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To axion esti, To axion esti! 

Undzeaşti di-alithea 

s-grimu di-tu haua a inimâľei, 

undzeaşti di-alithea si-u pâlâcârsimu  

vruta Stâ-Mârie,  

ti yitripsirea a pleadziloru,  

ti yitripsirea a fraţiloru ţi si-avinâ  unu pri-alantu,  

ti-alipidarea di minciunâ,  

ti dada Armânâ,   

ţi-u-avigľe vatra ş-tińia, 

ti armâtuladzľi ţi şi-u chirurâ nâdia,  

ti pârmâtefţľi ţi ş-lu vindurâ suflitlu,  

ti nviţaţľi ţi şi-u alipidarâ fara,  

ti picurarľi dipiraţ ţi li chirurâ oili, 

ti aţeľi ţi şi-u chirurâ limba  

ş-nu mata si-aduchescu cu strauşiľi,  

ti aţeľi ţi xińitipsirâ tu xeańi şi-acasâ, 

ti Cruţea, ţi eti ntredz u purtămu tu inimâ  

şi-ndzeanâ pi flamburâ. 

 

Patrulu cânticu ditu poema To axion esti!,  

angrăpsită di Yioryi alu Vrana 
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„Pacea este de patru ori mai mare decât dreptatea.” 
                            Sfântul Ioan Scărarul  
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Prefaţă 
 

Evoluţiile lumii aromâne din România sunt foarte 

interesante pentru un observator calm/neutru. O lume, cea 

aromână, reputată ca solidară şi monolitică, a surprins prin 

conflictele interne generate de cererea unei asociaţii aromâne, 

în 2005, pentru recunoaşterea aromânilor ca minoritate 

naţională în România. Este fenomenul cel mai notabil de la 

venirea masivă a aromânilor în România, începând cu 1925, 

cei mai mulţi dintre ei în postura de colonişti. 

Prezentările acestei acţiuni au fost extrem de 

simplificatoare, de parţiale. A lipsit analiza senină şi 

imparţială. Un eveniment ce ar fi trebuit să fie o mină de aur 

pentru cercetători, a fost ideologizat sau ignorat. Scopul meu 

iniţial a fost acela de a scrie o carte care să aibă ca temă 

analiza acestei acţiuni de recunoaştere a aromânilor. M-am 

gândit că ar fi bine să existe puncte de vedere diferite. Nu 

avem încă o cultură a dezbaterii şi a dialogului. Acesta a fost 

punctul iniţial de plecare.  

Am primit întâi un text de la Nicolas Trifon care 

furniza o analiză a evenimentelor care au succedat acţiunii din 

2005. Întrucât N. Trifon proceda şi la o critică a termenului 

makedon-armân (termen care a produs un front intern în 

grupul celor care cereau recunoaşterea aromânilor ca 

minoritate în România), m-am gândit că ar fi normal să-i cer 

doamnei Kira Mantsu un punct de vedere despre afinitatea 

dânsei cu acest termen. Profitând de ocazie, i-am cerut şi o 

perspectivă asupra evoluţiei lumii aromâne (dat fiind că a 

participat direct la cele mai importante acţiuni ale diasporei 

aromâne). Dânsa mi-a trimis un interviu pe care l-a acordat 

revistei „Tribuna” în 1997, interviu ce trecea în revistă istoria 

recentă a revendicărilor aromâne. Atunci am realizat că este 

posibilă o relatare destul de fidelă a evenimentelor care au 

precedat acţiunea din 2005. De aceea am realizat un interviu 

cu Costică Canacheu, preşedintele asociaţiei care a iniţiat 

revendicarea identitară a aromânilor. Am decis să includ şi 
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trei texte ale mele, scrise în 2005-2006, care analizează istoria 

mişcării autonome aromâne, evenimentele care au dus la 

acţiunea din 2005, beneficiile şi neajunsurile acestei acţiuni, 

precum şi un scurt text despre Vasile Barba, cea mai 

importantă figură a ultimei renaşteri a aromânilor. Deşi am 

fost tentat să traduc aceste texte din aromână în română, am 

decis în cele din urmă să le las in aromână (limba în care 

fuseseră scrise iniţial). M-am gândit că s-ar fi pierdut mult din 

emoţia textelor. Este şi o ocazie pentru cititorul român să 

simtă savoarea limbii aromâne. Am inclus şi câteva texte 

oficiale pentru ca fiecare cititor să-şi facă propria părere 

despre evenimentele analizate. Ultimul text, cel al lui Emilian 

Mărgărit, propune o perspectivă interesantă. Sunt remarcate 

pagubele aduse de întrebarea „Ce sunt aromânii?” precum şi 

greşeala de a judeca în termenii majoritate-minoritate. Sunt 

propuse mijloace de a ieşi din actualul impas. Am decis, poate 

că într-un mod neobişnuit, ca prima pagină a cărţii să se 

deschidă cu o rugăciune a lui George Vrană, care este un 

tablou extrem de realist şi dureros al lumii aromâne de astăzi. 

În mod paradoxal, acţiunea din 2005 nu doar că nu a 

dus la o îmbunătăţire a situaţiei aromânilor, ci a condus la o 

reacţiune a autorităţilor române, astfel că aromânii au pierdut 

unele din vechile privilegii. Astfel, ei nu au mai fost trecuţi în 

datele ultimului recensământ din 2011. Prin legea 176 din 

2013, aromânii (cu toate denumirile care le sunt asociate) au 

fost trecuţi în categoria „românilor de pretutindeni”. Rubricile 

de la TVR destinate minorităţilor îi evită pe aromâni. 

Ansamblul „Pilisterlu” nu a mai fost invitat la festivalul 

„Proetnica”, cu argumentul că aromânii nu sunt o minoritate 

în România (asta deşi în anii anteriori ansamblul participase la 

acest festival). Singura lumină în acest tablou este faptul că 

din 2016 se ţin săptămânal slujbe în aromână la Constanţa. 

Lluis Maria de Puig, preşedintele APCE şi persoana 

care a redactat raportul care a dus la celebra Recomandare 

1333 a APCE pentru acordarea de drepturi aromânilor, într-o 
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vizită la tinerii aromâni din Bucureşti, ne-a mărturisit că 

Recomandarea 1333 este un eşec şi că trebuie căutate alte 

mijloace pentru salvagardarea lumii aromâne. Aromânii au 

căutat de multe ori un protector: statul grec, statul român, 

Uniunea Europeană. Poate că această viziune trebuie 

abandonată şi trebuiesc găsite resurse interne pentru salvarea 

lumii aromâne. 

Poate cel mai rău lucru în ultimii 14 ani a fost valul de 

suspiciune generalizată care a cuprins lumea aromână. Cei 

care au iniţiat acţiunea din 2005 au fost acuzaţi că atentează la 

siguranţa naţională, că atacă coeziunea etnică a poporului 

român. Nu au lipsit etichetele de „trădător” (niciodată nu s-a 

produs vreo dovadă). Nici „neoaromâniştii” nu s-au lăsat mai 

prejos. Intelectualii aromâni care susţin poziţia statului român 

au fost acuzaţi de laşitate, de oportunism.  Lumea aromână, 

lăudată pentru solidaritatea ei, se aseamănă cu o corabie în 

derivă spre moarte, ai cărei marinari (în loc să se preocupe de 

a redresa vasul) se ceartă violent între ei pentru stabilirea 

vinovatului pentru deriva navei.  

Simt că este nevoie să vă explic puţin titlul. Este 

desigur o joacă. Dar aş vrea să fie o joacă terapeutică. Aş vrea 

să înţelegem că lumea aromână nu este omogenă. Mulţimea 

aromânilor este reuniunea reţelelor aromâne solidare în jurul 

anumitor idei. De cele mai multe ori, aceste idei diferă de la 

reţea la reţea. Care este intersecţia tuturor aceste reţele? 

Probabil că dorinţa ca această lume să nu moară, să se 

perpetueze. Intersecţia este acea emoţie care se simte de câte 

ori aromâni din divesre reţele se întâlnesc între ei. Sper ca 

lumea aromână să-şi regăsească sufletul şi vechiul realism 

(analiza rece era o caracteristică a înaintaşilor noştri), să 

găsească mijloacele de depăşire a diferenţelor şi de 

identificare a acelor puncte comune care să o ajute să 

supravieţuiască. 

 

Alexandru Gica 
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Interviu din revista Tribuna, Nr. 33-34 şi 35, 1997 

 

Kira Iorgoveanu-Mantsu 

 
După ce a fost aprobată la Consiliul Europei, Strasbourg, 

„Recomandarea 1333 pentru Limba şi Cultura Aromână” 

(24.06.1997), Ion Cristofor, redactorul revistei „Tribuna” a alcătuit 

un număr special cu armânii. Cu acea ocazie, am dat un interviu 

foarte lung. (Precizez că redactorul foloseşte termenul „aromân”.) 

Redau pasaje din acest interviu… am eliminat partea de început, 

referitoare la activitatea mea personală. 

 

Ion Cristofor: Un ilustru savant aromân, Tache Papahagi, a 

prezis o iminentă dispariţie a aromânilor. Cum apreciaţi 

situaţia aromânilor astăzi, ce şanse  de supravieţuire  

acordaţi acestei etnii? 

 

Kira I. Mantsu: Mă bucur că aţi formulat această întrebare, 

căci la ea am răspuns deja într-un număr din revista „Zborlu a 

Nostru”, din Freiburg (nr. 45, anul XII, 1995). Deci, voi relua 

câteva idei din acel articol al meu: „Armânii la sfârşit de secol 

20 şi noua Europă” . Porneam tot de la această „prezicere” a 

savantului Tache Papahagi formulată în prefaţa la 

„Dicţionarul dialectului aromân” din 1974: „Acest secol va fi 

secolul stingerii aromânilor… Încet-încet o să se stingă graiul 

acestei populaţii romanice. […]” 

Sunt sigură că Tache Papahagi a scris cu durere aceste 

cuvinte. Omul de ştiinţă, armânul care a rămas armân până la 

moarte şi care şi-a închinat toată viaţa înălţării unui 

monument limbii şi poporului său, a dorit să ne trezească din 

somnul ce ne cuprinsese. De ce cred asta? Tache Papahagi a 

dorit cu aceasta frază să ne pună pe gânduri şi să ne spună: un 

popor care nu-şi păstrează şi nu-şi cultivă limba va pieri! 

Din fericire, premoniţia lui Tache Papahagi nu numai 

că nu s-a adeverit ci, dimpotrivă, asistăm, în aceşti din urmă 

ani, la o redeşteptare culturală a armânilor, nevisată, 
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nebănuită. Cunoscând profund realităţile armâneşti pot să 

afirm cu un optimism fundamentat: etnia armânească există şi 

şansele ei de a rezista, în mileniul care vine, sunt reale. De  

peste 20 de ani sunt implicată în toate acţiunile culturale 

armâneşti, deci sunt în măsură să fac astfel de afirmaţie. 

Limba este vie în multe zone din Balcani şi în zone compacte 

chiar şi, mai mult decât atât, s-a redeşteptat acea conştiinţă 

culturală, naţională, armânească care a dus la creearea, în anii 

din urmă, a unei viguroase şi moderne literaturi în armânâ. 

După aproape patruzeci de ani de tăcere de moarte şi de 

spaimă a lumii armâneşti, a început, încet-încet, să se 

contureze o nouă mişcare culturală armânească: asociaţii 

culturale, ansambluri folclorice, literatură originală. Există 

astăzi o pleiadă de scriitori armâni care au creat o literatură nu 

numai armâneascâ ci şi europeană. Ma bucur să-i numesc: 

Teohar Mihadaş, Cola Caratană, Atanasie Nasta, Costa Guli, 

Ioan Cutova, Matilda Caragiu-Marioţeanu, Hristu 

Cândroveanu, N. Ceara, Cola Fudulea şi tinerii: Mihali Prefti, 

Vasile Tode, Santa Djika, Dina Cuvata, Vanghiu Dzega, 

Vanghea Mihanj-Ciociu,  George Vrana, Sirma Guci, Mariana 

Bara, Tania Verioti şi mulţi pe care, desigur, încă nu-i cunosc 

(mai ales în Albania şi Rep. Macedonia). Atâta timp cât o 

limba este scrisă, va rezista… Numai cultura scrisă poate ajuta 

un popor să nu piară. Daca m-aţi fi întrebat acum zece ani ce 

şanse de supravieţuire au armânii aş fi fost, poate, mai 

rezervată, deşi, care intelectual nu crede în perenitatea 

neamului său? 

Cu siguranţă, Tache Papahagi s-ar fi bucurat auzind 

că armâna a fost recunoscută ca limbă şi inclusă pe lista celor 

24 din „Carta limbilor minoritare din Europa”(1988). Cu 

siguranţă s-ar fi bucurat să audă că în Macedonia (actuala 

Republică) armânii au fost recunoscuţi în Constituţie ca etnie 

minoritară şi că în peste 40 de şcoli se predă, deocamdată, de 

3-4 ori pe săptămână, armâna, în şcolile de stat unde se află 

copii de armâni.   
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Şi, mai ales, s-ar fi bucurat auzind că problema 

armânească a fost dezbătută timp de trei ore la Consiliul 

Europei, la Strasbourg. Din păcate, ultimii ani ai vieţii lui au 

fost ai deznădejdii, ai temerii şi resemnării – de aici vine şi 

această frază scrisă de marele savant ca pe un semn de 

fatalism, referitor la destinul neamului său. 

 

Ion Cristofor: Puţină lume de la noi cunoaşte contribuţia pe 

care aromânii au adus-o în istoria şi cultura României. Care 

credeţi că au fost cele mai importante momente? De 

asemenea este cunoscut rolul cultural, economic al 

aromânilor din Balcani. Unii dintre ei s-au impus şi în alte 

ţări prin inteligenţa şi tenacitatea lor. Aţi putea da câteva 

exemple? 

 

Kira I. Mantsu: În ultimii ani au apărut în presa românească 

multe articole referitoare la contribuţia armânilor la istoria şi 

cultura României. De la Mitropolitul Dosoftei până la oamenii 

de cultură de azi din familiile: Papahagi (istorici, profesori, 

doctori), Caragiu, Caramitru, Carafoli – o întreagă pleiadă de 

armâni şi-au adus contribuţie importantă în toate domeniile: 

literatură, politică, arhitectură, medicină etc. Nu-mi permite 

spaţiul interviului decât să amintesc aici rolul important pe 

care l-au avut armânii în istoria Ardealului. După distrugerea 

marelui centru cultural armânesc Moscopolea (din Albania de 

azi), armânii cei mai înstăriţi s-au refugiat în Imperiul Austro-

Ungar (mai ales la Viena şi Budapesta). Aici au luat contact 

cu intelectualii ardeleni şi sunt cunoscute strânsele legături ale 

armânilor moscopoleni cu reprezentanţii Şcolii Ardelene. 

Armânul Atanasie Grabovski era bine cunoscut printre 

intelectualii din Pesta şi casa lui era locul de întâlnire al 

scriitorilor români care începuseră a-şi tipări cărţile în 

Tipografia crăieştii Universităţi din Budapesta. A ajutat cu 

mijloace băneşti tipărirea de cărţi româneşti. Nepotul lui a fost 

Andrei Şaguna, marele Mitropolit al Ardealului, care şi-a pus 
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toată energia în slujba bisericii neamului românesc. Alte 

familii armâne importante din Ardeal au fost Mocioni şi 

Gojdu, care au lucrat numai pentru interesele naţionale ale 

românilor. Din familia Gojdu personalitatea cea mai 

importantă a fost Emanoil Gojdu – cel mai mare everghet al 

românilor, care şi-a lăsat averea (uriaşă la acea vreme) în 

folosul culturii naţionale. Aş umple pagini întregi de nume 

armâneşti din cultura românească, dar ceea ce doresc să 

subliniez este că fenomenul legăturilor dintre armâni şi 

ardeleni a fost unul cu totul deosebit şi de o importanţă aparte. 

[…] 

Dacă armânii şi-au adus o contribuţie atât de 

importantă în România şi în Imperiul Austro-Ungar, nu putem 

deloc uita rolul lor şi mai important jucat în Balcani. Nu există 

nici o ţară balcanică în care să nu-şi fi pus amprenta armânii. 

Mai ales în Grecia, armânii au contribuit secole de-a rândul la 

constituirea statului modern grec. Printre eroii de frunte ai 

Greciei sunt căpitanii armâni: Andruţu, Bucuvală, Hagi-Petru, 

Caciandoni, Diacu, Bociari, Colocotroni etc. Riga Fereu – 

poetul grec revoluţionar – era armân din Veleştin. Armânii 

Valaoritis, Zalacostas, Cristalis – sunt cunoscuţi poeţ greci. 

Marii evergheţi ai Greciei sunt tot armâni: Sina, Averoff, 

Sturnara, Toşiţa. Ei sunt cei care au ridicat Academia Greacă 

din Atena, stadionul olimpic, Politehnica etc. Patriarhul 

Athenagoras era tot armân. Nicăieri nu s-au manifestat 

armânii mai plenar ca în Grecia. Au vărsat sânge pentru 

independenţa Greciei, au dat din sudoarea muncii lor pentru 

ridicarea edificiilor culturale greceşti moderne. Acest rol al 

armânilor a început să fie recunoscut în numeroase studii şi 

cărţi apărute în ultimii ani în Grecia. Sperăm ca acest rol să fie 

redimensionat şi apreciat pe măsură. Nu mai pomenesc de 

numeroasele personalităţi armâne din Bulgaria, Serbia, 

Albania… 

Cum se vede clar, oriunde au trăit, armânii au 

răspândit generozitate şi s-au implicat în activitatea politico-
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economică a ţărilor respective. Aceasta vine de la faptul că 

armânii au fost întotdeauna loiali statelor în care trăiesc, 

loialitate care n-a fost răsplătită ca atare. 

Ca intelectual armân am trăit întotdeauna un 

sentiment benefic de recunostinţă pentru înaintaşii mei care au 

făcut atâtea pentru ţările din Balcani şi din Europa Centrală. 

Mai târziu, când am conştientizat situaţia dramatică în care se 

află neamul meu, am trăit un sentiment de derută, de 

neînţelegere: un popor atât de darnic cu cei din jur, de ce n-a 

făcut nimic pentru el? Este, oare, o slăbiciune a neamului 

meu?! 

Apropo de această loialitate: când am vizitat acum 15 

ani, pentru prima oară, locurile în care armânii trăiesc, m-am 

confruntat cu o realitate neaşteptată, nebănuită. Armânii din 

Grecia, Rep. Macedonia, Albania, Bulgaria îşi iubesc ţara în 

care trăiesc, aşa cum eu iubesc România, ţara în care m-am 

născut, m-am format şi care va fi pentru mine sinonimul 

cuvântului „acasă”. Atunci am realizat că neamul meu are mai 

multe „patrii” şi că fiecare este loial aceleia în care s-a născut 

şi trăieşte! Nu este aceasta o dovadă de comportament 

european, instinctiv, nedirijat prin instituţii de stat? Neamul 

meu, răspândit în Balcani, a fost, este şi va fi acel element 

etnic care leagă toate statele balcanice. De aceea nu accept 

manipularea în nici un fel a problemei armâneşti, în numele 

unor ajutorări false de salvare a armânilor. S-a vărsat şi se 

varsă încă destul sânge în Balcani pentru încurcatele probleme 

etnice. Nu rămâne decât un singur fel de a-i ajuta: să rămână 

ceea ce sunt de peste 2000 de ani: Armâni! A pune semnul 

egalităţii între armâni şi români, între armâni şi greci nu 

foloseşte nimănui. Prin originea lingvistică comună latină sunt 

apropiaţi de români, prin convieţuirea neîntreruptă cu grecii, 

slavii, albanezii sunt apropiaţi de ei. Cultura armânilor s-a 

conturat în spaţiul balcanic, luând şi dând popoarelor cu care 

au convieţuit. Dacă problema armânească se va pune aşa, sunt 

convinsă că, într-o zi, statele balcanice vor înţelege  că, a 
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acorda armânilor drepturile necesare pentru a-şi păstra limba 

şi tradiţiile milenare, nu înseamnă periclitarea lor naţională ci, 

dimpotrivă, o completare a avuţiei lor culturale. 

 

Ion Cristofor: Trăim o epocă de reînviere a problemei 

minorităţilor în Europa. În timp ce, de pildă, maghiarii din 

România solicită autonomie, armânii nu sunt nici măcar 

recunoscuţi ca etnie în ţările în care sunt băştinaşi. Cum vă 

explicaţi această anomalie? 

 

Kira I. Mantsu: Într-adevăr, sfârşitul de mileniu a adus o 

reînviere a problemei minorităţilor. Într-o Europă unită, 

economic şi politic, un loc aparte îl deţine grija pentru 

păstrarea identităţii naţionale. Nu se clădeşte o Europă ce 

uniformizează, ci una a identităţilor unite. Este falsă ideea că 

problema minorităţilor creează posibile zone de conflicte. 

Dacă ştim să o punem cum trebuie şi să o rezolvăm în spirit 

european, această problemă nu mai este o „problemă”, ci un 

factor de conciliere, de armonie interetnică.  Pânâ acum 10 

ani, armânii se aflau la un punct decisiv al existenţei lor ca 

etnie. Activităţi dirijate în spiritul european actual au dus la 

realizări incredibile, asupra cărora voi reveni. Armânii nu şi-

au cerut drepturile arătând că există minorităţi „favorizate”. 

[…] 

Am participat, din partea Uniunii de Limbă şi Cultură 

Armână, din Freiburg, la aproape toate congresele 

minorităţilor organizate de FUEN şi am avut ocazia să constat 

că armânii sunt cei mai vitregiţi. La aceste congrese, Uniunea 

armână a subliniat mereu că armânii n-au dorit niciodată nici 

un fel de autonomie (deşi sunt autohtoni în Balcani!) şi că a 

cere acest statut în Balcani înseamnă sinucidere politică sau 

motiv de  grave conflicte interetnice. Vorbim de o Europă 

Unită, fără graniţe: la ce ne-ar folosi autonomia? Rămânând 

cetăţeni loiali ai statelor în care sunt autohtoni armânii nu au 

cerut decât drepturi elementare: păstrarea limbii şi a culturii – 
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deci a identităţii lor etnice. Au cerut ca, în şcolile statelor în 

care trăiesc, la clasele primare să se predea 3-4 ore pe 

săptămână limba  armână. Să se slujească în armână în 

bisericile ridicate de ei, să aibe un minim acces la mass-

media. Cred că sunt cereri elementare, rezonabile, într-un 

cadru strict cultural. Nu se poate ca aceste cerinţe atât de 

modest şi loial formulate să nu fie într-o zi luate în 

consideraţie. Suntem autohtoni în Balcani, cu o istorie 

milenară şi, cu toate acestea, armânii au dat dovada de spirit 

politic european, nu au dorit „autonomie”, nu au trăit în 

„ghetto”, s-au mişcat cu caravanele lor în  tot Balcanul şi-n 

toate imperiile din jurul lor şi aşa au fost mereu un element 

purtător de cultură, toleranţă şi cunoaştere interetnică. Aceasta 

nu i-a împiedicat câtuşi de puţin să-şi păstreze tradiţiile şi 

identitatea. Nimeni nu doreşte o izolare a armânilor în statele 

balcanice, dimpotrivă, ei vor continua să contribuie cu 

generozitatea cunoscută la prosperitatea statelor în care 

trăiesc. Dar această loialitate nu trebuie tratată ca o slăbiciune, 

lipsită de sentiment identitar. 

Vorbeaţi de o anomalie. Aşa este! Dar, nu uitaţi că, 

din păcate, Balcanii nu au devenit încă o Elveţie (model de 

convieţuire interetnică), lucru atât de dorit pentru viitorul 

Europei. În timp ce în Elveţia retoromanii (vreo 60.000) au 

aceleaşi drepturi cu celelalte etnii: franceză, italiană, germană, 

în Balcani armânilor li se contestă chiar existenţa. În clipa în 

care în ţările balcanice europenizate, discursurile naţionaliste 

vor ceda locul celor moderne, tolerante, lucrurile, sunt sigură, 

se vor schimba radical. Un prim semnal pozitiv a apărut în 

Fosta Rep. Iugoslavă Macedonia unde armânii sunt 

recunoscuţi ca minoritate etnică în noua constituţie. Urmează, 

sperăm, ca acelaşi lucru să se întâmple şi în Albania – unde 

există o puternică şi compactă populaţie armânească – şi, mai 

ales, în Grecia – leagănul etnic al armânilor.  

(Adaug, după 20 de ani de la acest interviu: după 

numeroasele drumuri prin Balcani şi discuţii cu armânii din 
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Albania şi Grecia am constatat că ei consideră statutul de 

„minoritate naţională” ca neadecvat pentru situaţia din 

statele lor. În aceste state armânii sunt popor constitutiv, ei 

contribuind masiv la formarea acestor două state naţionale 

moderne. Între timp, în Albania, în 2017, armânii au fost 

recunoscuţi ca minoritate, alături de celelalte: greci, 

slavomacedoneni, romi etc. În Grecia situaţia este mai 

complicată şi mai sensibilă şi numai armânii de acolo au 

dreptul să ceară statutul pe care îl doresc. Personal şi 

organismele interntionale armâne consideră că în Grecia 

limba şi cultura armână trebuie să fie recunoscută ca parte a 

patrimoniului cultural grecesc, aşa cum a făcut Franţa cu 

limbile bretonă, provensală, bască…)  

 

Ion Cristofor: Se pare că problema armânească a găsit un 

anume ecou şi în Parlamentul Europei de la Strasbourg. Ce 

anume s-a reuşit pe plan diplomatic acolo? 

 

Kira I. Mantsu: Dacă problema armânească nu ar fi fost 

făcută cunoscută forurilor politice europene (Consiliul şi 

Parlamentul European) nu s-ar fi ajuns să trăim evenimentul 

cel mai important din istoria modernă a armânilor: la 24 iunie 

1997 s-a votat în unanimitate la Consiliul Europei de la 

Strasbourg „Recomandarea 1333 pentru Limba şi Cultura 

Armână”. Acest act are o importanţă mai mare şi ca Iradeaua 

sultanului Abdul Hamid, din 1905, prin care armânii erau 

recunoscuţi ca etnie aparte, cu toate drepturile menite a le 

asigura păstrarea identitaţii lor. Actul de la 24 iunie 1997, de 

la Strasbourg, este cel de renaştere a armânilor, act ce atrage 

atenţia Europei asupra pericolului ce ameninţă o limbă şi o 

cultură milenară. 

