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Abordarea problemei aromâneşti din perspectivă religioasă este un demers dificil, deoa-
rece, până în prezent, istoriografia română nu a înregistrat o lucrare care să sintetizeze

întreg trecutul bisericesc al acestui popor greu încercat în istoria Balcanilor. Din multitudinea de
lucrări referitoare la aromâni, în diferite momente istorice, este necesară desprinderea fiecărui
pasaj care să ne ajute la asamblarea acestei istorii religioase, la cunoaşterea şi înţelegerea frămân-
tărilor confesionale, care s-au consumat într-un spaţiu istoric atât de complex. De aceea, am con-
siderat că, pentru abordarea acestei problematici, este nevoie de o cercetare din perspectivă geo-
politică şi eclesiologică deopotrivă, apelând mai întâi la volumele de documente, jurnale,
memorialistică, apoi la diferite sinteze despre istoria aromânilor, presă scrisă, documente oficiale
publicate în epocă etc. 

Poate că întreprinderea noastră a fost mai largă, dar am considerat că, pentru înţelegerea fe-
nomenului religios aromânesc, în special din secolele XIX-XX, este nevoie de o abordare detaliată,
într-un context extrem de complex, aşa cum au fost Balcanii, la prăbuşirea imperiului otoman şi
apariţia şi dezvoltarea statelor balcanice.

I. Apariţia aromânilor în istorie

Istoria religioasă a aromânilor din Peninsula Balcanică reprezintă un capitol important din
Istoria generală a poporului român şi este legată indestructibil de trecutul spaţiului românesc şi
de cel balcanic. Procesul de romanizare a locuitorilor din Balcani a creat condiţiile formării unei
populaţii romanizate, care avea la bază limba vorbită de traci. Dar năvălirile migratorilor, în
special cea a slavilor din secolul al VII-lea, a rupt această romanitate de centrul polarizator al civi-
lizaţiei de care atârna. Acest proces istoric a determinat formarea unor dialecte, dar care nu se rup
de corpul unitar al limbii române, vorbită de această populaţie de la Tisa la muntele Olimp şi de
la Adrianopole, în centrul fostei Iugoslavii şi peninsula Istria. Poporul român s-a evidenţiat în
istorie prin patru ramuri distincte, în funcţie de dialectul vorbit. Ramura vestică, formată în spaţiul
vechilor provincii romane ocupa partea centrală şi nordică a fostei Iugoslavii, care se identificau
sub termenul de „rumeri”, prezenţi în documentele medievale ca „vlahi”, ca şi cei care mai
locuiesc în peninsula Istria şi care îşi spun istro-români. Ramura nordică, azi dispărută, popula
versanţii munţilor Balcanici, descindea din populaţia fostei provincii Moesia şi era vorbitoare a
dialectului daco-român, asemănător celui nord-dunărean. Ramura sudică, cea mai numeroasă,
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reprezentată de aromâni, care îşi spun „armâni”, este prezentă în Albania, Macedonia (Republica
fostă iugoslavă şi Macedonia grecească), Epir, Tessalia şi sudul Bulgariei, având un dialect numit
aromân sau macedo-român. Pe Valea Vardarului mai există o comunitate de aromâni, care îşi
spun megleno-români, distincţi, deoarece, din punct de vedere antropologic, sunt diferiţi1.

Din punct de vedere religios, aceştia fac parte din trunchiul Ortodoxiei balcanice, ca unii
care de la apariţia lor în istorie, s-au identificat confesional în masa romanităţii orientale. Dar evi-
denţierea lor în istoria Balcanilor s-a făcut după încercările Constantinopolului, de acum grecizat,
în jurul anului 1000, de reintegrare în graniţele Imperiului bizantin a teritoriilor care aparţinuseră
statului roman. Aceşti băştinaşi ai Peninsulei Balcanice se considerau romani, vorbind o limbă
latină, cu influenţe provenite din partea migratorilor, în urma năvălirilor acestora, identitate pe
care o manifestau şi imperialii bizantini, dar care erau vorbitori de limbă greacă. Ulterior, aceşti
băştinaşi romanizaţi erau identificaţi, în documentele bizantine, ca „vlahoi”, termen care era îm-
prumutat de la slavi şi care, la rândul lor, îl preluaseră de la germani, încă din secolele VI-VII2.

Dar aceşti aromâni au fost înregistraţi de documentele medievale drept acei etnici latinofoni,
care locuiesc în locurile cele mai abrupte ale munţilor balcanici, care se ocupă de creşterea ani-
malelor şi care asigurau transportul în cuprinsul peninsulei, fiind buni cunoscători ai drumurilor
care traversau Balcanii. De aceea, ei au devenit chirigii ai regatului sârbesc, apoi ai mănăstirilor
din Balcani şi ai negustorilor italieni. Meritele le erau recunoscute de împăraţii bizantini, care, în
secolul al XI-lea, le înfiinţau o episcopie proprie. După recucerirea ţaratului bulgar în 1018, îm-
păratul Vasile al II-lea dădea o nouă organizare administrativă şi religioasă, în 1020, subordonând
Arhiepiscopiei de Ohrida (fosta Patriarhie bulgară) pe toţi vlahii din thema Bulgariei. Acestei ar-
hiepiscopii îi erau subordonate scaunele de Kastoria, de Skopje, de Devri şi „cel din Vreanoti sau
al vlahilor”. Potrivit istoricilor, Vreanoti a fost identificat cu oraşul Vranje, de pe cursul superior
al Moraviei sudice, într-o regiune cu populaţie aromânească foarte densă3.

La începutul sec. al XII-lea, vlahii sunt înregistraţi într-un codice care conţine corespondenţa
dintre împăratul Alexios Comnenul (1081-1118) şi patriarhul Nicolae (1084-1111). Astfel, sunt
semnalate cele 300 de familii care se aflau în zona aşezămintelor de la muntele Athos, îndeletni-
cindu-se cu creşterea animale şi „slujind mănăstirilor”. Ulterior, aceştia au fost alungaţi din
Athos, deoarece „tulburau” liniştea duhovnicească a schimnicilor4.

Un episod important din istoria aromânilor s-a consumat în vremea ţarului Ioniţă (1196-
1207). În corespondenţa acestuia cu papa Inocenţiu al III-lea, se vorbeşte de originea romană a
acestei populaţii, care constituia un argument puternic pentru trecerea religioasă sub ascultarea
Romei. Dar aromânii au rămas fideli Ortodoxiei, deoarece se simţeau mult mai legaţi de Bizanţul
care le era atât de aproape.

După instalarea ocupaţiei otomane în Peninsula Balcanică şi cucerirea Constantinopolului,
situaţia aromânilor s-a schimbat fundamental. În relaţia cu ocupantul, ei erau încadraţi în milletul
grecesc, „naţiunea credincioasă”, cum o numeau otomanii. Patriarhul de Constantinopol era
capul acestei naţiuni, care făcea abstracţie de identitatea etnică, dar o totaliza pe cea creştin-orto-
doxă. Pe plan local, tot ce era ortodox depindea de clerul grecesc, care avea în subordine biserica,
şcoala şi instituţiile economice şi răspundea în faţa autorităţilor otomane. Din considerente

1 Arhivele Naţionale ale României (în continuare, ANR), Românii de la sud de Dunăre. Documente, coord. Stelian
Brezeanu şi Gheorghe Zbuchea, Bucureşti, 1997, p. 10-11; Gheorghe ZBUCHEA, O istorie a românilor din Peninsula Bal-
canică, sec. XVIII-XX, Bucureşti, Ed. Biblioteca Bucureştilor, 1999, pp. 5-6.

2 O discuţie interesantă în acest sens a se vedea la: Silviu DRAGOMIR, Studii de istorie medievală, ed. îngr. Sorin
Şipoş, Fundaţia culturală română, Cluj Napoca, 1998, p. 207; Stelian BREZEANU, Romanitatea orientală în Evul Mediu.
De la cetăţenii romani la naţiunea medievală, Ed. All, 1999, pp. 55-65, 111-113.

3 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 8, pp. 109-110.
4 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 9, pp. 110-111.



AUTOCEFALIE ŞI COMUNIUNE

514

militare, au fost şi excepţii, acolo unde aromânii formau o majoritate. Aceştia beneficiau de o
serie de avantaje economice, dar şi religioase, recunoscute de otomani ca privilegii, care aveau la
bază vechea lege a pământului şi tradiţia bizantină.

În acelaşi timp, imperiul otoman a facilitat legăturile dintre românii de pe ambele maluri
ale Dunării şi cei din peninsula Balcanică, prin caravanele negustorilor aromâni care ajungeau
până în Ţările Române, Ardeal, Slovenia şi Rusia. Unii dintre aceştia au reuşit să-şi acumuleze
averi, să ajungă profesori şi oameni de cultură pe lângă domnitorii români şi să intre în tagma
boierească, cu pretenţii la domnie, precum Vasile Lupu în Moldova. Aşa se face că Ţările Române
au constituit surse inepuizabile pentru susţinerea românilor din Balcani, care aveau un statut in-
ferior sub administraţia otomană, dar doreau să se individualizeze şi să se dezvolte economic tot
mai mult. Astfel, s-au creat legături între mănăstirile cunoscute ca ale vlahilor în Imperiu şi aşe-
zăminte din Ţările Române. Domnitorii români întăreau actele cu danii şi privilegii pentru aceste
mănăstiri, precum Sărindari, Mislea şi Balamuci, pentru mănăstirea „Sfinţilor Părinţi” din Ianina
sau mănăstirile Stavropoleos din Bucureşti şi Valea din Muscel, care erau închinate Eparhiei de
Pogoniana, din Epir5.

Dar aromânii se simţeau legaţi de scaunul Ohridei, având chiar o tradiţie în acest sens. În apro-
pierea acestuia, în secolul al XVII-lea, a fost înfiinţat şi dezvoltat oraşul Moscopole, în care a rezidat
chiar arhiepiscopul Ohridei, ca urmaş al titularului de Justiniana Prima şi al fostei Patriarhii bulgare.
Oraşul era aşezat pe cinci coline şi un platou, fiind înconjurat de numeroase alte aşezări româneşti,
precum Gramoste, Grabova sau Corcea. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, oraşul avea
între 50-60.000 de locuitori, cu aproximativ 10.000 case şi circa 70 de biserici, fiind asemănător, în
structură, cu urbele occidentale, probabil datorită legăturilor prospere cu Veneţia. Din punct de
vedere economic, oraşul avea 14 bresle, care susţineau inclusiv activităţile culturale şi sociale. De
pildă, în 1746, acestea au finanţat ridicarea Academiei şi tipografiei cu suma de 312.000 de aspri, iar
cei din breasla negustorilor dăruiau, în 1727, o mitră din argint, cu pietre scumpe, lui Ioasaf, arhie-
piscop şi patriarh de Ohrida, care la origine era aromân. Tot un localnic, care fusese educat în Mos-
copole, era ieromonahul Ambrosie Pamperi, care slujea la biserica ortodoxă din Lipsca, probabil
pentru negustorii aromâni care făceau comerţ în acest oraş germanic. Dar protopopul şi predicatorul
moscopolean Teodor Anastasie Cavalioti, considerat unul dintre cei mai distinşi învăţaţi aromâni şi
care vorbea greaca, valaha şi albaneza ca „limbi materne”, a fost cel care, în 1770, la Veneţia, a
publicat „Protopiria”, cu sprijinul „negustorului patriot” Gheorghe Tricupa. Această lucrare conţinea
un vocabular paralel, pe trei coloane, în limbile greacă populară, albaneză şi aromână.

Dar prosperitatea economică şi comercială a acestui strălucit oraş a atras rivalitatea unor
potentaţi locali, albanezi şi otomani. În contextul războaielor ruso-austro-turce, pe motiv că mos-
copolenii ar fi privit cu simpatie şi ar fi colaborat cu Rusia şi Veneţia, în 1769, oraşul a fost
devastat pentru prima oară. Acesta atac armat a provocat primul exod al moscopolenilor în Eu-
ropa. Istoria oraşului avea să se termine în 1788, când a fost distrus în întregime. Moscopolenii s-
au refugiat în Imperiul Habsburgic, inclusiv Transilvania, în Ţările Române, Serbia, Egipt, Rusia
şi chiar Statele Unite6. Dintre moscopolenii care au cunoscut refugiul prin Europa, amintim fa-
miliile Gojdu, cu marele filantrop român de la Pesta, şi Şaguna, din care se trage mitropolitul
care a renăscut spiritual Transilvania.

Înflorirea comerţului, pe care aromânii îl întreţineau în această parte a Balcanilor, a determinat
o dezvoltare culturală care a condus inevitabil la trezirea identităţii etnice, la o individualizare

5 Mai pe larg în Victor PAPACOSTEA, Tradiţii româneşti de istorie şi cultură, ed îngrijită de Cornelia Papacostea-
Danielopolu, Ed. Eminescu, 1996, pp. 285-294.

6 Valeriu PAPAHAGI, Moscopole-metropola comercială şi culturală a românilor din peninsula Balcanică în sec. al XVIII-
lea, Roşiori de Vede, 1939, pp. 9-11; Gheorghe ZBUCHEA, O istorie a românilor, pp. 31-32.
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etnică şi lingvistică faţă de autoritarismul grecesc. În acest sens, în lucrarea „Noua pedagogie
sau Abecedar”, publicată în 1797, la Viena, de Constantin Ucuta, se spunea: „Destul este să ştie
creştinul să se închine Domnului lui în limba cea în care îl născuse mama lui. Căci scrie apostolul
Pavel către Corinteni în epistola I, cap. XVI: «Dacă m-aş închina în limbă străină, sufletul mi se
închină, dar mintea îmi este fără fruct. Voiu să mă închin şi cu sufletul şi cu mintea. Voiu să cânt
şi cu sufletul şi cu mintea»”7.

II. Lupta aromânilor pentru drepturile religioase până la Primul Război Mondial

Dispariţia strălucitului oraş aromân Moscopole s-a datorat unor circumstanţe geopolitice,
care implicau statele prezente în spaţiul balcanic sau care mobilizau forţe politice şi militare im-
portante, pentru a ocupa cât mai multe zone din această peninsulă. Astfel, problema aromânească
era una care implica geopolitica Balcanilor şi, după cum vom vedea, chiar a întregii Europe. 

