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Protu zboru 

 

Tu 19-li di Andreu 2019, s-ancljdu 20 anj di lucru a 

Sutsatâljei SCA (Sutsata Culturalâ Armâneascâ). Sigura, 

Sutsata fu thimiliusitâ pi 5-li di Martsu 1990 (tsi va s-dzâcâ, 

pisti ma putsânu di 3 meshi, ea ncljdi 30 anj di bană). Ama nu 

avem tsi sâ spunem tră anjlji 1990-1999, câ nu s-adră tsiva. 

Atselj anj nu putem sâ-lj luăm tu tamam. Aesta exighiseashti 

numa a cartiljei.  

Vrui si-adaru unâ turlie di cronică tră aeshtsâ 20 anj di 

lucru a Sutsatâljei. Nu avui multu chiro ama vrui s-tinjsimu, 

fârâ di alta, aestâ yiurtie cu unâ carti tră isturia a Sutsatâljei. 

Avui tu minti s-armânâ angrăpsitâ numa la tuts atselj tsi 

adrarâ copusu la SCA. Aveam frixea câ multi lucri „njits” va 

si s-chearâ shi va s-hibâ zori ti atselj ditu yinitoru s-ducheascâ 

tsi s-featsi tu aeshtsâ 20 anj. 

Mi minduii s-higu tu carti pirmithi, minduieri shi 

entipusi di la câtu cama multsâ ditu oaminjlji tsi furâ mintits 

tu lucurlu SCA. Feciu unu apelu publicu tră texte. Pi niscântsâ 

di atselj tsi avurâ thesi la Sutsatâ âlj câftai personal. Niscântsâ 

pitricurâ texte, altsâ nu. Vahi, di vârâoarâ, cându va s-avemu 

mărtiriili la tuts cari furâ ligats di SCA, va s-avem unâ isturie 

ma bunâ. Avem texte di la oaminj cari furâ tu cumândăseari 

ama sh-di la membri di aradă. Avum tihea s-apruchem cărtsâ 

sh-di la niscântsâ armânj cari furâ oaspits la noi. 

Tră forma a cartiljei mi minduii s-hibâ unu hiru 

aroshu, cari si-aspunâ cronoloyicu isturia a Sutsatâljei. Atsea 

easti „boatsea” a mea. Tu niscânti locuri hipshu niscânti 

documenti. Tu alti locuri hipshu mărtiriili a oaminjlor tsi 

suntu adushi aminti aclo. Tsi va s-dzâcâ, aestâ carti easti 

colectivă. Angrâpsearea nu easti omogenă (tu tsi mutreashti 

gramili). Alâsai nialâxiti ngrâpserili. 

Avui sh-un cheadicu personal. Atsea câ avui sh-mini 

thesi la Sutsatâ, poati câ-nj alăxi perspectiva. Amu nădia câ 

putui s-armânu obiectiv. Unu altu lucru tsi mi ndirseashti easti 
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atsea câ suntu niscânti alâvdări tră mini tu carti. Easti unu 

pirazmo. Vâ dzâcu ndreptu: canâ di noi nu adră câtu prindea 

ta s-armânâ tu banâ cultura shi lumea armâneascâ. 

Easti unâ xichi tu aestâ carti. Nu suntu aspusi numili a 

oaminjlor cari agiutarâ Sutsata cu pâradz. Va s-eara ghini sâ-lj 

tinjseamu tuts cari nâ andrupârâ. Fu mari frixea câ va s-

agârshim numa la cariva shi va s-adrăm amârtie. Mashi vrem 

s-lâ spunem tinjia a noastrâ shi vrearea câ agiutarâ aestâ 

Sutsatâ culturală. 

Nu mi afirii s-ngrâpsescu sh-di tensiunili, câvgadzli 

tsi furâ la Sutsatâ. Ma marli cheadicu tră mutarea a unâljei 

sutsati armâneascâ easti adratu di câsurili sh-hărili a noastri: 

himu independentsâ, avemu personalitate, nu himu 

disciplinats. Tuti aestea li stăvrusimu tu cilâstâserili a noastri. 

Atsea câ nâ adrămu unu fuljeauă tu câsica a noastâ ditu 

sucachea Vasile Lascăr easti nai ma bunâ yitrie tră lângorili a 

noastri. Aclo himu deadun. 

Avemu borgea s-tsânemu cultura shi lumea 

armâneascâ tu bană câtu cama multu! 

 

 

Alexandru Gica 
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Ahurhita. 5 di Martsu 1990 

 

Sutsata Culturalâ Armâneascâ (SCA) fu thimiliusitâ 

tu ahurhita alu 1990, tu hâshtea di dupâ ximutarea ditu 

Andreu 1989. Cu tuti câ SCA amintă unu statutu juridicu tu 5-

li di Martsu 1990, cumândâsearea a Sutsatâljei apufusi unâ 

altâ cali. Câ tse lâ si pâru câ va s-hibâ ma ghini s-aibâ unu 

tricut tsi si spunâ anami (shi la urnimia a avucatsloru Atanasie 

Nasta shi Stere Muceanu), s-loă apofasea s-hibâ xanaanyiatâ 

SCMR – Sutsata di Culturâ Macedo-Română (tsi fu adrată tu 

anlu 1879 sh-tsi amintă statutu juridic tu 1880). Ashi s-featsi 

câ tu 12-li di aprilu 1990, Giudicâtoria di la Sectorlu I, 

Bucureshti, apufusi câ SCMR nu-shi chiru statutlu juridicu shi 

poati s-lucreadzâ. Tuts avea agârshitâ di SCA, actili avea 

armasâ la Nicolae Saramandu. Ma-nghiosu aspunemu niscânti 

documenti tsi pot s-limpidzascâ niheamâ isturia a alushtor anj.  

 
Proces verbal încheiat astăzi, 12 februarie 1990 

 

Subsemnaţii, membri ai Comitetului de iniţiativă 

şi membri fondatori, conform tabelului ce face parte 

integrantă din prezentul,   

avînd în vedere că un număr de oameni de cultură 

consideră necesară crearea unei societăţi culturale ca să 

contribuie la conservarea graiului şi tradiţiile specifice 

aromânilor, la afirmarea lor pe plan cultural,  

avînd în vedere că în ţara noastra a funcţionat, 

începînd cu anul 1880, Societatea de cultură macedo-

română, desfiinţată în 1949,  

avînd în vedere perspectivele create astăzi în 

România pentru afirmarea plenară pe plan cultural, în 

condiţii de libertate şi democraţie,  

din dorinţa de a pune în lumină contribuţia 

aromânilor la patrimoniul spiritual balcanic şi european,  

din dorinţa de a contribui la ridicarea prestigiului 

ţării în lume, conştienţi fiind de îndatorirea ce ne revine de 

a salva de la dispariţie patrimoniul cultural al aromânilor, 



 

8 
 

ne constituim în SOCIETATEA CULTURALĂ 

AROMÂNÂ. 

În acest scop, am discutat şi adoptat, la şedinţa de 

constituire, STATUTUL Societăţii. Stabilim sediul central 

provizoriu în Bucureşti, str. Slătineanu, nr. 16, sectorul 1, 

telefon 119868. Împuternicim să se ocupe de constituirea 

legală a Societăţii, în faţa autorităţilor, pe:  

Nasta Atanasie – consilier juridic (scriitor) 

Cândroveanu Hristu – scriitor 

Dr. Nicolae Saramandu – cercetător şt. principal 

Dr. Şaguna Dan-Drosu – lector universitar,  

care semnează valabil în numele Comitetului de iniţiativă. 

Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal în 7 

exemplare1. 

  

Tu documenti apari shi lista di adeziuni2. Tu 27-li di 

Shcurtu 1990, Societatea Culturală Aromână (SCA) adră 

câftari la Giudicu ta s-hibâ pricunuscutâ juridicu. Tu aestu 

actu si-aspuni câ cumândâsearea ali Sutsati va s-hibâ 

asiguripsitâ „provizoriu” di Atanasie Nasta, Nicolae 

Saramandu, Hristu Cândroveanu, Romulus Vulcănescu, Dan-

Drosu Şaguna, Enache Puiu, Nicolae Popescu-Vaidomir, 

Gheorghe Beca, Justin Tambozi, Gheorghe Saramandu. Tu 5 

di Martsu 1990, SCA, reprezentată di Gheorghe Saramandu 

(afen-su alu Nicolae Saramandu), apruche pricunushtearea 

(„ca persoană juridică”) la Giudicu. 

Câ sutsatili SCA shi SCMR furâ adrati di idyili 

oaminj easti limpidu. S-veadi aesta sh-ditu cumândâsearea tu 

cari eara idyili oaminj (Nasta, Cândroveanu shi Saramandu) 

cum sh-ditu statutlu a sutsatiloru, tsi eara aproapea idyiul. 

Aspunem aoa mashi protlu articol: 

 
1 Dinâpoi easti unâ frândzâ cu simnăturili alu: Romulus Vulcănescu, 
N. Saramandu, H. Cândroveanu, Justin Tambozi, Enache Puiu, 
Gheorghe Beca shi Gheorghe Saramandu. 
2 Tu atsea angrăpsitâ di mânâ suntu 84 di oaminj, pi atsea bâtutâ la 
machină suntu mash 34. 
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Societatea Culturală Aromână (respectiv Societatea de 

Cultură Macedo-Română) este o asociaţie nelucrativă, fără 

caracter politic, care îşi propune să contribuie la 

conservarea şi cultivarea3 graiului, a tradiţiilor specifice şi a 

culturii aromânilor, să sprijine contactele umane şi 

legăturile culturale ale aromânilor, păstrarea unităţii lor 

spirituale. Societatea va promova buna înţelegere cu 

popoarele balcanice, cu popoarele altor ţări, în mijlocul 

cărora aromânii trăiesc şi îşi desfăşoară activitatea. 

 

Xana-amintarea. 1999 

 
„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 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 

organizăm 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.” 

 

Ashi zugrâpsea Custica Canacheu (tu unu interviu 

adratu tu 18-li di maiu 2019) cum s-xanaamintă Sutsata 

 
3 Aoa easti singura dyeafurauă. Tu statutlu di la Societatea di 
Cultură Macedo-Română nu apari zborlu „cultivarea”. 



 

10 
 

Culturală Armâneascâ (SCA). Tu prot shi 4 di andreu 1999 si 

featsirâ doauă andamusi a Comitetlui di Initsiativă tră 

alidzearea a Consiliului di Cumândâseari a Sutsatâljei. 

Andamusea di alidzeri si featsi tu dzua 19 di andreu 1999 (tu 

sala S.C. Electrica S.A. di Bucureşti). Fu aleptu unu Comitetu 

Director, tu cari intrarâ 15 oaminj: Marilena Bara, Evantia 

Bozgan, Yioryi Buicliu, Iancu Cepi, Tana Chebici, Alexandru 

Gica, Dima Grasu, Tana Nutsu, Irina Paris, Mihai Parishcu, 

Dumitru Piceava, Aurica Piha, Mihai Tugearu (dichiyorlu), 

Cociu Tulică, Gheorghe Zbuchea. Prezidentu fu aleptu 

Custica Canacheu, vitse-prezidentu eara Oani Nicolae iara 

secretar (grămăticu) eara Tashcu Lala. Lala, tu unu articol 

angrăpsitu tu revista Bana Armâneascâ (numirlu 19, 2000, 

frândza 28) zugrăpsea aesti alidzeri shi aspunea tu bitisitâ:  

 
Cu aestâ furnjii fu dimândat shi protlu scupo a 

Sutsatâljei: pâstrarea shi fâtsearea cunuscutâ a axiilor 

culturali armâneshtsâ shi creashtirea a ligâturilor cu 

Armânjlji dit Balcan sh-di pisti tut. S-nâ bâneadzâ Sutsata! 

 

Câ tse apufusi Nicolae Saramandu s-da tăpiili SCA a 

tinirloru tsi cilâstâsea tu anlu 1999 ta s-adarâ unâ sutsatâ 

armâneascâ? Putem s-duchim furnjili? 

Exighisea aspusâ di C. Canacheu easti atsea câ alu N. 

Saramandu nu-lu arisea atsea câ SCMR (sutsata iu nâsu fu 

secretaru) nu adra lucru. Unâ njicâ paradigmă tsi aspuni câ 

SCMR nu adra lucru: dupâ Adunarea Ghenerală ditu 1994, 

tricurâ 5 anj pânâ si featsi unâ altâ Adunari. Tu 11 di 

yismăciun 1999, SCMR adră alidzeri, iu fu aleptu diznău tu 

thesea di prezidentu Mihai Bileca.  

Unâ altâ exighisi posibilă easti atsea câ domnul 

Saramandu, tsi tsânea lectsii di limbă armâneascâ tră 

redactorilji di la sectsia armâneascâ di la RRI (Radio România 

Internaţional), avdzâ di la Tashcu Lala di sinferlu tsi-lu au 

niscântsâ armânj ta s-lucreadzâ tră lumea armâneascâ shi ashi 
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apufusi s-agiută shi nâsu aestâ minari pritu tăpiili SCA, tsi 

avea armasâ la elu ditu anlu 1990. 

Nica una exighisi posibilă tră apofasea a domnului 

Saramandu: nistrâxeri personali cu Hristu Cândroveanu (prot-

vitse-prezidentu la SCMR). Unu semnu tră aestâ exighisi easti 

unu articol angrăpsitu di H. Cândroveanu tu anlu 2000 

(Dimândarea nr. 3/2000, frândza 16): 

  
Acelaşi domn Dumitru Piceava, convertit drept 

specialist şi într-ale istoriei, decretează ca zi naţională a 

aromânilor 22 Mai, fiindcă atunci sultanul Hamid al II-lea a 

dat o Iradea (Decret), prin care se recunoştea că şi românii 

din Imperiul său sunt o etnie, egală cu celelalte etnii din 

imperiu, greci, bulgari, albanezi etc. [...] De curând, dl. 

Piceava, alături de dl. Nicolae Saramandu – ceea ce este 

de-a dreptul trist şi îngrijorător – au organizat sărbătorirea 

cu fast a acelei date, ba şi cu „steag naţional aromân”, în 

sala de festivităţi a Colegiului Naţional Mihai Viteazul4, 

din Bucureşti... Să nu ştie conducerea acestui respectat 

Colegiu Naţional cu numele lui Mihai Viteazul că 

aromânii, macedoromânii sunt tot români şi nu altă etnie, 

deci nişte străini? 

 

Fraza ditu soni eara ca unâ turlie di fuvirseari câtâ 

atselj tsi cumândâsea liceulu. Cu chirolu, duchimu câ strategia 

SCMR fu atsea ta s-asparâ itsi institutsie publică ditu 

România ta s-nu hibâ sinfunâ cu iventuri publice ndreapti di 

SCA tu aesti institutsii. Fu ca unâ turlie di mesaj: „shidets tu 

cohea a voatrâ, nu ishits tu dunjeauă!”  

Tu idyiul numiru ditu revista Dimândarea (frândza 3), 

domnul Cândroveanu angrăpseashti:  

 
4 Aestâ yiurtuseari s-featsi tu 14 di maiu 2000. Câftarea ta s-hibâ 
yiurtusitâ dzua la Colegiul Mihai Viteazul si featsi di SCA shi tră 
atsea câ Tana Nutsu (dhascală di limba română), tsi eara tu 
comitetlu Director di la SCA, eara, tu atselu chiro, director adjunct 
la aestu avdzâtu liceu.  
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Secţia Aromână de la Radio România 

Internaţional, înfiinţată la 23 martie 1991, propagă aceeaşi 

poziţie diversionistă ca şi a unor „fundamentalişti” din Ţară 

şi de peste hotare, potrivit căreia/cărora aromânii nu sunt 

români ci un alt popor, vorbind o altă limbă neolatină, 

împotriva oricărei evidenţe ştiinţifice şi de grai limpede 

românesc! Avem în vedere aici pe promotorii nefastei idei 

de la revista „Zborlu a nostru” din Freiburg, Germania, pe 

acei de la publicaţia „Bana Armânească” şi de la aşa-zisa 

„Uniune a comunităţilor aromâne” (din Constanţa) şi de la 

o altă „Asociaţie aromână” din Bucureşti, fără o audienţă 

notabilă, care contracarează acţiunea Societăţii de Cultură 

Macedo-Română, înfiinţată prin Decret Regal încă în anul 

1880. 

  

Doauă lucri di simasie duchimu ditu aestu textu. 

Protlu lucru: textul easti unâ fuvirseari a redactorilor di la 

sectsia armâneascâ di la RRI. Patru di elj (Marilena Bara, 

Irina Paris, Aurica Piha shi Tashcu Lala) eara sh-tu Comitetlu 

Director di la SCA. Presiunea aesta publică avea doi scupadz. 

Protlu scupo eara aspârearea a alushtoru redactori. Mesajlu 

eara: nu vâ mintits tu activităts armâneshtsâ independenti! 

Dheftirlu mesaj eara câtâ cumândâsearea a radioului. Hristu 

Cândroveanu câftă, shi apruche, unâ rubrică tu emisiili adrati 

di sectsia armâneascâ di la RRI. Tashcu Lala (tsi fu secretar la 

SCA tu chirolu 199-2001) adra nregistrări cu H. Cândroveanu 

shi li aspunea tu rubrica Carnet de scriitor (i De  vorbă cu 

ascultătorii)5. Tsi va s-dzâcâ: domnul Cândroveanu dusi 

colaborator la atsea sectsie tră cari spunea tu anlu 2000 câ 

„propagă aceeaşi poziţie diversionistă”, sectsie cari eara 

andrupâtâ sh-di profesorlu Nicolae Saramandu. Multsâ anj ma 

 
5 Detalii tră aesti lucri putets s-ghivăsits tu articollu „Radio România 
Internaţional. Emisiune pentru aromânii din Peninsula Balcanică”, 
angrăpsit di Hristu Cândroveanu tu revista Deşteptarea nr. 2/2003, 
frândza 2. Articollu easti ilustratu cu cadurlu alu Tashcu Lala. 
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amânatu, Nicolae Saramandu agiumsi vitse-prezidentu la 

SCMR. Tu 14 di Shcurtu 2018, domnul Saramandu lu apruche 

la sediul SCMR (deadun cu Ion Caramitru, Emil Ţîrcomnicu 

shi Manuela Nevaci) deputatlu Constantin Codreanu shi 

zburârâ tră tsi va adrari tu problema armâneascâ. Dupâ ptsâni 

dzâli (20 di shcurtu 2018), Constantin Codreanu featsi unâ 

interpelare parlamentară câtâ Prezidentul di la 

Radiodifuziunea Română, Georgică Severin, iu cutuyurseashti 

sectsia armâneascâ di la RRI: 

  
astfel, constatăm că, într-un număr apreciabil de 

cazuri concrete, postul public Radio România Internaţional 

este instrumentalizat politic în interese străine statului 

român. [...] Acest fapt, corelat cu frecvenţa şi generozitatea 

cu care microfonul postului public RRI este pus la 

dispoziţia propagandei neoarmâniste, confirmă un grad 

ridicat de politizare şi de ideologizare a echipei jurnalistice 

în cauză.  

 

Easti limpidi: Constantin Codreanu aspusi tu 

parlamentul român cutuyurserili ali SCMR (tsi li apruche la 

sediul SCMR cu 6 dzâli năinti). 

Dheftirlu lucru di simasie ditu articollu alu 

Cândroveanu ditu anlu 2000 easti atselu câ SCA (numâsitâ 

alăthusitu „Asociaţia Aromână”6) eara luyursită  

 
fără o audienţă notabilă, care contracarează 

acţiunea Societăţii de Cultură Macedo-Română, înfiinţată 

prin Decret Regal încă în anul 1880. 

  

Easti paraxinu (straniu) câ SCA shi SCMR furâ 

thimiliusiti, tu 1990, di idyili oaminj.  

 

 
6 Aesta aspuni câ domnul Cândroveanu nu duchea câ easti zborlu di 
Sutsata iu nâsu fu tu cumândâseari, tu anlu 1990. 



 

14 
 

Comitetlu di Cumândâseari ditu 1999 

 

Unâ shcurtâ analiză a protlui Comitetu aspuni câ elu 

nu eara omogen. Eara atselj 4 redactori di la Sectsia 

Armâneascâ di la RRI, sectsie cari tu chirolu 1991-1999 

agiutâ multu si si-ncljeagâ comunitatea armâneascâ di 

Românie. Dumitru Piceava eara editorlu a revistâljei Bana 

Armâneascâ (tsi alănci tu 1996). Eara, apoia, niscântsâ armânj 

cari dusirâ la congresili armâneshtsâ di Freiburg (1993, 1996 

shi 1999) ndreapti di Vasili Barba shi cari duchea xichea ali 

unâ organizari tu lumea armâneascâ. Unâ njicâ parti ditu 

membri nu vinirâ canâoarâ la actsiunili a Sutsatâljei. 

Vahi situatsia nai ma interesantâ easti a domnului 

Gheorghe Zbuchea, istoricu românu, cari eara tu Sutsata di 

Culturâ Macedo-Română (ma amânatu fu shi prezidentu a 

alishtei sutsati) shi fu sh-membru tu Comitetlu di 

Cumândâseari di la SCA. La andamusea thimisitâ ma-ndzeanâ 

(14 di maiu 1999, liceulu Mihai Viteazul) ndreaptâ di SCA, 

Gheorghe Zbuchea tsânu unâ cuvendă la dzua natsională a 

armânjloru, tsi eara unu mesaju di la SCMR. Tu unu articolu 

ditu revista Dimândarea (numirlu 3/2000, frândzâli 2-3), cu 

numa „Consideraţii ştiinţifice şi politice privind minoritatea 

aromânilor”, Gheorghe Zbuchea angrăpsi unu textu cu zigă tră 

catandisea a armânjlor tu România. Hristu Cândroveanu 

angrăpsi, tu unâ notă la articolu, unâ turlie di câtâyurie tră 

Zbuchea:  
chiar dl. Prof. Gh. Zbuchea, care diagnostichează 

exact fenomenul, ca om de ştiinţă, nu se prea implică în 

dispută [maca armânjlji di Românie suntu i nu unâ 

minoritati]; descrie cu exactitate diversiunea, pe care nu o 

aprobă evident, fără a o condamna explicit însă, păstrându-

se parcă la o distanţă quasi-egală faţă de cele două poziţii 

disjuncte. Ceea ce nu e bine, fiindcă, mult stimate 

Profesore, vorba unui cronicar al nostru, „eu de ale mele 

cîte le scriu, voi da seama” (cităm din memorie) „Cîte le 

scriu şi cîte... nu le scriu”, am preciza noi. 
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Vahi a domnului Zbuchea nu-lj fu lishoru s-hibâ tu 

doauăli sutsati. Aducu aminti aoa câ prota andamusi andreaptâ 

di SCA (dupâ xanaactivarea a ljei) fu tu Shcurtu 2000, la 

Facultatea di Isturie di Bucureshti. Aclo fu pârâstâsită cartea 

alu Gheorghe Zbuchea „O istorie a românilor din Peninsula 

Balcanică secolele XVIII-XX” (Editura Biblioteca 

Bucureştilor, 1999). 

Domnul Saramandu nu intră tu Comitetlu di 

Cumândâseari di la SCA (tu 1999). Nu apruche câlisearea ta 

s-hibâ prezidentul a Sutsatâljei. Nâsu lu pripusi Canacheu tră 

prezidentu a Sutsatâljei.  

Xichea di omogenitati tu Comitetlu di Cumânduseari 

s-veadi sh-ditu atsea câ nâuntru eara armânj tsi avea tu minti 

ma multu obiective comunitare armâneshtsâ, lucru tsi nu eara 

uidisitu tră unâ sutsata culturalâ. 

Atsea câ C. Canacheu eara unu politicianu avdzâtu shi 

cu hări di organizari fu furnjia tră cari fu aleptu. Sigura, 

mutritu di nafoară, easti paraxinu ca unu politicianu s-hibâ 

aleptu prezidentu la unâ Sutsatâ Culturală. Cu chirolu, Custica 

Canacheu duchi câ atsea tsi va ta s-adarâ ta s-agiutâ lumea 

armâneascâ eara multu ma uidisitu cu unâ altâ turlie di 

sutsată: Comunitatea a Armânjlor. 

Ta s-duchits ma ghini aestâ câftari tră unâ organizari 

comunitară, putets s-ghivăsits ma nghiosu unu textu alu Oani 

Nicolae (tsi fu vitseprezidentu la SCA tu chirolu 1999-2001 

shi prezidentu tu anlu 2002) tsi aspuni cum agiumsi si s-

minteascâ tu lucurlu armânescu: 

 
  Cumu ankisimu Sutsata? 

   Oani Nicolae 

 

Dimi câ escu dit atselji cari ankisirâ Sutsata, nu va 

si spunu cum agiunshiu io la Sutsata, ma cumu agiunsimu 

si ankisimu Sutsata. 
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Ninti di anlu 1990, tu eta atsea laia, avinamu pritu librării 

cărtsâli putsâni tsi inshea ti armânj. Nu aveamu cu cari si 

facu cuvendă ti aestă problematică. Dupu anlu 1990, 

alâgamu pi la seratili armâneshtsâ, ma mintea ânj lucra ti 

armânami. Nu aveamu hâbari desi si fatsi tsiva. Minduii câ 

easti cu hairi si avemu unâ librării armâneascâ iu si si-află 

cartsâ, revisti, caseti armâneshtsâ. Luyursii câ nu putea s-

hibâ unu biznis shi ti atseaia apufusii s-li adunu di pisti tutu 

shi s-li bagu tu unâ librării safe. Tu anlu 1995 feciu unu 

contractu cu Tsentrulu di Librării Bucureşti ta s-li bag tu 

Librăria di andicra di Bucur Obor. Dapoaia ahurhii s-alagu 

dupu cărtsâ shi caseti i cd-uri cu muzică armâneascâ. Ashi 

agiunshiu la Sectsia armâneascâ di la RRI, iu li cânâscuiu 

Marilena Bara shi Irina Paris, a dapoaia shi Aurica Piha, la 

revista Deşteptarea, cumândusitâ di Hristu Cândroveanu, la 

Editura Cartea Aromână di Constantsa, la d-l Mita Garofil,  

la prof. Nicolae Cusha, cari avea scoasâ ndoauă cărtsâ, la d-

na prof. Tana Mina cari avea scoasâ unâ carti cu armânjlji 

di Bucureshti, la dl. Coli Barba, fratili al lali Vasili Barba, 

cari avea cărtsâ shi revistili Zborlu a nostru di la lali Vasili. 

Di la tuts aeshtsâ adunai cărtsâ shi revisti shi li bâgaiu tu 

Librăria spusâ ma ninti, iu aveamu unu njicu standu. 

Aveamu agiunsâ si âlji cânoscu tuts di Bucureshti cari lucra 

ti armânami. Ta s-nj facu reclamă, nidzeamu la seratili 

armâneshtsâ shi asprândeamu njits flayeri cu lucurlu tsi lu 

adramu. Ahoryea, la dukeanea a mea dit mâhâlălu Tei, 

vindeamu caseti cu muzicâ armâneascâ tsi li ancupâramu di 

la unu editor-studiou di Constantsa. Mari hâiri nu aveamu, 

ama mirakea era mari. Itsi caseta aflamu, cu muzicâ 

nicomercială, li multiplicamu shi li vindeamu, ilegal, tu 

dukeani. Ashi agiunsi si urdinâ la noi muzica armâneascâ 

dit Republica Makidunia, dit Gârtsii shi dit Arbinushii. Tu 

librării, una dzuu, vini yiaturlu Piceava cu cari featsiumu 

dapoaia sutsatâ bunâ. Revista a lui agiunsi tu standulu a 

meu. Pritu elu lu cunâscui Alexandru Gica. D-na Tana 

Mina avea adratâ la ea la liceu, iu eara directoari, unu 

ansamblu di giocu shi cânticu armânescu. Nu shtiu di la 

cari anvitsai shi ahurhii s-nj duc ficiorlu shi feata la atselu 

ansamblu. Aclo lu cunuscui Tashcu Lala cari adutsea shi 
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elu dzeaminli a lui la ansamblu. Cu Tashcu earamu vitsin di 

mâhâlă shi multu zburamu cu elu.  

La Cândroveanu mi aveam dusâ di multi ori ti 

cărtsâ shi revisti, ma dukii câ nu lâ lipsea oaminj, nu mi 

aprukea shi nu avea canâ planu ti trăninti, scutea mashi 

revista. Cu Tashcu nâ ciucuteamu caplu tsi s-adrămu. 

Vreamu si adrămu tsiva, ma multu dupu tsi ciucuteamu 

ndoauă beri la mini. Vreamu si adrămu vârâ organizatsii 

armâneascâ.  

Di cara Cândroveanu nu ni aprukea iuva, nâ vinirâ 

doaua hâbări. Lali Nicu Barba ni câlisea s-preluămu 

Comunitatea a curi prezidentu eara Miha Barba, altu frati di 

a loru. Ca di napandica, Tashcu vini cu hâbarea ca domnul 

Saramandu ni câlisea shi elu s-preluămu unâ sutsatâ tsi u 

avea adratâ tu anlu 1990 armânjljii di Bucureshti, ma cari 

nu functsionă canâoarâ. Tăpiili a Sutsatâljei eara la d-u 

Saramandu. Sutsata eara SCA. Apufusimu s-nidzemu pi 

mâna alu Saramandu. Tashcu s-cânushtea cu altsâ armânj 

cari avina idyiul lucru: Costică Canacheu, Iancu Cepi. 

Prota andamusi u avumu tu unâ garsonieră a mea dit 

sucakea Doamna Ghica. Eara toamna a anlui 1999. Eara 

vinits, io, Tashcu Lala, Tacu Piceava, Costică Canacheu, 

Iancu Cepi, shi altsâ. Apufusimu si ankisimu lucurlu. 

Featsimu nica unâ andamusi la Iancu Cepi la birou. Tu 

Andreu adrămu unâ adunari ghenerală tu cari aleapsimu 

Consiliulu di Cumânduseari shi protlu prezidentu, Costică 

Canacheu. Di atumtsea ankiseashti xanaamintarea ali SCA. 

 

P.S. – Piceava easti „nunlu” a meu. Cumu ashi? Ljea cumu: 

Cându mi adunaiu prota oara cu elu, mi antribă cum mi 

cljeamâ. Numa a mea tu tăpii iasti Nicolae  Ion. Va dzâcâ, 

mi cljeamâ Nelu, ca tu România. Elu mi antribă: „pi a curi 

Nelu?” „Pi alu papu”, dzâshu mini. „Ma cumu âlji eara 

numa a pap-tui?” „Oani.” „A bre!”, cum fatsi yiaturlu, 

„ama numa a ta iasti Oani!” Shi ashi ânj gri di atumtsea 

Piceava shi tuts alantsâ. Vahi âlj arisi numa. Io, tu atsea 

oarâ, nu mi dukii, ma dupu unu kiro, ânj kică. Paplu avea 

muritâ tu polim la doisprăyinghits di anj. Pritu mini lipsea 

si âlj si avdâ numa. Ma dadili a noasti, tu atselu kiro, pusta 
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di modă, li româniza numili armâneshtsâ, dupu modă. Oani 

avea agiunsâ Ionel, Nelu, câ eara la modă. Di atumtsea 

ahurhi s-mi ariseascâ numa Oani shi u spushu pirifanu la 

tuts oaminjlji noi armânj tsi âlj cânuscui, shi nu furâ 

putsânj. S-bâneadzâ „nunlu” Tacu Piceava.  
 

Protlu anu 

 

 Tu unâ ditu protili shedintse a Comitetlui di 

Cumândâseari si-adră unu plan tu 12 puncti tră activitatea a 

Sutsatâljei tu anlu 2000:  
1) Buletin informativ cu hâbări dit bana culturalâ a 

Sutsatâljei (sh-dit xeani) 

2) Pripuniri ti adâvdzeri, alâxeri, la statutlu a Sutsatâljei 

3) Andamusi culturali armâneshtsâ ti cathi mes 

4) Bâgarea pi stsenă piesi di teatru pi armâneashti 

5) Parei di dialog cu personalităts armâneshtsâ ti unâ ma 

bunâ simfunie tru planlu a lucurlui tră armânami, anda 

easti zborlu di mări apofasi 

6) Gârdinitsă ti ficiurits armânj 

7) Radio armânescu 

8) Nregistrări cu armânjlji tru vâcâti (istorie, pirmithi, 

etc.)  

9) Nregistrări di cântic, poezie shi teatru armânescu pi 

caseti, CD-uri 

10) Tipusiri di carti armâneascâ 

11) Durnjearea sh-mâcarea tru catandisi di viziti, sutsatili, 

unâ-alantâ 

12) Fundarea a unlui ansamblu di cântitsi sh-giocuri 

armâneshtsâ 

 

Tră cathi punctu eara aspusâ unâ parei tsi avea borgea 

s-aibâ angâtanu di atselu proiectu. Nai ma multi ditu lucurli 

aspusi tu planu nu s-featsirâ, ama niscânti lucri anchisirâ. 

Buletinlu si-adră. Atselj cari lucrarâ tră elu furâ 

ziarishtsâlji armânj tsi eara tu Comitetlu di Cumândâseari a 

Sutsatâljei (Lala, Piha, Bara, Paris). Fimirida ishea nâ oarâ la 
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2 meshi. S-loă apofasea ca Buletinlu s-hibâ angrăpsitu cu 

alfabetlu tsi lu ufilisea Nicolae Saramandu tu atselu chiro7: ş, 

ţ, nj shi lj (prindi s-dzâtsemu aoa câ Nicolae Saramandu adra 

lectsii pi limba armâneascâ cu jurnalishtsâlji di la sectsia 

armâneascâ di la RRI). Lipseashti s-dzâtsemu câ apofasea ta 

s-hibâ ufilisitu unu alfabetu cu gramili ş shi ţ avea noima ta s-

nu-lj asparâ armânjlji tră cari gramili eara unu cheadicu la 

anvitsarea a limbâljei (ama sistemlu eara mixt câ tse nj shi lj 

nu eara nitsi eali strâxiti lishoru di multsâ armânj). 

Pripunirli (ti statutu) tsi s-featsirâ furâ tră numirlu di 

mandati tsi poati s-lu aibâ unu prezidentu sh-câts anj s-hibâ 

mandatlu (prota, mandatlu fu tră 2 anj, ma amânat si alăxi la 

trei anj). Numirlu di membri tu Comitetlu di Cumândâseari a 

Sutsatâljei fu prota 15. Statulu si-alăxi. S-tricu la 9 membri 

shi, diapoia, la 7. Problema nai ma marea eara câ niscântsâ 

membri nu yinea la andamusi shi eara zori tră loari unâ 

apofasi dupâ statutu. Ti atsea si-adră ma njicu numirlu di 

membri ditu Comitet. 

Ditu andamusili armâneshtsâ cathi mesu si-adrarâ: 

pârâstasearea a cartiljei alu Gheorghe Zbuchea, „O istorie a 

românilor din Peninsula Balcanică secolele XVIII-XX”, unâ 

pârâstâseari (la sediul provizoriu SCA) alu Thede Kahl 

„Arhitectura armâneascâ”, agiutorlu datu ali Irina Nicolau tră 

andridzearea a iventurilor di Ayiu Yeoryi8 shi Ayiu Dimitri. 

Cenaclul literaru nu fu adratu di atselj tsi u avea borgea, mea 

di Yioryi Vrana. Yioryi pripusi numa Ioan Cutova tră aestu 

cenaclu. Andamusili si-adra, nai ma multili ori, la unu mesu. 

Nu shtiu maca putem s-dzâtsemu câ fu unâ initsiativâ a 

 
7 Domnul Saramandu, adzâ, u alâsa turlia aestâ di angrăpseari shi 
ufiliseashti sistemlu di angrăpseari pripus di Matilda Caragiu-
Marioţeanu. 
8 Agiutorlu fu ma mari tră Ayiu Yeoryi, câ tse atumtsea Irina Nicolau 
câtu avea adratâ unâ inhirisi. Tră Ayiu Dimitri, Pilisterlu cântă 
niscânti cântitsi. 
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Sutsatâljei, lucurlu eara alu Yioryi Vrana, Sutsata mashi 

adutsea oaminjlji la cenaclu (shi didea unâ salâ trâ aesta).  

Unu altu lucru tsi si-adră fu yiurtusearea a dzuăljei di 

23 di Maiu. Dupâ ma multi moabets apreasi, s-apufusi s-hibâ 

ufilisitâ numa „Dzuua a Armânjlor” (mashi atumtsea s-ufilisi 

aestâ numâ; ditu 2001 s-ufilisi mashi numa „Dzuua Natsională 

a Armânjlor”). Yiurtusearea si featsi la liceulu Mihai Viteazul, 

tu dzua di 14 di maiu 2000 (furâ  anvârliga di 250-300 di 

armânj tu sală). Dupâ cuvendzâ9, fu pârâstâsitu unu spectacolu 

iu prota s-aspusi pareia „Lilici di primuvearâ” (cumândâsitâ di 

Irina Paris). Di-apoia cântarâ Ghica Vanghele, Sirma 

Granzulea, Bicu Dumitru, Valentin Tashcu (Republica 

Macedonia), pareia „Macedonia”, Maria Man-Gheorghe shi 

Elena Gheorghe (tsi avea atumtsea aproapea 15 di anj). Vahi 

simitsa atsea fitursi tu suflitlu eli Eleni, câ tse, tu dzua di 23 di 

maiu 2019, Elena Gheorghe ndreapsi la Sala Palatului 

spectacollu „Lună albâ”, tsi eara luyursitu ca unâ tinjie tră 

lumea armâneascâ (tu salâ furâ ma multsâ di 4000 di oaminj).  

Tu planu eara shi unâ excursie tu horili armâneshtsâ 

ditu Grâtsie, tu anlu 2000. Lucurlu nu s-featsi atumtsea, mea 

unu anu ma amânatu. Tu Avgustu 2001, aestâ excursie fu 

adratâ cu copuslu alu Thede Kahl. Fu unâ experientsă cu 

multâ singhinisi (emotsie) tră tuts cari furâ aclo. 

Nu s-bâgă pi stsenă atumtsea unâ piesă pi 

armâneashti. Putem s-dzâtsem aoa mashi câ Irina Paris shi 

Aurica Piha agiucarâ (anlu 2001) tu piesa Lali Nida s-

ampuliseashti cu strânghilji, unâ adaptari dupâ Caragiale, 

adratâ di Toma Enache (fârâ agiutoru, atumtsea, di la SCA). 

