearică.
Ma s-mutreshtsâ tuti aesti, imaginea cu aspârdzearea ali Moscopoli s-aspuni dip altâ
turlie.
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Moscopoleanilji fudzirâ Crushova, Magarova, Târnova, Vlaho-Clisura,
Nevesca, Pisuderi, Blatsa, Mulovishte, Curceauă, Bituli, Sear Sârună. Elj
agiutară si si-adară alti hori i si s-anvărtusheadză atseali iu s-curdisiră. Si-adrară
nali sintezi armâneshtsâ, cathiunâ cu lizetea a ljei.
Ditu coloniili tsi si-adrară tu Ascăpitată, adutsem aminti Mishkolts iu
eara 350 di fumelj di Moscopoli la anlu 1788. Armânjlji shi-adrară aclo unâ
mushată bâsearică la anlu 1806 (pi cari angrăpseashti cu pirifanj câ easti
adrată di vlahilji ditu Macedonia).
Vahi nai ma avdzata
fumealj di Moscopole tsi agiumsi
Beshli/Viena fu Sina. Elj adrară
aveari cu bâmbaclu, cu tătumea
shi cu emburlâchea di pâradz (sfeatsiră bancheri). Fură trei
bârnuri di oaminj avdzâts:

Yeoryi Sina Aushlu (1753-1822),
Yeoryi Sina (1783-1856) shi Simeon Sina (18101876). Fură mări everghets. Adrară i

deadiră pâradz ti bâsearica Ayea
Triadha di Viena, apuntea cu singiri
di Budapesta, Academia di
Budapesta, Universitatea di Athina
shi Observatorlu Astronomic ditu
idyiul
câsâbă.
Colonia
moscopoleană di Viena shi
Budapesta s-tuchi.
Moscopolea fu nica nâ
oarâ aspartă di frântsâ sh-di
arbineshlji alu Sali Butca tu anlu
1916. Ma, ca unâ thamâ, hoara
nica bâneadzâ shi, adzâ, suntu anvârliga di 1000 di bânâtori tu veacljea pulitie.
Turishtsâlji ahurhiră s-urdină tu aesti locuri, ta s-veadâ bâseritsli. Hoara,
angârlimatâ la 1150 di meatri pi tsintsi oahti shi udată di arâulu alu Dzega,
canda ascultă plâcâria a căluyărlui di la Iani Prodromlu tsi angrăpsi tu Cronica a
mănăstirlui (dupâ fânicolu di la 1769): „O Moscopoli, o Moscopoli! Iu easti
mushuteatsa a ta? Iu easti prosuplu a tău mushat tsi-lu aveai tu eta XVII?
Muritorilji fârdizăconi tsâ adusiră aspârdzearea. S-hibâ ca Domnul s-tsâ u
xanada mushuteatsa a ta ditu zămani, la plâcâria alu Ayiu Iani!”
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Themi:
1)

Câftats

plirufurii ti câts armânji
bâna

Moscopoli.

Pouqueville

dzâtsi

câ

avea 60.000 di bânâtori,
Weigand dzâtsi câ avea
vârâ 40.000 (ama poati
shi

60.000).

Arbinushie,

adzâ,

Tu
s-

dzâtsi câ nu eara ma
multu

di

20.000

di

oaminj tu pulitie. Max Demeter Peyfuss zbura prota ti nai multu 20.000 di
bânâtori ama, ma amânat, dzâsi câ Moscopoli bâna vârâ 3.500 di oaminj
anvârliga di anlu 1700. Tsi dzâtsets, poati s-hibâ dizligat aestu mistiryiu?
Anda Weigand agiumsi Moscopoli, la anlu 1889, eara nica 20 di bâserits tu
hoară. Weigand dzătsi câ nai ma veacljea bâsearicâ ditu hoară, Stâ Vinerea, fu
adrată la anlu 1650 shi mânâstirlu Iani Prodromlu fu bitisit la anlu 1659. Tsi
aspun aesti ti anlu cându fu thimiliusit câsâbăllu?
2)
Isnafi ari noima di breaslă, ama shi atsea di mileti. Putets s-duchits
cum s-agiumsi di la noima di breaslă la atsea di popul? Câftats expresii cu
zborlu isnafi! Videts tsi noimi au zboarâli sarmacheshi, cuiumgeadz, bâcâladz,
căldărari, tufecciadz, araftsă, chiurcceadz, sărahi! Putets s-aflats zboarâ
armaneshtsâ ti tuti atseali 14 isnăhi?
3)
L’Institut National de Patrimoine (INP) ditu Frântsie ahurhi tu anlu
2003 un proiectu di restaurari ti bâseritsli tsi armasirâ Moscopoli. Câftats
cărtsâli tipusiti di INP shi anvitsats ma multi ti bâseritsli di Moscopoli!
4)
Câftats cartea alu Max Demeter Peyfuss ti stampa di Moscopoli: Die
Druckerei von Moschopolis, 1731-1769, Viena (prota editsie la anlu 1989 shi
dheftira la anlu 1996). Aclo putets s-aflats atsea tsi sâ shtie adzâ ti tsi s-featsi la
aestâ stampă/tipografie.
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5)
Câftats cartea alu Valeriu Papahagi „Aromânii moscopoleni şi
comerţul veneţian în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea”, tipusită anlu 1935. Ma
s-avets arăvdari s-ghivăsits documentili, va s-avets ca unâ turie di hartă a
emburlâchiljei tsi u adra armânjlji ditu Moscopoli.
6)
Unâ
altă
controversă:
di
iu
yini
numa
Moscopoli/Voscopoli/Voshopole? Unâ theorie dzâtsi câ numili yini di la
grâtsecul „voskos”=picurar. Alta adarâ ligâtura cu zborlu armânescu
muscuvulsire=parfumare. Câftats tuti theoriili! Voi tsi pistipsits?
7)
Ioasaf fu prota episcop di Prespa. La anlu 1709 fu aleptu dhispoti di
Curceauă shi Selasfor. La anlu 1718 agiumsi Patriarh di Ohârda. Ioasaf muri la
anlu 1745 shi fu angrupat tu bâsearica Sâmtul Climent di Ohârda. Videts nâpoi
tăpia ditu 1020, iu amirălu bizantin Vasili II-lu âlj hipsi armânjlji sum apanghiul
ali Arhiepiscopie di Ohârda. Videts tsi numă easti ma uidisită ti scamnul di
Ohârda: Patriarhie i Arhiepiscopie? Easti sigura ama câ Arhiepiscopia di Ohârda
eara autochefală. Ea fu ncljisă la anlu 1767. Câ tse pistipsits câ Moscopoli nu fu
scamnu bâserichescu important, cu tuti câ eara unlu ditu nai ma mărilji
câsâbadz ditu atseali locuri?
8)
Tsi suntu Linotopea shi Nicolitsa? Câftats plirufurii ti eali! Tsi suntu
atselj armătuladz ditu cântic „tsi si-alumtă mashi ti pradz”? Tsi nâ dzâtsi aesta
ti aspârdzearea ali Moscopoli?
9)
Câftats Cronica a manăstirlui Iani Prodromlu tipusită di mitropolitlu
Ioachim Martinou. Easti niheamă zori câ easti tu greacă. Tsi aspuni aesta ti
bana culturală a câsâballui?
10)
Tache Papahagi angrăpsi un articol ti armânjlji di Mulovishte shi
Gopesh. Theoria lui ti Mulovishte easti câ fu un câsâbă di meglenits pisti cari
viniră moscopoleanilji tu eta XVIII shi ashi si-adră ună sinteză multu
interesantă. Câftats textlu alu Papahagi, videts argumentili a lui shi adrats unâ
analiză ti aesti argumenti.
11)
Câftats imagini cu gravurili ali Moscopoli. Unâ fu adrată la anlu 1743,
Viena, di armânlu Hristofor Žefarovid. Alta fu adrată la anlu 1767, tut Viena,
ditu pâradzlj alu Andreu Tirka, hiindalui disimnată di Theodor Sina Krudi. Max
Demeter Peyfuss s-tradzi ditu fumealjea armânească Tirka di Viena. Câftats
plirufurii ti fumealjea Tirka.
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12)
Cându si-adră Academia di Moscopoli, mitropolitlu di Căstur deadi
60.000 di aspri, egumenlu di mănăstirlu Sâmtul Naum deadi 12.000 di aspri,
oficialitătsli di Moscopole deadiră 250.000 di aspri shi isnăhili deadiră 312.000
di aspri. Tsi aspuni aestu lucru ti oaminjlji ditu câsâbă?
13)
Moscopoli easti adzâ câsâbă frati cu Aminciu. Vahi angrică tu aestă
apofasi administrativă shi atsea câ tu anjlji nai ma mushats a câsâbăllui ditu
eta XVIII, amincenilji avea un mâhâlă ahoryea a lor Moscopoli. Câftats plirufurii
ti tsi s-fatsi adzâ Moscopoli (sutsati ti ascâparea a bâseritslor, a picturăljei,
proiecte ti turismu).

14)
Ghivăsits
epopeea alu Nida
Boga Voshopolea.
Textlu alu Boga fu
tipusit
multu
amânat
(prota
oară la anlu 1985),
ama urdină multu
tu caieti manuscris
(câ tse Boga u avea
bitisită
epopeea
anvârliga di anjlji
1947-1950).
Voshopolea
alu
Boga fu atsea tsi
deadi, la armânjlji
di
România,
imaginea ali unâ
Moscopoli ideală.
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Protili angrâpseri pi armâneashti.
Cavalioti, Ucuta, Daniil, Boiagi.
„

ă

ă

ă ă

ă
Aestu easti nai ma
veclju textu pi limba
armânească, ti cari shtim.
Fu aflat la anlu 1950 tu
Arbinushie shi fu adrat la
anlu 1731 di caloirlu-preftu
Nectarie Târpu, staretslu di
la mănăstirlu Ardenitsa. Nu
easti ti ciudie câ protili texti
au ligâtură cu bâsearica.
Tu
mănăstirlu
„Ayilji Apostali” di Klino
(Grâtsie,
Tesalia
di
Ascâpitată),
easti
unâ
inscriptsie pi armâneashti di
la anlu 1780: „intră
nbâsearică cu multă păvrie,
treambură lundalui marea
cumnicătură, foclu acshi shi

colasea s-ascachi.”

Ditu ahurhita a etăljei XVIII easti Liturghierlu armânesc, dupâ
cari si-adra gheavasea tu bâsearică. Dâm plâcâria Tatăl a Nostru ashi
cum easti tu Liturghier:

O Tatăl a nostru tsi eshti [tu] tseru as ayiusească numa a ta,
la s-yină amiririljea a ta sh-la-s-facă vrera a ta cacum [tu] tseru
ashătsi shă pri locu. Pănă a noastră atse di cathi dzuă dă-nă shă ază;
shă ljeartă-nă amărtiili a noastri, că shă noi ljrtămu unu alantu shă nu
nă bagă tru fărmacu ma scapă-nă noi di arăeatsă.
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La anlu 1770, Theodor Cavalioti tipusi Protopiria/Protanvitsătură tsi ari năuntru un vocabular di 1170 di zboară tu trei limbi:
greacă, armână shi arbinesă. Cartea alănci Venetsia, la stampa alu
Antonio Bartoli shi fu scoasă cu pâradzlji alu Yeoryi Tricupa Kosmiski,
embur tsi purta yinuri ditu Ungarie tu locurili iu bâna lehilji. Cavalioti sdusi maxux Vinitie, ta s-veaglj tipusearea a cartiljei a lui. Tihea fu mari
câ tse unâ cumatâ ditu Protopiria fu dată dhoară di Hagi Gehani, un
studentu alu Cavalioti, alu Johann Thunmann, anvitsat suedez tsi bâna
Halle. Thunmann xanatipusi vocabularlu alu Cavalioti la anlu 1774 shi
ashi agiumsi grailu armânescu s-hibâ cunuscut di anvitsatslji ditu
Ascâpitată. Cavalioti si-amintă Moscopoli anvârliga di anlu 1720 shi
muri tu idyiul câsâbă la anlu 1789. Kosmiski l-u agiută Cavalioti cu
pâradz ta s-tipusească Protopiria ti vocabular, câ tse emburilji avea
ananghi di dictsionari ta s-aduchească ma ghini zboarâli grâtseshtsâ
(limba a emburilor ditu Apirită, tu atsel chiro). Nafoară di vocabular siaflă tu Protopirie shi unâ plâcârie pi armâneashti:
„

ă ă
ă

ă

ă

ă

ă

ă

La anlu 1797, preftul Constantin Ucuta tipusi Beshli/Viena, la
stampa a fratslor armânj Puljiu, abecedarlu armânescu Noaua
Pedagogie iu anăngăsăea armânjlji ta s-anveatsâ pi limba a lor. Dzâtsi
Ucuta:
„

ă

ă

ă

ă
ă

ă
ă

ă

ă

ă
ă

ă
ă
ă

ă
ă

ă

ă

ă ă

ă
ă

ă

ă

ă

ă
ă

ă

ă

ă
ă

ă

ă
ă
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Daniil Mihali Adami Hagilu, cunuscut cu numa Daniil
Moscopoleanlu tipusi la anlu 1802 unâ carti di anvitsari pi grâtseashti iu
hipsi shi un tetragloson tu greacă, arbinesă, vâryară shi armână. Nu
easti mash vocabular ca la Cavalioti, ama suntu hipti frazi cu
apridutsearea a lor tu patruli limbi. Armânlu Daniil da urnimie, tu
anchisita a cartiljei, ti armânj, arbinesh shi vâryari ta s-anveatsâ limba
shi zburarea a gretslor, ti atsea câ aestu lucru adutsi mari hăiri tu
zânatea a oaminjlor sh-tu emburlâche. Sh-tut el lâ dzâtsi: „hărsits-vâ
shi andridzets-vâ s-vâ adrats romei/grets...”

Protili texti pi armâneashti fură scrisi cu yrami grâtseshtsă.
Alăxearea a yramilor u featsiră anvitsatslji armânj tsi agiumsiră Viena
shi Buda-Pesta. Yeoryi Custadini Roja (1786-1847) angrăpsi doauă
cărtsă ti armânji, cărtsâ tipusiti Pesta (1808) shi Buda (1809). Prota carti
easti ti isturia a armânjlor. Dheftira carti ufiliseashti yramili latini ti
aspunearea a zboarâlor armâneshtsâ. Aestu lucru dishcljsi unâ cali
noauă.
Pi aestâ cali anchisi shi Mihali Boiagi (1780-1842) anda tipusi
Viena, la anlu 1813, Gramatica armânească (macedono-vlahă, cum
dzâtsea el). Di aoa shi nclo, ngrâpsearea a zboarâlor armâneshtsâ sfeatsi ma multu cu yrami latini (atselj tsi nu bâna Grâtsie).
Boiagi adră polemică cu armânlu Neofit Duca (s-pari câ doilji
armânji si-andămusiră Viena) tu prefatsa a Gramaticăljei a lui.
Apandisea alu Boiagi ti Duca fu:

„
ă
Videm la armânji tsi s-featsi sh-la alti milets. Cât fură tu locurili
a lor, s-andirsiră s-angrâpsească pi limba a lor (cu tut câ Moscopoli avea
stampă shi putea sâ-shi tipusească cărtsâli aclo). Anda fudziră tu xeani,
tu un loc ma lefter, nostalgia ti identitatea a lor âlj pimsi siangrâpsească sh-pi limba di dadă. Diaspora agiucă daima rollu di
maia/ferment, na mashi tu lumea armânească, ama tu tută dunjeaua.
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Themi:
1)
Tut ditu ahurhita a
etăljei XVIII easti shi vaslu
Simota. Pi el easti angrăpsit
pi armâneshtI textlu:
„ ăă
ă
Tsi va s-dzâcâ
„Călărit” tu aestu textu? Câftats ma multi plirufurii ti aestă stamnă shi ti aestă
inscriptsie.