Pentru înţelegerea frământărilor etnice şi confesionale din Balcani, până la primul război
mondial, este nevoie de o trecere în revistă a transformărilor politice care s-au consumat în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea. Această epocă a început, inevitabil, cu perioada războaielor
ruso-austro-turce (1716-1878), când Marile Puteri, care îşi făceau tot mai simţită prezenţa în estul
Europei, Imperiul habsburgic şi cel ţarist, încercau să-şi împartă teritoriile în dauna Imperiului
otoman. Imperiul otoman pierdea teritorii, fie în favoarea celor două puteri, fie prin închegarea
unor alte state, care erau recunoscute mai mult ca zone tampon între aspiraţiile celor doi coloşi
politici. Imperiul habsburgic, care, prin tratatele de pace de la Karlowitz (1699) şi Passarowitz
(1718), obţinuse dreptul de protecţie asupra catolicilor din Imperiul otoman, iar din 1867 devenise
un stat dualist, austro-ungar, privea tot mai insistent către teritoriile otomane dinspre vestul Bal-
canilor, în timp ce imperiul ţarist, tot mai influent la curţile Europei şi care se erija în apărător al
creştinilor din statul otoman, prin tratatul de pace de la Kücük Kainargi (1774), dorea cu orice
preţ atingerea „mărilor calde”, uneori şi prin stipendierea unor mişcări naţionale, precum cea
grecească. Astfel, în 1828, grecii îşi obţineau independenţa de stat pe un teritoriu, jumătate din
cel de astăzi, iar în 1835 era recunoscut principatul sârbilor. A urmat înfăptuirea statului român,
în 1859, prin unirea a două provincii istorice, mai mult prin influenţa politicii franceze, care
dorea să câştige din ceea ce otomanii nu reuşeau să mai păstreze şi să mai atenueze din ofensiva
diplomatică şi strategică a Rusiei în Balcani. Astfel, apărea un stat tampon în faţa Rusiei expan-
sioniste, care îşi revendica o susţinere franceză. Ulterior, susţinerea diplomatică pentru statul ro-
mân a venit tot mai mult din partea Germaniei, abia unificată, având un aliat de nădejde în
tânărul principe Carol din familia de Hohenzollern.

Cu toate tensiunile politice care au urmat, până în 1877, liniştea Balcanilor nu a fost tulburată.
Dar Rusia făcea tot mai mari presiuni pentru impunerea unei politici mai influente în Balcani,
mai ales pentru a contracara politica austro-ungară. La 11 martie 1870, diplomaţia ţaristă obţinea
de la sultan înfiinţarea şi recunoaşterea formală din partea Patriarhiei Ecumenice a Exarhatului
ortodox bulgar. Noua jurisdicţie bulgară, care a ajuns la puţin timp în schismă cu Patriarhia Ecu-
menică, pe tema recunoaşterii canonice, avea menirea de a-i îndruma spiritual pe toţi bulgarii
din Imperiul otoman, ceea ce însemna, totodată, o afirmare naţională pe cale bisericească, aşa
cum se întâmplase în cazul sârbilor.

Ulterior, pacea de la Berlin din 1878 consacra autonomia Bulgariei, un alt stat slav aflat sub
protecţia directă a Rusiei, dar şi independenţa Muntenegrului, vizat de statul sârb, şi cea a Ro-
mâniei. În acelaşi tratat de pace, se lăsa loc negocierilor între Turcia şi Grecia, în problema mult

7 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 38, p. 140.
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râvnitelor provincii Tessalia, Epir şi Macedonia. Noul echilibru balcanic nu putea fi respectat de
o Grecie care încerca să aducă în frontierele sale toate teritoriile locuite de vorbitorii de limbă
greacă, în ideea „Greciei mari”. Astfel, în 1881, în urma negocierilor, Grecia obţinea Epirul şi Te-
salia, din ultima pierzând o parte, în 1897, în favoarea Turciei. Dar ambiţiile Greciei nu erau sin-
gulare, deoarece asupra teritoriilor balcanice rămase sub stăpânirea Turciei îşi îndreptau ochii
Serbia şi Bulgaria, ultima independentă din 1908. Aşa a început, în 1912, primul război balcanic,
în urma căruia fiecare stat beligerant câştiga pe seama Turciei. Dar ambiţiile Bulgariei erau şi
mai mari, încât, în 1913, a declanşat al doilea război balcanic, în urma căruia aceasta a pierdut tot
ce câştigase, dar mai ales Cadrilaterul, în favoarea României. Prin pacea de la Bucureşti din 1913,
erau recunoscute: independenţa Albaniei, alipirea Bosniei şi Macedoniei cu Ohrida la Serbia, iar
Macedonia nordului egeean, cu Salonicul, revenea Greciei. Toate aceste reglementări internaţio-
nale, cu mici excepţii, au fost recunoscute şi întărite ulterior prin tratatele de pace, care s-au suc-
cedat după primul război mondial8.

*
Se poate spune că procesul de emancipare naţională a aromânilor din Balcani a început încă

de la sfârşitul secolului XVIII-lea. Iar acest lucru s-a datorat, aparent paradoxal, distrugerii
oraşului Moscopole. După distrugerea acestei prospere urbe economice şi culturale, viaţa religioasă
a aromânilor s-a evidenţiat tot mai mult, prin efervescenţa culturală pe care o întreţineau în
marile centre europene, în care îşi desfăşurau activităţile economice, în special comerciale. Publi-
carea unor cărţi, unele cu caracter religios, în care era reliefată limba maternă, arăta în mod clar
dorinţa aromânilor de a-şi manifesta atitudinile religioase în limba proprie, şi nu în greacă, aşa
cum fuseseră obligaţi până atunci. 

Dar românii din Balcani au fost descoperiţi, apoi susţinuţi îndeaproape de acei revoluţionari
paşoptişti, care se aflau în exil, în Turcia. Ion Ionescu de la Brad, cel care administra proprietăţile
agricole ale lui Mustafa Reşid Paşa, îi descoperea pe aromânii din Tessalia, iar generalul Christian
Tell, în drumul său către Chios, trecând pe la muntele Athos, l-a întâlnit, la mănăstirea Iviron, pe
monahul Averchie, aromân din Macedonia9. Ulterior, la sugestia lui Nicolae Bălcescu şi cu sprijinul
lui Ion Ghica, Dimitrie Bolintineanu, la origine aromân, întreprindea, în 1854, o călătorie la muntele
Athos şi în Macedonia, pentru a culege informaţii despre fraţii de sânge din aceste zone ale Impe-
riului otoman şi chiar intervenind în favoarea acestora la Constantinopol, prin intermediul minis-
trului de externe turc, Fuad-Paşa. În 1863, atunci când se iniţiau primele acţiuni concrete ale auto-
rităţilor de la Bucureşti în sprijinul aromânilor, lucrarea întocmită de Bolintineanu a fost editată10.

Primele iniţiative din ţară, în favoarea aromânilor, le avem de la Anastasie Panu, român de
la sud de Dunăre. În contextul războiului Crimeii, Panu a întocmit un amplu memoriu către îm-
păratul Napoleon al III-lea, în care solicita sprijinul pentru recunoaşterea, din partea Înaltei Porţi,
a drepturilor în problema vieţii bisericeşti, a limbii şi a autonomiei locale, pe baza vechilor privi-
legii. Acelaşi lider român schiţa chiar un program de acţiune imediată, prin aducerea unor elevi
aromâni în Principatele române, pentru a fi educaţi, apoi trimişi în satele natale să activeze ca în-
văţători şi preoţi. Cheltuielile urmau să fie suportate dintr-un fond de 100.000 de galbeni provenit
din veniturile mănăstirilor închinate. Ulterior, din aceleaşi fonduri, urmau să fie întreţinute aşe-
zămintele româneşti care trebuiau constituite în comunităţile româneşti de la sud de Dunăre11.

8 Pentru detalii a se vedea Claudiu COTAN, Ortodoxia şi mişcările de emancipare naţională din sud-estul Europei în
sec. al XIX-lea, Bucureşti, Ed. Bizantină.

9 Numele de laic al arhimandritului Averchie era Anastasie Iaciu Buda, născut în 1806 sau 1818, în Avdela.
10 Max Demeter PEYFUSS, Chestiunea aromânească. Evoluţia ei de la origini până la pacea de la Bucureşti şi poziţia

Austro-Ungariei, trad. Nicolae-Şerban Tanaşoca, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, pp. 33-34.
11 Gheorghe ZBUCHEA, O istorie a românilor, p. 49.
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Aşa se face că, la Bucureşti, apar primele iniţiative pentru instruirea unor bursieri aromâni,
care urmau să fie trimişi în locurile natale, pentru ca, la rândul lor, să-i instruiască pe semenii lor.
Aceste iniţiative s-au materializat printr-o acţiune conjugată cu susţinerea preoţilor aromâni care
trebuiau să slujească în limba maternă. O astfel de iniţiativă a fost a domnului Moldovei, Mihail
Sturdza, care a oferit, în sprijinul acestor şcoli, veniturile mănăstirii Aron vodă12.

Acest proiect putea fi materializat mai bine în contextul formării şi dezvoltării statului
român modern, prin domniile lui Alexandru Ioan Cuza şi Carol I. De fapt, încă din 1863, Dimitrie
Bolintineanu făcea un apel către fraţii de la sud de Dunăre, spunându-le: „În biserică aveţi limbă
străină […] este timpul ca limba naţională să se verse din vetrele voastre în comerţul şi bisericile
voastre. Până când veţi asculta pe străini, rugând pe Dumnezeu pentru voi într-o limbă străină,
pe care cei mai mulţi nu o înţelegeţi? […]. Gândiţi-vă cât este de dulce a ruga cineva pe Dumnezeul
său în limba patriei şi cât este de amar a-l ruga într-o limbă străină, în care să nu ştie ce zice, să
nu ştie ce cere!”13.

Astfel, în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în paralel cu pregătirea dascălilor şi
a preoţilor care să slujească la sud de Dunăre, a fost tipărită Biblia în dialectul aromânesc, fiind
răspândită, prin orice mijloace, în întreaga peninsulă. Dar reacţia episcopilor greci a fost dură,
închizând bisericile comunităţilor aromâne sau preluându-le în vederea numirii unor preoţi
greci. În faţa acestor probleme, autorităţile statului român au trecut, cu contribuţia credincioşilor
aromâni, la ridicarea unor lăcaşuri de cult, care să deservească direct comunităţile aromâne şi
în care erau numiţi preoţi instruiţi în România. Aceştia funcţionau cu acceptul tacit al autorită-
ţilor otomane locale, după negocieri intense purtate de reprezentanţii diplomatici români cu
oficialii turci14.

Însă, pentru acestea, era nevoie de alocări de la bugetul de stat al României, ceea ce s-a şi
făcut începând cu 1863, la iniţiativa lui Mihail Kogălniceanu. Pentru ajutorarea şcolilor şi bisericilor
aromânilor, pe anul 1864, Ministerul instrucţiunii publice avea alocat un buget de 14.000 lei, iar
în anul următor a fost acordată o sumă de 20.000 lei în vederea întemeierii şi întreţinerii unui in-
ternat pentru copii aromânilor. De altfel, în 1865, a fost înfiinţat un Institut macedo-român, care
funcţiona în curtea mănăstirii „Sf. Apostoli” din Bucureşti, sub oblăduirea Ministerului instruc-
ţiunii şi cultelor. Director al acestei şcoli era profesorul Massimu, dar cel care îi recruta şi îi
aducea pe tinerii aromâni era arhimandritul Averchie15. Mare parte din absolvenţii acestei şcoli
au mers apoi în locurile natale şi au înfiinţat şcoli de predare în limba maternă, care, încă de la
început, au fost respinse de mitropoliţii greci, ameninţându-i pe români cu afurisenia16. În 1869,
pentru a-i descuraja pe români să-şi trimită copiii la şcoala românească abia înfiinţată în Gopeş,
arhiereul Meletie de Bitolia i-a poruncit preotului Naum să-i afurisească de la altar, în timp ce
ţinea Sfânta Împărtăşanie, rostind: „În numele acestui corp şi acestui sânge al lui Hristos, ce
vedeţi în mâinile mele, să fie blestemaţi şi separaţi de Hristos cei ce se numesc români şi instruiesc
pe feciorii lor în limba română”17. Dar românii nu s-au lăsat intimidaţi de presiunile venite din

12 Şcoli şi biserici româneşti din Peninsula Balcanică. Documente (1864-1948), ed. Adina Berciu-Drghicescu, vol. 1,
Bucureşti,  Ed. Universităţii din Bucureşti, 2004, doc. 1, p. 103.

13 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 48, p. 154.
14 Gheorghe ZBUCHEA, O istorie a românilor, p. 130-131.
15 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 51, p. 157; Şcoli şi biserici româneşti, doc. 2, pp. 104-105; doc. 11. pp.

111-112. Detalii despre activitatea arhimandritului pentru educarea tinerilor aromâni a se vedea la M.D. PEYFUSS,
Chestiunea aromânească, pp. 39-40. În timpul unei defilări de pe platoul Cotrocenilor din Bucureşti, din 1862, la care
asista domnitorul Alexandru Ioan Cuza, arhimandritul Averchie ar fi strigat „şi eu hiu armân” (cf. Constantin
ISTRATI, Macedonia, descriere şi păreri. În urma unei călătorii făcute în aprilie 1911, Bucureşti, 1911, p. 14).

16 Ion ARGINTEANU, Istoria românilor macedoneni din timpurile cele mai vechi până în zilele noastre, Bucureşti, 1904,
pp. 284, 286.

17 Ion ARGINTEANU, Istoria românilor macedoneni…, pp. 290-291.
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partea ierarhiei greceşti, considerând că aceasta săvârşeşte un act de nedreptate unui popor, care
doreşte să-şi afirme identitatea tot aşa cum o făcea poporul grec, prin lupta pentru întregirea te-
ritoriilor greceşti.

În 1871, institutul a fost desfiinţat, şcolarii fiind trimişi să-şi continue studiile, după programa
şcolară românească, la liceele „Sfântul Sava” şi „Matei Basarab” din Bucureşti18. Atribuţiile
fostului institut au fost preluate de Serviciul şcolilor şi bisericilor româneşti din peninsula Balca-
nică, din cadrul Ministerului Instrucţiunii Publice. Legătura dintre Serviciul de resort din Bucureşti
şi instituţiile şcolare şi bisericeşti care funcţionau în zonele locuite de aromâni era asigurată de
Ministerul Afacerilor Externe, care avea în subordine Legaţia română de la Constantinopol şi o
serie de consulate, înfiinţate în special după 1890, la Monastir (Bitolia), Salonic şi Ianina.

După iniţiativa lui Averchie, când se formaseră o serie de institutori aromâni, a urmat etapa
a doua, a înfiinţării de şcoli româneşti în comunităţile locuite de aromâni, prin acţiunile acestora
şi cu sprijinul financiar al statului român. De un sprijin diplomatic nu putea fi vorba încă,
deoarece România încerca să se consolideze atât ca entitate statală, cât şi în relaţiile internaţionale.
Mai mult, aromânii nu puteau fi susţinuţi direct de statul român, mai ales că circula zvonul de o
iminentă alianţă între România şi Grecia.