Tu 31-li di Sumedru 2015, aestâ piesâ fu agiucatâ la sala 

ARCUB, Bucureshti, spectacol andreptu atumtsea di SCA (la 

initsiativa alu Sorin Anagnoste). Cu unâ dzuuă ma năinti, 30-

 
9 Tsânuti di C. Canacheu, G. Zbuchea, E. Bozgan, A. Gica. Preftul 
Yioryi Yioryi dzâsi unâ plâcârie pi armâneashti. Spectacollu fu 
pârâstâsitu di Aurica Piha shi Toma Enache. 
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li di Sumedru 2015, s-agiucă shi piesa „Mincinoslu” di Carlo 

Goldoni (adusâ pi armâneashti shi regizată tutu di Toma 

Enache). Iventul ditu bitisita alu Sumedru 2015 avu numa 

„Serile de teatru armânesc”. 

Tră dialoglu cu anvitsatslji armânj ânj loai mini 

borgea. Protlu lucru tsi lu adrai fu unâ conferintsă alu Neagu 

Djuvara (cu numa „Arâzga a Vlahilor dit Balcan. Unâ nauă 

lectură alu Kekaumenos”), la Facultatea di Istorie di 

Bucureshti, 18 di Yinaru 2001.  Conferintsa aspunea unâ 

xitâxeari multu importantă alu Djuvara, cu implicatsii mări tră 

isturia a armânjlor (Kekaumenos eara „ufilisit” di multsâ 

istorici, tu argumentatsia a loru câ armânjlji dipusirâ ditu 

Ncheari câtâ Njeadzâdzuă). 

Gârdinitsă armâneascâ shi Radio armânescu nu si-

adrarâ canâoarâ. Prota carti scoasâ di Sutsata Culturalâ 

Armâneascâ fu ali Irina Nicolau: „Aromânii. Credinţe şi 

obiceiuri” (2001), unâ carti multu importantâ tră aspunearea a 

adetslor sh-arădzlor armâneshtsâ10. 

Punctul ditu soni a planlui eara adrarea a unâljei parei 

di cânticu shi giocu armânescu. Oani Nicolae shi Aurica Piha 

âshi loarâ borgea tră aestu lucru. Vâ pitrecu unu textu tsi lu 

angrăpsii (tu 13-li di Brumaru 2001) tră aestâ parei tsi s-

thimiliusi: Pilisterlu. 

 

Pilisterlu 
„Caftâ uspitsâlja a atsiloru unâ turlii cu tini.” 

(Sâmtul Efrem Sirlu) 

 
Nu pistipseamu vârnâoarâ câ va s-agiumgu s-

cântu shi s-gioc tu unu ansamblu. Minduiam câ nu amu 

hări ti un ahtari lucru (sh-adzâ duchescu idyiul lucru: câ nu 

hiu undzitu ti cânticu sh-giocu). Tu Alunaru 2000, cându 

Oane Nicolae sh Aurica Piha loară apofasea s-ahurheascâ 

 
10 Pâradzli di tipuseari furâ dats di Custica Canacheu. Mini avui 
angâtanu di editsie. 
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lucurlu ti unu ansamblu armânescu sh-mi câlisirâ sh-mini, 

ânj fu andirisi s-lâ dzâcu câ nu voi s-mi mintescu tu aestu 

lucru. Di arshini, lâ tâxii câ va s-yin sh-mini la andamusili 

a alushtui ansamblu. Ama mash nâ oarâ tu mes, nu cathi 

stâmânâ (rithmolu minduit ti aesti andămuseri). Ashi 

luyurseamu atumtsea. Adzâ, ashteptu cu niarâvdari cathi 

sâmbâtâ, ta s-mi andămusescu cu sotslji a mei di la pareia 

Pilisterlu. Aestu articolu easti unâ dhoarâ ti fciorlji sh 

featili di la aestu ansamblu. Unâ dhoarâ tră tut tsi anvitsai 

sh dixii di la elj. 

Armânamea easti disicatâ adzâ di ncâceri 

mutrindalui arâzga sh limba a armânjlor. Câvgălu nu 

dânâseashti shi multsâ s-antreabâ cari easti culaia sâ-lj 

aduni armânjlji deadun. Tuti tăbăbiili di armânj voru 

cânticlu sh gioclu sh-aesta fu furnjia ti cari Oani loă 

apofasea s-adarâ unâ parei di folclor armânescu, 

Bucureshti. Cânticlu sh gioclu potu s-hibâ unâ apunti 

anamisa di tuts armânjlji. Oani, celniclu a alishtei parei, s-

mindui sh-câ aestu ansamblu poati s-hibâ unu locu iu 

tinirlji armânj s-hibâ prâxits armâneashti. Nu mashi prit 

cânticu sh giocu ama sh-prit zborlu armânescu: nomlu easti 

ca tuts s-mutrimu sâ zburâmu mash armâneashti.  

Easti unâ itii ti cari easti ananghi di aestâ praxi 

muzicalâ armâneascâ. Pareili di avyiulgii (lăutari) ditu 

Românii avurâ mări axii ti tsânearea tu banâ a folclorlui 

armânescu, maxus tu chirolu comunistu. Aesti parei 

armâneshtsâ, prit cântitsli di la numtâ, u tsânurâ apreasâ 

cândila a cânticlui armânescu. Ama, ashi cum dzâtsea 

Tache Papahagi, muzica a avyiulgiilor „poati s-da semnu 

mashi ti lucri mprumutati shi ashlamăi (altoiuri)”. Sh-

putem s-videmu adzâ câ, tu Românii, cânticlu shi gioclu 

armânescu agiumsirâ s-hibâ multu ayunisiti. Aesta di itia a 

ligâturiloru cu folclorlu românescu ama sh-di itia a 

„modernismului”; tuti suntu ma ayunisiti adzâ. Ama aestâ 

„ayunii” nu undzeashti cu cânticlu sh-gioclu armânescu 

ditu zâmani tsi eara multu ashtirnuti. Anargalui: aesta eara 

filozofia armâneascâ. Easti amârtii s-chiremu aesti lucri 

arădhăpsiti di străpâpânjlji a noshtsâ. 
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Neagu Djuvara dzâtsea câ muzica easti partea nai 

ma vârtoasâ ditu unâ culturâ, inima a ljei. Cându unâ mileti 

cheari, atselu ditu soni lucru tsi nica armâni easti muzica 

(limba cheari năintea a ljei): „tuti s-facu canda muzica ari 

arădătsinili nai ma ahândoasi, zmuldzearea a loru hiindalui 

nai ma greaua shi fitrusearea a ljei tu locu xen, nai ma 

anargalui.”  

Ti importantsa a cânticlui sh-gioclui zburâ shi 

Tache Papahagi tsi dzâtsea câ eali suntu unu semnu câ 

armânjlji suntu autohtoni tu Pindu, câ nu dipusirâ tu locurli 

iu bâneadzâ adzâ.  

Piricljul câ s-cheari unu ditu nai ma importantili 

lucri tsi facu identitatea armâneascâ, lu pimsi Oani s-adarâ 

aestu ansamblu. Tu ahurhitâ anyisamu s-avemu unâ câpii 

tsi s-hibâ sh dirijor sh regizor sh administrator (nicuchir). 

Nu putum s-aflăm unu ahtari omu, ama tihea noastră easti 

mari: avem un chihâie moral shi aestoa easti Oani Nicolae, 

un om cu inima di malmă. 

Pân tora inshim shasi ori tu migdani cu spectacoli: 

doauă ori la Muzeulu a Huryeatlui Român, la specatacollu 

ndreptu di revista Bana Armânească tu Martsu 2001, la 

spectacoli ndreapti di Sutsata Culturală Macedo-Română 

sh-di Sutsata Culturalâ Armâneascâ (Dzua Natsională a 

armânjloru, maiu 2001) cum sh-la festivallu ProEtnica di 

Sighishoara (festivallu a minoritătslor ditu Românii). 

Tu ahurhitâ nu avum solishtsâ. Aesta sh-di furnjia 

câ featili armâni suntu multu arshinoasi. Ama ma-nclo 

putum s-li cândâsimu sh-adzâ avemu patru solisti: Ianula 

Gheorghe, Flori Costea, Mirela Ciobanu (Cucot) shi 

Aurelia Caranicu [adzâ Mihale]. Nu shtiu desi ari cântic 

armânescu tsi Aurelia s-nu lu shtibâ. Ea easti dhascala a 

noastrâ di muzicâ armâneascâ. Lipseashti s-lu adutsemu 

aminti sh Costel Farmazon, atsel tsi fu protlu tsi nâ agiută 

instrumental (cu armonica). Tsi anvitsămu nai ma 

importantu la aestu ansamblu fu atsea câ tuts him isa, câ 

cathiunu di noi easti importantu, easti mushatu sh-ari hări 

tsi ashteaptâ s-hibâ scoasi tu migdani (ashi cum unâ 

bâbuchi s-alâxeashti tu unâ lilici). Ca un semnu di tinji l-

aduc aminti aoa sh-numa la alantsâ Pilisteri: Mihai shi 
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Marusha Gheorghe, Mihai, Nicu shi Mirela Sima, George 

shi Zori Chishish, Mihai Canacheu, Nicu Beli, Mitică 

Stere, Georgiana Mishu, Maria Culerda, Diana Cuturela, 

Tinela shi Mihaela Stere, Angela Cuciumita (furâ sh-altsâ 

tu aestu ansamblu ti ma ptsânu chiro. Tora, ahurhirâ s-

urdinâ la ansamblu sh-altsâ tiniri armânj vinits aoa di la 

sculia armâneascâ).  

Tu chirolu ditu soni ahurhim s-repetăm (diftursim) 

ma multu giocurili. Aesta dupâ tsi niscântsâ di noi furâ 

oaspits la armânjlji di Grâtsii. Aclo duchimu câ armânjlji 

ditu Românii tsânurâ ma ghini limba ama armânjlji di 

Grâtsii tsânurâ ma ghini gioclu sh-cânticlu (ama mashi 

iholu, nu shi zboarâli). Calea Grâtsii fu ti noi sh-ca unâ 

„geografii muzicalâ”. Vidzum aclo locuri tsi li shteamu 

mash ditu pirmithili a pâpânjloru sh-ditu cântitsi: Livădz 

(„Mi loă un dor di hoară”), Aminciu shi Ameru („Di 

Aminciu pân’ la Ameru”), Pisuderi („Shcreta Pisuderi”), 

Ianina („Nâ featâ di Ianina” shi „La valea di Ianina”) sh-

ahâti alti. Tut aclo duchim cât undzescu cântitsli sh-

giocurili armâneshtsâ cu locurili iu bâneadzâ armânjlji. 

Easti tamam ashi cum dzâtsea Mihali alu Prefti tu poezia 

„Ditu sinuri âshi inshi”: 

 

Tuts muntsâlji cu pâduri shi cu văljuri, 

Cu shopati di asimi shi cu arâuri –  

Nu-lj alâsămu aclo! Di ets s-virsarâ 

Tu cântits, sh-isturii, shi-a noastri zboarâ.” 

 

Lucrândalui la giocuri duchimu (pisti haraua tsi 

tsâ u da gioclu) tsi va s-dzâcâ aradha. Loclu iu shedz, 

ciciorlu tsi-lu muts (ma multu; mash caplu poati s-iasâ tu 

migdani), s-eshtsâ sinfun cu alantsâ; tuti ti nveatsâ tsi easti 

„aradha”. Ti nveatsâ câ tuti lucurli ditu aestâ dunjeauâ au 

unâ aradhâ. Filozofia nai ma ahândoasâ a gioclui 

armânescu easti idheia di aradhă: nu mashi ca adeti, nu 

mashi ca ordine, ama ca ritual. Gioclu easti ritual: atselj tsi 

gioacâ sh-loclu iu gioacâ s-umplu di hari. 

Cu tutâ tinjia ti adets shi lucurli ditu zâmani, 

Pilisterilji bâneadzâ tu chirolu di adzâ. Nu shutsâ pâltărili la 
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tsi s-fatsi adzâ tu lumi. Nidzemu deadun la munti, la hani 

(s-mâcăm shi s-bemu), la sportu ică la priimnari. 

Agiumsimu ca unâ fumealj (tsi totna nu u agârsheashti 

gimbushea). 

S-nu vâ si parâ câ tuti imnâ ghini la noi. Ti furnjia 

câ vremu totna cându inshimu tru migdani sâ-lj ciudusimu 

atselj tsi nâ mutrescu, nâ bâgămu tru minti s-nu 

pârâstâsimu doauâ ori idyiul spectacol. Aesta nu di pirifanj, 

ama ta s-nu lâ si aurascâ a oaminjloru di noi. Sh-câ, ashi 

cum dzâtsea părintele Andrei Scrima, vrem „s-avem totna 

altâ vidzutâ, s-him totna ca xenj ti lumi.”  

Ama ta s-adrămu aestu lucru, easti ananghi s-

anvitsămu multi cântitsi shi giocuri. Sh-cându anvitsăm 

vârâ cânticu nău, totna avemu idyiul cheadic. Cathiunu shi 

shtii cânticlu (icâ gioclu) ashi cum s-cântâ (icâ s-gioacâ) tu 

fumealj sh-tu soi. Sh-di multi ori nu undzeashti ca cum lu 

shtii alantu. La cathiunu âlj si pari câ adetsli s-tsânu ma 

ghini tu soia a lui. Sh-cum tuts armânjlji au unâ 

personalitati vârtoasâ, canâ nu s-alasâ sh-nâ easti multu 

greu ta s-apufusimu varianta tsi va u cântămu ică va u 

giucămu. Unu altu cheadicu tră noi easti xichea di 

disciplină a armânjlor. Nu dzâtsi un mintimenu zboru 

armânescu câ „patru armânj suntu unâ hoarâ”? Ama noi nu 

himu patru, ama ma multu di yinghits. Sh-nu himu unâ 

„hoarâ”, ama ma multi. Greu s-tsâni aradha la zboru sh-la 

lucru. Ama tihea a noastrâ easti câ avemu tuts hazi. Shi 

spirit critic. Ti atsea putum s-duchim alathusurli a noastri 

shi s-mutrim s-nâ alăximu. Spiritlu criticu fu atselu tsi nâ 

agiută s-nu agiundzem ca ahântsâ armânj tsi s-alavdâ tutâ 

dzua. Costel Farmazon mi urminipsi s-nu angrâpsescu ti 

aesti lucri. Câ tse armânjlji suntu acupirits. Sh-nu easti 

ghini sâ scutem tru migdani arăulu, ama mash bunlu. Sh-ari 

ndriptati. Mini voi s-dzâcu mash câ tuti aesti cheaditsi nâ 

anvitsarâ s-nâ strâximu un-alantu, s-nâ vremu un-alantu shi 

s-putem s-shidem deadun. 

Sâ shtii câ armânjlji nu avurâ unâ vâsilii a loru 

(ică maca u avurâ, fu ti ptsânu chiro). Sh-multsâ 

exighisescu aesta mash pritu avinarea tsi u trapsimu di la 

xenj sh-di la ehtsrâ. Di multi ori vahi ashi fu. Ama unâ altâ 
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exighisi poati s-hibâ tamam aesta: câ armânjlji nu shtiu s-

bâneadzâ deadun. Câ easti ashi, mutrits sh-la sutsatili 

armâneshtsâ di adzâ: xichi di unitati shi solidaritati. Aesta 

easti nai ma mushata paradigmă tsi u da Pilisterlu: 

lipseashti s-anvitsămu s-bânămu deadun. 

Nu vâ dzâsh pirmithlu cu numa Pilisterlu. Ma 

multu ca 6 meshi nu avumu numâ. Pân tu soni, nâ 

andâmusimu shi cathiunu dzâsi unâ numâ: Deadun, Dor di 

Armâname, Ansamblul a Sutsatâljei Culturali Armâneascâ, 

Birbiljlu, Oani sh-soia (aesta eara ca unâ shicai). Mirela 

Ciobanu pripusi numa Pilisterlu. Prota, nâ pizuim niheamâ, 

ama diapoia duchim câ aestâ numâ nâ si uidisea nai ma 

ghini. Pilisterlu easti simbol tră irini cum sh-ti vreari. 

Perister easti unâ ditu nai ma analtili cipiti di munti ditu 

locurili iu bâneadzâ armânj. Tuti aesti agiumsirâ s-nâ 

cândâseascâ. Ama fu shi altutsiva. Tu atselu chiro 

difturseam cânticlu cu aestâ numâ. Feata ditu cânticu 

(hâidipsitâ di dadâ-sa cu numa Pilisteru) nu-lu va nitsi 

araftulu, nitsi picurarlu, nitsi cârvânarlu. Ea lu vrea 

tâmpânarlu. Aoa easti poati semnul nai ma ahândos ti 

apofasea a noastâ. Nu avem sinfer ti amintari, aveari sh-alti 

lucri fârâ njedzu. Noi mirachea u avemu ti cânticu sh-ti 

gioc. Tsi va s-dzâcâ: ti lucri tsi yinu ditu suflit, ti 

mushuteatsa a geanlui.  

 

Anlu 2001. Sculia. 

 

Sutsata Culturalâ Armâneascâ di Bucureshti avea tu 

năeti s-dishcljdâ tu Yismăciun 2000 anvetslu facultativu pi 

limba armânâ. Aestu lucru nu si-adră tu Yismăciun, mea tu 

ahurhita a meslui Maiu 2001. Furâ multsâ oaminj tsi 

cilâstâsirâ tră aestu lucru, nu mashi di la SCA, mea shi di la 

alti sutsati. Tră unâ ma bunâ achicâseari la lucurlu faptu cu 

sculia, hipshu aoa unu textu angrăpsitu11 di Aurelia Caranicu 

(cu furnjia a dishcljdeariljei a anlui di anvetsu 2001/2002). 

 
11 Tu revista Bana Armâneascâ, nr. 26, 2001, frândza 20.  
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Prota sculii pri limba armâneascâ di Bucureshti 

    Aurelia Caranicu 

 

Tu dzuua di 22-li di Yismăciun s-dishcljsirâ 

cursurili optsionali di cultură shi adets armâneshtsâ, la 

sculia numirlu 39 di Bucureshti.  

Ashtiptati di multu chiro, cursurili anchisirâ la 

idheia sh-prit gairetsli fapti di unâ parei di duruts Armânj. 

Va-lj adutsemu aminti prota paplu Santa alu Todi, Oani 

Nicolae shi Chiratsa Gheorghe12 cari furâ agiutats sh-di 

inspectorlu Dimci Lascu. 

La manifestarea di dishcljdeari ufitsială a 

cursurloru zburârâ ti simasia alushtui evenimentu 

profesorlu Iancu Cardula, prezidentul a Comunitatiljei a 

Armânjlor ditu România, Custica Canacheu, prezidentul a 

Sutsatiljei Culturalâ Armâneascâ, Stere Gogu (unlu di 

initsiatori), preftul armân Yioryi C. Yioryi, oaspili di tinjii 

vinitu ditu Machidhunii, Dina Cuvata shi, siyura, dhascalili 

(Aurelia Caranicu shi Marilena Bara13) cu cari s-anchisi 

lucurlu. 

Preftul Yioryi C. Yioryi, dupu tsi tsânu unâ slujbâ 

pi armâneashti, durusi câti unâ mushatâ icoanâ ayisitâ ti 

cathi unâ clasâ di ficiurits. Lipseashti s-adâvgămu la tuti 

aesti câ tu numa a Comunitatiljei a Armânjloru ditu 

România s-featsi câftarea di dishclideari a cursurlor.  

Dimi, ahurhindalui cu aestâ dzuă shi Bucureshti, 

unâ oarâ tu stâmânâ, Sâmbata (câti dauâ sihăts), ficiuritslji 

Armânj di la prota clasâ pân di clasa XI ânveatsâ grailu di 

dadâ, Armâneashti, ânveatsâ ti simasia sh-loclu tsi lu avurâ 

sh-lu au Armânjlji tu lumi. 

 
12 Tsi pâlti aruga a dhascaliloru. 
13 Dupâ tsi Marilena Bara fudzi Afstrie, tu loclu a ljei vini dhascală 
Aurica Piha. La sculie furâ doauă grupi. La atselj ma njits fu dhascală 
Marilena Bara (apoia Aurica Piha) sh-la atselj ma mări fu dhascală 
Aurelia Caranicu-Mihale.  
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Cu ambâreatsâ lucurlu shi trâ ninti lâ urămu, câ „nu cheari 

nâ pâduri, fidănjli cându crescu!” 

 

 Cu tuti câ sculia s-dishcljsi tu maiu 2001, dhascalili 

avurâ chirolu ta sâ-lj nveatsâ cilimeanjlji niscânti lucri di 

thimelju shi, tu 27-li di Maiu 2001, ficiuritslji pârâstâsirâ unu 

shcurtu programu la Dzua Natsională a Armânjlor14. Sculia 39 

easti tu mâhâlălu Colentina, aclo iu bâneadzâ multsâ armânj. 

Paplu Santa alu Todi s-mindui sh-la disculia tsi u avea 

armânjlji tsi nu bâna Colentina. Lu cândâsi Lifteri Naum (di la 

SCMR) ta s-agiutâ cu pâradz tră unu microbuz tsi-lj loa 

ficiorilji armânj di acasâ, âlj dutsea la sculia 39 shi, di-apoia, 

âlj turna diznău acasâ. SCA agiută sculia armâneascâ pritu 

unlu di initsiatori (Oani Nicolae) sh-pritu dhascali. Paplu 

Santa alu Todi intră sh-nâsu tu Comitetlu di Cumândâseari di 

la SCA (tu 2001), iu fu shi vitse-prezidentu (tu 2003).  

Sculia nu „bână” multu. Ea s-ancljsi tu bitisita a anlui 

di anvetsu 2002/2003.  Minduita alu pap’ Santa alu Todi 

(aspusâ tu cartea „Yramostea sh Tuduradzlji”, Editura MNLR, 

Bucureşti, 2011, frândzâli 107-108) easti atsea câ inspectorlu 

Mihai Cheraleu (cari vini tu thesi tu loclu alu Dimci Lascu) fu 

atselu cari stipsi tră ncljdearea a sculiiljei armâneascâ:  

 
Vini cu minduearea s’ncljidă sculia armâneascâ, 

Sculia Nr. 39 di Colentina, Sectorlu 2, aclo iu nvitsa 40 di 

feati sh ficiori la sculia armâneascâ pi grailu ali dadi. Io 

 
14 Atselu anu, yiurtia fu ndreaptâ di SCA tu sala ARCUB di 
Bucureshti. La andamusi zburârâ C. Canacheu, D. Piceava, Lifteri 
Naum (vitseprezidentu a Sutsatâljei di Cultură Macedo-Română), 
poeta Kira Iorgoveanu-Mantsu shi Vasili Barba, prezidentul ULCA di 
Freiburg. Kira Mantsu dusi shi la sculia 39 di lâ zburâ a cilimeanjlor. 
Unu lucru bunu fu atselu câ multsâ anvitsats avdzâts  s-dusirâ la 
sculia „armâneascâ” ta s-lâ dishljdâ orixea a ficiuritslor armânj tră 
lumea a loru. Nicolae Saramandu adră programa shcolară 
armâneascâ. 
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avdzâi câ vini s’ncljidă sculia armâneascâ, câ nj’aspusi 

directoarea di la shcolă, câ nu-lj yini ambar nitsi a ljei câ 

s’ncljdea sculia sh nj’spusi câ inspectorlu s-mindueashti 

cum s’ncljdă sculia. Atumtsea io mi dush la Inspectorat tu 

atsea oară. [...]  

Inspectorlu Chiraleu mi pimsi sh io lu pimshu 

sh’nâ lom di iacă dolji. Secretara nâ dispârtsâ. Vâ spun câ 

nj si featsi scutidi ti aestu lucru. Nu videam tu atsea oară tsi 

adram atumtsea cându nâ pindzeam. Ashi adră armânlu a 

nostru ghio taha sh om nvitsat, nica sh la Inspectoratlu 

Shcolar di Anvets. 

 

Dupâ ncljdearea a sculiiljei, Sutsata cilâstâsi s-ducâ 

lucurlu ma largu tu sediulu a ljei (tu toamna alu 2003). Ama 

cilimeanjlji yinea ma putsâni sh-ma putsâni shi lucurlu si-

ncljsi. Eara sh-zori tra pârintsâ sâ-lj aducâ la sediu, Angrica 

shi atsea câ sculia nu mata eara „oficialâ”, nu s-bâga vâra notă 

tu carnet (ca la cursul optsional di la sculia nr. 39). Furâ shi 

alti tentative di anvets a cilimeanjlor armânj la sediulu a 

Sutsatâljei. Ianula Gheorghe (tu anlu 2009) shi Mirela Biolan 

Sima (ma amânatu) cilâstâsirâ sâ-lj anveatsâ njitslji 

armâneashti. 

 

Sediulu 

 

Ma marli cheadicu tu protslji anj di lucru la SCA fu 

xichea a sediului. Prota, shedintsele si-adra tu biroulu alu 

Custica Canacheu (lucru tsi adutsea znjie ca imagine, câ s-

pârea câ Sutsata easti ufilisitâ tră politică). Di apoia, cu 

cilâstâserili alu Oani Nicolae, Sutsata luă cu nichi unu 

apartamentu tu zona Obor, tră 6 meshi. Ama, dupâ atselj 6 

meshi, stăvrusimu idyea problemă. Ma multu, eara zori câ 

pareia Pilisterlu avea ananghi di unu locu tră repetitsii. Loclu 

aestu ti 5 meshi lu aflămu la sediulu a unâljei fundatsii iu eara 

nicuchirâ Chiratsa Meghea (pi Calea Victoriei). Aclo adrăm 

shi niscânti shedintse di cenaclu literar, deadun cu Yioryi 
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Vrana. Ditu Shcurtu 2001, cenaclul literaru lu adrăm la 

Facultatea di Matematică, iara repetitsiili cu Pilisterlu si-adra 

la hănjuri (ma multu la hanea „La Machedoni” tsânutâ di 

nicuchirlji armânj Mihali shi Zoe Carabash). Pânâ tu soni, 

repetitsiili a Pilisterlui ahurhirâ si si-adarâ la sculia nr. 24, di 

pi sucachea Tunari (tră aestu lucru agiută Evanthia Bozgan, 

membră tu Comitetlu di Cumândâseari a SCA shi dhascalâ la 

sculia 24). Xichea câ Sutsata nu avea fuljeaua a ljei adusi shi 

la unâ scâdeari a lucurlui a  Sutsatâljei (aesta shi tră ispetea câ 

alăximu ma multi sedii). Tu Avgustu 2002 intrăm tu sediulu 

ditu geadeia Vasile Lascăr, numirlu 26-28. Tu meslu Cirisharu 

2003, SCA bâgă tu thesea di administrator la sediu pi Iancu 

Mataranga. 

 

Protslji cumândari a Sutsatâljei 

 

Fui anamisa di atselj tsi lu criticarâ Custica Canacheu, 

tu chirolu anda eara prezidentu la SCA, câ tse ânj si pârea câ 

nâsu nu eara ahâtu prezentu tu lucurlu a Sutsatâljei, ahâtu câtu 

prindea. Amânatu (tu Maiu 201915), Custica ânj exighisi 

furnjili tră cari s-minduia la altu planu. La antribarea „Cum ai 

simţit că trebuie trecut la alt plan, la alt nivel?”, Custica 

apândâsi:  

 
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 să mă documentez (în ţară, în 

străinătate). Era evident că fără o reprezentare comunitară 

(aşa cum e definită ea de instituţiile europene) nu aveam 

 
15 Putets s-ghivăsits tut interviulu cu Canacheu tu cartea „Mulţimi. 
Reuniuni şi intersecţii. Despre evoluţiile lumii aromâne din 
România.”, Editura SCA, Bucureşti, 2019, frândzâli 36-48. 
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nicio şansă. Eram ca cei care se ocupă de păsările din Delta 

Dunării. [...] Mandatul la SCA l-am încheiat în mod 

conştient la sfârşitul lui 2001. Trebuia să fac altceva. 

 

Custica featsi atumtsea shi unâ ligâturâ cu cutuyuriili 

a meali ditu bitisita alu 2001: „E greu să ne agregăm. Există 

suspiciuni despre celălalt, care sunt o piedică. Cheia este 

agregarea.” 

 

Tu 16-li di Andreu 2001 s-tsânu Adunarea Generală a 

Sutsatâljei (la liceulu Ion Creangă di Bucureshti, iu lucra shi 

Sultana Chebici, tsi fu tu Comitetlu di Cumândâseari di la 

SCA, tu chirolu 1999-2001). Si-adră unu nău Comitet di 

Cumândâseari ditu 9 membri: Alexandru Gica, Dima Grasu, 

Yioryiu Hagivreta, Tashcu Lala, Oani Nicolae, Dumitru 

Piceava, Aurica Piha, Santa alu Todi, Mihali Tugearu 

(avucatlu). Prezidentu fu aleptu Oani Nicolae (vitse 

prezidentu A. Gica, secretaru Aurica Piha). Oani tăxi atumtsea 

câ mandatlu a lui va s-hibâ di unu anu. Ma importantâ eara 

problema a sediului. Agiutorlu vini di la Custica Canacheu, 

pritu cari amintămu sediulu tu cari himu ditu Avgustu 2002 

(sucachea Vasile Lascăr nr. 26-28).  

Tu 8-li di Yinaru 2003, Oani Nicolae âshi deadi 

demisia ditu thesea di prezidentu16. Ma multsâlji avea 

agârshitâ câ Oani avea tâxitâ câ mandatlu a lui di prezidentu 

va s-tsânâ mashi unu anu. Tu 15 di Yinaru 2003 s-featsirâ 

alidzeri (tu Comitet) tră thesea di prezidentu. Fu aleptu 

Dumitru Piceava, tsi fu prezidentu la SCA pânâ tu 31-li de 

Yinaru 2004 (vitse-prezidentsâ furâ Dima Grasu shi Santa alu 

Todi, secretar fu A. Gica). Protslji trei cumândari di la SCA 

avurâ ma multu tu suflitu idheia tră unâ afirmare identitarâ a 

armânjloru (ca mileti, ca ethnie). Ama SCA eara, prota, unâ 

sutsatâ culturalâ. 

 
16 Mini nj-u dedu demisia ditu thesea di vitse-prezidentu. 
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Tu dzâlili di 7-8 Alunaru 2000 fu andreptu la Hotellu 

Flora di Bucureshti (cu andrupari di la ambasada americană) 

Simpozionlu a Minoritătsloru Natsionali ditu România. La 

simpozion fu cumândâsearea ditu atselu chiro a Sutsatâljei (C. 

Canacheu, O. Nicolae, T. Lala), deadun cu D. Piceava. Tu 22-

li di Avgustu 2002, D. Piceava, O. Nicolae shi Santa alu Todi 

neasirâ la Chivernisea română ta s-veadâ tsi poati s-hibâ 

adratu tră ndrepturli a armânjloru. Dumitru Piceava aspusi 

aesti plirufurii tu unu articol ditu revista Bana Armâneascâ 

(nr. 30, 2002, frândzâli 4-5):  

 
Nalili lucri tsi li aveamu aflatâ la andamusea cu 

Luis Maria de Puig li zburâmu deapoia la sutsata Culturalâ 

Armâneascâ shi aclotsi lomu apofasea ta s-nidzemu shi s-

nâ câftămu ndrepturli la Chivernisi. Dupâ ma multu di unu 

mesu di dzâli di alâgari aflămu usha tsi lipsea s-u 

dishcljidemu ta s-putemu s-nâ câftămu ndrepturli a noasti 

ca Armânji. Lipsea s-nidzem ân audientsă la Vasile Dâncu, 

Ministrulu a Informatsiiloru. Shi ashi featsimu. Neasimu 

trei inshi (io, Oani Nicolae shi Santa alu Todi) ân audientsă 

la Ministru shi aclotsi nâ apruche unu consilieru di alu 

nâsu. Dupâ tsi lji-aspusimu a consilierlui (prof. Coruz) tsi 

easti cu noi sh-ca tsi vrem di la Chivernisi, nâs, di cara s-

limbidzâ cu noi sh-cu câftărli a noasti, multu tinjisitu, nâ 

spusi tsi avemu ti adrari sh-iu lipseashti s-nidzemu ta s-

putemu s-câftămu ndrepturli a noasti tu tsi mâtreashti 

bisearica shi sculia armâneascâ cum shi pricunushtearea a 

Armânjloru ditu România ca etnii ahoryea. 

 

Dupâ tsi D. Piceava agiumsi prezidentu la SCA, 

scupolu a lui fu atselu si-adarâ unâ Ligă a Armânjloru: 

  
„Ta s-poatâ sâ s-caftâ shi sâ s-amintâ di la chivernisi 

ndrepturli tsi lâ si pricadu a Armânjloru ti tsânearea tru banâ a 

miletiljei a loru lipseashti ca tuti Fundatsiili shi Sutsatili culturali 

armâneshtsâ ditu România sâ s-adunâ tu unâ organizatsii cari s-

poartâ numa di Federatsia icâ Liga a Armânjloru di România, ashi 
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cum aspunu nomurli româneshtsâ shi ashi cum suntu Liga a 

Armânjloru dit Machidunii ică ditu Gârtsii. [...] Di psânu chiro sh-

membrilji a Consiliului di cumândâseari a Sutsatâljei Culturalâ 

Armâneascâ avurâ căbilea ta sâ s-cândâseascâ câ mash elji singuri 

nu potu ta s-li axeascâ tuti lucrili tsi lâ li scoasi tru migdani Sutsata 

tu chirolu ditu soni. Ca cumu fu tsânearea tru banâ a „Cursurloru 

optsionali” pri limba armâneascâ la sculia 39 sh-ca cumu easti 

ândridzearea shi tsânearea tru banâ ali unâ emisiuni ti Armânji la 

ENO Tv. Ti atsea noi dzâtsemu câ mash deadun va s-putemu s-

anichisimu!”17  
D. Piceava adră pânâ tu soni (tu 2004) unâ Liga a 

Armânjlor ditu România. 

Easti zori s-ducheshtsâ tutâ dinamica a lucurlor tsi s-

featsirâ atumtsea. Siyura easti câ, tu primuveara alu 2003, 

multsâ armânj dâdea cicioarili tră unâ organizari a 

dunjeauăljei armâneascâ. C. Canacheu, cutuyursitu tră atsea 

că nu lucră ca baia la SCA, lucră multu tră xanaamintarea ali 

CAR, Comunitatea Armâneascâ ditu România. Protslji trei 

cumândari di la SCA (C. Canacheu, O. Nicolae shi D. 

Piceava) lucrarâ „comunitaru”, avândalui ca protu scupo 

tsânearea tu banâ a miletiljei armâneascâ. 

Ta s-duchits ma ghini tsi lucru featsi Sutsata tu 

mandatlu 2002-2003 vâ pitrecu una raportu di activitati tră 

anlu 2002 (pi armâneashti) shi unâ listă (pi limba română) cu 

activitătsli culturali ditu 2003.  

 
Raportu di Activitati a Sutsatăljei Culturali 

Armânească ti anlu 2002. 

 

Sediulu : 

Comitetlu di cumândâseari  aleptu la 16 di Andreu 2001 

âshi bâgă tru năeti  ca protu scupo ta s-andreagă tu anlu 

2002 problema a sediului. Furâ loati tu isapi ma multi 

căljuri:  

 
17 Bana Armâneascâ, nr.31, frândza 3, articollu „Organizarea a 
Armânjloru di România”. 
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1) câftari la RAPAPS. Aestâ câftari apruche unâ apandisi 

negativâ. 

2) si-ahurhimu s-adunămu pâradz ta s-acumpărămu unu 

sediu. Tu aestâ actsiuni adunămu 3400 $. 

3) câftari la Primărie. Pânâ tu soni nâ si deadi unu sediu tu 

cari intrămu tu ahurhita a meslui Avgustu. Avemu unu 

contractu di nichi (chirie) ti 5 anj. Catandisea a sediului 

eara multu arauă. Featsimu multu lucru voluntaru ta s-

putemu s-tsânemu activităts tu aestu sediu. Cu tuti câ 

amintămu aestu sediu, nu dânâsimu adunarea di pâradz ti 

acumpârari. Scupolu easti ta s-acumpârămu unu sediu iu s-

himu noi nicuchiri, nu s-shidemu cu nichi. 

 

Activităts culturali: 

Di furnjia câ multu chiro n-avumu sediu, 

activitătsli culturali nu imnarâ ghini. Cenaclul di literaturâ 

s-tsânu mashi nâ oarâ (thema: poezia alu Marcu Beza) iara 

Cerculu di isturie avu doauâ andamusi: unâ cu Ioan 

Cardula (sâ zburâ di „Istoria a Armânjloru” angrăpsitâ di 

Cardula) shi alta cu Alexandru Madgearu (sâ zburâ di teza 

di doctoratu alu Madgearu cumu sh-di cartea tsi u scoasi 

nâslu la Editura Corint, „Geneza medievală a focarelor de 

conflict din Balcani”, carti iu doauâ capitoli suntu ti 

Armânj.). 

Sutsata tipusi „Cartea di vreari trâ Matilda Caragiu 

Marioţeanu” shi agiută la ndridzearea la unu spectacolu di 

tinjseari a profesoarăljei Matilda Caragiu, cu apuhia câ 

ancljsi 75 di anj. Spectacolu s-tsânu pi 12-li di Sumedru 

2002, la Radiodifuziunea Română. 

 

Sutsata andreapsi trei spectacoli: 

1) „Iesu Armânjlji nsus tru munti”, ARCUB, 20-li di Apriiru 

2002. 

2) Dzua Natsională a Armânjloru, Cernica, 26-li di Maiu 

2002. 

3) „Fugu Armânjlji tru arniu”, sala Rapsodia, 25-li di 

Sumedru 2002. 
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Tutunâoarâ, Sutsata pitricu unâ mari delegatsie Custantsa 

pi 21-22 di Andreu 2002, la câlisearea a OTAR tsi andreapsi 

spectacolu „Colindi” la teatrulu Ovidius di Constantsa. La aestu 

spectacolu (cumu shi la spectacolili adusi aminti ma ninti) cântă 

pareia Pilisterlu a Sutsatiljei Culturali Armânească. 