Votarea acestei Recomandări a avut loc după ani şi 

ani de activităţi culturale, diplomatice, coordonate de Uniunea 

de Limbă şi Cultură Armână din Freiburg, ajutată de toate 

asociaţiile armâne care-i sunt afiliate.  Până la obţinerea 
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acestui document istoric a fost necesară o activitate 

neîntreruptă de peste 10 ani – timp în care s-au organizat  4 

congrese internaţionale de limbă şi cultură armână, cursuri, 

participări active la congresele minorităţilor din Europa. 

Uniunea a fost aceea care a contactat insistent Consiliul 

Europei şi, pe cale diplomatică, a convins acest for de decizie 

că armânii luptă pentru o cauză dreaptă, europeană. Consiliul 

Europei a acordat atenţia cuvenită cauzei fiecărei etnii 

europeane, indiferent de numărul de vorbitori ai acesteia.   

Doresc să subliniez că la Consiliul Europei cauza 

armânilor s-a bucurat de susţinerea tuturor statelor latine. În 

1994 senatorul italian Ferrarini a înaintat Consiliului Europei 

o propunere de rezoluţie referitoare la armâni, semnată de 

parlamentari italieni, spanioli, români, portughezi. Se preciza 

în acest document pericolul în care se afla limba şi cultura 

armână şi se formulau mijloacele prin care se poate împiedica 

dispariţia unui popor care şi-a adus o contribuţie importantă în 

istoria balcanică şi europeană. Consiliul Europei l-a desemnat 

pe catalanul Maria Lluis de Puig să alcătuiască un raport 

asupra situaţiei actuale a armânilor.  După aproape 3 ani de 

cercetare (lectură, chestionare, contacte directe cu asociaţiile 

armâne din Balcani), M.L.de Puig a supus Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei, la 24 iunie 1997, 

„Raportul asupra armânilor”.   

Raportul este un model de înţelegere şi gândire 

europeană.  Poate şi pentru că este întocmit de un reprezentant 

al unei minorităţi importante, care a luptat şi ea ani de-a 

rândul pentru a-şi câştiga drepturile: catalanii. Am fost 

prezentă în sala Consiliului Europei când M.L.de Puig şi-a 

susţinut raportul. A fost primit cu mare interes şi toate luările 

de cuvânt ale parlamentarilor au confirmat justeţea şi 

concluzia raportului: trebuie luate de urgenţă toate măsurile 

pentru ca armâna şi armânii să nu dispară. Raportul face un 

istoric al armânilor documentat şi obiectiv, prezintă într-un 

capitol „Situaţia actuală a comunităţii armâne” (Albania, 



 

17 
 

Bulgaria, Grecia, Rep. Macedonia, România). Iată cum sună 

concluzia raportului: 

 

 „Limba şi Cultura Aromână, care a supravieţuit de 2000 de 

ani în munţii Balcanilor, sunt astăzi ameninţate cu pieirea. 

Consiliul Europei face tot ce poate pentru a evita aceasta, 

cerând statelor unde trăiesc aromânii să respecte drepturile 

lor culturale. Aceasta cu atât mai mult cu cât aceste state sunt 

membre cu drepturi depline ale Consiliului Europei. 

Aromânii nu cer decât recunoaşterea oficială a limbii şi 

culturii lor şi susţinerea din partea statelor în care locuiesc, 

în special în aceste domenii: 

1. învăţământ în limba maternă 

2. serviciu religios în aromână în propriile lor biserici 

3. jurnale, reviste, emisiuni de radio şi televiziune în 

armână   

4. susţinerea asociaţiilor culturale 

Statele balcanice în care trăiesc aromânii trebuie încurajate, 

printre altele, la semnarea, ratificarea şi punerea în aplicare 

a „Cartei Europene a Limbilor Regionale şi Minoritare a 

Convenţiei cadru pentru protejarea minorităţilor naţionale.“  

 

Desigur, „Recomandarea 1333” nu a rezolvat 

problema armânească. Ea creează numai un cadru legal pentru 

desfăşurarea activităţilor care să ducă la îndeplinirea 

dezideratului: salvarea limbii şi culturii armâne. Pentru armâni 

începe o nouă eră: una modernă, în care-şi pot manifesta 

plenar identitatea lor. Nu este uşor şi nu va fi un proces de azi 

pe mâine. Dar, sunt sigură ca acest act european va da 

posibilitatea creării condiţiilor necesare pentru salvarea unui 

neam şi a unei culturi pânâ acum total uitată de Europa. Cu 

atât mai mult, noi, armânii, nu trebuie să uităm că Europa ne-a 

ajutat enorm. De acum încolo numai noi suntem răspunzători 

de destinul nostru.  



 

18 
 

    

Ion Cristofor: În ultima perioadă am asistat la numeroase 

controverse privitoare la aromâni – e aromâna o limbă sau 

un dialect etc. Care este poziţia dumneavoastră privitoare la 

aceste controverse? Apoi, ca scriitor, vă manifestaţi 

deopotrivă în română şi în aromână. Cum este posibilă 

această simbioză? 

 

Kira I. Mantsu: Cred că prin tot ce am spus până acum am 

dat răspuns clar la această întrebare. Dacă nu aş fi fost 

convinsă că armâna este limba mea maternă, n-aş fi scris 

niciodată în armână. Cine a vorbit şi vorbeşte armâna acasă nu 

poate da alt răspuns. Nu vreau să aduc argumente istorice, nu 

vreau să enumăr teoriile lingviştilor şi istoricilor (deja bine 

cunoscute în România). Când am început să mă exprim în 

armână nu m-au interesat câtuşi de puţin teoriile acestea. M-a 

călăuzit numai dorinţa de a exprima ceva ce venea din adâncul 

adâncurilor neamului meu, ceva ce venea de la acele prime 

cuvinte atestate ale limbii mele „torna, torna, fratre”. Şi 

acestea nu le puteam exprima decât în armână.   

Dacă sunt cititori interesaţi de această problemă 

„controversată”, le recomand să citească „Un Dodecalog al 

aromânilor” sau „12 adevăruri incontestabile istorice şi 

actuale asupra aromânilor şi limbii lor” al profesoarei 

Matilda Caragiu-Marioţeanu, omul de ştiinţă cel mai în 

măsură să scrie aceste adevăruri. Publicat mai întâi în 

„România literară” şi apoi ca Postfaţă la o lucrare 

fundamentală pentru armâni, „Dicţionar aromân (Macedo-

vlah)”, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997. Mi-am 

apropiat acest text şi am înţeles că dincolo de el nu mai există 

nici un alt adevăr nespus despre armâni. 

(Notă după 20 de ani: Matilda Caragiu a revenit asupra 

textului „Dodecalogului” cu precizări contradictorii, lucru 

care m-a făcut să nu-l mai evaluez ca la prima publicare.)  
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Să nu uităm că, înaintea multor alte limbi sud-est europeane, 

armâna s-a bucurat de o gramatică încă la începutul sec. al 

XIX-lea şi anume: Gramatica armână a lui Mihail G. Boiagi 

(în germană: „Romanische oder Macedonowlachische 

Sprachlehre” şi în greacă: „Gramatiki Romaniki / 

Makedonovlahiki”), publicată în 1813, la Viena. Şi mai 

amintesc că armâna este menţionată printre limbile minoritare 

din Europa, în „Carta Europeana a limbilor regionale şi 

minoritare”, 1988. 

Referitor la partea doua a întrebării dumneavoastră, 

consider ca o şansă poetică deosebită aceea de a mă putea 

exprima în armână şi română. E o simbioză nu numai posibilă 

şi generatoare de stări poetice alese. Sunt o „răsfăţată” a sorţii 

că am posibilitatea să trăiesc, să respir în două realităţi 

lingvistice atât de apropiate şi-n acelaşi timp diferite. Spun 

asta pentru că fiecare trăire poetică a mea este „transpusă” 

automat în armână sau română. Deci, nimic nu este 

„planificat”, totul decurge firesc. Starea mea interioară îmi 

dictează cuvintele. Armâna este limba care mă leagă de  

ancestral, de strămoşi, româna este limba care m-a înălţat spre 

împlinirea intelectuală, spre sfere moderne, fără de care fiinţa 

mea poetică ar fi fost mai săracă… Nu ştiu dacă pot exprima 

acum, în câteva cuvinte, întreaga magie lingvistică ce o trăiesc 

atunci când pun mâna pe creion! Mai mult decât atât, scriind 

în armână, mi-am redescoperit graiul „de dadă” (de mamă), l-

am protejat ca pe un prunc şi l-am ajutat să crească. Câţi poeti 

din lume pot trăi o asemenea minune?! A redescoperi un 

cuvânt vechi atunci când ai nevoie de el, când îl credeai uitat, 

a-i reda viaţa, scriindu-l, este o trăire, credeţi-mă, cu totul 

specială. Numai cel care a rostit primele cuvinte în armână, va 

trăi şi va visa toată viaţa cu ele şi în ele. Şi, faptul că, prin 

mica ta trudă literară, contribui la supravieţuirea unei limbi – 

îţi dă bucurii ce le-am putut spune numai în poemele mele 

armâne. 
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Ion Cristofor: Dacă elementul aromânesc, va supravieţui în 

Balcani, faptul acesta se va datora şi eforturilor depuse de 

câţiva oameni de aleasă nobleţe spirituală, de mare energie. 

Mă gândesc, desigur, la admirabilul Vasile G.Barba, care 

editează la Freiburg o publicaţie aromânească şi este 

preşedintele „Uniunii de Limbă şi Cultură Aromână”. Cum 

vă explicaţi că unele publicaţii din ţară îl atacă cu atâta 

violenţă? 

 

Kira I. Mantsu: Realizarea de la Consiliul Europei nu a venit 

de la sine. A fost rodul unei munci de ani şi ani, a unor 

eforturi mari, a unei credinţe, aproape apostolice, în şansa de 

supravieţuire a neamului armânesc. Desigur, nici un popor nu 

poate fi scăpat de la pierire de o mâna de oameni care se 

angajează în acest proces de salvare. Cum bine ştim însă, de 

multe ori un popor poate intra pe poarta istoriei dacă are 

reprezentanţi pe măsură. Sau, poate rămâne pentru totdeauna 

pe dinafară. În această situaţie se aflau armânii acum 12 ani: 

în afara istoriei. Au fost intelectuali armâni care nu puteau 

accepta acest proces nedrept şi s-au angajat într-o luptă ce, la 

început, părea multora ca o luptă cu morile de vânt. Vreau să 

spun în acest interviu un adevăr pe care îl consider 

incontestabil: prof. Vasile G. Barba este cel care a iniţiat 

mişcarea modernă de redeşteptare a armânilor, înfiinţând în 

1984 revista „Zborlu a Nostru” şi „Uniunea de Limbă şi 

Cultură Aromână”, la Freiburg, organizând împreună cu 

universităţi germane 4 congrese de limba şi cultura armână, 

cursuri de vară pentru tineri armâni, a adus în atenţia lumii 

europene o problemă ce părea de mult închisă: problema 

armânească.      

Desigur, prof. Vasile Barba nu a fost singur în această 

activitate şi luptă. Au fost alături de el toţi acei care au crezut 

în ideea redeşteptării armâneşti: intelectuali armâni din toată 

lumea, asociaţii armâne afiliate la Uniunea din Freiburg. Iancu 

Perifan, preşedintele Asociaţiei Armânilor din Franţa, a trimis 
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în 1981, la Madrid, primul raport asupra situaţiei actuale a 

armânilor. Prof. Tiberiu Cunia din America, care, de câţiva 

ani, tipăreşte cărţi armâneşti. Soţul meu, Yiani Mantsu, 

secretarul Uniunii de la Freiburg, organizatorul congreselor şi 

cursurilor de limbă şi cultură armână. Ei sunt cei care au ajutat 

moral şi financiar toate activităţile Uniunii. După schimbările 

din România, a venit un mare sprijin de la armâni din ţară.  

Personal, sunt de peste 10 ani angajată în toate 

activităţile Uniunii şi în editarea revistei „Zborlu a Nostru”, 

conştientă fiind că tinerii trebuie să ducă mai departe 

activitatea inţiată de prof. Vasile Barba. Sunt bucuroasă că 

generaţia mea este urmată de foarte mulţi tineri armâni care 

doresc să se implice, semn că destinul armânilor este, mai 

mult ca oricând, în mâinile tinerilor.     

Spuneţi că prof. Vasile Barba este contestat. De către 

cine? A contesta este întotdeauna mai uşor decât a lupta. De 

când este lumea au fost contestaţi sau discutaţi cei care au 

realizat ceva. Ori, realizarea prof. Vasile Barba este, 

incontestabil, una istorică pentru neamul nostru. Cunosc 

câteva din aceste „atacuri” la care vă referiţi şi mă jenez să 

pronunţ numele celor care au murdărit activitatea exemplară a 

unui om care-şi închină anii senectuţii neamului său. Ştiu că 

este mai comod să stai în liniştea biroului sau a catedrei 

universitare sau să-ţi trăieşti anii de pensie  plimbându-te - 

însă prof. Vasile Barba bate la uşile instituţiilor europene 

numai cu un scop: a cere drepturile ce se cuvin neamului său. 

Desigur, este uşor să te realizezi plenar ca intelectual român, 

grec, albanez etc. şi să uiţi că ai o datorie faţă de neamul tău 

armânesc! Şi, din păcate, sunt astfel de intelectuali armâni 

pentru care activitatea prof. Vasile Barba este „incomodă”. 

Îmi pare rău că aceste atacuri vin din reviste din ţară, 

plătite cu mari eforturi de Ministerul Culturii, care ar trebui, 

mai degrabă, să cheltuie aceşti bani pentru o revistă adevărată, 

nu pentru una în care sunt jignite şi murdărite personalităţi 

armâne şi chiar germane. România trebuie să subvenţioneze o 



 

22 
 

revistă scrisă numai în armână, într-adevăr pentru armâni. 

Suntem prea săraci în reviste armâneşti pentru ca, în singura 

publicată sub auspiciile Ministerului Culturii, să citim numai 

articole denigratoare şi destabilizatoare pentru armâni. Cui 

foloseşte acest lucru? Cauzei armâneşti şi româneşti, în nici 

un caz! Am fost la un pas de declanşarea unui proces cu 

această revistă, proces pe care un renumit profesor german 

calomniat, voia să-l intenteze. Uniunea a reuşit să aplaneze 

lucrurile, dorind să evite implicarea României în această 

problemă. Există acum în România mulţi tineri intelectuali 

armâni, scriitori talentaţi care aşteaptă o asemenea revistă. 

Este timpul, cred, să vină rândul lor. 

 

Ion Cristofor: O ultimă, indiscretă întrebare. Ce se întâmplă 

cu scriitorul Kira Iorgoveanu-Mantsu? Care sunt proiectele 

sale? 

 

Kira I. Mantsu:  În ultimii 10 ani, de când trăiesc în 

Germania, am scris, bineînţeles… Scrisul este singurul suport 

moral al exilului, un soi de aparat de respiraţie naturală, fără 

de care un scriitor nu poate trăi. Am scris poeme şi proză în 

armână şi în română, articole pentru „Zborlu a Nostru”, 

materiale despre armâni pentru diverse instituţii europene sau 

congrese ale minorităţilor. Nu m-am grăbit nici acum, ca şi la 

debut, să le public. Abia anul acesta am trimis editurii Cartea 

Românească un volum de poeme armâne transpuse şi în 

română: „Ahapsi lingvisticâ/Condamnare lingvistică”. În 

1996 mi-a apărut la „Centrul de Studii Armâne”, Freiburg, un 

volum de proză pentru copii, în armână, ca material de lectură 

pentru şcolile din Rep. Macedonia în care, de anul trecut, se 

predă armâna, facultativ, în clasele primare.   Am un volum de 

proză scurtă care se va definitiva mai încolo şi un nou volum 

de poeme. Şi, multe, multe articole pentru revista „Zborlu a 

Nostru”, în care am bucuria să prezint noi autori armâni sau 

să-mi exprim gândurile unui scriitor armân, dar şi european…     
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Tsi nica prindi s-anvitsămu 
 

Alexandru Gica 

 

Tu 16-li di Aprilu 2005, Andamusea Generala CAR 

(Comunitatea Armânească di Romanie), pritu 524 di delegats, 

u bâgă tu moabeti problema ca Armânjlji s-hibâ pricunuscuts 

ca minoritati Românie. Cu unâ abtsinere, Andamusea apufusi 

câ sutsata CAR va s-ahurhească actsiunea di pricunushteari a 

Armânjloru di cratlu românu. Fu nai ma importantlu iventu tu 

isturia a lor Românie, di la vinita ditu 1925-1943. 

 

Niheamă isturie ti cumu s-agiumsi la aestâ câftari istorică. 

 

Idheea câ Armânjlji suntu unu populu ahoryea easti 

vahi veaclj ama nu avemu nitsi unu documentu tsi sâ scoatâ tu 

migdani lucurlu aestu. Tu chirolu anda ahurhi s-urdinâ tu 

Evropa idheea natsională, Armânjlji nu amintarâ unu proiectu 

natsionalu a loru. „Protopiria" alu Cavalioti ditu 1770 easti 

una carti amintatâ ditu furnjii practitsi. Ti „Gramatica” alu 

Boiagi (1813) shi „Nea Pedagogia" alu Ucuta (1797) putem s-

dzâtsem mashi ca eali dishcljdea unâ cali ti crishtearea a 

limbâljei armânească (di sumu aumbra a limbâljei greacă) fârâ 

s-putem s-apândâsimu tsi minduia aeshtsâ doi Armânj ti 

ligâturili anamisa di Armânj shi Români. 

Tsi putem s-dzâtsem ca provă ti atsea ca Armânjlji s-

duchea populu ahoryea easti endogamia, ncurunarea mashi tu 

dunjeaua armânească. 

Tu chirolu veclju, Armânjlji tritsea ti Grets (multsâ 

Armânj ditu Gratsie s-luyursescu ti „elini"; „elinu" nu easti 

idyiul lucru cu „grecu". Aesta easti una moabeti ahoryea. Mini 

va s-ufilisescu aoa zborlu „grecu".). 

Tu eta 19, niscântsâ Armânj ahurhirâ s-andrupascâ 

idheea câ suntu Români. Roja (armânu di Bitola) fu protlu 

(1808,1809). Ca apandisi la cartsâli alu Roja, Constantin 
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Koumas (armânu di Larisa), tu unâ carti tipusitâ Viena la 

1832, u thimiliusi theoria ca Armânjlji suntu Grets. 

Mashi unu documentu ditu 1853, scosu tu padi di 

M.D. Peyfuss, poati s-andrupascâ idheea câ Armânjlji s-

luyursea popul ahoryea. Un ofitser grecu (armânu vahi), 

Tsamis Karatassos, zburâ cu ambasadorlu afstriacu, baronlu 

Eder, shi-lj câftă agiutor ti unâ ximutari tu Machidunie. 

Karatassos dzâtsea câ oaminjlji tsi bâneadzâ tu atsea naie nu 

suntu grets. 

Mashi dupa deftirlu polim mondialu avemu 

documenti iu Armânjlji suntu luyursits popul ahoryea. Tashcu 

Ionescu, armân di Gopesh tsi bâna Sofie, pitricu tu 1945 un 

memoriu a atsiloru tsi amintarâ polimlu, iu s-câfta ndrepturi ti 

Armanj, luyursits ca altutsiva di Români. România eara 

cutuyursitâ ti purtaticlu a ljei ditu 1913. 

Constantin Papanace, natsionalistu românu (armân di 

Veria), pitricu ma multi memorii la ONU (1951,1952) shi 

FUEV (1954) iu câfta shi elu andrepturi ti Armânj. Papanace 

easti unâ urnechi interesantă. Ditu furnjii practitsi, elu tricu di 

la minduiarea câ Armânjlji suntu Români la atsea câ 

Armânjlji suntu popul ahoryea. Featsi aesta ti furnjia câ 

România comunistă nu mata avea nitsi unu sinferu ti cauza 

armânească shi duchea câ Armânjlji pot s-amintă ndrepturi ma 

lishoru tu noaua Evropă tsi avea tu naeti s-tinjseascâ 

dyeafuraua (diversitatea). 

Unâ alâxeari alănci tu 1975 cându Helsinki fu simnatu 

un actu CSCE (adzâ OSCE) pritu cari eara pricunuscuti 

sinurili ditu 1945 shi iu atselj tsi simnarâ actul âshi loarâ 

borgea ta s-tinjseascâ ndrepturili a omlui. 

 

Tu 1978, tu un articolu angrăpsitu tu revista „Noi 

Tracii" cu numa „Armânjlji, unâ minoritati agârshitâ cari-sh 

caftâ ndrepturili", Vasile Barba (amintatu 1918 tu Grâtsie, 

vinitu tu 1926 Românie, emigratu tu 1983 Ghirmânie) câfta 

ma multi ndrepturi ti Armânj: 
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1) pricunushtearea a Armânjlor ca minoritati tu vâsiliili iu 

bâneadzâ 

2) andrupari financiară ti cultura armânească di la craturili iu 

bâneadză elj 

3-4-5) sâhăts di limbă maternă tu sculie, lituryia pi 

armâneashti tu bâsearică, fimiridz shi revisti armâneshtsă 

6) ndreptulu ti Armânj sâ-sh adarâ sutsatili a loru. 

 

Tu 1979 Barba fu la ONU iu bâgă problema a 

Armânjloru. Tu 1981, AFA (adratâ tu 1980), pritu prezidentul 

a ljei Iancu Perifan, pitricu unu memoriu Madrid la 

Conferintsa CSCE ti problema a Armânjloru. Tu anexă eara 

pitricutu articollu alu Barba ditu 1978. Dupa tsi fudzi 

Ghirmânie, Barba featsi sutsata ULCA tsi avu unâ ofensivă 

diplomatică importantă. La protlu Congres di Mannheim ditu 

1985, tu Rezolutsie eara câftati ndrepturili dzâsi ma ninti, ma 

psânu câftarea cu minoritatea. Punctul aestu fu alăxitu cu 

atselu câ Armânjlji s-hibâ pricunuscuts ca „popul ahoryea cu 

limbă neo-latină". Lucrul aestu fu faptu ta s-nu s-intră tu 

polimuri polititsi shi ta s-hibâ ma mari hăirea ti ndrepturili 

culturali. Tuti cilâstâserili ULCA s-bitisirâ cu amintaticlu ditu 

1997, Dimândarea 1333, tsi recomanda a vâsâliiloru ditu 

Balcan tinjsearea a ndrepturiloru dzâsi ma ninti, ma psân 

câftarea cu minoritatea. 

La Protlu Congres Macedo-Român di New-York 

(1986) s-câftă pricunushtearea a Armânjloru ca „grupu 

ethnicu ahoryea". La Congreslu ditu Alunaru 2005, Congreslu 

Macedo-Român câftă tu Rezolutsie pricunushtearea a 

Armânjlor  ca minoritati tu vasiliili ditu Balcan. Ahurhindalui 

cu 1997 ahurhi s-hibâ ufilisitâ argumentatsia câ România nu 

easti tu Balcan; tsi va s-dzâcâ, Dimandarea 1333 nu zburashti 

sh-ti România. 

Tu meslu Shcurtu 1988, sutsata „Pitu Guli" 

(prezidentu Athanasi Yeoryitsa) ditu Skopje pitricu unâ câftari 



 

26 
 

ti ndrepturi ti Armânj la Conferintsa balcanică a 

minishtsrâloru ti lucri xeani arbinesu, vuryaru, grec, român shi 

iugoslav. S-câfta idyili ndrepturi ca atseali ditu articollu alu 

Barba ditu 1978. 

Tu 1991, Armânjlji ditu Republica Macedonia 

(FYROM) furâ pricunuscuts ca mileti ahoryea. Ditu atsea 

oară, Armânjlji ditu Macedonia bâgarâ mari presie pi sotslji a 

loru ditu România ta s-amintâ idyili ndrepturi tsi li au elj tu 

vâsilia a loru. Ma multu, tu Brumaru 2002, cându prezidentul 

român Iliescu featsi unâ cali Skopje, Armânjlji di aclo âlj 

câftarâ alu Iliescu sâ-lj pricunoascâ Armânjlji ca mileti 

ahoryea tu Românie. 

Tu aestu chiro, Românie, ahurhindalui cu 1996, alănci 

revista „Bana Armânească", cumăndăsită di Dumitru Piceava, 

tsi alumtă constantu ti amintarea a alushtui ndreptu. 

Tu Aprilu 2003 fu xanaactivatâ CAR. Doi  anj ma 

amânatu, la presiunea a filialiloru (shi a membriloru di 

aradhă), CAR apufusi ta s-caftâ la chivernisea română 

pricunushtearea a Armânjloru ca minoritati natsională. La 

andamusea ditu 16-li di Apriiru 2005, ditu 524 di voturi, 523 

furâ ti aestâ actsiuni (fu unâ abtsinere). 

 

Unâ shcurtâ analiză. 

 

Aoa easti una analiză ti câftarea CAR ca Armânjlji s-

hibâ pricunuscuts ca minoritati natsională România. Atumtsea 

anda s-votă aestu lucru, fu unu momentu emotsionalu. 

Pistipsescu câ vini chirolu ti unâ analiză aratsi. 

 

Cari furâ furnjili ti atselj tsi vrurâ ca Armânjlji s-hibâ 

pricunuscuts ca popul ahoryea? 

 

Furnjia „tari": multsâ di elj avurâ di daima duchearea 

câ suntu „altutsiva" (la multsâ yinea shi ditu praxea ditu casâ: 
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„himu Armânj"). Moabetea poati si s-bitiseascâ aoa. Tsi 

dzâtsem ma largu nu ari mari simasie. 

 

Furnjie „slabâ": mashi ashi va s-diximu pâradz di la 

chivernisi. Multsâ pistipsescu câ radicalizarea tu lumea 

armânească s-featsi tamamu ti furnjia câ nu lâ furâ dati 

ndrepturi a Armânjloru. Mini vedu aoa unâ alathusi di 

imagine: clisheulu câ Armânjlji imnă daima dupâ pâradz 

urdină România. Ma sâ scots tu padi unâ motivatsie 

financiară, clisheulu va si s-adarâ ma vârtosu. 