Aşa se poate explica gestul lui Apostol Mărgărit, cel care înfiinţase şcolile din Avdela şi
Grebena şi care, pentru greci şi mitropolitul de Kastoria, deveniseră o problemă. Pentru a-şi con-
tinua activitatea educativă, pe motiv că era supus austriac, în 1867, Mărgărit a cerut protecţia
consulatului austriac din Monastir (Bitolia). Iar gestul acestuia nu era singular, la fel procedând
institutorul Gheorghe Tomaras de la şcoala românească din Ohrida. De acum, prin intrigile
ţesute de clericii greci, a circulat cu insistenţă zvonul că Mărgărit obţinea protecţia diplomatică
în schimbul convertirii la catolicism, mai ales că sediul consulatului austriac se afla în clădirile
ordinului catolic lazarist din Bitolia19. În schimb, otomanii îl acuzau de activitate panslavistă,
pro-rusă şi în sprijinul mişcării naţionale bulgare20. Situaţia lui Apostol Mărgărit s-a reglementat
în 1870, datorită bunelor relaţii pe care reuşise să şi le facă în rândul înalţilor funcţionari otomani,
dar mai ales a respingerii de către România a unei alianţe cu Grecia, a înfiinţării Exarhatului
bulgar şi a regresului influenţei greceşti în Turcia europeană. Într-un fel, statul român intrase în
conflict deschis cu Patriarhia Ecumenică, pe tema averilor mănăstirilor închinate, care fuseseră
secularizate de Cuza, şi din care o parte constituiau bugetul şcolilor româneşti din Balcani21.

Pentru facilitarea înfiinţării de şcoli şi biserici în zonele locuite de români în Peninsula Bal-
canică, în 1860, la iniţiativa unor aromâni stabiliţi la nord de Dunăre, se înfiinţa, la Bucureşti, un
comitet macedo-român. Ulterior, după războiul de independenţă şi în contextul relansării activităţii
de sprijinire culturală a românilor din Balcani, la 23 septembrie 1879, la iniţiativa unor aromâni
care funcţionau în statul român, dar pe care originea îi chema să se ocupe îndeaproape de fraţii
lăsaţi în locurile lor natale, a fost înfiinţată, la Bucureşti, Societatea de cultură macedo-română,
sub preşedinţia mitropolitului primat Calinic, având ca secretar pe istoricul V.A. Urechia. Obiec-
tivele noii societăţi erau: 1. recunoaşterea societăţii ca persoană juridică; 2. întemeierea unei epis-
copii aromâneşti în legătură cu Biserica autocefală a României; 3. înfiinţarea unui internat pentru
bursierii din Turcia; 4. obţinerea unei subvenţii din partea Ministerului de Interne pentru publi-

18 Ion ARGINTEANU, Istoria românilor macedoneni…, pp. 284-285.
19 Ordinul misionar lazarist era o congregaţie de preoţi de mir fondat în 1625 la Paris, pentru a activa în

Orient. După loviturile primite în timpul revoluţiei franceze, începând cu 1830-1835, şi-a reluat activitatea în Orient,
prin înfiinţarea, sub conducerea abatelui Jean Faveyrial, a unor centre misionare la Bitolia şi Kavala şi a unor capele
la Salonic, Kilkis, Ghevghelia şi Gianitsa, care să activeze în special în comunităţile de bulgari (M.D. PEYFUSS,
Chestiunea aromânească, p. 58).

20 M.D. PEYFUSS, Chestiunea aromânească, pp. 42-45.
21 M.D. PEYFUSS, Chestiunea aromânească, pp. 48-49.
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caţiile Societăţii; 5. sprijin din partea Bisericii pentru propagandă şi atragerea de noi membri. De
altfel, în manifestul lansat cu această ocazie, se spunea către românii din Balcani: „Căutaţi-vă
drepturile ce le aveţi de la Dumnezeu: să aveţi bisericile şi şcoalele în limba voastră, fără să
vorbiţi de rău de vreun de altă limbă sau religiune şi fără să vă încăieraţi cu ei, că aşa vru Dum-
nezeu să fim toţi cu ce ne are dată el”22. 

Riposta din partea Patriarhiei Ecumenice faţă de manifestul de la Bucureşti a fost promptă.
La 8 decembrie 1879, patriarhul Ioachim al III-lea trimitea o scrisoare mitropolitului de Pelagonia
şi exarh al Macedoniei Superioare (urmaş al tronului patriarhal de la Ohrida, cu sediul la Bitolia),
prin care anunţa că, printr-un memoriu adresat Înaltei Porţi, a prevenit-o de „dezordinile şi pe-
ricolele care ameninţă statul şi biserica”, prin înfiinţarea Societăţii de la Bucureşti, şi punea în ve-
dere ierarhului ca bisericile şi şcolile „să nu fie încredinţate în mâini străine”, iar pentru aceasta
să lucreze împreună cu autorităţile locale otomane şi să vegheze „aşa încât biserica să fie la
adăpost de cele mai mici lucrări ale propagandei române”23.

Cu toate acestea, Societatea culturală macedo-română, recunoscută de statul român prin
decret regal, a ajutat în continuare, mai ales pe cei din Macedonia, prin: instruirea de tineri în se-
minariile din ţară, care apoi erau trimişi şi numiţi la bisericile din locurile natale; trimiterea de
cărţi bisericeşti în limba maternă; sprijinirea iniţiativelor cultural-educative; ridicarea şi susţinerea
construcţiilor de biserici24. Într-un scurt bilanţ, pentru perioada 1881-1911, Societatea românilor
macedoneni a trimis numeroase cărţi bisericeşti (1881), sprijinind editarea Apostolului şi Evan-
gheliei (1883-1890); a procurat odăjdii pentru bisericile din Ohrida, una dintre acestea fiind
reparată cu banii strânşi la Bucureşti (1899); s-a sprijinit financiar ridicarea bisericii din Cruşova
(1900); în 1905, a fost trimis un volum mare de carte bisericească, iar în 1911 biserica din Koriţa a
primit un sprijin financiar considerabil pentru construcţia din temelie. Din cele peste 60.000 de
cărţi în limba română trimise la românii din Balcani, parte dintre acestea au ajuns chiar şi la că-
lugării de la Muntele Athos25.

Dar, alături de susţinerea activităţii bisericeşti, în comunităţile româneşti au fost sprijinite
acţiunile cultural-educative, de la ridicarea de şcoli şi întreţinerea lor până la trimiterea de
manuale şi cărţi în limba maternă; mare parte din aceste şcoli funcţionând în jurul bisericilor şi
prin contribuţia nemijlocită a preoţilor români locali. Şcolile aromânilor erau strâns legate de ac-
tivitatea bisericească, unii preoţi fiind învăţători sau profesori slujind la diferite momente de re-
ferinţă din activitatea şcolară. Un exemplu, în acest sens, este slujba sfinţirii apei de către preotul
Haralambie Balamaci, directorul şcolii din Bitolia, cu ocazia începerii sesiunii de examene de la
sfârşitul anului şcolar 1899-1900, în vilaietele Monastir şi Ianina, la care a fost prezent însuşi mi-
nistrul Instrucţiunii publice şi Cultelor, Constantin C. Arion26.

Legătura dintre şcoală şi biserică era strânsă, după cum putem constata în conflictul iscat,
în timpul anului şcolar 1899-1900, la şcoala românească din Grabova, când mitropolitul grec al
locului a trimis o circulară pentru a fi citită în biserici, prin care cerea ca românii să nu-şi mai
trimită copiii să înveţe în limba maternă, în caz contrar fiind excomunicaţi. Totodată, mitropolitul
a interzis preotului să mai servească în casele românilor. 

Faţă de această situaţie, reprezentanţii diplomatici români au sugerat comunităţii aromâne
instruirea unui localnic în „slujba bisericească” la schitul românesc de la muntele Athos, pentru

22 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 54, p. 159; M.D. PEYFUSS, Chestiunea aromânească, p. 54.
23 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 56, pp. 161-162.
24 Ibidem, doc. 70, p. 180.
25 Comunitatea românească din oraşul Coritza, vilaetul Monastir (Macedonia), Bucureşti, 1912, pp. 114-119; Ion AR-

GINTEANU, Istoria românilor macedoneni, p. 289.
26 Şcoli şi biserici româneşti din Peninsula Balcanică, doc. 38, pp. 168-169.
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a fi hirotonit de un mitropolit grec pe seama parohiei din Grabova sau, prin recunoaşterea su-
premaţiei spirituale a Exarhului bulgar de la Constantinopol, să fie hirotonit de mitropolitul
bulgar de Ohrid sau Monastir (Bitolia)27.

În timpul războiului de independenţă din 1877-1878, şcolile şi bisericile româneşti din
Balcani au avut de suferit. Întrucât România participa la război alături de Rusia, Patriarhia Ecu-
menică a încercat să convingă Poarta că românii sunt în solda ruşilor. Consecinţa directă a fost că
autorităţile otomane au închis imediat toate şcolile şi au arestat pe învăţătorii români. Dar
revoltele grecilor în vestul Macedoniei şi din zona Olimpului i-a convins pe turci că este mai bine
să se folosească de rivalităţile naţionalităţilor din Imperiul lor, pentru a reuşi să reprime mişcările
de emancipare ce se dezvoltau tot mai mult, mai ales din partea grecilor, dornici a-şi alipi teritorii
din Turcia europeană28. 

Astfel, o mare parte din şcolile româneşti au fost redeschise şi au fost înfiinţate altele noi.
Ba, mai mult, la 12 septembrie 1878, vizirul Savet Paşa dădea un ordin prin care românii din
Epir, Tessalia şi Macedonia (sandjacul Tricala, cu vilaetele Ianina şi Salonic) aveau dreptul la
„deplina exercitare a cultului şi a învăţăturii şcolare” în limba proprie, dispoziţie care trebuia
respectată şi aplicată de toţi funcţionari civili imperiali29. La redactarea acestei reglementări
juridice participase şi profesorul Apostol Mărgărit30, care, ulterior, avea să fie numit de statul ro-
mân în fruntea noului „Inspectorat al şcolilor şi bisericilor” pentru aromânii din peninsula Bal-
canică, cu sediul la Bitolia. De fapt, noua reglementare otomană era rodul unor acţiuni multiple
întreprinse de Apostol Mărgărit, susţinut de guvernul liberal de la Bucureşti, pentru înfiinţarea
de şcoli şi organizarea unor activităţi culturale în limba română şi deschiderea unui consulat ro-
mânesc la Salonic, în contextul în care, după pacea de la Berlin, România câştigase o reputaţie in-
ternaţională, iar Turcia era direct interesată să şi-o apropie, pentru a stopa tendinţele expansioniste
ale Rusiei în Balcani. 

Faţă de astfel de reglementări, grecii au ripostat prin presiuni şi prin campanii militare
întreprinse de antarţi (partizani), locuitori ai statului turc, susţinuţi financiar şi militar de
statul grec, care urmăreau alipirea tuturor provinciilor ce aparţinuseră odinioară statului bi-
zantin. Dar şi aceşti antarţi greci erau mobilizaţi de Patriarhia Ecumenică şi mitropoliţii din
Peninsula Balcanică, care acţionau din punct de vedere canonic împotriva preoţilor aromâni
slujitori în limba maternă. Campaniile de „pedepsire” ale antarţilor, instigaţi de Patriarhia
Ecumenică, s-au înteţit mai ales după 1882, când Poarta a recunoscut românilor dreptul de a
se ruga în limba maternă31.

Tot ca o măsură de intimidare, Patriarhia Ecumenică emitea un ordin către mitropoliţii din
Macedonia şi Epir, prin care le cerea să întreprindă toate demersurile pentru a închide şcolile ro-
mâneşti şi a-i pedepsi pe preoţii români care slujesc în limba maternă. Urmare acestui ordin, au
fost o serie de persecuţii, până la asasinate, închideri de şcoli şi biserici, denunţuri calomnioase şi
procese. Grecii îi denunţau pe aromâni la autorităţile otomane că reprezintă un pericol la adresa
statului, rupeau cărţile tipărite în limba română, ostentativ, în pieţe publice, preoţii erau scoşi
din biserici, iar dacă nu se găseau preoţi greci, acestea erau închise. În astfel de situaţii, consecinţele
erau tragice. În regiunile în care nu existau şcoli, biserici sau preoţi români, românii naţionalişti
preferau să-şi lase copiii nebotezaţi decât să accepte să li se dea nume greceşti, bulgăreşti sau sâr-
beşti, de pe listele oficiale date de Patriarhia Ecumenică. Mai dureroase, pentru aromâni, erau

27 Şcoli şi biserici româneşti din Peninsula Balcanică, doc. 38, pp. 168-169.
28 M.D. PEYFUSS, Chestiunea aromânească, pp. 49-50.
29 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 53, p. 159.
30 Era născut în 1832, în Avdela, vilaetul Ianina, ca şi arhimandritul Averchie, 
31 „Episcopatul românilor macedoneni”, studiu apărut în Voinţa naţională, decembrie 1896, Bucureşti, 1897, p. 24.
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presiunile exercitate împotriva lor chiar de fraţii de sânge, care acceptau educaţia şi rugăciunea
în limba greacă, cunoscuţi drept grecomani32.

Conflictul pornit de grecii care nu vedeau cu ochi buni emanciparea românilor din Balcani
a escaladat, după 1887, când autorităţile otomane au recunoscut dreptul acestor supuşi de a
putea săvârşi slujbele în limba maternă, de pe cărţi de cult aprobate de Patriarhia Ecumenică şi
în biserici proprii. Practic, era o confirmare şi o generalizare, la nivelul întregului stat otoman, a
drepturilor recunoscute de Savet Paşa, în 1878, pentru românii din vilaetul de Salonic. Slujirea în
limba română cu unele cărţi provenite din ţară şi editate de Biserica Ortodoxă Română, acum
autocefală, a stârnit o serie şi mai înverşunată de persecuţii la adresa aromânilor. S-au înregistrat
altercaţii în lăcaşurile de cult, atunci când ierarhii greci încercau să afurisească de la altar pe cei
care foloseau limba română (Vlaho-clisura), mai ales pe slujitori (Papa Cosma din Moscopole
sau Papa Dimitrie Constantinescu din Grebena) sau au fost ordonate arestări, unii preoţi fiind
chiar maltrataţi. Dar românii nu au cedat, unii refuzând primirea Mirului de la Patriarhia Ecu-
menică, (preotul Dimitrie Constantinescu chiar s-a convertit la catolicism, fiind singurul cleric
român catolic) sau au făcut declaraţii de trecere sub jurisdicţia Exarhatului bulgar, după cum s-a
şi întâmplat în localităţile Cruşevo, Hrupiştea şi Kastoria33.