 

Ti ma buna ligâturâ cu membrilji a ljei, Sutsata tipusi unâ 

frândzâ tsi u pitricu a oaminjloru acasâ. Frândza s-cljeamâ 

„Hâbarea Armâneascâ” shi ishirâ 9 numiri tu anlu 2002. 

Hâirea fu mari. Tu ahurhita a anlui 2002 (tu anchisitâ di 

mandatu), Sutsata avea 96 di membri. Tu bitisita a anlui 

2002 avea 350 di membri. 

 

Sculia: Ti atsea câ avumu ti scupadz sediulu shi amintarea 

di câtu ma multsâ membri, nu featsimu jgljoati tu problema 

ali sculie. Adzâ, numirlu di ficiori la sculie easti ma njicu 

dicâtu eara cându ahurhi sculia (tu meslu Maiu 2001). Nai 

ma importantlu factoru tsi exiyiseashti aestu fenomenu 

easti apofasea M.E.C.  ca, ahurhindalui cu anlu shcolaru 

2002/2003, ficiorilji s-aibâ mashi unu cursu optsionalu. 

Prindi s-hăristusim a dhascalitsiloru tsi cilâstâsirâ si-lj 

anveatsâ ficiuritslji s-angrăpseascâ shi s-ghivâseascâ pi 

armâneashti: Aurelia Caranicu, Marilena Bara shi Aurica 

Piha. 

 

Ligâtura cu alanti sutsati: S.C.M.R.  shi C.A.R. 

Cu Sutsata Culturală Macedo-Română avumu unâ 

andamusi tu problema a sculiiljei: maca putemu s-adrămu 

tsiva deadun. Concluzia fu câ minduierili a noastri nu s-

uidisescu sh-ti atsea andamusea nu avu  rezultati. Cu 

sutsata Comunitatea Armânjloru di România avumu ma 

multi contacti tu tsi mutreashti initsiativa a loru ti unâ 

xanaorganizare a alishtei sutsati. Nai ma multi andamusi 

furâ cu Costică Canacheu shi Stere Samara. Dupâ ma multi 

moabets, comitetlu di cumândâseari loă apofasea ta s-

pitreacâ oaminj la andamusili tsi s-featsirâ ti aestâ 

xanaorganizari. 

  



 

36 
 

Moabetsli fapti ti unâ organizari a armânjloru ditu 

România: 

Tu comitetlu di cumândâseari furâ doauâ minduieri  tu 

problema aestâ di organizari a Armânjloru ditu Românie: 

unâ di eali eara varianta di organizari ca unâ comunitati, 

alantâ zbura di unâ Ligă a organizatsiiloru armâneshtsâ. Fu 

aleaptâ prota variantâ ama lucurlu nu imnă ici ti furnjia câ 

atselj di la CAR nu mata deadirâ seamni di actsiuni. 

Armasi ca aestâ problemă (organizarea a Armânjloru di 

România) s-hibă luyursită ca protu scupo ti noaua 

cumândâseari a Sutsatăljei. 

Activităts tu anlu 2003 

 

17 martie 2003: Conferinţa lui Max Demeter Peyfuss 

„Mituri şi legende despre Moscopole" organizată la 

Facultatea de Istorie a Universitaţii Bucureşti. 

martie 2003 - stand la târgul de carte şi presă „Amplus" de 

la Muzeul Naţional de Istorie. În mai am avut stand la 

„Bookarest". 

2 mai 2003. Cenaclu literar cu tema „Pirmithi di sumu 

aumbra a cupaciului." Invitată: autoarea cărţii, Kira 

Iorgoveanu Mantsu. 

23 mai: participarea ansamblului Pilisterlu la „Ziua 

Naţională a Aromânilor", organizată de „Giunamea 

Armânească" la Constanţa. 

25 mai: organizarea „Zilei Naţionale a Aromânilor" la 

Bucureşti, restaurantul „Casa Albă" din Băneasa. 

19 aprilie – spectacolul „S-ducu Armânjlji nsus tru munti" 

august – participarea unor membri ai Societăţii la excursia 

organizată de Thede Kahl în Republica Macedonia, 

Albania şi Grecia 

31 octombrie – spectacolul „S-ducu Armânjlji tu arniu". 

Invitat: Stere Dardaculi (Grecia). 

6 decembrie 2003: O analiză a cărţii „Studii aromâne şi 

meglenoromâne". Invitat: Nicolae Saramandu, autorul 

cărţii. 

În acest an a fost creat ansamblul Boatsea Pindului. 
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Cercuri de istorie: 

15 februarie: Despre viaţa lui Ionel Zeana18 

1 martie: O analiză a cărţii „Chestiunea aromânească" a lui 

Max Demeter Peyfuss. 

29 martie : Mitropolitul Averchie 

12 aprilie: Memoriul aromânilor către Napoleon al III-lea. 

31 mai: Dimitrie Bolintineanu. 
 

Ligâturili cu SCMR 
 

 Vidzutu ma-ndzeanâ câ furâ contacti ali SCA cu 

SCMR tu chirolu 2000-2003. Tu 2000 shi 2001, la Dzuua 

Natsională a Armânjlor zburârâ reprezentantsâ di la SCMR: 

Gh. Zbuchea (tu 2000) shi Lifteri Naum (tu 2001). Moabetsli 

nu dusirâ la tsiva concret, ama aspunea unâ ligâturâ normalâ 

tsi prindea s-hibâ anamisa di doauâ sutsati armâneshtsâ. 

Lifteri Naum (tsi fu vitse-prezidentu la SCMR) fu 

intermediaru tră aesti moabets. Hristu Cândroveanu 

(prezidentul SCMR) eara reticent. Multu ma dishcljsu eara 

Dumitru Nacea (tsi yinea shi la andamusili culturali andreapti 

di SCA). Aesti contacti lu featsirâ, vahi, Viorel Stănilă s-

angrâpseascâ19:  
 

În acelaşi an 2004, activiştii neoaromânişti ieşiseră din Societatea de 

Cultură Macedo-Română pe care o infiltraseră până la vârf....  
 

Ditu 2003, ligâturili anamisa di SCA shi SCMR s-curmarâ di 

dipu. Tu 2006, Hristi Cândroveanu shi Ion Caramitru nu furâ 

sinfuni cu pripunirea ali Matilda Caragiu ca doauăli sutsati si-

ndreagâ deadun pârâstâsearea a cartiljei „Alchimia 

 
18 Ionel Zeana avea muritâ tu meslu Yinaru 2003. Andamusea aestâ 
fu adratrâ ca unu semnu di tinjie tră Zeana. 
19 Tu articollu „Provocări identitare postmoderne: cazul românilor 
sud-dunăreni”, revista Academica, nr. 6/7 2019, frândzâli 52-71; 
citatlu di aoa easti di la frândza 60. Stănilă nu da nitsi unâ provă ti 
atsea tsi aspuni, nu da numi.  
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Dipiraril’ei” (angrâpsitâ di Spiru Fuchi)20. Ma laiu, tu chirolu 

ditu soni, cumândarilji di la SCMR nitsi nu mata vor s-u 

aspunâ numa a Sutsatâljei SCA. Cându zburăscu tră SCA, 

dzâcu „o anumită suţată”.   
 

Ma mushatili thimiseri 
 

Tu protslji anj anda SCA fu xanaactivatâ, urdina unâ 

iluzie anamisa di noi: atsea câ easti posibilă unia, ligâtura 

anamisa di armânjlji tsi nu minduescu idyea tu problema 

armâneascâ. Unâ parei di la Pilisterlu s-dusi culindu, Prindu 

Cârciunu 2001 sh-2002, la Matilda Caragiu, Irina Nicolau, 

Nicolae Saramandu. Ma multu, Pilisterilji yiurtusirâ Anlu Nău 

2002/2003 deadun, la sediulu a Sutsatâljei. Suntu anamisa di 

nai ma mushatili thimiseri ditu atselj anj. 

 

Mandatlu 2004-2006. Mariana Bara 

 

Tu alidzerili ditu 31-li di Yinaru 2004, Mariana Bara 

fu aleaptâ tu thesea di prezidentă la SCA. Eara agiutatâ di doi 

vitse-prezidentsâ: Yioryi Vârza shi Florentina Costea. 

Secretară eara Aurica Piha. Alantsâ membri ditu Comitetlu di 

Cumândâseari eara: Stila Beca, Evantia Bozgan, Zoe 

Carabash, Oani Nicolae shi Vasili Topa. Eara prota oarâ 

cându prezidentu a Sutsatâljei eara unu omu di cultură. 

Mariana Bara fu tu Comitetlu di Cumândâseari di la SCMR tu 

1990. Anyrâpsi tu revistili alu Cândroveanu. Apruche unu 

premiu di la Aurel Papari. Cu tuti câ va-lj eara lishoru si-

armânâ pi minduiarea „traditsională” tu Românie, atsea câ 

armânjlji suntu români, lucru tsi va-lj adra ma lishoarâ calea 

 
20 Pârâstâsearea si featsi (Sumedru 2006) pânâ tu soni. Atselj tsi u 
andreapsirâ furâ atselj di la sectsia armâneascâ di la RRI. Zburârâ 
atumtsea tră cartea alu Spiru Fuchi: Matilda Caragiu, Yioryi Vrana 
shi A. Gica. 
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tu zânatea a ljei, Mariana apufusi altâ soie. Fu unâ turlie di 

curbani. 

Mandatlu a ljei ahurhi cu ma multi conferintse. 

Mariana lâ gri (tu meslu Shcutu 2004) la Sutsatâ la ma multsâ 

oaspits cunuscuts tu lumea academică românească: Sabina 

Ispas (directoari la Institul de Etnografie şi Folclor „C. 

Brăiloiu), Ion Ghinoiu (etnograf) shi Marian Lupaşcu (doctor 

tu muzicologie). Sâ zburâ tră folclorlu armânescu. Tu 17-li di 

Aprilu 2004, andamusea di Ayiu Yioryi s-tsânu la Sutsatâ, cu 

numa „Dzuua a Pitiloru”. Fu unâ furnjie tră adutseari aminti 

ali Irina Nicolau. La andamusi fu oaspitâ sora ali Irina, 

Ecaterina Shafarica. 

Lucurlu nai ma interesantu tu mandatlu ali Mariana 

Bara fu dishcljdearea multu mari câtâ armânjlji ditu Grâtsie. 

Veara alu 2004, Mariana Bara adră unu filmu21, „Calea nâpoi 

tu Armânami”, tsi aspunea andamusea a armânjlor ditu 

Grâtsie (tsi s-tsânu Grebini atselu anu). Tu chirolu 12-18 di 

Sumedru 2004, s-tsânu Serres (Searu) conferintsa „Identitatea 

pritu agiocu”, iu Mariana pârâstâsi unâ lucrari tră corlu 

armânescu tu Românie. Cu ea fu la aestâ andamusi unâ parei 

di tiniri di Custantsa shi Bucureshti (tinirlji di Bucureshti eara 

di la pareia Pilisterlu). Pilisterlu deadi spectacol la 

Universitatea di Serres. Tu turnată, pareia s-dânâsi shi 

Dupnitsa. Entipusili furâ vârtoasi shi tinirlji furâ minats. Filmi 

shi caduri ditu aestâ cali furâ aspusi la spectacollu di Ayiu 

Dimitri, andreptu di SCA, la Biblioteca Centrală Universitară 

(23-li di Sumedru 2004). Tră Ayiu Yioryi 2005, SCA ndreapsi 

unu mari spectacol tu sala Radio, iu, deadun cu Pilisterlu, 

cântă shi giucă pareia di la Sutsata a Studentsâloru Armânj di 

Sărună. Ligâturili di sutsată anamisa di tinirlji armânj di 

Românie shi Grâtsie avurâ hâiri. 

 
21 Filmulu eara adratu tu numa CAR, Comunitatea Armânjlor di 
România. 
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Tut Mariana ndreapsi ma multi tabere tu Grâtsie tră 

tiniri armânj ditu Românie. Ta s-duchits tsi yimishi pot s-

aducâ ahtări experientse, mutrits ma nghiosu textul angrăpsitu 

di Tania Chihaia, tsi aspuni cum tricu tu tabăra ditu 2005. 
 

Cum agiumshu la Sutsată 

  Tania Chihaia 
 

Protili a meali thimiseri cu Sutsata suntu mash 

cumăts, ti atsea câ earam multu njicâ cându avdzâiu prota 

oarâ di ljea shi di oaminlji di aua. Criscui multu aprukeatâ 

di lumea armâneascâ shi cathi oară anda eara un iventu 

armânescu, mini, deadun cu părintslji nu lipseamu. Nj-

aducu aminti câ nu lipsimu aproapea canâoară di la 

Primuveara shi Dzuua Armânjloru shi cându alâncea vârâ 

carti, casetâ i vârâ CD di cântitsi, dinâcali li ancupâramu. 

Unâ ditu protili thimiseri easti câ un anu, ninti di Cârciun, 

vinj la Sutsatâ s-dzâcu unâ puizii ti Pap Cârciun cari nj-u 

avea adrată tata maxus ti aestu iventu. 

 

Papu Cârciunu cu percea albâ, 

Ghini vinishi, ti ghinuimu. 

La Sutsata Armâneascâ, 

Tora seara s-nâ hârsimu. 

 

Noi tuts, papo, ti vremu multu, 

Sh-cu harauâ n-adunămu. 

Câ di cându noi nâ featsimu, 

Cathi anu ti-ashtiptămu! 

 

Papo, io tsâ dzâcu ndreptu, 

Maia moasha ma s-bâna, 

Cum tsâ hii agiun ditu cali, 

Unâ pitâ va ts-adra. 

 

Papo, featsishi cali lungâ, 

Doarâ multi avushi, furtii, 

Ta s-tsâ fugâ apustusearea, 

Va tsâ dămu sh-ună arăkii. 
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Papo tini hii livendu, 

Sh-hii pirifan, nu-i shicai 

Ti apurii va nâ hibâ, 

Ma s-nu ti arisi vâr’ maii.22 

 

Pap’ Cârciune, Pap’ Cârciune, 

Ma s-nu-ai oarâ ti shicai, 

Ia mutrea ma ghini tora, 

Tsi-ai ti mini tu hârai? 

 

Voi s-dzâcu câ prota limbă tsi mi anvitsarâ părintslji s-u 

azburăscu fu armâneasca, ama, dupu tsi intrai la gârdinicâ sh-la 

sculii, acâtsai s-azburăscu ma multu mucâneashti, ti atsea câ 

aveamu mash sots mucanj. Mini shteamu shi akicâseamu multu 

ghini, ama nu aveamu pi canu di ilichia a mea cu cari s-

azburăscu.  

Deapoa, 2005, cându aveamu 10 anj, părintslji a mei mi 

anyrâpsiră tu unâ tabără di 3 stâmânj tu Gârtsii iu avea s-adună 

mash parei di cilimeanj armânj ditu ma multi văsilji. Cu noi 

avea s-yină Mariana Bara shi Florentina Costea. Nj-aducu 

aminti câ ma s-azbura vârâ ditu noi mucâneashti, Mariana s-

adra câ nu ni akicâseashti, shi nu nâ apândâsea pânâ nu ni 

shutsamu pi armâneashti. Ti aestă excursii aveamu anvitsatâ 

unâ puizii di Nicolae Batzaria tsi u dzâshu la unâ andamusi di 

aclo. Eara multu lungâ shi ashtiloru li si avea aurâtâ s-mi 

ascultâ sh-acâtsarâ s-da pălnjili ninti s-u dipisescu, ama nu mi 

dânâsiiu.Tut tu excursia atsea avdzâiu di la Flora multi cântitsi 

armâneshtsâ msheati tsi-nj dishtiptarâ sh-a njia mirakea ti-a 

cântari. Tu tabără, Mariana nâ anvitsă s-nâ agiucămu un 

agiocu. Cathi unu ditu noi lipsea s-dzâcâ un zboru armânescu 

tsi pistipseamu câ nu easti ahâtu cânâscutu, shi ma nu lu shtea 

canu, atselu tsi lu dzâsi aminta tsiva... unâ dultseami, i altu 

lucru. Mini amintai niscânti cumbulonj. Dupu psânu kiro 

anvitsaiu câ doi ditu dascaljii ditu tabără îlj aveamu nipots 

 
22 Nicu Chihaia nu u featsi publică aestă strofă, câ tse eara unâ 
shicai tsi putea s-nu hibâ ghini achicâsitâ. 
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multu di alargu, sh-eara multu hareshi cându elj înj dzâtsea 

tetă, tsi cara mini aveamu 10 anj shi elj 40. 

Ti ciudii fu câ tsi cara mi aveam dusâ tu unâ excursii tu 

Gârtsii adratâ ti armânj, aclo adram cursuri di limbâ gârtseascâ 

shi cathi tahina shi seara la sihatea 8, mutam shi dipuneam 

hlambura gârtseascâ cântândalui imnulu a loru, deadun cu tuts 

dascaljii di aclo. Dupu tsi lu cântai 40 di ori tu 3 stâmânj, nu 

mata lu-agârshii tutâ bana. 

Tut aua tu tabără u cânâscui Elena Ciungă, tsi tora easti 

prezidentul a Consiliului a Tinrloru armânj, ama dupu tsi s-

bitisi excursia nâ agârshimu unâ di alantã shi di numili a noasti. 

Dupu 14 di anj ni cânâscumu nica nâ oarâ la CTArm fârâ canâ 

idee câ noi nâ shteamu di ninti. Unâ oarâ cându adram muabeti, 

unâ ditu noi adusi zborlu di unâ excursii tu Gârtsii tsi s-avea 

adratâ aua sh-multu kiro shi fum multu apurisiti cându adrãmu 

ligâturli sh-bâgãmu oarâ câ fumu aclo deadun, ljea eara singura 

featâ di aclo cu cari aveamu cadhur, sh-nu mash ahâtu, ama 

durnjimu sh-tu idyiul udã.  

Cându earamu njicâ mi arisea multu s-anvetsu cântitsi 

armâneshtsâ. Aveamu multi caseti tsi li ascultamu dipriunâ, 

ama multi li anvitsamu shi di la mama i tetili a meali, tsi li 

arisea multu s-cântâ. La cathi sârbâtoari sh-la cathi andamusi 

cu soia, la noi acasâ s-avdza mash muzicâ armâneascâ shi tuts 

cântamu sh-giucamu cu multâ miraki. Lali a meu fu cântâtoru 

tu unâ pareii di muzicâ armâneascâ, shi cathi oară cându 

nidzeamu la elu nâ cânta, shi noi alantsâ cântamu sh-giucamu 

pi ninga elu. Di tata pot s-dzâcu câ elu fu atselu cari mi anvitsă 

nai ma multi lucri di armânj, shi cari avu nai ma mari miraki s-

mi anveatsâ zboari, pirmithi, sh-lucri ditu bana, isturia sh-

cultura a armânjloru.  

Dupu tsi criscui ma mari, di la 15 di anj pânâ bitisiiu 

litseulu, nidzeamu deadun cu părintsâljii tu excursii adrati di 

Sutsatâ tu horli armâneshtsâ ditu Arbinishii, Gârtsii, Makidunii 

sh-Vâryârii. Mini aveamu avdzâtâ di eali tu cântitsi di cându 

earam multu njicâ, ama mi ciudusii cându vidzui că suntu de-

alihea shi câ nica ari armânj aclo. Mi arisi multu câ puteam s-

azburâscu armâneashti cu cari vream shi iu vream, câ itsi iu 

nidzeai tuts eara armânj shi ti akicâsea. Fu tsiva ti nipistipseari 

ti mini. Atumtsea bâgaiu oarâ câ aclo nu neshu tu xeani, ama 
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mi dukii canda mi turnai acasâ ditu xeani... sh-dukii, câ de-

alihea, s-poati s-ti torni iuva iu nu earai canâoarâ. Ti mini fu 

nai ma msheatâ experientsă, cari nj-armasi tu suflitu shi 

pistipsescu câ, fârâ di poati, cathi un armânu cu vreari ti 

zârtsina a lui, lipseashti s-veadâ shi s-calcâ barimu unâ oară tu 

banâ locurli di iu vinjirâ stripâpânlji a noshtsâ. Mash ashi pots 

s-anyiedz tsiva tsi daima fu nuntrul a tău, ligâtura anamisa di 

tini sh-isturia a ta.  

Dupu tsi intraiu la facultati, tricurâ ma multsâ anj cându nu 

mata vinj la ahâti iventuri armâneshtsâ shi ligâtura a mea cu 

lumea armâneascâ s-avea niheamâ kirutâ. Ama tu bitisita anlui 

2018, un ditu membrii CTArm înj gri ta s-mi anyrâpsescu tu 

consiliu. Dzâshu s-dukimâsescu, s-vedu cumu easti, sh-dupu tsi 

neshu la prota shedintsâ bâgaiu oarâ câ mi ariseashti multu, câ 

tuts suntu feati shi fciori multu irbapi, sh-di atumtsea cu multâ 

harauâ sh-miraki agiut deadun cu elj la andridzearea 

iventurloru tsi li avemu tu proyramã.  

Dupu psânu kiro anvitsaiu câ, la Sutsatâ, Alexandru Gica 

adarâ cathi viniri Tsercul di Literaturâ armânească, iu 

adyivâsimu shi anvitsãmu multi zboari. Nica un lucru msheatu 

easti câ la cathi andamusi di viniri nâ adunãmu ta s-adrãmu 

dauâ lucri tsi armânljii li adarâ di unâ etă shi pi cari nu va li 

kiremu canâoară ti atsea câ au unâ zârtsinã multu ahândoasã tu 

sândzili a nostu: cânticlu sh-gioclu armânescu. Aua tuts nâ 

dukimu unâ taifâ, sh-cu buni sh-cu arali nâ hârsimu un di 

alantu. Ti atsea voi s-mi hârsescu sh-di tora sh-ninti di Sutsatâ, 

sh-potu s-dzâcu câ anamisa di mini sh-di lumea armâneascâ va 

s-hibã ti daima unâ ligâturâ multu maxutarcâ.  

 

Tutâ aestâ dishcljdeari adusi unâ minteari ma mari a 

tinirlor di la Pilisterlu tu lucurlu di la SCA sh-di la CAR. La 

initsiativa ali Mariani (idheia alănci la unâ andamusi iu 

zburâm tră nuvelili angrăpsiti di M. Bara) si-adră unu concurs 

di literatură, amintatu di Diana Cuturela. 

Chirolu 2004-2005 fu tră Pilisterlu nai ma mplinlu. 

Easti ti nipistipseari câti spectacoli furâ. Tu 2004:  Premiili 

Bana Armâneascâ (27 di Martsu), Ischibaba (24 Aprilu), 

Ceamurlia di Ndzeană (25 aprilie), Casa di Cultură a 
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Ministerlui di Interne (30 di Maiu), ProEtnica Sighişoara (28 

di Avgustu), Curtea Veche (5 di Yismăciun), BCU (23 di 

Sumedru). Tu 2005: Călăraşi (5 di martsu), Medgidia (18 di 

Martsu), Premii Bana Armâneascâ (26 di martsu), Sala Radio 

(23 di Aprilu), Slobozia (5 di Maiu), theatrul Nottara-Dzuua 

Natsională (23 di Maiu), ProEtnica (19-21 di Avgustu), 

Ischibaba-Dzâlili a Culturâljei Armâneascâ (27 di Avgustu), 

Suceava (14-16 Sumedru), sala Radio (30 di Sumedru), 

Urziceni (10 di Andreu). Tuti aesti căljuri pritu locurili iu 

bâneadzâ armânj agiutarâ sh-la unâ ncljgari a comunitatăljei 

armâneascâ ditu România. Nai ma marli copus tră aesti 

andamusi lu featsi Florentina Costea, vitse-prezidenta SCA. 

Florentina ahurhi si-adarâ proiecte europene tră tinirlji armânj 

shi agiumsi omlu nai ma competentu (ditu lumea armâneascâ) 

tu aestâ dumeni. Ligâturli tsi shtiu s-li adarâ Florentina, nâ 

agiutarâ s-adutsemu multsâ armânj cu anami la Sutsatâ. Prindi 

sâ-lj hâristusim multu tră aestu lucru. 

Anlu 2005 fu tră pareia Pilisterlu anlu cu nai ma buna 

vidzutâ. Pi 20-li di Shcurtu 2005, Pilisterlu cântă (la Sala 

Radio) tu unu mari spectacol, cu Ovidiu Lipan Ţăndărică, 

Stelu Enache shi fanfara Zece Prăjini (spectacollu fu aspusu 

la TV tu idyea dzuuă). Pi 13-li di Martsu 2005, pareia 

Pilisterlu fu tu emisie directă la Antena 1. 

Alantu omu ditu cumândâseari tsi cilâstâsi multu tră 

SCA, fu vitseprezidentul Yioryi Vârza. Nâsu muri tu 2007. 

Ma-nghiosu putets s-ghivâsits unu textu tsi-lu angrăpsii tră 

nâsu (tu 2008). 
                                         Domnul Vârza. 

Cându s-aprindi lunjna la Sutsata Culturalâ Armâneascâ di 

Bucureshti, daima lu aducu aminti Yeoryi Vârza. 

 

Unâ banâ greauâ. 

 

Lali Yeoryi s-amintă tu 22-li di Cirisharu 1939 tu 

hoara Cainargeaua Njicâ (Durostor, Cadrilater). S-amintă tu 

unâ fumealj di yrâmusteani di Vâryârie (vâryâreanj, cum lâ 
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dzâtsemu). Tu 1940 (cându România chiru Cadrilaterlu), 

pârintsâlji vinirâ Ceamurlia di Nghiosu. Dupâ tsi 

comunishtsâlji anâchisirâ tu România, fu zori ti armânj. Tu 

1952, unu lali (frati a afen-sui) alu Yeoryi fu bâgatu tu 

ahapsi (mâcă multâ pârjinâ shi trapsi multi aclo). Aspâreats 

ti atsea câ eara luyursits „chiaburi” (tsi va s-dzâcâ „huryeats 

avuts”) shi câ fumealjea nu va s-poatâ s-anveatsâ23, 

pârintsâlji lu pitricurâ Yeoryi largu, ta sâ-lj si chearâ torlu. 

Fu mira la multsâ armânj tu atselu chiro. Ashi s-featsi câ tu 

ilichie di 14-15 di anj, Yeoryi Vârza fudzi di acasâ ta s-

poatâ s-anveatsâ. Shi tut di atumtsea, Yeoryi ahurhi s-

lucreadzâ shi sâ-shi amintă pânea singuru. 

Featsi unâ sculie profesionalâ Câmpina (sculie di 

electrician), liceulu Ploieshti shi Facultatea di Energetică 

Bucureshti (bitisi facultatea la anlu 1969; adra facultatea, 

ama tu idyiul chiro lucra). Zânatea a lui fu atsea di 

electrician. Anj cu aradha lucră la IDEB (Electrica di adzâ). 

Dupâ tsi ishi tu pensie shi-adră unâ firmă tsi lucra tut tu 

aestâ dumeni. 

Tu 1963, Yeoryi bână unâ dhramă. Afen-su fu 

bâgatu tu filichie ti atsea câ avea flurii. Fluriili furâ 

confiscati shi afen-su alu Yeoryi fu bâgatu tu zundani 9 

meshi ca „urnechi” ti alantsâ oaminj. Unâ altâ dhramă fu tu 

anlu 1969, cându Yeoryi âshi chiru pârintili (câlcatu di 

mashină). Afen-su alu Yeoryi cânta multu mushatu. Di la 

elu clirunumsi Yeoryi boatsea a lui vârtoasâ. Daima cându 

cânta, lu adutsea aminti afen-su. 

Tu 1975, Yeoryi Vârza s-ansură cu Aurora Ianush. 

Au doauă feati: Monica shi Dana (Monica bitisi Facultatea 

di Economie shi lucră multu chiro la 

PricewaterhouseCoopers. Dana bitiseashti anlu aestu 

Economia. Adarâ shi arte martsiale. Va s-ducâ anlu aestu la 

Campionatlu Mondialu ti sportul tsi-lu adarâ ea.).  Yeoryi 

shi Aurora avurâ shi unu ficioru, Dumitru Daniel, tsi muri 

 
23 Eara multu zori s-adari facultati tu atselu chiro maca earai 
amintatu tu unâ fumealj di chiaburi ică maca aveai unâ „arâzgă 
nisânâtoasâ”. 
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tu 1985, tu ilichia di 5 anj shi giumitati. Ahtari gaile nu s-

agârsheashti putes. Thimisescu dzuua cându lali Yeoryi ânj 

pirmitusi ti ficiorlu a lui, ti cum s-alumtarâ s-lu ascapâ shi-

lu dusirâ America24. Ducheai durearea a lui ama nu sâ 

„spunea”. Eara multâ decentsă tu durearea a lui. 

 

„La a noastrâ laie hală cu jali minduiamu.”25 

 

Tu anlu 2002, Sutsata Culturală Armâneascâ di 

Bucureshti amintă sediul a ljei di adzâ. Sediul eara ti puvrie 

atumtsea (eara mashi stiznili shi unâ mari lâvâshie). Eara 

ananghi mari di lucru sh-di agiutoru. Oane Nicolae, 

prezidentul di atumsea di la Sutsatâ, pitricu, pritu njica 

fimiridhă tsi u scutea Sutsata, hâbarea câ amintămu sediulu 

shi câ avemu ananghi di agiutoru ta s-lu chischinipsimu shi 

s-lu bâgămu pi aradhă. Yeoryi Vârza fu protlu omu tsi 

apândâsi la aestâ cljmari. Yinea shi lucra cu mari harauă. 

Tutâ instalatsia electrică di la Sutsată easti adratâ di elu (nu 

mashi lucurlu, ama shi hărgiurili ti lucurili tsi eara lipsiti ti 

aestâ instalatsie electrică furâ pâltiti di elu). 

Videamu pi prosuplu a lui unâ mari harauă câ 

videa tiniri multsâ tu aestâ minari. Shi s-duchea sh-nădia a 

lui câ, dealithea, Armânamea nu cheari26. Yinea la tuti 

shedintsele di la Sutsatâ shi bâga oarâ tsi s-fatsi. Ma 

amânatu, tu 2004-2006, intră tu Consiliul di Cumânduseari 

di la Sutsata shi avu thesea di vicepreshedinte. Adră multu 

copus tu atselu chiro. Tsânea tuti isăchili di la Sutsată (tu tsi 

mutreashti pâradzlji). Nai ma marili amintaticu a lui fu 

 
24 Tu atsea moabeti anj dzâsi ti atselj armânj tsi fudzirâ tu anjlji `80 
ditu România comunistă tu Americhie. Nai ma multsâ di aeshtsâ 
armânj bâna ghini sh-tu România, aminta multsâ pâradz, ama vrea 
altu tsiva, nu eara efhăristisits, nu lâ si shidea… 
25 Stihuri ditu unu cânticu ti Yeoryi Mucitani Hasaplu, ică Yeoryi 
Crushuveanlu, mari armatulă armânu tsi s-alumtă shi muri tu 
ahurhita a etâljei 20. 
26 Aurora ânj dzâsi câ Yeoryi eara multu optimistu tu tsi mutreashti 
mira a armânjloru. 
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centrala tră ngâldzari a Sutsatâljei. Tut aestu copus lu adra 

cu tuti câ-shi-avea lucru la firma a lui. Dupâ tsi-shi bitisea 

lucurlu aclo yinea la Sutsatâ shi agârshea shi curmarea shi 

tuti alanti. Lucurlu ti Armâname âlj adutsea multâ harauă. 

 

Caduru Yeoryi Vârza. 

Eara analtu, livendu, mushatu. Eara imiru, bunacicu. 

Ducheai la elu praxea armâneascâ: tinjie, vreari, ligâturi cu 

alantsâ. Cându eara ananghi, shtea s-hibâ ferm shi 

apufusitu. Cându duchea câ lipsea s-dzâcâ lucri ma 

ndilicati, li dzâtsea, ama canâ oarâ nu câlca nomlu a 

tinjiljei. Ashi va-lu thimisescu: gioni shi mintimenu. 

 

„Limos, chirolu angljti tut.”27 

 

Lali Yeoryi muri la 18-li di Martsu 2007, dupâ tsi 

trapsi trei meshi. Fu dinapandica shi ti nipistipseari. Tuts 

himu borgi cu unâ moarti, ama daima moartea nâ 

ciuduseashti. Diapoia, chirolu nâ arâdi iara. Nâ minduimu 

la lucurli minuti ditu banâ, nâ loămu cu lucurlu, nâ 

ayunisimu shi nu mata avemu chiro s-nâ thimisimu. Sâ-lj 

adutsemu aminti atselj tsi nu mata suntu. Limos, chirolu 

angljti tut.  
 

Tsi chirushi nu-ari aflari!28 

Limos – chirolu angljti tut, 

Alasâ mashi nâ thimiseari 

Sh-fudzi, fudzi, mut… 

 

Cându vremu s-lu adutsemu aminti Yeoryi Vârza, 

putemu sâ-lj cântămu cânticlu tsi-lu arisea multu (cânticlu 

alu Yeoryi Crushuveanlu): 

Pi-unâ măyulă analtă 

Io singur ânj shideamu, 

La a noastrâ laie hală 

Cu jale minduiamu… 

 
27 Numă la unâ poezie alu Mihali Prefti. 
28 Stihurilji ditu poezia alu Prefti adusâ aminti ma-ndzeană. 
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 Tu 18-li di Yinaru 2004, CAR bitisi proceslu di 

xanaorganizare. Câ tse avea ananghi di oaminj irbapi, CAR u 

bâgă Mariana Bara tu thesea di vitse-prezidentă. Tu 2005, 

Mariana fu aleaptă shi ca prezidentă la Consiliul a Armânjlor 

(unâ sutsatâ internatsională a armânjlor). Aesti lucri, dusirâ la 

shubei shi la câtâyurii. Mariana Bara, tsi shi-avea bâgatâ tu 

piriclju zânatea tră lumea armâneascâ, nu axizea ahtari critică. 

Tră unâ ma bunâ ziyă, hipsimu aoa textul angrăpsitu di 

Florentina Costea, tsi zburashti sh-tră omlu Mariana Bara. 

 
Sutsata, ti mini – unū pirmithū cu multã vreari 

sh-cu niheamã heari  

 

Anda nj-hãbãrsi Alexandru cã andreadzi 

aestã carti sh-cã easti anaghi di anyrãpseri di la cãtu cama 

multsã di atselj tsi „hãrgiuirã” niheamã i cama multu ditu 

kirolu a loru urdinãndalui la Sutsata Culturalã Armãneascã, 

minduiiū cã va s-hibã dipū efcula. Deapoaia, cu tritsearea a 

dzãlilorū, lucãrli nu para nj-si zuyrãpsea cu idyiulū prosupū 

ca tu ahurhitã shi nj-eara frixi cã zboarãli va nj-hibã ftohi 

sh-cã nu va s-hiu axi sã scotū tu padi dealihea-dukerili tsi 

nj-leagã geanlu di aestu pirmithū. Ashi cã aveamū agiumtã 

tu atsea hopã tu cari nj-dzãshu cu mintea cã-i cama ghini s-

alasu kirolu s-treacã shi tu soni sã-lj dimãndu alū 

Alexandru cã fui multu acãtsatã, cã vidzui zori mari…cari 

va s-dzãcã sã spunū unã misu-minciunã shi s-ascapū di 

„tãrnipsearea” a adutseariljei tu miydani a atsiloru lucri tsi 

li aveamū hiptã ghini tu cohili ahãndoasi a mãduuãljei. 

Dupu cumū s-veadi luyuria, di cara li dyivãsits aesti 

zboarã, nu putui sã scotu ‘n-capū tsi nj-aveamū bãgatã tu 

minti.  

Ahurhita easti iuva ninti di anlu 2000, anda 

aveamū bitisitã facultatea, lucramū tu unū institutū di 

sitãxeari sh-nu para shteamū tsi s-adarū cu kirolu eleftiru 

tsi artisea. Unã parei di tiniri, nã adunamū tu unū 

apartamentū luatū cu niki ninga Bucur Obor, pi muabeti sh-

pi cãntari. Eara aclo unã dukeari ahoryea tsi nã grea, tsi nã 
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puituia atsea seati di shideari deadunū sh-di zboru dultsi pi 

limba di dadã, stãmãnã di sãmãnã. Pistipsescu cã atsea fu 

„simitsa” ditū cari fitursi deapoaia „Pilisterlu” - pareia tsi 

cu cãntarea sh-cu giucarea adrã unã mushatã ankisitã 

culturalã ti alti sh-alti bãrnuri di tiniri tsi urdinarã pãnã tu 

kirolu di tora.  

Niheamã ma amãnatū, di itia cã lipsea s-alãcsimū 

loclu  – dimi sh-pareia s-avea lãrdzitã  -, cata  cumū 

pãpãnjlji a noshtsã, nã lomū sh-noi calea sh-cãlicea sh-

curdisimū iu s-putu: cãndu tu un locū di pi „Calea 

Victoriei”, cãndu tu Facultatea di Matematicã (aclo iu eara 

dhascalū Alexandru)…sh-dipu tu soni  (canda anlu 2002) la 

cunakea di pi sucakea Vasile Lascãr – aclo iu sutsata sh-ari 

scamnulū sh-tora.  

Anda dzãcū „sutsatã”, prota sh-prota nj-yini tu 

minti „Pilisterlu”. Nu ari agãrsheari canãoarã tsi bãnãmū 

deadunū tu aestã parei! Zboarãli nu potu s-aspunã haraua 

ditu anjlji ditu ahurhitã. Eara aclo multã vreari, multã 

hãshti sh-tu idyiulū kiro multū copusū. Aclo cãnãscui tiniri 

ti-anami, sots tsi va nj-armãnã tu geanu ti totna. Aclo bãnai 

unū di naima ‘mshatlu kiro, tsi-lu luyursescu sh-unū di 

naima ‘mplinlu di noimã sh-usii. „Pilisterlu” nã criscu 

vrearea ti soi, farã sh-limba armãneascã, fu marturū la 

tritsearea a noastã di la „mintea pi veardea” la „mintea 

cama coaptã”, fu marturū sh-la pirmithili a noasti di vreari.  