2)
Ghivăsits Liturghierlu armânesc, tipusit di Matilda Caragiu
Mariotseanu, la anlu 1962. Videts cum eara limba armânească tu
ahurhita a etăljei XVIII.
3)
Tsi aspun numili di armânj: Kosmiski, Grabowski, Zupanski,
Vretowski? Videts s-duchits câ tse nidzea armânjlji tu locurili iu bâna
lehi/polonezi. Tsi emburlâchi adra elj aclo?
4)
Câftats ma multi hâbări ti Constantin Hagi Gheorghiu Gehani,
studentlu alu Cavalioti, tsi tutâ bana fu pi căljuri shi vru ta s-anveatsă.
Fu studentu Halle, Leida, Cambridge. Bana a lui easti un mistico. Sfeatsi afan. Canâ nu shtie cum shi iu muri. Gehani fu unlu dit protslji tsi
scoasi tu padi apruchearea anamisa di limba armânjlor shi atsea a
românilor (elu fu shi Tsara Românească) ama, tu idyiul chiro, nâs
dzâtsea câ armânjlji nu dipusirâ ditu Dacia tu locurili iu bâna elj.
5)
Afen-su alu Cavalioti fu araftul Anastas. Theodor fu rector la
Academia di Moscopoli shi predicator ti Patriarhia di Ohârda. La
Academie tsânea clasi di logică, mathematică shi fizică. Armasiră ma
multi cursuri manuscrise di la elu. Tipusi la stampa di Moscopoli doauă
cărtsâ: un Octoih la anlu 1750 (carti liturgică ama shi carti di ghivăsiri ti
cilimeanj) shi unâ gramatică greacă (ti cilimeanjlji tsi lipsea si-anveatsă
greaca) la 1860. Tsi minduits ti numa alu Cavalioti? Aspuni aestâ numâ
tsiva? Câ tse neasi Vinitie ta sâ-shi tipusească Protopiria shi nu u scoasi
Moscopoli?
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6)
Ucuta eara, vahi, di Ohârda (ama simna Moscopoleanlu). Muri tinir, la
27 li anji (la anlu 1799 eara mortu). Fu preftu Poznan (adzâ Polonia/Lăhie), iu
eara unâ comunitati armânească di 103 fumelj. Nu shtim ti cari furnjii Ucuta
eara tu câvgă cu enoriashlji a lui sh-ti atsea agiumsi di ma multi ori la giudico.
Paraxin, dupâ tsi muri, njica lui aveari fu loată di comunitatea armânească di
Poznan. Unâ ipoteză easti atsea câ niscântsâ armânji di Poznan nu furâ hârsits
ti atsea câ Ucuta anăngăsăea oaminjlji ta s-anveatsă armâneashti. Nu suntu
provi ti aesta. Câftats cartea alu Pericle Papahagi Scriitori aromâni în secolul al
XVIII-lea (Cavalioti, Ucuta, Daniil), Bucureshti 1909, ta s-anvitsats ma multu ti
limba armânească ditu eta XVIII.

7)

Dăm aoa ca urnechi Crezlu pi armâneashti angrăpsit di Ucuta:
Pistipsescu pre un Dumnidză Tatălu tsi urseashte toate, făcător a tserlui sh-a
loclui, shi atselor tsi si vedu sh-atselor tsi nu se vedu. Shi pre un domnu Iisu Hrishtollu,
hilju atsel singur al Dumnidză, faptu de Tatăl năintea a etelor. Lunjnă de lunjnă, Dumnidză
alithinosu de Dumnidză alithinosu, faptu, nu adratu, ună usie cu Tatăl, tsi cu năsu si
featsiră toate. Atselu tsi tră noi oamenjlj shi tră scăparea a noastră se dipuse de tru
tseruri shi se ntrupushi di Ayilu Duh, sh-de curata Stă-Mărie shi se featse omu. Shi se
stăvrusi tră noi tru zămanea alu Pondiu Pilatu shi pătsâ shi se ngrupă. Shi năstăsi a
trea dzuă de că cum era n scrietură. Shi se alină tru tseruri shi shade de n-andreapta
Tatălui. Shi năpoi va să vină cu dhoxă se giudică viilj shi mortsălj, amirăria atselui va shibă fără scoluzmă. Shi pre Ayilu Duh, domnul, dătător a banăljei, atselu tsi ease di Tatăl,
tsi se ncljnă shi se dhuxuseashte deadun cu Tatălu shi cu Hiljlu, atselu tsi zburâ cu
profitslji. Pre ună bâsearică ayisită catholichie stereusită de apostolj. Spunu ună pătigiune
tră ljrtarea amărtiilor. Ashteptu năstăsirea mortsâlor shi bana a etiljei atsiljei tsi va s-hibă
fără scoluzmă. Amin.
8)
Daniil bână anamisa di anjlji 1754-1825. Fu prota iconom la
mănăstir shi di apoia fu profesor la Academia di Moscopoli. Easti mari
controversă tu tsi mutreashti anlu anda alănci cartea a lui. Nai ma
multsâlji dzâc câ aestu lucru s-featsi la anlu 1794, ama nu ari nitsi un
exemplar ditu atsel an. Exemplarili cari nica suntu au pi eali anlu 1802.
Nu sâ shtie nitsi loclu iu fu tipusită cartea. Peyfuss pistipseashti câ aestu
lucru s-featsi n Poli. Câftats s-exighisits minduierili dyeafuri alu Ucuta
shi Daniil tu tsi mutreashti limba armânească.
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9)
Niscântsâ anvitsats dzâc câ opera al Roja (tsi fu yeatru Pesta)
easti unâ duchimăseari ti adrarea ali unâ limbă chino ti armânji sh-ti
români. Câftats cărtsâli al Roja shi videts desi easti ashi. Roja avu
ligături cu Sculia Ardeleană shi s-ducheashti influentsa a alushtor
anvitsats români. Roja dzâtsea ti grets câ suntu „nai ma aprucheatslji
shi protlji vitsini” a armânjlor ama, tu idyiul chiro, dzâtsea ti români shi
armânji câ „noi nitsi nu avem izini ta s-alidzem aesti milets unâ di
alantâ.”

10)
Gramatica alu Boiagi eara angrăpsită tu ghirmană sh-tu greacă.
Dupâ pârâstâsearea a gramaticăljei suntu paradigmi di texti, cuvendză
(tu treili limbi). Cartea alu Boiagi easti modernă (ti atsel chiro).
Gramatica a lui fu tipsuită diznău tu anjlji 1863 (di D. Bolintineanu),
1915 (di P. Papahagi) shi 1988 (Vasili Barba). Câftats cartea alu Boiagi,
ghivăsits-u shi videts tsi minduia nâs tu tsi mutreashti limba
armânească. Zborlu vlah, ti Boiagi, ncurpilja shi românilji shi armânjlji.
Videts tsi minduia ti ligâturili anamisa di armânji shi români. Boiagi eara
faptu Buda, ditu unâ taifă tsi s-trădzea di Moscopoli.
11)
Gustav Weigand află Ohârda, la anlu 1889, un manuscriptu di
texti relighioasi angrăpsiti pi armâneashti. Manuscriptlu fu tipusit di
Weigand shi easti cunuscut cu numa Codex Dimonie. Numa yini di la
doilji frats Dimonie, Mihali shi Iancu, di la cari loă Weigand
manuscriptlu. Câftats Codex Dimonie shi ghivăsits-lu!
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Cosma Etolălu
„

ă
ă

ă
ă

ă

ă
ă

Gustav Weigand, anlu 1889
„Gretslji lipseashti sâ zburască greaca shi mashi greaca, câ tse
Băsearica a noastră ufiliseashti limba greacă, Vivlia easti angrăpsită tu
greacă, shi isnafea a noastră easti grâtsească. Atsel tsi-nj tăxeashti câ va
s-azburască limba greacă, mini va-lj ljeau amârtiili a lui pri gusha a
mea.” Cosma Etolălu câtâ oaminjlji ditu Pindu, anlu 1767
Zboarâli alu
Cosma suntu unâ
provă ti atsea câ
dealihea eara armân.
Cosma si amintă la
anlu 1714 (cu numa
Constas, Custadini). La
29 di anji s-dusi la
Ayilu Munti iu anvitsă
sh-cu dhascallu armân
di Metsovo, Niculachi
Zerzouli.
Si
adră
căluyăr. La 45 di anji si
featsi preftu shi, pisti
un an, ahurhi ta salagă, s-dzâcâ zborlu
alu Dumnidză shi sprufitsască. Pânâ anda
muri, chiro di 19 di
anji, fu mashi pi
căljuri. Fu vâtâmat la
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24 di Avgustu 1779. Dada alu Ali Pâshelu l-u ascâpă unâ hopă Cusmălu.
Ahâtâ tinjie tsi-lj purta Ali Pâshelu alu Cosma, câ adră la anlu 1814 unâ
bâsearica ti adutsearea aminti a ayilui, tu loclu iu fu vâtâmat.Ti multili
lucri adrati tu bana a lui, Cosma fu bâgatu tu aradha a Sâmtsâlor di
Patriarhia di Poli tu anlu 1961; tăpia fu simnată di Patriarhul di
atumtsea, armânlu Athenagoras.
Cosma Etolălu easti luyursit ayiu di niscântsâ armânji shi easti
luyursit ti dushman di altsâ armânji. Cari easti averlu? Cosma adră
propagandă ti adrarea di sculii shi bâserits (ti aesta easti tinjsit). Tu aesti
s-ufilisea limba greacă. Ahoryea di aesta, actsiunea a lui adusi znjie ti
limba armânească (ti aesta nu easti vrut di niscântsâ armânji). Nu fu
singurlu armân cari cilăstăsi ca armânjlji sâ-shi alasâ limba. Dupâ elu
furâ: Neofit Duca (1760-1845; amintat Zagori), Constantin Koumas
(1777-1836) shi Ioanichie, Mitropolitlu di Ianina (1815-1854).

Themă:

Thede Kahl angrăpsi un

articol ti „Horili ditu Zagori (Grâtsie):
Chinotită
economică
-Dyeafurauă
ethnică” iu adară unâ analiză multu
interesantă tsi nu s-uidiseashti cu atsea
tsi dzâtsea Weigand (câ Zagori eara tu
zâmani mashi armânescu). Kahl zburashti
ti Omospondia - Liga Zagori (1684-1868) a
horilor ditu aestâ nai, ti bana bună tsi u
avură gretslji, armânjlji, arbineshlji shi
sărăcăceanjlji tu atsel chiro. Dealihea câ
multsâ armânji shi-u chirurâ limba, ama
di nai ma multi ori aesta nu s-featsi
zorlea. Cathiunâ mileti avea zănatea a ljei.
Armânjlji di Zagori furâ cârvânari. Videts
analiza economică tsi u adară Kahl!
Bâgats oară la cum s-aduna oaminjlji tu
atsel chiro: nu ahât multu dupâ mileti,
ama dupâ loclu iu bâna, tsi angrica ma
multu di alti lucri. Regiunili nu eara
scheti/pure. Aproapea daima bâna ma
multi milets tu ună nai/regiune.
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Riga. Rumeicul
„Ma ghini lefter unâ sâhati, dicâtu 40 di anji aputrusit di sclavii.”
Riga

Riga
si-amintă
Veleshtin (Tesalie), tu anlu
1757 cu numa Custandini
Trushină (trushină va sdzâcâ funi adrată di
câprină); ti atsea easti
cunuscut cu numa Riga
Vilishtinlu (i Riga Fereulu).
Riga easti luyursit irou
natsional tu Grâtsie, câ tse
el fu atselu tsi u dishcljsi
calea trâ elefteria ali Eladi.
Dupâ tsi vâtâmă un
turc tsi adra câtrăts tu
hoara a lui (ashi dzâtsi
legenda), fudzi Poli.
Aclo
agiumsi
grămătic alu Alexandru
Ipsilanti shi anvitsă multi
limbi xeani (ti atsea agiumsi
shi
mari
draguman).
Agiumsi Tsara Românească,
iu avu ma multi thesi (nu mashi grămătic ti domnitori, ama fu shi caimacam
Craiova) shi âshi acumpâră unâ ciuflichi. Agiumsi Beshli/Viena, 1790-1791, iu
cunuscu colonia armânească di aclo. Aclo s-andămusi cu fratslji armânji
Marchides shi Yeoryi Puljiu, tsi avea unâ stampă (iu tipusi Ucuta, ma amânat,
Noaua Pedagogie). Tu 1796 fudzi ti totna di Tsara Românească shi s-dusi
diznău Viena.
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Viena scoasi tu migdani gravuri cu hărtsă ali Tsara Românească,
Moldova shi „Grâtsia” (gravura ditu soni eara unâ hartă ti tut Balcanlu, adrată
ditu 12 cumăts). La stampa a fratslor Puljiu tipusi ma multi cărtsâ (apridutseri).
Clandestin (fârâ sâ shtibă chivernisea) tipusi, la idyea stampă, tu Sumedru
1797, Manifestul Revolutsionar (3000 di cumăts). Manifestul ahurhea cu unâ
Proclamatsie tsi dâdea hâbarea a ximutariljei tsi va si-ahurhească tu Amirăria
Otomană. Di apoia yinea unâ Declaratsie a ndrepturilor a omlui shi
Constitutsia (124 di articoli; adrată dupâ urnechea ditu Frântsie) tsi purta
numa Noaua chivernisi a bânâtorilor ditu Rumelia, Asia Njică, nisiili ditu
Mediterana shi ditu Vlaho-Bogdania. Constitutsia aesta eara ti „Republica
Greacă”, un crat ti tuti miletsli ditu Balcan, iu bânâtorilji s-hibâ isa dinintea a
nomlui, adyeafur di ethnie sh-di pisti. Hlambura ti aestă republică avea hromili
arosh, albu shi lai.
Emblema
eara
ciumaga alu Heracle,
cu trei cruts pisuprâ.
Aestu crat anyisat di
Riga eara Rumeicul. Tu
bitisita di Manifestu
eara bâgatâ poemahimnu Thurios, unlu di
nai ma vrutili cântitsi
revolutsionari.
Manifestul
alu Riga fu pitricut
Poli, Smirna, Pesta, Zemun, Ianina, Tsara Românească shi Moldova. Tu ahurhita
alu Andreu 1797, Riga nchisi Trieste di iu vrea s-treacă tu Turchie shi siahurhească ximutarea. Fu prudusit (prudotlu fu armânlu Dimitrie Iconomu di
Cojani) shi ncljis di Politsia afstriacă. Riga vru si s-vatâmâ tu ahapsi cu unu
câtsut ama yeatsarlji lu ascâparâ. Fu pitricut Viena iu si featsi anchetă.
Afstriecilji l-u deadirâ Riga (deadun cu njica 7 sots) a turtsâlor tu Aprilu 1798.
Furâ bâgats tu piryul Neboisha di Beligrad. Fură zgrumats, tu 24-li di Cirisharu
1798, shi mârshili a lor furâ arcati Sava. Fu tamam ca tu cânticlu a lui Thurios:
Riga vru ta s-bâneadzâ barim unâ sâhati di elefterie. Aestâ sâhati di elefterie
angrică ti elu ma multu dicâtu 40 di anji di sclavie.
Idheili alu Riga fitrusiră. Si-adră Filiki Eteria la anlu 1814 shi, la anlu
1821, anchisi ximutarea contra a turcului. Pânâ tu soni nu si-adră Rumeicul,
ama si-adră cratlu grâtsescu.
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Themi:

1)
Câftats cartea alu Leandros Vranoussis (numa armânească:
Vranushi) „Rigas, un patriot grec din Principate”, Bucureshti 1980, ta saflats ma multi ti bana alu Riga.
2)

Tu 1998 si află un manuscris alu Riga, cu unâ multu interesantă

piesă di theatru. Câftats Vârteanitsa ali zurleatsă, angrăpsită di Riga (tipusită
di Lia Brad Chisacof), ta s-duchits ma ghini atmosfera tu cari bână Riga.