Altâ furnjie „slabâ": imaginea ici bună tsi u ari 

România shi Românilji nafoară. Shi atumtsea tini ti dzâts 

altutsiva. Ta s-nu hii luyursitu responsabil ti „catastrofa" 

românească. Aesta poati s-ducâ la unâ problemă di imagine tu 

Romania. Nu-lu alashi cariva cându easti tu zori. Ti atsea 

lipseashti nu mashi „dzâsâ" tinjia ti România ama dealihea 

lipseashti s-tinjsimu vâsilia tu cari bânămu. 

 

Tsi dzâcu atselj tsi suntu contra (oaminj tsi nu furâ la 

Andamusea ditu Aprilu 2005)? Multsâ di elj adarâ cadurlu 

aestu ti Armânlu tsi va s-hibâ luyursitu tsiva ahoryea tu 

Românie: nu para easti shtiut tu isturia a Armânjloru, ari vârâ 

sinferu (ică easti vârâ glaru manipulatu di atselj tsi au 

sinferuri), easti prudhotu. Minduescu câ nu lipseashti s-chirem 

oara ta sâ zburamu ti aesti cutuyurseri. 

Tu tsi mutreashti atsea câ tuts anvitsatslji români 

dzâcu câ Armânjlji suntu Români, vreamu s-dzâcu câ nu easti 

ashi. Lingvistul Cicerone Poghirc dzâtsi câ Armâna easti 

limbâ ahoryea iara marili istoricu A.D. Xenopol dzâtsi câ 

Armânjlji shi Românilji suntu doauă populi ahoryea. 

 

Argument „tari": s-adutsi aminti di atselj Armânj tsi 

andrupârâ idheea câ elj suntu Români shi di atsea câ Armânjlji 

tsi vinirâ Romanie ahurhindalui cu 1925 furâ aprucheats ca 

Români (shi canâ di elj nu dzâsi câ nu-i ashi). Easti imoralu, 
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dzâcu atselj tsi suntu contra, s-yini aoa ca Românu shi dupâ 

80 di anj s-dzâts câ hii altutsiva. Easti limpidi câ avemu unâ 

problemă di imagine. Clisheulu câ himu oportunishtsâ shi 

duplicitari va s-urdinâ sh-ma multu ca pânâ tora. 

Tsi easti ti adrari: s-nâ asumăm alathusea tsi u adrarâ 

pâpânjlji a noshtsâ. Sigura câ adzâ avemu andreptul la 

minduiarea a noastrâ (tsi lipseashti s-hibâ tinjsitâ di alantsâ) 

ama tu idyiul chiro lipseashti s-nâ minduim la tsi featsirâ 

atselj di nintea a noastrâ (niscântsa di elj duchirâ câ alăthusiră, 

cum fu G. Murnu, ama nu u pricunuscură public). 

 

Critica a mea: 

a) Armânjlji nu suntu unâ natsiune (ică suntu unâ 

natsiune paraxină tu cari unâ cumatâ s-ducheashti 

română, unâ cumată s-ducheashti greacă shi alta s-

ducheashti mileti ahoryea). 

b) Extremishtsâlji Armânj va s-mutâ pi unâ pozitsie ma 

radicală. 

c) Comunitatea Armânjlor ditu Romania lipsea s-hibâ 

unâ sutsată ti tuts Armânjlji ditu aestâ vâsilie, 

adyeafur di minduirea a loru tu tsi mutreashti 

identitatea a Armânjloru. S-veadi adzâ câ 

intelectualilji armânj s-afirescu di CAR sh-di lumea 

armânească ashi câ agiumsimu unu populu oarfânu, 

fârâ elită. 

d) Armânjlji agiumsirâ masturi tu tehnea ali ambiguitati 

tsi agiumsi parti ditu elj. Ishearea tu migdani ca 

populu ahoryea nu s-uidiseashti cu aestâ tehni 

(amintatâ ca Armânjlji s-armână tu bană). Aestâ 

isheari tu migdani va s-ducâ la amintarea la unâ altâ 

turlie di Armânu (nu atsea di adzâ). 

 

Dupa tsi yixii atseali „pro" shi atseali „contra", mini 

apufusii s-votez ti „minoritate" (zborlu "natsională" mi 

cârteashti). Ti atsea ta s-esu ditu ipocrizie shi duplicitati. Ti 
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atsea câ mi duchescu altutsiva shi lipseashti s-hibâ sinfunie 

anamisa di tsi minduescu tu suflitlu a meu shi tsi zburăscu 

publicu. Ama pistipsescu, tu idyiul chiro, câ lipseashti s-

fâtsemu cali shi s-nu ancljdemu calea câtâ fratslji a noshtsâ tsi 

minduescu altutsiva. Duchescu câ ma importantu dicâtu s-

himu pricunuscuts di alantsâ easti s-xanaanvitsămu tsi easti s-

hii Armânu, s-xanabânămu modellu cultural-spiritual 

armânescu. 

 

Avgustu 2005, la Dzâlili a Culturâljei Armânească. 

 

Tsi nica prindi s-anvitsămu 

 

Pi 15-li di Shcurtu 2006, Vasili Barba ancljdi 88 di 

anj. Sânâtati shi unâ bană isihă âlj urămu ditu tutâ inima! 

Vreamu s-angrăpsescu doauă zboară ti domnul Barba, ligatu 

di textili pitricuti ma ninti. Easti zori sâ zburăshtsâ di minarea 

armânească di xanadishtiptari a Armânjlor fârâ sâ zburăshtsâ 

di domnul Barba. Tuts âlj himu borgi. Sh-ma multu atselj tsi 

„criscurâ" cu idheili a lui. Tuti amintaticurili di adzâ yinu sh-

di la elu. 

 

Ama domnul Barba fu shi multu câtâyursitu. Di 

Armânjlji tsi s-luyursescu Grets ică Români ama, tsi ciudie, 

shi di Armânjlji tsi s-luyursescu mileti ahoryea. Câ tse aesta? 

 

Minarea ahurhită di domnul Barba fu ca unu chimatu. 

Aestu chimatu criscu ahâtu multu câ domnul Barba nu duchi 

câtu radicalu easti aestu chimatu. Elu (V. Barba) agiumsi 

ancljisu tu unâ „ahapsi". Unâ zundani adratâ di atselj tsi 

criscurâ cu idheili a lui shi cari nu mata âlj dau andreptul a 

domnului Barba s-aibâ minduita a lui tu niscânti ditu 

problemili armâneshtsâ. 
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Tsi mindueashti domnul Barba ti problema 

"Armânjlji-minoritati tu România"? Pistipsescu câ mashi elu 

poati s-apândâseascâ la aestâ antribari. Di ma multi ori fu 

câtâyursitu câ afen-su, Goga alu Barba (dhascalu tu Livădzli 

di Paicu), fu natsionalistu românu shi elu âlj luyurseashti 

Armânjlji altutsiva di Români. Niscânti ori, fratslji a lui 

dzâsirâ public câ nu easti ghini Armânjlji s-hibâ pricunuscuts 

ca minoritati România. Tu moabets personali, domnul Barba 

dzâsi ca problema ali minoritati tu România nu easti 

importantă. 

Tsi griră patriotslji? Câ domnul Barba alăthusi calea. 

Aestâ eara ahapsea tsi noi, „ficiorilji" a lui, u adrămu ti elu (s-

minduiascâ ca noi). 

 

Tsi nica prindi s-anvitsămu di la domnul Barba? S-

avem suflitu shi s-himu mintimenj. Câ easti amartie s-ti aruchi 

di fara a ta. Sh-cu tuti câ, vahi, minduia altâ soi, nu gri nitsi 

unu zboru publicu contra la minarea ti pricunushtearea a 

Armânjloru ca minoritati tu România. Fratslji a lui votară shi 

elj ti aestu lucru tu Aprilu 2005 (ca Armânjlji s-hibâ 

pricunuscuts ca minoritati natsională România). Tu Avgustu 

2005, Custantsa, domnul Barba s-purtă ca unu celnicu. Fu 

ninga fara a lui. Aestea suntu lucri tsi nica prindi s-li 

anvitsămu. 

 

7 di Shcurtu 2006 
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VREAREA A ARMÂNJLORU  

Comunitatea Aromânilor din România, 16.04.2005, Bucureşti  

 

Noi, reprezentanţii Comunităţii Aromânilor din 

România – filialele Bucureşti, Călăraşi, Constanţa, Ialomiţa, 

Tulcea – , întruniţi la Bucureşti, astăzi 16 aprilie 2005, în 

Adunarea Generală anuală,  
 

considerând că descrierea inexactă, minimalizarea şi ignorarea 

identităţii noastre armâneşti sunt cauze pentru care limba şi 

cultura armânească se alterează pe zi ce trece şi se află în 

pericol de dispariţie,  
 

am hotărât că este momentul – vini oara - să exprimăm voinţa 

Comunităţii Aromâne din România de a afirma identitatea 

etnică şi culturală a armânilor din România, ca parte a 

poporului armânesc din Balcani şi totodată am hotărât să 

facem toate demersurile necesare la autorităţile competente în 

vederea înregistrării ca minoritate naţională în România.  
 

Armânii doresc să-şi exercite drepturile ce decurg din statutul 

de minoritate naţională şi din drepturile fundamentale ale 

omului şi cetăţeanului: studierea în şcoală a limbii şi culturii 

armâne, acces la mass-media, serviciul religios în limba 

armână.  
 

Motivaţia fundamentală a demersului nostru îşi are rădăcinile 

în faptul că astăzi numai legitimarea juridică a identităţii poate 

perpetua şi împlini modul istoric de a se raporta la ceilalţi şi la 

lume a armânilor: vocaţia drumului, a comunicării, a 

deschiderii către alte culturi şi alte spaţii.  
 

Autohtoni în Balcani, purtători ai unei civilizaţii de sinteză 

romanică, bizantină şi totodată europeană, cu valori morale 

creştine recunoscute, armânii de pretutindeni ştiu că alcătuiesc 

o unitate etnică distinctă, că vorbesc aceeaşi limbă. Valorile 

tradiţionale ale culturii armâneşti sunt recunoscute prin 

ecumenismul care le dă formă. Curiozitatea intelectuală, în 
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primul rând, plurilingvismul şi toleranţa faţă de ceilalţi au 

făcut din armâni de-a lungul istoriei lor oameni care s-au 

integrat perfect în cele mai variate contexte culturale şi arii 

geografice. Iubirea creştină pentru cei din jur, dorinţa de a 

face bine, de a înfrumuseţa lumea, de a o îmbogăţi cu forme şi 

moduri de abordare originale sunt atestate în documentele 

bizantine imperiale, care îi menţionează la Muntele Athos, în 

comerţul Imperiului, în organizarea transporturilor, în 

stabilirea contactelor economice cu Europa Apuseană şi cu 

Orientul. Pentru secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea armânii 

sunt în Balcani cei care au contribuit la înălţarea unei 

metropole economice şi culturale fără egal la acea vreme în 

Imperiul Otoman – Moscopole.  
 

Astăzi însă, pentru protejarea şi dezvoltarea patrimoniului 

cultural armânesc este nevoie de instituţii moderne, conform 

standardelor europene. UNESCO a catalogat limba armână în 

lista limbilor în pericol. Consiliul Europei a adoptat 

Recomandarea 1333 pentru salvarea şi cultivarea limbii 

armâne.  
 

Considerăm că darurile moştenite de la strămoşii noştri nu 

trebuie să se risipească. Ele trebuie împărtăşite armânilor şi 

lumii întregi. Ele trebuie să intre în circuitul european ca 

valori armâneşti.  
 

România a fost de la începutul existenţei sale ca stat naţional 

un sprijin pentru armâni, în forme astăzi depăşite, 

circumstanţiate de epocă. Strategia de supravieţuire a 

străbunicilor noştri care la sfârşitul secolului al XIX-lea 

sacrificau propria identitate pentru a găsi protectori puternici 

era şi ea circumstanţiată de epocă. Strategia noastră de salvare 

şi dezvoltare a limbii, a culturii armâne este cea de afirmare a 

propriei identităţi şi de participare la concertul multicultural 

european şi universal. 
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Comunicat al Academiei Române, 6 iunie 2005 

 

Academia Română a luat cunoștință cu surpriză de 

inițiativa unui grup de aromâni (armâni) din țara noastră de a 

se constitui într-o minoritate națională, distinctă de români, ca 

popor armânu, cu o limbă proprie, armâna. 

Ne aflăm în fața unei diversiuni, izvorâte din interese 

mercantile ale unor cercuri din țară și din străinătate, ce ignoră 

adevărata istorie a acestei ramuri a romanității răsăritene și a 

dialectului aromân care, împreună cu cel dacoromân, cel 

meglenoromân și cel istroromân, formează limba română. 

Această chestiune fundamentala a lingvisticii 

româneşti şi romanice a constituit, între altele, obiectul a două 

sesiuni ştiinţifice, organizate în Aula Academiei Române, la 

31 octombrie 1994 şi la 28 ianuarie 2005: „Limba română şi 

varietăţile ei locale”, respectiv „Aromânii şi aromâna astăzi”. 

Aducem la cunoştinţa forurilor competente şi publicului larg 

că Academia Română, în deplin acord cu specialiştii de bună 

credinţă din ţară şi din străinătate, nu poate fi de acord cu o 

astfel de iniţiativă, din următoarele motive: 

  

1. Aromânii sunt o parte integrantă a poporului român, iar 

limba lor este româna, caracterizare dată de oamenii de ştiinţă 

români şi străini, din Evul Mediu şi până astăzi. Acestea sunt 

date istorice imposibil de schimbat, căci limba, argumentul de 

bază, pune în evidenţă acest lucru. Unitatea limbii române 

vorbite la nordul şi la sudul Dunării este atât de concludentă, 

încât se poate spune nu numai că aromâna (ca şi 

meglenoromâna şi istroromâna) şi dacoromâna sunt 

asemănătoare, ci că sunt chiar identice în trăsăturile lor 

fundamentale, constituite de-a lungul secolelor (cu unele 

excepţii în vocabular, cel mai sensibil la schimbări, în 

contactele cu alte limbi). 
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2. Aromânii din România au venit de bună voie în această 

ţară, mai ales în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, tocmai 

pentru că s-au considerat români, spre a avea o patrie a lor, 

spre a nu se mai simţi nedreptăţiţi în locurile unde, de fapt, s-

au născut şi unde sunt autohtoni. Prin marile personalităţi pe 

care le-au dat în România ei au îmbogăţit prin operele 

acestora patrimoniul cultural naţional românesc; absenţa lor 

din acest patrimoniu ar sărăci cultura românească, pe de o 

parte, iar pe de alta – aceste contribuţii nu şi-ar gasi locul în 

alte culturi. De aceea, a admite constituirea unei minorităţi 

aromâne ar fi cea mai mare absurditate a istoriei 

contemporane a aromânilor. 

 

3. Academia Română i-a considerat întotdeauna pe aromâni 

ca parte integrantă a acestui popor, fără deosebire de locul de 

origine. Încă de la constituirea Societăţii Literare Române 

(1866), devenite Societatea Academică Română (1867), 

fiecare provincie româneasca a avut – potrivit numărului de 

locuitori – 4, respectiv 3 sau 2 membri fondatori, între care şi 

doi aromâni: Ioan D. Caragiani şi Dimitrie Cozacovici 

(Cosacovici). De-a lungul anilor, alte mari valori ale vieţii 

publice, literelor, ştiinţelor şi artelor din rândurile aromânilor 

au fost primite în Academia Română: mitropolitul Andrei 

Şaguna, scriitorul şi filologul George Murnu, strălucit 

traducător al „Iliadei” şi „Odiseei”, lingvistul şi folcloristul 

Pericle Papahagi, scriitorul şi diplomatul Marcu Beza, 

lingvistul Theodor Capidan, autorul monografiilor 

fundamentale consacrate dialectelor aromân şi meglenoromân, 

unul din redactorii de bază ai Dicţionarului limbii române, 

scriitorul şi filologul Cezar Papacostea, istoricul literar 

Dumitru Caracostea, inginerul, specialist in astronautică, Elie 

Carafoli, pictorul Ion Pacea etc. 

La această ilustră galerie se cuvine a fi adăugaţi 

poetul şi omul politic Dimitrie Bolintineanu, lingvistul şi 

etnologul Tache Papahagi, autorul impunătorului Dicţionar al 
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dialectului aromân, strălucitul actor Toma Caragiu şi 

numeroşi alţi reprezentanţi ai ştiintei, culturii şi artelor din 

trecut şi de astăzi.  

 

4. În ţările de la sud de Dunăre, aromânii – ca şi 

meglenoromânii – reprezintă minorităţi naţionale autohtone, 

alături de popoarele majoritare, ce au constituit state 

naţionale, şi alături de alte minorităţi. Ei sunt acolo singurii 

vorbitori ai unei limbi romanice, printre alte limbi, toate 

neromanice. Rezolvarea statutului lor politic şi cultural-

lingvistic depinde de autorităţile din ţările respective şi de 

voinţa lor proprie, exprimată individual şi colectiv. În orice 

caz, aromânii din România nu pot fi minoritari printre români 

(aşa cum sunt minoritarii reali: maghiarii, ţiganii, sârbii, 

bulgarii, ucrainenii, slovacii, polonezii şi alţii). 

 

5. Specificul aromânilor din ţara noastră (tradiţii culturale, 

mod de viaţă, obiceiuri, port, folclor, proză şi poezie 

dialectală) poate fi şi este exprimat, cultivat şi păstrat fără ca 

aceşti români să fie consideraţi minoritate naţională, ceea ce 

nici nu sunt de fapt. Cât priveşte participarea lor la viaţa 

social-politică a ţării, ei se bucură de aceleaşi drepturi ca şi 

toţi românii, ajungând unii – dupa cum se ştie – deputati, 

senatori şi miniştri. 

În concluzie, toţi aromânii nord- şi sud-dunăreni sunt 

români (armâni), cu specificul lor dialectal, folcloric şi 

etnografic, în cadrul generosului popor român, unul din cele 

mai numeroase şi mai puternice din Sud-Estul Europei. Cei 

care vor, azi, să se constituie într-o minoritate naţională 

aromână în interiorul Romaniei încalcă în mod flagrant datele 

reale ale istoriei şi, totodată, valorile noastre morale şi 

spirituale comune. 
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Interviu cu Costică Canacheu 

 

Alexandru Gica: Care au fost treptele implicării tale în lumea 

aromână? 

 

Costică Canacheu: Am crescut într-un mediu tradiţional, cu 

o familie numeroasă şi de partea mamei şi a tatălui, am fost 

impregnat încă de mic de tradiţii, de legăturile de familie 

foarte puternice, cu sumedenie de adunări, de serbări. În anii 

1960‟ a existat beneficiul unei deschideri; în familiile noastre 

era prosperitate. Oamenii se adunau, cântau, făceau scenete, 

am deprins destul de bine limba noastră şi am preluat 

obiceiurile, tradiţiile, argoul. Acolo unde m-am născut, la 

Budeşti, erau 100 familii de armâni proveniţi din Livezi (erau 

şi 2-3 familii de fărşeroţi şi bănioţi). Familiile aveau mulţi 

copii. Eram un grup numeros de copii, adolescenţi armâni 

care stăteam împreună, ne jucam împreună. Stăteam oarecum 

compact (5 case la rând). Un moment important pentru mine 

(mi-am dat seama mai târziu) a fost descoperirea „Antologiei” 

lui Tache Papahagi din 1922, înfăşurată în hârtie şi pusă 

undeva după sobă. Prima oară nu mi-a fost arătată ci am 

descoperit-o eu. Am avut beneficiul unui bunic, cel  matern, 

Sterie Cepi (băiatul lui Iancu Cepi), cu care, până la sfârşitul 

adoloscenţei, am avut conversaţii importante pentru devenirea 

mea. 

 

A.G. Iancu Cepi a fost unul din promotorii venirii în 

Romania. El a fost delegatul Livezilor (localitatea din care ne 

tragem amândoi). Cum era văzută în familie problema aceasta 

spinoasă a relaţionării aromânilor faţă de români? 

 

C.C. E întâi un nivel vulgar, în sensul figurativ, cel al 

întâlnirii unor oameni diferiţi. Papu (bunicul) Cepi îmi spunea 

că nu a fost bună organizarea în portul Constanta, atunci când 

au venit în 1926 (se referea la chestiuni logistice). Reţin de la 



 

37 
 

papu că nu a fost vorba de la început [înainte de 13 iunie 

1925, când a început venirea aromânilor, în postură de 

colonişti, în România n.m.] de Cadrilater (trebuiau să meargă 

în altă parte). Asta a generat o stare de nemulţumire (după ce 

au ajuns în Cadrilater şi au văzut cum e acolo). Târziu, spre 

sfârşitul vieţii lui, ne plimbam (el mergând grăbit) şi, deodată, 

el mi-a spus: nâ arâsirâ (ne-au păcălit). 

 

A.G. Câţiva reprezentanţi ai familiei din partea tatălui tău au 

fost implicaţi în reţeaua şcolară românească pentru aromâni.  

 

C.C. Şi bunicul matern Sterie Cepi a fost dascăl la Livezi. 

Fraţii Dina, Tuşa şi Dumitru Canacheu au fost învăţători la 

Livezi. Erau veri primari cu paplu Yeoryiţa Canacheu. 

 

A.G. Ai fost criticat că te-ai îndepărtat de strămoşi, de ce 

spuneau şi ce făceau ei.  

 

C.C. Nu m-am îndepărtat. Nu aveam de ce. Nu era o poziţie a 

lor identitară şi politică. Concluzia mea este că era o soluţie 

găsită acolo în plin „război” (conflict ce dura de vreo 30 de 

ani; astea sunt poveştile din familie). Inevitabil, toate statele 

din regiune îşi propuneau să obţină influenţă. Bunicul meu 

Canacheu era sots, tu parei (tovarăş) cu verii lui şi cu fraţii 

Cepi şi era certat cu tatăl lui, Mitruş Canacheu, care era pentru 

autohtonie, pentru rămânerea acolo, era grecoman. Este de 

notorietate că străbunicul Mitruş cu bunicul  Yeoryiţa s-au 

certat foarte tare. Bunicul Yeoryiţa a plecat în America un an. 

Când s-a întors, era în grupul care construia  noua poveste. 

Cei care plecau îşi vindeau/lichidau avutul. Străbunicul Mitruş 

nu-i dădea voie fiului său să vândă şi a tras cu arma înspre 

bunicul. Străbunicul Mitruş a rămas în Grecia. 
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A.G. Nu e prima dată când apar în familii păreri diferite, 

neînţelegeri. Care e forma potrivită de a gestiona aceste 

conflicte (având experienţa despre care povesteşti)? 

 

C.C. Educaţia e un răspuns. Acum, despre neînţelegerile cu 

ceilalţi din afară. În familiile/comunităţile extinse nu era 

predominantă respingerea alterităţii. Am auzit, desigur, 

destule zicători [depreciative n.m.] despre bulgari, albanezi, 

greci. Dar şi ei aveau despre noi. 

 

A.G. Ai fost membru în Ansamblul condus de Gică 

Bujduveanu şi de Christian Bandu. Era o implicare tinerească 

sau simţeai că e o împlinire a aspiraţiei tale identitare? 

 

C.C. Amândouă. Toţi din familie aveau voce şi dansau bine. 

Şi eu cântam şi dansam bine. Când am venit la liceu în 

Bucureşti, am mers, în mod firesc, la un ansamblu unde se 

cânta şi dansa (ne întâlneam la locaţia din Turturelelor).  

 

A.G. Ai intrat în politică în 1989 şi ai devenit cunoscut în 

lumea aromână. Anii de după ‟89 au fost săraci în evenimente 

armâneşti. Cum ai văzut de departe (cu experienţa ta politică) 

ce s-a întamplat în lumea aromână?  

 

C.C. Dupa ‟89 nu s-a schimbat mediul în care trăiam (în ceea 

ce priveşte familia şi comunitatea extinsă). Era acelaşi mediu. 

După ce s-a înfiinţat [în 1991 n.m.] secţia aromână de la RRI, 

am avut un prim contact la Parlament cu Taşcu Lala (el mi-a 

povestit mai multe despre ce se întâmpla în lumea aromână). 

Nu-mi explic cum de n-am ştiut de întâlnirea de la ASE din 

1990, despre înfiinţarea Comunităţii Aromâne din România 

(CAR) din 1991. La 1 dec 1990 m-am întâlnit cu lali Vasili 

Barba la Alba Iulia. Pe scenă erau autorităţile. Pe un alt 

podium, mai jos, era un singur om cu tricolorul. Nu l-am 

recunoscut din prima. Îl cunoscusem pe domnul Barba la 
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Braşov, în anii comunismului. El a chemat la Braşov un grup 

de tineri pentru a încerca să pună în scenă „Piruşana” [piesă 

de teatru scrisă de Tuliu Carafoli, fratele celebrului inginer 

Elie Carafoli n.m.]. Am stat într-un demisol 2-3 zile  pentru 

repetiţii dar piesa nu s-a mai jucat. Am înţeles (mai mult 

ulterior), că îndată ce se coagula ceva, imediat apărea cineva 

care zicea „ia mai terminaţi cu subiectele astea”. Nu-mi 

amintesc discuţiile de atunci: de ce s-a desfiinţat ansamblul  

de la Turturele, de ce nu s-a făcut piesa de teatru? L-am 

recunoscut pe lali Vasili, ne-am îmbrăţişat, „Nipoate! S-

adrăm tsiva!" („Nepoate, să facem ceva!”)   

Am amintiri şi din primul Parlament (Constituanta). 

Lângă mine (pe banca din parlament) stătea episcopul Calinic. 

Stăteam de vorba despre diverse lucruri. 

  

A.G. El a fost la adunarea aromânilor de laTirana din 1992. 

 

C.C. Am aflat despre vizita lui după ce ea a avut loc. 