Tu 2004 dukeamū cã vini oara s-adarū sh-alti 

lucri. La alidzerili ditu atselu anū agiumshu tu thesea di 

vitse-prezidentã a sutsatãljei, anda prezidentã eara Mariana 

Bara. Andamusea cu Mariana easti ti io un lucru multu 

ahoryea, tsi nj-easti zori s-lu bagū tu zboarã. Anda cama s-

adunã anjlji stogu, mutreshtsã cãtã nãpoi sh-badz tu ziyã tsi 

omu tsã ari alãsatã toarã tu banã, tsi omu ti bãgã niheamã pi 

mindueari, tsi omu ti adrã tu unã hopã s-acats unã ditu 

cãljiurli tsi tsã si dizvãrtea dininti. Ti mini, Mariana fu unū 

di atselj oaminj. Avea unã ahãtū mshatã turlii di zburari sh-

di bãgari a lucãrilorū pi aradhã! Vahi tuti aesti lj-yinea sh-

di la zãnatea di dhascalã, ama sigura nu mash di aclo. Tu 

atselj doi anji anda fumū deadunū tu cumãnduseari, dukiiu 

cãtã simasii ari s-hii tu parei cu oaminjlji uidisits, cari au 
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unū purtaticū ahoryea, cari voru sh-potu s-adarã turlii-turlii 

di eventuri, cari aducū anvãrliga dunjeauã di unã altã thesi. 

Eara vahi shi hãshtea ditu ahurhitã…aducu aminti ca mi 

bãgamu s-dormu sh-nu mi acãtsa somnulū di minduerili tsi 

nj-alãga pritu minti, tu tsi mutreashti lucãrli tsi mata putem 

s-li adrãmū la sutsatã. Nj-si pãrea cã bana sh-kirolu suntu 

multu shcurti ti tuti cãti vremū sh-putemū s-adrãmū ti 

lumea armãneascã. Nj-armasirã tu geanu andamusili di 

atumtsea, prota cali tu Gãrtsii, cum sh-protlu spectacolū 

andreptu cu „Pilisterlu” sh-cu „Sutsata a studentsãlorū 

armãnj di Sãrunã”.  

Tuts ditū pareia di cumãnduseari di atumtsea eara 

minats tu lucru, cathi unū mutrea s-agiutã cãtu sh-cumū 

putea. Canda vedū sh-tora andamusea di alidzeri di dupu 2 

anji, anda altã parei vini tu aradhã, anda dukerili eara ahatū 

vãrtoasi sh-ahãndoasi, cã io (canda sh-Mariana) nu putui 

sã-nj dãnãsescu lãcrãnjili. Eara ca unã dispãrtsari di unã 

taifã, di oaminj vruts. 

Cata cumū s-fatsi tu banã, nu tuti lucãrli ditu 

kirolu di atumtsea eara mash vreari sh-njeari…avea sh-cãti 

niheamã „heari”. Pãrãpusearea sh-mãrazea yinea cãti 

vãroarã dinapandica, di iu nu ti ashtiptai: di la niscãntsã tsi-

lj luyurseamū sots, di la niscãntsã oaminj tsi eara sh-elj 

minats tu lucãrlu armãnescu i di la oaminj di nafoarã di 

sutsatã (di atselj tsi arca zboarã psefti: cã oaminjlji ditu 

cumãndusearea di la sutsatã au carishti tsi sinferu di s-ducū 

aclo – dimi cari easti glaru ta sã-shi chearã oara la sutsatã 

ma s-nu aibã unū sinferu ascumtu ghini, cã sigura suntu 

furi, cã sigura sh-bagã pãradz tu gepi…sh-alti ahtãri 

„mushutets”/„murafets”). Cu „hearea” nu va u tindu multu 

muabetea, di itia cã haraua di atumtsea angreacã ma multu 

tu ziyã. Ama lipseashti s-pricãnoscu cã furã ndauã hopi 

anda mi adrã s-minduescu ca vini oara s-dãnãsescu shi cã 

nu mata voi s-avdu dipū di sutsatã i di armãnami.  

Anjlji tricurã, alti sh-alti bãrnuri urdinarã, ama 

geanlu nj-armasi aproapea di Sutsata Culturalã 

Armãneascã…shi aesta siyura sh-di itia cã totna s-aflarã 

aclo anvãrliga oaminj cu suflitlu kiskinū sh-cu ponū ti 

lumea armãneascã. Unu di elj easti Alexandru Gica – unū 
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sturū tsi tsãnu apreasã „videala”, ta s-nu kiremū calea 

andreaptã; alti numi nu mata va li aducu aminti, cã nu voi 

s-agãrshescu vãrã.  

Ashi cum dzãshu tu ahurhitã, easti ma multu 

zborlu ti unū pirmithū di vreari, unū pirmithū tu cari 

„arkishurarã” ‘ndoi di naima ‘mshatslji anj ditu bana-nj, 

ama nu mi adaru ici pishmanã cã ashi s-arãdhãpsirã lucãrli.  

Florentina Costea, Andreu 2019 

 
Câpâiarea 

 

Unu lucru tsi s-veadi mutrindalui la isturia a Sutsatâljei easti 

câpâiarea a oaminjlor. Nu pots s-ai hâshti dipriunâ. Bana tsâ 

da niscânti borgi shi nu mata pots s-lucredz voluntaru tră 

lumea armâneascâ. Multsâ armânj tsi furâ tu Comitetlu di 

Cumândâseari SCA, dupâ tsi-sh bitisirâ mandatlu, s-dipârtarâ. 

Niscântiori di fânâteari, alti ori di câpâiari. Pareia Pilisterlu 

intră tu unâ criză (dupâ nai ma bunlu anu a ljei; câpâiarea era 

unâ di furnji). Ta s-duchits atmosfera di atumtsea, higu ma-

nghiosu unâ analiză internă tră hala pi cari aveam agiumtă 

atumtsea. 

 
Tu 13-li di Yismaciun 2006 fu unâ andamusi la Sutsată ti 

catandisea tu cari easti adza pareia Pilisterlu. La andamusi 

furâ: Oani, Aurica Piha, Aurelia shi George Mihale, 

Marusha, Ianula, Ana Maria shi George Câju, Ana Maria 

shi Nicoleta Granzulea, Angela Cuciumita, Diana Cuturela, 

Mihai Gheorghe (Berceni), Mihai Papacu, Costel 

Farmazon, Krasimira Vasileva, Oana Petsu, Mihai Sima, 

Mitică Stere, Alexandru Gica shi s-mi ljirtats maca agârshii 

cariva. 

  

Angrâpsescu ma-nghios una prilipsi (rezumat) ti tsi s-

azburâ aclo: 

1) Himu tu una criză (ca parei). 

2) Furnjili ti cari himu pi aesta hală: 

-himu armashi (câpaits) di multi spectacoli 
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-easti zori s-ai idyiul entuziasm dupa 6 anj 

-nu mata tinjsimu reperele di autoritati  

-nu mata avemu unâ dzuă fixă di repetitsii 

-nistrâxeri personale anamisa di membrilji ditu ansamblu 

-turlia tu cari fu tratat ansamblul di niscântsâ oaminj tsi 

reprezintă organizatsii armâneshtsâ (zburăscu aoa di xichea 

di tinjii a niscântoru oaminj andicra di noi) 

3) Câ tse ishira multsâ ditu ansamblu (ică nu s-mata turnarâ 

nâpoi dupâ unâ perioadă obiectivă di shideari nanâparti) ? 

-multsâ ishirâ di furnji obiective: s-ansurarâ (ică s-mârtarâ), 

au njits, au lucru shi shcoală tu idyiul chiro 

-niscântsâ duchescu câ ilichia a loru nu mata easti 

compatibilă cu cântarea tu unu ansamblu 

-altsâ minduescu câ „elitismul" dusi la atsea câ multsâ tsi 

nu avea ahâtâ hari ti cântari shi giucari si s-tragâ nanâparti 

-multsâ nu s-toarnâ ca tse duchescu câ nu au iu s-toarnâ  

4) subiectul „numta" 

-niscântsa suntu contra a ufiliseariljei a numâljei Pilisterlu 

di atselj tsi s-ducu la numtsâ shi amintâ pâradz ti aesta 

-altsâ minduescu câ lâ si aurâ di „voluntariatu" 

  

Singura concluzie fu atsea s-nâ adunămu cathi sâmbâtâ la 

sahatea 4 ti repetitsii (maxus ti cântari, câ tse lucurlu aestoa 

nu s-mata featsi di multu chiro) shi dupa unu mesu s-

adrămu unâ „evaluare", maca pareia există nica ică easti 

moartâ. Di-apoia, va s-videmu tsi va s-adrămu. 

 

Pareia, tu formula veaclj, muri. Cu chirolu si-adrarâ 

alti formule, cu idyea numâ, Pilisterlu. S-chiru tsiva. Atsea câ 

pareili cari vinirâ nu mata cântarâ, s-dânâsirâ mash la giocu. 

Shi mirachea tră limba armâneascâ scâdzu. Ama armasi 

mirachea a tinirlor s-sheadâ deadun, ligats di măyia a gioclui. 

Sh-dealithea, la giocu, Pilisterilji agiumsirâ masturi (cum nu 

eara nâinti).   

 Halciu Sima s-avea traptâ ditu Pilisterlu tu primveara 

alu 2006. Duchea câ lucurli nu suntu ambaru. Elu mi cândâsi, 

tu Aprilu 2006, si-adrămu unu Cercu di Limbă shi Literatură 

Armânească. Featsimu lucurlu aestu shi avu mari hâiri. Vâ 
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pitrecu ma-nghiosu entipusili a lui tră cum agiumsi la Sutsatâ 

shi tră cum duchi ananghea si-adrăm altutsiva (nu mash 

cântic, giocu shi gimbushi). 

 
Sutsata, unâ nisie armâneascâ29 

  Halciu Sima 

 

Io aveam mirachi ti armânami sh-ti limba 

armâneascâ di totna. Lali Oani âlj deadi ali dadi un 

dictsiunar român-armânescu adrat di Cunia, sh-u antribă 

maca voi s-neg la Sutsată. Neshi ma multu ta s-anvets 

isturii sh-limba armâneascâ, sh-agiumshu la cor. Earam tu 

protlu an di facultati. Atumtsea, andamusili s-tsânea tu un 

apartamentu la Bucur Obor. Mi bâgara s-cântu shi s-gioc 

sh, dealihea s-dzâc, nj-eara mari arshini. Mi-arusheam tu 

fatsâ, asudam, sh-cântam sh-io cu alantsâ, ma cama pi 

anarga. Ama, aveam mari tinjii ti tuts oaminjlji ma mâri tsi 

lj-aveam aflatâ aclo sh-tsi azbura multu ghini armâneashti.  

Sh-io dzâtseam câ anvitsam cântitsli ashi… ta s-li 

shtim sh-noi. Câ nu-nj tâljea mintea câ va mi alinu 

vârnâoarâ sh-analtu pi scenă. Sh-tsi câftam noi s-adrăm 

spectacol, cându cântam sh-giucam ca tuts alantsâ armânj. 

Ma-nj dzâshi cu mintea câ, maca alantsâ Pilisteri, tsi-lj 

tinjisescu io, va s-adarâ di arshini pi scenă, va mi adar sh-

mini, deadun cu elj.   

Sh-dealihea niscântiori ni adram, ma dapoaia, 

anarga, anarga, mi anvitsai cu arshinea sh-avum multi 

spectacoli ti ia haraua, em Bucureshti, em aljurea pit 

Românii, Sighishoara, Slobozia, Custantsa, Călarashi, em 

tu Gârtsii, Sear sh-Sărunâ. Ti ia haraua, ama amatoreshtsâ. 

Dipriunâ alătuseam, sh-canâoarâ nu earam etinj, ama 

aveam ducheari sh-vreari ti limba armâneascâ. Tinirili di 

tora gioacâ ma msheat di noi, ama multsâ azburăscu 

mucâneashti un-alantu.   

 
29 Halciu nu bâgă nitsiun titlu la textulu a lui. Titlul di aoa lu hipshu 
mini, câ-nj pari câ aspuni tsiva ditu usia a textului angrăpsitu di 
Halciu (Mihai) Sima.  
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Earam sh-cându s-adră sediul a Sutsatâljei, di 

agiutai ta s-ascutem tapetlu atsel vecljul. Dapoaia lucrai 

niheamă sh-la Fară. Sh-fui la protili tsercuri di limbâ 

armâneascâ. Ma ti mini, di totna, fu zborlu di limba 

armâneascâ. Gioclu sh-cânticlu, i alinarea pi scenă, furâ 

totna sicundari.  

Tora, nu mata shed Rumânii, sh-nu mata yin la 

tsercul di limbâ armâneascâ dipriunâ, ama yin cathi oarâ 

anda mi tornu acasâ. Câ, tora, armânjlji tu cari bânai anda 

njic s-chirurâ di limba armâneascâ. Ama, la Sutsatâ, s-aflâ 

nica una parei njicâ di armânj sh-aclo, cathi viniri, di la 

shapti la dzatsi noaptea, limba armâneascâ nica bâneadzâ. 

 

Halciu adră shi alti lucri tră anami, tuti cu mintea câ 

aesti lucri va s-hibâ ca unâ princâ tsi s-lj-acatsâ tinirlji armânj 

tu vrearea shi mirachea ti lumea armâneascâ. Ahurhindalui cu 

2004, elu s-mindui câ tinirlji au ma multâ mirachi tră cântitsli 

„moderni”. Ti atsea âlj cândâsi Mihai Gheorghe, Marusha 

Gheorghe, Ianula Gheorghe shi Florentina Costea si-adarâ 

pareia Pira, tsi loă multâ hari a tinirlor. Pareia cântă cântitsi 

multu cunuscuti, cântati di avdzâts  cântători, ama turnati pi 

armâneashti. Turnarea u featsi Halciu. Tut nâsu adră shi 

cântitsi adrati cu stihurli a lui. Tora, Halciu lucreadzâ la unâ 

carti cu cântitsi armâneshtsâ multu cunuscuti, iu va s-hibâ 

aspusi acordurili tră chitarâ, tră atselj armânj tiniri tsi vor s-nu 

sh-chearâ clirunumia muzicală. Halciu adră shi subtitrarea pi 

armâneashti la tuti filmili ditu seria „Nicuchirlu a nealilor”. 

Tu anlu 2008, Halciu avu mintea si-adrăm unâ carti di 

pirmithi clasitsi, apridusi pi armâneashti. Ashi ishi tu migdani 

unâ carti ti mirachi: Pirmithi ti Armânamea di iutsido, 

antologhii minduitâ di Mihai Sima, Editura Palimpsest, 2008. 

Apridutserili pi armâneashti furâ adrati di Halciu Sima, Ianula 

Gheorghe shi A. Gica. Mariana Bara fu consultantu 

lingvisticu tră carti. Zugrăpserili la carti li adră Monica Gica. 

Proiectul (la cari lucră Florentina Costea) fu sum apanghiul 

„2008, anlu ivrupean a dialoglui intercultural”. 
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Cercul di Limbă shi Literatură Armâneascâ 

 

Cercul fu adratu la initsiativa alu Halciu Sima, tu 

aprilu 2006. Ta s-nu-lj frângu chefea, lu andrupâi tu aestu 

lucru. Dupâ tsi Halciu fudzi Galie, „bileaia” armasi mash pi 

pultărli a meali. Ditu ahurhitâ, mini aveam angâtan la Sutsatâ 

di andamusili cu personalitătsile armâneshtsâ.  

Di 5-6 ori tu anu adramu shi unu cercu di isturie. Tu 

anjlji 2000-2003 lu andrupâi Yioryi Vrana ta si-ndreagâ 

cenaclul literar Ioan Cutova. Tuti atseali experientse mi 

agiutarâ ta s-andregu Cercul (tsi nu easti mashi di limbă, ama 

sh-di isturie, sh-di muzică; easti unu Cercu Cultural, pânâ tu 

ma nâpoi). Andamusili a nostri furâ prota sâmbâta. Di apoia 

dumânica. Pânâ tu soni agiumsimu la mintea câ vinirea easti 

nai ma uidisitâ dzuă tră andamusili a noastri, cathi stâmânâ. 

Putum di adusim oaspits (ta s-pârâstâsimu opera shi 

bana a lor) la Cercul a nostru aproapea tuts mărilji scriitori 

armânj di adzâ: Toma Babu, Mariana Bara, Dina Cuvata, 

Vanghiu Dzega, Toma Enache, Spiru Fuchi, Cola Fudulea30, 

Gica Godi, Cornelia Golna, Sirma Guci, Kira Mantsu, Mihali 

Prefti, Constantin Stere (Nini), Vasili Todi, Dini Trandu, 

Yioryi Vrana.  

Avum shi oaspits niarmânj cata cum Catia Maxim (tsi 

angrăpsi unâ trilogie cu subiect armânescu). Li avum oaspiti 

la Sutsatâ nipoatili alu Nushi Tulliu (Ioana Cotroci shi 

Adriana Negoescu), cu cari zburâm tră poezia angrâpsitâ di 

paplu a loru. Nâsi nâ dhurusirâ una mari cadur alu Nushi 

Tulliu. 

Câlisimu la Sutsată un oaspi câti ori  vidzum cariva tsi 

angrăpsi vârâ carti pi armâneashti, i cu subiectu armânescu. 

Aduc aminti aoa: Mihaela Bajdechi shi Ioana Corduneanu 

 
30 La unâ di andamusili cu Cola Fudulea vini shi Tiberius Cunia, cari 
edită proza alu Cola Fudulea. 
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(„Mâncaţi pe limba voastră. Aromânii”), Steliana Bajdechi 

(„Timpul regăsirii. Fiii Avdellei”)31, Marilena Bara sh Thede 

Kahl („Njiclu amirărush”, apridutsearea pi armâneashti a 

avdzâtâljei carti alu Antoine de Saint-Exupéry), Maria 

Bedivan („Pe urmele unui colonist aromân”), Paul Beza 

(„Destination Adela 2012 or back to the future”, cu variantele 

pi română shi armâneashti; ahoryea lu avum oaspi la Sutsată 

Paul Beza ta s-pârâstâsimu cartea a afen-sui, George Beza, 

„Armânii în România secolului XX”, carti editată di Paul), 

Florin Caragiu (tsi edită cartea a pap-sui, Dumitru Caragiu, 

„Viaţă mea zbuciumată şi adevărată”), Maria Cica 

(apridutsearea tu română a romanlui „Muşata fârşeroată 

Marica”, angrăpsitu di Hristu Leaghi), Vadim Guzun sh Maria 

Pariza (Vadim edită cartea „Macedoneanul Nida Boga în 

dosarele Securităţii 1959-1974”; Maria Pariza angrăpsi protlu 

zbor a cartiljei.), Yioryi alu Huleani, Nicolae Messailă32 

(„Ascendenţă”), Dan Ioan Nasta (pentru prezentarea operei şi 

vieţii tatălui său, Atanasie Nasta), Cristina Passima 

(„Vlahomania”, apridutsearea pi galicheashti tră unâ antoloyii 

Spiru Fuchi; Cristina adră shi ilustratsiili tră carti), Iancu 

Perifan („Adutseri-aminti trâ Armânami”), Dumitru Piceava 

(„Aoa sh-unâ sutâ di-anji”), Aurica Piha („Sâmtsâ armânj”), 

Cornel Samara („Gheorghe Simotta – între nobleţe şi 

arhitectură” shi „Povestea naşterii tatălui meu”), Nicu Sdrula 

(pârâstâsim „Titanic Vals”, apridus shi localizat di afen-su, 

Viorel Sdrula, pi armâneashti), Santa alu Todi33 („Yramustea 

sh Tuduradzlji”, „Drumul românesc al armânilor” shi „Cântâ 

armâne ta s-nu cheri!”), Corneliu Zeana („Mistuire”).  

 

 
31 Steliana u avum oaspitâ shi ahoryea, ta sâ zburâmu tră bana shi 
zânatea a ljei. 
32 Easti pârnoanjea cu cari angrăpsi arhitectul Nicolae Petraşincu 
(1925-2016). 
33 Numa a lui tu tifteri easti Alexandru Gheorghe. 
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Istorie 

 

Fum multu pirifanj anda putum s-andridzem unâ 

conferintsă cu Neagu Djuvara, 18 di Yinaru 2001, „Arâzga a 

Vlahilor dit Balcan. Unâ nauă lectură alu Kekaumenos”, la 

Facultatea di Istorie, Bucureshti.  Alantu lucru cu cari him 

pirifanj easti câ tu 17-li di Martsu 2003 ndreapsimu 

Conferintsa alu Max Demeter Peyfuss, „Mituri şi legende 

despre Moscopole", tut la Facultatea di Istorie, Universitatea 

Bucureşti. Tu 6 di Andreu 2003 lu avum oaspi la Sutsatâ 

Nicolae Saramandu, ta s-pârâstâsimu cartea a lui „Studii 

aromâne şi meglenoromâne" (iu suntu xităxeri tră isturia a 

grailui armânescu).  Di ma multi ori lj-avum oaspits Thede 

Kahl (nu mashi tră theme di isturie ama sh-tră giocu, folclor; 

atsea ditu soni oarâ, Thede vini cu Victor Friedman, cu cari 

tsânurâ unâ conferintsâ tră limba armâneascâ azburâtâ di 

armânjlji di Republica Macedonia di Ncheari) shi Nicolas 

Trifon („Armânjlji iutsido, iuva” shi „Unde e Aromânia”). 

Lj-avum oaspits shi oaminj tsi i suntu istorici, i 

angrăpsiră tră isturia armânjlor: Tănase Bujduveanu, Ioan 

Cardula, Nicolae Cusha, Kopi Kuciuk, Steliu Lambru, 

Alexandru Madgearu, Enache Tusha, Gheorghe Zbuchea. 

Prindi s-lj adutsemu aminti Zoltán Rostás shi Martin Ladislau 

Salamon tsi lj-avum oaspits  cu ispetea câ scoasirâ cartea 

„Transhumanţă” interbelică în Balcani. 

Tut tu arada di andamusi tsi li luyursimu cu aopsi 

istorică, adutsemu aminti pârâstâsearea a cartiljei „Haiducii 

Dobrogei” (angrâpsitâ di Nicolae Ciolacu; avum oaspi 

editorlu a cartiljei – treia editsie – Florin Dobrescu). Shi, fârâ 

di alta, prindi sâ-lj adutsemu aminti oaspitslji tsi furâ detsinuts 

politici: Nicu Cucoli, Gogu Cusha, Zoe Rădulescu (feata alu 

Gogu Puiu; Zoe si-amintă tu ahapsi). 
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Cântători, compozitori 

 

Câ tse mirachea a armânjlor easti multu mari, avum 

multsâ oaspits cari lu vor cânticlu. Adutsem aminti numa a 

atsiloru tsi nâ furâ oaspits: Cristi Andoni, Corina Elena Badea, 

Aurelia Caranicu-Mihale, Gicu Coadă, Nastasia Costara 

(Jiru), Florentina Costea (singurâ ică cu Via Balkanica), 

Vanghele Gogu, Nicu Grameni, Elena Granzulea (cânticu 

armânescu, ama shi jazz), Sirma Granzulea, Nushi Vanghele 

Hashoti, Milanka Noveska, Marica Pitu, Vasili Topa, Dini 

Trandu, Pero Tsatsa.  

Avum oaspits shi parei: Steaua di Vreari, Gramostea, 

Sivdaia (cu Cristina Roşca), Vanghelizmo (giocu), Pira, Alina 

Ciolcă shi Pareia34. Anda vini pareia di miglinits (vlashi) 

Altona di Cerna, vinirâ la Sutsatâ ma importantili xităxitoari a 

cânticlui miglinitu di România: Corina Iosif shi Mirela 

Kozlovski. Anda avum oaspits la Sutsată fantastica parei di 

cânticu polifonicu di Andon Poci, vini shi Speranţa Rădulescu 

(avdzâtâ muzicolog shi antropolg), tsi avu angâtan di CD-ulu 

scosu cu pareia di Arbinushie (tră CD lucră nai ma multu 

Thede Kahl; alantâ persoanâ tsi lucră tră CD, Florin Iordan, 

vini shi elu la andamusi). 

Niscânti andamusi furâ ti niagârsheari, câ tse cânticlu 

s-mintea cu poezia. Adutsemu aminti atseali andamusi cu: 

Constantin (Nini) Stere, Dinca Gospodin shi Sirma Guci. Nu 

putem s-agârshimu andamusea cu Nicu Alifantis35 shi atsea cu 

Constantin Themelis (iu fu unu mixt di cânticu, poezii shi 

theatru).  

 

 

 

 
34 Tu parei suntu Bogdan Bîngă shi Adrian Chepa. Adrian easti 
armânu. Pareia cântă shi armâneashti. 
35 Adus di Florentina Costea. Andamusi adratâ deadun cu CTARM.  
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Expozitsii 

 

Costel Farmazon andreapsi ma multi expozitsii tră: 

Gicu Bracea (pictură)36, Maria Dima (pictură), Dumitru 

Piceava (pictură shi sculptură). Featsimu unâ andamusi cu 

marli sculptor Dumitru Passima. Cu atsea furnjie inaugurăm 

bustul (di gips) alu Constantin Belemace, dhurusitu a 

Sutsatâljei di D. Passima (varianta tu bronz/tungi a alushtui 

bust easti tu hoara Mulovishte, hoara iu si-amintarâ C. 

Belimace shi D. Passima). La Sutsată avem shi unu multu 

mushat cadur alu Yioryi Murnu, zugrăpsitu di feata a lui, 

Ecaterina Filionescu Murnu. Cadurlu fu acumpăratu cu pâradz 

a oaminjlor di la Sutsatâ (giumitati di hargi ditu fondul a 

Sutsatâljei; alantâ giumitati fu pâltitâ isa di Sorin Anagnoste, 

Cristi Banioti, Viorel Crăciun, Yioryi alu Hrista shi Oani 

Nicolae). Lu avum oaspi la Sutsatâ shi sculptorlu Mihai 

Tugearu, tsi nâ durusi unu mushat soari. 

Avum unâ multu mari expozitsie di fotografii a 

cunuscutlui câdârgi armânu Coli Caranica. Lu avum oaspi 

Dragoş Lumpan tsi nâ aspusi caduri adrati di elu tu proiectul a 

lui cu transhumantsa (multi caduri suntu adrati cu picurari 

armânj). 

 

Filme 

 

 Lu avum oaspi la SCA Toma Enache. Proiectăm 

filmulu a lui „Nu hiu faimos, ama hiu armân”, protlu filmu 

adratu pi armâneashti. Coli Caranica, Costel Farmazon, Emil 

Hagi shi Pero Tsatsa adrarâ filmul „Cârvanea”. 

 La Sutsată pârâstâsimu ma multi filme documentari 

tră armânj. Shidzum moabeti cu atselj tsi li adrară: Emilian 

Mărgărit, Ionuţ Piţurescu shi Eliza Zdru. 

 
36 La atsea andamusi, Gicu shi Neli Bracea pârâstâsirâ shi unu 
spectacolu di cântitsi polifonitsi. 
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 Adrăm ma multi proiectsii cu filme subtitrate pi 

armâneashti: Asterix shi Obelix la agiocurili olimpitsi 

(apridusu di Florentina Costea), Bana a Hristollui dupâ 

Vangheljlu alu Luca, Geanu-Atlu di Pind (apridus di Ianula 

Gheorghe), My big fat Greek wedding (apridus di Coli 

Caranica), Nicuchirlu a nealiloru (apridusu di Halciu Sima), 

Zorba (apridusu di Oani Nicolae). 

 La Sutsată lu avumu oaspi theatrinlu George 

Piştereanu, tsi agiucă tu filmulu avdzâtu „Mini anda voi s-

ashuiru, ashuiru”. Noi lu shteamu George Pishtireanu di anda 

njicu tu idyiul rolu, anda eara la pareia Pilisterlu.  

 

Personalităts 

 

Lj-avum oaspits shi: Simona Carniciu (yeatresă), Stere 

Farmache (finantsistu), Cristian Gaţu, George Gearavela 

(yeatru), Stere Gulea (regizor), Gică Hagi, Simona Halep, 

Radu Naum (jurnalist sportiv), Cristina Plecadite (xităxitoari; 

azburâ tră ncurunarea tu lumea armâneascâ di adzâ). Niscânti 

di aesti andamusi li adrămu deadun cu CTARM37. 

 

2006-2011 

 

Tu 4-li di Shcurtu 2006 si-adrară diznău alidzeri. Tu 

Comitetlu di Cumândâseari intrară: Ionel Bara (prezidentu), 

Oana Fingu (vitse-prezidentă), Chiratsa Gheorghe 

(vitseprezidentă), Ana Maria Câju, Costel Farmazon, Ianula 

Gheorghe, Dumitru Piceava, Tana Oprea, Ion Tugearu38. 

Mandatlu fu shcurtu. S-featsirâ diznău alidzeri tu 26-li di 

Maiu 2007. Structura a năului Comitet di Cumândâseari a 

 
37 Florentina Costea pârâstâsi andamusili cu Gaţu shi Hagi. Tut ea fu 
atsea tsi cilâstâsi s-yinâ Simona Halep la Sutsată. 
38 Prindi sâ spunem câ marli balerin Ion Tugearu fu, tră niheamă 
chiro, unâ turlie di dhascal tră pareia Pilisterlu. 
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SCA fu: Chiratsa Gheorghe (prezidentă), Dani Peanci (vitse-

prezidentu), Nicolae Vrana (vitse-prezidentu), Mariana Costea 

(secretar), Ionel Bara, Costel Farmazon, George Mihale, Tana 

Oprea, Mihai Tugearu (sculptorlu). Alidzerili ditu 28-li di 

Martsu 2009 dusiră la unu comitet tsi avea aproapea idyea 

structură cu alantu cari fu nâinti (mashi 3 oaminj s-alăxirâ): 

Chiratsa Gheorghe (prezidentă), Nicolae Vrana (vitse-

prezidentu), Costel Farmazon (vitse-prezidentu), Mariana 

Costea (secretară), Alexandru Gheorghe, Mihai Papacu, Dani 

Peanci, Mihai Tugearu, Stere Zurzu. Aestu Comitet sh-bitisi 

mandatlu tu Yinaru 2012, câ tse si-alăxi statutlu shi s-tricu la 

unu mandatu di trei anj tră Comitetlu di Cumândâseari. Doi 

oaminj furâ tu Comitet tu tut aestu chiro: Chiratsa Gheorghe 

shi Costel Farmazon. Tră aestâ furnjie, u plâcârsii Chiratsa 

Gheorghe sâ-nj apândâseascâ la niscânti antribări (tsi-lj li 

dedu angrăpsiti sh-nâsa nj-apandâsi scris, dupâ unu chiro) tră 

activitatea SCA tu atselj anj. Ma-nghiosu easti aestu 

„interviu”. 

 
Chiratsa Gheorghe: Aprochiu hâbari di la 

Alexandru pi mail. Nu shtiu câ tse nu para nâ aveamu noi 

mobetsli. Fumu ahântsâ anji mintits tu lucurlu di la Sutsată. 

Duchiamu câ turlia mea di tabaieti nu s-uidisea cu a lui. 

Cumu duchii mini câftarea lui ti spunearea anjilor tsi mi 

mintii tu lucru di cumândâseari, prota mi duchii niheamâ 

nostalgică, mi hârsii, nji yinea tu minti tuts armânjii tsi-i 

cunâscui, iu neshu, cu cari mi andrupâiu. Zborlu 

cumânduseari nji si pari multu câ angreacă, nu potu s-dzâcu 

câ mini ică Comitetlu cumândâsi pi vârâ, noi ma multu 

avumu initsiativi, atsei tsi i-arisi i i-acâtsa isapi, furâ cu noi. 

Ama, anda luai s-li bagu pi aradâ tsi s-dzâcu, duchii câ va 

s-am angâtanu. 

Dealihea, zborlu easti câ bunâ easti câ noi armânji 

di aua nâ organizămu tu sutsati, s-lucrămu tuti sutsatili 

armâneshtsâ namisa di noi, ma lipseashti s-lucrăm shi cu 

alanti institutsii ditu vâsâlii. Ti unâ aradâ, mini dau 

apandasi a antribărlor. 
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Alexandru Gica: Cum intrashi tu Comitetlu di Cumândâseari di la 

SCA 2006?  

Chiratsa Gheorghe: Aprochiu un telefon di la iertatlu Ghiorghi 

Vârza, nji dzâsi ca mandatlu a lui la Sutsatâ s-umplu, ei apufusirâ, 

cafiunu tsi s-tradzi,  s-pripunâ tu Comitet un altu membru; el  va s-

mi pripunâ mini. Ma, dzâsi, easti ananghi di ma multsâ, desi 

cunoscu vârâ cari s-intră tu lucru. Lu tinjiseamu multu iertatlu, 

dzâshu câ a mi mintescu tu lucru. Tu atselu chiro, earamu cunuscuts 

cu taifa Fingu. U cunushteamu Oana, nicuchira al Stelică Fingu. U 

vreamu multu câ intră tu isnafi, nâ zbura armâneashti, ma ghini di 

mini câtivâroarâ, mini li mintescu cu zboarâli mucâneshtsâ. Shtia 

armâneashti câ bână ndoi anji cu soacâr-sa în casâ, apoia shtiam di 

la nuna ei, Mariana Culerda, câ ari master pi armâneashti; ea adră 

facultatea di filologie. 

Taifa a noastâ urdina la andâmuserli i shedintsili adrati di 

sutsati i di Fară. Hâbari nji-aveam di minarea armâneascâ, eara 

niscânti lucri tsi nu li ariseamu. Multu nji-aveamu shubeii di cumu 

s-curmarâ cursurli di optsional ,,Cultură şi tradiţii aromâne” di la 

shcoala nr. 39. 

Nji-azburâi cu nicuchirlu, doii apufusimu s-mintimu pi 

Oana. Li grimu ti mobeti a taifâei Fingu, adrai unâ prezentari a 

minariljei di la Sutsată shi Fară, antreb desi va shi poati cu shtearea,  

cu numa ei, s-andrupascâ minarea armâneascâ. Tsi cara câ eara 

mucanâ, cumu dzâsirâ niscântsâ: „tsi s-caftâ ea s-nâ 

cumândâseascâ?” Mini am altâ minduiari ti aestu lucru, ea bână tu 

isnafea noastâ, duchi câ nu himu ici ca mucanji, nitsi limba, nitsi 

originea; ahâtu câtu adră lucru, lu adră cu mirachi. Dzâsi: ,,taifa a 

mea easti shi armânâ’’. Oana avu unâ conditsii, lu adusi pi Ionel 

Bara, ei s-cunushtea ditu media iu lucra doii. Mini lu aveamu 

vidzutâ unâ oarâ Ionel, atuntsea cându elu andreapsi emisia di la 

România TV moderată di Adrian Păunescu. Oana avea multâ tinjii ti 

elu, eara cânâscutu ca bun mastur tu tsi adra tu media. Ashi n-

aflămu tu dzâua di alidzeri. Tora, dupu ahât chiro, di cara shtiu 

cumu s-adarâ alidzerli, nji si pari ti hazi câ aveamu emotsii, una 

mshatâ duchiari. 

Cum dzâshu, aveamu hâbari di cumu s-dutsea minarea 

armâneascâ, earamu multu criticâ, aveamu dichi, minduiamu câ noi 
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armânji avemu borgi, tora cându easti multu disclisă bana a omlui, 

avem borgi, dzâcu, s-nâ shtii institutsiili, nu mash vitsinjii, sotsii di 

la sculii i di la lucru, cu cari nâ stâvrâsimu (intersectăm), s-nâ 

cânoascâ, nu mash individual, s-nâ cânoascâ ca soii, spiritlu a nostu. 

Anlu atselu aveamu hâshti, mirachi. Fu prota editsii a evenimentului 

„Primuveara Armânjilor”. Neasim un autocar Veria, la festivallu 

balcanic di folclor armânescu. Tsi mushat! Luăm contact cu pareia 

di Andoni Poci, tsi âi calisim di Ayiu Dimitri, Bucureshti. 

Lu cunâscui personal Spiru Fuchi. Cari easti ti mini Spiru? 

Earam tu microbus câtâ tu Gârtsii, anlu 2001. Oani avea tu cutii, 

dinâpoi, iu shideam mini, cartsâ armâneshtsâ, multi tipusiti  

Freiburg, Constantsa. Iau unâ carti, u disclidu, dghivâsescu: ,,Soari 

disicat”, poezii. Nji-u spush haraua, ciudusearea ti un ahtari mesaj, 

fu unâ duchiari ahoryea, tsi pân adzâ nu s-adavgâ. 
 

A.G. Adarâ unâ isapi ti tsi s-featsi la Sutsatâ, tu chirolu anda fushi 

prezidentă (2007-2012)? 
 

C.G.  Prota înji facu a mea isapi, cum duchiamu, tsi shtiam, tsi 

mirachi aveamu, câtu minduiamu câ putem noi armânjii; namisa di 

tora, tsi duchescu, câtu shtiu, cumu minduiescu, desi ari câshtigă sh-

ti noi, armânjii? Apandisea yini dinâoarâ, ditu suflitu, nji-avui multâ 

harau tu atsei anji, tsi cara câ nu inshirâ tuti buni. Ti atsea dzâcu câ, 

vahi, nu-nji adrai borgea ca armânâ, ashi cât vreamu shi cumu 

vreamu. Hiu di  bârnul tsi s-featsi aua, România, criscui cu 

explicatsia ,,tsi noi himu mucanji”, cându duchiamu câ aveamu 

exigentse tu tsi mutreashti purtaticlu shi alti lucri di bană. Ditu casâ 

nu shteamu multi, tsi shi cum agiumsimu tu aestâ vâsâlii, shtiamu di 

njică câ aveamu soii tu Sârbii. Paplu avea frats aclo, tati cu mamarea 

[maia] dusirâ tu anji 1970’ tu Macedonia Yugoslavă. Avea cartsâ 

armâneshtsâ, ma ti arâzga a noastrâ, ti isturia a noastrâ, mini dzâcu 

câ nu avea câtu lipseashti unâ conshtiintsă armâneascâ chischinâ, 

sânâtoasâ. Aestu lucru lipseashti adrari di parei di anvitsats 

mintimenji. Prota, vâ dzâcu cum agiunshu tu aestâ functsii. 