Riposta grecilor se datora libertăţii pe care autorităţile otomane o acordaseră aromânilor de
a se ruga în limba maternă. Iar reglementările juridice ale Înaltei Porţi nu erau respectate de Pa-
triarhia Ecumenică nici atunci când li se acorda aromânilor dreptul de a avea biserici proprii,
prin nerecunoaşterea din punct de vedere canonic a parohiilor şi parohilor. Grecii considerau că
Poarta nu poate satisface dorinţele românilor din Macedonia, Epir şi Tesalia, teritorii pe care le
revendicau şi credeau că le vor obţine prin negocieri potrivit tratatului de pace de la Berlin
(1878). Negocierile dintre turci şi greci, care trebuiau să hotărască asupra frontierei dintre Turcia
şi Grecia, trenau, ambele părţi încercând, prin presiuni, să rezolve problema. Turcia acorda
libertăţi naţionalităţilor, pentru ca astfel să stopeze tendinţele expansioniste greceşti, pe când
grecii trimiteau insurgenţii pentru a-i intimida pe locuitorii celor trei provincii să accepte intrarea
în graniţele statului grec.

Aşa se face că stoparea manifestărilor religioase aromâneşti din această zonă a fost şi mai
eficientă, atunci când Tessalia şi Arta au fost alipite, în 1881, statului grec. În acest mod, 300.000
de aromâni şi-au pierdut libertăţile câştigate în cadrul statului turc. De fapt, în aceste împrejurări,
românii, în frunte cu Apostol Mărgărit, au protestat către reprezentanţii Marilor Puteri aflaţi la
Constantinopol, înaintând memorii în care se opuneau cedării Tessaliei statului grec, mai ales că
acesta impusese o serie de taxe fârşeroţilor, crescători de oi. Din acest motiv, o parte dintre aceşti
crescători de oi au fost nevoiţi să se refugieze în spaţiul stăpânit de statul otoman, de pildă la Ko-
riţa, unde au pus bazele unei şcoli şi unei biserici, care au ridicat prestigiul comunităţii româneşti
din această localitate34. 

De fapt, pentru a contracara aplicarea ideii „Greciei mari”, Mărgărit, împreună cu alţi lideri
albanezi, a lansat manifestul pentru crearea unui stat albanez-macedonean autonom, ulterior,

32 Pe lângă presiunile fizice şi canonice la care erau supuşi românii, grecii încercau să şteargă din conştiinţa lo-
calnicilor orice nume legat de prezenţa aromânilor în acest ţinuturi. În acest sens, în martie 1886, consulul grec de la
Bitolia, Panurias scria lui Pikion, institutor grec în Kastoria (Macedonia), următoarele: „Sub raport etnologic,
elementul românesc este aproape necunoscut în Europa, de aceea, să ne ferim de a pronunţa sau de a aminti
cuvântul român. Astfel, în toate numirile care arată originea sau existenţa românilor, de exemplu Vlaho Clisura,
Vlaho Livada, trebuie scos cuvântul Vlaho şi să nu se scrie decât Clisura, Livada. Cuvântul român nu trebuie să fi-
gureze nicăieri”. Aceste idei erau propagate inclusiv în presa grecească din peninsula Balcanică şi România.

33 „Episcopatul românilor macedoneni”, pp. 24-25.
34 Comunitatea românească din Coritza, vilaetul Monastir (Macedonia), Bucureşti, 1912, pp. 11-13; M.D. PEYFUSS,

Chestiunea aromânească, pp. 57-58; Gheorghe ZBUCHEA, O istorie a românilor, p. 133.
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avansându-se chiar sugestia ca statul austriac să administreze această entitate. Astfel, se căutau
soluţii cât mai viabile pentru protejarea şi obţinerea drepturilor românilor, care se vedeau deja
împărţiţi în mai multe state balcanice35.

Situaţia complicată în care se aflaseră românii în timpul războiului din 1877-1878, repozi-
ţionarea României în Balcani, după pacea de la Berlin, din cauza atitudinii agresive a Rusiei, şi
căutarea unui sprijin în Austria, dar şi în contextul intimidărilor tot mai violente venite din
partea insurgenţilor şi prelaţilor greci, l-au determinat pe neobositul şi nerăbdătorul Mărgărit să
întreprindă ceva pentru obţinerea unei protecţii internaţionale. Mărgărit nu vedea cu ochi buni
lipsa de coerenţă în politica statului român faţă de cosângenii de la sud de Dunăre, cu un ministru
de externe, precum Vasile Boerescu (1879-1881), care, la înfiinţarea Societăţii macedo-române şi
anunţarea obiectivelor, afirmase că „nu va tolera altă politică, paralelă cu cea a guvernului”36.

Mărgărit apela a doua oară la misiunea diplomatică austriacă din Turcia, care se erija în
protectorul catolicilor din Imperiul Otoman. Era pentru a doua oară, în cazul lui Mărgărit, însă
de data aceasta protecţia internaţională trebuia găsită în formula convertirii la catolicism, ca o
garanţie de fidelitate pentru statul austriac. Iar acţiunea lui Mărgărit era una concertată, deoarece
el avea sprijinul unor oameni de cultură aromâni, conservatori ca şi ministrul Vasile Boerescu,
care funcţionau în ţară, precum Ion Caragiani37, profesor de limba greacă la Universitatea din
Iaşi, şi Mihai Obedenaru38, secretarul Legaţiei române din Roma, cel din urmă întreprinzând o
serie de intervenţii la Vatican, pentru unirea religioasă a aromânilor. Totul a început în 1878,
când, în virtutea legăturii pe care o avea cu abatele Faveyrial, Mărgărit a înfiinţat o şcoală primară
la Bitolia, care funcţiona într-o clădire închiriată de la ordinul catolic lazarist. Doi ani mai târziu,
în aceleaşi clădiri, a fost mutat gimnaziul românesc. Cum ordinul lazarist era sub protecţia
statului austriac, atunci a început să circule zvonul unirii românilor din Macedonia cu Roma.
Zvonul era confirmat de documentele diplomatice austriece, care detaliau acţiunile celor doi
aromâni din ţară. Fără nici o împuternicire din partea guvernului de la Bucureşti, cei doi aromâni
din ţară făceau demersuri pe lângă Curia papală, pentru subordonarea aromânilor la adminis-
tratorul apostolic din Turcia, episcopul bulgar unit de Kilkis, Nil Izvorov. Dar Roma cerea relaţii
de la superiorul lazariştilor de la Salonic, abatele Boneti. Din orgoliu personal, dar şi din motive
care aveau la bază situaţia din teren, acesta arăta că episcopul unit bulgar nu putea fi capabil de
a-i aduce pe aromâni în Biserica catolică. În schimb, Boneti propunea instalarea unui misionar
catolic în oraşul Metzovo (Aminciu), unde se afla deja un arhimandrit român autonom de Con-
stantinopol şi care putea fi mai uşor convins pentru cauza catolică. La planul catolic, a lucrat in-
clusiv profesorul Caragiani, care, ajutat de Mărgărit, a mers personal în munţii Pindului, pentru
a pleda în favoarea convertirii. Dar, la acţiunea de convertire, în opinia Vaticanului, era nevoie
de implicarea statului austriac. În schimb, acesta nu accepta să-şi pericliteze poziţia în Peninsula
Balcanică, doar pentru a declanşa o campanie de convertire la catolicism. Cu toate acestea, în au-
gust 1882, ministrul de externe român, Dimitrie A. Sturdza, liberal, germanofil şi filocatolic, ma-
nifesta interes pentru planul de catolicizare, considerând că Austria, ca protectoare a catolicilor,
trebuie să se implice mai mult, deoarece numai convertirea „îi fereşte pe români de slavism”.
Dar fanatismul ministrului Sturdza era spulberat de părerile formulate chiar de unii catolici,

35 M.D. Peyfuss, Chestiunea aromânească, p. 62.
36 M.D. Peyfuss, Chestiunea aromânească, p. 55.
37 Născut în Avdela, a trăit între 1841-1921; a fost membru al Societăţii Junimea şi membru fondator al

Academiei Române.
38 A trăit între 1839-1885; a fost medic şi diplomat, avea studii la Paris, unde în 1866 a obţinut doctoratul în

medicină; în 1874, când ministrul de externe al României era Vasile Boerescu, a intrat în diplomaţie, ca secretar de
legaţie la Roma şi Constantinopol, apoi a ocupat postul ministru plenipotenţiar la Atena; din 1871 a fost membru co-
respondent al Academiei Române.
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precum episcopul Ignatio Paoli de Bucureşti, care susţinea că, în Turcia, catolicismul nu avea
nici o şansă de succes39.

Astfel, puţinele succese obţinute de campania lui Mărgărit şi Caragiani au fost obţinute fără
sprijinul autorităţilor austriece şi doar pentru o scurtă perioadă de timp. În 1883, aproape jumătate
din locuitorii români ai localităţii Perivoli, în frunte cu preotul Dimitrie Constantinescu, au
acceptat supremaţia Papei, iar în 1885, s-au mai înregistrat câteva cazuri de convertiri, primite cu
simpatie de către Franţa. Acestea însă nu au fost de durată, la puţin timp convertiţii revenind la
Ortodoxie, cum a fost în cazul Perivoli, unde numai preotul Constantinescu mai recunoştea su-
premaţia papală.

Un episod ciudat s-a întâmplat la Maloviştea, lângă Bitolia. În 1886, partida românească că-
pătase o preponderenţă asupra şcolii din localitate, reuşind să o preia. Ca ripostă, mitropolitul
grec a intrat în localitate, însoţit de jandarmi, reocupând şcoala şi incendiind ostentativ toate
cărţile româneşti. Mulţimea indignată s-a năpustit asupra prelatului, smulgându-i barba. Au
urmat arestările, care au fost întâmpinate de proteste ale românilor din localitate şi împrejurimi.
Dar românii au mers mai departe, prin adeziune scrisă, anunţând pe valiul otoman de la Bitolia
şi pe superiorul lazariştilor că se convertesc la catolicism. În această situaţie, mitropolitul a cedat,
înapoindu-le şcoala românilor şi totul a revenit la normal40.

Insuccesul convertirilor la catolicism şi lipsa sprijinului austriac pe care miza Mărgărit l-au
determinat pe acesta să caute sprijin la consulatele Franţei şi Italiei. Prima încerca să-şi regăsească
o influenţă în Balcani, pe când a doua privea tot mai insistent asupra spaţiului albanez. Însă, nici
una dintre acestea nu erau dispuse să-l sprijine pe Mărgărit.

Cu toate acestea, Mărgărit susţinea în continuare că trebuie făcut orice pentru scoaterea
aromânilor de sub influenţa prelaţilor greci. Pentru o scurtă perioadă de timp, avea să beneficieze
de suportul statului român, care, de acum, ca Regat recunoscut pe plan internaţional, era tot mai
angajat alături de Germania sau Austria.

Dar dezideratele românilor sud-dunăreni nu puteau fi atinse, atâta vreme cât aceştia erau
recunoscuţi în cadrul milletului grecesc, deci ca locuitori greci, în faţa autorităţilor otomane. Iar
la această situaţie, se adăuga refuzul categoric ce venea de la Patriarhia Ecumenică, însoţit uneori
de presiuni şi conflicte declanşate de greci. Faţă de această situaţie, reprezentanţii oficiali români
au recurs la negocieri cu autorităţile otomane, pentru recunoaşterea exercitării cultului şi învăţă-
mântului în limba aromânilor. Multe dintre autorizaţiile de funcţionare a şcolilor şi bisericilor
pentru aromâni erau obţinute individual, prin decret semnat de sultan, în urma intervenţiilor re-
prezentanţilor diplomatici ai României la Poartă. Dar nici acestea nu erau respectate de locuitorii
greci, după cum putem constata în memoriul locuitorilor din Perlepe, Macedonia, din 6/18 no-
iembrie 1887, către ministrul român al Instrucţiunii publice: „În oraşul nostru se opun [grecii,
n.n.] din toate forţele ca românismul aici să nu progreseze, cu atât mai mult cu cât ei ştiu că
biserica comunală, singura din toate existente în Macedonia, aparţine de fapt românilor, deoarece
în firmanul ce M.S. Sultanul ne-a liberat pentru construirea ei se zice că biserica este românească,
vlah-clisesi, nicidecum orum-clisesi, cum se zice îndeobşte în firmanele liberate pentru bisericile
creştin-ortodoxe. De aceea, partizanii grecismului se tem ca nu cumva românismul aici să se în-
tărească mai mult”41. 

Aceste libertăţi individuale erau obţinute mai ales la cererea localnicilor, după cum putem
constata din petiţia aromânilor din Oşiani, Macedonia, datată 10 noiembrie 1895, adresată con-
sulului român de la Salonic: „Subsemnaţii preoţii comunei Oşiani, judeţul Ghevghelia, vă rugăm

39 M.D. PEYFUSS, Chestiunea aromânească, pp. 58-59.
40 M.D. PEYFUSS, Chestiunea aromânească, p. 60.
41 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 16, pp. 118-119.
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să binevoiţi a interveni la locurile competente a ni se da la fiecare salarii, cât va crede de cuviinţă
guvernul român, [chiar] şi cu toate piedicile opuse de grecomani; vom începe a face toate serviciile
divine, în biserica comunei noastre în limba noastră maternă, română, precum şi în şcoală vom
introduce limba română cu darul lui Dumnezeu, cu voinţa naţională şi sacrificiile noastre şi să
ştiţi că, dacă comuna noastră, care este centrul, va adopta limba română în biserică şi şcoală,
[atunci] toate comunele vecine ne vor însoţi”42.

La fel se proceda pentru ridicarea unor biserici de către comunităţile de aromâni din graniţele
Turciei. La 20 februarie 1897, Take Mărgărit, reprezentantul şcolilor şi bisericilor româneşti de la
Constantinopol, se adresa ministrului Instrucţiunii, în problema ridicării bisericii din Cruşova,
Macedonia, la iniţiativa comunităţii aromâne locale. Acesta arăta că, începând cu data de 15
martie, trebuie să înceapă lucrările de construcţie şi propunea ca şcoala să facă parte din incinta
noului locaş de cult, pentru „a se putea bucura de imunităţi”. Proiectul avea, astfel, nevoie de o
susţinere financiară din ţară, mai ales că putea ajunge „unul dintre cele mai mari centre româneşti
din Macedonia”43.