3)
Anda Riga s-dusi
Viena la anlu 1790, eara aclo
shi armânlu Lambru Cacioni.
Aestu avea adrată, cu
agiutor di la emburilji
armânji shi grets di Viena shi
Trieste, unâ njică flotilă di
cârăvi cu cari si-ampulisea
cu turtsâlji. Câftats plirufurii
ti aestu armân tsi agiumsi
maior tu ashcherea rusă!
Cacioni apruche di la rushi
ciuflichea Livadia. Câftats svidets câ tse bâgă aestâ
numa ti ciuflichea a lui di
Crimeea. Shtits tsi iventu
importantu
s-featsi
la
cunachea di Livadia?

4)
Riga pitricu manifeste Zemun, iu eara unâ multu avută colonie di
armânji. Câftats plirufurii ti emburilji armânji ditu aestu câsâbă (tsi tu
chirolu alu Riga eara Afstrie; adzâ easti alichit di Beligrad).
5)
Un altu armân tsi avu idheili alu Riga shi bână tu idyiul chiro fu Ignatie
Martinovici (1755-1795), tsi fu dhascal Pesta. Vru ta si-adară unâ republică
confederativă tu Amirăria Habsburgă. Ti aestu lucru fu culăsit shi vâtâmat.
Numa Martin si-află ma multu la armânjlji di Crushuva. Câftats plirufurii ti
aestu armân!
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Ali, Caceandoni shi altsâ armânji

Tu mentallu colectiv armânescu, Ali Pâshelu fu un di nai ma mărli
ehtsâri ti armânji. Easti acuzat câ asparsi Moscopolea, Gramustea shi câ-lj
aputrusi suliotslji. Tsi easti dealithea ditu tuti aestea?
Tu aspârdzearea ali Gramosti (1760 – protlu atac, 1769 – dheftirlu) shi
prota câlcari ali Moscopoli (1769), Ali nu agiucă nitsiun rol. Nu shtim tsi adră tu
câlcarea ali Moscopoli ditu 1788. Dealithea, Ali âlj aputrusi sulitoslji la 1803 shi
fu mari jali atumtsea. Ama lipseashti si-adâvgăm câ, la anlu 1820, Ali featsi unâ
cundrată cu suliotslji shi lâ tăxi câ va lâ da nâpoi locurili a lor, maca aeshtsâ valu agiutâ tu alumta a lui contra a Sultanlui.
Legenda armânească dzâtsi câ Ali fu tu pareia di armătuladz a
armânlui Andrutsu Verushiu Muceană (nu shtim maca easti dialithea). Anda Ali
agiumsi Dervengi Aga (cumândar pisti ashcherladzlji tsi vigljea dirvenili), fu
agiutat si-agiungă tu aestâ thesi di armânlu Nutsu Baludima di Zagori. Fu
agiutat tu niscânti alumti di armătuladz armânji cata cum Vlahava, Bucuvala,
Hristachi. Furâ multsâ armânji tsi agiutarâ chivernisea alu Ali: Yeoryi Turturi
(omlu di besă alu Ali tu emburlâchi; eara lali alu Iani Coletti), A. Sarmaniotti
(unâ turlie di ministru ti tugirlâchi), Iani Coletti (grămătic, yeatru shi
ambasador). Ali Pâshelu ufilisea bancheri armânji (Sina fu un di elj).
Tu Ianina, capitala alu Ali, bâna multsâ armânji. Nai ma avdzâtili
colegii ditu câsâbă, Marutsi shi Ghioni, eara cumândâsiti di armânji.
Armânlu Mihali Shtefan Parciula (di Vlaho-Clisura) tipusi Viena (la anlu
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1815) unâ gramatică frântsească shi grâtsească, ncljnatâ alu Ali Pâshelu.
Angrăpsea Parciula ti Pâshelu:
„Loclu, avdzâte Domnu, easti mplin di anamea a ta,
lumbrusita fană a hărilor a tali nu poati s-nu hibâ duchitâ.”
Ahurhindalui cu 1740, turtsâlji ahurhirâ s-bagâ arbineshi tu thesea di
guvernator ti Ipir. Aeshtsâ ahurhirâ s-nu mata tinjseascâ pronomiili a
armătuladzlor. Horili armâneshtsâ ahurhirâ si scadâ. Ali Pâshelu lucră cu
multsâ armânji. Ama ancunjie cât putu armătuladzlji anamisa di elj.
Tirănjlji cu cari fu vâtâmat
Caceandoni la anlu 1808, aspun
multi ti atsea câ Ali eara niom.
Caceandoni (Andoni Macriiani
eara numa alithea) si-amintă la
anlu 1775 (eara fărsherot ditu naia
Agrafa). La anlu 1802 u alipidă
bana di picurar, sh-li arsi casili,
tendili shi si-adră armătulă.
Caceandoni fu aleptu (la anlu
1805)
cumândar
ti
tuts
armătuladzlji. La anlu 1807 l-u
vâtâmă Vali Ghegă (cumândaru alu
Ali) tu alumta di la muntili
Prosiliacu.
La
1808
deadi
alba/variola tu el shi si-ascumsi tu
unâ spileauă, deadun cu fratili a
lui, Yeoryi Hashoti. Furâ acâtsats
shi Ali Pâshelu deadi cumandu ti
Caceandoni sh-ti frati-su, s-lâ si
frângă oasili cu cioclu. Murirâ doilji
ca iroi. Caceandoni, tsi nu avea vidzută di irou, armasi tu thimisearea a laolui
ca un mari gioni.
Tu 1820, anda Ali Pâshelu sh-li asparsi cu Sultanlu, lâ gri a
armătuladzlor armânji ta si-alumtă deadun cu elu, contra a Sultanlui, ti
elefterie. Si-adră unâ adunari. Legenda dzâtsi câ mashi un armân fu contra la
aesta cundrată. Armătuladzlji armânji si featsiră sots cu atsel luyursit adzâ
ehturlu a armânjlor shi ahurhiră polimlu cu sultanlu. Ali Pâshelu fu vâtâmat la
anlu 1822. Gretslji avurâ amintatic ditu ximutarea alu Ali, câ tse puturâ siahurhească shi elj alumta ti elefterie (la anlu 1821).
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Themi:
1)
Ghivăsits „Shana shi ardirea-a Gramostiljei” di Nicolae Velo! Câftats
plirufurii ti cum s-aparsi Gramostea! Grămusteanjlji arăiră tu câmpul di Ovce
Poli, tu muntsâlji Rodopi, la Livădz cum sh-tu altsă câsâbadz. Videts iu
bâneadzâ adzâ grămusteanjlji!
2)
Câftats informatsii ti suliots! Armânjlji âlj luyursescu suliotslji ti
armânji. Adzâ, multsâ anvitsats dzâc ti suliots câ eara arbineshi crishtini. Ari
shi unâ theorie tsi shadi tu mesi di doauăli theorii dzâsi ma năinti: Suli eara
unâ confederatsie cu hori di armânji sh-di arbineshi. Numa Suli pari
armânească: suli poati s-hibâ plurallu di la zborlu sulă (muntsâlji ditu atsea
naie au bicimea di suli). Videts cari fu cronologia a alumtilor anamisa di Ali shdi suliots! Câftats isturia cu corlu di Zalongo a muljerilor tsi si-arcară hima.
3)
Numa alu Caceandoni yini di la Câciu (i Caciu) Andoni. Câftats tsi
noimă au zboarâli câciu, caciu tu limba armânească! Di iu pistipsits câ yini
numa Hashioti tsi u purta Yeoryi, fratili alu Caceandoni? Legenda dzâtsi câ
anda trâdzea nitraptili, Caceandoni (tsi eara lândzit) scoasi un zghic di dureari.
Frati-su Yeoryi lu cutuyursi: „Caceandoni, nu ti achicăsescu, zghileshtsâ ca unâ
muljeari.”
4)
Dupâ legendă, armânlu Puljiu Scrâma/Scrima fu singurlu contra la
cundrata anamisa di armătuladz shi Ali Pâshelu (1820). Scrâma avea lucratâ la
Curtea alu Ali. Legenda dzâtsi câ Puljiu fu contra a alishtei cundrati tamam ti
furnjia câ Pâshelu adusi ahâta znjie a armânjlor. Câ tse Scrâma fu contra la
hâshtea generală, âlj si bâgă pârnoanjea „Gavlu” (gav va s-dzâcâ chior pi
armâneashti), câ elu, taha, nu videa câtâ iu s-dutsi isturia.
5)
La anlu 1803, Ianina, unâ parei di armânji, cumândâsitâ di anvitsatlu
armân Pahomie, duchimăsi ta s-mută un balon tu aeră. Lucurlu nu ishi pânâ
tu soni câ tse balonlu arsi. Nai ma multsâ ditu aeshtsâ armânji lucra ti Ali
Pâshelu: Pahomie, Nicola Iancu (om di besă alu Ali), Dimo Coletti (fratili alu
Iani), Yeoryi Ghiurtis, Conduiani. Greclu Ioan Vilara zugrăpseashti aestu iventu
(cu niheamă peză câtâ vlahi). Interesant easti câ Vilara hidzi tu pirmithuseari
niscânti zboară armâneshtsâ: pre Dumnidză, talje, talje draclu, talje, iu lai sarde! Câftats ma multi plirufurii ti aestu iventu tu angrăpserili alu Valeriu
Papahagi!
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Cratlu grâtsescu.
Coletti.
Megali Idhea.
„Nă lom fumelili sh-fara pri gushe.”
Gretslji ufilisiră ximutarea alu Ali Pâshelu shi anchisiră shi elj alumta ti
elefterie la 25-li di martsu 1821. Elj avurâ murafetea ta si-alâxească polimlu a
armătuladzlor ti tsâneari a pronomiilor tu polimlu ti independentsa ali Grătsie.
Tu aestu polim aspusiră giuneatsă multsâ armânji.
Tu prot di aprilu 1821, Atanasi Diacu u
eleftursi Livadia. Di apoia Diacu alumtă la
apuntea di Alamana (ninga Thermopile). Fu
acâtsat shi vâtâmat (fu bâgat tu unâ sulă) la 24li aprilu 1821. Atanasi Diacu fu palicar al Odiseu
Andrutsu. Odiseu amintă alumta di la hanea
Gravia (mai 1821), iu aspusi mari giunatic. Fu
arestat di grets shi vâtâmat (tu vasani greali) tu
5-li di Cirisharu 1825. Yeoryi Caraiscachi alumtă
la Missolonghi. Fu vâtâmat anda duchimăsea ta
s-curmă asediul ali Athini (23 di aprilu 1827).
Teodor Colocotroni, tsi avea pârnoanjea
„vâsiljelu a vlahilor”, aputrusi Nauplio (tu
Mureauă; andreu 1822), tsi agiumsi prota
capitală ti năulu crat grâtsescu.
Bana alu Colocotroni aspuni multi ti
atsel chiro. Elu fu prota cleft/fur. Avearea shi-u
featsi prota furândalui oi. Si-adră apoia
armătulă. Tu 1823-1825 fu un chiro di anarhie.
Gretslji nu si-alumta mashi cu turtsâlji ama sialumta shi anamisa di elj. Colocotroni fu bâgat
di grets tu ahapsi shi culăsit ta s-hibâ vâtâmat.
Fu silighit pânâ tu ma nâpoi, câ tse piricljul
turtsescu eara diznău mari. Agiumsi di-apoia
arhigo.
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Armânjlji ditu Grâtsie si-alavdă cu multsâ ditu iroili tsi u featsirâ Elada.
Aeshtsâ iroi alăxiră imaginea negativă tsi u avea vlahilji tu chirolu bizantin tu
unâ imagine pozitivă a armânjlor.

Iani Coletti fu armânlu tu nai ma marea thesi tu atsel chiro. Coletti eara
amintat Siracu (la anlu 1770).
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Featsi medicina Pisa, Italie. Tu turnată fu grămătic shi yeatru ti Ali
Pâshelu (cum sh-ti Muhtar, ficiorlu alu Ali). Adusi angrăpserili alu Riga tu
câsâbălu Ianina. Fudzi dit capitala alu Ali Pâshelu tu 1820 shi s-dusi ta sialumtă tu polimlu ti independentsa ali Grătsie (agiumsi arhigo). Fu ministru ti
interne (1822). Di apoia agiumsi ambasador ali Grătsie tu Frăntsie. Fu prot
ministru ali Grătsie ditu 1844 pânâ anda muri (1847). Elu fu atsel tsi u alăxi
minduita publică tu câvgălu „autohtoni versus heterohtoni”. Câ tse shi elu eara
un heterohton (eara amintat tu un loc tsi nu eara tu cratlu grâtsescu ditu atsel
chiro), Coletti u thimiliusi Megali Idhea: „Vâsilia greacă nu ncurpiljeadzâ
tutâ Grâtsia, ama mashi unâ cumatâ ditu ea, nai ma njica shi nai ma
oarfăna. Grec nu easti mashi atsel tsi bâneadzâ tu vâsilie, ama shi
atsel

tsi

bâneadzâ

Ianina,

tu

Tesalie,

Sear,

Adrianopol,

Poli,

Trebizonda, Creta, Samos shi tu itsi loc tsi ari vârâ ligâturâ cu isturia
ali Grâtsie i cu miletea grâtsească.” (cuvendă ditu 1844)

Vahi paradoxul a armânjlor ditu Grâtsie easti yilipsit nai mai ghini di
Iani Coletti. Elu, tsi avea adrată ahât multu ti lumea grâtsească shi tsi eara un
multu bun orator, eara pizuit shi cutuyursit câ nu zbura farsi limba greacă
(niscântsâ lj-avea bâgatâ pârnoanja „ghiftul”). Sh-cu tut tsi adră ti lumea
grâtsească, shi-u vrea multu shi lumea a lui armânească. Easti multu avdzâtâ
andamusea a lui cu Ion Ghica, Paris, anlu 1835, anda nâs eara aclo
ambasadorlu ali Grătsie. Coletti âlj dzâsi alu Ghica: „sh-mini zburăsc
armâneashti ama hiu grecos” sh-ma amânat: „părintsâlji a mei
zburăsc armâneashti shi-nj pari ghini câ tsâni la miletea a
noastră: him simpatriotsi.”
Fură armătuladz tsi dupâ tsi Grătsia si-adră independentă, lâ si păru
câ alumta a lor nu fu tinjsită. Altsâ duchirâ câ elj avea intratâ tu alumtă cu un
scupo (si si-adară Rumeicul, un crat ti tuti miletsli, iu tuts si-aibă idyili
ndrepturi), ama tsi si-adră (un crat grâtsescu) eara dipu altutsiva. Niscântsâ
ditu aeshtsâ armâtuladz dzâsirâ zboarâli:

„Nâ lom fumelili sh-fara pri gushe.”
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Cratlu grâtsescu criscu cu mintea ali Megali Idhea. Ti atsea, a câ nu fu
tu polim dishcljs cu Turchia, andrupâ (shi ancunje) tuti ximutărili tsi s-featsiră
tu Amirăria Otomană. Prota ximutari ma vârtoasâ fu la anlu 1854. Ma multsâ
ofitseri grets ishirâ ditu ashcheri shi s-dusirâ ta si-alumtă tu Ipir, Tesalie shi
Machidunie. Anamisa di elj furâ shi armânjlji Spiridon Caraiscahis, Teodor
Griva, Hristodul Hagipetru, Chitsu Geavela shi Teodor Jiaca. Cetili pitricuti ti
ximutari câlcarâ multi hori armâneshtsâ. Tu alti locuri, cumândarilji deadirâ a
celnitslor sineturi iu si spunea câti oi, câts pâradz fură loats di la atselj armânji
shi lâ eara tăxită câ aestea va lâ si toarnă nâpoi. Dupâ tsi turtsâlji u anăchisiră
ximutarea, câlcară shi elj niscânti ditu horili armâneshtsâ. Multsâ celnits tsi
avea sineturi sdusirâ Athina ta sâshi ljea pâradzlji
nâpoi.
Nai
ma
multsâ di elj nu
aprucheară tsiva. Ti
aestâ furnjie shialăxiră multsâ di elj
mintea tsi u avea
tră Grătsia. Idyili
lucri s-featsiră tu
ximutărili ditu anjlji
1876-1880.
Grâtsia siadră „mari” dupâ
polimurili balcanitsi
(1912-1913), ama
Megali Idhea scurmă dupâ polimlu
greco-turc ditu anjlji
1919-1922. Multsâ
ditu armânjlji tsi
bâneadzâ
adzâ
Grâtsie shi tsi sluyursescu
elinivlahofoni, ufilisescu
iroili di la 1821 ta sapudixească că shi
elj u adrară Elada.
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Themi:
1) Ghivăsits cartea alu Ioan
Carageani „Studii istorice
asupra
românilor
din
peninsula Balcanică” (protlu
tom – 1929, dheftirlu tom –
1941). Câftats hâbări aclo ti
armătuladzlji armânji. Câftats
shi alti fântâni ti aesti
plirufurii, câ tse niscânti ori
(ashi cum adară multsâ
patriots armânji) Carageani va
ta
sâ-lj
adară
armânji
aproapea tuts iroili ditu
polimlu ti independentsa ali
Grătsie. Ama lipseashti siadâvgăm
aoa
câ
Ioan
Carageani shidzu moabeti cu
multsâ ditu armătuladzlji di la
1821 sh-că paplu a lui lu avea
cunuscută Ali Pâshelu, tsi va s-dzâcâ avu informatsii salami.

2) Perspectiva aesta câ gretslji âlj arâsiră armânjlji la 1821 shi-sh mutrirâ
mashi sinferlu a lor (perspectivă tsi u avură shi u au multsâ armânji
pro-români) ari shi unâ consecintsă tsi vahi nu fu minduită di atselj tsi
u scoasirâ tu padi: tu aestâ perspectivă, armânjlji s-aspun dipu glari.

3) Câftats plirufurii ti armâtuladzlji armânji Yeoryachi Olimpiotlu shi Iani
Farmachi. Elj si-alumtară tu Tsara Românească shi Moldova. Tu veara
alu 1821, elj si trapsiră deadun cu 500 di ashcherladz tu mănăstirlu
Secu di Moldova. Cându duchi câ nu mata easti elpidha ta sâ-lj
azvingă pi turtsâ, Yeoryachi aprimsi bărutea. Iani Farmachi ascâpă
ditu explozie ama fu acâtsat shi pitricut Poli iu fu executat. Câftats svidets cari furâ ligâturili anamisa di Yeoryachi shi Tudor Vladimirescu.
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4)
Coletti fu cutuyursit câ fu câbati ti
moartea alu O. Andrutsu sh-ti culăsearea alu
Colocotroni. Carageani angrăpsi că ti moartea
alu Odiseu stipsiră fanariotslji. Carageani da
urnechi unâ moabeti alu Odiseu cu Dimitrie
Ipsilanti (dupâ Pouqueville): „Tsi va s-dzâcâ
atsea Eterie, atseali hromi shi atseali
giuraticuri mistiryioasi, ti cari s-tsânea ahât
multu [Alexandru Ipsilanti, fratili alu Dimitri
n.m.]? Tihilailu, anvârligat (cum hii sh-tini) di
tivicheli sh-di atselj tsi dzâc mashi goali, nu
shtiu nitsi si-anăchisească, nitsi ta s-moară. Ta
s-tsâ ascundzâ inatea, tsâ loashi tora numa di
patriot. Tini patriot! Nu hii ni patriot, ni grec. Sh-cât varvari s-hibâ palicarilji a
mei, canâ di elj nu shi-u amintă pseftu fana. Tini fanarioate! Amintat ta shuzmitipseshtsâ shi ta s-avini, ascultă: Crutsea, ea easti Doamna a Noastră.
Aestu loc udat cu sândzâli a nostru, aestu loc tsi-lj mâtrică pâpânjlji a noshtsâ,
aestu loc iu easti murmintul a lor, aesta easti patrida a noastră.” Câftats ma
multi plirufurii shi videts maca putem s-aflăm cari fu averlu!
5)
Tu lumea armânească s-dzâtsi câ Petro-Bei Mavromihali fu armân. Tu
sumedru 1831, fratili shi ficiorlu alu Mavromihali lu vâtâmarâ Ioanis
Capodistria, protlu prezidentu ali Grătsia. Câftats plirufurii ti arădătsinili a
alishtei fumelj (Mavromihali)! Putets si-adrats ună hartă cu pareili tu cari eara
armânjlji tu polimurili interne ditu Grătsie tu atsel chiro? Tsi duchits di aoa?
6)
Shtis cânticlu Ficiori di Samarina? Câftats isturia a alushtui cântic!
Aestâ isturie ari ta s-facâ cu acâtsarea a câsâbălui Missolonghi, la anlu 1826,
sh-cu căpitanlu armân Floros deadun cu scuadra a lui di sărmănjeats.
7)
Tu anlu 1853, ambasadorlu afstriac tu Athina angrâpsi Viena ti Tsamis
Karatassos, un ofitser ditu ashcherea greacă, cu zărtsină armânească. Tsamis
âlj dzâsi a ambasadorlui „câ ma multu tu provincia tu cari bâneadzâ nâs
[Macedonia n.m.] pot s-hibâ aflats sots ali Afstrie, câ tse multsâ emburi di aclo
s-curdisiră Afstrie shi suntu ligats di amirărie tu multi turlii. Sh-că laolu ditu
Macedonia va mashi ta sâ sh-lu eleftirsească loclu avinândalui chivernisea
turtsească; elj nu vor ta si si-adară rushi, cu ahât ma putsânu grets, câ elj nitsi
nu suntu grets, [fârâ agiutor di la unâ vâsilie mari n.m.+ itsi duchimăseari ti
avinarea turtsâlor va s-cadâ shi va s-aducâ mashi taxirăts tu aesti locuri.”
Câftats ma multi plirufurii la Max Demeter Peyfuss ti Tsamis Karathassos.
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Actsiunea a cratlui român
Protili ligâturi salami anamisa di armânji shi români si featsiră Viena
shi Buda-Pesta. Roja shi Boiagi eara chiola tu contact cu Sculia Ardeleană shi
avură influentsă di la anvitsatlji români ditu aestă Sculie. La anlu 1785,
armânjlji di Pesta vrea dhascal tsi sâ-lj anveatsâ cilimeanjlji pi armâneashti
(anâchisiră pânâ tu soni: lu bâgară dhascal armânlu Athanase Capitanovici). La
1791 ahurhi si si-adară bâsearica a gretslor shi a armânjlor ditu Pesta
(bâsearica fu bitisită la anlu 1801). La anlu 1802, gretslji shi armânjlji apufusiră
s-hibâ doi preftsâ tu bâsearica di Pesta: unlu grec shi alantu armânu.
Gheavasea lipsea s-hibâ adrată mashi grâtseashti. Tu 1808, cratlu lâ deadi
ndreptu a armânjlor si-adară gheavasea tu bâsearica di Pesta (la doauă
stămâni), pi limba română (câvgălu armâno-grâtsescu ti bâsearica di Pesta
tsânu aproapea 100 di anji). Lucurlu adratu ti români, ma amânatu, di Emanuil
Gojdu shi Andrei Shaguna, poati s-hibâ achicâsit pritu isturia a coloniilor
armâneshtsâ di Ungarie.
Ligăturili anamisa di armânji shi români si featsi shi pritu companiili
grâtseshtsâ di Sibiu (adrată la 1636) shi Brashov (1678). Armânjlji tsi viniră
prota tu Tsara Românească shi Moldova fură emburi, anvitsats (la sculiili
domneshtsă) shi ashcherladz. Elj tritsea ti grets (niscântsâ câ eara cândâsits câ
suntu grets, altsâ ditu sinfer, câ tse, pânâ la anlu 1821, doauăli văsilii
româneshtsâ eara cumândusiti di fanariots). Dupâ 1821, nu mata adutsea
multâ hâiri s-ti aspuni grecu. Ashi ahurhi, anarya, unâ alăxeari tu mentalitatea
a armânjlor tsi bâna cu românjlji. Dupâ tsi ximutarea di la 1848 fu anăchisită,
ma multsâ români furâ pitricuts tu surghiuni la turtsâ shi aclo si-andămusiră cu
armânji. Christian Tell si-andămusi cu căluyărlu Averchie la mănăstirlu Iviru
ditu Ayilu Munti. Ion Ionescu de la Brad si-adună cu armânji Tesalie, câ tse
avea angătan di ciuflichili a Marilui Vizir (Reshid Pasha) ditu aestă naie.
Nicolae Bâlcescu âlj angrăpsi alu Ion Ghica (sumedru 1848) ti armânji:
„Mini mi aveam apufusită ta s-yin Poli shi s-mi curdisescu anamisa
di vlahilji ditu Balcan, câ tse ânj pari câ angreacă multu si s-developeadză
natsionalitatea tu aestu avanpost a românismului. Mini luyursescu câ aeshtsâ
vlahi va nâ acatsâ ghini unâ oară, aclo iu suntu elj. Ma s-pots, pitreatsi aclo
un om sânâtos, ta si-adară un raport ti starea politică shi morală di aclo. Di
apoia s-câftăm unâ sculie shi ashi va s-dăm di lucru ti multsâ tiniri tsi nu au
tsi s-mâcâ.”
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Dimitrie
Bolintineanu (armân dupâ
tată) fu pitricut ta s-adară
aestu raport. Elu dusi tu
locurili iu bâna armânjlji, la
anlu 1854. Entipusili ditu
aesti căljuri li tipusi la anlu
1863 tu cartea „Căljuri la
românilji ditu Macedonia shi
Muntili Athos i Santa Agora”.
Bolintineanu dzâtsi tu cartea
a lui câ, tu atsel chiro, bâna
vârâ 1.200.000 di armânji tu
Turchie.
Bolintineanu âlj pitricu un
memoriu alu Fuad Pasha,
ministru di externe ali
Turchie. Tu memoriu s-câfta
s-hibâ adrati sculii shi
bâserits ti armânji, ndreptul la parei militari tsi s-veaglj dirvenili shi isihia tu
locurili iu bâna elj.
Dimitrie Cozacovici (di Aminciu),
Iordache shi Yeoryi Goga (di Vlaho-Clisura),
Zisu Sideri (di Sear), Mihail Niculescu (di
Magarova) shi Toma Tricopol (di Crushuva)
adrară Bucureshti, la anlu 1860, Comitetlu
Macedo-Român. Ditu pâradzlji alu Dimitri
Cozacovici shi alu Yeoryi Goga s-tipusi unâ
gramatică armânească, la anlu 1862 (adrată
di I. C. Massimu), ncljnată alu Anastase Panu
(armân dupâ tată; politician român multu
important tu atsel chiro). Panu hăristusi a
armânjlor ti tinjia tsi lj-u featsiră sh-lâ dzâsi
cari lipseashti s-hibâ planlu a lor: prindi s-hibâ
adushi România ma multsâ tiniri armânji cari
s-hibâ prăxits. Ditu pâradzlji loats di la mănăstirurli di România, ncljnati la Ayilu
Munti, si s-ljea vârâ 12.000 di galbini shi si si-adară cu elj instituti culturali ti
armânji tu Tesalie, Ipir, Macedonia shi Turchie. Armânjlji lipsea si-aibă unâ
episcopie a lor cu scamnul Ohârda.
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Ma multu, Panu adră un memoriu, tu numa a armânjlor, ti Napoleon III-lu.
Tu elu si cafta, ti armânjlji di Turchie, ndrepturi isa cu gretslji shi slavilji.
Tu 1863, Comitetlu Macedo-Român pitricu unâ proclamatsie ti armânjlji
di Arbinushie, Ipir, Tesalie shi Macedonia iu eara dzâsâ apofasea a Comitetlui ti
agiutorlu tsi va-lu da ti anvitsarea a limbăljei românească di câtâ armânji. Tu
aprilu 1864, Al. I. Cuza, domnul ali Românie, bâgă vula (deadun cu D.
Bolintineanu, tsi eara ministru ti Nvets shi Culte tu atsel chiro) pi un actu tsi
dishcljsi calea a sculiilor româneshtsâ ti armânjlji di Turchie. Dimitrie
Athanasescu apruche 2000 di lei cu cari dishcljsi unâ sculie Târnova (ninga
Bituli).
Tu 1865 si adră Bucureshti, la mănăstirlu
Sâmtsâlji Apostali, unâ sculie ti tinirili armânji
di Turchie (cumândâsitâ di Averchie). Aeshtsâ
tiniri lipsea si s-toarnă di apoia tu Turchie shi
s-hibâ dhascali la sculiili româneshtsâ,
dishcljsi ti armânji. Protslji dzatsi cilimeanj tsi
furâ adushi la Sâmtsâlji Apostali furâ
examinats di Ioan Carageani tu limba greacă,
câ tse aeshtsâ ficiori nu duchea limba
română.
Cratlu român adră ma multu di 100 di
sculii ti armânjlji di Turchie. Tu 1912 (tsi fu
apogeulu), eara anvârliga di 4000 di
mathitadz shi 300 di dhascali tu aesti sculii.
Si-adrară shi licee. Nai
ma bunili furâ atseali
di Sărună shi Bituli. Tu
aesti sculii si-anvitsa
shi armâneashti, ama
mashi tu ahurhitâ,
pânâ
anvitsa
cilimeanjlji
limba
românească. Nai ma
importantlu om tsi
lucră ti aesti sculii fu
Apostol
Margarit
(amintat Avdhela), tsi avu thesea di inspector, ama tsi eara shi ca unâ turlie di
reprezentant politic a armânjlor tu ligâtura cu chivernisea nturtsească (ama shcu România). Dishcljdearea di sculii fu agiutată di Savfet Pasha (Mari Vizir) tsi
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deadi, la anlu 1878, cumandu s-nu
hibâ nchidicat anvetslu românesc tu
Turchie. Fu unâ moabeti apreasă tu
lumea armânească maca aesti sculii
furâ buni i nu ti armânji.
Cutuyursearea ma importantă eara
atsea câ grailu armânescu nu eara
aproapea ici anvitsat tu aesti sculii shi
că cilimeanjlji nu anvitsa geografia shi
isturia armânească ama atsea
românească. Tu ziyă, di alantă parti, sdzâtsi câ tu aesti sculii anvitsară
armânji cari, di apoia, adrară multi ti
lumea armânească (va s-aveam unâ
literatură cultă armânească fârâ aestu
bârnu di anvitsats tsi tricură pritu
sculiili româneshtsâ di Turchie?).
Niscântsâ armânji ahurhiră ta
sâ-shi adarâ bâserits tu cari s-cânta tu română (ama shi pi armâneashti). Tu
mai 1891, s-câftă si si-adară un episcopat ti armânjlji ditu Turchie. Unâ
delegatsie armânească (Nicolae Cornătescu, Zisi Papatanasi, Haralambie
Balamaci, Haralambie Gogiaman, Hristu Zega, Yeoryi Hagigogu; Dimitrie
Athanasescu eara secretar iara Apostol Margarit u coordona delegatsia) s-dusi
Poli la anlu 1892, ti câftarea cu episcopatlu. Tu Brumar 1896, fu aleptu Antim
tu thesea di episcop ti armânji. Pânâ tu soni, lucurlu cu episcopatlu armânescu
nu si-adră. Antim, dupâ tsi cratlu român âlj ngiumitică pâradzlji, câftă ljrtari a
Patriarhului la anlu 1901 shi u alâsă minarea românească.
România fu cutuyursită ti minarea a ljei culturală shi politică, tu tsi mutreashti
armânjlji. Niscântsâ dzâsiră câ România adară aestu lucru ta s-nu aspună tsiva ti
românilji tsi bâna Austro-Ungaria (tsi eara soatsă cu România tu atsel chiro). Unâ altâ
cutuyurie easti atsea câ România âshi mutrea sinferlu politic agiutândalui armânjlji shi
aesta s-vidzu la anlu 1913.