Desi ashi înji easti, desi ashi anvitsai, lucârli lipsea adrati 

institutsional, administrativ. Comitetlu di ninti nu s-aduna, ti furnjia 

câ nu lâ grea prezidentul, nu dusi la tribunal ti înregistrari. Apufusii 

ti câftari membri ti altu comitet, di cara u feci mobetea cu Ionel 

Bara. Tu atselu chiro, lucrarâ multu tinirii, adrarâ ti FARĂ 
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evenimenti multu mări, greali. Multsâ trâdzea aclo. Bun, ma mini 

vreamu shi Sutsata s-armânâ ca ONG activ, câ nu aspardzi. Zori ti 

aflari armânji ti lucru la ONG, nu avem cultura aestâ. Niscântsâ 

dzâcu: „tsi s-alagu mini ti altsâ? La noi shi la maia s-him ghini.” 

Aesta minduiari nu adutsi hâiri ti comunitatea armâneascâ. Protlu 

mandatu mi arisi multu. Cândâsii mini di cânâscuts di anvârliga, 

Dani Peanci, tsi-l duchii multu durutu, shi duchii ghini. Pi Aurelia 

Mihale-Caranicu nu putui s-u cândâsescu, ma vini George, 

nicuchirlu a ei, Mariana Costea tsi u shteamu ditu mâhâlă, Costel 

Farmazon, Ana Câju di la Pilisteri, sculptorul Tugearu Mihai, Zurzu 

Stere. Tricum comitetlu la giudico, amânăm niheamă, di ispetea 

noastâ, câ lipsea cafiunu s-aducâ un certificat fiscal. Protlu lucru, 

adrai inventarlu,  aveam tricutâ cartsâli, stranili, iambuli, tut tsi aflai 

aclo. Ca ti hazi, cu inventar ahurhii, cu inventar bitisii activitatea a 

mea la Sutsată. 

Ahurhimu cu pareia Pilisterlu. Di cara tuts pilisterii tricurâ 

la CTARM, parei ti spectacoli nu mata eara, s-dutsea îndoi pi la vârâ 

numtâ, ahâtu. Costumi nu aveamu.Tora, câ vini zborlu di costume. 

Cându vinirâ cântâtorii di Andon Poci, Ionel Bara andreapsi s-hibâ 

câlisits la unâ emisii TV, tahina. Tora, bunâ eara s-hibâ alâxits tu 

stranji fărshiruteshtsâ. Aveamu niscânti la Sutsată. Nu potu s-dzâcu 

cumu mutrii la realizatoarea ditu culise, cari-sh pizuia di alăximintu. 

Avea dichi, ici nu ftsea atseali stranji. Di cara s-duchi, andridzea 

mobetea. Multu cătuyursii aestu lucru la Sutsată, câ nu inshimu cum 

lipsea sh-ti tu lumi; cum ti veadi omlu ashi ti fimiseashti, ma nu mi 

luă canâ tu tamam. Mini nji-aveamu loatâ umutea ti giucâtori, 

dzâtseamu, ma canâ di atsei tsi urdina la Sutsată, nu bâtea 

ureacljea.Tora, la unâ andamusi di 23 di mai, Matei Draghici, 

studentu la medicină veterinară, tutu nji dzâtsea a njia shi ali Ianula: 

,,Hai tanti Chiraţa să facem Pilisterul!” Nu putui s-frângu chefea, 

ma-nsus câ yinea di la un mucanu (avea arâzgâ armâneascâ di largu, 

nji pari). Elu află unâ tsi nâ câsu armătsli. Ahurhimu prota ti ficiori, 

câ nu aveamu dipu, di feati eara îndau originali. Deadimu hâbari, 

vinirâ tiniri, adrarâ una parei, nu ahât bunâ ca Iholu, ma ahâtu poate 

Bucureştiul. 

Tsi u vremu pirifanjia, ma nu u spunemu? Himu pirifanji 

cu cântitsli, cu gioclu, cu portul a nostu. Prota colaborari fu cu 

Muzeul Satului. Avumu multu bunâ colaborari. Domnul Dumitrescu 

nâ shtea tsi himu, cumu himu noi armânji, câ feata lui eara vitsinâ, 
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soatsâ bunâ, cu unâ armânâ, di soia al Mataranga. Pareia Pilisterlu 

spusi mushuteatsa a cânticlui, a gioclui, la evenimente ca Muzici în 

Cişmigiu, Ziua Muzeului Satului, Târgul de Sfântul Dumitru, la 

ONG Fest, la Sighişoara, Zilele Bucureştiului. Atsei tsi urdina la 

ahtări evenimenti, multu îi arisea prestatsia a pilisterilor. Aesti 

prestatsii furâ pâltiti; altâ oara ma ptsânu, alti ori ma ghini. Fu unu 

lucru bun, ma câ nu aveamu unâ aradâ, inshirâ mobets. Adrămu 

îndau costumi, portu armânescu ti ficiori shi feati. 

Protlu mandat tricu ayonjia, doi anj mashi câtu luai di 

hâbari, cu zori na înregistrămu comitetlu la judecătoria sector 2; 

aveamu borgi ti lucârli administrative.Tu atselu anu nu putum s-

crishtem plata al lali Iancu Mataranga, cum câfta elu, câ elu u tsânea 

usha disclisâ la Sutsatâ. Avea angâtanu di sediu, aduna cotizatsia, 

pâltea hărgiurli. Mi cândâsi Costel Farmazon câ elu a  s-poatâ s-

treacâ tu loclu al lali Iancu fârâ s-hibâ pâltitu, ama mash dupu 

prândzu. Ashi adrămu.   

 Unâ dzâuă aprochiu telefoni di la Eva Bozgan, unâ multu 

durutâ, chischinâ armânâ. Da hâbari câ muri Vasile Barba, câ 

Meghea Chiratsa îl adutsi Bucureshti, iu avu elu andresu ti 

angrupari. Nji dzâsi ca îi pripusi su-l aducâ la sediul a sutsatâljei, 

desi himu simfunji. Sigura, eara nai ma bunâ apofasi,  dedu hâbari 

shi antribai pi Costel Farmazon shi Mariana Costea (cari dzâsi câ 

easti ghini s-avemu unâ carti di condoleantse). Mini-l shtiamu Lali 

Vasili, cumu îi dzâtsea tuts, mashi di pi avdzâti, shtiam di cartsâli tsi 

li tipusi. A ma multu ti initsiativa ti pârâstiseari a dzâuljei a 

armânjilor, ti Recomandarea 1333. Ashi s-featsi, sinduchia fu adusâ 

la sediu, tricurâ multsâ armânji, vini preftul Ploscaru di Constantsa, 

dzâsi slujba di angrupari pi armâneashti. 

Trei anji arada neasimu la elu la groapâ, tu dzâua di 23 mai, 

ninti di arădzli di yiurtiseari a dzâuljei a armânjilor, tahina, ti una 

tsearâ aprindeari. Protlu anu neasimu cama multsâ, deadunu cu 

Chiratsa Meghea. Doilu anu, cama ptsâni shi tu soni, treilu anu, 

neshu singurâ. Cumu îl duchii mini aestu lucru? Tuti vâsâliili, 

miletsli, tu ahtari dzâuă, dzâua natsională, ducu lilici la monumenti. 

Noi nu avemu ahtari locu iu s-tinjisimu mări armânji tsi bânarâ ti 

isnafea a loru. Cumu crutsea a lui, Lali Vasili u adră ca unâ turlii di 

momument iu angrâpseashti ,,Armânlu nu chiari”, putem s-lu 

luyursim loclu ti tinjiseari a eroilor a noshtsâ. Ahâtu nâ ticneashti. 
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Meghea tutu nâ cutuyursea câ nu avemu cadurlu alu Barba pi stizmă 

la Sutsatâ39. Avea dichi. 

Anlu 2008, cu zori, Sutsata lansă site-lu aromanii.ro. Nu fu 

lucru di echipă. Tu anlu atselu dghivăsii multi cărtsâ ti armânji, 

articole. Câ urdinămu la andamuseri cu ONG-uri, tut mi antriba di 

site. Unâ nji dzâsi: „desi nu avets site, nu existats.” Colaborai mash 

cu Farmazon, tsi aduna materiali, caduri, filmări. 

Anlu 2009 vini arada ti un nău comitet. Zori ti oaminj? 

Vahi avea vârâ tsi avea umuti s-yinâ, ma nu grea. Tu atselu chiro, 

Fara criscu multu, multsâ tradzea la ei. Cându s-apruche termenlu, 

Farmazon nji ciuciură câ pareia CTARM va s-preia cumândâsearea 

a sutsatâljei. Mini nji-avui un câvgă cu Fara. Prota editsii 

Primuveara armânjilor u loara ei, CTARM, pi gushi. Ma cumu s-

facâ cu intrarea tu salâ, câ intrarea era cu taxâ? Tuti locurli vinduti s-

tricurâ pi chitantsierlu di la Sutsatâ. Tricu anlu, ei nu dâdea 

documenti ti hargi. Nu mash câ nu bâtea ureachea dipu, ma sh-

pizuia.Tu una dzâu, eara ca andamusi, lali Budesh mi antribă la 

telefon desi negu la Sutsatâ, câ mi plâcarseashti s-trecu pi la 

Canacheu la firmâ, s-iau niscantsâ pradz sâ-i ducu la Sutsatâ, câ a s-

yinâ Stamule Tase sâ-i ia; lucurlu a loru. Di cara nj-iara în cali, 

tricui, Costica mi ashtipta, nji-aspusi firma lui, hala, îi urai s-hibâ 

hârlatic. Luai tsi aveam ti loari, nesh la Sutsatâ. Ia-li, yini Tase. Tu 

atsea oarâ, nji ticneashti câ elu nica nâ tsâni cu documentili 

finantsiari azvarna. Nu-i dedu tsi aveamu ti-a dari pânâ nu-shi 

bitiseashti lucurlu. Ashi s-featsi; tu stâmâna atsea adusi tsi eara ti 

adutseari. Ti ciudii, nu achicâseamu câ tse nidzea cu lucârli azvarna, 

fârâ nai ptsâna isapi. Vahi ti aesta ispeti nu aveamu multu pisti pi 

CTARM. 

Nji mobilizămu, avumu tu consiliu majoritate tsi trâdzea 

câtâ Sutsatâ. Adâvgamu la statut alâxeri. Unâ eara câ adrămu 

mandatlu a Consiliului pi trei anji, ashitsi avui un mandat di 

prezidentu pi doi anji, alantu pi trei anji. Nu aveamu canâ programu. 

Minduiamu s-u tsânemu Sutsata pânâ vârâ armânu cu nămuzi a s-

tragâ Sutsata tu aradâ culturalâ.  

Site-ul fu adratutu 2008, renovarea a sediului tu bitisita a 

anlui 2009, colaborarea cu Fundaţia Nicolae Cajal, ca parteneri la 

proiectul a lor ,,Serate culturale Bucureştene”, ditu 2010. Adrămu 

 
39 Cadurlu alu Vasili Barba easti tora pi stizmă, la Sutsată. 
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parei bunâ di lucru cu Farmazon Costel, cu Costea Mariana, cu 

Tugearu Mihai, cu Zurzu Stere. Nu putumu s-andridzemu 

evenimentili di aradâ di pânâ atuntsea, cum eara spectacolili mări la 

ARCUB, ică altu iuva tu dzâlili di Ayiu Yioryi shi Ayiu Dimitri, ma 

di 23 Maiu, neasimu cu tuts la evenimentili andreapti di Fară. 

Ashitsi fu anda s-yiurtusi dzâua armânjilor tu Piatsa Constitutsiei, 

nai marli evenimentu ti aestâ dzâuă tsi s-featsi. Multu îmsheatâ 

expozitsii adră Farmazon cu Stelică Ianush. Dupu evenimentu, tuti 

panourli shi alti lucri li andrupârâ tu sediu. Tricu veara, ei nu li 

muta. Mi stihisescu cu Stamule, lu antrebu tsi naieti au cu eali, desi 

li mută, ma s-nu, mini a s-caftu s-adaru di eali un corp di expuneri ti 

expozitsii. Ashi ahurhimu cama s-lu andridzemu sediul. Anda hii 

apufusitu, lucurli s-duc ca arâul. Nji inshirâ-n cali mashi armânji cu 

mirachi. Oficial, tu sediul di pi Vasile Lascar 26-28 easti sediul ali 

Sutsatâ ca titular di contract di închiriere shi ali Liga Armânjilor. 

Sediul Farăljei, oficial, easti altu iuva. Câftăm tu  2006, cu avocata 

Ianush Lenush, ti unâ formâ legală, s-treacâ sediul a Farâljei aclo, 

ma nu s-putu. Cându suntu noi nicuchiri armân lucârli niandreapti. 

Tut alâsa pi Sutsatâ s-ducâ hărgiurli, tsi cara sh-loarâ borgea ti 

pâlteari, giumitati-giumitati. Tut vrea s-alâgămu dupu ei ti tsâneari a 

lor borgi. Ashi fu cu andridzearea a sediului, câ taha nu eara zori ti 

ahtari lucru. Avurâ unâ atitudini dipu anghios, nu minduiam s-aibâ 

ahtări armânji. Nu contribuiră ici financiar, aveam epuizatâ tuts 

sponsorii tsi putui sâ-i aflu. Aveamu unâ facturâ scadentă, shtea cu 

un mesu ninti ca agiundzi s-da sh-ei 5000 lei. Budesh Teia, ditu 

cumândâsearea a farăljei, fu simfun, câ ei avea pretentsia ti un udă 

ca birou. Ei pânâ atuntsea avea birou iu adrăm noi biblioteca. Dupu 

renovari, tricurâ tu un udă cama njic. Aveam tu comitet Nicu Vrana, 

tsi lucra mash la CTARM. Câ-nji lu aveam dzinir di nipoată, îi 

dzâshu câ borgea lui easti s-avem unâ bunâ treacâ cu fâlcarea. Di 

cara ici nu-sh tsânurâ zborlu, lâ dâmândai ca s-yinâ s-ia tuti lucârli a 

lor din cali. Multu u duchii ca peză, namisa di noi di la Sutsata, 

aestu purtatic. Tuti evenimentili adrati di Fară s-adra cu pâltărli al 

Costel, cu materiali di decor, ti expozitsii, cărtsâ. Tuti atseali vrea 

câftari, chischinipseari, arâdâpseari, lucru adratu mash di Sutsată. 

„Câ himu unâ”, ashi dzâtsea, „Fara chihăiadz – Sutsata 

huzmichiari”.Vârâ trei meshi dusirâ lucârli a lor la Zoe.  

Adzâ, tutâ dzâua, nu achicăsii aestu purtatic. Avea tsiva cu 

mini personal, ma ti tsi mistica lucurlu a sutsatilor? Di ispetea al 
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Zurzu, câ elu tricu prezidentu la fâlcarea Bucureshti, cu zori deadirâ 

borgea. Tricurâ nâpoi tu atsel birou, tsi eara ti ei. Ghiftescu lucru, 

trâdzea cât putea pi miracljiadz. Adzâ, tutâ dzâua, idyiul purtatic. 

Alâsămu aesti, a noshtsâ suntu, ei shi shtiu tsi simfer au. Cafiunu cu 

mârtiili a lui.  

Nu putea Sutsata s-andreagâ evenimentili di traditsii, 

toamna sh primveara, di Yiu Dimitri shi Ayiu Yioryi, ashi, 

spectacoli mari. Atuntsea câftamu s-li adrămu diadun cu Institutsii 

culturali. La Muzeul Satului , la Muzeul Ţăranului Român. Cum 

ahurhi colaborarea cu Muzeul Ţaranului Român? Ei amintarâ un 

proiect, ,,Puzzle”, ti minoritătsli di Bucureşti. Vini oara s-

ahurheascâ proiectul. Ashi pitricurâ scrisoari ti câliseari, ti 

participari la proiect. Idyea carti u pitricurâ la Sutsatâ shi la Farâ. 

Atuntsea, Adriana Borună lucra ti Fară. Ea nji dzâsi ca apruchearâ 

idyea câliseari. Minduii unâ bunâ oportunitate, fâtsea s-aproachi 

vârâ di noi. Nji dzâsi câ Flori Costea ljea apofasea. U caftu la 

telefon, u antrebu. Apofasea Farăljei fu câ ei nu da cali a 

câliseariljei. La dzâshu câ Sutsata a s-aproachi. Mi andâmusii cu 

managerul di proiect, apufusimu cumu sh-tsi a s-hibâ. La Sutsatâ, 

Alexandru yini pasa vineri, mini îi câftai agiutor ti evenimentu. Elu 

nji dzâsi câ la MŢR lucreadză Lila Passima, armânâ multu 

profesionistâ, ma shi multu durutâ, easti nai ma uidisitâ ti ahtari 

lucru. Ashi fu. U caftai, mi apruche multu amsheatu. Ea nu shtia ti 

aestu proiectu, ma participarea armânjilor fu nai ma bunâ shi 

profesionistă di tuti, pân’ tu soni. Adrămu cumu dzâsi ea. Expozitsia 

tsânu un mesu (cu colaborarea al Stelică Ianush); avum cartea  di 

prezentari a etniei a noasti, program artistic shi mâcări. Broshura 

,,Toară” u adră Lila cu agiutorlu al Cosmin, nicuchirlu a ei, tu un 

chiro record40. Lipsea tipuseari, mi pitricu la Canacheu, câ elu ari 

tipografii; s-agiutâ ti ma ptsâni hărgi. Ea tutu lucurlu îl featsi 

voluntar. Nu nji apândâsi Canacheu. Nu shtiu, ma lu ducheamu cum 

mi ignora. Tsi, mash elu ari tipografii? Mi pitricu Lila la niscantsâ 

colaboratori, u scoasimu tu chiro. Di atuntsea, avumu alti colaborări 

cu MŢR. Atsea carti multu fu câftatâ, mi stihisii cându doamna 

Câju, tsi avea doii fciori la Pilisterlu, ancupâră vârâ dzatsi sh-cama 

 
40 La cartea „Toari şi cumăts di bană armâneascâ” lucrarâ: Marius 

Caraman, Costel Farmazon, Chiratsa Gheorghe, A. Gica, Cosmin 
Manolache, Oani Nicolae, Lila Passima, Aura Piha, Y. Vrana. 
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di li pitricu tu Americă la armanji, ca hari. Avui mari harau atuntsea, 

ma dzâua atsea nu putui s-u gestionez ghini. Mi agiută Tugearu 

Mihai, multu durut armânu. Ti mâcări, andrupârâ iara Mariana cu 

fratili a ei Gelu Tushu di la restaurantul Garlic, lali Ghitsa Dauti cu 

taifa al Farmazon Costel, pareia Boatsea Pindului. Multu lâ 

hâristusescu a tutâlor tsi andrupârâ atuntsea. Nu shtiu tsi s-featsi cu 

cd-ul cu cartea „Toară”, tut dzâtseam s-u retipusimu, sigura Lila 

Pasima nji-lu deadi. Easti un reprosh tsi nji-ul fac câ nu para earam 

organizatâ. Dau ma nghios doau di cartsâli tsi li adrămu atuntsea: 

apandasea la câliseari shi unâ hâbari cu tsi s-featsi. 

 

 

Către Muzeul Naţional al Ţăranului Român 
 

Stimate  Domnule  Director  General, 

- spre ştiinţa d-nei Anamaria Iuga – 
 

Vă mulţumim pentru invitaţia pe care ne-aţi transmis-o 

şi vă comunicăm acordul organizaţiei noastre  în  vederea 

participării la  Strada Dialogului Intercultural din cadrul 

proiectul Puzzle. 

În vederea stabilirii unor date concrete referitoare la 

organizarea Serii culturale, vă stăm la dispoziţie. 

Cu stimă, 

Preşedinte: Chiraţa Gheorghe 

                                                        

Bucureşti,  30.01.2008 

 

 COMUNICAT  DE  PRESĂ 

        În cadrul proiectului Puzzle care face parte din 

calendarul manifestărilor dedicate anului european al 

dialogului intercultural, în data de 10 mai 2008, la ora 18, 

în sala Foaier a Muzeului Ţăranului Român din Bucureşti a 

fost inaugurată expoziţia „S-him tu numir” - Toari şi 

cumăts di bană armânească (Suntem în rând cu lumea  – 

Urme şi fragmente de viaţă aromână) ce cuprinde obiecte 

tradiţionale având vechime de peste 100 ani, puse la 

dispoziţie de Societatea Culturală Aromână din Bucureşti. 
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Expoziţia a fost realizată de Lila Passima – specialist în 

cadrul  Muzeului Ţăranului Român –  care a conceput şi o 

carte ce conţine fotografii, poezii, poveşti, zicători, reţete 

culinare. Manifestarea a continuat în Clubul ţăranului cu 

inaugurarea expoziţiei de fotografie veche concepută de 

Costel Farmazon, prezentarea aromânilor realizată de 

Alexandru Gica, prezentarea de către Aura Piha de la Radio 

România Internaţional a obiectelor casnice folosite de 

femeile aromâne şi a ţesăturilor obţinute cu ajutorul 

acestora, precum şi filmul documentar Tenda. Pe terasa 

muzeului a fost prezentată o expoziţie de mâncăruri 

tradiţionale precum şi un program folcloric susţinut de 

Ianula Gheorghe, Aurelia Mihale, Marioara Man 

Gheorghe, Nicu Peanci, formaţia de dansatori de la Şcoala 

generală nr. 1 Voluntari, condusă de prof. Chiraţa 

Gheorghe şi formaţia Samos. Peste 300 de spectatori au 

degustat din bucate şi s-au prins în horă. Evenimentul a fost 

filmat de TVR Cultural şi de Radiomakedonia. 

Biroul de presă al Societăţii Culturale Aromâne  

 

Nji-amu mirachi si spun di colaborarea cu Emil Hagi. Tu 

atsei anji, Camera Deputatsilor ahurhi deadun cu FDSC (Fundaţia 

pentru dezvoltarea societăţii civile) un proiectu. Nu ni-aducu aminti 

ghini, tu anlu 2009 nji pari, anregistrai Sutsata tu baza a lor di date; 

au un Catalog tră ong-uri. Ei avea un proiect ONG-fest, prota editsii 

fu anlu 2009, tu centrul istoric al Bucureştiului. Avumu cortu 

andreptu di Costel Farmazon, cu iambuli, costume, CD-uri  di 

cântitsi ama shi cu program artistic: Pilisterlu shi Boatsea Pindului. 

Elu shidea la cortu, elu lu andridzea, elu lu aspârdzea; fârâ mashină, 

cu taxiulu. La atsel eveniment eara fciorlu al Emil Hagi, avea un 

ONG di la facultati. Cum tritsea pi la tuti corturli, agiunsi la cortul 

ali Sutsati. Intră tu mobeti cu Costel, spusi câ ari arâzgâ armâneascâ, 

câ ari mirachi di cama multi materiali ti armânji. Mini nu earam 

aclo. Costel nji dzâsi shi mi antribă tsi apofasi s-da. Sigura, fui 

simfunâ; di atuntsea nu s-curmă colaborarea. Aestâ u adră mash 

Costel; i si cadi [tinjia]. Di atuntsea pân tu anlu 2014, Sutsata neasi 

la aestu ONG-fest (nu shtiu tsi fu di-apoia). Nu aveamu anvergură 

noi, ca alti ONG-uri, sigura finantsati ghini, mini u videamu ca unâ 

insheari tu lumea româneascâ.  
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Tut ashi, unâ colaborari cari nu avu impact tu lumea 

armâneascâ, nu para li avină armânjii ahtari lucri, fu colaborarea cu 

Fundaţia Nicolae Cajal. Cum ahurhi? Unâ dzâu la Sutsatâ, Tase 

Stamule nji dzâtsi câ elu nu ari chiro, câ unâ doamnâ tutu îl caftâ ti 

colaborari cu armânjii. Desi negu mini, s-nji da numirlu di telefon. 

Apruchiai initsiativa, luai contact cu Carmen Dumitriu. Nji featsimu 

prota mobeti. Ni agreem reciproc. Nâsâ avea ananghi di 

colaboratori, mini minduiam ti insheari, ti anvitsari cum lucreadzâ 

altsâ. Iertata nâ shtea, câ fu colegă di facultati cu Nicolae 

Saramandu shi avu profesoarâ pi Matilda Caragiu, dimi bitisi 

filologia. Cu multâ mirachi sh-adutsea aminti di una înregistrari ti 

radio, di multu chiro nâpoi, tu unâ casâ armâneascâ di Pipera. 

Armasi multu ciudusitâ di armânji. „Tsi hâiri”, a s-dzâcâ vârâ „câ 

avumu?” Neasimu la niscânti andâmuseri, câ avea un proiectu tsi 

mutrea etniili, avea shi di la ghiftsâ, câtivâroarâ. Mini nu earamu ti 

aclo, ma nu aveam cari s-pitrecu. Neshu unâ oarâ cu Zurzu, cu 

Tugearu,  cu Mariana. Cându adrămu una editsii la Sutsatâ, u 

plâcârsii Mariana Bara di vini, ma nu u arisi, câ u avea minduiari di 

dialect.Ti aesta, a sâ spun unâ apandasi tsi u apruchiai.  

La unâ di serati (cum avea numa), dupu tsi zburârâ ei, 

featsirâ lucurlu, mini dzâtseamu tsiva ti etnia a noastâ. Tu bitisitâ, 

cum easti arada, fâtseamu mobets, un-alantu. Cându nji dzâsi di 

dialect, mini, ca pi mutata, nu apruchiai. Tora, apandasea cari fu? 

„Doamnă, aşa se învaţă la facultatea de filologie, noi de acolo ştim, 

dacă nu-i aşa, schimbaţi.” Tora nji ticni cându Alexandru Gica, la 

unâ shedintsă a Farăei, Constantsa, s-alină pi scenă shi spunea câ nu 

easti simfun shi Samara, nârâitu, ai dzâsi: „Tini du-ti aclotsi la 

Academii…”41 Vahi vini chirolu  s-ducâ armânji la Academii, câ s-

alâxirâ multi shi aclo. Avurâ un eveniment la shcoala Lauder. Au 

grădinitsâ, earam cu Mariana, ea shtia armânji care deadirâ njitsii 

aclo. Vinimu cu multâ hâshti s-adrămu grădinitsă privatâ 

armâneascâ. Nu fu s-hibâ. La alta andamusi, earam cu Ianula. Aclo 

eara unâ doamnâ di Spania, sefardă. Colaboră cu liceul di spaniolă 

shi cu Institutlu Cervantes.Tu bitisită, mi câlisi s-dzâcu tsiva pi 

armâneashti. Nji vinirâ zboarâ tsi nu s-duchea ici pi mucâneashti. 

 
41 Chiratsa nu thimiseashti ghini atselu lucru. Mini feciu aclo unâ 
analiză critică, nu dzâshu câ nu hiu sinfun cu câftarea ditu 2005. 



 

72 
 

Carmen, ayonjea, câ taha achicâsi, nu apridusi ghini, ma alantâ 

multu ghini li duchi. Cându adrămu expozitsia di carti armâneascâ la 

Biblioteca Naţională, di inshi shimâtă, asună doamna Irina Cajalla 

Bibliotecă, la dzâsi di noi, di organizatori, câ himu ok. Atumtsea 

cându vream audientsă la ministrul culturii shi alti, dzâtsea 

[niscântsâ] câ taha Sutsata, cu atsel evenimentu [di la Bibliotecă], a 

s-aspargâ… Has ca guvernul cu 10 august, niscântsâ chiruts. 

Tsi s-ma featsi la Sutsatâ? Furâ andâmuserli di dzâua 

muierlor shi atseali di Cârciun. Aesta cu muierli, stuhina Mariana. 

Nu easti lishor s-ti angrets, s-câliseshtsâ unu-alantu, vor turnati tuti. 

Ma inshirâ buni, avumu, îni pari, trei ori buni andămuseri, 

interesanti. Ni-amu tinjii ti dadili tsi nu suntu ditu isnafi, suntu 

mucani shi azburăscu armâneashti cu taifa. Avemu multi casi 

armâneshtsâ tsi nu adarâ ahtari lucru. Cari s-hibâ furnjia? Cashti? 

 

Unâ turlii di isapi tră evenimentili ditu anlu 2009 

 

Raport de activitate pe anul 2009 

 

IANUARIE 

28 ianuarie  2009 - la Palatul Parlamentului a avut loc o 

întâlnire organizată de d-na Roberta Anastase - preşedinte 

Camera Deputaţilor - cu reprezentanţii ONG-urilor din 

Romania, fiind invitată sa participe d-na Chiraţa Gheoghe - 

preşedinte al Societăţii Culturale Aromâne (SCA). 

 

FEBRUARIE 

21 Februarie 2009 - The Ark-bursa mărfurilor creative - 

Bucureşti: Soluţii pentru dezvoltarea sectorului cultural 

independent. La aceasta întâlnire organizată de ministrul 

culturii, dl. Teodor Paleologu, au participat din partea 

SCA: Chiraţa Gheorghe - preşedinte, Costea Mariana - 

secretar general şi Tugearu Mihai - sculptor - membru în 

Consiliul de Conducere. 

 

MARTIE 

08 Martie 2009 - Simpozion - Rolul femeii în familia 

aromână – ed. a II a, organizat la sediul SCA cu tema: Să 

cunoaştem mamele tinerilor din ansamblul de dansuri 
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Pilisteru. Manifestarea s-a bucurat de prezenţa solistului 

vocal Nicu Peanci şi a formatiei SAMOS; s-au servit 

bucate tradiţionale. 

16 Martie 2009 - Piaţa George Enescu din Bucureşti a 

găzduit manifestarea ,,Global Village” organizată de 

AIESEC Bucureşti. O sărbătoare a internaţionalismului şi a 

diversităţii culturale, la care au participat tineri din 48 de 

ţări din Europa şi America de Nord. La această 

manifestare, tinerii ansamblului Pilisterul au promovat 

cântecul şi dansul armânesc. 

28 Martie 2009 - Decernarea premiilor revistei Bana 

Armanească, în cadrul unei manifestări organizate la 

Constanţa. La eveniment a participat ansamblul Pilisterul 

cu program de dansuri traditionale şi  grupul vocal de 

muzică veche Boaţea Pindului. Evenimentul a fost 

organizat de Liga Armânilor din România. 

28 Martie 2009 - la sediul Societăţii Culturale Aromâne a 

avut loc Adunarea Generală a membrilor pentru alegerea 

noulului Consiliu de Conducere şi modificări ale statutului. 

 

APRILIE 

4-5 Aprilie 2009 - Ansamblul Pilisterul şi solista de muzică 

armânească Ianula au participat la spectacolele organizate 

de CTARM la Constanţa şi Bucureşti, intitulate 

,,Primuveara armânjilor”.  

22-26 aprilie 2009 - ANPCDEFP a organizat, la Predeal, 

cursuri de scriere a propunerilor de finanţare în cadrul 

programului Tineret în Acţiune, TIA 4.3. Din partea 

Societăţii Culturale Aromâne a participat dl. Gheorghe 

Alexandru - membru în Consiliul de Conducere.  

MAI 

02 Mai 2009 - Societatea Culturală Aromână a participat la 

manifestările localităţii dobrogene Başchioi (Nicolae 

Bălcescu), judeţul Tulcea. Transportul a fost asigurat de 

Primaria Voluntari. 

9  Mai 2009 - la Domneşti, jud. Argeş –  s-a desfăşurat 

vernisajul expoziţiei artiştilor plastici aromâni şi români. 
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Sculptorul Mihai Tugearu  a realizat această expoziţie în 

colaborare cu Uniunea Artiştilor Plastici din România şi a 

Consiliului Local al localităţii Domneşti. La vernisaj, 

grupul vocal Boaţea Pindului a susţinut un program artistic 

cu muzică aromână. 

11-13 Mai 2009 - la Palatul Parlamentului - asociaţia a 

participat prin preşedinta Chiraţa Gheorghe la Forumul 

Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale din 

România. 

12 Mai 2009 - Vernisajul expoziţiei de artă cu lucrări ale 

artiştilor aromâni şi români  în oraşul Râmnicu Vâlcea. 

Grupul vocal Boaţea Pindului a prezentat un program 

artistic cu muzică aromână. Expoziţia a fost amenajată de 

Mihai Tugearu. 

16 Mai 2009 la sediul Asociaţiei s-a desfăşurat  ABC-ul 

prezentării programului european de finanţare ,,Tineret în 

Acţiune”. Acest training a fost prezentat de Agentia 

Naţională (ANPCDEFP). 

16 Mai 2009. În cadrul evenimentului Noaptea muzeelor, 

Societatea Culturală Aromână a fost prezentă la Muzeul de 

Geologie cu expoziţia de obiecte şi port tradiţional, 

bucătărie tradiţională şi program artistic susţinut de grupul 

Boaţea Pindului, Ianula şi ansamblul Pilisterul. 

23 Mai 2009 - Ansamblul Pilisterul, Ianula şi grupul vocal 

Boaţea Pindului au prezentat un program artistic în parcul 

Herăstrău cu ocazia Zilei Naţionale a aromânilor. De 

asemenea, a fost organizată o expoziţie cu port şi obiecte 

tradiţionale şi un stand de carte în limba armână. 

 

IUNIE 

06-iunie 2009 - Ansamblul Pilisterul a prezentat un 

program de muzică şi dans tradiţional aromân în cadrul 

Festivalului de tradiţii şi artă populară, organizat de 

Primăria sector 3 şi Muzeul Naţional al Satului ,,Dimitrie 

Gusti”, în parcul Alexandru Ioan Cuza, din cartierul Titan 

(IOR). 
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11 iunie 2009 - Noaptea Centrelor Culturale. La sediul 

asociaţiei s-a organizat o demonstraţie practică de ţesut 

manual. Vizitatorii centrului nostru cultural au vizionat 

imagini din activităţile culturale ale aromânilor, au asistat 

şi participat la cercul de literatură şi s-au iniţiat în dansul 

tradiţional aromân, au servit bucate tradiţionale. 

19 iunie 2009 - Societatea Culturală Aromână a participat 

la Festivalul Internaţional de Folclor „Muzici în 

Cişmigiu”, cu parada portului tradiţional şi cu program 

artistic armânesc susţinut de Ianula si ansamblul Pilisterul. 

18-19 iunie 2009 - d-na Chiraţa Gheorghe, preşedinta 

asociaţiei, a participat la seminarul organizat de Academia 

de Advocacy cu tema ,,Creşterea capacităţii grupurilor 

societăţii civile în influenţarea politicilor publice şi a 

proceselor decizionale”. 

25-29 iunie 2009 - Ansamblul Pilisterul a  participat la 

Festivalul Internaţional de Folclor ,,Lusatia” la Bautzen 

în Germania, organizator  FUEN. 

IULIE 

08 iulie 2009 - La sediul asociaţiei, în cadrul cercului de 

literatură, a fost invitat George Vrană - poet aromân. 

05-12 iulie 2009 - Sculptorul Mihai Tugearu - membru în 

Consiliul de Conducere al asociaţiei - a participat în Rep. 

Macedonia la o tabără internaţională a artiştilor. 

AUGUST 

08 august 2009 - La manifestările organizate în loc. 

Beidaud ( jud. Tulcea), ansamblul Pilisterul a prezentat un 

frumos program artistic, aplaudat de peste 1000 spectatori. 

Transportul a fost asigurat de Primăria Voluntari. 

20-21 august 2009 - Ianula şi ansamblul Pilisterul au 

participat la Festivalul ProEtnica organizat la Sighişoara. 

26 august 2009 - Ianula şi ansamblul Pilisterul participă la 

Festivalul Tineretului- secţia folclor, organizat la 

Costineşti. 

29-30 august 2009 - Ianula şi ansamblul Pilisterul participă 

la Zilele culturii aromâne organizate la Constanţa şi în 

loc. Ischibaba/Stejaru (jud. Tulcea). 
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SEPTEMBRIE  

11-13 septembrie 2009 - în Centrul Istoric s-a desfăşurat 

ONG-fest cel mai mare târg de ONG-uri, la care asociaţia 

noastră a participat cu un stand.   

20 septembrie 2009 - în cadrul manifestărilor dedicate 

Zilelor Bucureştiului, ansamblul Pilisterul a participat la 

Spectacolul minorităţilor desfăşurat în Piaţa Constituţiei, 

alături de minoritatea italiană, poloneză şi cea germană. 

29 septembrie 2009 - la sediul asociaţiei, în cadrul cercului 

de literatură, a fost invitată marea poeta aromâna Kira 

Iorgoveanu, care actualmente domiciliază în Germania. 

Antena 1, emisiunea Acces direct - pentru invitatul George 

Becali, ansamblul Pilisterul a susţinut, alături de interpreta 

Diana Bişinicu, un program apreciat de spectatori. 

Euforia TV - în cadrul emisiunii „Inelul cu diamant” 

ansamblul Pilisterul a prezentat, alături de interpreta Diana 

Bişinicu, un program folcloric. 

OCTOMBRIE 

24 octombrie 2009 - la Muzeul Satului, cu ocazia târgului 

de Sf. Dumitru, ansamblul Pilisterlu  a prezentat 

spectacolul „Gioclu di feati shi gioclu di ficiori”.  

În aceeasi zi, la Arena Negro Pontes din Voluntari, 

ansamblul Pilisterlu a fost invitat să participe la 

„Spectacolul toamnei". 

NOIEMBRIE  

14 noiembrie 2009 - în loc. Jimbolia ( jud. Timiş), 

Comunitatea aromânilor din Banat a organizat 

„Sărbătoarea aromânilor şi megleniţilor din Banat”, la 

care au fost invitaţi Ianula şi ansamblul Pilisterlu care au 

prezentat un spectacol deosebit de apreciat de cei prezenţi. 

Transportul a fost asigurat de Primăria Voluntari. 

DECEMBRIE  

19 decembrie 2009 - Moş Crăciun în casă nouă ! - sub 

acest titlu cei mici şi cei mari l-au aşteptat pe Moş Craciun 

la sediul nostru modernizat; cu această ocazie, preotul 

Gheorghe a sfinţit sediul şi ne-a dăruit o frumoasă icoană. 

Din acest motiv, considerăm că această modernizare şi 

reabilitare a sediului nostru este cea mai mare realizare în 

anul 2009. A fost depus un efort foarte mare, dar rezultatul 
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final este extraordinar. Lucrările au vizat: înlocuirea 

ferestrelor şi acoperirea pereţilor exteriori cu alcobond, 

modificarea grupului sanitar şi a instalaţiilor sanitare, 

înlocuirea obiectelor sanitare, realizarea unui oficiu, 

aplicarea de gresie şi faianţă, renovarea pereţilor interiori 

cu vopsea lavabilă. A fost achiziţionat mobilier nou: scaune 

şi mese tip conferinţă, birouri şi dulapuri. S-a organizat o 

încăpere specială pentru bibliotecă. Toate acestea au fost 

posibile datorită ajutorului unor sponsori inimoşi şi 

generoşi. În acest moment, sediul nostru poate găzdui 

realizarea unor conferinţe în condiţii optime, pentru 50 de 

persoane. 