Dar încercările românilor de emancipare, mai ales de prezervare a identităţii etnice şi lin-
gvistice, în faţa campaniilor de grecizare iniţiate de Patriarhia Ecumenică, nu puteau fi acceptate
de purtătorii ideii naţionale elene din Imperiul otoman. Contrară era atitudinea mitropolitului
grec Procopie de Durazzo şi Mocra, care, la 29 august 1899 (praznicul Tăierii Capului Sf. Ioan
Botezătorul), îi cerea preotului român Spiridon Ngati din Elbasan, să se prezinte la sediul Mitro-
poliei, pentru a-l determina să renunţe la slujirea în limba maternă. Ziua acestei convocări a
coincis cu cea a inaugurării şcolii române din Elbasan, la care preotul menţionat era recunoscut
ca fondator, prin decret imperial otoman. Cererea arhiereului grec a inflamat asistenţa prezentă
la evenimentul de la Elbasan, preotul fiind încurajat să nu renunţe a sluji în limba maternă, în bi-
serica Sf. Nicolae din mahalaua lor, iar membrii comunităţii au declarat că nu-l recunosc ca şef
spiritual pe mitropolit. Pentru a evita tensiunile, autorităţile otomane l-au obligat pe preot să
răspundă convocării, „zicându-i că nu i se va întâmpla nici un rău”. Preotul, însoţit de fratele său
şi institutorul Petre Danisca, s-a prezentat la Mitropolie. Aici, preotul român a fost „maltratat” şi
presat să renunţe la calitatea de „preot român”, în schimbul unei „recompense anuale” de 24 lire
otomane, altfel „va fi exilat şi oprit pe viaţă de a mai oficia în bisericile ortodoxe”. În acelaşi
timp, reprezentanţii comunităţii româneşti din Elbasan s-au adresat autorităţilor otomane, fă-
cându-le cunoscut că nu-l recunosc pe mitropolitul grec drept şef religios şi, conform iradelei im-
periale din 6 mai 1898, prelatul grec nu poate avea nici o înrâurire asupra preotului lor.

În final, autorităţile otomane au acceptat ca preotul Ngati să slujească în continuare în limba
maternă, dar numai după ce cărţile de cult erau acceptate de Patriarhia Ecumenică44.

Soluţia propusă de autorităţile otomane era în concordanţă cu dispoziţia lui Abdul Kerim
Paşa, guvernatorul general al vilaietului Monastir, din 6 mai 1898, care prevedea: Consiliul Ad-
ministrativ al vilaietului Monastir, luând în cercetare cele două petiţiuni sub nr. 1313 şi 1314din
9 martie, una a preotului Ngati şi a doua a românilor din Elbasan, a decis ca românii de acolo să
aibă dreptul de a citi în bisericile lor în româneşte, cu condiţiunea însă ca acele cărţi bisericeşti să
fie vizate de Patriarhie, şi ca mitropolitul grec să nu aibă nici un drept de a-i supăra pe români şi
pe preotul lor Ngati”. Am văzut că mitropolitul grec încerca, prin presiuni, să-l determine pe
preotul Ngati să plece, dar cum scandalul a luat amploare, iar autorităţile otomane au soluţionat
litigiul în baza reglementării dată de guvernator, mai rămânea problema ocupării lăcaşului de
cult, în care slujise preotul român. Aceasta, deoarece, din cele 110 familii de români din jurul bi-

42 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 21, pp. 122-124.
43 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 28, pp. 133-134.
44 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 31, pp. 146-147.
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sericii Sf. Nicolae, doar 40 îşi manifestau sentimentele româneşti, celelalte fiind în expectativă
sau chiar sub influenţa mitropolitului grec, manifestându-se ca grecomani. Cu toate acestea, prin
ordin al marelui vizir de la Constantinopol, preotul Ngati putea sluji în limba maternă în biserica
Sf. Nicolae din Elbasan, fără nici un impediment45.

În pofida presiunilor venite din partea grecilor, statistica bisericilor româneşti din comuni-
tăţile de români din Turcia europeană era încurajatoare. În septembrie-decembrie 1897, situaţia
personalului clerical al bisericilor româneşti din Macedonia, Epir şi Albania era următoarea:
Vlaho-Clisura cu doi preoţi şi doi cântăreţi; Cruşova cu trei preoţi şi doi cântăreţi, Gopeş cu trei
preoţi şi doi cântăreţi; Moloviştea cu un preot şi un cântăreţ; Mirihova, cu un preot şi un cântăreţ;
Veria-Selia cu doi preoţi; Veria-Xirolivad cu un preot; Fetiţa-Gramaticova cu un preot; Hrupişte
cu un preot şi un cântăreţ; Huma cu un preot; Oşani cu un protopop, un iconom şi trei preoţi;
Liumniţa cu un preot; Birislav cu doi preoţi şi un cântăreţ; Lugunţa cu un preot şi doi cântăreţi;
Livezi cu un preot-iconom; Giumaia cu un arhimandrit; Moscopole cu un preot şi un cântăreţ;
Şipsca cu un preot; Nicea cu un preot; Elbasan cu un preot; Durazzo cu un preot şi un iconom;
Turia (Crana) cu un preot; Perivoli cu un preot şi un cântăreţ; Avdela cu cu un preot; Samarina
cu un preot; Ohrida, loc vacant de preot. Salariile preoţilor, care erau în număr de 35, variau
între 20.000 şi 50.000 lei, o excepţie fiind în cazul preotului Nicolae Cornătescu din Cruşova,
care, deţinând şi funcţia de preşedinte al comunităţii, avea salariul de 90.000 lei. Cântăreţii aveau
între 15.000 şi 20.000 de lei. În total pentru lunile septembrie – decembrie 1897, statul român
acordase subvenţii de 6660 de lei46.

Ulterior, între 1899-1901, statul român prevăzuse în buget pentru următoarele posturi de
preoţi şi cântăreţi din comunităţile de aromâni din Turcia europeană: circumscripţia Salonic:
Birislav şi Huma cu câte doi preoţi şi un cântăreţ; Cupa, Poroia, Giumaia de Sus, Doliani, Veria
Xirolivad şi Livezi cu câte un preot, Fetiţa-Gramaticova şi Hrupişte, cu câte un preot şi un
cântăreţ, Liumniţa şi Veria-Selia cu câte doi preoţi, Lugunţa şi Vlaho-Clisura cu câte doi preoţi şi
doi cântăreţi, Oşani cu cinci preoţi; circumscripţia Bitolia: Cociani cu Lipopelţi (o parohie) şi
Perlepe cu câte un preot, Cruşova cu doi preoţi şi doi cântăreţi, Gopeş cu trei preoţi, un cântăreţ
şi doi preoţi pensionari, Moloviştea cu doi preoţi şi un cântăreţ, Murihova cu un preot şi un cân-
tăreţ, Ohrida cu trei preoţi şi un cântăreţ; circumscripţia Epir: Avdela Grebena cu un preot şi un
cântăreţ, Perivoli-Grebena cu un preot institutor şi un cântăreţ, Samarina Vlahoiani cu un preot
şi Turia (Crana) cu un preot şi un cântăreţ; circumscripţia Albania: Covaia şi Durazzo cu câte doi
preoţi, Elbasan, Moscopole, Nicea, Pleasa, Şipsca şi Berat cu câte un preot47. În total, erau 55 de
salarii şi pensii de preot, dar care nu au fost constante în această perioadă, multe din posturi
fiind vacante. Comparativ cu anul 1897 numărul posturilor de preoţi crescuse cu 20, dar nu toate
erau ocupate, ci aveau salarii alocate la bugetul aşezămintelor româneşti din Balcani.

Situaţia s-a schimbat la reforma învăţământului, declanşată în România de ministrul Spiru
Haret, care avea să aducă un suflu nou printre şcolile şi bisericile din Balcani. Mai întâi, în 1902,
ministrul Haret a desfiinţat Inspectoratul general al şcolilor şi bisericilor, din vremea guvernării
conservatoare, în locul său, înfiinţând tot un organism al guvernului român, cu titulatura de
„Administraţia şcolilor şi bisericilor”, condus de G.C. Ionescu. Măsura ministrului român era
motivată, pe de o parte, de conflictul care izbucnise între Apostol Mărgărit şi o parte a personalului
didactic, declanşat tot în timpul guvernării conservatoare, iar pe de altă parte, de o eficientizare
a activităţii educative şi bisericeşti, în contextul reformelor din ţară. În urma modificărilor între-

45 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 32, pp. 147-149.
46 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 30, pp. 143-146.
47 Raport adresat Majestăţii sale regelui de către dl. Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice asupra stării actuale a

chestiei şcoalelor şi bisericilor române din străinătate, Bucureşti, Institutul de arte grafice Carol Göbl, 1901, pp. 23-26.
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prinse de Spiru Haret, între 1903-1904, pentru românii din Peninsula Balcanică, se slujea în limba
maternă în următoarele biserici: Pleasa, Nicea, Şipsca, Elbasan şi Moscopole, în circumscripţia
Albania, deservite de 5 preoţi; Cruşova, Gopeş, Hrupiştea, Ohrida, Vlaho-Clisura, în circumscripţia
Bitolia, deservite de 11 preoţi; Avdela-Grebena, Perivoli-Grebena şi Turia în circumscripţia Epir,
deservite de 5 preoţi; Doliani, Liumniţa, Huma, Lunguţa, Oşani, Murihova, Livezi, Cupa şi Fetiţa,
în circumscripţia Salonic, deservite de 22 preoţi. În total, erau 43 de preoţi salarizaţi de statul
român, într-un buget care prevedea bursele acordate în ţară şi care însuma 335.000 de lei.

Revolta grecilor din Macedonia (1903) şi campaniile întreprinse de antarţii greci împotriva
aromânilor, pentru alipirea unor provincii la statul grec, au adus autorităţile române într-un
conflict diplomatic atât cu Grecia, cât şi cu Turcia. Diplomaţia românească, cu sprijinul celei
germane, austriece şi italiene, tot mai influente la Constantinopol, a determinat autorităţile
turceşti să ofere garanţii pentru aromâni. Prin iradeaua imperială din 9/22 mai 1905, sultanul
recunoştea milletul vlah, oferind aromânilor drepturi egale cu ceilalţi nemulsulmani, prin folo-
sirea limbii materne în instituţiile educative şi bisericeşti, posibilitatea de a înfiinţa altele, cât şi
accederea la conducerea administrativă a localităţilor în care se aflau şi chiar de a le conduce,
prin muhtari (primari). A doua zi, ministrul otoman al justiţiei şi cultelor trimitea patriarhului
ecumenic o scrisoare, prin care îl înştiinţa de acordarea, pentru aromânii din statul turc, a drep-
tului de a folosi, fără nici un impediment, limba maternă în bisericile în care slujesc preoţii lor,
sub orânduirea canonică a Patriarhiei Ecumenice. Practic, noile norme otomane recunoşteau
cele 76 de comunităţi civile de români, constituite în cursul anului 1904, în graniţele statului
turc. În ţară, guvernul a dispus baterea unor monede cu chipurile miniştrilor şi reprezentanţilor
români de la Constantinopol, conservatorii exploatând astfel momentul istoric, ca pe o mare
realizare politică a guvernării lor48.

La emiterea iradelei imperiale, comunităţile româneşti nou constituite au întocmit un regu-
lament, în care statuau atribuţiile administrative, educaţionale şi bisericeşti. În privinţa organizării
bisericeşti, la art. 12, era prevăzut: „Epitropia bisericească are, sub supravegherea sa, personalul
clerical, îngrijeşte de bunăstarea bisericii, de înfrumuseţarea ei etc., de întrebuinţarea fondurilor,
ţinând conturi regulate de veniturile şi cheltuielile ei; ea va lua măsurile necesare pentru ajutorarea
săracilor din comunitatea română, mai ales cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, Paşti etc., înzestrând
fete sărace şi ajutând pe elevii săraci etc.”. La art. 13 se preciza că veniturile bisericii se constituiau
din ajutoarele membrilor comunităţii şi din veniturile proprietăţilor. Aceeaşi epitropie deţinea
un registru de evidenţă pentru naşteri, căsătorii şi decese (art. 14)49.

Decizia autorităţilor otomane nu a fost bine primită de membrii comunităţii greceşti şi Pa-
triarhia Ecumenică din Imperiu. Patriarhul ecumenic a mers personal la Marele Vizir pentru a-i
cere revocarea documentului şi revenirea la situaţia statuată în vremea sultanului Mahomed al
II-lea50. Potrivit rapoartelor consulului român de la Salonic, aflăm că grupurile de antarţi greci au
întreprins campanii în vilaetul Salonic, „răspândind teroarea în comunele locuite de români.
Pretutindeni, se spunea în raportul diplomatic, preoţii şi profesorii români sunt ameninţaţi cu
moartea, dacă nu vor înceta de a întrebuinţa limba română, dacă nu vor închide şcolile şi bisericile
şi dacă nu vor trece de partea grecilor […] Chiar aici, în Salonic, grecii îndrăznesc să ameninţe pe
români că vor fi exterminaţi cu desăvârşire, dacă, cu ocazia recensământului, vor declara că sunt
români, iar nu greci”51.

48 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 79, pp. 192, 80, pp. 192-193; Cornilie SĂBĂREANU, Drepturile românilor
din Macedonia la Biserica naţională, ediţia a doua, Bucureşti, 1906, p. 16; M.D. PEYFUSS, Chestiunea aromânească, pp. 89-90.

49 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 84, p. 200.
50 M.D. PEYFUSS, Chestiunea aromânească, pp. 91-92.
51 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 81, pp. 193.
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Campaniile antarţilor erau asemănătoare, inclusiv în zona Monastirului. Prin scrisori trimise
lui Apostol Hagi-Gogu, şeful comunităţii româneşti din Veria, căpitanul grec Kostas Acritas îi
cerea să-i oblige pe credincioşii români, care îşi neagă originea greacă, să nu-şi mai trimită copiii
la „şcolile propagandistice româneşti”; să închidă şcolile româneşti de la Veria, Doliani şi Călive,
„căci nu există români”; să declare „în mod oficial şi pe faţă originea grecească şi să contribuie să
fie aşa cum au fost: greci”; să ardă în faţa credincioşilor săi cărţile româneşti, atât bisericeşti, cât
şi şcolare, pentru ca, astfel, să-şi recunoască greşeala şi nedreptatea ce le-o făcuse credincioşilor,
de toate acestea urmând a fi înştiinţat însuşi căpitanul antarţilor, în termen de cinci zile.