Sculiili româneshtsâ ti armânji fură multu ma putsâni di atseali
grâtseshtsâ ti armânji (ama cu dyeafuraua câ multi ditu sculiili grâtseshtsâ eara
adrati ditu pâradzlji a armânjlor avuts, tu biani cu atseali româneshtsâ iu parti
ditu pâradz yinea di la cratlu român). Sculiili româneshtsâ avură succes ma
mari la armânjlji ma oarfăni shi ma putsân la armânjlji ma avuts ditu câsâbadz.
Apuria easti câ aestâ alumta a gretslor cu românilji, ta si-amintă simpatia a
armânjlor, dusi la atsea câ aproapea tuts armânjlji ditu atsel chiro featsiră
sculie.
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Themi:
1)

La anlu 1787 si-adră bâsearica Ayea
Triadha di Brashov (Panayiot Hagi Nicu
deadi nai ma multsâ pâradz ti adrarea ali
bâsearică). La 1788 ahurhi idyiul câvgă tsi
fu shi Pesta, ti limbili tu cari va s-hibâ
adrată gheavasea. Câvgălu tsânu unâ etă.
Câftats textul angrăpsit di Cornelia
Papacostea-Danielopolu ti Compania
grătsească di Brashov iu sâ zburashti ti
aestu câvgă.

2)

Ghivăsits cartea ali Maria Berenyi ti bana
shi lucurlu alu Emanuil Gojdu.

3)

Ti companiili grâtseshtsâ di Sibiu shi
Brashov, ghivăsits cartea alu Athanasios
Karathanasis „Elenismul în Transilvania”.

4)

Sculia di la „Sâmtsâlji Apostali” si-ncljsi la anlu 1871. Câftats plirufurii ti aestă
institutsie.

5)

Ghivăsits cartea alu Mihail-Virgiliu Cordescu ti sculiili româneshtsâ ditu
Turchie. Ti unâ analiză critică ti aesti sculii, videts cartea ti idyiul subiect,
anyrăpsită di Simeon Tsovaru.

6)

Apostol Margarit fu vrut di niscântsâ, cutuyursit di altsâ. Fu tu câvgă cu multsâ
dhascali tsi nu strâxea purtaticlu a lui. Unâ hopă, ma multsâ dhascali s-trapsiră
di la liceulu românesc di Bituli shi adrară unâ altă sculie. Dhascalilji tsi eara
contra alu Margarit andreapsiră sistemlu a Eforiilor. Chivernisea di Bucureshti
s-mintea multu tu lucurlu a sculiilor. Partidul Conservator âlj andrupa ma
multu eforishtsâlji iara Margarit eara andrupât ma multu di liberali. Câftats sanvitsats ma multu ti bana alu Margarit.

7)

Tu 1896, Trandafir Giuvara (ambasadorlu ali Românie n Poli) deadi 100.000 di
franci di malmă (ditu partea a cratlui român) a Sheflui di la Politsia secretă
turtsească, ta si-andrupască dishcljdearea a Episcopatlui ti armânji. Câftats ma
multi plirufurii la M. D. Peyfuss ti ipothisea a episcopatlui armânesc.
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8)

Câftats plirufurii ti duchimăsearea alu A. Margarit shi Ioan Carageani ti
tritsearea armânjlor la pistea catolică/latină (pritu uniatsie)! Videts tsi s-featsi
Pirivoli cu preftul Dimitrie Constantinescu! Mutrits s-aflats cari fu abatele
Faveyrial sh-tsi rol agiucă tu duchimăsearea ti alăxearea a pistiljei la armânji!

9)

Sutsata Culturală Macedo-Română (tsi dutsea ma largu Comitetlu MacedoRomân) si-adră tu aprilu 1880. Câftats s-aflats tsi puteari avea Sutsata tu atselj
anji shi tsi lucru adra!

10) Dimitrie Cozacovici avea alăsată tu diata a lui pâradz ti adrarea ali unâ sculie ti
armânjlji di Turchie. Câ tse âlj si pârea câ moartea easti largu
shi câ tse avea vreari mari ta si-agiută sculiili ti armânji,
Cozacovici s-vâtâmă, ta s-poatâ si-agiungă ma ayonjea
pâradzlji la armânji. Ditu pâradzlji a lui si-adră sculia
românească di Gopesh. Cozacovici fu membru tu Academia
Română (deadun cu Ioan Carageani; anda si-adră Academia
Română, s-tsânură doauă locuri ti armânjlji ditu Macedonia).
Câftats ma multi informatsii ti Cozacovici!
11) Ministrul Spiru Haret âlj câftă alu D. Lăzărescu Lecanta, tsi fu director la sculia
românească di Ianina, un raport ti tsi s-fatsi
la sculiili româneshtsâ di Turchie. Lecanta
angrăpsi tu raport câ nai ma multsâ armânji
mutrescu tut câtâ Grâtsia, câ multi sculii
româneshtsâ lucreadzâ mashi tu acti, câ
cratlu român arucâ geaba pâradz ti aestu
lucru shi ma s-nu eara aeshtsâ pâradz, cauza
românească nu va s-avea cană andrupari.
Nushi Tulliu lu vâtâmă D. Lăzărescu Lecanta
tu alunar 1904 (Tulliu avea lucrată shi elu tu
sistemlu shcolar; fu inspector). Dupâ
niscântsâ meshi tu zundani, Tulliu fu achitat.
Câftats ma multi ti aestu incident. Tsi aspuni
elu ti problematica a sculiilor româneshtsâ ti
armânji?
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Ncăcitura anamisa di grets shi români tu tsi
mutreashti armânjlji
Dishcljdearea a protilor sculii româneshtsâ fu prota furnjie di tensiuni
anamisa di cratlu românesc shi atsel grâtsesc. Fratslji Frasheri agiutară la
dishcljdearea di sculii româneshtsâ (pritu thesili tsi li avură tu amirăria
nturtsească). Agiutorlu lu deadiră, vahi, shi ti atsea câ elj avea arâdâtsină
armânească. Ioan Carageani shi Apostol Margarit fură pitricuts di cratlu român
(la anlu 1880) ta si-adară unâ achicăseari cu căpiili arbinesi (anamisa di eali shi
fratslji Frasheri) tu tsi mutreashti Ipirlu shi Tesalia: arbineshlji shi armânjlji eara
contra ti atsea câ aesti locuri s-treacă di la Turchia la Grătsia. La 25-li di martsu
1881, G. Magiari, Ghitsi Papahagi, Miha Papagheorghe, Vasili Hagisteryiu,
Spiru Balamace shi Dina Gargale aprucheară mandat di reprezentare di la 2000
di armânji. Tu 8 di Cirisharu 1881, elj neasirâ Poli la Ambasadili a Mărilor
Craturi ditu Ascâpitată, ta s-aspunâ câ armânjlji nu vor ca Tesalia s-treacă la
Grătsia. Pânâ tu soni, Tesalia agiumsi parti ditu cratlu grec la anlu 1881 shi
atselj tsi neasiră Poli ti protestu avurâ ma nâpoi ambodyiuri ti aestă itie.
Vangheli Zapa
muri la anlu 1865.
Alâsă
unâ
mari aveari a cusurinlui
a lui, Custandini Zapa.
Anda muri Custandini,
la anlu 1892, s-apreasi
mari câvgă ti clirunumia
Zapa.
Ligâturili
diplomatitsi anamisa di
Grâtsia shi România
furâ dânâsiti 4 anji
(pânâ
tu
1896).
Armânlu Vangheli Zapa
fu mari everghetu sh-ti
România (alâsă pâradz ti Academia Română, deadi pâradz ti andridzearea a
câsâbăllui Bucureshti) ama sh-ti Grătsia: adzâ easti luyursit atselu tsi xanaanyie
Olimpiadili. Aestu armân alâsă zbor sâ-lj hibâ angrupatâ mârsha România,
Broshteni (iu avea ciuflichi). Tut tu diată dzâsi s-hibâ dizgrupat dupâ patru anji
shi oasili a lui s-hibâ angrupati iara Labovo (Arbinushia di adzâ), loclu iu si-avea
amintatâ. Shi atsea ditu soni dimândari fu sâ-lj si ducâ carafeta shi s-hibâ
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bâgatâ Zapeion, pâlatea adrată cu
pâradzlji a lui, Athina, ta s-hibâ casa
a Năilor Agiocuri Olimpitsi.
Armânlu
aestu
cu
mârsha
ampărtsâtâ anamisa di trei văsilii
easti un simbol ti tsi s-fatsi cu
armânjlji.
Tu 5-6 di maiu 1905,
inspectorilji Nicolae Tacit shi Andrei
Balamace fură bâgats tu filichie ti
sibepea câ taha lj-ancunjarâ armânjlji di Băiasa
(pro-românjlji shi grecomanjlji s-ciucutiră tu
aestâ hoară ti furnjia câ s-cântă tu bâsearică tu
limba română, dzuă di Pashti).
Cratlu român deadi un ultimatum a
turtsâlor cu vadelu 23 di mai (10 di mai dupâ
veacljea calindari; aesta eara dzuua natsională
ali Românie tu atsel chiro). Românilji câfta
ndrepturi ti armânjlji di Turchie. Sultanlu Abdul
Hamid II-lu deadi iradelu cu ndrepturi ti
armânji tu dzuua di 22 di mai 1905. Iradelu ljalâsa armânjlji sâ-shi aleagâ muhtari, s-aibâ
oaminj tu adminstratsia locală shi sâ-shi
andreagă sculiili a lor.
S-featsi mari shimătă. Gretslji shi
armânjlji grecomani pitricură proteste a
turcului ti aesti ndrepturi dati a armânjlor. Ahurhiră violentse tsi nu sâ aspun.
Ma multu di 400 di armânji pro-români fură vâtâmats. Ceti di andartsâ
(pitricuti ditu Grătsie) viniră tu horili armâneshtsâ shi fuvirsiră, arsiră (cărtsâ
shi casi), vâtâmară. România dânâsi ligăturili cu Grâtsia tu chirolu 1906-1911.
Anda ahurhi protlu polim balcanic, sumedru 1912, ashcherea
grâtsească intră tu locurili iu bâna armânji. Multsâ ditu armânjlji pro-români
fură bâgats tu ahapsi (shi niscântsâ di elj furâ vâtâmats). Cratlu român adră
interventsie la Venizelos (protlu ministru grec tu atsel chiro) ta si s-dânâseascâ
aesti câtrăts. Tu mentalu colectiv armânescu fitrusi idhea câ românilji siachicăsiră cu gretslji. Shi dealithea ashi fu. Tu avgustu 1913, Bucureshti, s-bâgă
vula pi tratatlu di irinj. Armânjlji nu eara adushi aminti tu tratat. Tu anexi eara
niscânti cărtsâ iu Grătsia, Sârbia shi Vâryăria tăxea câ va s-tinjsească ndrepturili
a armânjlor tu sculie shi bâsearică.
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Themi:
1) Alumta simbolică anamisa di armânjlji grecomani shi atselj proromâni agiumsi tu niscânti situatsii absurdi. Niscânti ori, preftsâlji
grets i grecomani nu vrea ta sâ-lj angroapă mortsâlji pro-români. Ashi
si-agiumsi si si-adară murmintsâlji armâneshtsâ di Bituli, ta s-aibâ proromânjlji locu di angrupari.
2) Tu 1903 s-featsi ximutarea di Crushova. Ea nu
avu ligătură cu câvgălu româno-grec mea cu
organizatsia vâryârească VMRO (Sutsata
Revolutsionară Internă Machiduneană; tu
aestâ sutsată eara shi niscântsâ armânji) tsi
avea tu minti si-adară un crat Macedonia.
Armânlu Pitu Guli, tsi muri tu ximutari, easti
tinjisit adzâ ca irou natsional tu Republica
Macedonia.
3) Nu mashi andartsâlji vâtâmară. Eara shi
niscânti ceti armâneshtsâ. Unâ pareia
cumândâsită di Yeoryi Mucitani Hasaplu lu
vâtâmă Telos Agras, unâ căpie importantă a
andartsâlor. Mucitani eara tu VMRO. Multsâ
armânji eara tu VMRO shi ti atsea câ
Exarhatlu vâryârescu, adrat la 1870, âlj alâsa
armânjlji ta sâ-shi ufilisească limba.
4) Tu aprilu 1913, Anastase Hâciu trapsi un gâgosh pi Tache Ionescu.
Năinti si-adară aestu lucru, Hâciu angrăpsi pi unâ carti:
„Adzâ, ideallu ti cari nâ featsim curbani shi itsi dzuuă u nviscum tu sândzâ,
adzâ aestu sâmtu ideal easti zgrumat shi him unâ mileti pitricută tu agârsheari
pritu parlamentu. Nu shtiu maca popullu vru aesta. Mi duc s-antreb ta sâ shtiu
tsi va s-adrăm.”