 

Voi s-asburâm di cum yiurtusimu, tu anlu 2010, 20 anji di 

cându s-anfiintsă Societatea Culturală Aromână. Initsiativa vini di la 

Mariana Costea. Deadimu hâbari, vinirâ multsâ armânji tsi furâ tu 

ahurhitâ, membrii fondatori s-chirurâ. Costel s-ocupă di programlu 

artistic, di protocol. Deadimu seamni di pricânushteari a atsilor tsi 

luyursimu câ adrarâ lucru di hâiri. 

Altâ initsiativâ tsi nu puteamu s-nu u iau tu tamam fu al 

Tugearu, tsi avea mirachi s-tinjisimu artishtsâi plastici tsi adrarâ 

deadun cu elu expozitsii la evenimenti armâneshtsâ. Avum atuntsea 

la Sutsatâ pi Titi Ceara, Florica Privenda. Nu inshirâ cum lipsea 

aesti evenimenti, dupu mini, fârâ canâ aradâ, câbatea fu mash a mea, 

adra cafiunu tsi vrea. 

Di Florica Privenda avdzâi prota oara di la Aurica Piha di 

la RRI, sectsia armâneascâ. Earam la Sutsatâ. Nu shtiu cum vini 

zborlu, dzâsi câ u câlisi unâ pictoritsâ armânâ, tsi disclidi expozitsii 

di pictură la Pâlatea Mogoshoaia, câ easti largu, nu ari cu tsi s-ducâ. 

Îi dzâshu câ u ducu mini. Di apoaia nji dzâsi câ nu poati s-yinâ. Mini 

neshu câ nj-iaram pirifanâ, câ avdu câ avem ahtari armânâ, ma nsus 

câ soia Privenda u cânushteam. Tsi prezentari! Cu ambasadoarea 

Canadei tu România. Directoarea a Palatlui azburâ multu mushat. 

Ea, Florica, has armânâ, multu tapinâ, mi hârsi multu. Nu fui izoti s-

negu sâ-i oru, s-dzâcu câ escu armânâ. Tu atsea searâ, la Sutsata, îi 

spushu câ earam la atsea expozitsii, cum mi hârsii. Dinâoarâ nji 

dzâsi: ,,câ tse nu-nji grishi?” Nu earam anvitsatâ cu ahtări oaminji. 
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Raport de activitate pe anul 2010  

MARTIE 

6 martie - a fost organizată a III-a ediţie a simpozionului 

„ROLUL FEMEII ÎN FAMILIA AROMÂNĂ” cu tema 

„Integrarea femeilor române în familia aromână". Partea 

artistică a fost susţinută de Ianula, Maria Gheorghe, Mihai 

Merca şi ansamblul Pilisterlu.  

APRILIE 

13 aprilie : TV Makedonia a transmis live pe internet, de la 

sediul nostru, manifestarea la care a fost invitat dl. Thede 

Kahl - cercetător la Institutul de cercetări est şi sud-est 

europene de la Viena, specialist în geografie, bizantologie 

şi slavistică. Dl. Thede Kahl şi soţia sa Maria Bara au 

lecturat Micul prinţ de Antoine de Saint-Exupéry, tradus în 

limba aromână sub titlul Njiclu amirărush. Seara s-a 

încheiat cu o lecţie de dans aromân prezentată de dl. Thede 

Kahl.   

16 aprilie -TV Makedonia a transmis live pe internet de la 

sediul nostru o emisiune moderată de Aurica Piha în care a 

fost invitat poetul aromân George Vrana.  

23 aprilie - cu ocazia zilei de Sf. Gheorghe, TV Makedonia 

a transmis live pe internet din incinta muzeului amenajat în 

sediul nostru o emisiune la care au participat: actorul 

George Piştereanu (rol principal in Eu, când vreau să 

fluier, fluier), interpreţii de muzică aromână Diana 

Bişinicu, Ianula Gheorghe, Florentina Costea şi Gelu 

Conducosta (armonică). 

MAI: participare cu stand propriu la ONG Fest 2010 - 

Festivalul naţional al organizaţiilor non-

guvernamentale din România, organizat de FDSC in P-ţa 

Unirii din Bucureşti. 

IUNIE: În perioada 18-20 iunie 2010 s-a desfăşurat a IV-a 

ediţie a   Festivalului internaţional de folclor „Muzici şi 

tradiţii în Cişmigiu”. La invitaţia organizatorilor - Primăria 

municipiului Bucureşti – Societatea Culturală Aromână a 

participat şi de această dată cu ansamblul de dansuri 

Pilisterlu, ale cărui evoluţii au fost îndelung aplaudate, atât 

pe scena Mare cât şi la scena Foişor. 
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Duminică,  27.06.2010, la Centrul Comunitar Evreiesc din 

Bucureşti a avut loc „Festivalul HAMSA - Festival 

multicultural: 5 culturi, 5 limbi, 5 arome" la care a fost 

invitat ansamblul  de dansuri Pilisterlu, al cărui program a 

fost îndelung aplaudat de sutele de spectatori. Cei prezenţi 

au fost încântaţi de frumuseţea  costumelor tradiţionale 

aromâne. Tot aici s-a organizat Expoziţia de fotografie  

veche şi contemporană din viaţa minorităţilor 

bucureştene, la care asociaţia noastră a prezentat  un 

număr de peste 40 fotografii din viaţa aromânilor. 

Miercuri , 30.06.2010, la Cercul de literatură au fost 

invitaţi poetul şi scriitorul constănţean Cola Fudulea 

precum şi editorul primului său volum, Tiberiu Cunia, care 

în prezent lucrează la un dicţionar al limbii aromâne. S-au 

recitat poezii şi s-a citit din proza lui Cola Fudulea.  

IULIE: ansamblul Pilisterlu a participat la festivalul 

internaţional de folclor organizat în localitatea Dorcova din 

Bulgaria. 

AUGUST: organizarea deplasării la Moscopole (Albania), 

pentru un grup de 40 tineri, la prima întâlnire a aromânilor 

din toata lumea; s-au vizitat locurile în care au trăit 

străbunii noştri: Salonic, Veria, Metsovo, Avdela, Perivoli, 

Ianina, Corcea, Moscopole, Ohrid, Bitolia, Serres. Aici a 

fost deplasată Expoziţia de fotografie veche din viaţa 

aromânilor. 

OCTOMBRIE: Joi 21 octombrie, ora 18, SOCIETATEA 

CULTURALĂ AROMÂNĂ, împreună cu Fundaţia 

„Nicolae Cajal” şi Radio România Bucureşti a organizat 

ediţia a III-a a Seratelor Culturale Bucureştene, eveniment 

de marcă, având drept obiectiv crearea unui spaţiu civic de 

dezbatere a problemelor privind rolul culturii în gestiunea 

societăţii, dar şi crearea unei solidarităţi între cetăţeni, în 

vederea reducerii excluderii unora. Întâlnirea a fost axată în 

jurul unor subiecte actuale, privind soluţii de gestionare a 

diversităţii şi asumare a identităţii de cetăţean european: 

"Aromânii şi multilingvismul". 

NOIEMBRIE:Vineri 12 noiembrie 2010 s-au sărbătorit 20 

ani de la înfiinţarea SOCIETĂŢII CULTURALE 



 

80 
 

AROMÂNE, eveniment cu ocazia caruia s-a decernat 

„Trofeul 20 ani” celor care s-au implicat permanent în 

activitatea asociaţiei. Programul artistic a fost susţinut de 

bine cunoscuta interpretă Diana Bişinicu precum şi de  

Ianula Gheorghe, Aurelia Mihale, Teia Peanci, Gelu 

Condrucosta-armonică, grupul vocal Boaţea Pindului şi 

ansamblul de dansuri Pilisterlu. S-au servit bucate 

tradiţionale pregătite de membrele societăţii. 

DECEMBRIE 

La sediul SOCIETĂŢII CULTURALE AROMÂNE s-a 

organizat serbarea lui Moş Crăciun - Pap Cârciun. Cu 

această ocazie, ansamblul de copii BOAŢEA 

ARMÂNEASCĂ din Slobozia a susţinut un frumos 

program artistic şi peste 50 copii prezenţi au fost răsplătiţi 

de Moş Craciun cu dulciuri şi fructe. 

 

Nu tsân minti desi Editura a Sutsatâljei fu pân di 2012. 

Atuntsea, cu Mirela, cu Ianula, cu George, multu hâshti fu di si 

scoasirâ andau cărtsâ. Tora dzâcu câ multu vor apreciari atsei tsi 

angrâpsescu, va doarâ , easti sh-zori, acatsâ multu chiro. Aestu fu 

meritlu al Şolea cu înfiintsarea editurii shi cartsâli tsi inshirâ di la 

editura Sutsatâei. Colaborarea cu istoricul Marius Diaconescu di la 

Facultatea di istorie ahurhi tu 2012. Initsiativa vini di la el. 

 

A.G. Adarâ unâ zugrâpseari di tsi va s-dzâcâ s-ai angâtan 

administrativ di Sutsatâ! Hărgiuri. Curbani.  

 

C.G. Curbani, tsi zboru mari! Aestu zboru lu avdzâmu multu la 

andâmuserli armâneshtsâ, ma multu cându eara adunats la mâcari 

shi beari. Sacrificiu? Mini u duchescu ca unâ borgi, unâ oportunitati 

cându, tu chirolu di democratsii tsi-l bânămu, shi dicara ai lucârli 

andreapti, fatsi s-dai chiro, mirachi, shteari ti isnafi, ta s-iasâ tu 

migdani armânji ashi: traditsionali, nimintsits, nimisticats nica. 

Hărgiurili nu suntu multu mări, atseali di întretsinere. Mini, di aradă, 

ahtari lucru adrai, adaru. Zorea easti la niscânts oamini, câ nu pots, 

taha, s-ai unâ aradâ. Multsâ au inăts unu-alantu, vidzui armânji, 

tiniri armânji, cu purtaticu niprâxitu. Chischinisearea, s-ai angâtanu 

s-nu adarâ cuprii, s-nu frângâ, i s-aspargâ tsiva. Ari tsi arucâ shi 

zboarâ. Cara s-vrei sâ spun di cum lipseashti adrari un fond, suntu 
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urnimii ca cumu adarâ alti ONG-uri, mini câtu nji si uidisea, cât 

shteamu câ ari hâiri ti hargi, andrupâi. 

A.G. Cari easti perspectiva a ta trâ tensiunili tsi furâ la Sutsatâ? 

 

C.G. Nica nu nâ vinimu tu anji, nu ari multu chiro di anda acâtsarâ 

armânji di aua s-minduiascâ tri ei. Nu s-poati fârâ tensiuni. Atsei tsi 

nâ mintimu, earamu di trei bârnuri, altsâ cu mirachi, altsâ cu simferu 

personal, material, i câ avea zori s-treacâ cu sots armânji, altsâ avea 

nădii s-li si-ndreagâ fumeaia tu isnafi. Tensiuni furâ namisa unu cu 

alantu, znjii personali, nu li si uidisea minduiarea. Simferlu. Lishoru 

s-arca cu zboarâ. Tora, cari tensiuni? Atseali tsi adusirâ znjii? Nu 

para furâ, mini aprochiu cafi minduiari, anda nu-nji si uidisea 

minduiarea, nu mi acâtsa inatea. Di cara tricu mandatlu a consiliului 

2012-2015, lipsea alidzeri. 

Duchii, aveam hâbari, câ avea nâdii ti cumândari doi 

armânji tsi urdina cafi dzâu la Sutsatâ. Câtu fui prezidentă, nu mi 

luyursii câ hiu tu loclu uidisitu, ma-nsus ca yineam dupu Mariana 

Bara. Dupu protlu mandat, ti plâcârsii s-trets prezidentu. Di-

aynanghea, tora, tuti atseali di tsi nâ acâtsamu nji si paru ti hazi. S-

apreasi pira tâshi ditu Spania cu unu telefon, namisa di mirăchili i 

ambitsiili a featilor di la Pilisterlu. Mini, câ tricui atsea curmari di 

lucru, tu ahurhita a pareiljei Pilsterlu, minduiam s-alâxeascâ bârnul, 

fârâ s-duchiascâ. Ma iara inshi lucurlu bun, va s-nâ mutrimu cafiun 

lucurlu. Alti tensiuni? Tsi eara di ampârtsari? Tensiunli suntu anda 

nu s-tinjisescu oaminji, nu ascultâ unu di alantu, cafiunu tsi-l tai 

caplu adarâ. Mini personal alutusii câ videamu mash andriptatea, câ 

nji-aveamu andriptati, ma mintimenjii dzâcu câ ma-nsus i ma cu 

hâiri di ndriptati easti irinjia. Nu shtiu, ma atuntsea duchiam câ hiu 

sabotată cu agiutorlu a tsilor di ninga mini. 

Tora tu ma napoi, la alidzerli di 2015? Cândâsii armânji ti 

un comitet cu un program pi trei anji, ti unâ parei culturalâ la nivel 

balcanic, unâ grâdinitsâ, alanti tuti activităts s-ducâ ninti. Nu fu s-

hibâ, inătsli (resentimentele), nistrâcserli anăchisirâ.  

A.G. Cum duchishi ligâturili cu Fara, Fâlcarea Bucureshti? 

 

C.G. Cum dzâsh, ahât cât eara pisuprâ (la vedere) minarea sutsatilor 

armâneshtsâ, avui contact cu eali. Fui tu oara cându Canacheu fu 
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alăxitu di la Sutsatâ, cum elu shtea tsi lucru ari cu armânji, tu atsea 

dzâu, la shedintsa di la Liceul Ion Creangă, featsi mobeti cu iertatlu 

Cardula di reactivă Comunitatea Aromână, ashi cum reactivă 

Sutsata di la Saramandu Nicolae. Anchisita u featsi multu 

profesionist, disclisi multi mirăchi. Mini participai la shedintsili di 

disclideari filiala Slobozia, Constanţa. Fu unâ minari mari, mushatâ, 

mârtii câ s-anchidică. Noi, armanjii, vremu dinâoarâ s-li andridzemu 

lucârli. ,,Dza shi na’’ cum dzâtsemu noi armanjii. Unu lucru ahâtu 

fârâ simferu ti politica regională nu s-treatsi pi agendă dinâoarâ. 

Multu mi arisi, mashi câ nu nirdzea paralel Sutsata cu Fara. Dupu 

mini, cafi sutsatâ cu calea shi cu borgea ei. Multsâ oamini anvitsats 

nu s-mintirâ tu Sutsatâ di ispetea câ eara asociată cu Fara, cu 

simferlu politic declarat di Fară. România nica nu easti vâsâlii 

ashtirnutâ. Haos, cumu fu haos shi tu ong-urili armâneshtsâ. Tsi mi 

bâgă pi minduiari, anji cându fu Mariana prezidentă, cându Pilisterii 

di atuntsea, ti mirachi ieara, adrarâ evenimenti super. Atuntsea, 

dzâcu, avdzâi aestu zboru di la dau feati livendi armâni, featili alu 

Ianush Stelică: ,,easti haos,”. Minduirâ ei, tinirii, s-adarâ un parei 

ahoryia, s-lucreadzâ profesionist, independent. E, tora, iu suntu aesti 

dau feati shi iu him noi cu ong-urile armâneshtsâ? Lali Iancu, ocli 

shi urecli a curi avea ananghi, lu vidzu ca lucru aspâreatu, a s-

aspargâ lucru minduia, ama a curi lucru? Mash elu shtii. Vahi ta s-

curmâ altâ parei di tiniri tsi a s-adunâ ahoryea, s-înfiintsă CTARM, 

ma ca department tu Fară. Nu ari znjii, ma dzâcu câ a s-avea hâiri 

cara s-eara ahoryea cu tutu. Vidzui multsâ armânji cu nădii. Iu suntu 

tora? Tuts cari deadirâ capu, s-fânâtirâ. 

 

A.G. Câ tse ti trâpseshi di la Sutsatâ? 

 

C.G. Mini îi voi multu oaminjii, ma di cara duchescu câ nu hiu 

vrutâ, câ ncheadicu, mi tragu. Cu zori nu s-fatsi tsiva. Adzâ, ca tora, 

Sorin Anagnoste, i altsâ, nji dzâsira s-mi mintescu tu lucru, ma u 

duchii multu mash di politichii - politetse. Itsi lucru cânda lu adari, 

di easti di primansus, va adrari cu achicâseari. Mi luyursescu un om 

apufusitu, sihătsli, dzâlili trecu multu ayonjia, adzâ tsi adari mâni 

easti isturii. 

 

A.G. Cum vedz retrospectiv implicarea a ta la Sutsatâ? 
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C.G. U vedu ca unâ oportunitati ti borgea mea ca armânâ. Am taifâ 

armânâ, voi s-mi ncuscredz cu armânji, u zburâmu limba în casâ, îl 

vremu cânticlu, gioclu armânescu, arădzli, urdinămu cu sots 

armânji, andrupâmu cu harau, câtu putum, cu prezentsa shi material, 

minarea armâneascâ. Ti ahtări lucri, nu s-dzâtsi câ nu hiu 

contemporană, i modernă. Noi, armânjii, cu tuti a noasti himu 

contemporanji. 

Voi s-dzâcu atsilui cari conditsionă implicarea shi 

sustsinerea, andruparea mea la Sutsatâ, tora tu soni anda antriba: ,,câ 

mini tsi potu sâ-i ofer a lui?“ Tora îi apândâsescu: mini shi tuti aesti 

ong-uri tsi suntu forma legalâ di asociere ti noi, armânjii, îi oferă la 

cafi armânu loclu shi posibilitatea s-shi spunâ mirachea armâneascâ, 

haraua s-hibâ cu altsâ armânji; cari poati ma multu, cu doarâ i cu 

harea lui, s-adarâ, easti ananghi s-nâ disclidemu sh-noi armânjii, s-

inshimu tu migdani, ma ca unâ etnii, unâ comunitate, s-nâ tsânemu. 

Yini taifa dinâpoi. Tsi lâ alâsăm? Tora, cât bunu feciu shi câtu 

asparshu lucru, nu mini potu s-dzâcu. Eara ananghi di ma multu. U 

pricânoscu câ multu aspardzi câ nu-nji shteam câtu eara lipsitâ 

istoria, cultura a noastâ. Mini nu comunic ghini, nu am mobeti. Ti 

lucurlu cu oaminjii va aestâ hari (vedz Canacheu, zburashti multu 

ghini). Unu lucru lu shtiu, câ nji-avui multu mirachi, avui mari 

harau, ici nu nji-angrica, tsiva nu-nji si aspârdzea. Mi cutuyursescu 

câ puteamu ma multu, nji-amu sh-mini câbatsli a meali.  

Tu soni:  s-alâsăm, s-alidzem, apufusits s-neam ninti, avem 

borgi s-alâsăm tsiva mshatu tu isnafi. 

 

Tensiuni SCA-Fara Armânească (CAR) 

 

Vidzutu ditu apandisili ali Chiratsa Gheorghe 

niheamă frustrare câtâ sutsata CAR. Ea nu easti singularâ. Ma 

năinti, Dumitru Piceava cutuyursi Fara câ va s-u ascundâ 

SCA:  
Birichetea a alishtei măsturlâchi fu atsea di 

neutralizari a Sutsatâljei Culturalâ Armâneascâ, ashi cum 

furâ neutralizati shi altili, shi tritsearea a ljei ca unâ anexă a 

sutsatâljei Comunitatea [...] Tsi va dzâcâ, SCA s-hibâ 

alichitâ di sutsata Comunitatea shi s-aibâ unu rol secundar 
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iara tu migdani s-easâ mash lucrulu tsi-lu fatsi naua shi 

supersutsata Comunitatea...!?42  

 

Avemu unâ apandisi alu Oani Nicolae (la unu 

comentariu alu Goran Pushuticlu; textul easti angrăpsitu pi 

28-li di Aprilu 2015) tră tse ari armânj cari suntu la doauă 

sutsati. 

 
Goran, ankisishi unâ muabeti interesantâ ti 

membrura a sutsatilor. Voi s-nj spun shi io minduearea. 

Cunoscu ghini situatsia di Bucureshti. Tu anlu 2000, cându 

ankisim SCA, mintea a noastâ nu alidzea multu ghini. 

Mindueam că Sutsata, dimi câ eara singura sutsatâ yii, 

lipsea s-aibâ shi rollu comunitaru. Ti atseaia nâ urnjimu shi 

adrămu cât ma multsâ membri, iara evenimentili eara shi 

culturali shi comunitari. Cându, tu 2003-2004, ankisi 

organizarea comunitarâ teritorialâ, la initsiativa al 

Canacheu, lucârli s-mintirâ. Idyilji oaminj tsi avea ankisitâ 

SCA adrarâ shi organizarea comunitarâ, ma putsânu Tacu 

Piceava cari fu contra di prota shi Alexandru Gica cari 

armasi mashi tu domeniu cultural. 

Membrilji di la SCA agiunsirâ naima multsâ 

membri shi la CARo. Ashi s-fatsi că oaminj cari 

cumândusirâ la SCA, cumândusea shi la CARo. Lucurlu s-

adra tu idyiul sediu, entuziasmulu iara mari, canâ nu-l 

durea briclu, mashi Piceava. Tu ndoaua mandati adrămu 

una membrură la filialâ, ma vârtoasâ ca la Sutsatâ. Ashi 

iara normal. La comunitati lipsea s-hibâ cât ma multsâ 

membri ta s-hibâ reprezentativâ tu câftărli a ljei. Sutsata 

 
42 Bana Armâneascâ, nr. 42, 2005, frândza 19, articollu Di la 
angrânjea alu Lifteri la „marea călătoari”. Articollu easti unâ 
cutuyurie sertă câtâ Mariana Bara câ (anamisa di alti lucri) „sh-alâsă 
nanâparti lucrulu ali SCA, ti cari fu aleaptâ sh-ti cari avea borgea s-
lu facâ, shi s-dusi di featsi, chiro di 2 anji, lucrulu ali unâ altâ 
sutsatâ...” (frândza 20). Paraxinu easti câ Dumitru Piceava, anda 
eara prezidentu la SCA, lucra tră adrarea a Ligâljei a Armânjlor ditu 
România. Mariana Bara alâsă dinâpoi toarâ la SCA. 
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armasi cu atselu numiru mari de membri, a că activi, tsi 

yinu la evenimenti, suntu multu ma putsânj. Sutsatili, ma si 

hibâ culturali, nu lipseashti s-aibâ multsâ membri. Putearea 

yini dit lucurlu a  activishtsâloru (vedz cazlu extrem al 

Piceava cu Bana armâneascâ - multu gioni). 

S-featsi shi că multsâ tiniri tsi eara la Pilisterlu 

criscurâ shi agiunsirâ activi la CTArm. Membrura s-

suprapusi shi ma multu. Minduescu că nu easti znjii s-fats 

parti dit doauâ sutsati, sh-ma multu că au domenii di 

activitati ahoryea. Oaminjlji cari vinirâ ma amânatu  la 

Sutsatâ shi nu bânarâ aestâ suprapunere au unâ mindueari 

separatistâ shi actsioneadzâ tu aestu sensu. Justificărli li 

aflâ elji dapoaia. Io minduescu că iasti duri că Sutsata fatsi 

mashi activitsăts culturali iara filiala activităts comunitari 

shi deadun colaboreadzâ. Aua tu Românii himu ampârtsâts 

pi giumitati, nu lipseashti giumitatea s-u  adrămu cirecu. 

 

Raport de activitate al Societății Culturale Aromâne în 

perioada ianuarie 2012 – martie 2015 

 

Societatea a organizat mai multe tipuri de activități 

culturale în această perioadă: 

1) Prezentări de cărți / prezentarea unor scriitori la sediul 

Societății 

- Maria Bedivan, „Pe urmele unui colonist aromân”, 15 

iunie 2012 

- Steliana Duliu-Bajdechi, „Drumuri sub cenușă”, 

septembrie 2013 

- Kira Mantsu, „Ainodekam”, mai 2013 

- Paul Beza, „Destination Avdela or back to the future”, 

19 iulie 2013. În 2014 am prezentat și variantele în 

română și aromână ale acestei cărți. 

- Spiru Fuchi, „Vlahomania”, noiembrie 2013 

- Corneliu Zeana, „Mistuire”, 11 aprilie 2014 

- Tudor Mușatescu, Viorel Sdrula, „Titanic Vals”, 3 

octombrie 2014 

- Cornel Samara, „Gheorghe Simotta - între noblețe și 

arhitectură”, 17 octombrie 2014 
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- Prezentarea poetului Atanasie Nasta. Invitat: Dan Ioan 

Nasta, 31 octombrie 2014 

- Aurica Piha, „Sâmtsâ armânj”, 28 noiembrie 2014 

 

Societatea s-a implicat și în prezentarea altor cărți (ce 

s-au desfășurat în alte locații decât sediul Societății). 

Chirața Gheorghe și Marius Marian Şolea s-au ocupat în 

intervalul noiembrie 2012–mai 2013 de Editura Societății 

Culturale Aromâne. S-au tipărit în acest interval mai multe 

cărți (menționăm aici autorii lor: A. Gheorghe, A. Gica, A. 

Murnu, I. L. Murnu, A. Piha, M. Sima, M. M. Şolea, D. 

Todică, C. Zeana) și au apărut trei numere din revista 

„Noima” (Mirela Sima și Ianula Gheorghe). 

În perioada februarie-martie 2013, Societatea a 

organizat o expoziție de carte aromână la Biblioteca 

Națională a României. S-au prezentat mai multe cărți. 

Expoziția de carte a fost dublată de o expoziție de pictură și 

sculptură Ary Murnu, Ion Lucian Murnu (organizator 

Marius Şolea; acesta a fost și inițiatorul expoziției de 

carte). Evenimentul a fost umbrit de un conflict între 

Societate și Biblioteca Națională, eveniment gestionat cu 

destulă dificultate și care a a avut consecințe neplăcute în 

interiorul Consiliului Director al Societății. 

  

2) Filme, expoziții, artiști 

 

-   Ionuț Pițurescu, prezentare filme documentare despre           

aromâni, 22 iunie 2012 

-  Eliza Zdru, „Cântece pentru un muzeu” (film 

documentar), 15 noiembrie 2013 

- Gicu Bracea, expoziție de pictură cu teme aromâne, 31 

ianuarie 2014 

- Dumitru Passima, 23 februarie 2014. Acesta a dăruit 

Societății bustul poetului național Constantin 

Belimace. 

- Dragoș Lumpan, expoziție de fotografii despre 

transhumanță/oierit la aromâni, 20 mai 2014 

- Toma Enache, prezentarea filmului „Nu hiu faimos, 

ama hiu Armân”, 2 noiembrie 2014. 
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3)Interpreți, compozitori, mini-spectacole la sediul Societății 
 

- Vasile Topa, 23 martie 2012 

- Marica Pitu, 6 aprilie 2012 

- Nuși Vanghele Hașoti, 29 iunie 2012 

- Aurelia Caranicu Mihale, 13 aprilie 2013 

- Sirma Granzulea, 27 septembrie 2013 

- Dini Trandu, 28 octombrie 2013 

- Sirma Guci, 4 aprilie 2014 

- Constantin Themelis, 20 august 2014 

 

4) Diverse 

- Societatea a participat în fiecare an la manifestațiile 

organizate de Asociația „Nicu Hagi” din Câmpulung 

(mai și noiembrie) 

- Societatea a organizat două excursii cu destinații 

aromâne în Balcani (2012 și 2014). Cei care s-au 

ocupat de aceste evenimente au fost Costel Farmazon 

și Tiberiu Răsădeanu 

- „Lumile femeii aromâne”, 7 martie 2012, conferințe 

ale unor importante cercetătoare aromânce: Mariana 

Bara, Corina Iosif și Cristina Plecadite. 

- Societatea s-a asociat manifestărilor organizate de Ziua 

Națională a aromânilor partipând cu stand de cărți dar 

și cu organizarea unor lecții publice de istorie (despre 

Pitu Guli în 2012 și despre Pacea de la București în 

2013). 

- Societatea a fost co-organizatoare la manifestările 

organizate cu ocazia centenarului Păcii de la București, 

9 august 2013, la Centrul Socio-Cultural Jean Louis 

Calderon al Primăriei Sectorului 2 (împreună cu CAR) 

și la Muzeul Național al Literaturii Române (împreună 

cu FLAR). Organizarea a două evenimente separate a 

adâncit disensiunile existente în cadrul Consiliului 

Director. 

 



 

88 
 

Sperăm că ne-am respectat statutul de asociație culturală și 

că evenimentele create au ajutat societatea aromână în 

ansamblul ei.  

 

Cum tricui ca prezidentu la Sutsată? 

 

Tu 28-li di Yinaru 2012, s-featsirâ diznău alidzeri tră 

Comitetlu di Cumândâseari di la Sutsatâ. Furâ aleptsâ: 

Mariana Costea, Gabi Ciungu, Matei Drăghici, Costel 

Farmazon, Chiratsa Gheorghe, Alexandru Gica, Oani Nicolae, 

Irina Paris, Mirela Sima. Daima arada fu aesta: Comitetlu 

aleadzi prezidentul shi aestoa sh-aleadzi pareia a lui di lucru. 

Mini fui aleptu prezidentu. Apufusii ca oaminjlji cu nai ma 

marea continuitati tu thesi si-armână cu idyili borgi. Vitse-

prezidentsâ furâ Chiratsa Gheorghe shi Costel Farmazon, 

secretar Mariana Costea, trezorerier Oani Nicolae. 

Aveam experientsa a lucurlui tu Sutsatâ. Tu 1999-

2001 fui tu Comitetlu di Cumândâseari, tu 2002 fui vitse-

prezidentu sh-tu 2003 fui secretar la SCA. Aesti experintse 

furâ duri tră mini43 ta s-nu mata voi s-mi mintescu tu ahtări 

thesi. Tensiunili tsi li duchii la armânj suntu zori te-a 

strâxeari. Eara shi unâ altâ furnjie tră cari nu mata vream s-hiu 

„cumândar”: nu amu hări tră ahtari lucru. Vream mashi s-

adaru lucru tră cultura armâneascâ; atsea ducheam câ pot s-

adaru nai ma ghini. Mâratslji, atselj tsi nu eara „oaminj di 

culturâ” shi agiumsirâ prezidentsâ la Sutsatâ eara niheamâ 

ncârfusits tră aestu lucru. Elj vrea ca anvitsats ma cunuscuts s-

 
43 D. Piceava angrăpsi tu Bana Armânească, nr. 35-36, 2004, 
frândza 5: „Dupâ ndoauă dzâli aveamu s-aflămu câ tuti aesti 
mushutets [alidzerili ditu 2004, nichischini, tu opinia alu Piceava] nu 
putea sâ s-facâ, adyeafuru cari eara atselu cari avina unu ahtari 
scupo, fârâ agiutorlu a doi membri di thimeljiu a Sutsatâljei a 
noastâ shi maxus: Oani Nicolae (exprezidentu) shi Alexandru Gica 
(exvitseprezidentu).” Dupâ unâ ahtari experientsă shi ahtări 
cutuyurseri, nu mata vrei s-ai ligâtură cu sutsatili armâneshtsâ. 
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hibâ prezidentsâ shi elj s-agiutâ administrativ Sutsata. Ti jali, 

pânâ adzâ, armânjlji tsi lucrarâ la Sutsatâ nu puturâ si-află unâ 

cali di reprezentare culturală mpiltitâ cu unâ nicuchiratâ 

administrativâ. 

La plâcâriili ali Chiratsa Gheorghe, pân’ tu soni, 

aprucheai thesea di prezidentu. Tu 13-li di Brumar 2012, ânj 

dedu demisia ditu tesea di prezidentu a Sutsatâljei. Lâ pitricui 

a sotslor ditu Comitet unu shcurtu e-mail:   
 

Vâ pitrecu aestu mesaj ta s-vâ dau hâbari ti 

demisia a mea ditu tesea di prezidentu la Sutsatâ. Va s-

adaru ma largu lucru ti Sutsatâ, cum feciu shi pânâ tora. 

  

Cum agiumshu iu eara limpidi tră mini, di prota, câ va 

s-agiungu? Florentina Costea shi Ianula Gheorghe lucrarâ 

administrativ tră unu proiectu cu numa „Contribuţia 

aromânilor la arhitectura Bucureştiului”. Mini, deadun cu 

nicuchira mea, adrămu cartea cu idyea numâ. Cartea prindea 

s-hibâ tipusitâ. Florentina Costea avea zburâtâ cu Editura 

Palimpsest, la cari aveam scoasâ cartea cu pirmithi apridusi pi 

armâneashti (proiectul minduit di Halciu Sima). Minduita ali 

Chiratsa Gheorghe fu câ pâhălu easti multu mari shi prindi si-

aflăm altă Editură, i altă stampă. Ducheam doauăli argumenti: 

„maca tsâ dideshi zborlu, nu pots s-lu caltsâ” (nu easti tinjsitu) 

shi „nu hărgiuia ma multu di câtu prindi”. Lipsea s-ljeau unâ 

apofasi ayonjea (vadelu, tu proiectu, tră tipusearea a cartiljei 

eara dipu aproapea: unâ stâmânâ). Apufusii s-nu hărgium 

multu shi, nicatu di arshini fatsâ di Florentina Costea, nj dedu 

demisia ditu thesea di prezidentu.  

Apofasea a mea, aprucheatâ di alantsâ ditu Comitet, 

fu ca prezidentu interimar s-hibâ Costel Farmazon44. 

 
44 Cu tuti câ alidzerili furâ tu Yinaru, actili la Giudico ishirâ tu 
Sumedru, niheamâ nâinti di demisia a mea. Eara niheamâ penibil s-
nidzemu iara la Giudico, dupâ ahât putsânu chiro. Ashi si-agiumsi la 
culaia cu interimatlu. 
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Ducheam câ omlu cari lucră ahâtu multu tră Sutsatâ, prindi s-

hibâ tinjsitu. 

 
Ndoauă zboară tră Costel. Elu vini la Pilisterlu tu 

Andreu 2000 (uidia sh-u află tut la Pilisterlu: Krasimira). 

Di atumtsea nu mata fudzi di la Sutsatâ. Easti unlu ditu 

putsânilji oaminj tsi armasirâ constantu la SCA. Di 12 di 

anj, ditu 2007, easti tu Comitetlu di Cumândâseari (easti 

omlu tsi shidzu nai ma multu tu aestâ structură). Hartă shi a 

zănatiljei a lui, putu di agiută multu la ndridzearea a 

sediului. Nai ma multili mirimitiseri li adră elu, cu mâna a 

lui. Ti atsea, vahi, easti ahâtu ligatu sentimental di Sutsatâ. 

Nu ari armânu tsi lucră ma multu di elu (cu pâltarea, cu 

mâna, ama sh-cu caplu; di multi ori sh-cu pâradzli). Ari 

dhoara s-aproachi oaminj. Multsâ sots di la Sutsatâ furâ 

adushi di Costel (di la vârâ Pânâyir iu Sutsata avea standu; 

va lj-aducu aminti aoa mashi Emil Hagi shi Tiberiu 

Răsădeanu). Costel fu atselu tsi ndreapsi ma multi excursii 

cu Sutsata pritu horili ditu Balcan iu bâneadzâ armânj. 

Costel ari sh-dhoara a cadurlor. Adună nâ malâ di caduri. 

Ninga aesta, fu sh-dhoara tră filmari: elu filmeadzâ nai ma 

multili ditu iventurili di la Sutsată, li editeadză shi, di-

apoia, li alină pi canallu Youtube a Sutsatâljei. Nu ari 

zboarâ sâ-lj hâristusim tră tut copuslu a lui. 
 

Editura a Sutsatâljei. Revista Noima. 
 

 Tu 2012 s-thimiliusi Editura SCA. Chiratsa Gheorghe 

alâgă si-andreagâ lucurlu cu tăpiili ama prindi s-dzâtsemu câ 

atselu tsi avu idheia shi cilâstâsi tră aestu lucru fu Marius 

Marian Şolea. Angrâpsescu ma-nghiosu lista di cărtsâ scoasi 

di Sutsatâ, tu chirolu 2012-2013 (protili 8 cărtsâ alănciră la 

Editura SCA, alanti 2 au mash vula SCA pi eali): 

„Contribuţia aromânilor la arhitectura Bucureştilor”, 

Alexandru Gica, 2012 

„Tartuffe”, Molière (pi armâneashti di Mihai Sima), 

2012 
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„Scrisori pentru depărtările din voi”, Marius Marian 

Şolea, 2012 

„Drumul românesc al armânilor”, Alexandru 

Gheorghe (Santa alu Todi), 2013 

„Samtsâ armânj”, Aurica Piha, 2013 

„Pirmithi”, Ion Creanga (apridutseari pi armâneashti: 

Dimciu Todică), 2013 

„Mărturia unei epoci”, Ary Murnu, 2013 

„Inscripţii pentru oamenii mei”, Ion Lucian Murnu, 

2013 

„Pirmithi armâneshtsâ ditu zămani”, 2013 

„Interzicerea expoziţiei organizate de Societatea 

Culturală Aromână” 

 

 Dupâ tensiunili tsi furâ la Sutsatâ, Editura u 

agârshimu 4 anj. Hartă alu Yioryi alu Hrista, scutem iara, ditu 

2017, cărtsâ la Editura SCA. Pânâ tora scoasimu cărtsâli di 

ma-nghiosu: 

 Golgota di aieri – Golgota di ază. Ş-purunghil’i au a 

loru scriată, Nida Boga, 2017 

 Meglenoromânii, Studiu istoric, Theodor Minda, 2017  

 Pleasa, Nicolae Colimitra, 2017 

 Unâ isturie pritu cântitsi a armânjlor ditu Românie, A. 

Gica, 2017 

 Lumea fărşirotească a fumealillei Bracea, Miciu 

Bracea, 2018 

Fragmente dintr-o lume pierdută (însoţite de o 

conferinţă a lui Petre Danu), A. Gica, 2018 

Carti tră Despina, A. Gica, 2019 

Mulţimi. Reuniuni şi intersecţii. (despre evoluţiile 

lumii aromâne din România), C. Canacheu, A. Gica, K. 