Plecaseră cu autocarul la Tirana o mulţime de oameni; a fost o 

mare manifestare. De ce n-am auzit de asta? Vorbeam şi cu 

parlamentarii armâni (mi-l aduc aminte pe Iuruc). Comentam 

şi împărtăşeam informaţii cu ei. Din momentul apariţiei 

simpozionului „Perenitatea vlahilor în Balcani” [simpozion 

organizat de Aurel Papari la Constanţa, începând cu anul 1993 

n.m.],  mergeam în fiecare an cu părinţii şi filmam. Acolo am 

întâlnit armânii din Balcani (Macedonia, Albania, Grecia) şi 

pe cei din Constanţa. Mi-aduc aminte când Aurica Piha mi-a 

spus că se duce la Ischibaba/Stejarul pentru manifestarea „Fiii 

satului”. Mi se părea că Ischibaba e în altă lume. Aşa mi se 

părea şi Uzungiorman (că e în cosmos) şi, de fapt, era la doi 

paşi, peste Dunăre. Am fost la toate ediţiile „Perenităţii”. Am 

făcut cunoştinţă şi am păstrat legătura cu regretatul Athanasi 

Yiuryitsa (care era foarte special) şi cu teta care a jucat 

magistral rolul soacrei în sceneta interpretată de ansamblul din 

Dorcova (o poveste de om era această femeie). Am fost la 
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defilarea organizată acolo. Eram activ, proactiv, dar 

neîncadrat. 

  

A.G. Ne-am întâlnit în 1999 la Freiburg. Cand s-a declanşat 

spiritul activist armânesc în tine? 

 

C.C. La Freiburg eram deja încadrat. Îmi aduc aminte că după 

congresul de la Freiburg, Vasile Barba a revenit în Romania şi 

a facilitat  o emisiune la Antena 1 moderată de Adrian 

Păunescu (Marius Carniciu a venit cu pareia din Slobozia). 

Eu eram aproape novice. La emisiune au venit Vasile Barba, 

Mihali Barba, Hristu Cândroveanu. După 10 minute de 

discuţii acolo îmi venea să explodez. Se discutau lucruri care 

nu mai aveau legătură cu viaţa. „Ce vorbiţi de Grecia, de 

Albania? Aici, în România, avem probleme. Aici moare 

armânamea.” Lali Vasili s-shirpită dar m-a felicitat după 

emisiune. Am fost cu lali Vasili la Ministerul Afacerilor 

Externe şi la Patriarhie. Am fost primiţi. S-a discutat despre 

pregătirea de preoţi pentru armâni. Să fie un episcop care să 

răspundă de armâni, un cap, un conducător pe chestiunile 

religioase. Vasile Barba făcea lobby ca BOR să recunoască 

biserica macedoneană, cu argumentul că aşa vor fi mai bine 

văzuţi armânii din ţara respectivă. Patriarhul Teoctist (care se 

cunoştea cu lali Vasili), a spus că se pot face aceste lucruri.  

Doar recunoaşterea bisericii macedonene nu se putea, fiindcă 

era o chestie canonică. 

La acele întâlniri de la „Perenitatea” am vorbit cu 

Nicolae Saramandu şi cu alţii care veneau acolo. Eram 

obişnuit cu organizarea politică, aveam oarece poziţie în 

partid. Prima dată a venit la mine Lala cu Saramandu. Aveam 

biroul societăţii mele pe strada Dr. Felix. Am vorbit cu Oane 

Nicolae. Au venit de mai multe ori la mine la birou. Oane, 

Saramandu (în principal) şi Tacu Piceava (el a venit mai 

puţin). „Tsi s-adrăm?” Saramandu era principalul vorbitor. El 

spunea că nu se ocupă nimeni de organizarea armânilor, nu 
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lucrează nimeni,  Societatea de Cultură Macedo-Română 

(SCMR) nu are activitate, nici Comunitatea nu face nimic. 

„Va s-chirem,  aeshtsâ nu nâ voru.” Eu, mai proaspăt, cu 

experienţă instituţională în spaţiul public (9 ani de activism), 

mi se părea  simplu să organizam lucrurile. Saramandu a adus 

documentele de la înfiinţarea Societăţii Culturale Aromână 

(SCA). Spunea: „nu întreabă nimeni de ele, trebuie să le luaţi 

voi, să faceţi ceva”. Aşa s-a produs reactivarea SCA. S-a 

convocat Adunarea Generală a asociaţiei într-o sală elegantă, 

la „Electrica” [era în decembrie 1999 n.m.]. 

 

A.G. Cum ai ajuns la concluzia că e nevoie de alt tip de 

organizare în lumea aromână? 

 

C.C. Experienţa de 2 ani de la SCA a contat mult. Planul a 

fost, acolo, să constituim  un ansamblu. Să facem direcţii 

culturale, să adunăm scriitorii, sculptorii, pictorii. Să 

organizăm evenimente culturale. Să constituim un corp de 

dascăli, profesori, care să poată preda aromâna. Să începem o 

corespondenţă instituţională cu autorităţile statului. Să 

închiriem un sediu. Să asigurăm acolo permanenţă. Ne-au 

ajutat cei de la RRI (Marilena Bara, Aurica Piha, Taşcu Lala). 

S-au organizat întâlniri. Mi-aduc aminte de o conferinţă a lui 

Thede Kahl despre arhitectura armânească. S-a organizat o 

excursie în 2001, în locurile armâneşti. 

 

A.G. Cum ai simţit că trebuie trecut la alt plan, la alt nivel? 

 

C.C. Eram condiţionaţi (prin acţiunea culturală) să rămânem 

la un cerc restrâns, fără a ajunge să penetrăm în structura 

comunitară largă. Nu poţi să ai un public mare la întâlnirile 

culturale. Aveam experienţa organizării unui partid (fiind 

parte a unei echipe ce s-a ocupat de asta). Am avut 

oportunitatea sa mă documentez (în ţară, în străinătate). Era 

evident că fără o reprezentare comunitară (aşa cum e definită 
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ea de instituţiile europene) nu aveam nicio şansă. Eram ca cei 

care se ocupă de păsările din Delta Dunării. 

 

A.G. Cum te-ai gândit la proiectul CAR? 

 

C.C. Participarea şi experienţa de la Freiburg m-a motivat. 

Cine să o facă [organizarea armânilor]? Am ajuns la tonuri 

mai înalte acolo. „Cari eshtsâ tini ficioru?” îmi spunea 

Samara. Acest mod de organizare nu ajungea. ULCA şi AFA 

aveau experienţa  şi contactul cu Europa dar era limpede că în 

patridă nu se întâmplă nimic, nu se mişcă nimic. Aveam 

sentimentul că cei cu care lucram nu aveau ideea asta, să 

lucrăm instituţional. Trebuia să lucrăm ca să ne adunăm, să 

selectăm oameni, să ne asociem oameni care rezonau cu 

proiectul. Până la sfârşitul lui 2000 ne gândeam la reactivarea 

SCA. În 2001, mi-era clar că trebuie să fac altceva.  

 

A.G. Cum ai început? 

 

C.C. Mandatul la SCA l-am încheiat în mod conştient la 

sfârşitul lui 2001. Trebuia să fac altceva. Ce a făcut diferenţa? 

Aveam birou parlamentar. Am avut tot timpul pe cineva (un 

armân, întotdeauna) care lucra permanent pentru asta (la 

cabinetul parlamentar). Am folosit şi Cartea de telefoane 

uneori (aşa l-am găsit la Slobozia pe domnul Hertu). Aveam 

cunoscuţi aromâni din partid (la Tulcea, Constanţa, Călăraşi). 

Alteori foloseam recomandările. Steriu l-a adus pe Enache 

Dumitru (primarul din Ischibaba) la una din întâlniri, aşa a 

venit şi Ianuş de la Baia. Cam doi ani a durat organizarea 

CAR. S-au făcut grupe de lucru la Bucureşti, Tulcea, în 

Ialomiţa, Constanţa şi Călăraşi. Întrunirea finală s-a ţinut la 

Slobozia, în ziua de 18 ianuarie 2004, dzuă pisimă di Yiu 

Thanasi. 

 



 

43 
 

A.G. A fost mult entuziasm în acea epocă. Cum s-a ajuns la 

momentul din 2005? A venit de jos (de la aromânii de rând)? 

De la firul ierbii? 

 

C.C. Nu chiar. Cei de la Constanţa doreau asta mai de demult. 

Ei lucraseră deja prin vechea structură a Comunităţii. Au făcut 

adrese la Ministerul Educaţiei pentru aprobarea de cursuri 

opţionale (aprobare obţinută în 1997; cererile pentru cursuri se 

făceau prin inspectoratul şcolar). Se trimiseseră deja delegaţii 

la Ministerul Culturii, al Educaţiei, la Externe. Răspunsurile 

(iresponsabile) erau de tipul „dacă nu sunteţi minoritate, nu vă 

putem finanţa”. Am lucrat atunci cu cei vechi, lali Vasili 

Barba, cu Mihali Barba, cu profesorul Cardula, am stat ore 

întregi în maşină cu ei (atunci au avut loc discuţii extrem de 

lungi în care mi-au povestit experienţele lor anterioare). Am 

cutreierat  Ialomita, Tulcea, Constanţa. Îmi aduc aminte de 

teama celor din Kogălniceanu: Iara va nâ greascâ la giudicu? 

Asta deoarece Comunitatea fusese dată în judecată (în 1996) 

de Haşoti, atunci când s-a schimbat statutul organizaţiei 

(Haşoti cerea să nu fie înregistrată CAR fiindcă în noul statut 

erau lucruri neconforme cu ce spune Academia). S-au trimis 

citaţii. Uni oameni erau speriaţi. [De fapt, motivul principal al 

procesului amintit credem că era acela ca se renunţase la una 

din prevederile din vechiul statut, articolul 9 din Capitolul II 

în care se stipula că asociaţia va populariza „cu prioritate 

activităţile Societăţii de Cultură Macedo-Române, ca instituţie 

reprezentativă a oamenilor de cultură şi ştiinţă aromâni şi 

daco-români.” n.m.] 

 

A.G. Cum s-a ajuns la votul din 2005 (o abţinere şi 523 voturi 

pentru începerea demersurilor ca aromânii să fie recunoscuţi 

ca minoritate în România)? 

 

C.C. Filiale s-au înscris juridic (în 2004-2005). S-au făcut 

solicitări la autorităţi pentru drepturi. Cum să ne trecem în 
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statut era o problemă din 2004. Mariana Budeş, Stere Samara 

şi Constantin Stere (Nini) erau mai incisivi. Ei au pus 

problema statutului armânilor în România. În 2005 am lansat 

„Vrearea armânjloru”. CAR a cerut ca noi, armânii, să fim 

recunoscuţi ca minoritate, să putem candida la alegerile locale 

şi parlamentare. CAR a cerut înscrierea în Consiliul 

minorităţilor naţionale. 

 

A.G. Unde s-a blocat acţiunea? Cum se intră în Consiliul 

pentru minorităţi? 

 

C.C. Acesta a fost motivul procesului de mai târziu. CAR ar fi 

putut să candideze în 1992 (nu au hotărât atunci să 

candideze). Dacă ar fi candidat, s-ar fi creat un precedent. Nu 

puteau fi împiedicaţi atunci să candideze. Asta nu înseamnă că 

statul nu putea găsi mai târziu alt motiv ca să ne refuze 

cererile. Artificiul a fost să se intre într-un cerc vicios. Ca să 

fii în Parlament (ca reprezentant al unei minorităţi), trebuie să 

fii în Consiliul minorităţilor. Ca să fii în Consiliu, trebuie să 

fii în  Parlament. Noi am atacat această prevedere în 2007. 

 

A.G. Cât timp a durat procesul? 

  

C.C. Cam 2-3 ani. După acţiunea din 2005, a fost marea 

adunare de la Sala Palatului din 2006 (au venit 127 de 

autocare din afara Bucureştiului). A fost o organizare foarte 

bună şi un entuziasm foarte mare. S-au depus documente la 

guvern. Guvernul a reacţionat, a făcut o cerere la ministere 

(Externe, Educaţie, Cultură precum şi la Departamentul 

pentru Relaţii Interetnice) şi la Academie ca să redacteze un 

memorandum. Pe baza acestui memorandum din august 2007, 

s-a respins de către guvern acţiunea CAR. Atunci am hotărât 

să ne judecăm. SCMR, prin Ion Caramitru, a cerut să fie parte 

intervenientă în proces. Li s-a respins această calitate (după 

mai multe termene). Hotărârea definitiva a instanţei a fost: ni 
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se dă dreptate dar nu e forţat guvernul să schimbe starea de 

lucruri. (Chirana Darlaiane s-a ocupat de acest proces.)  

 

A.G. E un final bizar. Cum  au perceput aromânii de rând 

această pertractare de 14 ani? 

 

C.C. Armânii nu suportă pertractarea, în general. S-neam, s-

andridzemu. Ne întâlneam frecvent. Oamenii întrebau ce se 

întâmplă? Cându va s-amintămu?  

 

A.G. Au fost consecinţe negative dupa această acţiune ce pare 

că s-a soldat cu un eşec. Sunt aromâni care se simt ruşinaţi că 

nu s-a întâmplat ce s-a promis. Aceşti oameni simt că şi-au 

pierdut creditul în faţa oamenilor şi se jenează să mai fie 

activi. 

 

C.C. E ceva specific comunităţii. Dacă nu reuşeşti, dacă 

ratezi, trebuie să ai un moment de reflexie. Trebuie să te 

retragi din prima linie.  

 

A.G. Ce trebuie făcut? 

 

C.C. Formula e clasică: feţe noi. Funcţionează peste tot. 

Problema este că în comunitatea noastră sunt puţine persoane 

cu experienţă de activist. Sunt puţine persoane implicate în 

organizare. Aceasta face dificilă găsirea unei soluţii. 

 

A.G. Se observă un recul. De ce nu se pot pune  de acord 

asociaţiile aromâne pentru un program minimal în ceea ce îi 

priveşte pe aromâni? Există, desigur, diverse neînţelegeri (în 

chestiuni controversate). Dar există şi un punct comun: toţi 

vor ca lumea aromână să nu moară. 

 

C.C. Au fost încercari, a fost o corespondenţă, au fost discuţii  

cu cei de la SCMR. Nacea (vicepreşedinte la SCMR) era 
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foarte deschis. Lifteri Naum a fost mediator (asta a fost 

înainte de 2005). S-a respins categoric propunerea de 

colaborare. Eu cred că acest lucru e dincolo de voinţa 

armânilor. Pare să existe o politică de stat. O linie strategică 

de politică externă şi internă pentru noi. „Aşa am hotărât: voi 

sunteţi români.” Au fost semne „domestice”. Câţiva profesori 

(au fost cazuri  la Călăraşi, Constanţa) care începuseră să 

predea la cursurile de aromână, au fost intimidaţi de 

reprezentanţi ai structurilor de forţă ale autorităţii. Aceştia s-

au adresat cam aşa: „Ce vă trebuie dumneavoastră lucrurile 

astea?”  

 

A.G. Cum poate un cetăţean simplu să gestioneze acest 

moment, primirea unui astfel de mesaj, cu aparenţe 

ameninţătoare, de la un reprezentant al autorităţii? 

 

C.C. Daca ai înţelegerea libertăţii, nu mai poţi fi speriat. 

Desigur că mulţi oameni s-au speriat şi nu au mai fost aşa 

activi.  Există desigur mentalitatea că vini unu alăxitu. 

Contează şi experienţa noastră (a armâniloru) cu alăxiţii. Mi-

aduc aminte de discuţiile de atunci. Încercam să le spun 

oamenilor că astea sunt nimicuri. Pot veni momente mai grele. 

Cratlu nica nu s-mută câtâ noi. Nica nu nâ loarâ tu broi. 

Cându va s-mută cratlu câtâ noi, va s-hibâ ma zori.  

 

A.G. Ai fost atacat violent în 2013, când ai fost singurul 

parlamentar care s-a exprimat contra acelei legi care explicita 

ce se înţelege prin sintagma „români de pretutindeni”
1
. 

                                                           
1 Iată cum arată această lege din 6 iunie 2013, care modifică punctual a) din primul 

alineat al articolului 1 din legea 299 din 2007 

(1) Prezenta lege reglementează: a) drepturile persoanelor care își asumă în mod 

liber identitatea culturală română - persoanele de origine română și cele aparținând 

filonului lingvistic și cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, 

indiferent de modul în care aceștia sunt apelați (armâni, armânji, aromâni, 

basarabeni, bucovineni, cuțovlahi, daco-români, fărșeroți, herțeni, istro-români, 
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C.C. Există un beneficiu al „devălmăşiei” de stat. Nu prea iei 

în serios astfel de ameninţări (dacă ai o bază), nu te sperii. 

Avantajul meu era că vorbeam cu miniştri, cu preşedintele. 

Eram într-o poziţie în care, ipotetic, aveam protecţie. Protecţia 

nu există, totuşi, dacă tu nu eşti conştient că ai libertate.  

 

A.G. S-au lansat acuze grave: subminarea coeziunii etnice, 

atac împotriva siguranţei statului. Oamenii pot deveni 

reticenţi, se pot speria. 

 

C.C. Eu am privit ameninţările ca pe o provocare. Când 

cineva se duce în „bălării” (folosind aici argoul), realizezi că 

ceva nu e în regulă. Poţi regla astfel de situaţii nefireşti (dacă 

eşti în parlament).  

 

A.G. Opinia publică se schimbă, nu rămâne constantă. Se 

poate lua pulsul lumii aromâne astăzi (dupa eşecul 

recunoaşterii ca minoritate a aromânilor)? Putem ştii ce vrea 

aromânul obişnuit din România? 

 

C.C. Sunt toate posibilităţile astăzi (tehnologie, psihologie). 

Într-o comunitate nestabilizată, întrebările pot genera ce 

răspuns vrei. Avem exemplul Brexitului.  

 

A.G. Reformulez. Nevrând să influenţezi părerile oamenilor, 

poţi afla opinia lor, ca să ştii cum să acţionezi? 

 

                                                                                                               
latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureșeni, megleniți, 

megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, voloni, 

macedo-armânji, precum și toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele 

de mai sus), denumite în continuare români de pretutindeni; 
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C.C. Se poate lua pulsul lumii armâneşti. Trebuiesc date, 

informaţii. Dacă nu le ai, chiar dacă ai instinct, lucrezi în orb. 
 

A.G. Nu am putea să facem noi recensămantul nostru? Ce s-a 

întâmplat în 2011 de aromânii nu au apărut în datele oficiale 

ale recensământului? 
 

C.C. Acţiunea noastră a generat  o reacţiune disproporţionată 

şi nejustificată a statului. Nu e posibil să ţi se ascundă datele. 

A fost un proces. Noi am reclamat că nu s-a dat această 

informaţie. Hotărârea spunea că nu este firesc să nu primim 

informaţia despre numărul armânilor dar Comisia de 

reglementări a recensământului (cea responsabilă de acest 

lucru) era o instituţie  temporară, care nu era persoană 

juridică. Nu am avut forţa juridică să mergem mai departe. 
 

A.G. Ce-i de făcut? Cum se poate regrupa lumea aromână? 

Care sunt obiectivele care pot fi puse în mod  realist şi care 

pot fi atinse? 
 

C.C. Poate să par preţios, dar problema e culturală (nu doar 

pentru noi; pentru noi are accente grave). Problema se poate 

rezolva printr-o formulă de agregare minimală (fara şi o 

structură regională), printr-o acţiune răbdătoare. Birocraţia 

naţională şi europeană e lentă. Dar dacă eşti înscris pe această 

traiectorie şi dacă Europa va rămâne în aceeaşi structură (ceea 

ce eu cred că se va întâmpla), ne vom obţine drepturile. E greu 

să ne agregăm. Există suspiciuni despre celălalt, care sunt o 

piedică. Cheia este agregarea. 

 

18 mai 2019 
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Revendicări în cruciş macedonene şi aromâne în România 

 

Nicolas Trifon 

  

În materie de minorităţi naţionale, se poate oare trece 

de la ficţiune la realitate ? Si de la realitate la ficţiune ? În 

România acestui început de mileniu al treilea asemenea 

întrebări nu sunt neapărat deplasate. Macedonenii, din 2004, 

când li s-a acordat statutul de minoritate naţională, încoace, 

par să ilustreze prima mişcare, în timp ce aromânii, cărora un 

an mai târziu li s-a refuzat acest statut, par să ilustreze într-un 

chip nu mai puţin exemplar a doua mişcare. Reconstituirea 

acestui dublu parcurs, la prima vedere paradoxal, ne rezervă 

anumite surprize… 

 

După căderea lui Ceauşescu, noua echipă venită la 

putere, urmată în această direcţie de legislator, a adoptat o 

politică de deschidere atât către minorităţile naţionale cât şi 

către comunităţile etnice, având în vedere că în România, nu 

se face diferenţa între minorităţile care au o patrie-mamă (kin 

state) sau nu, precum romii sau rutenii. Doar ungurii şi nemţii 

erau reprezentaţi înainte de 1989 în Marea Adunare naţională, 

ceilalţi intrând în categoria «alte naţionalităţi conlocuitoare». 

În această categorie vor interveni schimbările cele mai 

notabile. Articolul 4 al decretului-lege n° 92/1990, confirmat 

un an mai târziu în Constituţie, stipulează că minorităţile au 

drept la un reprezentant în Camera Deputaţilor. Numărul  

minorităţilor recunoscute oficial, adică care au drept la  o 

reprezentare parlamentară, este azi de 20  dacă îi socotim şi pe 

unguri. Iată-le în ordine descrescătoare a numărului de 

persoane care au declarat la recensământ o altă naţionalitate 

decât română : unguri, romi, ucrainieni, germani, croaţi, ruşi 

lipoveni, turci, tătari turco-musulmani, sârbi, slovaci, bulgari, 

cehi, greci,  evrei, polonezi,  italieni, armeni, macedoneni, 

albanezi şi ruteni.  
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Pe planul reprezentării în Parlament, ungurii, pe 

departe cei mai numeroşi,  1 434 377, constituie un caz aparte 

ei având numeroşi deputaţi aleşi în timp ce celorlaţi li se 

aplică un tratament special care le permite să aibă fiecare un 

deputat, fie că e vorba de cei 535 250 romi sau de cei 695 

macedoneni sau de cei 477 albanezi. Ei constituie azi un grup 

parlamentar specific format din 18 deputaţi, cehii şi slovacii 

având un singur reprezenant. 

 

Fondat în 1993, Consiliul minorităţilor naţionale a 

depins începând cu 1996 de Departamentul pentru protecţia 

minorităţilor iar în 2000 a devenit Departamentul pentru 

relaţiile interetnice. Promulgată în 1997, legea învăţământului 

va acorda multiple posibilităţi membrilor minorităţilor de «a 

studia în limba lor maternă de la grădiniţă până la doctorat»
2
. 

Această politică de discriminare pozitivă este dictată, spun 

promotorii ei, de dorinţa statului român de a susţine eforturile 

grupurilor minoritate pentru a-şi prezerva limba, cultura şi 

obiceiurile. Mai sunt şi alţi factori care au condus probabil la 

adoptarea acestei politici şi anume dorinţa de a neutraliza 

ponderea crescândă a Uniunii Democratice a Maghiarilor din 

România, partid fondat pe 28 decembrie 1989 şi de a răspunde 

exigenţelor internaţionale în acest domeniu. Anumite 

consideraţii de politică externă pot şi ele interveni, spre 

exemplu în cazul macedonenilor şi albanezilor, cum vom 

vedea mai departe. Trebuie de asemenea notat că, de la bun 

început, membrii grupului parlamentar al minoritarilor au 

depins de partidul majoritar (Frontul de Salvare Naţională 

devenit ulterior Partidul Social Democrat) pentru finanţarea 

asociaţiilor în numele cărora ei au fost aleşi. Observatorii 

                                                           
2
 Report on the public policies addressing national and ethnic 

minorities in Romania,  Marian Chiriac   
 http://www.edrc.ro/docs/docs/Minorities%20in%20Transition.pdf 
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subliniază des rezultatele nu tocmai satisfăcătoare ale acestor 

asociaţii faţă de obiectivele afişate şi fenomenele de corupţie 

datorate absenţei unor mecanisme de control eficace a 

fondurilor care le sunt alocate
3
. 

 

Aromânii, o minoritate de prisos 

 

În fine, dacă luăm un caz precum acela al aromânilor, 

putem constata că discriminarea pozitivă à la roumaine nu le-

a fost de mare ajutor. 

A trebuit aşteptat anul 2005 pentru ca unii aromâni să 

se decidă să depună cererea de a fi recunoscuţi ca minoritate 

naţională. «Suntem a treia minoritate, după unguri şi nemţi», 

declara purtătorul de cuvânt al Comunităţii Aromânilor din 

România câteva zile după ce avusese loc o adunare generală 

în cadrul căreia vreo 500 de persoane votaseră prin ridicare de 

mână moţiunea (Rompress, 9 iunie 2005). Ca şi ceilalţi 

minoritari, el se baza pe estimări, desigur exagerate, dar nu 

lipsite de fundament dacă luăm în considerare numărul ridicat 

de femei şi bărbaţi care se declaraseră aromâni şi 

macedoromâni la cele două recensăminte la care figura 

această opţiune ca categorie aparte de români.   