De asemenea, într-un manifest lansat, la 4 mai 1905, acelaşi insurgent grec îşi justifica cam-
paniile militare, pe zisa origine grecească a locuitorilor care îşi spun aromâni: „[…] Aveţi vreo
relaţie cu românii? Ce însemnează că limba voastră seamănă cu a lor? Sângele vostru este pur
grecesc; cine a păstrat până acum religia voastră? Patriarhul şi arhiereii. De ce lăsaţi limba gre-
cească, care este cea mai frumoasă şi stimată limbă? Sau aţi făcut-o pentru câteva parale ce vă
dau românii şi vindeţi credinţa şi patria voastră, ce au respectat-o până acum părinţii şi strămoşii
voştri? Românii fac aceasta ca să vânză la alţii, dar noi nu vom lăsa ca să vină să facă această ne-
dreptate; pentru aceasta am venit noi ca, împreună cu bulgarii, să pedepsim şi pe trădătorii
români, spre a salva pe elino-vlahi. Am trecut la stânele voastre şi am îngrijit oamenii voştri, plă-
tind tot ce am luat şi vă preavizăm, deoarece ne doare inima ca să începem pedepsele cu fraţii
noştri aromâni. Vă dăm acest consiliu: să goniţi pe institutorii români şi preoţii care citesc româ-
neşte, să vă întoarceţi la credinţa părinţilor voştri şi să cereţi protecţie de la noi, în contra oricărui
va îndrăzni să vă atingă (să vă facă rău). Suntem, sus la munte, în număr de 500 şi avem şi pe
Dumnezeu împreună cu noi, căci cerem dreptate. Dacă, în câteva zile, nu vă conformaţi cu cele
ce vă ordonăm, vă vom pedepsi cum se pedepsesc trădătorii şi vom începe cu şefii, institutorii şi
preoţii, ca să vă salvăm de ceilalţi. Cerem răspuns pentru Doliani de la Hagi Gogu, institutori şi
preoţi. […] În caz contrar, ne vom răzbuna. După câteva zile, vom trece încă o dată ca să vedem
ce aţi făcut”52.

Au fost situaţii în care antarţii greci au trecut la represalii. Potrivit raportului întocmit de
însărcinatul cu afaceri român la Constantinopol, aflăm că, pe 20 iulie 1905, o bandă de antarţi
greci, în număr de 80, a încercuit comuna Pleasa, de lângă Koriţa, locuită exclusiv de români,
pentru a nu mai intra/ieşi nimeni, după care au descins la casa preotului român Anastase, so-
mându-l să predea cărţile bisericeşti româneşti abia sosite de la Monastir. Iniţial, preotul s-a
opus, dar, sub ameninţarea uciderii, atunci a acceptat. Antarţii au intrat în biserică, au luat cărţile
şi le-au ars în faţa lăcaşului de cult. Aceiaşi greci l-au ameninţat cu moartea pe preotul român, să
nu mai continue a-şi trimite copii la şcoala românească şi să mai citească în limba română în bi-
serică. La fel s-a procedat în cazul muhtarului (primarului) român53.

Pe de altă parte, Patriarhia Ecumenică refuza cu obstinaţie recunoaşterea comunităţii confe-
sionale româneşti, după recunoaşterea celei etnice de către autorităţile otomane. Fanarul considera
că românii din Balcani nu au origine comună cu cei de la nord de Dunăre. Acesta era argumentul
suprem adus în faţa românilor, care îşi revendicau autonomia confesională, aşa cum aveau sârbii
şi grecii la Skopje; deci, două autorităţi episcopale ortodoxe diferenţiate etnic în acelaşi oraş54.
Tot românii invocau aplicarea canonului 34 Apostolic care le permitea să revendice organizarea
bisericească proprie, în comuniune cu Patriarhia Ecumenică.

Cu toate campaniile insurgenţilor greci operate împotriva aromânilor, situaţia statistică a
lăcaşurilor de cult aromâne, în 1912, în Turcia europeană (Albania, Macedonia şi nordul Greciei

52 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 81, pp. 194-195.
53 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 81, pp. 196.
54 Cornilie SĂBĂREANU, Drepturile românilor, pp. 17-19.
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de astăzi) era următoarea: în circumscripţia Bitolia, oraşul Bitolia avea o biserică, 3 preoţi, 4
cântăreţi; Cruşova, Gopeş, Paticina şi Vlaho-Klissura, cu câte o biserică, 1 preot şi un cântăreţ;
Molovişte şi Nevesca, cu câte o biserică, un preot, doi cântăreţi; Ohrida, o biserică, doi preoţi, doi
cântăreţi; Resna, o biserică şi un preot, fără cântăreţ; circumscripţia Koriţa, parohiile Koriţa, cu o
biserică, un preot şi doi cântăreţi; apoi Pleasa, Nicea şi Hrupişte cu câte o biserică, un preot şi un
cântăreţ, iar Lanca şi Şipşca cu câte o biserică, un preot, fără cântăreţ; circumscripţia Berat, cu pa-
rohiile Grabova şi Elbasan cu câte o biserică, doi preoţi şi doi cântăreţi; circumscripţia Grebena, cu
parohiile Avdela şi Turia cu câte o biserică, un preot şi un cântăreţ; apoi Avdela-Grebena, cu o
biserică, un preot şi doi cântăreţ; Perivoli cu o biserică, fără preot şi un cântăreţ; Perivoli-Grebena
cu o biserică, doi preoţi şi fără cântăreţ; circumscripţia Salonic, cu parohiile Salonic cu o biserică,
un preot şi 14 cântăreţi; Cândrova, Doliani, Poroi, Petrici şi Veria-Marusha cu câte o biserică, un
preot şi fără cântăreţ; Fetiţa şi Veria-Xirolivad câte o biserică, un preot şi un cântăreţ; Giumaia de
Sus cu o biserică, doi preoţi şi un cântăreţ; Veria-Selia cu o biserică, trei preoţi şi un cântăreţ; Vo-
dena cu o biserică, fără preot şi cântăreţ; circumscripţia Ghevgheli cu parohiile Birislav, Cupa,
Huma şi Tzarna-Reca cu câte o biserică, un preot şi doi cântăreţi; Ghevgheli cu o biserică, un
preot şi fără cântăreţ; Livezi cu o biserică, patru preoţi şi trei cântăreţi; Liuminiţa şi Lugunţa, cu
câte o biserică, doi preoţi şi doi cântăreţi şi Oşani cu o biserică, patru preoţi şi patru cântăreţi; cir-
cumscripţia Usküb (Skopje) cu parohiile Coceani, Cumanovo şi Usküb cu câte o biserică, un preot
şi un cântăreţ şi Koprulu (Veles) cu o biserică, fără preot şi un cântăreţ; circumscripţia Ianina cu
parohia Laca cu o biserică, un preot şi fără cântăreţ. În total, erau 47 de biserici, 61 de preoţi şi 70
de cântăreţi55.

În pragul declanşării războiului balcanic, în 1912, bandele de antarţi, apoi trupele regulate
greceşti, întreprindeau campanii numeroase în zona Macedoniei, vilaetele Salonic şi Ianina, în
scopul determinării populaţiei locale de a se revolta împotriva statului turc şi pentru alipirea
provinciei la Grecia. În timpul acestor campanii, românii au avut de suferit, atât pentru faptul că
refuzau să accepte educaţia şi cultul în limba greacă, dar şi pentru faptul că se considerau supuşi
turci. Alături de institutorii şi personalităţile din comunităţile de români, au avut de suferit şi
preoţii, cu bisericile în care slujeau. De pildă, biserica românească din Veria a fost jefuită, i s-a
luat clopotul pentru a fi dus la biserica grecească, după ce preotul Gheorghe a fost obligat să
predea cheile; la biserica din Doliani, au fost trimişi preoţi greci, în locul românilor; biserica şi
şcoala din satul Turia au fost confiscate prin forţă şi intimidare şi date localnicilor greci, iar
preotul român torturat, pentru a se duce de „bunăvoie” la mitropolitul de Grebena şi a-i cere ier-
tare, după cum aflăm din declaraţiile unor martori oculari către ministrul român al Instrucţiunii:
„Prima lor grijă [a antarţilor, n.n.] a fost să ne ocupe biserica, unde a oficiat liturghia cu preoţi
greci, pentru victoria armatelor greceşti. După terminarea liturghiei, au scos afară din biserică
toate cărţile bisericeşti în limba română şi le-au ars. Pe urmă, s-au împrăştiat prin comună,
dându-se la chefuri şi orgii, terorizând pe români şi umblând să găsească pe institutoarele române
şi fetele românilor, ca să le necinstească”56.

În ceea ce priveşte situaţia aromânilor din statele formate pe ruinele imperiului otoman,
aceasta era complet diferită. Dacă autorităţile otomane autorizau folosirea limbii materne în edu-
caţie şi cultul creştin, nu la fel procedau, de pildă, autorităţile bulgare. Aromânii din statul bulgar
erau nevoiţi să frecventeze bisericile greceşti sau bulgăreşti, cele din urmă fiind chiar în schismă
cu Patriarhia Ecumenică. 

Dificilă era situaţia românilor din Turtucaia. În această localitate, românii se plângeau
consulului român de la Rusciuc, în septembrie 1901, de „persecuţiunile pe care, zilnic, le îndură

55 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 111, pp. 244-246.
56 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 81-84, 98, pp. 248-256, 285-287.
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de la bulgari”, în sensul că îi împiedica să-şi trimită copiii la şcoala românească şi că le-a fost
luată biserica ridicată de ei. Lăcaşul fusese ridicat în 1863, pe cheltuiala românilor din Turtucaia,
în locul uneia mai vechi, pe terenul „moştenit de la strămoşi”, iar alături fusese construită o
clădire pentru şcoală, care rezistase până în 1879. După 1866, în localitate a apărut un învăţător
bulgar, care a ridicat o şcoală pentru cele 8-10 familii de bulgari din localitate. Ulterior, acesta
fost hirotonit preot, dar, cum nu avea biserică, a rugat comunitatea românească să ofere strana
stângă, pentru un cântăreţ care să ajute la slujirea în limba bulgară. 

După războiul din 1877-1878, când Bulgaria a obţinut autonomia, parohia românească din
Turtucaia rămăsese cu un singur preot din trei, ceilalţi doi fiind numiţi la Silistra şi Ostrov. După
1880, elementul etnic bulgar s-a întărit, mai ales prin numirea în Turtucaia a unui locţiitor de ar-
hiereu şi a unui preot instruit în Rusia. Locţiitorul bulgar a apelat la sprijinul mitropolitului de
Rusciuk, care, personal, s-a ocupat ca românii, cu toate protestele lor, să fie obligaţi să cedeze
strana dreaptă, sub motivul că acum se află în statul bulgar, care le oferă dreptul de a mai sluji în
limba română. În 1899, preotul român a decedat, pentru români slujind acum preotul bulgar,
care venise iniţial în Turtucaia. Puţin a lipsit ca, la anul 1900 ca românii să fie scoşi definitiv din
biserica pe care o ridicaseră şi o aveau de atâta timp, iar cărţile de cult să le fie confiscate. Această
nedreptate a fost completată cu percheziţii şi arestări, la frecventele razii ale forţelor de ordine
bulgare, care îi acuzau pe români că susţin comitete secrete de luptă împotriva statului bulgar.
Intimidările din partea autorităţilor laice au fost urmate de refuzul categoric al mitropolitului de
a face dreptate şi chiar cu sugestia ca, pentru slujirea în limba română, aceştia să plece în
Dobrogea. Indiferenţa mitropolitului bulgar s-a manifestat inclusiv atunci când românii au ame-
ninţat cu trecerea la credinţa catolică57.

Situaţia românilor era extrem de gravă, după cum o descria consulul român de la Sofia,
într-un raport din 12/25 februarie 1904: „Guvernul bulgar, cunoscând importanţa pentru ele-
mentul românesc a cultului pentru limba maternă, în mod constant, a căutat a slăbi caracterul
etnic al românilor din Principat, bulgarizând bisericile române de prin sate sau oraşe. Cea din
urmă lovitură contra elementului românesc din Principat a fost de a se răpi din mâna românilor
biserica românească din Turtucaia, clădită încă din timpul dominaţiunii turceşti, spre a se da mi-
norităţii bulgare din zisul oraş. Astăzi, în nici un oraş din Principat nu se mai găseşte o biserică
românească. Prin aceasta, elementul românesc din Bulgaria, mult mai numeros decât se spune în
statistica oficială bulgară, care recunoaşte a fi de 75.235, este, încetul cu încetul, ameninţat de a fi
deznaţionalizat. Sacrificiile enorme pe care statul român le-a făcut şi continuă a le face pentru ro-
mânii din Bulgaria, întreţinând şcolile din Sofia şi Turtucaia, nu pot corespunde pe deplin
scopului lor, dacă, pe de altă parte, nu se vor face oarecare sacrificii, mult mai mici, şi pentru clă-
direa şi întreţinerea unei biserici româneşti în Principat. Şi, deoarece Sofia este centrul vizitat
mai des şi mai regulat de elementele româneşti, nu numai din Bulgaria, dar şi din Serbia şi
Turcia, clădirea unei biserici româneşti aici este reclamată în mod imperios”. 

Aşa se face că românii, în lipsa unei biserici româneşti, pentru nu intra în cea bulgară, aflată
în schismă faţă de Patriarhia Ecumenică (din 1872), frecventau biserica grecească din Sofia, clădită
de guvernul grec, la iniţiativa regelui grec. De asemenea, în lipsa unei şcoli româneşti copiii ro-
mânilor frecventau şcolile greceşti58. Ulterior, la 16 martie 1911, comitetul şcolii româneşti din
Turtucaia cerea ministrului român al afacerilor străine alocarea unei sume de 25.000 lei, pentru
achiziţionarea unui teren în vederea construirii unei biserici în mahalaua românească din oraşul
de pe malul drept al Dunării. Totodată, românii de pe valea Dunării cereau autorităţilor româneşti
să intervină la guvernul bulgar, pentru a accepta numirea unui preot şi a unui dascăl român,

57 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 45, pp. 177-179.
58 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 47, pp. 180-182.
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care să săvârşească sfintele slujbe pentru românii lipsiţi de păstorire59. Situaţia comunităţii româ-
neşti din Turtucaia s-a îmbunătăţit după 1913, când oraşul a intrat în graniţele statului român, în
urma păcii de la Bucureşti.

În februarie 1900, s-a remarcat iniţiativa comunităţii aromâne din Sofia faţă de legaţia
română, pentru ridicarea unei biserici şi a unei şcoli, în parte, cu bani proprii. Reprezentanţii co-
munităţii propuneau ca terenul, care trebuia să fie situat cât mai central în capitala bulgară, să fie
cumpărat de statul român, atât pentru garanţia funcţionării instituţiilor vizate, cât mai ales pentru
protecţia diplomatică60.

Abia patru ani mai târziu, consulul român de la Sofia insista într-un raport diplomatic către
Bucureşti, pentru ridicarea grabnică a acestei biserici, pentru care negociase achiziţionarea unui
teren de 2459m2 – în zona centrală a capitalei bulgare, în apropierea celor mai multe locuinţe de
români. Totodată, acesta arăta că, pe terenul respectiv, poate fi ridicată o şcoală, alături de
locuinţa preotului slujitor. Costurile ridicării bisericii şi achiziţionării terenului, potrivit devizului,
se ridicau la aproximativ 65.000 lei, din care o parte erau strânşi de colonia română61.