Hâciu fu achitat, ta s-nu s-cârteascâ sh-ma multu armânjlji di
Bucureshti tsi eara niefhâristisits di politica românească tu tsi
mutreashti armânjlji. Prindi s-dzâtsem aoa câ Tache Ionescu s-trâdzea
shi elu ditu lumea armânească.
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Tu eta XX
- Vâryâria Armânjlji ahurhiră s-arâiască tu locurili iu bâneadzâ vuryari tu anjlji
1769-1830, dupâ tsi s-asparsiră câsâbadzlji armâneshtsâ ma mări. Ma multu di
20.000 di armânji dusiră tu aesti locuri. Nu mata si-adunară ma multsă tu un
loc, vahi sh-ti sigurantsa a lor. La anlu 1885, armânjlji di Sufie acumpârară loc ti
bâsearică tu mesea di pulitie. Adrară aclo bâsearica „Ayea Triadha”. Si-adrară
ma multi sutsati armâneshtsâ. Ma importantă fu „Unirea”, adrată la anlu 1895.
Tu 23-li alunar 1900, fu vâtâmat Bucureshti armânlu Shtefan
Mihăileanu (cu furnjia câ nâs angrăpsea tu fimirida „Peninsula Balcanică”
articole contra la politica vâryârească tu Macedonia), la cumandul alu Boris
Sarafov, tsi eara căpia VMRO. România shi Vâryâria fură aproapea di un polim,
ti aestâ itie. Tu aestu context, ma multsâ emburi armânji avuts di Sufie (tsi strâdzea di Crushuva, Gopesh, Mulovishte) apufusiră ta s-yină România.
Câ tse (dupâ doilu polim balcanic) Vâryâria chiru Cadrilaterlu (tsi fu
loat di România), cratlu vâryar ahurhi sâ-lj ambudyisească armânjlji ditu aestâ
vâsilie. Ashi s-featsi câ multsâ armânji di Vâryârie loară apofasea ta s-yină
Românie. Tu chirolu 1925-1943 viniră ma multu di 15.000 di armânji ditu
Vâryârie tu Românie (ashi s-fatsi câ nai ma multsâlji armânji ditu Românie au
arădătsini Vâryărie). Dupâ doilu polimlu balcanic, vârâ 1000 di armânji
grecomani fudziră di Vâryârie tu Grâtsie.
Cratlu român andrupâ (pânâ la anlu 1947) sculiili ti armânji di
Giumaiaua di Nsus (Blagoevgrad, adzâ) shi Sufie (aestu liceu eara pi sucachea
Exarh Iosif nr. 14), cum shi bâsearica Ayea Triadha di Sufie. Bâsearica
armânească di Sufie ninga bâneadzâ. Sculia nu mata lucreadzâ, ama Sutsata a
Armânjlor di Sofia ari sediul tu clădirea iu eara sculia (tsi easti tu vitsinata ali
bâsearicâ).
La anlu 2000, Thede Kahl adră isapea câ tu Vâryârie bâneadză nai
multu 5000 di armânji (vârâ 500 Sufie shi vârâ 700 Peshtera). Adzâ, lumea
armânească di Vâryârie s-dutsi hima; comunitatea misură vârâ 2000 di oaminj.
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Themă:
Câftats plirufurii ti armânlu Tashcu Iliescu tsi bână Vâryârie. La 1940,
elu cutuyursea politica a cratlui român tu tsi mutreashti armânjlji shi atsea câ
s-anvitsa română la sculiili ti armânji (shi, ti atsea, ficiorilji tsi anvitsa română
la aesti sculii apufusea pânâ tu soni ta s-fugă România). Iliescu andrupa idhea
ma veaclj ti un crat federativ Macedonia, sum apanghiul ali Italie.

Dupâ polim (tu avgustu 1945), Iliescu pitricu un memoriu la
cumândarilji a mărilor vâsilii shi câftă diznău un crat federativ, ama aesta
oară sum apanghiu di la Liga a Natsiunilor.
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Serbia. Iugoslavia. Republica Macedonia.
Dupâ irinjea di Bucureshti (1913), Sârbia amintă shi ea locuri iu bâna
armânji. La 1916, Vâryarilji intrară cu ashcherea tu locurili di Sârbie iu bâna
armânji. Atselj armânj tsi lucra la sculiili shi bâseritsli andrupâti di cratlu român
furâ pitricuts tu surghiuni Vâryârie.
Dupâ protlu polim mondial, Sârbia (tsi eara parti atumtsea ditu vâsilia
a sârghilor, croatslor shi slovenilor) lj ncljsi sculiili shi bâseritsli româneshtsâ ti
armânji ti furnjia câ România taha nu u tinjsi Irinjea di Bucureshti, anda Sârbia
fu atacată la anlu 1914. Singura bâsearică tsi armasi dishcljsă ti armânj fu
„Sâmtsâlji Constantin shi Elena” di Bituli (adrată di armânji la anlu 1905). Ea fu
ncljsă la anlu 1947. Fu aspartă la anlu 1968 shi xanaadrată un an ma amânat
(la protestul a niscântor armânji tsi furâ partizani shi eara tinjsits di chivernisea
comunistă ali Iugoslavie ditu atsel chiro. Bituli si-adră shi unâ sutsată
armânească tu ahurhita alu 1946 ama fu ncljsă dupâ mashi ndoi meshi.
A armânjlor lâ furâ slavizati numili dupâ protlu polim mondial.
Niscântsâ armânji âshi chirurâ locurili (câ, taha, tăpiili tsi li avea di la turtsâ nu
eara buni). Parti ditu aeshtsâ armânji tsi-shi chirură locurili shi niscântsâ
armânji tsi nu bâna ahât ghini loară apofasea ta s-emigreadză România (fură
anvârliga di 1000).
Dupâ tsi Tito dishcljsi Iugoslavia, armânjlji ditu aestu crat ahurhiră surdină elefteri tu Evropa ditu Ascâpitată. Loară ligâtura cu armânjlji tsi
cilâstâsea ti noaua minari armânească, loară parti la congresili shi cursurili di
limbă armânească tsi s-featsiră tu Ghirmânia (RFG). La anlu 1988, Atanasi
Yeoryitsa, prezidentul a Sutsatâljei Pitu Guli di Skopje, pitricu un memoriu la
Conferintsa Balcanică (a minishtsrâlor di externe ditu Arbinushie, Vâryârie,
Grâtsie, Românie shi Iugoslavie) iu s-câfta ndrepturi ti armânjlji tsi bâna tu
aesti craturi.
Sutsata „Fratslji Manachia” di Bituli andreapsi, tu 21 di mai 1989,
yiurtusearea a dzuăljei natsionali a armânjlor la murmintsâlji armâneshtsâ di
Bituli, la grochili alu Apostol Margarit, Constantin Belemace, Dimitrie
Athanasescu, Milton Manachia.
La 9-li andreu 1990 si-adră Liga a Armânjlor ditu Republica
Macedonia. Dupâ tsi Macedonia si-adră crat independent (1991), armânjlji
furâ pricunuscuts ca mileti ahoryea tu Constitutsia a năului crat. Dupâ Thede
Kahl, tu Republica Macedonia di adzâ bâneadzâ anvârliga di 25.000 di armânji
(altsâ dzâc câ armânjlji suntu vârâ 80.000).

81

Armânjlji – Figures and facts

Themi:
1) Ghivăsits cartea alu Dushan Popovici ti
tsintsarilji di Serbia. Elu u thimiliusi
theoria câ armânjlji furâ atselj tsi adrară
burghezia tu Sârbie. Câftats plirufurii ti
armânjlji avdzâts di Beligrad: Jovan
Steria Popovici, Branislav Nushici shi
altsâ!
2) Câftats informatsii ti arădătsina
armânească alu Nikola Pasici, protlu
ministru ali Sârbie tsi bâgă vula pi
Tratatlu di Irinj di Bucureshti (1913).

3) Câftats informatsii ti Cocea Popovici (1908-1992), armânlu tsi fu vahi
tu nai ma marea thesi tu Iugoslavie! Popovici fu mintit tu minarea
suprarealistă di Frăntsie. S-apruche di comunishtsâ. Alumtă Spania shi
agiumsi unâ legendă anamisa di partizanjlji ditu dheftirlu polim
mondial. Fu ministru di externi ali Iugoslavie chiro di 12 di anji. Vahi pi
el s-andrupârâ atselj ex-partizani di Bituli tsi u agiutară lumea
armânească tu 1946 shi tu 1969.

4) Câftats plirufurii ti fratslji
Manachia, tsi fură anamisa di
protslji cari adrară cinematografie
tu Balcan. Adrară studio foto
Ianina shi Bituli. Milton muri
Bituli (1964) iara Ianachi Sărună
(1954). Ianachi fu dhascal di
desen la liceulu românesc di
Bituli shi, ma amânat, la atsel di
Sărună. Câftats s-aflats câ tse
doilji frats agiumsiră tu vâsilii
ahoryea.
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5)

Câftats ma multi plirufurii ti Constantin Belemace (amintat 1844
Mulovishte, mortu 1932 Bituli). Nâs angrăpsi, la anlu
1888, „Dimândarea Părintească”, tsi fu luyursitu di multsâ
ti himnul a armânjlor.
Videts moabetea di adzâ desi „Dimândarea Părintească”
easti uidisită ti chirolu di tora. Belimace lucră ca
intendentu la liceulu românesc di Bituli.
Cu tuti câ fu tu câvgă cu
Apostol
Margarit
(vedz
poemili tsi li angrăpsi contra
alu Margarit), Belemace
cilăstăsi ta si si-adară
murmintsâlji armâneshtsâ di
Bituli, iu Margarit fu protlu
angrupat.
Belemace
shi
Margarit shi-aflară doilji isihia
la murmintsâlji di Bituli.

Câftats lunga poemă alu
Belemace „Exilul a meu”, iu
nâs zburashti ti surghiunea a lui Vâryârie, tu câsâbăllu Plovdiv (Filipopol). Tut
aclo fu pitricut surghiuni shi câdârgilu Ianachi Manachia. Belemace dzâtsi câ
furâ 51 di armânji internats Plovdiv.
6)
Ashcherea vâryârească intră sh-tu dheftirlu polim mondial tu locurili
ditu Iugoslavia iu bâna armânji. Aesta oară s-purtară altă soie. U dishclisiră
bâsearica a armânjlor di Bituli (tsi sârghilji apufusiră tu 1939 s-hibâ „bâsearică
sârbă”). Ama tu mintea a armânjlor, vuryarilji eara „ocupantsă”. Armânjlji lâ
dzâtsea vuryari shi a slavilor ditu Vâryârie shi a slavilor ditu Iugoslavia (tsi adzâ
lâ dzâc „macedo-slavi”). Duchits câ tse?
7)
Niscântsâ Armânji ditu Republica Macedonia s-dzâc „macedoneni” tu
catagrafii (tu limba a cratlui aesta va s-dzâcâ macedo-slavi). Elj si agioacă cu
zborlu „macedonean” câ tse elj si luyursescu endophi shi niscântsâ di elj sluyursescu clirunonj a vecljlor machiduneani. Câftats exighisi ti aestu purtatic!
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Arbinushia
Coloniili arbinesi ditu România furâ maiaua ti independentsa ali
Arbinushie (brumar 1912). Cratlu român andrupâ aestâ minari shi featsi
sugestia si si-adară un crat albano-armânescu. Nicolae Mishu (minstrul ali
Românie tu Anglie) fu urminipsit di Titu Maiorescu, prot ministru ali Românie
tu atsel chiro, tsi sâ zburască anda va s-hibâ aprucheat la Conferintsa ti Pace di
Londra: „vâ plâcârsescu s-câftats ca multili hori macedo-române ditu Pind,
anamisa di Samarina shi Metsovo, s-hibâ ncurpiljati la Arbinushia. Dats cicioari
ti principiul câ tu tuti horili iu românilj suntu majoritari, limba tu administratsie
s-hibâ româna, tut ashi tu bâseritsli shi sculiili româneshtsâ, principiul general
lipseashti s-hibâ tricut tu Constitutsia ali Arbinushie.” Nicolae Mishu (di
aradătsină armân), fu aprucheat la Conferintsă tu 26-li di martsu 1913. Nâs
câftă „loclu anamisa di Ianina, Metsovo, Grebini shi muntili Gramos, pânâ
Curceauă, cu 36 di hori armâneshtsâ shi ma multu di 80.000 di bânâtori, streacâ la Arbinushia.” Cratlu albano-armân nu s-featsi shi nitsi ndrepturili a
armânjlor nu furâ cashti cât tinjsiti.
Tu sumedru 1912,
ashcherea grâtseascâ intră
Curceauă. Dupâ ma multi
moabets diplomatitsi siapufusi ti Curceauă s-hibâ
parti ditu cratlu arbines.
Ashcherea grâtseascâ s-trapsi
di Curceauă tu bitisita alu
shcurtu 1914. Aryirocastro si
proclamă
Republica
Autonomă a Ipirlui di
Njeadzănoapti. Tu aestu
context, grets, arbineshi shi
armânji grecomani atacară
câsâbăllu Curceauă. Fură
vâtâmats atumtsea (23-li di
martsu 1914), 8 armânji.
Anamisa di elj, preftul
Haralambie Balamace, nai ma
importanta personalitati a
armânjlor di Arbinushie.
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Tu 1923 eara 5 sculii româneshtsâ tu Arbinushie, tu 1937 eara 7 sculii.
Tu 1930 eara 8 biserits româneshtsâ. Actsiunea românească tu Arbinushie nu
imna ahât ghini. Secretarlu di la ambasada ali Românie Tirana, Nicolae
Tsimirash, exighisea tu 1941 esheclu a sculiilor shi bâseritslor româneshtsâ
ditu Arbinushie pritu purtaticlu oportunist a elitelor armâneshtsâ: „sinferlu a
emburlâchljei li zgrumă sinferurili natsionali.”
Dupâ tsi ahurhi colonizarea tu Românie, Pleasa (hoara di iu eara
Haralambie Balamace) s-guli. Nâinti di aestâ emigrare, fu unâ imigrari vârtoasă
a plisotslor tu Americhie. Aesta s-featsi tu chirolu 1900-1920 (di furnji
icunomitsi ama sh-ti atsea câ tinirilji armânji nu vrea ta s-hibâ loats zorlea tu
ashcherea turtseascâ). Armânjlji di Americhie (nai ma multsâ fârsherots) u
thimilusiră Sutsata „Fărsherotlu” (prota numă fu „Sperantsa”; sutsata nica
easti tu bană shi adară lucru salami ti lumea armânească), la anlu 1903.
Sutsata avea tu scupo ta si-agiută năili imigrantsă tu Americă. Himnul a
Sutsatăljei aspuni atmosfera ditu atselj anji:
Un anyil ditu tser aurlă,
Yinits cu tuts voi frats,
Nimal shidzut arăspăndits,
Sutsată adărats!
Sculiili shi sculiili româneshtsâ
furâ
ncljsi
cându
vinirâ
comunsihtsâlji. Colectivizarea a
armânjlor s-featsi pritu un nom
maxus tră elj la anlu 1947.
Chivernisea comunistă ditu
Arbinushie deadi un nomu shi
tră
sedentarizarea
a
fărsherotslor nomadz. Ashi siadră hoara Andon Poci (19571960) cu vârâ 800 di bânători.
Tu aestâ hoară easti un
ansamblu di muzică polifonică
fărsherotească ti ciudie.
Aoa si-amintară shi criscură doi
poets geniali: fratslji Spiru shi Dimitrie Fuchi.
Protili sutsati armâneshtsâ ditu Arbinushie si-adrară tu 1991. Adzâ
bâneadzâ vârâ 140.000 di armânji tu Arbinushie, tsi va s-dzâcâ armânjlji suntu
dheftirlu grup di populatsie tu aestu crat.
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Themi:
1) Bâsearica Ayiu Sutir
a armânjlor di Curceauă siadră la 1925. Niscânti
părtsâ di ea s-asparsirâ tu
1931, la cutrimburarea a
loclui. Fu aspartă di dip di
comunishtsă tu anjlji `50.
Lucurlu di xanaadrari a
bâsearicăljei ahurhi la anlu
1995. Tu bâsearică cântâ
Tachi Veriga. Câftats
ma multi informatsii ti
comunitatea armânească
di Curceauă.