21.089 de persoane s-au declarat aromâni, 6.999 

macedoromâni în 1992, iar în 2002 erau contabilizaţi 25.053 

de aromâni şi 1.334 de macedoneni. Recensămânul din urmă 

comunica informaţii mai detaliate: 13.389 persoane declarau 

aromâna limbă maternă, 869 macedoromâna. Decizia 

Comunităţii fusese luată după multe consultări şi dezbateri 

animate. Ea va avea un impact serios în devenirea 

descendenţilor aromânilor care s-au instalat în România de-a 

lungul timpului şi mai ales a celor sosiţi în cadrul programului 

                                                           
3 https://recorder.ro/cum-controleaza-puterea-votul-minoritatilor-
fonduri-de-milioane-de-euro-care-depind-de-o-hotarare-de-
guvern/ 

https://recorder.ro/cum-controleaza-puterea-votul-minoritatilor-fonduri-de-milioane-de-euro-care-depind-de-o-hotarare-de-guvern/
https://recorder.ro/cum-controleaza-puterea-votul-minoritatilor-fonduri-de-milioane-de-euro-care-depind-de-o-hotarare-de-guvern/
https://recorder.ro/cum-controleaza-puterea-votul-minoritatilor-fonduri-de-milioane-de-euro-care-depind-de-o-hotarare-de-guvern/
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de colonizare a Cadrilaterului între 1925 şi 1932. O bună parte 

dintre aceştia din urmă au păstrat în România limba chiar mai 

bine decât cei rămaşi în regiunile pe care ei le părăsiseră din 

Grecia, Bulgaria, Albania sau prima Iugoslavie. Ei bine, iată 

că pentru prima dată în istoria lor, o parte semnificativă dintre 

ei se revendicau colectiv ca aromâni, în acelaşi chip în care 

alţii puteau să o facă în celelalte ţări balcanice. Principala lor 

preocupare era aceea de a se dota astfel cu mijloace 

instituţionale, mai ales pe plan şcolar, pentru a conserva 

limba, în circulaţie aproape exclusiv orală până la o dată 

recentă. În ciuda asemănărilor structurale  între română şi 

aromână, nu se poate vorbi de intercomprehensiune în 

comunicarea curentă între locutorii lor. Ei au evoluat în zone 

geografice şi arii culturale distincte de-a lungul istoriei. Între 

congresul de la Berlin (1878) şi pacea de la Bucureşti (1913), 

statul român a intervenit în favoarea aromânilor care erau 

confruntaţi cu presiunile exercitate de statele naţionale 

prezente, precum Grecia, sau în curs de formare, Bulgaria spre 

exemplu, pe teritoriul administrat de Otomani în Balcani. 

Aceste relaţii privilegiate explică în bună parte prezenţa în 

România  a unei importante comunităţi aromâne. Aceia dintre 

ei care s-au manifestat în 2005 cereau cu atât mai mult 

aplomb un statut special cu cât Consiliul Europei votase o 

moţiune cunoscută sub numele Recomandarea 1333/1997 care 

chema statele în care se găseau comunităţi aromâne să 

ia « măsuri pentru protecţia limbii şi culturii aromâne care se 

găsesc într-o situaţie critică ». Cum puteau fi aplicate 

asemenea recomandări într-o ţară ca România ? Încercările 

spre exemplu de a introduce cursuri de aromână în clasele 

frecventate de copii aromâni nu au dat rezultate satisfăcătoare 

datorită blocajelor instituţionale. Acesta este principalul motiv 

pentru care, după multe deliberări, unii aromâni au considerat 

că doar un statut de minoritate naţională poate să constituie o 

soluţie trainică.  
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Dar, brusc, o parte dintre aromâni, şocaţi de iniţiativă 

şi în dezacord cu noua cale naţională propusă, fie că o 

considerau ca fiind aventuroasă, incompatibilă cu ataşamentul 

lor faţă de România, fie că vedeau în ea o sursă potenţială de 

neplăceri din cauza reacţiilor pe care o asemenea decizie risca 

să le provoace, s-au trezit oarecum constrânşi să reamintească 

insistent că ei sunt în primul rând români. Depunerea cererii 

de recunoaştere a unei minorităţi naţionale aromâne va 

accelera divorţul. Pornind de la acea dată şi până azi, 

controversa între aromânii «aromâni», şi aromânii «români 

pentru că aromânii nu pot să fie alceva decât români» va face 

ravagii cu rezultate uşor de ghicit într-o ţară dominată de un 

naţionalism atât de bănuitor şi virulent ca acela din România. 

Un adevărat val de panică s-a revărsat peste multe persoane de 

origine aromână, uneori apreciate tocmai din această cauză: 

cum să urmezi o carieră în domeniul public, în politică, în 

administraţie, în învăţământ, în institutele de cercetare cu 

profil umanistic, la Academie, etc. expunându-te la acuzaţia 

de antiromânism ? 

De fapt, categoriile «aromân aromân» şi «aromân 

român» sunt recente la aromâni. Dacă cuvintele şi expresiile 

cu care sunt desemnaţi aromânii în România nu lipsesc: 

macedoromân, macedonean, român sud-dunărean, a numi pe 

cineva român, pe scurt, fără alte precizări, nu prea are sens. A 

te prezenta în Balcani ca aromân, pe scurt, fără referinţă sub o 

formă sau alta la limba sau la statul român era, până la o dată 

recentă, mai mult decât problematic. 

Sprijinindu-se pe Societatea de Cultură Macedo-

Română fondată în 1880 şi reactivată în 1990, după ce a fost 

suspendată în perioada comunistă, statul român a preluat 

versiunea consacrată în România de mai bine de un secol 

despre aromâni, consideraţi ca descendenţii unei ramuri 

excentrate a poporului român, vorbind un fel de dialect al 

limbii române. Autoproclamată gardian al valorilor şi 

intereselor naţiunii de conducerea sa, Academia Română va 
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juca un rol cheie în legitimarea discursului promovat de statul 

român
4
. Paralel, diplomaţia română va încearca să revină la 

politica externă concepută la sfârşitul secolului XIX în 

legătură cu aromânii din Balcani. 

Riposta la încercările Comunităţii Aromânilor din 

România de a relansa cererea depusă în 2005 nu a întârziat : la 

recensământul din 2011, menţiunile «aromân» şi 

«macedoromân» au fost suprimate iar pe 8 mai 2013 

Parlamentul a votat modificarea legii 299/2007 în aşa fel ca 

«aromânii», «macedoromânii», etc. să fie incluşi în categoria 

«românilor de pretutindeni». 

Reînodând spectacular cu o tradiţie în bună parte 

abandonată chiar în interbelic, adoptând astfel de măsuri 

radicale, va reuşi oare statul român să rezolve chestiunea 

aromână aşa cum o sugerează reprezentanţii lui ? Nu este 

deloc sigur. Izolaţi, dar activi în continuare, chiar dacă sunt pe 

poziţii defensive, partizanii unui statut special pentru aromâni 

nu par să aibă mai multe şanse să reuşească dacă luăm în 

vedere rătăcirile la care duc inevitabil încercările unora dintre 

ei de a plasa revendicările lor pe terenul minat al chestiunii 

macedonene. 
 

De la ficţiune la realitate, minoritatea macedoneană din 

România 
 

Sub acest titlu, cercetătorul de la Institutul de istorie 

de la Academia de ştiinţe de la Sofia Blagovest Njagulov a 

                                                           
4
 Poziţiile adoptate de Academia Română, încă de la începuturile ei, 

privind originile şi istoria poporului român se sprijină pe cercetările 
unor autori români, istorici dar mai ales lingvişti în cazul 
aromânilor, ale căror argumente şi concluzii nu sunt neapărat 
omologate de circuitul internaţional de specialitate. Cazul 
românesc nu e nicidecum original în sud-estul european, iar 
specialiştii exteriori regiunii refuză în general să arbitreze litigiile 
între istoriografiile naţionale balcanice. 
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publicat acum câţiva ani rezultatele şi concluzia unei anchete 

realizate pe această temă în România
5
. El începe studiul său 

cu o confesiune asupra primei sale impresii cu ocazia vizitei 

pe care a făcut-o la sediul Asociaţiei Macedonenilor din 

România, din centrul Bucureştiului. Mică nu a fost mirarea lui 

văzând atâta lume în sala de conferinţe! Uitându-se însă mai 

atent, el observă că erau de fapt manechine de vitrină 

îmbrăcate în costume populare macedonene oferite asociaţiei 

de la Skopje. Altă surpriză îl aştepta: Liana Dumitrescu, 

deputata minorităţii macedonene, cu care s-a întâlnit în 

această ocazie nu vorbea macedoneana (p. 161). Cam aşa se 

prezenta nou născuta minoritate macedoneană din România… 

Exemplul bulgar este indispensabil ca să înţelegi cum 

stau lucrurile, scrie B. Njagulov, intrigat fiind de caracterul 

tardiv al revendicării identitare macedonene. O parte dintre 

bulgarii din România, localizaţi în Banat, sunt catolici. Ei au 

conservat bine limba în timp ce ortodocşii din sudul ţării au 

fost în general asimilaţi. Asociaţiile lor se aflau în concurenţă 

pentru postul de deputat. Înainte de a adera, în 2000, la 

Asociaţia macedonenilor din România şi de a fi aleasă 

deputată în numele ei în 2004, Liana Dumitrescu a fost 

consiliera juridică a deputatului Florea Simon care reprezenta 

minoritatea bulgară (1997-1998) şi vice-preşedinte al uneia 

dintre asociaţile bulgăreşti din sudul ţării. Având însă în 

vedere că acestea din urmă au pierdut postul de deputat care 

va fi desemnat de acum înainte de Uniunea bulgarilor din 

Banat, golul va fi ocupat de noua minoritate macedoneană 

reprezentată de Liana Dumitrescu (p. 164). Activităţile 

parlamentare ale noii deputate nu vor avea multe de a face cu 

interesele minorităţii pe care ea o reprezenta teoretic (p. 177), 

                                                           
5
 Istoričeski pregled vol. LXVIII, 2012, n° 5-6, pp. 160-201. Mulţumiri 

lui Athanase Popov pentru traducerea în franceză a acestui studiu. 
Numerele de pagini vor figura în text între paranteze. 
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notează autorul care citează ecourile pe această temă din presa 

românească.  

 

Limitele logicii reciprocităţii Bucureşti-Skopje 

 

Interesul manifestat de statul român pentru etnicii 

macedoneni poate fi explicat prin dorinţa de a instaura o 

formă de reciprocitate în relaţiile româno-macedonene privind 

tratamentul rezervat minorităţilor. Logica reciprocităţii poate 

fi rezumată astfel: statul român consimte să încurajeze 

constituirea unei minorităţi macedonene în România iar 

autorităţile macedonene se angajează la rândul lor să protejeze 

pe aromâni. 

Macedonenii din România sunt prezentaţi ca un fel de 

echivalent al aromânilor din Republica Macedonia. De altfel, 

aromânii nu sunt şi ei deseori numiţi macedoneni în România? 

Ori această asimilare este abuzivă, atrage atenţia istoricul 

bulgar, având în vedere că aromânii sunt un vechi popor şi că 

ei sunt recunoscuţi încă din 1991 ca minoritate aromână, nu 

română, în Republica Macedonia în timp ce minoritatea 

macedoneană din România nu este decât fructul 

oportunismului politic al unor carierişti care provin din 

minoritatea bulgară. De altfel, în urma acordurilor de la Ohrid 

din 2001, aromâna a devenit una dintre limbile oficiale ale 

comunei Cruşevo, ceea ce constituie un caz unic în lume (p. 

169). 

Această logică a reciprocităţii, expusă într-un chip 

foarte convingător de istoricul bulgar, are totuşi nişte limite. 

Putem, spre exemplu, înţelege avantajul, simbolic nu însă 

neglijabil, pe care fosta republică iugoslavă devenită recent un 

stat independent poate să şi-l atragă. România a devenit astfel 

prima ţară în care limba macedoneană a fost recunoscută ca 

«limbă regională sau minoritară» accedând astfel la o formă 

de recunoaştere internaţională (p. 170). O problemă, de loc 

neglijabilă, rămâne însă în suspans : cine sunt exact aceşti 
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«români» din Macedonia – sau dintr-o ţară ca Albania, unde 

anul trecut aromânii au fost recunoscuţi ca minoritate 

naţională? La această întrebare oamenii politici şi diplomaţii 

români răspund prompt : «Aromânii, adică românii!», pentru 

că aromânii sunt români. Români care deseori nu realizează că 

sunt români, lasă ei să se înţeleagă, datorită faptului că statul 

român nu s-a ocupat suficient de ei în trecut. În vizită la 

Skopje în 2008, preşedintele Traian Băsescu a declarat că 

România este dispusă să finanţeze învăţămânul în limba 

română. Ca şi cum aromâna ar fi acelaşi lucru ca şi româna, 

comentează istoricul bulgar. Acestea fiind spuse, sunt 

adoptate măsuri considerabile pentru a recupera timpul 

pierdut şi a consolida noile minorităţi. România a avut prima 

iniţiativa,deschizând consulate onorifice la Bitola, în 2007, 

Kumanovo şi Štip în anii care au urmat. Republica 

Macedonia, ca să nu rămână mai prejos, a deschis la rândul ei 

consulate la Ploieşti, Timişoara, Cluj-Napoca şi Constanţa. Ai 

putea zice că te afli în ultimii ani ai Turciei europene când 

puterile mici şi mari exterioare regiunii multiplicau agenţiile 

consulare menite să-şi protejeze clientela.  

A cultiva cauze mai mult sau mai puţin imaginare, 

precum promovarea unei minorităţi româneşti în Republica 

Macedonia, a te lupta pentru ca asemenea cauze să triumfe 

ştiind că sunt aproape pierdute din start, poate impresiona pe 

toţi cei obişnuiţi de multă vreme să compenseze frustrările de 

toate felurile printr-un ataşament fără rezerve la mitologia 

naţională. În România, unii duc o asemenea luptă din 

convingere, cei mai mulţi din oportunism. Nu mai puţin 

naţionalistă şi oportunistă, conducerea macedoneană dă însă 

aparent dovadă de mai mult realism în cazul despre care 

vorbim aici. 
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Romanul naţional al macedonenilor din România 

 

Până la apariţia lor oficială în anul 2000, macedonenii 

etnici erau absenţi din istoriografia românească. Nu era vorbă 

de ei nici în istoriografia macedoneană, de altfel. Un autor ca 

Kiselinovski nu îi menţionează în publicaţiile lui datând din 

2004 şi 2011, notează istoricul bulgar. În general, conclude el, 

etnogeneza precede afirmarea şi revendicările politice, însă în 

cazul acesta e invers: întâi proiectul politic, pe urmă, 

progresiv, vine şi etnogeneza (p. 172). 

În ultimii ani, responsabilii minorităţii macedonene au 

inaugurat un vast şantier de rescriere a romanului naţional al 

celor pe care îi reprezintă
6
. Nimic nu este trecut cu vederea. 

Influenţele macedonene în limba română sunt spre exemplu 

relevate pornind de la regionalisme precum «lubeniţă», 

«opinci», «cherpici», «praz», «ilic», «obor» şi «livadă». 

Majoritatea acestor cuvinte, precizează B. Njagulov, le găsim 

şi în dialectele bulgare ne-macedonene, unele chiar în bulgara 

literară
7
. 

                                                           
6
 Istoria minorităţilor naţionale: material auxiliar pentru profesorii 

de istorie, Bucureşti, 2008, secţia privind macedonenii e redactată 
de Liana Dumitrescu şi ziariştii Laura Rogobete şi Marijan Mihailov. 
Printre argumentele citate, unul, despre care nu vorbeşte istoricul 
bulgar, ar putea fi eventual reţinut, şi anume instalarea în România 
a unui anumit număr de macedoneni slavi care făceau parte din 
refugiaţii greci în urma războiului civil din Grecia. Totuşi majoritatea 
dintre ei s-ar fi întors în Grecia după căderea dictaturii coloneilor.  
7
 Putem deduce din acest pasaj că, pentru B. Njagulov, 

macedoneana nu este o limbă aparte ci corespunde mai multor 
dialecte ale bulgarei.  De notat este faptul că macedoneana, ca 
limbă literară, standard, a fost codificată după al doilea război 
mondial pornind de la formele dialectale specifice teritoriului 
Republicii actuale Macedonia; situaţia este deci diferită de raportul 
între aromână şi română a căror locutori sunt separaţi de spaţiul 
bulgarofon şi serbofon. Interesul istoricului bulgar pentru 
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Pe plan literar, revendicările se focalizează pe 

originile macedonene atribuite unor autori, cel mai 

emblematic fiind Alexandru Macedonski, considerat de 

origine bulgară de către bulgari. Istoricul Nicolae Iorga scria 

în 1926 că bunicul poetului, Dimităr Macedonski, era bulgar 

din Macedonia, reaminteşte B. Njagulov, înainte de a nota pe 

un ton sec că, pentru liderii minorităţii macedonene, el era 

bineînţeles macedonean (p. 193-194). 

Repetate sistematic în manualele întocmite de 

Ministerul Educaţiei, în broşurile asociaţiilor, cu ocazia 

evenimentelor organizate uneori cu concursul statului 

macedonean, la radio şi televizor în cadrul emisiunilor 

consacrate minorităţilor legale, toate aceste informaţii despre 

contribuţiile reale sau presupuse ale macedonenilor la 

patrimoniul românesc sfârşesc prin a acredita existenţa 

efectivă a unei vechi minorităţi macedonene. În plus, dacă ele 

pot deranja vecinii bulgari, deposedându-i de o parte din 

istoria lor, activităţile micii minorităţi macedonene sunt 

perfect inofensive din punctul de vedere al României. Mai 

mult, ele pot fi invocate ca o dovadă a politicii generoase în 

favoarea minorităţilor. 

B. Njagulov preferă să adopte o poziţie mai repede 

ironică pe această temă. De la un recensământ la altul, 

numărul macedonenilor este în creştere constantă. De la 695 

persoane în 2002 s-a ajuns la 1.264 în 2011. De asemenea, 

dintre aceştia, numărul celor care au declarat macedoneana 

limbă maternă a trecut de la 482 la 769 locutori nativi. Nation 

                                                                                                               
minoritatea macedoneană din România poate să se explice şi prin 
diferendul privind existenţa unei limbi şi naţiuni macedonene. El nu 
se pronunţă însă în mod formal pe această chestiune. Nici în acest 
text, care a apărut într-o publicaţie a Academiei bulgare, nici într-o 
altă contribuţie, pe o temă similară, apărută în franceză în Hommes 
et migrations, n° 1275, pp. 19-30, sub titlul «Minorités, migrations 
en Bulgarie». 
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building ar funcţiona deci de minune în cazul de faţă, 

conclude istoricul bulgar, adăugând însă: cu condiţia ca unii 

aromâni să nu se fi încurcat când a avut loc recensământul. 

Este posibil ca unii dintre ei să nu fi înţeles bine despre ce 

macedoneni era vorba, având în vedere că şi ei sunt numiţi 

macedoneni; în acest caz, s-ar putea ca succesul de care s-a 

bucurat  minoritatea macedoneană să fi fost în dauna 

aromânilor. 

 

De la realităţile aromâneşti la ficţiunea macedoneană 

 

Cu toate că studiul său nu era consacrat aromânilor în 

particular, B. Njagulov s-a arătat inspirat atunci când scria că 

s-ar putea ca succesul de care s-a bucurat  minoritatea 

macedoneană să fi fost în dauna aromânilor. Mai puţin de doi 

ani după recensământul la care figura pentru prima dată 

opţiunea «macedonean», o cerere a fost înaintată la Consiliul 

Europei în numele Asociaţiei francezilor aromâni. «Ultimele 

recensăminte făcute în România în 2002 şi în FYROM în 

2003 indică un număr foarte restrâns, neconform realităţii, de 

aromâni (…) motiv pentru care cerem adoptarea unei moţiuni  

în care să fie precizat că aromânii ar trebui identificaţi ca 

makedonarmâni în Recomandarea 1333/1997.» Cronologic, 

cu această ocazie, în 2004, a fost folosită pentru prima dată 

această noţiune. Cererea a trecut neobservată în anii care au 

urmat. 

Doar în 2007, în contextul refuzului repetat al 

autorităţilor române de a recunoaşte aromânii ca minoritate 

naţională, propunerea privind identificarea lor ca 

makedonarmâni a redevenit de actualitate. Într-un articol 

intitulat «Numa internatsionalâ a armâniloru» apărut în revista 

Bana armâneascâ
8
 (nr. 1-2, 47/48, 2007, p. 16-17), poeta Kira 

                                                           
8
 N° 1-2, 47/48, 2007, p. 16-17. Trimestrial redactată integral în 

aromână, Bana armânească apare din 1996 sub direcţia 
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Mantsu pleda pentru o nouă «denumire etnică» şi anume 

makedonarmân. În acelaşi articol, urmat de intervenţile lui 

Mihail Prefti şi Gica Godi, două nume binecunoscute în lumea 

aromână, care felicitau autoarea pentru iniţiativa ei, cititorul 

era informat despre demersul întreprins în 2004 pe lângă 

Consiliul Europei. 

Articolul, care se prezenta sub forma unui manifest, se 

încheia cu îndemnul următor: « Luyursimu /credem/ câ numa 

etnicâ a Armânjloru cu tuti variantili tu limbi xeani prindi s-

hibâ di adzâ shi-nclo: tu limba noastâ makedonarmânji, tu 

limba frântseascâ macédonarmans, tu ingleza 

macedonarmans. » Autoarea nu precizează forma indicată 

pentru română dar putem deduce că este aceiaşi ca şi în 

aromână, deci «machedonarmâni» sau «makedonarmâni», 

ceea ce ar constitui un neologism dacă este adoptat. 

 

De acum înainte totul a fost altcum 

 

La «makedonarmân» avem «makedon» şi «armân». 

Primul trimite la Macedonia şi la macedoneni, al doilea 

corespunde etnonimului cu care aromânii se autoidentifică, un 

endonim deci în timp ce «vlachos», «vlassi», etc. sunt 

exonime tradiţionale, «cincar» sau «çoban» o poreclă, 

«macedoromân» sau «român subdunărean» neologisme 

                                                                                                               
stomatologului Dumitru cu concursul benevol al mai multor 
persoane printre care tineri ziarişti profesionali de la secţia 
aromână de la RRI. Ea nu beneficiază de subvenţii, şi se prezintă 
mai degrabă ca un magazin tratând subiecte foarte diferite şi 
ţinând cronica manifestărilor culturale din lumea aromână. 
Articolele «angajate» politic privind chestiunea aromâna ocupă un 
loc destul de modest. După 2010, revista apare mai puţin regulat. 
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politice
9
. Inovaţia constă în faptul că «makedonromân» 

rezultă  din asocierea a doua cuvinte aromâneşti, «makedon», 

de la Makidonia, şi «armân», în timp ce «macedoromân» e 

construit pornind de la două cuvinte româneşti. De ce este 

promovată o construcţie relativ greoaie precum 

«makedonarmân» în timp ce «armân» este un endonim pe 

care nimeni nu are cum să îl conteste. În plus, de ce «armân» 

este precedat de «makedon» ? Formele propuse în franceză 

«macédonarman» în loc de «aroumain», în engleză, 

«macedonarman» în loc de «aromanian» şi în română, unde 

forma propusă este aceiaşi ca şi în aromână, conţin un început 

de răspuns pentru a desluşi intenţia autoarei. Avem de a face 

cu o dublă tentativă de a ridica ambiguitatea care poate 

alimenta confuzia între «aromâni» şi «români», «Aroumains» 

şi «Roumains», «Aromanians» şi «Romanians». Pe de o parte, 

este adaptat endonimul «armân» în franceză, engleză şi 

introdus în română, iar pe de altă parte este adăugată o 

informaţie suplimentară, Macedonia fiind un teritoriu distinct 

de România, în aşa fel ca orice dubiu să fie eliminat. Forma 

propusă pentru «armân» în franceză şi engleză nu este prea 

fericită, având în vedere că aceste limbi nu cunosc vocala 

situată între «i» şi «u» ortografiată «â»  atât în aromână cât şi 

în română. Lăsând la o parte «macedo», este cam complicat 

pentru un francofon sau un anglofon să înţeleaga la ce trimite 

exact «arman». La armeni, la arameeni… În schimb, confuzia 

între «Aroumain» şi «Roumain» este astfel exclusă. Lucrurile 

sunt mult mai simple în română unde noul nume internaţional 

« makedonarmân » este practic acelaşi ca şi în aromână, ceea 

ce indică destul de clar că schimbarea propusă are ca 

principală miză limba română şi contextul românesc. De 

altfel, autoarea manifestului nu propune forme pentru celelalte 

                                                           
9
 La aşa numiţii fârşeroţi,  in română, şi arvanitovlachos, în greacă, 

endonimul este rrâmâni. Totuşi mulţi dintre ei se recunosc în 
denumirea armânj.  



 

63 
 

limbi balcanice, limbi în care aromânii sunt desemnaţi 

aproape exclusiv prin exonime consacrate de tradiţie, porecle 

sau neologisme politice. De notat că există încercări de a 

adapta endonimul «armân» în greacă, albaneză sau 

macedoneană, mai ales la anumiţi tineri cercetători, însă sunt 

recente. 

Trimiterea la Macedonia şi la macedoneni din noua 

denumire etnică propusă corespunde unor motivaţii oarecum 

diferite de cele care pot explica recursul recomandat, mai ales 

în română, la endonimul «armân». Să începem cu problemele 

ridicate în al doilea caz. Filologul german Gustav Weigand 

este acela care a introdus în circuitul erudit endonimul 

«armân» pentru a desemna limba şi vorbitorii ei. Die 

Aromunen era titlul cărţii sale apărută în 1895. Termenul era 

diferit de acela curent în germană pentru români, «die 

Arumänen». Însă, destul de repede, s-a impus varianta 

«aromâni» construită după modelul «români». Operaţia 

cunoscuse un precedent având în vedere că doar la mijlocul 

secolului XIX cuvântul «român» a înlocuit « rumun ». Intenţia  

era să se sublinieze astfel legătura cu Roma, legătură care în 

tot cazul reieşea din etimologia uşor de demonstrat a 

cuvântului: atât «rumun» cât şi «armân» sau «rrâmân» provin 

din latinul «romanus». 