La 13 martie 1904, ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Spiru Haret, răspundea Minis-
terului Afacerilor Externe că aprobase suma de 60.000 lei din bugetul alocat pentru „dotarea şi
mobilierul bisericilor ce se vor construi, îmbunătăţiri la şcolile din Sofia şi Turtucaia şi pentru
terminarea bisericii din Cruşova”62.

Biserica românească de la Sofia a fost ridicată între 1905-1908, cu sprijinul, în mare parte, al
Statului român. Numai că sfinţirea acesteia, proiectată pentru anul 1912, a fost amânată, deşi
personalul clerical fusese propus şi bugetat de ataşatul diplomatic român de la Sofia, iar cărţile
de cult fuseseră trimise din ţară. Inoportunitatea sfinţirii bisericii se datora schismei care exista
între Patriarhia Ecumenică şi Exarhatul bulgar, cu sediul la Constantinopol. Or, cum la sfinţirea
bisericii româneşti de la Sofia era nevoie de invitarea unui reprezentant al Bisericii Ortodoxe din
Bulgaria, care acceptase construirea şi slujirea în acest lăcaş de cult, atunci clericii care reprezentau
Biserica ortodoxă din România nu putea cosluji cu cei bulgari63.

În Serbia, românilor nu li se recunoştea nici un drept etnic, deşi, în zona râurilor Timoc şi
Morava (din patru judeţe), locuiau până la 400.000 de români. La 21 august 1911, Miroslav Petro-
vaţ, din Petrovaţ, se adresa „Ligii culturale din România” cu un memoriu, în care descria situaţia
tragică a românilor din Timoc şi Moravia: „[…] Românilor noştri, băieţi, e foarte tare oprit prin
bătaie mare să grăiască cu limba mama sa română, în şcoală sau armată. Tot aşa e oprit şi nouă
oamenilor să grăim româneşte la târg, la biserică, judecată, cafenea şi pe tot undeva unde se
găsesc: preoţi, profesori, învăţători şi funcţionari, şi ne-au rămas liberă numai casa unde putem
să grăim cu limba noastră română, că suntem înconjuraţi de mama şi de tatăl românesc, şi suntem
batjocoriţi şi înjosiţi că întrebuinţăm limba ca de ţigan”64.

Războaiele balcanice din 1912-1913 au determinat o reaşezare politică în Balcani, dar care
trebuia să fie recunoscută pe plan internaţional. Tratatul de pace din 1913, practic, nu făcea decât
să-l înlocuiască pe cel de la Berlin din 1878, pentru România fiind astfel o şansă de afirmare a di-
plomaţiei sale şi de obţinere a unor drepturi pentru românii de la sud de Dunăre. În acest context,
diplomaţia românească a căutat obţinerea unor garanţii internaţionale pentru populaţia aromâ-
nească din Balcani, mai ales după divizarea acesteia prin preluarea Tessaliei, în 1881, de către

59 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 70, pp. 227-229; doc. 76, pp. 238-239.
60 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 33, pp. 149-150.
61 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 47, pp. 180-182.
62 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 48, pp. 182-183.
63 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 78, pp. 242-244.
64 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 97, p. 222.
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Grecia. Statul român încerca să compacteze comunităţile de români în cât mai puţine state şi să
le obţină dreptul de avea şcoli, biserici şi şef spiritual propriu, prevederi care să fie stipulate în
tratatele internaţionale. În martie 1913, din însărcinarea prim-ministrului Titu Maiorescu, ministrul
plenipotenţiar al României la Londra a prezentat, în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor,
dorinţa statului român ca cele „36 de sate şi cătune”, adică „mai mult de 80.000 de locuitori”, din
zona oraşelor Ianina, Metzovo, Grebena şi muntele Gramos, practic ambii versanţi ai munţilor
Pind, să fie integrate la noul principat albanez, astfel încât acestor români să li se garanteze drep-
turile la educaţie şi biserică în limba maternă, cât şi recunoaşterea unui şef spiritual, toate aceste
stipendiate de România. Pentru obţinerea acestora, diplomaţii românii au avansat cererea pentru
o autonomie administrativă, justificată pe vechea lege a pământului, care fusese respectată chiar
şi de statul otoman. De asemenea, România cerea ca drepturilor acestor români, pe lângă garanţiile
oferite în documentele internaţionale, să fie stipulate în constituţia noului stat albanez65. 

De altfel, românii macedoneni declaraseră o autonomie a Macedoniei, aşa cum, prin acordul
Marilor Puteri, se obţinuse autonomia Albaniei. Aromânii din acest ţinut aveau speranţa reîntre-
girii comunităţilor într-o entitate teritorială, care să le garanteze drepturile naţionale şi confesionale.
În acest sens, aromânii au trimis memorii la marile cancelarii europene, au lansat manifeste, mai
ales în publicaţiile pe care le aveau, în vederea obţinerii dezideratelor, şi monitorizau permanent
evoluţia relaţiilor internaţionale66.

Dacă România nu a reuşit să obţină aceste garanţii în plan internaţional, totuşi, noile state,
dar şi cele vechi, care obţinuseră teritorii în detrimentul Turciei, se angajau, printr-un schimb de
scrisori între prim miniştrii Bulgariei, Serbiei, Greciei şi României, Titu Maiorescu, să acorde au-
tonomie şcolilor şi bisericilor românilor din ţările lor, care să poată fi subvenţionate de statul ro-
mân, sub supravegherea guvernelor statelor respective, dar şi crearea unui episcopat distinct
pentru români67. 

Toate statele balcanice au recunoscut funcţionarea şcolilor româneşti şi autonomia bisericilor,
însă, ulterior, Serbia a considerat tratatul de la Bucureşti ca fiind caduc.În consecinţă, aceasta a
închis şcolile româneşti şi cele 10 biserici care funcţionau în Macedonia sârbească. În Grecia, în
urma unui acord bilateral din iulie 1913, funcţionau într-un cadru autonom şcoli şi biserici româ-
neşti şi existau premisele pentru înfiinţarea unui episcopat al românilor finanţat de statul român,
dar sub supravegherea guvernului elen. De asemenea, manualele de religie trebuiau întocmite
de autorităţile ecleziastice române, iar cele didactice şi şcolare, după programele Ministerului In-
strucţiunii Publice.

Aceste prevederi stipulate în corespondenţa şefilor de guverne nu au fost însă respectate. Mai
mult, bandele de antarţi greci au acţionat tot mai mult, nu de puţine ori, la instigarea mitropoliţilor
greci. Este cazul românilor din satul Koriţa, din Albania. În timpul campaniilor întreprinse de
antarţi în 1912, preotul Haralambie Balamace68 din Koriţa (unde, după 1881, se stabiliseră mai

65 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 108, pp. 236-237.
66 A se vedea colecţia ziarului Glasul victimelor, apărut în cursul anului 1913, la Bucureşti.
67 Monitorul Oficial al României, nr. 101, 15 (18) august 1913, pp. 4136-4139; ANR, Românii de la sud de Dunăre,

doc. 109, pp. 238-239.
68 S-a născut la 15 august 1850 la Pleasa, ca descendent al unei vechi familii aromâne din Macedonia. A urmat

Gimnaziul grecesc din Coriţa, apoi Seminarul teologic din Curtea de Argeş, cu diploma de absolvire eliberată la 12
iunie 1884. La 29 mai 1897 a fost hirotesit ca duhovnic de mitropolitul Iosif Gheorghian. Între iunie 1884-10 mai 1885
a fost numit institutor la Perlepe, de către ministrul P. S. Aurelian al Cultelor şi Instrucţiunii Publice; mai-octombrie
1885, institutor şi director la Pleasa; octombrie 1885-1892, institutor director la Coriţa; 1892-1895, trimis la Constan-
tinopol în delegaţia românească pentru înfiinţarea Episcopiei; 1898-1899, preot-duhovnic la Dragomireşti, România;
1899-1904, preot şi director la Coriţa, iar între 1904-1914 a fost preot-duhovnic la Coriţa. Pentru activitatea sa, regele
Carol I i-a acordat ordinul „Coroana României în grad de cavaler”, pe care nu a mai apucat să-l primească (Un popor
care se stinge, acte şi note culese de Mircea de la Mare, [f.l.], 1915, pp. 63-64).
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mulţi fârşeroţi din Tessalia ocupată de Grecia), alături de alte notabilităţi româneşti din localitate,
fusese maltratat din cauza utilizării limbii române, a trimiterii copiilor la şcolile româneşti şi a „în-
drăznelii” de a fi cerut înfiinţarea unei episcopii a românilor din Balcani. La puţin timp, preotul ro-
mân a fost eliberat la intervenţia lui Take Ionescu pe lângă prim-ministrul Venizelos al Greciei69.

Considerat un exponent al românismului, ca unul care înfiinţase primele şcoli româneşti în
Albania şi Epir, şi pledase, în fruntea delegaţiei româneşti la Constantinopol, pentru înfiinţarea
unei Episcopii a aromânilor şi alegerea unui titular, ca unul care a militat pentru recunoaşterea
naţiunii române din Turcia europeană ca millet, alături de cel grecesc, preotul Balamace era
vizat permanent de grupurile de grecomani şi antarţi, care activau pentru autonomia şi chiar ali-
pirea ţinuturilor epirote din sudul Albaniei. Se spunea despre el că este chiar excomunicat de Pa-
triarhia Ecumenică, atât pentru faptul că înfiinţase primele şcoli româneşti din Albania şi Epir şi
îi încuraja pe etnicii albanezi la educaţie în limba maternă, cât mai ales pentru faptul că slujea în
dialectul aromân în paraclisul din Koriţa şi în biserica românească din Pleasa.

Momentul culminant s-a consumat de praznicul Învierii Domnului din 1914. În contextul
retragerii trupelor greceşti din sudul Albaniei şi preluarea teritoriului de către jandarmeria alba-
neză, sub conducere militară olandeză, la semnalul clopotului, care trebuia să vestească marele
praznic al creştinătăţii, bande de grecomani şi antarţi au înconjurat locuinţele din cartierul româ-
nesc din Koriţa. Românii au fost jefuiţi de avutul lor, maltrataţi, li s-au incendiat sau distrus
casele, au fost obligaţi să declare că nu-şi vor mai trimite copii la şcolile româneşti. Unii români,
în frunte cu preotul Haralambie Balamace, au fost somaţi să iasă din case, pentru a fi duşi la mar-
ginea oraşului, unde au fost maltrataţi, umiliţi, mutilaţi şi ucişi. Despre cum a fost tratat părintele
Balamace există mărturii, din care o redăm pe cea a fiicei acestuia: „Venind la casa noastră
antarţi, soldaţi şi grecomani, aducând cu dânşii şi bidoanele de petrol pentru incendierea casei,
au invitat pe tatăl meu şi pe unchiul Sotir să se predea şi să nu opună nici o rezistenţă, din
ordinul mitropolitului şi al ofiţerilor, şi că vor fi duşi la Mitropolie pentru explicaţii. […] Au ieşit
din casă, fără să se opună. Deodată, amândoi au fost luaţi în bătăi cu paturile de puşcă şi când un
soldat i-a tras o palmă pe obraz, el a întors cealaltă parte, zicându-i: «Loveşte şi pe partea aceasta,
căci nu cred că o să fiu chinuit mai mult decât Iisus Hristos. Ştiu că mor pentru dreptate şi pentru
naţiune!». După ce i-au întors în casă, luându-le toţi banii, precum şi alte obiecte de valoare, i-au
dus afară din oraş. […] Modul brutal în care au fost omorâţi nu se poate descrie. Figurile lor nu
se puteau distinge de înţepăturile baionetelor, afară de părintele care nu era străpuns la obraz,
dar a avut mai multe lovituri de baionetă pe corp şi mutilat într-un mod oribil”70.

Potrivit anchetei efectuate ulterior de autorităţile albaneze, sub supravegherea reprezen-
tanţilor Marilor Puteri, în masacrul de la Koriţa au fost implicaţi, în mod direct grecomani şi
soldaţi greci, deghizaţi în antarţi, iar ca autori morali au fost indicaţi mitropolitul grec Ghermanos
de Koriţa şi chiar oficialităţi ai guvernului de la Atena71. În ţară, românii au protestat împotriva
acestui masacru72, dar Europa era surdă la aceste evenimente, deoarece se pregătea de un război,
care nu mai avea precedent. 

O poziţie ostilă a manifestat şi mitropolitul Emilianos de Grebena, când reprezentanţii di-
plomaţiei române depuneau eforturi pentru numirea preoţilor români Nicolae Economu şi Anas-
tasie Grijoti, pentru bisericile de la Perivoli şi Turia, cât şi pentru autorizarea dreptului de a sluji
în limba maternă. Pe motiv că, jurisdicţional, aparţine de Patriarhia de Constantinopol, mitropolitul
a refuzat ordinul trimis de la Atena de a-i numi, dispunând, în schimb, trimiterea pentru un an

69 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 112, p. 247.
70 Un popor care se stinge, p. 47.
71 Un popor care se stinge, passim.
72 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 114, p. 252.
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de zile, sub formă de „arest”, a preotului Nicolae Economu la o mănăstire de la Meteore, de
lângă Kalambaka, pentru că oficiase fără autorizaţia sa. Preotul a scăpat de umilinţele la care era
supus după ce a declarat în scris că va sluji numai în limba greacă73.

*
Un capitol aparte din viaţa religioasă a aromânilor a fost folosirea limbii materne în servi-

ciul religios cu ajutorul cărţilor de cult. Prin sprijinul care începea să vină de la fraţii de peste
Dunăre, după unirea din 1859, aromânii au început să rostească „Apostolul” în limba maternă74.
Nu este exclus ca traducerile religioase să fi circulat şi să fi fost folosite în cult sub formă de
manuscris, chiar în oraşul Moscopole, după cum, probabil, a fost în cazul Mineielor (Lunariul),
Liturghierului, Triodului (Treinariul), Penticostarului (Cinzecinariul), Omiliarului şi Catehismului
mare (Catechismul quel mare), din care unele se păstrează în diverse colecţii din ţară şi de peste
hotare75. Iar acest lucru este confirmat chiar de ministrul Afacerilor Străine din România, Titu
Maiorescu, în 1912, când se adresa mitropolitului primat Conon, pentru susţinerea editării
Apostolului în dialectul aromân: „Alte cărţi sunt în manuscris la diferite biserici şi se citesc în
manuscris”76.