Mantsu, E. Mărgărit, N. Trifon, 2019 

Cătră sufletlu a meu (16 poezii şi o conferinţă 

inedite), Nuşi Tulliu, 2019 
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Nafoarâ di editura a Sutsatâljei, scoasimu nica doauă 

cărtsâ la Comptoir aroumain de Paris: „Cum s’asparse 

Gramostea. Cum s’adră Cruşuva. Armâniada.”, Constantin 

Constante, 2017 shi „Societatea de Cultură Macedo-Română 

(1879-2019)”, A Gica, 2019. Ditu aesti 11 cărtsâ scoasi dupâ 

2017, shapti suntu manuscrisi inedite; tsi va s-dzâcâ ascâpăm 

di la moarti niscânti cumăts di lumi armâneascâ. 

Tut la initsiativa alu Marius Sholea, tu anlu 2013 

alănciră 3 numiri ditu revista Noima45. Directorul a revistăljei 

eara Mirela Sima Biolan, iara redactor shef Ianula Gheorghe. 

Ianula intră tu pareia Pilisterlu la 12 di anj. Agiumsi unâ 

leyendă a cânticlui armânescu. Tu 2012 apridusi pi 

armâneashti filmul animat Geanu, Atlu di Pindu. Tu protlu 

numir ditu Noima, Ianula exighiseashti furnjili tră cari alănci 

nica unâ fimiridă. Dupâ textul ali Ianulă, putets s-ghivăsits 

unu textu ali Mirela (angrăpsitu maxus tră aestă carti), tu cari 

aspuni atmosfera di la Sutsată shi lucurlu tsi-lu adră ea. 

 
Tsi nâ vini 

   Ianula Gheorghe 

 

Nica unâ fimiridâ pi limba armâneascâ, cu nâdia 

câ va s-avem cât cama multsâ ghivâsitori. Nu easti ahât 

greu s-anyrâpseshtsâ shi s-ghivâseshtsâ armâneashti, tsi 

cara suntu ma multi turlii ti-a anyrâpseari. Va mash s-tsâ 

aruts ocljii sh pân’ tu soni ti anvets. Ti atsea angreacâ s-

avem unâ fimiridâ ti cultura armâneascâ, unâ boatsi tsi s-u 

scoatâ dininti nâmuzea; duri cat tâljem goali. Ari ptsân 

chiro di-anda unâ mânâ di oaminj tsi s-adunâ la Sutsatâ 

ahurhirâ s-adarâ shi altutsiva, unâ editurâ tsi ascoasi tu 

tsintsi meshi dzatsi cărtsâ, unâ expozitsii di carti 

armâneascâ, tora unâ fimiridâ. Easti limpidu câ suntu multi 

lucri tsi vor dzâtseari tamam ashi cum suntu, cu buni sh cu 

arali. Atselj tsi him, sh-nâ shtim ghini un-alantu, câ nu him 

dip multsâ, va s-dăm cicioarili shi s-aspunem sh-alântor 

 
45 Tut la initsiativa alu Marius Şolea. 
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atsea tsi shtim. La noi, shtearea nu urdinâ. Cânoscu multsâ 

oaminj tsi pot s-adarâ ma multu di atsea tsi adarâ tora, am 

nâdia câ va s-aflăm unâ culai s-him cama eficientsi, s-

agiundzem cama aproapi di oaminj. Aestâ fimiridâ easti 

unâ jgljioatâ. 

Di ahât multu chiro, armânjlji nu loarâ tu tamam 

cultura sh-simasia a ljei, nitsi crishtearea a ljei. Easti 

dealithea, ari ptsân chiro di-anda căljiurili suntu dishcljisi 

sh nu suntu ushli tuti hârvâlâsiti, ama, ni noi, armânjlji di 

aradâ, ni oaminjlj anvitsats nu shtim s-nâ tsânem unâ cali 

bunâ. Noi tut ca anvârli. Him tuts acâtsats cu lucurlu a 

nostru. Sigura, bana va bânari, ashi câ nu adunămu gaile, 

shtim câ armânamea s-ari angâtan singurâ. Sh-anda duchim 

câ nâ chirem sinea nâ angâldzâm la un foc di palj. Pi-a 

noshtsâ ficiurits nu mata lj-anvitsăm tsi him, nu vrem s-lâ 

dăm bilei pi cap, sâ-lj pidipsim cu unâ limbâ di cari nu au 

ananghi sh di cari nu va s-aibâ nitsi un amintaticu, nu vrem 

sâ-li prăximu cu atsea fuviroasâ praxi armâneascâ, tu dzuua 

di adzâ him modernji icâ nâ chirem tu modernitati. Cultura 

armâneascâ u tsânu mash ândoi oaminj, sh-atsei cum potu. 

Sutsatili armâneshtsâ nu suntu sânâtoasi, pânâ tora nu 

scoasirâ tu padi tsiva ti hâiri, s-aibâ efecte tu chiro, s-ducâ 

iuva sigura. La noi, la armânj, cultura nu angreacâ, teoriili 

li gioacâ tuts pi dzeadziti. Tuts avem minduieri ahoryea, 

tuts shtim cum easti lucurlu salami. Nu ari vâr ma bun di 

noi. 

Nu nâ minduim ici câ lucârli aplo, atseali tsi tsân 

tu banâ unâ culturâ, unâ identitati, suntu alâsati nanâparti 

ti-atsea câ nu avem ananghi di eali anda nâ alumtăm cu 

fantasmi. Nu va canâ armân salami s-nâ prâxeascâ noi, 

armânjlji di aradâ. Anvitsatslji suntu naima multsâ cu 

ehtsârlji tsi vor s-nâ chearâ di dip. A noshtsâ nâ dau mash 

spectacoli, giocuri, zugrâpseri sh caduri, nâ duc câtâ nâpoi 

s-videm relicve. Ma noi avem ananghi di yinitor, yinitorlu 

lu bagâ pi aradâ anvitsatslji, elitele, sh-oaminjlji agiutâ cum 

potu. Ama la noi tsiva nu s-bagâ pi aradâ, mash paradâ, 

oaminjlj nu au tsi s-agiutâ, câ dimi nu cheari ea, 

armânamea noastâ, ahât lishor. Di chirut nu cheari, ama s-

adarâ, di iu sh-eara, tsi nu lipsea canâ oarâ s-hibâ. Armânlu 
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nu inshea tu lumi cum tsi s-hibâ, adzâ nu ari zori câ easti ti 

iuva, niandreptu sh fârâ sâ-lu bagâ canâ tu tamam. Nu nâ li 

duchim mârtiili, dorlu cheari ma ayonja di cum lipsea, nu 

tricu nica un bârnu sh-noi i-agârshim pâpânjlj sh 

tirnjisearea a lor. Di iu dorlu eara un dor mari, adrăm tora 

di el mash paradâ sh-aspunem fândârii. Nâ aputursim un 

alantu cu vreari, easti ca unâ antritseari cari u va ma multu 

armânamea. Li alghim zboarâli „ducheari”, „mirachi”, di 

agiumsirâ mâratili s-nu mata hibâ tsiva. Di-ahânta urdinari 

pi budzâli la tuts atsei tsi nu sh-au hâbari di-altu tsiva, sh-

chirurâ noima, agiumsirâ zboarâ di aradâ, goali. Lucurlu tsi 

nu scoati tsiva salami tu padi, pots s-lu umpli cu vreari, 

chirut armâni. Anda vrei tsiva, dă sh-dapoaia ia. 

Ahât multi suntu te-a spuneari, sh-ti bun, sh-ti 

slabu. Zborlu easti malmâ anda armâni tu suflitu, di iu, 

poati va s-fiturseascâ unâ minduiari, unâ minari cât di njicâ 

sh dit cât cama multi minări nits s-mutâ unâ silâ mari. 

Lucurlu adrat cu hâiri easti yishteari tsi dishcljidi căljuri 

canâoarâ anyisati. 

 
Cum vinj la Sutsatâ 

  Mirela Sima 

 

Vinju ti prota oarâ la Sutsatâ tu meslu cirishar (ma 

s-nu alutusescu) 2000, deadun cu fratili a meu, Mihai Sima.  

Prota entipusi (impresie) nu para fu bunâ. Mi dukii ca la 

interogatoriu: noi doilji shideam pi 2 scamni, iara dinintea a 

noastâ, la unâ measâ lungâ, shidea lali Oani Nicolae, 

Aurica Piha, Aurelia Mihale, Tinela Enache tsi nâ antriba. 

Nica di prota mi aspâreai sh-mi andirsii că nu shteam ghini 

armâneashti cându Aurica Piha nâ antribă: „Vâ arisescu 

cântitsli armâneshtsâ?” Nu cunushteam verbul „arisescu”. 

Shteam di acasâ mash „nj-ari hari”, „nj lo hari”. Frati-nju, 

că eara ma mari, avu curai s-antreabâ tsi va s-dzâcâ zborlu 

„arisescu”. Dapoaia nâ bâgarâ s-cântăm. Ta s-cântsâ 

dinintea a niscântor oaminj nicunuscuts easti ma zori di 

zburari, ma multu cându nu ai boatsi. Ama tricum ghini tuti 

probili sh-nâ aprukearâ la Sutsatâ. Dapoaia cântăm tuts. 

Furâ cântitsi tsi li shteam di acasâ. Anda earam njicâ, tata 
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asculta dipriunâ la casetofon muzicâ armâneascâ (nj-avea 

multâ hari Gicu Coadâ), ashi că inshim âmbuveti la prota 

andamusi. Adunărli s-adra unâ oarâ tu stâmânâ, tu un 

apartamentu di Bucur Obor. Stâmâna alantâ ashtiptam cu 

multâ miraki s-neg diznău sh-u adush shi soatsa mea nai 

ma buna, armânâ, Betty Hili. Cântăm multi cântitsi, 

atmosfera eara multu mshatâ. Dukeam că tuts nâ aproaki, 

canda earam unâ mari taifâ, aesta vrea s-dzâcâ isnafea 

armâneascâ. Ma s-dzâtseai că eshtsâ armân, tuts ti aprukea 

dinâoarâ. Anda fudzim acasâ, nâ deadirâ niscânti foi cu 

vârâ 7 cântitsi, cântitsi tsi vrea li cântam la Sutsatâ stâmâna 

alantâ. Mi ciudusii că dit atseali 7 cântitsi, mini, tsi-nj pârea 

că shtiu muzicâ armâneascâ (di la numtsâ, di pi caseti), 

cunushteam mash 2. Ama ciudiia-nj fu sh-ma mari, di cara 

agiumshu acasâ sh-lâ aspush ali babi sh-ali mami cântitsli, 

iara eali li shtea tuti. Cum, avea cântitsi tsi mini nu li 

shteam sh-eali li shtea? Mea shtea sh-pirmithili tsi eara 

dinâpoia a cântitslor. Atumtsea bâgai oarâ că ari unâ LUMI 

ARMÂNEASCÂ tsi mini nu u cunoscu. Sh-atumtsea-nj si 

dishcljisi mirakea ti nicunuscuta lumi armâneascâ. Sh-di 

atumtsea baba ahurhi s-nj zburascâ ti bana tsi u tricu ea, 

pârintsâlj a ljei i altsâ armânj. 

Dapoaia intrai tu 12 clasâ sh-nu mata nesh la 

Sutsatâ, ama mirakea ti limba sh-lumea armâneascâ avea 

fitursitâ. Fratili a meu s-dutsea dipriunâ sh-nj zbura acasâ ti 

mshatili lucri ligati di isturia a armânjlor tsi li dzâtsea 

Alexandru Gica, prof. univ. de matematicâ, cu multâ miraki 

shi shteari ti isturia a armânjlor. 

Tu anlu 2006, Alexandru Gica ahurhi s-tsânâ 

Tsercul di limbâ armâneascâ, iu yinea ptsânâ lumi. Anda 

fratili a meu fudzi tu Frântsii (Galii, cum s-dzâtsi pi 

armâneashti) nj dzâsi s-neg sh-mini la Sutsatâ, că nu ari 

cari s-ducâ. Prota, u dukii ca unâ borgi, ama ti shcurtu kiro 

mi adrai soatsâ cu elj sh-mi dutseam cu multâ miraki: eara 

dzuua cându intram tu lumea mplinâ di pirmithi sh-isturii 

tsi nu li shteam, ama tsi zbura ti lumea a mea. Dghivâseam 

tuts ditu cărtsâ, cathi un câti niheamâ, dapoaia cântam sh-

giucam. Mi ciudusii cându vidzui la Sutsatâ CÂTI cărtsâ 

ari, em pi armâneashti, em pi mucâneashti (ama cărtsâ tsi 
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zburăscu ti armânj). Sh-di atumtsea nesh dipriunâ la 

Sutsatâ. 

Tsi adrai mini ti armânj di-anda neg la Sutsatâ? Că 

mi arisescu multu pirmithili audio, sh-li ascultu dipriunâ, 

ma multu ti ficiurits, cama scosh tu migdani CD-uri cu 

pirmithi. Deadun cu Aurica Piha, scoasim 2 CD-uri cu 

pirmithi: unlu cu pirmithi di zâmani, dit cartea al Pericle 

Papahagi „Pãrmiti armãneshti” sh-alantu cu pirmithi xeani, 

ama adrati pi armâneashti, dit cartea „Pirmithi ti 

armãnamea di iutsido – Antoloyii minduitã di Mihai Sima”. 

Aesti CD-uri lâ li deadim a ficiuritslor anda vinirâ la 

Sutsatâ ta s-adunâ cu pap Cârciun shi sâ-lj spunâ poezii pi 

armâneashti. Cathi an, cât greauâ s-hibâ calea, Pap Cârciun 

fatsi gaireti sh-yini la Sutsatâ, agiutat di Costa Farmazon 

(omlu di bazâ ali Sutsatâ). 

Anda durutlu armân Mitrush Matarangâ vini la 

Sutsatâ shi zburâ cu Chiratsa Gheorghe ta s-adarâ unâ 

cârticâ (unâ broșurâ) iu s-hibâ tricuti formulili di ghinuiari, 

di urari, di pruyurseari, agiutai sh-mini niheamâ46: antribai 

ndauâ moashi di Voluntari ti adetsli a noasti. Ahtari cârticâ 

lipseashti s-u aibâ itsido taifâ-n casâ, ta s-nu agârshim 

adetsli, limba shi suflitlu/identitatea a noastâ armâneascâ. 

Mitrush Matarangâ s-avea dusâ la un mortu, iara cându 

oaminjlji ahurhirâ s-fugâ, nu mata shtea s-lu tinjiseascâ 

mortul shi sâ-lj oarâ a fumealjiei cum lipseashti: „S-bânats 

voi, s-lu adutsets aminti”. Ashi inshi cârtica aesta.  

Tu anlu 2012, anda earam unâ oarâ la Sutsatâ, teta 

Chiratsa Gheorghe, mă-sa ali Ianulâ, cântâtoarea armânâ cu 

boatsi di birbilj, ahurhi s-nâ dzâcâ pirmithi armâneshtsâ. U 

angâsâim s-li bagâ pi carti sh, dupâ ptsân kiro, inshi cartea 

„Pirmithi armâneshtsâ di zâmani”, iu fciorilji pot s-

anveatsâ zboarâ ausheshtsâ, tsi tora dunjeaua nu mata li 

dzâtsi, ama sh-niscânti adets tsi li adra armânjlji nâ 

„zâmani”, pot s-anveatsâ sh-numa a stranjilor tsi li purta 

armânjlji. Dapoaia neasim tu studioulu alu Filip Merca shi 

 
46 Mirela agiută multu ta s-iasâ tu migdani aestâ cârtică cu numa 
„Urări di totna”. Agiutarâ Ianula Gheorghe shi Gina Papacu. 
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scoasim sh-un CD audio cu aesti pirmithi. Personajili 

acâtsarâ s-bâneadzâ prit boatsea ali Ianulâ Gheorghe, 

Marianâ (Marusha) Vrana, Marius Marian Sholea, Yioryi 

Hrista sh-a mea. 

Tu anlu 2013, scoasim tu migdani niscânti 

pirmithi adrati di Ion Creangă sh-turnati pi armâneashti di 

Dimciu Todică. Pirmithili inshirâ ahât mshati pi 

armâneashti că nâ minduim s-li adrăm sh-audio. Mea nâ 

adunăm la Sutsatâ (Aurica Piha, Marusha Vrana,Yioryi 

Hrista, Mihai Gheorghe sh-mini) sh-nâ ânregistrăm.  

Tu aprilu 2015 ahurhi proiectulu Anveatsâ 

Armâneashti adrat di Fara Armâneascâ dit Românii deadun 

cu KATALÓNSKA HÚSIÐ Á ÍSLANDI, iu coordonator 

fu Elena Saricu-Todică, un proiectu ti tsânearea tu banâ a 

limbâljei armâneascâ, iu agiutai sh-mini ca dhascalâ ti 

ficiurits. Aestu proiectu scoasi tu migdani niscânti lucri dip 

te-anami: unâ carti tsi zburashti ti isturia a armânjlor 

„Armanjlji-Figures&Facts” adratâ di Alexandru Gica, 

manuali ti ficiurits (6-8 anj, 9-12 anj) adrati di Angela Iosif 

sh-fishi ti mări adrati di Mariana Bara sh-un digipack box 

(audio) cu: pirmithi năi sh-veclji, poemi (cu boatsea a 

autorilor), cursuri di limbâ dupâ manuali, teatru 

(„Tartuffe”, “Tsal’ Petra”), pârvulii, shicăi, cântitsi di 

zâmani (fârshiruteshtsâ), ama sh-cântitsi ti ficiurits (dit cari 

apridush sh-mini ndauâ) sh-cântitsi moderni. Dupâ un an, 

anda s-bitisi proiectul, dusim ma largu, la Sutsatâ, deadun 

cu Sorina Nicolae, cursurli cu ficuritslji tsi s-avea adratâ 

sots sh-yinea cu miraki, nu mash ta s-anveatsâ limba, ama 

sh-ta s-cântâ, s-gioacâ shi s-hârseascâ di niscânti adets 

armâneshtsâ mshati, cata cum easti adetea “Hasca” ti 

Lasapreasini.  

Unâ altâ adeti mshatâ, tsi u anyiem la Sutsatâ, 

easti adetea Tayianilu tsi s-adarâ tu 24-li di cirishar anda 

„s-adarâ gâleata” (s-anveashti un ghium cu lilici, 

cântândalui cântitsi di numtâ, cata cum easti „Umpli-nj, 

soro, vearsâ-nj, frate, / Sâ-lj dăm apâ ali mushati. / Nu lj-u 

seati, că lj-u foami.” Nâ adunăm ma multsâ sots di la 

Sutsatâ sh-neam tu pâduri, adunămu lilici, cântăm, adrăm 

gâleata sh-trâdzem sh-un cor. Ma multi ti adetea aesta 
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putets s-dghivâsits tu cartea „Aromânii. Credințe și 

obiceiuri” di Irina Nicolau, frândza 45, di ghios. 

Sutsata easti ti mini nu mash loclu iu mi adun cu 

sots bunj, iu cântu sh-gioc, ama sh-loclu iu anvets multi 

lucri ti armânj, easti ca unâ turnari la zârtsinâ, ca unâ 

andamusi cu strâpâpânjlji a mei, iu anvets zboarâ tsi elj li 

dzâtsea sh-isturii tsi elj li bâna. Cându neg acasâ sh-u 

antreb baba ti tadi sh-tadi zbor, nj apândâseashti „Em, 

cum? Dzâtseam aestu zbor.” Ama aesti zboarâ suntu kiruti, 

ti totna. Ânj pari că ma s-li dzâc mini shi sotslji a mei sh-

dapoaia s-nj anvets sh-fciorlu, va li anyedz, bash sh-ti ptsân 

kiro. Ashi anvitsai aualtadz shi zborlu „trap”, zbor tsi va s-

dzâcâ avlachi, groapâ ahândoasâ sh-lungâ pri iu s-adunâ 

apili di ploai sh-curâ. Anvitsai ashi că strâpaplu a meu, 

Dima al Zica al Gogu, anda eara multu aush, dzâtsea 

dipriunâ zborlu aestu: „E, ti mini bana tora s-bitisi, di cicior 

sh-n trap”. Ama ari nica unâ expresii ligatâ di zborlu aestu: 

„trap orbu”, dimi un trap pri iu apa di ploai nu mata curâ 

ici, iara avlachilu armâni uscat. Ti atsea plâcâria a mea ti 

voi, tsi dghivâsits aestâ carti, easti sâ zburâts armâneashti, 

s-vâ zburâts limba, s-nu u alâsats s-agiungâ sh-ea „un trap 

orbu”! 

  

Expozitsia di la Biblioteca Natsională. Câvgălu. 

 

 Tu chirolu 15 di Shcurtu-22 di Martsu 2013 Sutsata47 

ndreapsi unâ expozitsie di carti armâneascâ (cu vârâ 600 di 

cărtsâ) shi unâ expozitsie di grafică, pictură shi sculptură Ary 

Murnu shi Ion Lucian Murnu.  

Tu prota dzua ali expozitsie, Biblioteca nâ câftă s-

bâgăm vula pi unu documentu (tsi nu fu angrăpsitu di noi) shi 

iu s-dzâtsea câ noi confirmăm „prin prezenta faptul că 

evenimentul nu are nicio intenţie şi nicio conotaţie politică”. 

 
47 Idheia fu alu Marius Marian Şolea. Proiectulu fu initsiatu shi 
coordonatu di elu shi organizat di SCA deadun cu Biblioteca 
Naţională ali Românie. 
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Pi 11 di Martsu 2013, Biblioteca nâ câftă si-ncljdem 

expozitsia di carti, cu furnjia câ Biblioteca va s-adarâ 

mirimitiseri tu loclu iu eara expozitsia (cu tuti câ aveam 

contractu pânâ tu dzuua di 22-li di Martsu 2013). Eara limpidi 

câ cumândâsearea di la Bibliotecă eara presată s-nâ da 

nafoarâ. Asunată di unu reporter di la Cotidianul, directoarea 

di la Bibliotecă, Elena Târziman, confirmă câ zburâ cu 

ambasadorlu ali Românie tu Arbinushie (ama nu confirmă 

presiunili):  
Cotinianul.ro: Doamnă director, este adevărat că 

v-a sunat ambasadorul României la Tirana pentru a vă 

soma să închideţi expoziţia?  

Elena Târziman: Nu!...  

Cotidianul.ro: Doamnă, insist, aţi vorbit cu 

domnul ambasador în ultima lună?  

Elena Târziman: Nu... adică am vorbit, dar despre 

altceva. 

 

Dupâ ma multi moabets, Consiliul di Cumândâseari di 

la SCA loă apofasea s-nu fugâ di la expozitsie pânâ tu bitisitâ 

(12 di Martsu 2013 s-pitricu notificari la Bibliotecă câ nu him 

sinfuni cu dânâsearea ali expozitsie). Featsimu pârâstâseari di 

carti tu dzua di 15 di Shcurtu (oaminjlji âshi loarâ singuri 

stoalili shi ahurhimu pârâstâsearea). Atselj di la Biblioteca 

asunarâ la 112. Vinirâ doi giandarmadz cari nu shtea tsi s-

adarâ. Furâ mbari shi featsirâ mashi unu proces verbal48. 

Biblioteca ncljsirâ spatsiul ali expozitsie pânâ pi 22-li di 

Shcurtu. Cărtsâli shi expozitsia furâ „arestati”/azăptăsiti 10 

dzâli. Fum agiutats multu atseali dzâli di poetlu Yioryi Vrana. 

 
48 Marius Şolea sh-cu Yioryi Vrana shidzurâ moabeti cu elj, câtu 
chiro noi alantsâ featsimu pârâstâsearea a cartiljei „Vivlia. Veacljea 
Dhyeatâ.Cărtsâli poetitsi” (apridusâ pi armâneashti di D. Piceava). 
Alantâ carti, ali A. Piha, u pârâstâsimu la sediul a Sutsatâljei. Cărtsâli 
tsi prindea s-li pârâstâsimu pi 22-li di Martsu furâ aspusi tut la 
Sutsatâ. 
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Nâsu, ca avucatu, pitricu unâ notificare la Bibliotecă iu 

aspunea juridicu câ tse nu au ndriptati. Dupâ aesti lucri 

tehnitsi Vrana angrăpsi tu notificare:  

 
Ceea ce s-a întâmplat este de o gravitate extremă şi 

constituie un afront nemaiîntâlnit în România la însăşi fiinţa 

aromânească, pentru că atacul asupra cărţii aromâne este un atac la 

fiinţa aromânească. 

 

 Fu unu momentu interesantu di solidaritati. Ti jali, nu 

tsânu multu. Nu va s-anyrâpsescu aoa di tuti shubeili anamisa 

di noi, tu atselu chiro49. Voi s-dzâcu aoa mash câ tsi s-veadi ca 

unu hiru aroshu tu isturia a Sutsatâljei easti atsea câ „ehtsârlji” 

a noshtsâ vrurâ s-armânemu ncljishi tu „cutarlu” a Sutsatâljei, 

s-nu ishim di aclo. S-nu nâ videmu tu migdani. 

 

Chirolu ditu soni 

 

Tu 14-li di Martsu 2015 furâ alidzerili tră năulu 

Comitet. Fu multâ tensiune. Tu Comitet intrarâ: Sorin 

Anagnoste, Nase Calenţaru, Aurelia Caranicu-Mihale, Stelian 

Enache, Ionel Gheorghe (Todi), A. Gica, Stere Gogu, Oani 

Nicolae, Luiza Popescu. Aurelia fu aleaptă prezidentă. Eara 

unâ apofase ratsională tu atselu contextu, câ tse Aurelia eara 

tinjsitâ di tuts (tră  lucurlu adratu di ea la sculia armâneascâ 

sh-la pareia Pilisterlu). Ti jali, tensiunili nu dânâsirâ. Znjia fu 

mari câ tse Aurelia s-trapsi shi chirum nica unu omu. Tu 17-li 

di Maiu 2015 furâ alidzerili cu nai ma multsâlji participantsâ 

ditu isturia ali Sutsati. Năulu Comitet fu adratu ditu: Sorin 

Anagnoste (prezidentu), Nase Calenţaru, Nicu Beli (secretar), 

 
49 Nu ved hâirea ti aestu lucru. Prindi mashi s-dzâcu câ „câvgălu” 
eara ma multu tu tsi mutreashti forma. Cum apândâseshtsâ la unu 
abuzu ali autoritati? Niscântsâ di noi pistipsea câ alantsâ nu au duri 
curai. Altsâ pistipsea tră alantsâ câ nu au ziyă la reactsia câtâ 
autorităts. Aestu fu „câvgălu” anamisa di noi. 
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Daniela Costea (vitse-prezidentă), Viorel Crăciun, Stelian 

Enache, Costel Farmazon (vitseprezidentu), Cristian Naca, 

Elena Saricu-Todică. Alidzerili ditu 2018 adusirâ shi unâ 

alâxeari tu Statut: Comitetlu va s-aibâ mashi 7 membri50. 

Năulu comitetu ari idyea structură di cumândâseari ca atselu 

ditu 2015. Ditu 7 membri, shasi furâ shi tu vecljul Comitet 

(Anagnoste, Beli, Costea, Crăciun, Farmazon, Saricu); năulu 

membru easti Sorina Nicolae. Sorin Anagnoste vâ 

pirmithuseashti ma-nghiosu cum agiumsi la Sutsatâ. 

 
Cumu agiunshiu la sutsatâ? 

  Sorin Anagnoste 

 

Tu anlu 2008 agiunshiu prota oară la Sutsata Culturală 

Armânească ditu Bucuresthi, ama cumu agiumshiu iasti un 

pirmithlu dealithea. Tu 2007 Nassim Nicholas Taleb inshi tu 

miydani cu conceptu „Iarachina lai” (eng. Black Swan). Aestu 

conceptu va s-aspună că maca nu videmu un lucru, aestă nu va 

s-dzâcâ că nu elu nu există. Oaminljii pistipsiră njii di anj că 

iarachinili suntu mash albi, ama avură ună ciudii mari cându 

vidzură prota oară iarachini lăi. Ashi acâtsă sh-calea mea pritu 

Armâname. Cu ună iarachină lai.  

Ninti di 2008 minduiamu câ (1) armânjljii nu sh-au sutsati, 

(2) câ limba lor nu s-anyrâpseashti shi (3) câ nai ma multsă nu 

shtiu di noi sh-cripărili a noasti.  

(1) Sh-tora mi minduiescu, cumu putui s-bânedzu di-tu 2004 

Bucureshti shi s-agiungu mash 4 anj ma amânatu la sutsatâ. 

Cumu di nu shteamu di iuva di Sutsată? Că tse nu shteamu tsiva 

di Tserscljiu di limbă armânească, ică di pareia Pilisterlu. 

Avdzâi prota oară di Sutsată di la un lali di Călărashi, tsi avea 

acatsatâ s-agiută FARA Armânească – fâlcarea Călărashi di un 

anu sh-nj tut dzîtsea tsi adarâ. Hâshtea fu mari, câ tamam di la 

atsel lali nu mi ashtiptamu s-yinâ hâbări di Armâname. Elu fu 

 
50 Apofasea fu loatâ ditu idyili furnji ti cari s-tricu di la 15 la 9 
membri tu Comitetlu di Cumândâseari: suntu oaminj tsi nu yinu la 
andamusi shi easti zori s-ljeai apofasi statutară. 
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atselu tsi-nj deadi prota oarâ telefonea alu Tănase Stamule ca s-

vedu tsi lucru adară pareia di tiniri (ie. CTARM). 

(2) Cându mi-adunai prota oară cu Tănase iara tu Apriiru 2008 

dininti la căminlu di studentsă Moxa. Aclo dukiiu tsi ghini 

azbura armâneashti shi mari înj fu ciudia cându acâtsai s-aproki 

sms-uri (hâbări) tu limba armânească. Mini nu mash că nu 

azburamu armâneashti, ama nu pistipseamu câ limba a noastâ s-

anyrâpseashti. Aestă fu ti mini ună deftură „iarachină laii”. 

Anyrâpseari armânească u mai ded la minim 20 oamini, tsi u 

deadirâ ma largu la altsă 20 oamini sh-adză, 6 di Andreu 2019, 

aproapea tuts armânjljii tsi bâneadză Românii shtiu s-

anyrâpsească shi s-adyivâsească armâneashti (!). Kiremu di 

multi ori tsi silă poati s-aibă minduiarea a doi-trei oamini cându 

îshi dzâc deadun: Hai s-adrămu aestu lucru! 

(3) Tu ahurhita alu maiu 2008 adrămu ună excursii cu ună pareie di 

tiniri armânj tu Makidunii sh-tu Arbinushii. Fudzimu la doauă 

tahina sh-tricumu pi la Sutsată s-luăm cărtsă sh-alti ahtări. Tu 

ună gioi, la două tahina, intrai prota oară tu Sutsată. Înj si păru 

loclu măyipsitu shi cu ună njiurismă tsi siyur u shteam di iuva, 

ama di iu? Canda intrai tu altâ lumi, canda fu unu pirmithu di iu 

shteamu că nu va s-mai ies ashi cumu intraiu.  

Calea tu Balcanu nâ ascoasi tu cali locuri ditu cântitsi, oamini 

tsi i-aveamu soii sh-multsă armânj duruts. Vahi nostalgia iasti 

niscânti ori ma ahândoasă di cumu u dukimu noi. Nâ 

andâmusimu cu altsă tiniri armânj shi azburâmu di problemili 

cu cari s-alumtă sutsatili armâneshtsă. Priimnarea aestă fu ti 

mini dealithea ca ună cali ditu poesia Ithaca alu Kavafis, aclo iu 

calea iasti ahântu luyursită ca artă, ama sh-ca filosofii di bană. 

Tu unu ahtari stihu poetlu dzatsi: „S-vrei calea s-hibă câtu ma 

lungă”. Prota mea cali tu Balcani fu ună ahurhită ti 

cunushtearea ma bunâ a mea sh-a populu a meu. Ashi vini 

ayonea sh-antribarea: Cari escu mini? 

 

Suntu momenti tu bană cari ts-alâxescu total ahoryea calea 

tsi va u ljiei. Vahi tu bană avemu 3-4 ahtări pampori tsi ni li 

ascoati Dumnidză tu cali sh-cathi pampori tsi u luomu va ni 

ducă tu ună cali tsi nu shtimu ditu ahurhită maca iasti bună, ică 

arauă. Tuti căljiurili va s-ascoatâ tu miydani sh-lucri arali sh-di 

bunili.  
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Experientsa aestă fu sh-ună tsi mi ascâpâ di sentimentu tsi 

lu au tuti populi nitsi (minoritari), tsi va s-dzâcă ayiunusealea 

cu cari voru s-kearâ ca s-hibă sh-eali parti ditu „majoritati”. 

Păpânljii sh-strâpăpânljii a mei s-alumtară eti sh-eti ca s-armână 

tu bană, ca s-nu sh-kearâ isnafea, ca s-nu sh-keară limba shi ca 

s-da ma largu tsi valori au elj: tinjia, nămuzea, taifa, pistea sh-

zborlu. 

 

Alâgaiu tuti continentili sh-nai ma multu mi avu hari 

shtearea tsi u aprukeai di la indienii Cherokee ditu Amerikii. 

Ună ditu aesti shteri dzâtsi ashi: Nai ma bună cali s-trets arâulu 

iasti s-trets arâulu. Minduiescu că aestă iasti sh-urnechea ti 

mini sh-tuts alântsă tsi alumtă ti elj, ică ti Armâneami: S-

tritsemu arâulu!  

Elena Saricu-Todică shi Florentina Costea ndreapsirâ 

(ditu partea CAR, Fara Armâneascâ ditu România) tu 2015-

2016 proiectulu Anveatsâ Armâneashti. Avu mari hâiri sh-ti 

SCA, câ tse niscântsâ ditu armânjlji cari vinirâ la ceasurili pi 

armâneashti organizati tu proiectu, agiumsirâ sh-la Cercul di 

Limbă Armânească di la Sutsatâ. Himu ma multsâ tora, 

hâshtea easti ma mari. Adrăm niscânti lucri tsi s-vedu. Cum 

easti unâ andamusi di aradhă la Cercu? Prota, ghivăsimu ditu 

vârâ carti ditu bibliotecă. Di apoia, Yioryi alu Hrista intră tu 

măyiru sh-nâ adutsi campiri coapti. Mâcarea deadun nâ fatsi 

ca unâ taifă. Di apoia cântămu sh-giucăm. Tră atmosfera aesta 

di la andamusili a noastri, cum sh-ti Sutsată, va s-ghivăsits tu 

textele cari suntu ma-nghiosu. 

 
Nu tsân minti dzua tu cari mi aflai. Ama dit protli thimiseri 

tsi li am suntu pareili tsi yinea ditu Sârghii tu casa a noastră 

iu bâna aushlji. Tu chirolu a comunismolui, aiestu nu iara 

un lucru di aradă. Thimisescu „guma de mestecat” tsi iara 

ca ună turlie di tsigări, nibirbelu sh-pi „Teta chioala”. Îi 

dzâtseam ashi ti atsea că nu videa cu un oclju. Mini nu 

putui s-duchescu atuntsea tsi iasti armânamea shi ti atsea că 
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aveam anvitsatâ mash psâni zboarâ armâneshti shi cându 

înji zbura soia dit Sârghii, mini apândăseam mash 

mucâneashti. Cându criscui niheamâ, înji si părea că 

armâneasca iasti unâ turlii di românească shi ma multu că 

him psânji shi că mash aua him, nu shteam că ni achicăsim 

ahât lishor cu alantsâ armanji dit alti craturi. Anji tricură 

shi mini nu tsân minti sâ zburam armâneashti. Ună dzuuâ 

iaram cu tati tu amaxi, mash elu deadun cu mini. Tsân 

minti câ înji dzâsi: „mutrea, tsâ dau aestu pix tsi lu vrei 

multu, ma di tora a s-azburâm deadun armâneashti”. Nu 

tsân minti ca, pânâ atuntsea, altâ oara s’dzâsi tsiva tsi s’aibă 

idghia noimă. Ashi acatsai mini ta’s azburăscu 

armâneashti. Altu lucru tsi ari mari simasii tu bana a mea 

iasti atuntsea cându avdzâi ună emisiune radio pi 

armâneashti adrata tâsh tu Australii. Iara unâ înregistrare 

bâgatâ pi internet. 

Multu amânat avdzâi sh-di Sutsata Culturalâ 

Armânească. Aclo mi duchescu dip ca acasă. Căftam un 

loc, i niscantsâ oamini cu cari s’pot s’azburăscu 

armâneashti. Ti atsea mini nu pot s’achicăsescu că tse altsâ 

armânji nu au mirachi ta s-yină shi s’him deadun. 

    Cristi Banioti  

 

Prota oară cându agiumshu la „Primuveara 

Armânjlor”, tu 2015, cu ma multsâ sots, pitu cari Ruxi cu 

Tefa, pi la giumitatea a ghimbushiei, u videmu pi Ruxi câ 

yini multu hârsitâ shi ni-antreabă: „Ma voi shtits tsiva?” 

Noi mutrimu unu la alantu sh-nirats dzâsimu: „nu”. „Va vâ 

dzâcu”, dzâsi ea cu multâ harau. „Vâ scrishu la un proiectu 

nou, multu msheatu, cari va s-ahurheascâ di toamnâ, îi 

dzâți „Anveatsâ armâneashti”, iu va s-anvitsămu pi 

armâneashti s-angrâpsimu shi s-adghivâsimu.” Noi nâ 

hârsimu multu. Dupâ aestâ hâbari, dzâsi: „va vâ dzâcu nica 

țiva”. Noi: „ți ma easti?” „Him câlisits cafi viniri la sihatea 

19, pi Vasile Lascăr, aclo iu  s-aflâ Sutsata Armânească shi 

s-adarâ unu tsercu literaru di dascăllu Alexandru Gica; s-

cântâ shi-s gioacâ.” Când avdzâmu aestu lucru, ni hârsimu 
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sh-ma multu. Tora ashtiptamu z-inâ dzua di vineri, s-videm 

cum easti. Viniri cându agiumsim la Sutsatâ, fum 

apruchiats multu ghini. Aclo anvitsămu s-adghivăsim shi s-

angrâpsim multi zboarâ armâneshtsâ, cari nu li mai 

zburâmu acasâ. Tora ashtiptam cu mari mirachi z-inâ 

toamna s-ahurheascâ cursul  cari s-adra la Hotel Cișmigiu. 