2) Fură armânji comunishtsă tu Arbinushie. Andon Poci (dupâ cari sbâgă numa a hoarăljei Tavan) fu un armân tsi muri tu alumta contra a
ghirmanilor. Ma avdzât fu Spiru Nacu, tsi s-vâtâmă (i fu vâtâmat; nu sâ
shtie cari fu averlu)
la anlu 1947. Nâs fu
partizan shi dupâ
polim agiumsi căpia
ti
planicarea
economică
tu
Arbinushie.
Avdzâtlu
scriitor
Ismail
Kadare
angrăpsi câ multsâ
armânji furâ tu
cumăndăsearea comunistă. Câftats plirufurii ti polemica alu Kadare
(a curi nveastă, Elena, easti armână) cu F. Lubonja ti aestu subiect.
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Grâtsia
Tu alunar 1917, ma multsâ dimarhi ditu hori armâneshtsâ (Samarina,
Avdela, Perivoli, Aminciu, Băiasa shi altili) proclamară un canton armânescu
autonom (uflisindalui câvgălu intern grâtsescu anamisa di Venizelos shi
vâsiljelu ali Grătsie, cum shi vinita a ashcherilor italicheshstâ shi frântsehtsâ).
Tu ahurhita alu yismăciun 1917, gretslji ocupară tuti horli tsi eara tu aestu
„canton”. Interesant shi paraxin easti câ România nu mashi câ nu li mută
pândzâli a „autonomishtsâlor”, mea lâ pitricu zbor ta s-shadâ froninj sh-câ nu
easti ghini tsi adară.
Dupâ protlu polim mondial anchisi polimlu greco-turstescu (1919-1922) tsi s-bitsi cu
Conferintsa di Lausanne (20 di yinaru 1923). Aclo s-apufusiră alăxeri di populatsii. Ditu Grâtsie
fudziră 380.000 di turtsâ (tu Turchie). Tu Grătsie viniră: 1.100.000 grets ditu Turchie shi 100.000
di grets di Rusie shi Vâryârie. Nai ma multsâ ditu aeshtsâ prosfidz fură curdisits Macedonia, iu
bâna ca baia armânji. Atumtsea alănci ună criză a xichiljei di păshuni ti armânji. Tu aestu context,
s-tsânu un Congres Veria (30 di brumar 1924), iu sâ zburârâ problemili tsi li avea armânjlji ditu
atsea naie. Fură ma multi lăcărdii cu politicieni români (adrati di armânji tsi bâna Românie) shi,
pânâ tu soni, cratlu român deadi (13 di cirisharu 1925) nomlu ti colonizare a armânjlor tu
Cadrilater. Ashi fudziră ma multu di 10.000 di armânji di Grătsie tu Românie. Niscântsâ fudziră
câ eara pro-români, altsâ di furnji icunomitsi.

Grâtsia tinjisi (tu biani cu alanti craturi) Irinjea di Bucureshti. Sculiili shi
bâseritsli româneshtsâ fură alâsati ta s-lucreadzâ ama cratlu grâtsescu nu pricunushtea
diplomili di la sculiili româneshtsâ. Aesta dutsea la atsea câ tinirilji armânji tsi bitisea
aesti sculii s-dutsea Românie ta sâ-shi ducâ ma largu educatsia. Institutsiili româneshtsâ
ditu Grâtsie si-ncljsiră tu 21 di shcurtu 1946.
Tu 1937 s-deadi cumandu local tu ma multi hori ditu Grâtsie s-nu
mata s-hibâ strâxit si sâ zburască armâneashti tu locuri publice. Ma multsâ
armânji furâ bâgats tu zundani shi niscântsâ plâtiră girime ti atsea câ zburârâ
armâneashti nafoară di casă.
Tu 28 di Sumedru 1940, Italia u atacă Grâtsia. Niscântsâ armânji aprucheară cu
harauă ashcherili italiene. Dupâ tsi gretslji âlj pimsiră italienjlji nâpoi, ahurhi un chiro greu ti
armânji. Tu brumar 1940 furâ bâgats tu lagărlu di Corint 265 di armânji (nai ma multsâ di elj
nu avea nitsi unâ ligâtura cu italianjlji, mea eara parti ditu elita armânească pro-română).
Armânjlji fură eleftirsits ditu lagăr mashi dupâ tsi Ghirmănia u anăchisi Grâtsia tu aprilu 1941.
Tu aprilu 1941, Alcibiade Diamandi fu pitricut Grâtsie di Ministerlu ali
Propagandă di Bucureshti. Diamandi shidzu Grătsie pânâ tu alunar 1942. Sâ
zburashti tu multi cărtsâ câ Diamandi adră Principatlu a Pindului, i un crat
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armânescu. Nu suntu provi ti aestu lucru. Easti zori s-ducheshtsâ tsi s-featsi
dealithea atumtsea. Pari câ Diamandi amintă multâ puteari, ufilisindalui
influentsa tsi u avea la români sh-la italianj. Lucurlu easti câ actsiunea alu
Diamandi dusi la imaginea a armânlui colaboratsionist.
Câ imaginea aesta eara pseftă u aspuni numirlu mari di hori armâneshtsâ arsi di
ghirmanadz (15 di hori arsi tu sumedru-andreu 1943; tu 5-li di aprilu 1944 fu arsă Vlaho-Clisura
shi fură vâtâmats 280 di clisureni). Tu alumta contra a italianjlor shi a ghirmanadzlor furâ
mintits multsâ armânji:

Alexandru Svolos (prezidentu ti Comitetlu Provizoriu ti Eleftursiri
Natsională), Stefanos Sarafis (sheflu militar ELAS),
Andreas Tzimas (sheflu politic EAM). Atselu tsi putu
s-u arucă naparti imaginea a armânlui colaboratsionist, dupâ
polim, fu Vangheli Averoff-Toshitas (1910-1990). Dupâ tsi
trapsiră ahâti ti shcreta a lor limbă, armânjlji ditu Grâtsie
apufusiră s-bâneadzâ câtu ma apushi/nividzuts shi sâ-shi
ascundâ limba tu unâ cohi (atumtsea cându nu u agârshiră
dip). Ishearea ditu scutidi s-featsi tu ahurhita a njlor 1980,
anda s-thimiliusiră ma multi sutsati armâneshtsâ. La 1985 siadră Liga Pan-Elenică a Sutsatilor Culturali Armâneshtsâ di
Grâtsie. Adzâ, aestâ Ligă ncurpiljeadză ma multu di 100 di
sutsati armâneshtsâ. Tu Grâtsie suntu adzâ anvârliga di
300.000 di armânji tsi s-luyursecu armânji/vlahi shi u
achicâsescu limba, ama mashi vârâ 100.000 di armânji suntu axi ta sâ-shi zburascâ
limba.
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Themi:

1) Nicola Matushu adra (tu 1943) isapea câ anvârliga di 5% ditu armânjlji
ditu Grâtsie eara pro-români (năinti di dheftirlu polim mondial).
Câftats s-duchits tu tsi locuri ditu Grâtsie eara ma multsâ armânji proromâni. Câftats s-videts tsi s-fâtsea la anlu 1917: iu eara atumtsea ma
multsâ pro-români? Videts dyeafurei? Câftats exighisi!
2) Câftats articollu alu Stoica Lascu ti tsi s-featsi tu horili ditu Pindu tu
veara alu 1917. Duchits cari fu exighisea ti minarea a armânjlor? Câ
tse pistipsits câ România nu u andrupâ aestâ minari?
3) Câftats plirufurii ti
Patriarhul Athenagoras di Poli.
La anlu 1964, Patriarhul,
deadun cu Papa Paul VI-lu, li
ashtearsiră afurisirili anamisa di
Bâsearica Ortodoxă shi atsea
Catolică (nathimări arcati la
anlu 1054).
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Ashi s-featsi câ doi armânji
(Athenagoras shi secretarlu a
lui, Andrei Scrima) agiutară la
aestu act istoric.

...Câftats ma multi plirufurii ti aestu iventu. Câftats shi prufitsâljea a
abatelui Faveyrial, tsi dzâsi câ armânjlji va s-hibâ atselj tsi va-lj
mbuneadză ortodocshilji cu catolitslji. Exighisits „prufitsâlia” alu
Faveyrial tu contextul a actsiunilor a lui tu tsi mutreashti armânjlji.
4) Suntu ma multi exighisi ti atitudinea ma tolerantă a cratlui
grec tu anjlji 1980` tu tsi mutreashti subiectul armânesc:
intrarea ali Grâtsie tu Comunitatea Economică Evropeană
(UE

di

adză)

la

prot

di

yinar

1981,

crishtearea

ali

democratsie tu Grâtsie shi duchimăsearea ti unâ apandisi itră
la

minarea

xanadishtiptari

di
a

armânjlor tsi avea
ahurhită

tu

Ascâpitată

di

niscântsâ anji. Voi
tsi pistipsits? Cum
s-agiumsi

la

xanadishtiptarea
armânjlor
Grâtsie?
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România
Ditu 1925 pânâ tu 1943 viniră ma multu di 30.000 di armânji tu Românie, ditu
Arbinushie, Vâryârie, Grâtsie shi Iugoslavie. Elj fură aprucheats Cadrilater, loclu ditu
Notlu/Sudlu ali Dobroge, amintat di cratlu român, di la vâryari, tu 1913. Aeshtsâ armânji
viniră tu thesea di colonishtsâ. Tu 1913, românilji ditu Cadrilater eara 2,3% ditu tută
populatsia ditu aestă naie. Cratlu român vru ta s-românizeadză Cadrilaterlu sh-ti atsea
adusi 100.000 di colonishtsă (ditu cari vârâ 30.000 eara armânji).
Cathi fumealj di colonishtsâ apruche 10 hictări di loc (i 15 hictări maca loclu
eara ninga sinurlu cu Vâryâria). Armânjlji shi-alăxiră bana di picurari shi s-featsiră shi
huryeats. Aspusiră multâ puteari di adaptabilitati/flexibilitati. Aestâ puteari di alăxeari
aspuni lucri buni trâ elj.
Furâ ma multi niifhâristiseri ligati di niuidiserili anamisa di tăxerili a cratlui român shi tsi
aflară colonishtsâlji anda vinirâ Românie. Tu 1930 fitrusi tu armânji frixea câ va-shi cheară loclu ditu
Cadrilater. George Beza (armân dupâ tatâ), trapsi pi secretarlu di stat Constantin Angelescu (21-li di
alunar 1930), câ tse aestu bâgă un nom tu Parlamentu ti regimlu a loclui ditu Cadrilater (shi multsâ
armânj luyursea aestâ zăconi un piriclju ti nâshi). Beza fu silighitu ditu ahapsi dupâ un an câ tse fu
achitat la giudico. Cu furnjia a proceslui alu Beza intrară ma multsâ studentsâ armânji tu Minarea
Legionară. Niscântsâ intrară tu aestâ minari câ tse pistipsea câ legionarilji va si-aibă angâtan di
armânji. Altsâ duchea câ eara tu aestâ minari unâ praxi tsi shi-adutsea cu atsea armânească.
Armânjlji avură multi bilei ti imaginea, tsi lâ si alichi ca unâ
damcă, câ eara/suntu legionari. Vâtâmarea a protlui ministru I. G.
Duca (ditu pareia di trei tsi featsi atentatlu, doi eara armânji), featsi
si si-amintă imaginea câ armânlu easti sertu shi violent. Unâ analiză
aratsi aspuni câ armânjlji tsi viniră România s-dusirâ câtâ tuti
comatli/partidili

polititsi,

ama

ma

multu

câtâ

partidlu

liberal

(judetslu Durostor) shi câtâ Minarea Legionară (judetslu Caliacra).

România chiru Cadrilaterlu tu yismăciun 1940 shi armânjlji fură
mutats Dobrogea Veaclj. Dupâ polim, niscântsâ armânji furâ colonizats Banat
(cu 5 hictări di loc). Multsâ (3557) ditu aeshtsâ armânji fură deportats Bărăgan
(18 di cirisharu 1951). Tsintsi anji shidzură zorlea aclo. Dupâ tsi s-bitisi
internarea multsâ di elj apufusiră s-yinâ tu horili di-anvârliga di Bucureshti.
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Dupâ polim multsâ armânji furâ tu minarea
di rezistentsă anti-comunistă. Nai ma avdzâtslji di elj
fură Gogu Puiu (s-vâtâmă tu alunaru 1949)
shi
Nicolae
(Cusha)
Fudulea
(mortu
1952).
Sh-ti
furnjia a damcâljei di legionari,
multsâ armânji agiumsiră tu
zundani. Ghiderili tricuti di armânji
tu atsel chiro cum shi atsea câ România agiumsi un crat comunist dusi la atsea
câ multsâ armânji s-featsiră pishmani câ viniră Românie. Tu mintea la aeshtsâ
oaminj fitrusi idhea ti emigrare tu Evropa ditu Ascăpitată.
Cărtsâli ti armânji, tipusiti Românie tu anjlji `70 shi `80, spectacolili
armâneshtsâ shi numtsâli tsânuti dupâ veacljea aradhâ agiutară la tsânearea
tu bană a lumiljei armânească tu aestu crat.

Catagrafia ditu 2002 (atsea ditu soni tsi-lj luyurseashti ahoryea armânjlji)
aspuni 25053 di aromâni shi 1334 di macedo-români. Adzâ bâneadzâ tu
România anvârliga di 60.000 di armânji.
Colonizarea tu Cadrilater alăxi bana a armânjlor nu mashi România,
mea tu tută dunjeaua. Fu ti prota oarâ cându armânji ditu aproapea tuti
lumăchili armâneshtsâ bânară deadun. Aesta featsi ta si si-amintă unâ noauă
sinteză armânească shi unâ ducheari comună armânească.
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Themi:
1) Tulliu, Hâciu, Beza fură achitats la giudico ti atentatili a lor. Cari
pistipsits câ easti exighisea ti aestu lucru (tsi pari paraxin)?
2) Câftats s-aflats câ tse lâ dzâc armânjlji a românilor mucani! Videts
cum lâ dzâc românilji a armânjlor! Câftats stereotipurili: armânji ti
români shi români ti armânji!
3) Câftats cărtsâli alu Constantin Papanace tsi zburăscu ti armânjlji ditu
Minarea Legionară ta s-duchits ma ghini tsi s-featsi tu atsel chiro.
4) Câftats personalităts tsi ishiră ditu lumea armânească ditu Românie.
Mutrits bitisita a cartiljei! Câftats plirufurii ti cathi personalitati!

frândza 103
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Minarea pro-armânească
Tu chirolu 22 di shcurtu - 27 di aprilu 1913, Yeoryi Murnu, Iuliu Valaori
shi Nicolae Papahagi fură tu ună delegatsie tu Budapesta, Viena, Paris, Londra,
Berlin shi Roma ta s-aspună tsi minduescu armânjlji ti tsi s-fatsi tu Balcan. Elj
andrupârâ idhea ti un crat federativ Macedonia, ca trop ti unâ bană ma bună ti
miletsli tsi bâna tu aestă naie. Lucurlu nu s-featsi.
Murnu lj-angrăpsi a afen-sui: „entipusea a
noastră generală easti câ nu furâ geaba aesti
căljuri. Miletea a noastră eara nicunuscută shi ca
abstractă tu ocljli ali Evropi câ tse ea nu-shi avea
dzâsâ volea a ljei. Tora Evropa shtie câ noi bânăm
shi câ vrem ta s-avem unâ bană a noastră.”