Recenta contestarea a formei consacrate în română, 

«aromân»,  mai bine de un secol după ce a intrat în uzul 

curent, mai ales scris, a stârnit multe nedumeriri.  Ea se 

explică prin natura raporturilor între aromânii din România 

care şi-au păstrat limba şi români aşa cum rezultă ele din felul 

în care se desemnează unii pe ceilalţi când se exprimă în 

româneşte. Aceste raporturi s-au bazat totdeauna pe o anumită 

ambiguitate şi au favorizat o apropiere parţial artificială care 

poate duce la estomparea  diferenţelor. În mediile româneşti 

mai cultivate, unii cred până şi azi că la «aromân» «a»-ul este 

privativ, ceea ce este semnificativ din punctul de vedere al 

percepţiei, chiar dacă gramatical este eronat, «a»-ul protetic, 
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adică pus înaintea lui «r»,  fiind o particularitate fonologică a 

aromânei. În comunicarea orală, unii pronunţă insistent «a»-ul 

iniţial pentru a se face mai bine înţeleşi, ceea ce trimite într-un 

mod şi mai demonstrativ la forma «român», rezultatul putând 

să fie «un (alt) fel de român». În anumite cazuri se ajunge la 

situaţii în care auditoriul sfârşeşte prin a nu mai şti când e 

vorba de aromâni şi când de români, cele două cuvinte 

confundându-se pur şi simplu. Exprimate în aromână, aceste 

raporturi între aromâni şi români se prezintă în schimb într-un 

mod cât se poate de clar: pe de o parte, ai «armânjii», pe de 

alta, «mocanii», ceea ce la origine nu era peiorativ şi prezintă 

în continuare avantajul de a preînâmpina amalgamul. Nu este 

deci de mirare că unii aromânofoni, jenaţi fiind de confuzia 

generată de asocierea formelor «aromâni» şi «români», au 

simţit nevoia să ceară compatrioţilor lor români să accepte să 

folosească propriul lor etnonim pentru a-i desemna şi a-i 

identifica. Ei au făcut-o însă într-un context special, în anii 

‟90, când unele tabuuri luaseră sfârşit şi când anumite 

chestiuni sensibile puteau fi dezbătute. În manifestul său, Kira 

Mantsu se face purtătoarea de cuvânt a acestui tip de 

revendicare. Grăbindu-se însă, înainte chiar de a formula 

cererea expresă, să atribuie responsabilitatea confuziei induse 

de adoptarea în limba română a formei «aromân» 

«propagandei româneşti de acum o sută cincizeci de ani», ea 

făcea din această revendicare de la sine înţeleasă o sursă de 

discordie şi de blocaj. Desigur, de mult se impune un examen 

critic al rolului jucat de statul român în Balcani faţă de 

aromâni. Unii istorici şi lingvişti au avansat deja argumente 

pertinente în acest sens şi continuă să o facă chiar dacă nu li 

se acordă atenţia meritată în contextul românesc. Este în 

onoarea aromânilor faptul că unii dintre ei au început să 

dezbată public pe această temă şi că pun în cauză clişeele care 

circulă pe contul lor pornind de la propria lor experienţă 

colectivă. În schimb, ceea ce este sugerat în acest manifest din 

Bana armânească este o revizuire grosolană a istoriei.  
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Două aspecte sunt escamotate. Primo, această 

propagandă - una dintre diversele propagande concurente din 

Balcani în ajunul stabilirii configuraţiei statale actuale – a fost 

vehiculată cu concursul direct al aromânilor recalcitranţi faţă 

de presiunile greceşti, care vizau asimilarea lor pur şi simplu 

în numele bisericii ortodoxe greceşti mai întâi şi a elenismului 

după aceea. Nicio altă putere, mică sau mare, nu a oferit 

servicile sale aromânilor; de altfel, aceştia din urmă erau mai 

puţin numeroşi, şi mai ales prea răspândiţi şi mobili pentru a 

face faţă naţionalismelor agresive din regiune. Secundo, mult 

timp proximitatea între «aromân» şi «român» a fost acceptată 

pentru că ea favoriza aculturarea şi astfel integrarea noilor 

veniţi în România. Schimbarea care a intervenit după implozia 

regimului comunist poate fi explicată prin faptul că limbile s-

au dezlegat iar mărturiile privind încercările cu care o parte 

dintre aromâni au fost confruntaţi după instalarea lor în 

România au început să circule.  În acelaşi timp, adeziunea la 

valorile Comunităţii Europene a creat noi condiţii de afirmare 

a limbilor de circulaţie restrânsă, a minorităţilor atipice, etc. În 

acest context, anumiţi aromâni au început să chestioneze 

aculturarea considerată de acum înainte ca o formă de 

românizare. Deseori, aceştia făceau parte din noile generaţii 

mai bine integrate decâ cele care le-au precedat. 

În altă ordine de idei, înrudirea între «aroumains» şi 

«roumains», «aromanians»  şi «romanians» prezenta şi 

avantajul de a permite celor mai puţin familiarizaţi cu 

realităţile balcanice să-i situeze pe aromâni, asociindu-i cu 

românii, cealaltă componentă a romanităţii orientale, care este 

mult mai cunoscută. Cei care se prezintă ca 

«macédonarmans» la forurile internaţionale trebuie să recurgă 

deseori la tot felul de digresiuni, nu totdeauna uşor de înţeles 

pentru interlocutorii lor, atunci când vor să precizeze ce popor 

reprezintă ei.  
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De acum înainte, totul a fost altcum, pare să spună 

autoarea manifestului, deschizând astfel calea rescrierii 

fanteziste a istoriei. Ori un asemenea demers implică punerea 

sub semnul întrebării a validităţii a tot ce a fost scris despre 

aromâni sau, mai rău, despre macedoromâni şi făcut în 

numele lor de la sfârşitul secolului XIX încoace. În această 

privinţă însă, lucrurile nu pot merge prea departe, fiindcă asta 

ar însemna să-i desprinzi pe aromâni de principalele referinţe 

din propriul lor patrimoniu de înaltă cultură, să-i opui faţă de 

cei ieşiţi din rândurile lor, cei care au scris despre ei, mai ales 

în România, şi cu care ei se mândresc: Nicolae Batzaria, 

Theodor Capidan, Anastase Hâciu, George Murnu, Tache 

Papahagi, C. Constante, Victor Papacostea… Acesta pare a fi 

motivul pentru care mulţi aromâni angajaţi sub o formă sau 

alta pe plan cultural şi politic preferă să evite chestiunile care 

riscă să dezbine.  

 

Avatarurile lui Alexandru atselu Marli 

 

Manifestul apărut în 2007 era ilustrat cu o fotografie a 

mozaicului de la Muzeul arheologic de la Napoli reprezentând 

pe Alexandru cel Mare.  Cât despre Macedonia, evocată 

aproape exclusiv în posturile ei antichizante, succesiunea de 

imagini din Bana armânească este revelatoare. Momentul 

culminant este marcat de coperta numărului 19/2000 în care 

figura imaginea unui cavaler de pe o monedă cu inscripţia 

Filip în timp de pe ultima pagină era reprodus cufărul de aur 

de la mormânul regal de la Vergina. (După greci şi 

macedoneni, unii aromâni nu vor ezita să-şi însuşească la 

rândul lor simbolul soarelui macedonean în imaginarul lor 

naţional.) 

Primul episod al istoriei lui Alexandru «atselu Marli» 

a apărut în numărul dublu 6-7 din 1997. Serialul se va etala pe 

10 numere şi va fi urmat de un altul consacrat istoriei 

Macedoniei antice. În mod curios, nu este aproape niciodată 
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vorba despre aromâni în aceste lungi compilaţii adaptate în 

aromână, care combină detalii erudite cu legende. 

Prima indicaţie  consecventă a unei legături între 

aromâni şi macedoneni apare în numărul 24-25/2001 şi nu are 

decât un raport  metaforic cu antichitatea. Este vorba de 

articolul intitulat «Hagi atselu  marli, vâsiljelu a armâniloru 

(machidonjloru)» consacrat jucătorului de fotbal Gheorghe 

Hagi care declarase puţin înainte la televizor că la el în casă se 

vorbeşte «machedoneşte». Unii poate nu ştiu în România că 

macedoneanul Hagi este aromân şi că cele două cuvinte 

înseamnă acelaşi lucru, scrie semnatarul articolului, Dumitru 

Piceava. Când vorbea despre aromâni, scrie acesta, Carol I în 

timpul căruia au fost deschise şcolile româneşti în Balcani îi 

numea «macedoneni», Weigand e acela care a introdus 

cuvântul «aromân», în timp ce aromânii s-au numit 

întotdeauna şi macedoneni. 

Dezbaterea de fond, ca să zicem aşa, nu va începe 

decât în numărul următor al revistei (26/2001). În «Probleme 

ale istoriei aromânilor», Dionisie Papatsafa denunţă 

amatorismul autorului cărţii Limba traco-dacă, fundament al 

limbilor europene, Brane Stefanovski. După acesta, inginer de 

profesie din Republica Macedonia: (1) Aromânii vorbeau 

limba pelasgă cea mai pură; (2) aromâna nu are nicio legătură 

cu latina; (3) numele lor vine de la «armaeni»; (4) ei sunt 

poporul cel mai vechi din Balcani.  Inadmisibil, scrie acest 

fost elev al liceului comercial de la Salonic, pentru că 

aromânii provin din romanizarea tracilor. În «Nota 

editorului», D. Piceava se vrea mai împăciuitor: «De ce nu, 

dar atunci aromânii provin din latinizarea nu a tracilor din 

Tracia ci a macedonenilor din Macedonia», conclude el 

trimiţând cititorul la episodul serialului despre istoria 

Macedoniei consacrat tocmai în acest număr vecinilor traci. 

Ulterior, Ioan Cardula, profesor universitar de 

economie la pensie, va tranşa polemica între D. Papatsafa şi 

B. Stefanovski în favoare celui de al doilea, într-o tribună 
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publicată ca drept la replică (28/2002), pentru ca, câţiva ani 

mai târziu, să meargă şi mai departe. În «Limba lui Alexandru 

Machedon» (n° 42/2005) el comentează un extras din Viaţa 

lui Alexandru scrisă de Curtius Rufus, care conţine, după 

părerea lui, dovada că o parte dintre soldaţii lui Alexandru 

erau aromâni, pentru că, vorbind o limbă din moşi strămoşi, 

ca la noi, aveau nevoie de un interpret ca să se facă mai bine 

înţeleşi. În «Cine sunt aromânii?» (n° 45-46. 2006), acelaşi 

autor schiţează o istorie a «aromânilor macedoneni», acest 

«popor autohton de patru mii de ani» ai cărui cei dintâi regi 

apar «în vremurile în care tracul Homer scria Iliada». Perioada 

mai recentă nu este nici ea neglijată. Teroarea exersată de 

andartes  greci a început doar în 1869, imediat după ce a fost 

introdusă româna ca limbă de predare în şcolile deschise în 

Turcia europeană cu sprijinul statului român, insinuează I. 

Cardula. De data aceasta însă, editorul se va abţine să 

intervină într-un sens sau altul, cum o făcuse anterior. Este 

foarte posibil ca nici el nici alţi contributori la revistă să nu fi 

împărtăşit aceste afirmaţii cel puţin extravagante. Nimeni însă 

nu a luat poziţie, considerând probabil că este vorba de simple 

exagerări. 

Împănată cu anacronisme şi speculaţii de un gust 

întoielnic, contra-naraţiunea lui I. Cardula se încheie cu o 

constatare foarte realistă de ordin politic. Aromânii au emigrat 

în România, scrie el, după ce au fost abandonaţi  de statul 

român la tratatul de la Bucureşti în 1913, dată de la care ei au 

pierdut orice statut specific în noile state balcanice. Statul 

român are deci datoria morală să acorde aromânilor drepturile 

de care se bucură minorităţile în Uniunea Europeană. La o 

asemenea concluzie politică, expusă fără niciun menajament, 

este posibil ca majoritatea autorilor şi cititorilor revistei Bana 

armânească să fi aderat cu entuziasm, chiar dacă nu erau 

special de sensibili la incursiunile hazardate în preistorie ale 

lui Ioan Cardula. 

 



 

69 
 

Manifestul pentru o nouă denumire etnică, publicat în 

2007, poate deci fi considerat ca o prelungire a intervenţilor 

«politice» semnalate mai sus, care, într-un fel, au pregătit 

terenul. Ele sunt de natură diferită, se pot contrazice între ele 

pe anumite puncte, însă converg într-o direcţie comună, pe 

care manifestul o precizează. Autorii acestor contribuţii, cu 

excepţia Kirei Mantsu, o poetă de excepţie, foarte respectată 

în lumea aromână, nu au un profil umanist. Ei aparţin 

generaţiilor socializate înainte de 1989. Acesta este şi cazul 

unei părţi semnificative a publicului interesat de asemenea 

subiecte, tratate doar de un număr restrâns de articole, cele 

mai multe fiind consacrate actualităţii culturale. Prelegeri şi 

interviuri cu autori prestigioşi, precum Neagu Djuvara şi 

Thede Kahl, apar de asemenea în revistă. Cât despre autorii de 

origină aromână precum lingvista Matilda Caragiu, scriitorul 

Hristu Cândroveanu sau istoricul Nicolae Şerban Tanaşoca cu 

care editorul nu este de acord, ei nu sunt atacaţi frontal ci 

criticaţi punctual, dar cititorii revistei sunt informaţi despre 

publicaţiile lor. Nu li se dă însă cuvântul în legătură cu 

subiectele litigioase şi nu se caută un dialog echilibrat cu ei. 

Aparent, principala grijă a autorilor citaţi de la BA este de a 

spune ei, în fine, pe şleau, ceea ce specialiştii nu vor să spună 

- împiedicaţi fiind de limitele disciplinei lor sau de presiuni 

politice -  sau, pur şi simplu nu ştiu ce să spună. I. Cardula 

spre exemplu, mărturiseşte că a redactat textul «Cine sunt 

aromânii», în urma unei conferinţe dată de N.S. Tanaşoca la 

Teatrul Naţional intitulată «Aromânii, identitate şi destin 

istoric». La întrebările care i-au fost puse în legătură cu 

«istoria aromânilor şi rolul ei în identificarea originii lor», 

răspunsurile traducătorului şi editorului documentelor 

bizantine despre aromâni s-au dovedit nesatisfăcătoare pentru 

I. Cardula. 

Inutil să reamintim, în fine, că nici unul dintre 

«clasicii» aromâni citaţi mai sus, care de altfel nu au ezitat în 

dese momente să pledeze pro domo recurgând uneori la 
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exagerări, nu s-a aventurat pe terenul preistoriei şi antichităţii 

macedonene… 

 

Makedon, un exonim din ce în ce mai asumat… 

 

Referinţa la Macedonia şi macedoneni integrată în 

«noul nume internaţional» al aromânilor porneşte de la o 

realitate a cărei istorie este recentă şi uşor de reconstituit. 

Primii aromâni care s-au instalat în România proveneau din 

Imperiul otoman, uneori trecuţi prin Austria şi Ungaria, iar, 

până în  1913, din ceea ce era numită Turcia europeană. După 

1913, ei veneau din statele care îşi împărţiseră ultimile posesii 

otomane din Balcani. Aromânii erau deci subiecţi otomani 

mai întâi, iar pe urmă cetăţeni, mulţi de dată recentă, bulgari, 

greci, albanezi sau iugoslavi. Ceea ce îi unea era faptul că ei 

proveneau din diverse comunităţi aromâne şi meglenite şi că 

unii dintre ei frecventaseră şcolile deschise de statul român. 

Pentru a desemna acest tot, foarte heteroclit, cuvânul 

Macedonia s-a impus repede. Era vorba de un cuvânt destul 

de uşor de situat în spaţiu, care beneficia de aura unui trecut 

antic prestigios, şi asociat cu conflictele sângeroase care au 

avut loc începând cu mijlocul secolului XIX în această 

regiune şi care au beneficiat de o vizibilitate excepţională. 

Termenul «macedoneni», iar mai târziu, în comunicarea orală, 

acela popular şi mai afectos «machedoni», sub influenţa 

felului în care aromânii îl pronunţau, s-a impus progresiv în 

România, devenind azi destul de răspândit. Noul exonim făcea 

o serioasă concurenţă termenului «aromâni», perceput ca fiind 

mai degrabă savant. Deseori el era reluat chiar de aromâni 

care îl foloseau, mai ales când se exprimau în română, în 

alternanţă cu «armâni» sau «aromâni». Unii dintre ei vor 

sfârşi prin a îl adopta ca principal etnonim. Avem deci de a 

face cu o formă de aculturare de acelaşi ordin ca aceea care 

poate fi observată în Grecia sau Serbia mai recent, unde unii 

aromâni se prezintă ca «vlachos» sau «cincar» de când 
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stereotipurile asociate acestor exonime au încetat să fie mai 

mult negative. Diferenţa, considerabilă, este că în România 

acest exonim era de la bun început neutru, ba chiar mai repede 

valorizant în timp, în tot cazul foarte rar peiorativ. Este posibil 

ca tocmai acest fenomen de aculturare să-l fi neliniştit la 

Gheorghe Hagi pe editorul de la Bana armânească.  

 

A pune capăt, odată pentru totdeanua, confuziei între 

aromâni şi compatrioţii lor din România nu era singurul scop 

urmărit de promotorii noii denumiri şi publicul lor. Integrând 

referinţa la Macedonia, ei manifestau ataşament pentru 

locurile pe care generaţiile precedente le părăsiseră dintr-un 

motiv sau altul şi, în acelaşi timp, încercau să justifice un 

drept care le era refuzat, acela de a fi recunoscuţi ca 

minoritate. «Noi reclamăm statutul de minoritate naţională în 

România tocmai pentru că venim din altă parte, mai precis din 

Macedonia», argumentează ei des, în contrast cu albanezii sau 

macedonenii care caută să demonstreze prin toate mijloacele 

vechimea prezenţei lor în România. Din acest punct de 

vedere, când îi evocă pe toţi cei care au «emigrat» în 

interbelic pentru că fuseseră abandonaţi de statul român la 

tratatul de pace de la Bucureşti din 1913, Ioan Cardula este cât 

se poate de clar şi traduce un sentiment destul de răspândit 

printre descendenţii famililor colonizate în Cadrilater. 

Macedonia la care se referă «makedonarmânii» este însă 

orice, numai  ceva clar şi precis nu. 

Avem de a face cu o noţiune nu numai geografică
10

 

dar şi istorică, cu un conţinut suficient de vag ca să dea loc la 

o concurenţă aprigă între cei care se revendică de la ea şi 

suficient de maleabilă ca să alimenteze tot felul de 

                                                           
10

 În cazul aromânilor, invocarea repetată a Macedoniei istorice 
face ca să se piardă din vedere faptul că ei au evoluat şi se regăsesc 
până în zilele noastre şi pe teritoriile Epirului şi Tesaliei istorice, e 
adevărat limitrofe Macedoniei. 
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quiproquouri [confuzii, neînţelegeri]. Cu alte cuvinte, 

invocarea Macedoniei constituie un răspuns mai mult decât 

discutabil la o serie de probleme reale ale oamenilor. Regat 

sub Filip, punct de plecare al imperiului lui Alexandru, 

provincie romană, trebuie să aşteptăm victoria partizanilor lui 

Tito pentru ca o republică socialistă cu acest nume să fie 

proclamată în cadrul Federaţiei iugoslave, înainte de a deveni 

un stat independent în 1991. Macedonia nu constituie o 

entitate aparte de-a lungul secolelor de administraţie bizantină 

şi otomană, inclusiv de-a lungul deceniilor zbuciumate care au 

precedat împărţirea ei între statele balcanice, perioadă în 

timpul căreia s-a vorbit cel mai mult despre vilaieturile care 

corespundeau mai mult sau mai puţin regiunii. La ce se referă 

exact «makedonarmânii» de la începutul acestui al treilea 

mileniu? Destul de puţin la mica fostă republică iugoslavă 

care nu a moştenit decât o modestă parte din regiunea 

geografică aşa numită, şi ai cărei locuitori se numesc ei înşişi 

macedoneni. Makedonarmânii preferă de altfel să evite 

subiectul, pretextând că, de fapt, cei ce îşi zic de o jumătate de 

secol încoace macedoneni sunt în realitate vulgari bulgari 

pentru că aşa îi numeau ei «de totdeauna». De altfel, membrii 

minorităţii din această ţară, ca şi cei din Grecia sau Albania, 

nu îşi zic la faţa locului macedoneni. Cât despre perioada 

otomană recentă, dacă statutul de olah milet naţiune valahă 

este salutat, meritul este atribuit mai repede sultanului, 

lăsându-se deoparte rolul determinant jucat de diplomaţia 

română pentru obţinerea lui. În linii generale, această perioadă 

bogată în peripeţii în care aromânii s-au bucurat de o anumită 

vizibilitate politică, este privită cu suspiciune datorită 

gândurilor ascunse atribuite - uneori pe bună dreptate, alteori 

fără fundament - emisarilor statului român. Datele şi 

informaţiile disponibile despre aromânii din Macedonia, de-a 

lungul ultimelor secole din perioada bizantină şi celor de la 

începutul Imperiului otoman, sunt prea puţin numeroase şi 

mai ales prea complexe pentru a oferi argumente valabile 
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makedonarmânilor. Perioada romană este şi mai obscură după 

părerea lor, având în vedere că nu există un acord clar între ei 

privind rolul romanizării populaţiei locale în formarea 

viitorilor aromâni. Astfel, perioada cea mai îndepărtată în 

timp despre care ştim cel mai puţin este aceea care constituie 

referinţa favorită a machedonarmânilor. Într-adevăr, misterele 

preistoriei şi legendele despre isprăvile lui Alexandru sunt un  

teren special de propice celor mai năstruşnice scenarii 

(ipoteze). 

 

Şiretlicurile tradiţiei zisă imemorială 

 

Oralitatea poate rezerva anumite surprize societăţii a 

cărei coeziune o asigură în bună parte. Aceasta se poate 

observa uşor când este vorba de o microsocietate precum 

lumea aromânească, care nu funcţioneaza neapărat după 

aceleaşi norme ca societatea în care evoluează şi despre care 

circulă mai multe versiuni contradictorii, dintre care niciuna 

nu se impune cu autoritate. Supravieţuirea ei depinde mai ales 

de capacitatea de a se reproduce prin proprile ei mijloace, să 

conserve trăsăturile sale distinctive: limba, obiceiurile, 

memoria colectivă. Memoria colectivă ridică o problemă 

deseori greu de rezolvat. Cum să separi ceea ce ţine de tradiţia 

zisă imemorială de ceea ce ţine de creaţii, invenţii, 

împrumuturi care au avut loc la un moment istoric determinat. 

Referinţele antichizante macedonene sunt un exemplu extrem 

al bătăii de cap pe care ne-o procură greutatea de a alege între 

tradiţie şi istoria atestată. Locuitorii din Balcani, grecofonii, 

albanofonii sau aromânofonii au intrat în contact cu isprăvile 

lui Alexandru târziu, începând cu mijlocul secolului XIX, cam 

în acelaşi timp în care «vieţile», vulgatele şi câte alte opere 

literare încetau să circule în Occident. Se pierde prea des din 

vedere faptul că Grecia antică a fost mult timp ignorată, 

redescoperirea ei având loc în Balcani sub impulsul dat de 

interesul manifestat de Occident pentru valorile pe care ea le 
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încarna. Care dintre aromânii prenumiţi Pericle, Afrodita sau 

Demostene ştiu azi că a purta asemenea prenume acum câteva 

generaţii constituia un semn de emancipare faţă de biserica 

ortodoxă  care îi asimila pe eleni păgânilor. 

Îmi aduc aminte de o seară petrecută acum vreo 

douăzeci de ani în compania unui prieten foarte şcolit şi a 

unui viitor prieten, cumnatul celui dintâi, neşcolit, venit la 

Paris ca să cumpere un camion pentru afacerile sale din 

Dobrogea natală. La un moment dat, în timpul discuţiei 

interminabile, acesta din urmă s-a arătat foarte surprins  că nu 

ştiam cântecul  care povestea moartea lui Alexandru, pe care 

s-a şi pus pe loc să-l fredoneze. La rândul meu am fost 

surprins ascultând cuvintele baladei. Apoi l-am privit pe cel 

şcolit, care nu se simţea prea în largul său, ceea ce n-a încetat 

să mă uimească. Pentru amândoi, Alexandru era un personaj 

familiar, un om brav, o victimă. Tot punîndu-i întrebări, aş fi 

putut să-l conving fără efort pe cel şcolit că Alexandru nu ar fi 

putut să fie de al nostru, dar în nici un caz pe cumnatul său. 

După un timp, în alte ocazii, m-am surprins cu nostalgie 

gândindu-mă la momentele petrecute împreună şi mi-am 

reamintit cu emoţie cuvintele cântecului. De fapt, a fost un 

moment de comuniune pentru noi toţi, mai ales eu care 

judecam invocarea lui Alexandru ca fiind ridicolă, sau cel 

puţin deplasată. Era un pic ceea ce alţii ar fi putut resimţi 

ascultând imnul lor naţional.  

În cu totul alte circumstanţe, am fost foarte surprins 

de maniera prin care reţelele sociale reacţionau la mesajul 

subliminal proclamând că «aromânii sunt macedoneni 

dintotdeauna». Unii tineri postau mesaje online care explicau 

în detaliu cum  părinţii sau bunicii le-au transmis că ei erau 

macedoneni, nu puteau să fie decât macedoneni, makedoni. 

Unul dintre ei a mers până la a scana o hârtie cu antetul unui 

oarecare organism, destinată unui demers oficial, în care era 

menţionată calitatea de macedonean a unui unchi îndepărtat. 

Ce mai vreţi, este scris negru pe alb, iată dovada că aromânii 
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au fost de totdeanua macedoneni! Desigur, asemenea dovezi 

pot fi uşor respinse, în schimb în zona orală, totul e posibil. 

«Nu sunt eu care o inventez, o ştiu din părinţi, care la rândul 

lor… », aşa merg lucrurile cu tradiţia imemorială. Mai 

amuzant, şi fără consecinţe similare, a fost destinul pârvuliilor 

(andecdotelor) lui Batzaria, fostul ministru otoman, autor 

printre altele al unor poveşti pentru copii foarte apreciate. 

Apărute întâi în reviste, pe urmă în antologii literare, iar în 

1935, într-un volum aparte, istoriorele lui cu haz circulau oral 

printre aromâni care, deseori, nu auziseră de autorul lor şi le 

atribuiau «tradiţiei». 

 

Epilog 

 

Recenta recunoaştere a minorităţii macedonene despre 

care vorbeşte B. Njagulov nu putea să aibă decât o incidenţă 

limitată în schimbările care vor interveni în lumea aromână 

după 2007. Faptul că printre cele câteva sute de persoane care 

au ales opţiunea «macedonean» la recensăminte în localităţile 

din Dobrogea au fost şi aromâni nu schimbă mare lucru în 

ansamblu, având în vedere că peste douăzeci de mii de 

persoane se declaraseră aromâni la aceleaşi recensăminte. 

Altele par a fi motivaţiile aromânilor care se prezentau drept 

victime ale amalgamului. Ei găsiseră cu această ocazie un bun 

pretext pentru a manifesta propria lor dorinţă de a fi 

recunoscuţi nu numai ca aromâni dar şi ca macedoneni. 