Veara tricu multu ayonea, vini meslu Yismăciuni shi ashi 

ahurhimu cursurli cu dhascalji Alexandru Gica, Florentina 

Costea, Mirela Sima, Elena Sarica Todica, cafi sâmbătă la 

sihatea 10. Aclo adrămu multi lectsii shi giucăm piese di 

teatru adrati di armâni cu anami. Vineri nidzeamu la 

Sutsatâ shi sâmbătă tahina la cursu. Voiu s-vâ dzâcu câ di 

atuntsea shi până tora cafi viniri him la Sutsatâ, nitsi  nu 

shtiu cum tricurâ 4 anj. Tsi-i msheatu, treatsi ayonea. Io mi 

hârsescu câ agiumshiu la Sutsatâ, iu mi duchescu multu 

ghini shi ni-adraiu sots alepts, unu sh-unu. S-bâneadzâ 

armânamea!  

Dumitru/Mita Calînciu 

Cum agiunshu io tu lumea armâneascâ di 

Bucureshti? Amintatâ Tulcea, bânaiu aclo pânâ la 19 anji, 

cându vinjiu Bucureshti. Shteam multsâ armânji, ama nu 

para earamu soatsâ cu elji. Fudziiu di lumea armâneascâ 

sh-di niscânti mâslăts sh-alâvdări tsi nu-nji avea hari. Pitu 

soatsâli a meali mucani, aveam sh-soatsâ armâni. Doauâ 

ditu eali suntu surări sh-pitu eali mi cunuscui cu Mihaela 

Hagea, cu cari mi aveamu adratâ soatsâ. Nu shteamu 

aproapea tsiva di lumea armâneascâ di Bucureshti, di 

cultura armâneascâ di aoa sh-câ ari sh-altâ turlii di armânji, 

cari înji au hari. Tutu tsi shteamu io ligatu di armânj eara 

seratili armâneshtsâ cari s-adra la InterMacedonia. Nu 

neshu la canâ seratâ aoa, io fudzeamu di armânami 

(armânamea pi cari u shteamu io). Tu 2012, Mihaela 

Hagea, cari shtea că înji ari hari s-negu la teatru, înji dzâsi 

di piesa di teatru „Erotopoetica” alu Toma Enache. Ashi îlu 

cunuscuiu Toma, armânu artistu. Neshu la piesă sh-aclo u 

cunuscuiu Flora (Florentina Costea). Nu shteamu tsiva di 

ea, ama Mihaela înji dzâsi câ Flora cântâ sh-potu s-u avdu 

pi net. Dupâ tsi s-dipisi piesa di teatru, agiunshu acasâ. 
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Eara amânatu sh-mi asculamu di tahina s-negu la lucru, 

ama nu mi alâsaiu ici. Tutâ noaptea u ascultaiu Flora. Înji 

luă hari multu dipu. Mi adraiu soatsâ pi Facebook cu Flora. 

Tu 2013, la dzuua armânjilor di la Hanul lui Manuc, iara u 

vidzui Flora. U vreamu sh-ma multu Flora sh-canda sh-

armânamea. Tu 2015, Flora postă tsiva ligatu di proiectul 

„Anveatsâ armâneashti”. Vidzuiu postarea sh-u antribaiu 

ma multi. Ashi agiunshu la cursuri, tu Septembrie i 

Octombrie 2015. Aclo cunuscuiu ma multsâ armânji cu cari 

mi adraiu soatsâ. Ti mini fu interesantu proiectulu sh-câ 

aveamu cunuscutâ sh-altâ turlii di armânji. Dupâ tsi s-dipisi 

proiectul, agiunshu la Sutsatâ (înji pari câ tu 2016-Martsu) 

sh-nu mata fudziiu. Haristo! 

   Lena Nere 

 
Luyuria cumu agiumshu mini la Sutsata Culturală 

Armânească easti complicată shi nu para shtiu cu tsi s-

ahurhescu. Prota shi prota, lipseashti si să shtibă că mini nu 

hiu amintată armână, ama hiu armână tu suflitlu a meu shi 

agiumshu s-hiu luyursită di niscânts „armână". Mirakea a 

mea trâ Armâname ahurhi di la cântitsili armâneshtsâ tsi li 

ascultamu cathi dzuuă shi vreamu s-achicăsescu tuti 

stihurili. Cânticlu a meu „di suflitu" easti „Angâtan" di 

Sirma Guci shi aveamu inati (earamu frustrată) că nu 

shteamu tsi noimă avea zboară ca „hrisafi" shi " asimi".  

Si stihisi că tu 2015, la „Primuveara Armânjloru", iu neshu 

cu mari harauă s-ascultu cântitsi armâneshtsâ, s-deadi 

hăbarea că di toamnă va s-ahurheascâ curslu di limbă 

armânească „Anveatsă Armâneashti". Fui prota cari mă 

anyrăpsii, tsi cara nu earamu armână shi nu shteamu 

armâneashti. Scupolu eara tamam s-anvets tra s-

achicăsescu zboarăli  ditu cântitsili tsi li ascultamu di vâră 

shasi meshi. Tu Yismaciunj ahurhi cursulu la Hotel 

Cișmigiu. La protlu curs nu achicăsii tsiva, ama înji luă 

hari. Naima multu mi arisiră oaminjilji cari mi apruchiară 

multu ghini, tsi cara nu earamu armână. Ca dhascală di 

limba română, mutrii limba armânească shi ditu 

„perspectivă didactică". Cathi sâmbătă nidzeamu la curs 

perieryă s-anvets limba, adetsili armâneshtsâ shi s-gioc (di 
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atumtsea înji ljea multă hari s-gioc armâneashti). Cumu 

earamu unu elev sarpu di anvitsari/„silitor" shi înji adramu 

themili, anvitsaiu ayonjea. Dupu unu mes ahurhii ta-s yinu 

shi la cursulu ti „avansatsi" (atsei tsi shtea cama ghini 

limba) shi s-shedu di la 10 la 17. Cându eara dhascal 

Alexandru Gica, elu shi Florentina Costea yivăsiră „La 

yeatru" shi „Difuzorlu" di Cola Fudulea; înj luă ahâta hari 

că luai cartea di la Alexandru, u xeroxai shi ahurhii s-

yivăsescu „Aeshtsâ oaminji di pirmithi", căftândalui 

zboarăli tu Dixionline shi băgândalui antribări a 

armânjiloru cari shtiu multu ghini limba. 

Dupu unu mes di anda ahurhii cursulu, Alexandru 

Gica nă călisi s-yinimu la Sutsata, la Tserclu di literatură di 

viniri. Hărăstusită/biricheavis alu Alexandru, cari avu 

arăvdari cu noi shi n-anvitsă multi di multi, nu mashi 

zboară i cântitsi, shi s-giucămu, anvitsaiu armâneashti shi 

pira a mea ditu suflitu ti Armâname criscu shi ma multu. 

Protlu iventu la cari fui la Sutsată fu di Ayiu Dimitri, cându 

cilimeanjilji adrară piti, cântămu shi giucămu. Di atumtsea 

neg la tuti iventurili armâneshtsâ di la Sutsatâ shi nu mashi. 

Di 4 anji aproapea, cathi viniri neg la Tserclu di literatură 

la Sutsată shi agiutu cu tsi potu sh-mini. Anyrăpsii 

manuscrisi pi calculator, adrai corectură la cartea alu 

Constantin Costante „Cum s-adră Crushova, Cum s-asparsi 

Gramostea. Armâniada", adrai caduri dupu fishili di la 

dicsiunarlu ali Matilda Caragiu-Marioțeanu, pi cari amu 

nădia s-lu tipusimu; tora lucredzu la unâ carti tsi va s-hibă 

tipusită anlu tsi yini. Dupu ună stămână mplină, yinu la 

Sutsata s-nji hârsescu suflitlu cu zboarăli, gioclu shi 

cântitsili armâneshtsâ. Di cându ahurhii s-yinu la Sutsatâ, 

înji intră tu miraki tutu tsi easti armânescu: limba, adetsli, 

gioclu shi cântitsili armâneshtsâ shi amu nădia că Tserclu 

di literatură va s-tsână apreasă daima pira a Armânamjiljei 

shi că armânlu nu va s-chiară vârnăoară! 

Suflitu armânescu Ruxi 
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CUM AGIUMSHU LA SUTSATȂ 

Eara tu toamna anlui 2013.  Soatsâli shi sotslji a 

mei s-avea dipârtatâ di mini: niscântsâ avea vgatâ tu altsâ 

câsâbadz i vâsâljii. Vream sâ shtiu cama multi dispri 

armânami sh mi minduiam s-aflu oaminj cari dukescu ca 

mini.  

Sora mea nj-avea dzâsâ câ eara pi internet unu locu cu 

numa „facebook”, iu s-azbura shi armâneashti. Prota nj-

eara fricâ di unâ lumi virtualâ, ma deapoa nj-adrai contu shi 

aflai unu cursu di limbâ armâneascâ, tsi s-adra tu unâ 

librării-cafine; aclo anvitsa deadun armânj shi mucanj di 

tuti ilikiili shi zanaietsli. Multi ditu zboarâli tsi li anvitsam 

li shteam di unâ etâ, ama mi arisea haraua tsi u aveam 

ninga sotsljii a mei di aclo. Dascălii armânj avea multâ 

hâshti ti limba sh literatura armâneascâ.  

La aestu cursu îi cânâscui pi niscântsâ ditu sotsljii 

a mei di adzâ, di la Sutsata Culturalâ Armâneascâ. Io lâ 

shteam prosuplu, câ nidzeam cafi anu la iventurli tsi s-adra 

tu câsâbă ti Dzuua shi Primuveara Armânjlor. Mi câlisirâ s-

negu tu unâ dzuuâ di viniri tu sucakea Vasile Lascăr, 

numirlu 26-28, la unâ andamusi cu unâ cântâtoari cu perlu 

di malmâ shi boatsi di birbiljiu, pi numâ Sirma Guci, tsi 

avea vinitâ tâsh di Atina s-nâ hârseascâ cu cântitsi di 

zâmani, ma shi moderni, adrati di nâsa. Prezentatorlu a 

iventului, pi numâ Alexandru, multu seriosu, îi bâga multi 

antribări a oaspitljei. Cându nu vrea s-apândâseascâ la 

aestea, ea arâdea, ma Alexandru nu u alâsa pânâ nu dzâtsea 

tutu tsi vrea elu sâ shtibâ. Tu udă eara unu omu cu fatsa 

multu albâ, pi numâ Stila, tsi totna s-muta împrostu ta s-nâ 

adarâ caduri la tuts; mi vidzu câ escu nauâ aclo sh nj-

arâdea mushatu. Dupu andamusi bium unâ kelki di yinu, 

mâcăm ma multi turlii di piti, featsim lafi/muabeti. Giucarâ 

armâneashti pânâ amânatu. Fu unâ searâ ti miraki, mi dukii 

acasâ. Dupu unâ stâmânâ, anda agiumshu la Sutsatâ, la 

Tserclu di Literaturâ, tuts eara adunats la unâ measâ 

lungâ; ei ghivâsea dit unâ carti; u dâdea di la unu la alantu. 

Alexandru înj dzâsi s-mi spun cari suntu sh-mi antribă ti tsi 

tu fumealjea Carniciu suntu ahântu di multsâ yeatsâri shi 
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farmacishtsâ. Nu mi aveam minduitâ. Poati ti atsea câ 

muntili eara multu alargu di noi, shi, ca s-u hărgium 

energia, anvitsam tutâ dzuua. 

Deftira dzuuâ, sâmbătâ seara, mi ashuiră pi 

telefoni Costa, s-mi câliseascâ la unâ priimnari tu munti, tu 

dumânica tsi yinea. Dzâshu da, a câ nu aveam stranji 

uidisiti ti munti. Tahina mi alâcsii cu unâ fustâ mini di 

blugi, aruptâ, cum eara moda, sh niscânti pâputsâ, nali, 

aroshi, cu talpa analtâ, ortopedicâ. Cu niscântsâ anj ma 

nâpoi, unâ mljeari armânâ nji-avea dzâsâ câ nu-nj shadi 

ghini tu pantaloni, sh li-aveam datâ tuti. Ma ei nu-nj dzâsirâ 

ici tsiva, vahi s-minduia câ nu-am pâradz s-nj-acumpuru 

stranji di munti. Fudzim cu trenlu personal, ca s-him cama 

multu deadun.  Zburâm dispri cărtsâ armâneshtsâ, iventuri, 

proiecte; nu n-agiumsirâ trei sihăts. Imnăm multu; ti ciudii, 

cându nâ dânâseam ta s-nâ discurmăm i s-mâcăm, ei cânta 

shi giuca. Atsei tsi shtea, cântarâ aproapea tutâ calea. Aclo, 

pi munti, anvitsai un giocu cu numa Paidushca. Fu unâ 

dzuuâ ti nishani, di toamnâ caldâ, cu multi turlii di buiei. 

Alexandru nâ pirmitusi dispri muntsâ, planti, bâsearits, 

monumenti, trasee; elu shtea istorlii la tuti tsi li videam 

calea. Mi aprukearâ tu pareia loru instantaneau, canda nâ 

shteam di totna. 

Io, di aradâ, nidzeam la bâsearicâ dumânica, ma tu 

pareia di la Sutsatâ iasti unu cusurinu, tsi daima, dupu tsi 

dipunem ditu trenu sh intrăm tu pâduri, dzâtsi: „Aua, tu 

munti, iasti nai ma mushatâ bâsearicâ”. Cându ankiseam di 

acasâ, io nu shteam iu va nidzem. „Cali lishoarâ, ca ti tini, 

va s-adrăm”, înj dzâtsea ei, „ma lipseashti s-tsâ badz 

pâputsâ uidisiti”. Nu anghisam vârnâoarâ câ va-s agiungu 

ahâtu alargu, ahâtu-nsusu… câ va-s vedu ahânti locuri ti 

ciudii, tsi-nj hârsescu geanlu. Furâ arădz anda plâmshu ti 

atsea câ eara zori ti mini s-alinu multu, pritu neauâ mari, i 

s-dipunu pi scutidi. Tsi cara io imnam cama peanarga di ei, 

unu ditu parei armânea nâpoi ta s-mi agiutâ. Tora shtiu: io 

nu alinai pi munti cu putearea a truplui, ma cu putearea a 

mintiljei; energia di anvârliga mi pindzea ninti. Tricui 

sinurli fizice, ti mirakea ca s-escu deadunu cu ei. La 

turnari, tu trenu, câpâits, adrăm shicăi sh dispri cancanlu 
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armânescu; nâ minduim s-tipusim unâ frândzâ ti 

mondenitătsli ditu lumea armâneascâ, tsi potu s-hibâ urneki 

ti noi.  

La cursulu „Anveatsâ Armâneashti” tsi s-adra 

sâmbăta, aua sh 4-5 anj, purtai prota oarâ stulia sh tâcâmea 

armâneascâ: înj bâgai la gushâ silivarlu cu flurii di asimi 

shi mi anviscui cu fustanea di gadafei; dascalji nâ anvitsarâ 

shi s-giucăm Hagi-Steryiu. 

Sutsata îi apruke pi a mei ma multu di lumea 

armâneascâ. Fu unu iventu adratu ti nipotlu sh soia mea. 

Dupu andamusi, la dispârtsâri, dada alu Alexandru, Despa, 

înj dzâtsea cafioarâ: voi s-eshtsâ diplomatâ ca tetâ-ta 

Catina. Aua, cari nu-nj suntu cusurinj, înj suntu ca frats. 

Ti mini Sutsata iasti poezii, cânticu, giocu, munti; tu unu 

zboru: vreari. 

   Larisa Carniciu 

 

Vahi duchitu ditu angrâpserili di ma-ndzeană câ 

sutsatili armâneshtsâ au hâiri unâ di la alantâ (proiectul 

„Anveatsa armâneashti”, adratu di CAR, nâ deadi shi a noauă, 

di la SCA, eneryie shi silă, câ tse apruchem shi altsâ oaminj). 

Ma-nghiosu putets s-ghivâsits textul alu Puiu Bajdechi, 

pitricutu maxus tră yiurtia a noastâ di 20 anj di lucru. 

Luyursescu câ Sutsata Culturalâ Armâneascâ easti 

di multu chiro sturlu ti cultura armânjlor ditu Românii tu 

limba a lor di dadâ. Avui di multi ori tinjia s-hiu oaspi la 

iventurli adrati di pareili di oaminji di la Sutsatâ. Easti ti 

mini unâ mari harauâ s-vedu cumu s-poati s-hibâ ascoasâ tu 

padi cultura armâneascâ pritu lucurlu adrat di SCA: 

pârâstâseri di cartsâ, seri culturali,  iventuri adrati deadun 

cu alti sutsati culturali, yiurtuseri.  

Ca omu ditu cumândusearea a Farâljei 

Armâneascâ ditu Românii, mini pricunoscu axiili tsi li 

aspuni tu lucurlu a ljei Sutsata Culturală Armâneascâ.  

Urdinai ca oaspi la Tsercul di literaturâ 

armâneascâ tsânut di Alexandru Gica deadun cu sotslji a 
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lui. Sh-cara potu di anyrâpsescu tora armâneashti easti sh-ti 

aestâ furnie. Ti tuti aesti lucri hâristusescu, hiu hârâcop, 

pricunoscu shi am nâdia câ lucurlu adrat di aestâ sutsatâ s-

dutsi ninti. 

Haristo shi birkeavis ti pareili misticati tu lucru la Sutsata 

Culturală Armâneascâ! 

Cu vreari, Nicu-Puiu Bajdechi  

 

 

Tu soni, aspunemu doauă texti angrăpsiti di oaspits tsi 

vinirâ la a noastâ Sutsatâ. 
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Societatea Culturală  Aromână între aspirații – împliniri - imagine 

 

Am așternut aceste rânduri, rezonând la un apel lansat de 

liderul Societății Culturale Aromâne din București, prof. univ. dr. 

Alexandru Gica, invitând pe cei care au avut tangență cu această  

asociație, să-și  exprime părerea asupra celor 20 de ani de activitate. 

Ar fi un fel de barometru, cu care „juna” grupare armânească 

încearcă să-și măsoare rostul investițiilor sale, în pragul trecerii spre 

vârsta maturității, sugerându-ne, totodată, că „părerea voastră 

contează”. O provocare salutară, care confirmă  calea cea bună pe 

care merge, deja, această „Jună”, conștientizând importanța 

comunicării, a relațiilor  interactive cu comunitatea ce nutrește 

aceleași nevoi spirituale. O cerință esențială, de fapt, pentru 

mobilizarea la un  act de cultură de masă.  

Intenția ni se pare cu atât mai lăudabilă, cu cât societatea  

acționează voluntar, nonguvernamental și apolitic. Și aș mai adăuga, 

că nu prea am zărit astfel de competențe de relații publice, în 

manifestările altor organizații armânești, care funcționează în mediul 

românesc.  

Ca să te exprimi asupra faptelor cumulate de o asociație, la 

o vârstă atât de fragedă, desigur, în condiții firești, gândești că 

trebuie să te delimitezi, decent, la ceea ce intuiești că ar promite. În 

cazul evoluției fenomenului socio-cultural aromânesc,  unitățile de 

măsură sunt însă altele, la fel de atipice ca și destinul socio-politic al 

acestei comunități etnice.  

Căci, tot ce a demarat ca activism cultural armânesc, după 

descătușarea spiritelor din balastul comunist, a atins, rapid, bilanțuri 

de vârstă matură. Această stare a fost generată de încrâncenarea de a 

arde etape, în spirit compensatoriu, de a recupera o cultură ruptă de 

circuitul ei natural, timp de peste patru decenii, cât armânii, ca și 

întreaga lor productivitate intelectuală s-au aflat în postura ingrată, 

de problemă incomodă a dogmei comuniste. Altfel spus, 

aromânii/armânii trăiau o nouă deșteptare, după deceniile  de 

întuneric, cărora le-au fost victimă, chiar cu precădere 

 Orice analist care s-ar apleca asupra manifestării 

fenomenului etno-cultural armânesc, după restaurarea libertății de 

exprimare și asociere, ar fi impresionat de proporțiile acestui spirit 

de recuperare și relansare etno-culturală, animat, în esență, de  
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dorința arzătoare a recuperării demnității de sine, ca identitate 

distinctă, printre alte identități. Acest imbold, a generat și o 

sumedenie de asocieri,  în paralel cu apariții de reviste, posturi 

etnice de radio și televiziune, unele susținute guvernamental, altele 

din fonduri proprii sau private,  precum și o prodigioasă 

productivitate creatoare individuală, în limba maternă. 

Fenomenul nu a fost unul izolat. Acesta s-a manifestat în 

rândul tuturor comunităților de aromâni din statele balcanice ex-

comuniste, amplificându-se solidar,   transnațional, în climatul 

emulativ de renaștere a micilor etnii, creat de politicile integrării 

europene. În acest climat socio-politic, o serie de asociații, care și-au 

asumat misiunea de  valorificare și revigorare a patrimoniului etno-

cultural armânesc, au fost înființate în diferite zone ale țării, cu mase 

compacte de populație armână, respectiv, la București, Constanța, 

Tulcea, Slobozia, Călărași, Timișoara, cu filiale în diferite localități 

rurale,  și chiar în alte centre, cum ar fi Craiova, unde armânii au 

rămas în memoria locală, prin  consistente urme materiale și 

spirituale. Unele au pulsat numai pe valorificarea culturii populare, 

altele au inclus în program și /sau numai obiective cultural-științifice 

urmărind valorificarea patrimoniului spiritual, mai ales prin produse 

editoriale (cărți, reviste, CD-uri.), deținând recordul, în acest sens, 

Fundația culturală „Cartea Aromână” din Constanța ca asociată a 

Editurii „Cartea Aromână” din New York și Fundația Culturală 

Aromână „Părinteasca Dimândari” din București.  

Prima apariție pe scena epocii a fost cea a Societății de 

Cultură Macedo-Română, din București, a cărei activitate de 

aproape șase decenii, a fost sugrumată în anii 1948, de regimul 

comunist. Reînviată de intelectuali aromâni, mai vârstnici, cu o 

puternică nostalgie a culturii identitare, societatea încearcă să 

survoleze umilitorului gol, în același spirit naționalist proromânesc, 

antebelic. Inițial, s-a lansat cu proiecte culturale, înființând un 

cenaclu literar și cultivând legăturile culturale cu  organizații și 

creatori armâni de pretutindeni.  

Odată cu relansarea politică a chestiunii aromânești, sub 

noua formulă a „românismului de pretutindeni”, acțiunile societății 

încep să fie  impulsionate și protejate de sus în jos, de factorii puterii 

politice, rosturile sale culturale devenind pasive, alimentându-se, din  

câștigurile  trecutului, lansând proiecte care cultivă aceste valori și 

oameni care le produc, practicând un conservatorism selectiv, 
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pseudoinstituțional, mai puțin stimulator în ceea ce privește 

valorificarea potențialul identitar. S-a relansat, lucrând la propria-i 

statuie, cum s-ar spune mai plastic. 

Noile organizații constituite în același spirit, în alte 

localități, au funcționat, în general, în umbra acestei societăți, 

implicându-se însă într-o mobilizare mai vie, dar delimitată la lumea 

științifică, proiectele lor revărsându-se în cele instituționale 

naționale.   

Altele, cu impuls pornind de jos în sus, s-au lansat în 

revigorarea potențialului identitar, animate de noul suflu 

paneuropean. Inițiate, în general, de tinerele generații de armâni, 

aceste grupări sunt ancorate în prezent și orientate spre proiecte de 

maximă necesitate, pentru salvarea limbii, a tradițiilor și a 

patrimoniului cultural, sugerând imaginea unei comunități care nu 

are numai un trecut, ci și un viitor. Acțiunile lor s-au remarcat, până 

în prezent, printr-un voluntariat de excepție.  

 Un fapt de luat seamă, în stare să demonstreze până unde 

s-a mers cu acest elan de recuperare, ar fi acela că, aceste formațiuni 

nonguvernamentale, au făcut în  cele trei decenii de libertate, ce nu 

s-a putut face în cei 40 de ani de comunism și chiar în perioada 

interbelică, când cauza națională românească, în Balcani, intra în 

declin, în urma Tratatului de Pace de la București, din anul 1913. 

În acestă formulă de asociere, putem plasa și frageda 

Sutsată Culturală Armânească, cum își spune în limba maternă, cu 

misiunea asumată de a studia, promova și transmite viitoarelor 

generații cultura tradițională a aromânilor în țară și în lume, în toate 

formele ei, conform statutului, postat  online.  

Nu cred că mă pot considera decât un participant ocazional 

la acțiunile societății, dar în aceste circumstanțe, în care încearcă  să 

afle cum se reflectă investițiile sale, de două decenii, în imaginea 

altora, mă voi exprima în acest sens, în  calitate de analist specializat 

în domeniul cultural și, mai ales, ca armână, degustătoare pasionată 

a fenomenul cultural armânesc, căruia i-am dedicat, adesea, și 

condeiul. De fapt, transmisiile din mediul  virtual, ne permit astăzi 

să receptăm imaginea oricărei organizații, ecoul lor și chiar să 

interacționăm, dacă se dorește aceasta. Așa că, de pe această poziție, 

mi-am permis să restitui receptările personale, raportându-le la alte 

asocieri pe criteriu etnic, din peisajul socio – cultural românesc.  
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Astfel, aș putea spune că, în această dinamică socio-

culturală, Sutsata Culturală Armânească a fost, în ultimul deceniu, 

cea care a întreținut cel mai puternic suflu de revigorare spirituală 

identitară și emancipare socio-politică, în rândul comunității 

armânești.  

Cum a reușit asta? Simplu, s-ar spune – făcând  lucruri cu 

sens, care răspund unor nevoi viu resimțite de marea masă a 

comunității.  

Deși a fost întemeiată în anul 1990, o regăsim activă abia în 

anii 2000, căutând,  probabil, strategii de survolare a disputelor 

naționaliste fierbinți, minoritate națională/ român de pretutindeni, 

limbă minoritară/dialect, care animau spiritele românești, fapt  ce-i 

putea afecta misiunea, în sine. S-a  strecurat  discret și modest pe 

scena vieții comunitare, încercând să-și plaseze mesajul său, într-o 

poziție neutră, față de confruntările partizane. Putem spune că acesta 

a fost un prim pas cu care s-a impus moral: cultivarea armoniei și 

toleranței în manifestarea spiritului identitar, un fel de a spune „e 

vremea să ne unim forțele, să creștem, să construim, nu contează 

cine și cum o face.”  

Paleta obiectivelor, așa cum figurează în statut, este destul 

de diversificată,  spre a permite acționarea pe verticală, pornind  de 

la lucruri simple, de sprijinire și animare folclorică, până la cele mai 

complexe, implicând investiții intelectuale, fapt care i-a asigurat, pe 

orizontală, interacțiunea cu o categorie cât mai largă și mai 

diversificată de public. Practic, s-au lansat cu sprijinul societății, 

rapsozi ai cântecului armânesc, coruri de copii, ansambluri 

folclorice, precum „Pilisteru”, care reînvie cântecul, dansul și portul 

tradițional, s-au organizat festivități populare de amploare, 

ocazionale, în colaborare cu alte formațiuni. Societatea s-a impus  

însă, mai mult pe coordonata intelectuală, pulsând pe cultivarea 

limbii, înființând, astfel, un cerc de limbă și literatură, lansând 

proiecte educaționale pentru învățarea limbii, desfășurând activitate 

editorială și lansând și promovând orice produs creator în limba 

armânească, sau în orice limbă, numai despre armâni să fie (lucrări 

literare, științifice, filme documentare, muzică), mergând până   la 

organizarea de manifestări cultural - științifice, cu amplă mobilizare 

națională și internațională, tip „Zilele Culturii Aromâne”. O 

regăsim, de asemenea, desfășurând  acțiuni în colaborare sau 

parteneriat  cu alte asociații sau  instituții naționale, care cultivă 
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interculturalitatea sau promovează valorile patrimoniului identitar, 

cum ar fi  Muzeul Tăranului Român, Biblioteca Națională a 

României, Radio România Internațional –Secția Aromână și altele.   

Ceea  ce-i asigură însă, acestei societăți, o putere mai mare 

de sensibilizare a conștiinței identitare și de mobilizare a comunității 

în acest spirit, nu ar fi doar acțiunile în sine, ci capacitatea echipei 

de  a-și adapta instrumentele comunicării la obiect. 

Consecvent activă și deschisă spre imperativele comunități, 

fără pretenții selective și sofisticate, această echipă a creat imaginea 

unui cadru „intra muros” primitor și stimulativ emoțional și 

intelectual, al cărei mesaj ar fi, „vine oricine simte armânește.”  

Și-a consolidat interacțiunea cu publicul vizat, prin acțiuni 

săptămânale, diversificate, de la cele simple, dar cu puternic impact 

emoțional, cum ar fi vizionări de filme, întruniri de sărbători 

tradiționale, reconstituite în ineditul lor, într-un mediu intim, cu voia 

bună a vorbei și  cântecului în limba  „di dadă”, până la acțiuni mai 

complexe, cum ar fi  conferințe tematice ținute de membrii asociați 

sau de invitați de seamă din rândul comunității, lansări de cărți, CD-

uri, recitaluri de versuri sau instrumentale, ateliere de creație ale 

copiilor.    

Aici se zăresc, de la copii pătrunși de elanul educativ 

„Anveatsă Armâneashti”, la tineri scuturându-se de praful 

complexului lingvistic, cu deviza ”Shi armâneshti tsă undzeashti”, 

adulți avizi de cunoaștere, până la vărstnici, cu nostalgii adânc 

depozitate. Aici se transmit informații despre evenimente și fapte 

curente ale fraților armâni de pretutindeni, aici se dezbat problemele 

limbii și se exprimă off-urile comunității, se transmit cunoștințe de 

cultură generală privind  patrimoniului spiritual și material al 

aromânilor și, până la urmă, aici te simți ca în familie, căci, nu se 

mai știe cine e gazdă și cine e invitat.  

În arsenalul relațional al asociației și chiar în raport cu alte 

ONG-uri, punctul forte l-ar constitui, însă, cultivarea relațiilor 

afectiv-culturale și sociale cu frații armâni de pretutindeni, fapt care 

i-a asigurat  un ascendent de vizibilitate internațională. Poziția sa, 

solidară cu mișcarea de afirmare național–culturală a comunitățior 

de vlahi din Balcani, i-a asigurat o punte solidă pentru întreținerea 

legăturilor cu fruntași ai  acestor organizații, cu intelectuali și 

creatori, jurnaliști ancorați în viața etno-culturală, dar și cu milianți 

ai cauzei armâneaști din diaspora.  Căci, modesta sa locație a 
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devenit o adevărată „casă de oaspeți”, un fel de „ambasadă” pentru 

orice armân de pe alte meleaguri, care pășește în România. Aici li se 

oferă cadrul necesar pentru a se cunoaște și interacționa cu frații, 

aici se fac cunoscute produsele editoriale realizate în alte state, se 

revarsă cunoștințe, idei, doruri și crezuri comune, între oameni care 

se văd pentru prima oară și par a se cunoaște dintotdeauna, „di 

daima ti „daima.”  

 Pentru o astfel de mobilizare și efecte, este nevoie de 

iscusință, exercițiu cultural, simțire din adâncuri și implicare 

voluntară de excepție. S-a impus  în imaginea publică ca regizor 

animator și moderator neobosit al activităților culturale, intelectualul 

Alexandru Gica, consecvent asistat de vicepreședintele asociației 

Constantin Farmazon. Zărim prezența la acțiuni a multor militanți și 

animatori ai vieții etno-culturale armânești, dar nu se prea disting, 

care ar fi membrii activi ai acestei asociații. Credem că ar trebui, 

fără modestie, să-și/să li se decline mai consistent numele, să devină 

mai vizibili cu contribuțiile lor și, mai ales, să fie încurajați tinerii, 

să se exprime public. Menționăm aceasta,  și din nevoia de se depăși 

o imagine nefavorabilă, pe care o reflectă cam toate organizațiile 

armânești, aceea că toate responsabilitățile s-ar delimita la una, două 

persoane, pentru că armânii nu au spirit de echipă sau membri 

corespunzători.   

 Constatând toate acestea, considerându-ne printre cei care 

„simt armâneaști”, cred că merită să exprimăm și toată gratitudinea 

noastră, pentru investițiile acestei asociații, care au rodit inoculându-

ne imaginea unei neam cu un solid bagaj identitar, care  trebuie 

resuscitat și crescut în spiritul mândriei și stimei de neam, deci care 

are un viitor, conform devizei: „Armânlu nu cheari”. 

  

Tră mulță anji – s- dănăsească,  s- prucupsească , daima 

livendă, mintimenă și  durută! 

                                                         Maria Pariza  
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Unã Sutsatã di dukeari! 

20 anj „Sutsata Culturalã Armãneascã“ („Societatea culturalã 

Aromãnã”- SCA) di București 

U shtimu cã, tu tuti limbili, „sutsata” easti unã adunari di oaminji 

cari au idyiulu scupo. Scupolu ali SCA easti spusu aoa: 

http://www.aromanii.ro/sutsata/index.html 

 

Tsi n-adunã tu sutsata tsi u yiurtusimu tora?  

Prota: DUKEAREA cã himu Armãnji! Di la Dukeari yinu tuti alanti: 

Limba, Cultura, Identitatea! SCA easti njica a noastã casã 

armãneascã di Bucureshti…(Nã si cãdea s-avemu unã dealihea casã 

culturalã armãneascã, ama, poati, nica nu vini kirolu!) Câti ori 

agiungu Bucuresti shtiu ca njercuri i viniri va mi ducu la Sutsatã… 

Aclo suntu sotslji, aclo bati nica unã inimã armãneascã tu unã politii 

mari, etimã cathi dzuuã s-ti-ngljitã, has lamnja ditu pirmithi… 

Sutsata n-agiutã s-nu nã kiremu dipu tu marli cãsãbã, tu unã lumi 

tutu ma modernã shi tutu ma altã soi di atsea tsi nica u purtãmu tu 

memoria a noastã istoricã! N-agiutã s-putemu s-nã zburãmu limba ti 

cari nu ari nitsi unu locu ofitsialu ti tsãnearea a ljei, s-nã tinjisimu 

cãrtsãli veclji shi nali shi oaminjilji cari li-nyrãpsirã… Ti atsea 

zborlu „culturalã” ditu numa ali SCA ari mari simasii: ti atsea cã, 

dealihea, aclo s-fatsi mashi culturã, culturã armãneascã… Easti 

singura ahtari sutsatã tu Romãnia. Easti singura sutsatã iu, kiro di 20 

anji, nu fu sãptãmãnã fãra sã s-dizvãrteascã unu iventu culturalu… 

Shi singura sutsatã iu, cathi viniri, ari unu cursu di limbã 

armãneascã andreptu, tutu di 20 anj, di Alexandru Gica. Di vãrã 5 

anji, la sutsatã s-dizvãrteashti cursulu „Anveatsã armãneashti”, ti 

cilimeanji shi ti oaminji mãri… Sutsata easti loclu iu s-amintã pareia 

„PILISTERLU”. Kiro di 20 anji trecu bãrni-bãrni di tiniri cari 

anveatsã s-cãntã shi s-gioacã armãneashti. „Pilisterlu” agiumsi unã 

soi di „spiritu” armãnescu shi unã pirifanji a tinirloru s-hibã tu aestã 

parei…  La SCA s-aflã singura cali trã avigljearea shi acrishtearea a 

limbãljei armãneascã tu unã vãsilii iu, dupu 30 di anji di cãftãri, 

Armãnjili nica nu aprukearã nitsi unã andrupari di partea a cratlui… 

SCA easti unã sutsatã dishcljisã… Dishcljisã trã  dialoyu cu miletsli 

cu cari Armãnjilji bãneadzã shi trã cari cultura easti singura apunti 

trã akicãseari, tinjiseari, strãxeari/tolerantsã! Tr-atsea suntu acljimats 

http://www.aromanii.ro/sutsata/index.html
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oaminji cari voru s-nã cunoascã, nu mashi identitatea, ama shi 

cultura… Pãrãstãseri di cãrtsã, expo di caduri, cãrtsã, 

zuyrãpseri/picturã – tuti spusirã cã adzã Armãnjilji nu mashi cã 

bãneadzã, nu kirurã, ama suntu shi adãrãtori di culturã di tesi 

europeanã. 

La cumãndãsearea ali SCA tricurã multi comiteti, 

prezidentsã… Nu l-aducu aminti numa, tra s-nu facu alathusea shi s-

agãrshescu vãrã… Ama, tuts, sh-lu featsira lucurlu cu vreari shi 

copusu… Cu ahãtu ma multu lã si cadi haristusearea a noastã ma s-

minduimu cã aestu copusu s-featsi fãrã nitsi unã agiutari di partea a 

cratlui. Membrii di la sutsatã u mutrescu,u au angãtanu „casa”, cata 

cumu sh-li mutrescu casili a loru! Unã Sutsatã easti cata cumu unã 

orhestrã! Fãrã dirighentu – nu poati s-cãntã! 

Unã sutsatã prindi s-lu aibã aestu „dirighentu”, icã unã soi di 

„motoru”, fãra di cari nu poati ni s-lucreadzã, ni s-imnã nãinti! Nu 

alãthusescu shi nu cadu tu alãvdari di prima-nsusu ma s-lu 

luyursescu Alexandru Gica aestu „dirighentu”, „motoru” ali SCA! 

Conf. Dr. Alexandru Gica easti unu di mãrilji matematicianji ali 

Romãnii, multu acãtsatu cu lucurlu tu zãnãtea a lui… ama, nu alãsã 

unã sãptãmãnã fãrã s-andreagã unu iventu la sutsatã… Ma s-

minduimu cã ma multsã s-plãngu cã nu au kiro, mi-ntrebu: cã tse 

aflã kiro Alexandru? Apandisea la aestã antribari poati s-u da mashi 

elu! 

 

Bitisescu laudatio ti SCA cu urarea a vecljiloru  latinji:  

VIVAT, FLOREAT, CRESCAT!  

 

Kira Mantsu 

26.11.2019 
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