Tu
1919, unâ altâ delegatsie armânească (Yeoryi
Murnu, Nicolae Tacit, Aryir Culina shi Tache
Papahagi) s-dusi la Conferintsa ti Irinj di Paris. Aclo
andrupâ ndreptul la unâ bană proprie ti armânji shi
câftă (lucru tsi nu eara realist) s-hibâ adrat un crat armânescu tu locurili iu
bâna nai ma multsâ armânji. Sigura, lucurlu nu s-featsi.
Dupâ dheftirlu polim mondial,
Constantin Papanace s-mindui câ ceareia ti
ascâparea a armânjlor easti proiectul ti unâ
Noauă Evropă (minduit tu Ascâpitată,
ahurhindalui cu 1949). Papanace pitricu
doauă memorii ONU (1951 shi 1952) iu câfta
ndreptul la sculie shi bâsearică ti armânji (tu
limba a lor) shi autonomie administrativă.
Idyili câftări li featsi tu 1954 la un congres
FUEN. Papanace alâsă aestă urnimie ti
armânji:
„Tu itsi catastasi va s-hii, sai minduiarea a ta armânească. Snu u cheri canâoară pozitsia a ta armânească.”
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Tu 1975, craturili ditu CSCE (adzâ OSCE), bâgară vula pi
Tratatlu di Helsinki. Pritu aestă vulă craturili âshi loa borgea ta stinjsească ndrepturili a oaminjlor.
Ufilisindalui aestu context, Vasili Barba tipusi (tu 1978) un
articol iu s-câfta ndrepturi ti armânji: s-poată s-anveatsă armâneashti
tu sculie, s-poată s-abâ gheavasi pi armâneashti, andrupari ti elj ta spoată sâ-shi adară sutsati, fimiridz shi mass-media.
Tu 1980, AFA (sutsata a armânjlor ditu Frăntsie,
prezidentu Iancu Perifan) pitricu un memoriu (cu idyili câftări
ti armânji, ca alu Barba) la Conferintsa CSCE di Madrid.
Barba, deadun cu unâ delegatsie di armânji ditu
ma multi văsilii, dusi (tu anlu 1981) la sediul general
ONU di New York shi alâsă memoriul cu câftări ti
ndrepturili a armânjlor.
Ahurhiră
s-hibâ
ndreapti
Congresi
armâneshtsâ (protlu tu Ghirmănie, la anlu 1985).
Barba ahurhi s-tipusească revista „Zborlu a Nostru”.
S-ufilisea unâ altă turlie di angrăpseari (cu yrami latini). Aesta dusi la „câvgălu
a alfabetilor”. Barba eara cutuyursit câ va ta sâ-lj arupă armânjlji di români
pritu aestu nău alfabet. Barba apăndăsi câ easti ma efcula te-a tipuseari cu
aestu nău alfabet. Lucurlu easti câ multsâ armânji vidzură tu aestâ turlie di

Tiberius Cunia

angrăpseari un semnu di independentsă a armânjlor.
(19262016) tipusi tu Americhie ma multu di 100 di cărtsâ pi
armâneashti, cu năulu alfabet. Tut cu lucurlu alu
Barba s-pârâstâsi, la 30 di mai 1994, unâ pripuniri la
APCE (Adunarea Parlamentară a Consiljlui ali Evropă)
ti ndrepturili tsi prindi s-li aibă armânjlji (rezolutsia
Ferrarini). APCE câftă un raport. Luis Maria de Puig
adră aestu raport. Tu 24-li di Cirishar 1997, APCE
deadi psiflu (vot) a ljei ti Dimândarea 1333, iu srecomandă a craturilor ditu Balcani ta s-da ndrepturi
a armânjlor. A câ aestu document evropean nu dusi
la tsi ashtipta armânjlji, elu fu nai ma marli amintatic
ti armânji pânâ tora. Hăirea fu ma multu atsea câ
armânjlji duchirâ câ au ndreptul ta sâ-shi tsânâ
identitatea. Vasili Barba (1918-2007) fu nai ma importantlu om politic armân.
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Themi:

1) Câftats memoriili alu C. Papanace ti ndrepturili a armânjlor.
Cum exighisits dyeafura anamisa di minduierili natsionalisti
alu Papanace shi tropurili democratitsi ufilisiti di elu ti
amintarea a ndrepturilor ti armânji?

2) V. Barba ndreapsi tsintsi congresi armâneshtsâ (1985, 1988, 1993,
1996 shi 1999). Mutrits s-videts actili a congresilor, câftărili tsi s-fâtsea
aclo, dyeafureili tsi s-videa tu minduita a participantsâlor. Vasili Barba
fu tu unâ catandasi complicată tu tsi mutreashti statutlu a armânjlor di
Românie. Anda s-featsi câftarea ti pricunushtearea armânjlor ditu
Românie ca mileti ahoryea, V. Barba nu fu nitsi ti aestâ câftari, nitsi
contra. Câftats s-aflats tsi minduia nâs ti aestă problemă. Aflats
exighisi ti pozitsia a lui.

3) Dimândarea 1333 nu fu aprucheată ghini di armânjlji di Grâtsie.
Câftats exighisi ti aestă reactsie!
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Tsi s-fatsi adzâ?
Tu 1990 fu xana-activată SCMR (Sutsata Culturală Macedo-Română,
dânâsită di comunishtsă tu ahurhita a anjlor 1950`). SCMR andrupashti veacljea
minduiari câ armânjlji suntu români. Dumitru Piceava fu protlu armân ditu Românie cari
andrupâ public idhea câ armânjlji nu suntu români, mea unâ mileti ahoryea. CAR
(Comunitatea a Armânjlor di Românie) adră unâ câftari la chivernisea română ti
pricunushtearea armânjlor ca mileti ahoryea tu Românie. Di atumsea CAR s-giudică cu
cratlu român ti aestă problemă. CAR (tsi fu thimiliusită la anlu 1991 shi xana-activată tu
2003-2004) ari vârâ 7000 di membri. Tu România ahurhi un câvgă intern tu lumea
armânească, anamisa di pareia pro-română shi atsea pro-armânească. Cratlu român
ahurhi iara ta s-mintească tu lucurlu armânescu tu Balcan, ama mashi tu Vâryârie,
Republica Macedonia, Arbinushie, nu shi tu Grâtsie. Cratlu român da bursi ti anvets ti
armânjlji ditu Balcan. Bursili s-da pritu achicâseri cu sutsatili armâneshtsâ ditu Balcan.
Niscânti ori agiungu s-aproachi bursi shi tiniri tsi nu suntu armânji.

Tu Republica Macedonia, armânjlji au emisie pi limba a lor la Televizie, Radio, au
ndreptul ta s-anveatsâ armâneashti tu sculie (lucurlu cu sculia nu s-dutsi ahât ghini adzâ, ti
furnji tsi nu s-duchescu ahât ghini di largu). Tu aprilu 2001 s-thimiliusi PAM (Partia a Armânjlor
ditu Macedonia). Un an ma amânat si-adră shi Unia Democratică a Armânjlor. Doauăli partii
suntu tu aliantsi dyeafuri, lucru tsi fatsi ca daima s-hibâ tu puteari shi unâ comată armânească.
Doauăli partii andrupăscu pozitsia pro-armânească. Eali suntu dispârtsâti ma multu di nistrâxeri
personali (sh-di atsea câ, ashi, suntu ma multi pozitsii di puteari ti armânji). PAM (pritu căpia a
ljei, Mita Papuli) easti ma ambiguu tu relatsia cu cratlu român. Anda Republica Macedonia fu
aprucheată la Consiliul ali Evropi tu anlu 1995, delegatsia română pripusi un amendament iu scâfta shi alti ndrepturi ti armânjlji ditu aestâ vâsilie (aestâ pripuniri dusi la tensiuni). Câvgălu
anamisa di Grâtsia shi Republica Macedonia tu tsi mutreashti numa „Macedonia” featsi ca pareia
pro-grâtseascâ a armânjlor ditu Republica Macedonia s-hibâ multu njică (sutsata „Moschopolis”;
aestâ parei ari rădătsini Crushuva shi Bituli).
Arbinushia easti singurlu crat iu s-veadi nica unâ competitsie anamisa
di pareia pro-română shi atsea pro-grâtsească (numili nu suntu ahât uidisiti, câ
tse doauăli parei u vor shi identitatea armânească, ama eali ufilisescu agiutor
di la craturli România shi Grâtsia). Tu 1991 si-adră sutsata „Armânjlji ditu
Arbinushie”. Sutsata scoati revista „Frătsia”, agiută grădinitsa shi sculia
armânească di Diviaca, lucreadzâ cu cratlu român ti darea a bursilor ti anvets
tu România. Cratlu român andrupashti aesti lucri cum shi Bâsearica Ayiu Sutir
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di Curceauă. „Sutsata Eleno-Vlahă” di Arbinushie agiută armânjlji ditu aestu
crat ta si-amintă vize shi permisi ti lucru tu Grâtsie. Easti interesant câ aestâ
„ampârtsari” adutsi ma multi pozitsii di puteari ti armânji shi agiută la
identificarea ca armân, câ tse aestâ identificari lâ adutsi hăiri a armânjlor ditu
Arbinushie (ti anvets, ică ti lucru tu xeani).
Lumea armânească di Grâtsie easti tu unâ dublă presie: vrearea ti
tsâneari a identitatăljei armânească shi vrearea ta s-nu hibâ tu câvgă cu
cratlu grâtsescu. Urdină nica obsesia câ s-fatsi propagandă românească
(cratlu român adară propagandă tu lumea armânească ditu Balcan, ma nu
Grâtsie). Ari nica shubei tu tsi mutreashti lucurlu tsi-lu adară sutsatili
armâneshtsâ ditu diaspora. Theoria tsi urdină nai ma multu easti atsea câ
armânjlji suntu elini vlahofoni. Sutsata a Armânjlor d Veria shi Sutsata a
Armânjlor di Athina cilâstâsescu ma multu ti scutearea tu padi a lumiljei
armânească. Un semnu bun easti atsel câ tu multi sutsati armâneshtsâ siandreapsiră ceasuri ti atselj tsi vor ta si-anveatsă armâneashti.
La aestă „hartă” a armânamiljei adzâ, lipseashti si-adâvgăm câ multsâ
armânji ditu tuti aesti văsilii nu au sinfer ti identitatea armânească. S-poati ca
aestâ tăbăbie, a armânjlor tsi nu si spun ca armânji, s-hibâ nai ma mari parei tu
lumea armânească.
Ti aestu lucru aspuni multu un pirmith ditu 1942. Tu aestu pirmith sâ
zburashti ti un armân di Crushuva tsi-sh pitricu, năinti di 1912, paturli ficiori la
sculii dyeafuri: română, greacă, sârbă shi vâryârească.
„
ă
ă

ă
ă

S-hii armân va ta s-dzâcâ shi s-ai tu tini aestâ „hartă” a lumiljei
armânească. Ti ciudie, cu tuti „polimurili” armâneshtsâ, oaminjlji urdină, tsân
ligâtura un-alantu, shi nica ari unâ solidaritati armânească.

98

Alexandru Gica

Ari yinitor lumea armâneasca?

„Aestâ etă yinghits va s-hibâ
eta

a

chireariljei

armânjlor

[...]:

anarya-anarya va s-cheară grailu a
alishtei populatsii romanice tsi – fârâ
vazi tu bana istorică shi politică ali
Evropi – agiucă un rol tu bana a
alântor milets ditu Balcan. Easti unâ
astindziri

lingvistică

tsi

u

caftă

circumstantsele, isturia ...”

Frixea câ lumea armâneascâ va s-cheară easti veaclj. Easti unâ tihi câ
zboarâli di ma nsus alu Tache Papahagi nu s-featsirâ dealithea. Ama piricljul
armâni. Limba armâneascâ scadi shi armânjlji bâneadzâ sum semnul câ
„moartea” a lor (ca armânji) nu easti largu.
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Cu
aesti,

tuti

suntu

shi

seamni buni. Poetslji
armânji, tsi featsiră
unâ

literatură

nâ

mută

ndzeană.

tsi
dipu

Armânjlji

cari ahurhiră sâ-shi
anveatsâ limba (tsi
u

avea

agârshită).

Internetlu,

iu

s-

featsiră unâ mală di
parei

armâneshtsâ

iu

si-adară

moabeti, iu si-aspun cadhuri veclj ditu lumea a noastră. Youtube-lu, cu unâ
yishteari di cântitsi armâneshtsâ tsi pot s-hibâ ascultati di caritsido. Excursiili
tu lumea armânească, urdinarea, adrarea di nali ligături anamisa di armânji
tsi bâneadzâ tu alti vâsilii.

Câvgălu tsi s-veadi tu lumea armânească poati s-hibâ mutrit shi ca
unâ competitsie: cari va s-aflâ troplu ti ascâparea a lumiljei armâneascâ? Spoati sh-ca aestu „câvgă” s-nu angreacă ici, pânâ tu soni, ti atsea alithea
lumi armânească.

Armânjlji tricurâ pritu tsi eara ma zori: tranzitsia di la unâ societate
traditsională la unâ societate modernă. Tuti miletsli si-alăxescu. Sh-noi va nâ
alăxim. Va s-armânem tu banâ? Cari om poati sâ shtibâ ahtari lucru?

Autorlu
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Armânji avdzâts tu România

Dosoftei, 1624-1693
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Andrei Shaguna, 1808-1873
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Apostol Arsache, 1789-1874
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Scriitori cu arădătsină armânească

Ion Luca Caragiale, 1852-1912
Lucian Blaga, 1895-1961

Gellu Naum, 1915-2001
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Theodor Aman, 1831-1891

Dimitrie Paciurea, 1873-1932

Ary Murnu, 1881-1971
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Mina Minovici, 1858-1933

Nicolae Minovici, 1868-1941

Shtefan Minovici, 1867-1935
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Florica Bagdasar, yeatru, prota muljeari tsi fu ministru Românie, 1901-1978

Alexandra Bellow, feata ali Florica Bagdasar, amintata 1935,
Premiul Humboldt ti matematică
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inginer Sterie Ciumetti, 1870-1933

inginer Nicolae Pissiota, 1860-1940
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Elie Carafoli, 1901-1983
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arhitect Gheorghe Simotta, 1891-1979

arhitect Arghir Culina, 1883-1972
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Dumitru Passima, amintat 1935

Geta Caragiu, amintatã 1929
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Ecaterina Vrana, amintatã 1969
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Floria Capsali, 1900-1982

Ioan Tugearu, amintat 1937
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Toma Caragiu, 1925-1977
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Ion Caramtru, amintat 1942

Stere Gulea, amintat 1943
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Toma Enache, amintat 1970

George Pishtereanu, amintat 1989

118
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Victor Papacostea 1900-1962, N. Ş. Tanaşoca, amintat 1941

Neagu Djuvara, amintat 1916

Nicolas Trifon, amintat 1949
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Pericle Papahagi, 1872-1943

Nicolae Papahagi cu taifa a lui
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Valeriu Papahagi, 1905-1983

Alexandru Gica

Teodor Capidan, 1879-1953

Tache Papahagi, 1892-1977
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Matilda Caragiu Marioţeanu, 1927-2009

Nicolae Saramandu, amintat 1941

Mariana Bara, amintatã 1961
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Alexandru Gica

Kira Mantsu (amintatã 1948) deadun cu Hristu Cândroveanu (1928-2013)

Kira deadun cu George Marcu
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George Vrana (amintat 1965)

George deadun cu Spiru Fuchi (amintat 1964)
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Gheorghe Hagi (amintat 1964)

Cristian Gaţu, amintat 1945

Eliza Samara, amintatã 1989

Simona Halep, amintatã 1991
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Irina Nicolau, 1946-2002

127

Armânjlji – Figures and facts

Cuprins
Protu zboru 5
Dămara a Armânjlor 7
Romanizarea 13
Cându alăncescu armânjlji tu isturie? 16
Numa a armânjlor 17
Tu chirolu bizantin 19
Vlahiili 22
Tsi ligaturi suntu anamisa di români shi armânji? 27
Tu chirolu a turcului 31
Arăiri. Curdisiri. Hori. 34
Aminciu 36
Moscopoli 43
Protili angrăpseri pi armâneashti 50
Cosma Etolălu 56
Riga. Rumeicul 58
Ali, Caceandoni shi altsâ armânji 61
Cratlu grâtsescu. Coletti. 64
Actsiunea a cratlui roman 70
Ncăcitura anamisa di grets shi români ti armânji 76
Tu eta XX 79
Minarea pro-armânească 94
Tsi s-fatsi adzâ? 97
Ari yinitor lumea armânească? 99
Bibliografie 101
Armânji avdzâts tu Românie 103

128