Problemele pe care ei le ridicau astfel erau şi mai complicate 

decât cele despre care vorbeşte istoricul bulgar în legătură cu 

«etnicii macedoneni» din România. 

Importanţa pe plan identitar pe care pot să le capete 

diferenţe minore precum acelea între formele «macedonean» 

şi «makedon» sau «aromân» şi «armân» poate  să stârnească 

râsul. Construcţia «makedonarmân» notifică însă  un fenomen 

în gestaţie de mult timp, tot mai vizibil în ultimii douăzeci de 

ani, şi anume tendinţa unui număr tot mai ridicat de persoane 
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de a se revendica în acelaşi timp ca «makedoni» şi ca 

«armâni». Această dublă identificare este acompaniată deseori 

de o referire tot mai insistentă la o Macedonie mai degrabă 

mitică, dar care traduce o aspiraţie confuză dar presantă de a 

stabili o legătură cu un teritoriu abandonat, cu o altă istorie 

decât aceea a României, cu o patrie de care au fost privaţi. 

 

Asumând public sus şi tare şi mai ales căutând să 

formuleze în termeni politici o asemenea aspiraţie, 

antreprenorii etnici de la Bana armânească au provocat o 

derivă fără precedent, ale căror semne premergătoare le-am 

sugerat mai sus. O derivă care se va declina în mai multe 

feluri şi a cărei intensitate va varia simţitor de la un 

protagonist la altul. Nu toţi împărtăşesc toate divagaţiile 

relevate mai sus. Putem deduce că Dumitru Piceava nu era 

convins de teoria lui Ioan Cardula şi este puţin probabil ca 

Kira Mantsu să adere la certitudinile lui Dumitru Piceava. 

Mulţi dintre cei care i-au citit cu interes la început, au sfârşit 

prin avea anumite dubii. Totuşi, în linii generale, ei s-au 

mulţumit să emită anumite rezerve fără însă să exprime 

explicit dezacordul. Alţii, cei mai mulţi, au preferat să se 

dezintereseze de aceste chestiuni şi să se concentreze pe 

probleme mai precise, legate de actualitatea aromână. Nu a 

existat o dezbatere publică în contradictoriu în presa 

aromânească despre «numele internaţional al aromânilor». 

Dialogul sumar de pe forumul rezervat abonaţilor 

«Armânamea» între geograful Thede Kahl şi responsabila în 

acele timpuri a echipei de la secţia în aromână a Radioului 

România Internaţional, Irina Paris, este revelator. «Cum poţi 

tu accepta teoriile astea fără niciun fundament ştiinţific ale lui 

Brane Stefanovski?» insista primul. «Lasă, ce vrei, are şi 

Brane argumente, chiar dacă… » 

Manifestul Kirei va avea la început un succes 

fulgerător. Găselniţa lexicală «makedonarmâni» a fost repede 

repercutată în titulatura mai multor asociaţii, publicaţii scrise, 
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emisiuni de radio, forumuri de discuţie, grupuri de prieteni pe 

Facebook, etc. Mai recent, în 2016, o mică formaţie politică 

regională numită Partidul makedonarmânilor a fost înfiinţată 

la Constanţa. Fondat în 2005 la Tirana, Consiliul armânjloru 

va deveni Consiliu makedonarmânjloru, după care cele două 

forme vor coexista. În ultimii ani se asistă la o revenire la 

prima formă în anumite circumstanţe. Existăşi anumite 

excepţii: nici Comunitatea aromânilor din România, nici 

Societatea culturală aromână de la Bucureşti, structura cea 

mai activă pe plan cultural din România şi, mai curios, nici 

Bana armânească nu şi-au schimbat denumirea. 

Una peste alta, putem conclude că, aşa cum ficţiunea 

a devenit în câţiva ani realitate în cazul minorităţii naţionale 

macedonene, ficţiunea makedonarmână s-a impus şi ea, la fel 

de repede şi aparent durabil. Ce realitate ascunde această 

ficţiune? Care poate fi  funcţia ei, ce perspective poate avea 

ea? Impactul asupra realităţilor aromâne, pe care ea dorea să 

le schimbe odată pentru totdeauna, este de fapt tot atât de 

derizoriu pe cât de redutabil. 

Derizoriu, pentru că doar o mică parte, desigur foarte 

activă şi determinată, însă limitată şi ne-extensibilă a lumii 

aromâne a răspuns la chemarea formulată de autorii de la 

Bana armânească. Derizoriu, pentru că adeziunea la noul curs 

naţional nu poate procura decât beneficii relative. Proiecţiile 

într-un trecut imaginar au anumite virtuţi, dar ele sunt aproape 

numai compensatorii în măsura în care îţi permit să uiţi 

momentan un prezent precar. A întreţine nostalgia despre o 

patrie pierdută poate desigur fi gratifiant dar, cu timpul, rişti 

să intri într-un cerc vicios care alimentează tot felul de 

frustrări. În ciuda succesului iniţial, la termen, ficţiunea 

makedonarmână este inevitabil condamnată la eşec având în 

vedere că promotorii ei nu ocupă posturi cheie în instituţii. 

Dacă statul român, sau oricare alt stat din regiune, s-ar decide 

să promoveze noua identitate makedonarmână, rezultatele ar 

fi diferite, cum am văzut în cazul macedonean. Dar el nu a 
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făcut-o, ceea ce era previzibil. Cu alte cuvinte, ficţiunea 

makedonarmână s-a impus uşor, dar a făcut repede golul în 

jurul ei, în aşa fel încât orice posibilitate de a avea o priză 

efectivă asupra realităţilor aromâne, pe care pretindea să le 

remodeleze, este exclusă. Şi, din acest punct de vedere, 

impactul ei este derizoriu. 

Motivele pentru impactul demersului întreprins de 

minoritatea activă de la Bana armânească sunt uşor de 

dezvăluit. Dinamica combinând activismul cultural (întâlnirile 

pe diferite teme, organizarea spectacolelor, predarea unor 

cursuri de dans tradiţional, de limbă, turneele în Balcani, 

publicarea broşurilor şi cărţilor, anchetele de teren în vederea 

constituirii unor arhive de istorie orală, etc.) cu demersurile 

instituţionale privind accesul membrilor comunităţii aromâne 

la educaţie şi media publice în limba ei a fost scurtcircuitată 

de întoarcerea ridicolă la problematica originilor ancestrale şi 

la formularea agresivă a unor noi exigenţe privind identitatea 

şi identificarea. 

 

S-a pus capăt brutal legăturilor deja problematice cu 

universitatea şi cercetarea iar interesul pentru iniţiativele 

aromâneşti pe plan cultural a scăzut simţitor. Vocea celor care 

continuau să revendice un statut aparte pentru aromânii din 

România, fără să adere la maximalismul fantezist din registrul 

makedonarmân, a devenit inaudibilă. Partida adversarilor 

oricărei afirmări autonome a aromânilor s-a întărit chiar dacă, 

oricum, discursul contra aşazisului neo-aromânism fusese 

conceput şi formulat înaintea acestei derive
11

. 

                                                           
11

 Acuzaţia de neo-aromânism a fost lansată de 
Matilda Caragiu Marioţeanu, în Aromânii şi aromâna în conştiinţa 
contemporană (Bucureşti: Editura Academiei Române, 2006, 
pp. 58-80), text care prelungea polemica care avusese loc la 
Academie în anul precedent, acuzaţia de neo-aromânism va fi 
reluată de diferiţi autori printre care Emil Ţîrcomnicu, în «Aromânii 
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La scară balcanică, capacitatea aromânilor, mai 

determinaţi şi mai organizaţi decât ceilalţi, de a juca un rol 

motor s-a diminuat şi ea. Care putea fi interesul aromânilor 

din celelalte ţări de a se prezenta ca «macedoneni» ? În mod 

curios, teoreticienii makedonaromânismului vor găsi un ecou 

favorabil în mediile cu pretenţii erudite din Grecia. Mai mulţi 

istorici improvizaţi vor publica în greacă, pe cont propriu, 

tratate în care încearcă să demonstreze aşa-zise convergenţe 

între aromână şi protogreacă pornind de la reconstituiri 

incomprehensibile. Un anume Aristeas Grammozis va merge 

şi mai departe decât Brane Stefanovski… 

Cât despre instanţele internaţionale, ce interlocutori 

poţi să găseşti intrând la rândul tău în polemicile despre 

brandul «Macedonia», care i-a făcut deja de râs timp de 

decenii pe greci şi macedoneni şi i-a agasat pe observatori. 

Prin diversele argumente aduse în favoarea noii 

denumiri etnice, autorii de la Bana armânească încercau să 

facă dintr-o mitologie modernă anacronică şi incoerentă o 

religie naţională după modelul naţionalismelor balcanice din 

secolul XIX. Maioneza n-a prins decât la scară foarte mică,  la 

persoane convinse dinainte. Noul nume internaţional va 

rămâne strict confidenţial. Practic, el nu a fost reluat fără 

comentarii ironice decât de câteva publicaţii regionale din 

Dobrogea. Contra-naraţiunea propusă era prea fantezistă ca să 

facă faţă naraţiunii naţionale româneşti căreia încerca să i se 

substituie. Contra-naraţiunea makedonarmână se inspira din 

contra-naraţiunea românească protocronistă înjghebată în 

perioada Ceauşescu şi tot mai larg răspândită graţie reţelelor 

de socializare online. În ambele cazuri trebuie să mergi până 

la vremurile dinainte de istorie ca să scapi de condiţia de uitat 

al istoriei. Administraţia romană n-a durat decât 165 ani în 

                                                                                                               
din România, astăzi» (Revista română de sociologie, serie nouă, 
anul xxii, nr. 1-2, pp. 153-169).  Niciunul dintre aceşti autori nu 
precizează ce înţeleg prin «aromânism». 
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Dacia, cum să se fi impus latina în detrimentul limbii locale în 

formarea limbii române? Nu româna vine din latină ci latina 

vine din română! Pentru versiunea aromână, este suficient să 

înlocuieşti pe daci cu macedoneni, asociind eventual pe cei 

din urmă cu pelasgii sau primii greci. 

Mai toate numele de seamă din patrimoniul 

aromânesc, cel mai recent fiind acela al Matildei Caragiu-

Marioţeanu, au participat sub o formă sau alta la stabilirea 

poziţiei aromânilor în naraţiunea naţională românească, 

poziţie contestată azi, în parte pe drept cuvânt. Retrospectiv 

însă, citind atent contribuţiile acestor autori, găseşti piste care 

îţi permit să reevaluezi critic analizele lor şi să pui în lumină 

contradicţiile naraţiunii naţionale româneşti. Aceste piste au 

fost până acum prea puţin explorate. Ce constatăm în 

schimb ? Atât cei care recuză aceşti autori opunându-le o 

istorie alternativă fantezistă cât şi cei care se reclamă cinic de 

la ei pentru a bloca aspiraţiile legitime ale unei fracţiuni a 

societăţii din Româna de a-şi păstra limba şi de a fi 

recunoscută în specificitatea ei, refuză cu încăpăţînare să ţină 

cont de contextul istoric şi politic în care contribuţile acestora 

au fost concepute, elaborate şi publicate. Şi mai există un 

punct comun, dispreţul pentru valorile promovate de Uniunea 

europeană: unii mulţumindu-se cu un naţionalism veleitar, 

ceilalţi cramponându-se de un naţionalism nu mai puţin 

veleitar, dar mult mai eficace. Într-un spirit european, s-ar fi 

putut găsi mijloacele pentru a pune în practică, sub o formă 

sau alta, recomandarea 1333/1997. Aromânii nu sunt singurii 

în drept să se plângă de absenţa unui asemenea spirit. 
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Despre numele „Makedon-armân”  (9.04.2019) 

 

Kira Mantsu 

 

Până a da o explicaţie a mult controversatului termen 

„Makedon-Armân”, doresc să fac o mărturisire personală, 

legată mai mult de activitatea mea poetică. Născută în 

România într-o perioadă politică dificilă pentru toţi, armânii, 

mai mult decât alte etnii, treceau o perioadă total nesigură: 

asimilare totală, ştergerea identităţii, persecuţie politică. 

Nimeni nu putea bănui atunci renaşterea culturală şi identitară 

de astăzi! 

În ciuda acestor presiuni politice, armânii au 

continuat, acasă, să-şi vorbească limba, să-şi cânte cântecele, 

să transmită copiilor „istoria” lor, aşa cum o ştiau şi ei, la 

rândul lor, de la străbuni… O istorie, poate, mitologizantă, 

însă, neavând una scrisă, a lor, credeau în aceasta. Aşa a 

început interesul meu, de mai târziu, pentru locurile noastre. 

Bunicul îmi povestea de Pind, Sâruna, Makidunia, Samarina. 

Bunica din partea mamei îmi povestea de Kavalla, oraşul de 

lângă marea Egee, unde s-a născut şi a sărbătorit nunta… 

Bunicii îmi descriau  cum arată portocalii, măslinele… 

nevăzute de ochii mei de copil născut în Dobrogea aridă unde 

nu am cunoscut alt fruct decât un soi de măr mic ca 

dimensiune, ceva prune, zarzăre… La sărbători ascultam 

cântecele lor şi mare mi-era mirarea că sunt cu totul altfel 

decât cele auzite la radio… Erau nume de oraşe, sate, eroi, de 

care nu auzeam la şcoală…  

Plecând din satul dobrogean în care mă născusem, 

poposind trei ani in Bărăgan, unde familia încerca să-şi 

salveze existenţa, fugind de obligaţia intrării în colectiva 

comunistă, am ajuns in marele  oraş, Bucureşti, când am intrat 

în clasa a 5-a. Aici, între timp, se stabiliseră, cu multe greutăţi, 

numeroase familii de armâni. Aşa se face că, prin anii „60-‟70, 

s-a produs un oarecare dezgheţ… Armânii aveau locuri de 
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întâlnire stabilite: la câteva biserici, unde se făceau nunţile 

(slujba religioasă) şi în parcul Obor. Nu exista duminică să nu 

fiu acolo, împreună cu mulţi veri, verişoare, prieteni. Viaţa 

noastră în „comunitate” era deja închegată. Mă întreb şi azi 

cum de a fost posibil, în acea perioada de comunism, să ne 

facem nunţile cu toate tradiţiile, să putem să jucămu 

„hlambura/steagul” de nuntă în faţa bisericii! 

Trăiam într-un cartier evreiesc şi prietenia cu copii 

evrei, în proporţie de 90% în clasa mea, a rămas una din cele 

mai frumoase amintiri. Ei ne strigau „makedoni/macedoneni”, 

aşa cum ne spun şi astăzi majoritatea românilor. Termenul 

„aromân” era, atunci, total necunoscut. Asa am crescut, cu 

această identitate care, atunci, era total confuză pentru mine. 

Apoi, poveştile bunicului cu Elimbu, muntele semeţ… Târziu 

voi afla că era vorba despre Olimp! Să fie toate aceste 

„poveşti” baza căutării de mai târziu a rădăcinilor?  

Pânâ când am intrat la facultate nu m-a preocupat 

această căutare… Eram fascinată de literatura română, doream 

să intru la facultatea de filologie, să devin ziaristă, 

scriitoare… Săraca bunica! Când a auzit cuvântul „ziaristă” a 

crezut că voi vinde ziare! De, eram prima generaţie de 

intelectuali din familie! La Facultate, în anul doi, a venit 

rândul materiei „dialectologie” şi aşa am observat că limba 

noastră, deşi profesorii o numeau dialect, era o fază 

importantă pentru etimologii. Nu de puţine ori l-am corectat 

pe prof. Boris Cazacu sau pe Dimitrie Macrea când pronunţau 

greşit un cuvânt în armână. Citind mult în bibliotecă, pentru 

dialectologie, mai ales la Biblioteca Centrală de Stat, am dat 

peste „Antologie aromânească” (1922) a lui Tache Papahagi. 

Apoi, peste revistele scrise în armânâ şi română din perioada 

şcolilor româneşti în Balcan. A fost un şoc cultural, un fel de 

trezire într-o lume culturală necunoscută, însă atât de aproape 

de sufletul meu! Această trezire a dus la neliniştirile anilor 

viitori când am început să scriu în armână. De ani de zile scriu 
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în „Giurnalu – cându sh-cându”. Încep jurnalul povestind 

cum am scris prima poezie in armână: 
 

„Bana a mea s-alâxi trâ daima di dzuua cându-

nyrâpsiiu prota poematâ pi armâneashti... Atsea dzuuâ, atsea 

oarâ, dukiiu câ, ahurhinda cu-atselu sticu di banâ, tsiva nu va 

s-mata hibâ ca pânâ atumtsea. (…) Eara treia dzuuâ di 

Cârciunu shi imnamu pi calea di la casa mea la casa a sor-

mea-nj Tana. Bânamu Bucureshti, tu idyiulu mâhâlâ... Cali di 

vârâ 20 di  minuti. Atsea searâ, bârbatlu a ljei sh-yiurtusea 

numa. Tu Rumunii, treia dzuuâ di Cârciunu, easti Ayiu 

Shtefan. Armânjilji cu numa Steryiu sh-yiurtusescu numa tu-

aestâ dzuuâ... 

Tora, dupu ahântsâ anji, mi tornu nâpoi, tu-atsea 

treia searâ di Cârciunu, tra s-nj-aducu aminti cumu, di iu-nj 

vinirâ atseali zboarâ tsi li-arâdhâpsiiu unâ sh-unâ, pi 

armâneashti, tu unâ poemâ... Voiu s-nj-aducu aminti cumu 

ânj bâtea inima, cumu ânj lucră mintea, cumu dukiiu câ, dupu 

tsi nj-u dzâshu multi ori tu minti poema, tra s-nu u-

agârshescu, nu mata earamu idyiulu omu di pânâ atumtsea. 

Fu unâ nauâ amintari: atsea spiritualâ, fârâ cari  armânemu 

daima „nibitisits”, „giumităts”, aumbri tsi imnâ, mâcâ, 

dormu, zburăscu, ama nu dukescu ahândoasili, nividzutili, 

fantazmili, idheili! 

„Steaua a noastâ easti aratsi/Limba-i câmpu fârâ 

gârnu/ Apa pritu arâu nu treatsi....” aestâ fu prota mea 

poematâ – „MINDUIERI” - anyrâpsitâ pi armâneashti, tu-

atsea shcurtâ cali di la mini la sora a mea, tu treia dzuuâ di 

Carciunu, anlu 1976... 

Intraiu tu casa a sor-mea-nj altu omu. Prosuplu nj-

anyilicea, earamu hârsitâ canda nj-aveamu aflatâ tihia... Tuts 

dukirâ atsea harauâ shi siyura minduirâ câ inima nj-eara-

mplinâ di Vreari! 

„Steaua a noastâ easti aratsi” – tutu ânj yinea tu minti 

poema, canda nj-eara fricâ s-nu u keru... Zburamu cu 

oaspitslji a sor-mea-nj shi canâoarâ nu fuiu ahântu 
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hârâcoapâ. Fârâ di-altâ, s-ciudusea tuts di iu-nj yinea aestâ 

harauâ câ tuts shtia câ bana nu mi hârsea ahântu tu-atselu 

kiro, cându calea-nj eara tu scutidi… 

Deapoia ahurhirâ „tirănjili” a 

mindueriloru…noptsâli nidurnjiti… Versurli yinea singuri, 

canda ânj li ciuciura vâr’! Cartea „Steauâ di doru” u-

nyrâpsiiu dealihea tu transâ…Shi adzâ ânj si pari câ poematli 

canda nu suntu a meali… Shi adzâ mi ciuduseashti di iu-nj 

yinea atseali mindueri… Easti cartea mea atsea ma mplina, 

singura cari voiu s-armânâ dupu mini… Singurlu a meu 

amintaticu!” 
 

 Am povestit toate acestea pentru a ajunge la tema 

„Makidunia”…În volumul de poeme în armână, „STEAUA 

DI DORU”, 1983, tema Macedonia şi Pindul este ca un fir 

roşu… Alexandru, Filip, Aristotel, Socrate, Cleopatra… 

umbre care dau viaţă poemelor mele de tinereţe.  

 Într-o discuţie cu prietenul Alexandru Gica, încercam 

să-i răspund la întrebarea: de ce Macedonia?  Nu mai ştiu ce 

răspuns i-am dat atunci, însă, sigur, nu lipsea conotaţia 

poetică, alături de cea identitară. Atunci, când am scris 

„Steaua di doru”, nu exista în România o mişcare culturală 

armâneascâ, organizată, precum astăzi… O nuntă la muzeul 

satului, o serbare la un teatru, cu cântece şi dansuri… Cam 

atât… Vreau să precizez că nu exista nici un fel de 

„manipulare“ asupra mea, referitor la tema Macedonia. Nu era 

o temă de discuţie şi, pentru mine, atunci, Macedonia era 

spaţiul meu poetic… toposul în care mă regăseam, istoria care 

îmi dădea o certitudine pentru identitatea mea care, acum, 

maturizându-mă, începeam s-o conştientizez. Desigur, totul 

era numai instinct, „dukeari” (simţire), cum zicem noi… Nici 

o bază istorică… Eram convinsă că aparţin acelui topos pe 

care îl visam şi-l transpuneam în poemele mele. Acest topos 

poetic (Macedonia, Pindul) era atunci încă necunoscut de 

mine, necălcat… 
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Multă lume mi-a pus întrebarea referitor la „legătura” 

mea cu Macedonia… Este ca şi cum ai putea da răspuns la o 

iubire! Cu trecerea anilor, tema Macedonia a devenit una 

politică, mai ales de când a apărut conflictul între Grecia şi 

Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, acum Macedonia de 

Nord. Mediile sociale armâneşti au dezbătut cu patimă această 

temă, ştiind faptul că Armânii trăiesc şi în Grecia şi în 

Macedonia de Nord. Nu de puţine ori s-a ajuns la conflicte şi 

chiar stricări de prietenii… Înainte de a trece la o discuţie mai 

„ştiinţifică”, aş dori să spun că, poate, mai mulţi armâni din 

România se simt ca „macedoneni/makedoni” pentru că aşa au 

fost numiţi de la venirea lor în Cadrilater. În toate 

documentele sunt menţionati ca şi „colonişti macedoneni”! Si 

chiar astăzi sunt cunoscuţi sub acest nume şi mai puţin ca 

„armâni” sau „aromâni” – termenul academic. Îmi face o mare 

plăcere să discut cu tineri… Întrebarea aproape obsesivă care 

mi se pune: „suntem Makidoni”? Şi, dacă nu, ce suntem? Aici 

începe problema. Avem multe texte de istorie modernă, însă 

nu avem încă o istorie a începuturilor… Sunt neclare, 

nedocumentabile aceste începuturi? Însă, aşa este cu istoria 

tuturor popoarelor din Balcani… Însă, au rezolvat-o: 

academiile au scris-o cum au dorit! 

Şi ajungem la mult discutatul şi controversatul termen 

„makedon-armân”. Au existat chiar discuţii în care am fost 

acuzată că am inventat acest etnonim. Nimic mai fals! Când 

mi-am asumat, personal, acest etnonim numai în antologia de 

poezie armânâ, în ediţie bilingvă armână-franceză („Noi, 

poetslji a populiloru njits“, Brüxelles, 2007), am încercat şi să 

explic această opţiune. Şi nu am bănuit că va declanşa o 

asemenea dezbatere. De ani de zile… inutilă şi tendenţioasă…  

Ca membru activ, timp de 20 de ani, la Uniunea de 

Limbă shi Cultură Armână, Freiburg,  am participat la multe 

congrese internaţionale legate de problematica limbilor 

minoritare, la întâlniri la Consiliul Europei (Strasbourg) sau la 

Parlamentul European (Brüxelles), cu ocazia obţinerii 
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„Recomandării 1333 pentru Limba şi cultura Armână” (1997). 

Am constatat, cu acele ocazii, că există o problemă de 

percepţie, de identificare a noastră sub etnonimul „Armân”. 

Termenul „aromân” impus şi răspândit de lingvistica 

româneascâ şi în limbile de circulaţie internaţională ca 

„aromanian” (engl.), „aroumain”(fr.), duce uşor la confuzia cu 

„romanian”, „roumain” pentru că vocala „a” nu se prea aude. 

Alţii au spus: A, „Armenian”! Acesta a fost unul din motivele 

pentru care la Uniunea de Limbă şi Cultură Armână s-a dorit 

o „clarificare” pentru identificare.  

Şi, cum locul geografic ajută la o astfel de 

identificare, s-a propus etnonimul „Makedon-armân” (germ. 

„Mazedo-romanisch”), sustinuţi în acest demers şi de o 

tradiţie care nu poate fi ignorată. Prof. Vasile Barba a fost 

promotorul… Era convins că parte din identitatea armânâ este 

de sorginte macedoneană. Se poate vedea acest punct de 

vedere în multele articole publicate în „Zborlu a Nostru” şi cel 

mai concludent este „LIMBIDZÂRI”/ “Clarification”, ZN, 1-

2/2000. Aceste demersuri doreau ca în Fosta Republică 

Iugoslavă Macedonia armânii să obţină acelaşi drept de a se 

revendica precum slavii, «macedoneni»: «Slavo-makedoni» şi 

«makedon-armâni» sau «makedo-armâni».  

Trebuie precizat că acest etnonim a fost propus numai 

pentru o utilizare internaţională. De aceea scriam în prefaţa 

la antologia de poezie armână, în versiune bilingvă (armânâ-

franceză), „Noi, poetsljii a populiloru njits” (Brüxelles, 2007): 

„Se doreşte astăzi, printre mulţi armâni, recuperarea acestui 

termen ştiinţific care să fie utilizat ca termen internaţional 

unic de identificare: ex. „Makedonarmân” (fr., engl. 

„Macedonarmân”, germ. „Mazedoromanen”). Acest termen 

se doreşte   a fi utilizat numai în documentele internaţionale, 

pentru identificarea armânilor – cunoscuţi sub atâtea nume 

care produc o mare confuzie.” 
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Acest demers s-a bazat şi pe o tradiţie în lingvistica armână. 

Citez din prezentarea de la Universitatea Oradea: 

„ARMÂNII/MAKEDONARMÂNII – recuperarea 

identităţii în mileniul III”: 
„Mai dorim să precizăm că un termen foarte folosit de mulţi 

lingvişti români sau străini este „macedo/mazedo” – desigur 

cu referire la spaţiul etnogenezei armânilor: Macedonia 

antică. Astfel, prima gramatică armâneasca a lui M.Boiagi 

(Viena, 1813) avea titlul in germană „Romanische oder 

Macedonowlachische Sprachlehre” (în greacă „Gramatiki 

Romaniki/Makedonovlahiki”).  Monografia lui G. Weigand 

„Die Aromunen” (1895) avea ca subtitlu „Über das Volk der 

sogennanten MAKEDO-ROMANEN oder Tsintsaren”. În 

1942 Th. Capidan publica „Macedoromânii“; Tache 

Papahagi şi-a subintitulat monumentalul dicţionar 

„Dictionnaire Aroumain (Macédo-roumain). 

Matilda Caragiu-Marioţeanu în „UN DODECALOG AL 

AROMÂNILOR“ scria: 

“1. Aromânii (macedo-vlahii) şi limba lor maternă e x i s t ă 

astăzi şi de două mii de ani.” 

“10. Numele aromânilor trebuie să fie aromân şi macedo-

vlah.(…) Cercetătorii i-au denumit, mai ales, MACEDO-

ROMÂNI. Consider acest termen echivoc (cum am arătat şi 

mai sus, adevărul nr. 4) şi propun, de aceea, ca el să fie 

înlocuit prin MACEDO-VLAH, „compus“ pe care îl datorăm 

de altfel părintelui Gramaticii aromâne sau macedonovlahe, 

Mihaïl G. Boïagi, 1813 (mi-am permis să fac o mică 

rectificare: macedo-, în loc de macedono-, şi să adaug o 

trăsătură de unire). Faptul de a folosi elementul macedo- nu 

trebuie să-i supere pe cei din Ţările balcanice: această 

denumire este folosită de cel puţin 200 de ani (exemplul lui 

Boïagi, 1813). Acest element, urmat de numele etnic, exclude 

orice confuzie: macedo-slav este altceva decât macedo-vlah 

etc. Dimpotrivă, utilizarea termenului Macedonia/Makedonia, 

ca şi adjectivul corespunzător macedonean/ makedonski 
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crează multe confuzii. Se ştie că Makedonía este... „une 

macédoine/ salade de fruits, de légumes“, adică un amestec 

de populaţii. Tocmai de aceea, pentru ca informaţia 

individualizatoare a numelui etnic să fie păstrată intactă 

(altfel spus: pentru a se evita orice confuzie), trebuie ori să se 

dea alte nume, ori să se adauge la numele etnic un atribut 

situaţional. A da numele Makedónia unei republici slave 

create după război şi care are frontieră cu o provincie 

grecească (las la o parte aspectul istoric al problemei) care 

se numeşte tot Makedhonía înseamnă a crea confuzie (…) 

În 1997 Matilda Caragiu publică „Dicţionar Aromân 

(Macedo-Vlah)”. Ciudat este că nu a existat nici o reacţie 

negativă la această propunere a prof. Matilda Caragiu-

Marioţeanu – propunere care a generat acel atât de discutat si 

stigmatizat „makedon-armân”. Ştiind că „vlah = armân”, 

etnonimul propus de prof. Matilda Caragiu-Marioţeanu este, 

practic, acelaşi cu „makedon-armân”!   În lingvistica germană 

se foloseşte termenul „Aromunisch” (impus de Gustav 

Weigand) însă şi termenul „Mazedo-Romanen” (precum 

Rheto-Romanen din Elveţia). Începând cu anul 1987, prof. 

Vasile Barba a numit revista „Zborlu a Nostru” din Freiburg, 

în germană „Mazedo-romanische kulturelle Zeitschrift”. 

Trebuie să recunoaştem că avem o  mare problemă cu 

etnonimul nostru pentru lumea internaţională şi că, de fiecare 

dată, trebuie să ţinem o mică lecţie de istorie pentru a înţelege 

străinul că nu suntem: români sau armeni…   

Nu prea am înţeles de ce s-au făcut atâtea discuţii 

pentru un termen, atâta timp cât nu a fost utilizat oficial de 

asociaţiile armâneşti din România care sunt: „FARA 

ARMÂNEASCÂ“ („Comunitatea Armână din România”); 

„Consiliul Tinerilor Armâni din România”, „Societatea 

Culturală Aromână” din Bucureşti. Şi chiar şi organismul 

interbalcanic este acum „Consiliul a Armânjiloru”! Poate că 

se va ajunge cândva la un consens… pentru folosirea 
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internaţională a etnonimului cu care ne definim noi înşine: 

ARMÂN/ARMÂNJI!  

Însă, ştim că, în lumea armânească, consensul este un 

deziderat greu de atins… Răspândiţi în mai multe state 

naţionale, formaţi în culturi diferite, armânii au trăit separaţi 

până la schimbările politice de la sfârşitul secolului 20. Lipsa 

dialogului între ei a dus, inevitabil, şi la luări de decizii, din 

partea unor organizaţii active pentru păstrarea limbii şi culturii 

armâne, neacceptate de alţii...  

În ultima vreme, pe reţelele de socializare sunt multe 

grupuri armâneşti cu numele „Makedon“. Este dreptul lor de 

a-şi revendica această identitate şi nimeni nu-i poate 

împiedica… De ce o etnie slavă poate să-şi revendice o 

identitate „macedoneană” şi de ce n-ar avea dreptul armânii la 

acelaşi demers? Este întrebarea care şi-o pun mulţi… Trebuie 

să recunoaştem că „problema macedoneană” a devenit una 

politică din momentul înfiinţării republicii care acum poartă 

oficial numele de Macedonia de Nord. Sunt veşnicele 

probleme balcanice, multe nerezolvate, altele rezolvate 

arbitrar – de aici permanenta stare de „conflict” mocnit… 

Dacă înţelegerea de la Prespa va rezolva problema 

macedoneană, rămâne de văzut. Însă, sunt convinsă: numai 

integrarea Balcanilor de Vest într-o Europă Unită poate 

rezolva şi „salata macedoneană”! Este un proces de durată, 

însă aşa este în istorie!    

Oricum, începutul de secol 21 ne găseşte într-o 

situaţie mai bună, în sensul că schimburile de idei între noi, 

vizitele reciproce, ne fac să regândim multe lucruri legate de 

strategia viitorului limbii şi culturii noastre. Şi, poate, să fie 

evitate şi unele erori. Într-o activitate, o luptă, începută de la 

zero, într-o dimensiune nouă, europeană, este nevoie de 

conlucrare, de consens. 

Într-adevăr, dificilă situaţie cu care nu se confruntă 

nici o altă etnie balcanică! Însă, tot ce s-a întâmplat în lumea 

armânească, în ultimii 30 de ani, ne face să fim optimişti.  
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Noi, Vlahii, suntem copiii întâmplării
12

 

 

Emilian Mărgărit 

 

Am pornit cu intenția de a redacta un „Manifest al 

Aromânilor” fiind convins de necesitatea de a abandona 

întrebările „clasice” despre teritoriu, stat, etnie, națiune pentru 

a găsi curajul de a gândi împreună, în rândul celor care ne 

spunem și aromâni, o formulă de continuitate comunitară. Ca 

modalitate de prezentare, manifestul face cunoscută mai 

degrabă o stare de fapt și mai puțin o teorie; punctul său forte 

este capacitatea de a trasa o posibilă devenire; (mai) pot forma 

aromânii, în pofida răspândirii lor geografice, diferențelor 

specifice și a apartenențelor etatice, o comunitate? 

 

Prin „aromâni” am în vedere grupuri lingvistice, care 

se identifică și se diferențiază, în același timp, în „sub-

dialecte” (Pindean, Gramuștean, Fârșirot), din Albania, 

Grecia, Macedonia, România, Serbia, Bulgaria; ca și cei care 

trăiesc în America, Australia, Franța sau Germania. Ar fi 

tardiv și inutil trasarea unui teritoriu pe care aromânii ar fi 

trebuit să-l revendice, fie luând în calcul și încercările din 

timpul războaielor mondiale ale unor auto-proclamați 

reprezentanți ai comunităților. Există totuși un topos originar 

în imaginarul colectiv al aromânilor (cât și suficiente 

argumente istoriografice), regiunea muntoasă a Pindului. 

Nu cred că s-a pus problema unei „națiuni” în 

interiorul comunităților de aromâni, odată cu fărâmițarea 

                                                           
12

 Un frumos proverb grecesc (ʻΗμεîς oί Βλάχοι ϋπως λάχηi’) pe 

care l-am găsit menționat ca subtitlu al capitolului X (“We Vlachs 
are the Children of Chance”) al lucrării „The Nomads of the Balkans. 
An account of life and customs among the Vlachs of northern 
Pindus” (Methuen& Co, London, 1914) aparținând autorilor A. J. B. 
Wace și M.S. Thomson. 
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imperiului Otoman, pentru că nu avea cum să existe o astfel 

de problemă identitară;  conștiință istorică a comunităților de 

aromâni s-a format sub o determinare mai laxă, legată poate 

de un modus vivendi semi-nomad (din varii motive, cum ar fi 

distrugerea metropolei Moscopole la finele secolului XVIII, 

profilul profesional și socio-cultural etc.) în interiorul 

peninsulei Balcanice. O astfel de disparitate constitutivă a 

aromânilor reiese din aceea că fiecare grup/sat a ales să fie de 

partea unei majorități lingvistice cu care avea cele mai multe 

afinități sau interese
i
, după războaiele balcanice și odată cu 

finele războiului dintre Grecia și Turcia și pacea din 1923, 

care a dus la migrația unor comunități semnificative
ii
 din 

Grecia și Bulgaria în Romania. În sânul comunităților au 

existat tabere pro-grecești, pro-române, pro-aromâne etc., ce 

s-au radicalizat odată cu formarea statelor națiune în peninsula 

Balcanică, ca urmare a trecerii implicite în logică binară a 

statului-națiune, care excludea posibilitatea de a fi și vlah și 

grec și etc. Această re-orientare după logica formării statelor-

națiune a dus la disoluția spiritului cosmopolit al 

comunităților aromânești oprind, prin granițele nou formate, 

posibilitatea de a menține legăturile profesionale, comerciale 

și culturale în toată peninsula Balcanică și deci „ethosul 

aromânesc” (bana armânească). 

Anterior formării statelor-națiune din Balcani, limba 

nu a constituit un factor de identitate etnică conflictuală, nici 

nu avea de ce. De reținut faptul că vlahii se considerau „elini” 

alături de greci, mizând deci pe un mod comun de existență pe 

teritoriul Eladei. Diferențele lingvistice au început să 

constituie diferențe etnice odată cu luptele statelor balcanice 

pentru împărțirea fostului teritoriu Otoman și cu 

instituționalizarea unei limbi de stat impusă ca necesară prin 

raportarea la o națiune etnic și confesional non-eterogenă. Nu 

ar fi firesc să înțelegem că vlahii erau și greci pentru simplul 

fapt că au împărțit același spațiu în ciuda diferențelor 

culturale, ca să nu mai vorbim de faptul că luptaseră împreună 



 

92 
 

pentru independența Greciei la începutul secolului XIX? Nu 

cumva ideologia naționalistă sub care s-a consfințit conceptul 

de cetățenie a fost cauza dispariției comunităților de aromâni 

(și nu numai) din peninsula Balcanică? Întrebarea este 

retorică, desigur, însă indică ceea ce trebuie depășit, 

întrebarea cu privire la „Ce sunt aromânii?”. 

 

O întrebare nefericită 

 

Această formulă interogativă este inerentă logicii 

ideologiei naționaliste sub care s-au constituit statele-națiuni 

din peninsula Balcanică, un model etatic ce leagă în mod 

consubstanțial nația, religia, limba și teritoriul, și al căror 

răspuns ( la întrebarea „Ce sunt aromânii?”) variază în funcție 

de interesul propriei istorii naționale și a raporturilor 

diplomatice. Mai mult, dacă coborâm pe linia studiului ADN, 

ca modalitate biologică de a fundamenta „genetic” sau 

„rasial” identitatea unui popor, observăm și mai mult lipsa de 

sens a unei astfel de întrebări, dar și originea pur ideologică a 

problemei.
iii
 În ce privește stadiul lingvistic, diferențele sunt 

oricum înțelese/anulate pe axa limbă (centru) – dialect. Să ne 

gândim la ce vrea să spună judecata „limba română are ca 

dialecte limba aromână, megleno-română și istro-română”. 

Anume, că împreună, adică toate patru, formează grupul 

lingvistic „român” fără a presupune suprapunerea cu statul 

națiune – român? Sau faptul că sunt reductibile la limba 

română și deci că aceste „minorități” cvasi-lingvistice sunt 

românești și deci aparțin ca cetățenie și expresie culturală 

statului român? Nu asta spune de fapt LEGEA nr. 299 din 13 

noiembrie 2007
iv
? 

Nu vreau să neg rezultatele și importanța cercetărilor 

istorice, antropologice și filologice cu privire la aromâni, 

afirm doar că trebuie, în afara prudenței epistemologice, să 

înțelegem că scopul nostru nu este să fim incluși în muzeele 

etnografice, ci să avem un viitor împreună (bană deadun). 
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Este firesc ca întrebările statelor-națiune să fie și întrebările 

sau frământările unor comunități lingvistice? Oare nu acesta 

este motivul pentru care noi aromânii ne trăim „alienarea” ca 

sindrom al legitimării? Nu este mai degrabă important să fim 

atenți la factorii de identitate comunitari, axați pe limbă și 

culturi împărtășite, pentru a vedea ce mai putem păstra, pune 

și avea în comun? 

Al doilea aspect al rațiunii pentru care întrebarea „Ce 

sunt aromânii?” trebuie depășită ține de aspectul ei practic, 

anume că nu poate furniza o soluție comunitară, constituind 

mai degrabă o sursă permanentă de conflict. O perspectivă 

sincretică și pacificatoare a aromânilor cu privire la ei înșiși 

(ce sunt, apartenență și viitor) este aproape imposibil de 

formulat pentru că adună o serie de conflicte de nedepășit. 

Dacă privim atent, o astfel de perspectivă concatenează două 

straturi de contradicții: 

 

I) Sensurile emise de diferitele comunități din Grecia, 

Macedonia, Albania, Bulgaria, România etc., care își 

afirmă particularitatea geografică, istorică și 

lingvistică prin răspunsuri diferite oferite la 

întrebările: Cine suntem noi? Care este elementul 

nostru identitar? Ce înseamnă comunitatea 

aromânilor? 

II) Istoriografia națională a statelor din peninsula 

Balcanică în care problema este trasată/clasată prin 

întrebările: Ce sunt aromânii? Care este forma de 

organizare prin care „aromânii” trebuie/pot/au voie să 

se înțeleagă ca și comunitate? și a căror răspuns este 

legat de saga formării statului națiune și deci de 

necesitatea de a viza un popor non-eterogen 

(lingvistic, etnic, religios) căruia să-i corespundă un 

spațiu geografic și istoric continuu și compact.    
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Aceste straturi de sens cu privire la comunitatea 

aromânilor se suprapun,  se contrazic și formează tabere în 

rândul comunităților, care vor să-și fundeze o imagine de sine, 

oricum ar fi, diferită totuși de cetățenia statului de care 

aparțin. Ce vor să obțină, la urma urmelor, toți participanții 

acestor dispute, dacă nu o versiune care să armonizeze o 

presupusă viziune istorică a unui stat-națiune cu o presupusă 

imagine de sine a comunității? Care comunitate când de la 

bun început vorbim de comunități (de aromâni) după cum 

ne indică și „sub-dialectele”? Dacă ținem cont de 

internalizarea discursului istoric acceptată în familiile 

aromâne ca soluție pentru a evita conflictele inevitabile cu 

politicile educaționale naționaliste, atunci este evident că 

posibilitatea unui dialog inter-comunitar trebuie să înceapă de 

la alte premise, ca de altfel și petițiile pentru recunoașterea 

aromânilor. Căutarea unei origini care să justifice și să 

legitimeze orice pretenție la diferență este o aporie de factură 

ideologică, implicită istoriei oficiale a statelor din peninsula 

Balcanică, prin care trecutul originar (mitul sângelui) și 

fantasmatic (etno-geneză) al unei comunități este mai 

important decât prezentul hibrid și real al comunităților
13

.  

 

 

                                                           
13 Așa numitele etno-geneze sau mi(t)opii discusive a purității vlahilor, 

care au descins eroic din legiunile romane, greci latinizați, dacii latinizați de 
dincolo de Dunăre, iliri-traci latinizați, trib macedonean (poveștile cu 
Alexandru Macedon) etc. formează o pâclă ideologică densă a scolasticii 
celor interesați să găsească o soluție „problemei aromânești”. Singura 
problemă este însuși rostul unor astfel de căutări în rândul aromânilor. 
Dacă prin absurd s-ar dovedi că am fi venit din Sicilia acum 1839 de ani, 8 
luni și 12 zile ar urma că pentru a fi „aromâni adevărați” ar trebui să ne 
întoarcem în Sicilia? Să vorbim italiana sau siciliana? Să cerem statelor în 
care suntem cetățeni să ne recunoască ca minoritate „italiană”? etc. 
Morala este că astfel de cercetări nu ne ajută nici să păstrăm limba nici să 
avem un teren comun pentru a re-înnoda comunitățile de aromâni. 



 

95 
 

Comunitate și stat-națiune 

 

Statul-Națiune ca paradigmă de înțelegere a unei 

comunități
v
, produce o serie de echivalări și excluderi 

dezastruoase pentru teritorii conlocuite de grupuri lingvistice, 

confesionale și etnice diferite. În acest cadru politic, națiunea 

este reprezentată de un grup etnic, lingvistic și confesional 

omogen a cărui pretenție asupra unui teritoriu este dovedită 

istoric, lingvistic și geografic (continuate pe teritoriu, 

demografie etc). De aici importanța și conflictul permanent al 

istoriilor naționale, al hărților, al tratatelor lingvistice dar și al 

dreptului minorităților, indiferent că vorbim de registrul 

occidental al naționalismului „civic” sau de cel „estic” al 

naționalismului etno-cultural.    

Poate că încă nu este clar: dreptul minorităților  a fost  

o consecință directă a reconfigurării Europei după Primul 

Război Mondial, ca necesitate de a stăvili și deci implicit de a 

recunoaște impulsul „genocidal” al statelor nou formate, în 

special în centrul Europei și în Peninsula Balcanică, zone cu 

mix de populații
vi
. Acest drept generează însă mai multe 

probleme decât rezolvă pentru că acționează ca o garanție și 

putere temporară de a transforma  pretențiile teritoriale ale 

unei minorități în politici de recunoaștere și conservare, prin 

acordarea unor facilități de factură culturală. Orice stat este 

conștient că o nouă situație istorică poate re-contextualiza 

pretențiile teritoriale, iar situația din fosta Iugoslavie este cel 

mai bun exemplu în acest sens. Inerența binomului etnic 

majoritate-minoritate în funcționarea statului-națiune este 

sursa acestui conflict de nedepășit.  

 

Minoritate lingvistică 

 

Observația lui Thede Kahl  cu privire la aromâni și 

necesitatea de  ajunge la o „conștiință proprie” ca națiune (o 

credință împărtășită de majoritatea asociațiilor de aromâni) 
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este o pistă greșită prin faptul că împrumută o logică 

naționalistă străină spiritului prin care comunitățile de 

aromâni au trăit. Nu se poate vorbi de o națiune aromânească 

pentru că este evident că aromânii și-au perceput și cultivat 

constant diferențele; nu a existat o „comunitate de destin” care 

să lupte pentru autodeterminare, dimpotrivă comunitățile s-au 

poziționat independent și chiar opozitiv în conflictele 

balcanice în funcție de propriile raporturi culturale, religioase, 

ideologice și profesionale. Nu cred că este vorba de o 

inadaptare la contextul politic al secolului XX, ci mai degrabă 

de continuarea unei strategii practice de conviețuire, care nu a 

mai putut funcționa odată cu apariția statelor-națiune în 

Balcani.  Ceea ce se cere acum este,  pe de o parte, 

reconfigurarea conceptului de cetățenie (cum ar trebui să 

funcționeze cetățenia europeană la nivelul Uniunii Europene) 

în care narațiunea etnogenezei să fie estompată, iar pe de altă 

parte, o politică activă a asociațiilor de aromâni pentru a 

forma rețele pe baze strict economice și culturale.Voi rezuma 

câteva date istorice larg acceptate
vii

 despre aromâni pentru a 

întări cele afirmate. 

 

a. Exonimul „vlah” trimite la percepția nediferențiată a unor 

populații care prezintă o caracteristică fundamentală în ce 

privește limba lor, legătura cu limba latina și implicit a 

unei relații istorice cu lumea latină; 

b. Caracterul „fragmentar” de organizare (nomad sau semi-

nomad) a condus la o distribuție neuniformă a populațiilor 

aromâne în peninsula Balcanică (cu precădere în zonele 

muntoase ale Pindului), după cum denotă, în acest sens, 

numele de familie, toponimia satelor, descrierile celor 

care traversau zonele, istoriile comunităților. 

c. Diversitatea constitutivă a comunităților de aromâni, 

atestată de cele trei forme de expresie prin care există ca 

limbă, Fărșerot, Pindean, Grămuștean (dar și alte variații 

în interiorul acestora). Prin „comunitate” ne referim, prin 
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urmare, la o formulă de co-existență a unei multiplicități, 

în care limba/ cultura cunoaște variații în funcție de gradul 

de interacțiune cu alte comunități lingvistice (majoritare, 

de dominație, asemănătoare). 

d. Tradiția în rândul comunităților era transmisă oral, fapt ce 

explică complexitatea narativă cât și multiplele straturi de 

apartenență ale familiilor (dialect, loc, sat, încrengăturile 

familiale) și deci a memoriilor colective întrețesute 

(micro-istorii). De aici, importanța cântecului (polifonic) 

pentru comunitate, vehicul cultural al memoriei 

comunităților (sate, zone, evenimente comunitare etc.). 

 

Prin urmare se poate spune despre „aromâni” că formau 

un model  de comunitate relațională și non-ierarhizată al 

unor grupuri lingvistice cu elemente comune dar și cu 

suficiente elemente de diferențiere (vocabular, practici 

profesionale si culturale) - fapt ce explică conflictul, 

tratativele și necesitatea de diferențiere continuă din sânul 

comunității de aromâni. Identitatea lor era percepută 

nediferențiat din exterior (exonime), însă nu la fel și din 

interior (endonime). Conceptul de „rizom” pare a fi cel mai 

potrivit instrument pentru a înțelege maniera în care funcționa 

dinamica identitară a rețelelor de comunități aromâne din 

regiune Balcanică: „... orice punct al unui rizom poate fi – și 

trebuie să fie – conectat la oricare altul. Lucrurile se petrec 

într-un cu totul alt mod decât în cazul arborelui și al rădăcinii 

care fixează un punct, o ordine. O verigă semiotică este 

asemenea unui tubercul care aglomerează acte dintre cele mai 

diverse, atât lingvistice cât și perceptive, mimice, gestuale, 

cogitative: nu există nici limbă în sine, nici universalitatea 

limbajului, ci o conlucrare între niște dialecte, niște graiuri, 

niște argouri, niște limbi speciale.”
viii

 Utilizarea acestui 

concept este utilă pentru a: 1) bloca funcția determinativă a 

modelului istoric și politic al statului-națiune, ca aparat de 

organizare centralizat și ierarhic, cu o logică binară de 
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fundamentare a unei comunități; 2) ne scăpa de „misiunea” de 

a gândi salvarea în termeni de națiune cu „drepturi” asupra 

unui teritoriu; 3) concepe comunitatea aromânilor în afara 

binomului etnic majoritate-minoritate.  

Cel mai important aspect în ceea ce privește 

continuitatea unui comunități este memoria colectivă; Maurice 

Halbwachs, autorul acestui concept, subliniază raportul 

interpretativ pe care îl avem, individual și colectiv, cu 

trecutul. Memoria colectivă este în mod esențial o 

reconstrucție a trecutului în lumina prezentului.
ix
 Modalitățile 

prin care pot fi antrenate și reconectate în prezent memoriile 

comunităților disparate țin de dezvoltarea unei strategii 

comune la nivel de asociații. Cel mai important pas este 

recunoașterea aromânilor ca minoritate lingvistică pentru a 

putea accesa surse de finanțare naționale destinate conservării 

și transmiterii tradițiilor și a limbi, cu diferențele de vocabular 

existente, în Grecia, România, Bulgaria și Serbia. Este util să 

gândim proiectiv o „comunitate a aromânilor” plecând de la o 

rețea a asociaților, care să asigure liantul cultural, însă și mai 

important, să faciliteze cooperarea economică transnațională a 

aromânilor cu spirit antreprenorial.   

 

În loc de concluzie voi reveni la proverbul grecesc, 

titlul acestui text. Ce legătură stabilește între regimul 

întâmplării și cel al vlahilor? În primul rând, întâmplarea ține 

de contingență și face trimitere la imanența istoriei. Ceea ce 

ține de „natura” vlahilor reiese deci din arbitrariul 

relaționărilor (nomazi).  În al doilea rând, problemele care 

apar în acest regim reclamă, pentru a fi soluționate, tactici 

menite a transforma arbitrariul întâlnirilor (date de coexistența 

în medii politice, socio-culturale și lingvistice diferite) în 

contextele favorabile vieții comunităților. Se știe că aromânii 

erau poligloți și atașați, în egală măsură, atât față de tradițiile 

propriilor comunități cât și față de cele ale grupului majoritar 

cu care conviețuiau. Nu existau contradicții, ci doar diferențe 
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care duceau constant la tratative atât în interior cât în exterior 

(încuscriri, comerț, păstorit etc.) A păstra și respecta 

diferențele, a crește familia dar și comunitatea erau reguli 

simple de coexistență. Sensul acestui proverb în 2019 este mai 

mult un avertisment: trecerea de la întâmplare la necesitate, 

prin acceptarea ideologiei naționaliste cu toate implicațiile 

menționate, înseamnă resemnare și acceptarea sfârșitului. 

Însă, dacă plecăm de la ce mai putem pune pentru a fi 

împreună și redescoperim fructele întâmplării (politicile și 

fondurile Uniunii Europene, minoritate lingvistică etc.) este 

posibil să ne regăsim iar propria copilărie istorică.   
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