După legalizarea de către autorităţile otomane a folosirii limbii române în slujirea bisericească,
cu ajutorul cărţilor aprobate de Patriarhia Ecumenică, Biserica Ortodoxă din Regatul român
putea sprijini pe cosângenii ortodocşi de la sud de Dunăre, dar numai prin editarea de cărţi de
cult. Biserica din ţară nu se putea implica în probleme de ordin jurisdicţional, mai ales acum,
când îşi dobândea autocefalia, adică independenţa administrativă faţă de Patriarhia Ecumenică.
Cu toate acestea, în 1883, de sub teascurile Tipografiei Cărţilor Bisericeşti din Bucureşti, care
aparţinea Bisericii Ortodoxe Române, ieşea un catehism în dialectul aromân, cu titlul: „Catihism
ori scurtă scire di religia creştinească cu aceale cama însemnate dreptăţi a fedeliei tră înveţătoriile
romănesci di Macedonia lucrată di Dimitriu Athanasescu77, profesoru şi locuitoru în comuna
Terrnova, di ningă Bitolia, ori Monastir”.

Acelaşi institutor român mai publicase o serie de manuale, cum erau Abecedarul sau Gramatica
Limbii române, dar şi Viaţa Mântuitorului, cu titlul Istoria noului testamentu, adică viaţa Domnului
nostru Iisus Hristos, scrisă în limbă înţeleasă de românii din toate părţile, în două ediţii, în 1867 şi
1881, cu sprijinul Societăţii culturale macedo-române.

În această efervescenţă din comunităţile aromâne, în 1885, s-a înregistrat o primă încercare
de traducere sistematică a Apostolului, din partea lui Gheorghe Tomaras (primul institutor al
şcolii româneşti din cartierul Sfântul Gheorghe, din Ohrida), care tradusese şi Evanghelia, conform
manuscriselor păstrate la Academia Română78, însă, se pare, fără a fi fost editată. 

73 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 106, pp. 301-305.
74 „Episcopatul românilor macedoneni”, p. 16.
75 Ion ARGINTEANU, Istoria românilor macedoneni, p. 270; Matilda CARAGIU-MARIOŢEANU, Liturghier aromânesc. Un

manuscris anonim inedit,  Ed. Academiei RPR, p. 114; M.D. PEYFUSS, Chestiunea aromânească, p. 24.
76 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 80, pp. 246-247.
77 Acesta era originar din Târnovo (Terranova) şi avea un atelier de croitorie din Constantinopol, care executa

îmbrăcăminte în special turcească. Când a auzit că statul român îi sprijină pe fraţii de la sud de Dunăre, în 1861 a
mers la Bucureşti, urmând studiile speciale de la liceul „Matei Basarab”. Cu sprijin financiar de la statul român,
obţinut prin Cezar Bolliac, Atanasescu ajunge învăţător în localitatea natală, înfiinţând astfel prima şcoală aromâ-
nească. A intrat în conflict cu mitropolitul Pelagoniei, care dispusese confiscarea manualele şcolare în limba română,
dar la intervenţia reprezentantului român la Constantinopol şi autorizaţia marelui vizir Fuad Paşa a putut funcţiona
în continuare ca institutor la Monastir (Bitolia), cu toate şicanele venite din partea grecilor şi a mitropolitului. În cele
din urmă a funcţionat la Târnovo, unde timp de 35 ani a profesat şi a alcătuit numeroase manuale şcolare, în 21.000
de exemplare, împărţite gratuit copiilor (M.D. PEYFUSS, Chestiunea aromânească, pp. 36-37).

78 Ion ARGINTEANU, Istoria românilor macedoneni, p. 286; Matilda CARAGIU-MARIOŢEANU, Liturghier, p. 114; M.D.
PEYFUSS, Chestiunea aromânească, p. 45.
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Totuşi, iniţiativa editării Apostolului a venit în 1912, când ministrul Titu Maiorescu solicita
Mitropolitului primat Conon susţinerea preotului iconom Ioan G. Murnu, din Veria, la tradu-
cerea cărţii „Apostolul pentru toate duminicile şi sărbătorile de peste anul întreg” şi acordarea
binecuvântării, în vederea editării în România. Ca precedent, ministrul Maiorescu invoca edi-
tarea, în 1881, la Bucureşti, în timpul păstoririi mitropolitului primat Calinic Miclescu a Evan-
gheliarului („Sfântului şi Dumnezeiescului Evangheliu în dialectul macedo-român, imprimat
după originalul Sfintei Mitropolii, cu spesele Ministerului de Culte, în zilele Majestăţii Sale
Regelui Carol I şi Înaltpreasfinţitului Calinic Miclescu, Mitropolit Primat”)79.

Un alt moment de referinţă, pentru viaţa religioasă a românilor din Balcani, a fost traducerea
Bibliei. La 25 iunie 1912, consulul român de la Monastir solicita, într-un referat către preşedintele
Consiliului de Miniştri şi ministrul de Finanţe alocarea unei sume mai mari, necesară remunerării
muncii efectuată de grupul de profesori aromâni care traduceau Biblia, ediţia Societăţii biblice
britanice (deci nu canonul ortodox!), în dialectul macedo-român. Printre profesori, erau nomina-
lizaţi: Teodor Capidan, Adam Coe, G. Zuca, G. Cosmescu. De asemenea, în acelaşi document, di-
plomatul român sugera ca „interpretatorii să se ferească de a umbla după cuvinte dialectice pă-
răsite sau de exclusivisme proprii unor localităţi. Dialectul comun este înţeles de tot poporul
aromân, ba foarte uşor chiar şi de cel român. De asemenea, se vor feri de elisiuni, care sunt aşa
de dese în vorbirea sub influenţa limbii turceşti, dar care nu sunt esenţiale pentru înţelegerea
dialectului şi nu sunt generale la toţi românii”. Traducerea Bibliei însemna, pentru aromânii din
Balcani, umplerea „unui gol simţitor în creşterea şi viaţa poporului aromân. Împrăştierea lor în
imperiul otoman, unii în localităţi lipsite de preoţi de orice fel, apoi pelegrinaţiile a cea mai mare
parte dintr-înşii în munţi, vara, la păşune, vederează trebuinţa de a avea fiecare în casă Biblia în
dialect, spre lectură. […] Biblia în aromâneşte nu este o lucrare, de erudiţie filologică, ci pe
înţelesul tuturor, iar pentru că asemenea lucrare care de mult trebuia făcută şi care nu s-a făcut,
a devenit acum o urgenţă peste măsură”. Se preconiza ca finanţarea tipăririi celor 10.000 de
exemplare, într-o primă ediţie, să fie asigurată de aromânii mai bogaţi şi cu binecuvântarea Mi-
tropolitului primat al României, „în zilele Majestăţilor Sale Regele Carol I al României şi Mehmed
Reşad al V-lea, sultanul otomanilor”80.

III. Demersuri pentru înfiinţarea unei Episcopii a românilor din Balcani

Înfiinţarea unor posturi de mitropoliţi pentru sârbii şi bulgarii din Imperiul Otoman, cu
acordul Patriarhiei Ecumenice, uneori prin presiuni diplomatice de anvergură, i-a încurajat tot
mai mult pe românii din Balcani să revendice crearea unui episcopat propriu. Românii din
Balcani, prin reprezentanţii lor politici şi de cultură, considerau că, în faţa persecuţiilor declanşate
de clericii şi antarţii greci, singura soluţie de conservare a naţionalităţii era crearea unui episcopat
propriu, aşa cum aveau grecii, sârbii şi bulgarii.

Prima iniţiativă de acest gen, se pare că a fost în 1862, când aromânul Anastasie Panu, fost
caimacam al Moldovei, schiţa primul program de redeşteptare a românilor din Balcani, pe care
l-a trimis împăratului Napoleon al III-lea. Printre altele, programul lui Panu conţinea următoarele
puncte: 1. aveau să fie aduşi în România, pentru a-şi desăvârşi studiile, tineri aromâni; 2. din
fondul mănăstirilor închinate, 12.000 galbeni vor fi destinaţi finanţării institutelor culturale din
Tesalia, Macedonia, Epir şi Turcia; 3. guvernul princiar român avea să intervină pe lângă Poartă
şi Puterile protectoare în folosul aromânilor; 4. ei urmau să aibă posibilitatea de a-şi alege singuri

79 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 80, pp. 246-247.
80 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 77, pp. 239-241; doc. 79, pp. 244-246.
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păstorii spirituali şi de a-şi întemeia o arhiepiscopie autocefală, la Prima Justiniana (Ohrid)81.
Dar în această faza istorică, aromânii nu puteau face prea multe.

Românii din Balcani au început să se individualizeze religios, faţă de greci şi sârbi, mai ales
după 1868, când, prin conştiinţa naţională care se închega tot mai mult, încercau să-şi construiască
propriile biserici, pe care grecii să nu le mai pretindă. Astfel, în 1876, românii din Cruşova,
oraşul ridicat de aromâni după risipirea oraşului Moscopole, aveau deja o catedrală, pe care gre-
comanii încercau să o preia82. 

După pacea de la Berlin din 1878, când statul român îşi câştigase un prestigiu internaţional,
problema episcopatului românilor din Balcani a fost redeschisă, cu ocazia înfiinţării, la 23 sep-
tembrie 1879, la Bucureşti, a Societăţii macedo-române aflată sub preşedinţia Mitropolitului
primat Calinic. În cele cinci obiective, Societatea îşi propunea „întemeierea unei episcopii aro-
mâneşti, care să fie în legătură cu Biserica autocefală a României”, deşi nu se obţinuse încă inde-
pendenţa canonică faţă de Patriarhia Ecumenică83.

Recunoaşterea dreptului de a se ruga în limba maternă, prin iradeaua din 1881, apoi obţinerea
dreptului de a săvârşi slujbele în limba română, de pe cărţi de cult aprobate de Patriarhia Ecu-
menică, în bisericile proprii, prin reglementările din 1887-1888, i-a determinat tot mai mult pe
aromâni să revendice organizare bisericească distinctă, autonomă, în cadrul Patriarhiei Ecumenice,
aşa cum se găsea la celelalte popoare din imperiul otoman.

Primele demersuri la Poartă făcute de reprezentanţii români, prin institutorul Apostol Măr-
gărit, s-au concretizat în anul 1880. Poarta nu a fost atât de binevoitoare la cererea românilor de
a-şi înfiinţa un episcopat şi nici împrejurările politice nu au determinat-o (abia se încheiase
războiul în care România participase), în acest sens. 

Însă, evenimentele ce au urmat presiunilor venite din partea grecilor pentru obţinerea unor
teritorii, precum Tessalia sau Epirul, i-a determinat pe oficialii otomani să adopte o poziţie mai
binevoitoare faţă de cererile românilor. Poarta era convinsă că supuşii săi români îi erau fideli, în
comparaţie cu grecii, care activau permanent la subminarea statului. Pe de altă parte, Turcia era
tot mai convinsă că, pentru păstrarea teritoriilor din partea europeană, atât de mult râvnite de
Grecia, avea nevoie de un aliat politic, precum România, care era văzută ca protejata noului im-
periu german.

Dar nu era încă momentul politic favorabil înfiinţării episcopatului aromânilor. Grecii aveau
resentimente faţă de aromânii care se opuseseră cedării Tessaliei în graniţele statului grec; abia se
consumase episodul aşa-zisei convertiri la catolicism iniţiate de Mărgărit, iar oficialităţile din ţară,
în special Biserica Ortodoxă, obţinuseră independenţa jurisdicţională de la Patriarhia Ecumenică.

În 1890, Apostol Mărgărit a revenit cu petiţia sa pentru înfiinţarea episcopatului românesc.
Sublima Poartă a răspuns favorabil cererii, urmând ca formalităţile propriu-zise să fie îndeplinite
de Patriarhia Ecumenică, iar candidatul la episcopat să fie un supus otoman84. 

Ideea înfiinţării episcopatului a fost propagată în comunităţile de români, astfel încât, în
iunie 1892, şase reprezentanţi ai acestora: preotul Nicolae Cornetescu, din Cruşevo, preotul Hara-
lambie Balamace, din Gherige, Gheorghe Hagi Goga, negustor din Veria, Hristu Zega, negustor
din Katerini (Salonic), Zissi Papatanasi, doctor în medicină în Zagor (Ianina), Haralambie Cogiaman,
institutor la Berat (Albania) şi Dumitru Atanasescu, institutor la Târnovo (Terranova), au depus o
petiţie la Înalta Poartă. În document, aceştia îl înştiinţau pe sultan că mitropolitul românilor din
Turcia nu va adopta o poziţie de „fanatism” şi „opoziţie”, aşa cum se găseşte la Patriarhia Ecume-

81 M.D. PEYFUSS, Chestiunea aromânească, p. 36.
82 „Episcopatul românilor macedoneni”, p. 16.
83 M.D. PEYFUSS, Chestiunea aromânească, p. 54.
84 „Episcopatul românilor macedoneni”, p. 29.
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nică, iar şcolile româneşti care funcţionează deja vor rămâne în atenţia funcţionarilor provinciali
ai Ministerului turc al Instrucţiunii. Sultanul s-a arătat convins de doleanţele românilor, dispunând
rezolvarea cererii, în înţelegere cu Patriarhia Ecumenică, după cum le-a sugerat chiar şi acestora85.

De la început, Patriarhia Ecumenică a tergiversat demersurile pentru înfiinţarea episcopiei,
refuzând să-i primească pe reprezentanţii românilor. Sublima Poartă a sugerat patriarhului să
negocieze această problemă, însă acesta i-a acuzat pe reprezentanţii românilor că nu sunt împu-
terniciţii comunităţilor româneşti, cu toate procurile prezentate de ei. Era clar că Patriarhia Ecu-
menică nu va accepta uşor acest demers. Totodată, în comunităţile româneşti, au reînceput cam-
paniile de intimidare a românilor iniţiate de antarţi şi grecomani. Au fost înregistrate conflicte în
biserici, românii refuzând să permită arhiereilor greci să-i izgonească pe preoţii români din
biserici. Au fost situaţii în care arhierei greci au fost chiar linşaţi de mulţimile de credincioşi
români, care nu voiau să-şi trădeze preotul. La Clisura, episcopului Alexandru al Prespei şi
Ohridei i-a fost smulsă barba de femeile românce, deoarece acesta dispusese arestarea preotului
român; acelaşi episcop a lovit la Molovişte pe cântăreţul Gheorghe Dincă, care citise Psalmii în
limba maternă, în timp ce la Constantinopol, patriarhul ameninţa că va afurisi pe toţi românii
din jurisdicţia sa, deoarece demersul lor este, „în principiu, o tendinţă schismatică”86.

Românii macedoneni şi, în special, preoţii au avut foarte mult de suferit din cauza campa-
niilor insurgenţilor greci, care nu ascundeau sprijinul de care se bucurau din partea mitropoliţilor
greci. De pildă, la Vlaho-Clisura, preotul Sofronie a fost închis timp de 40 de zile şi lipsit de
hrană pentru că botezase în limba maternă pe fiul unui institutor român, iar preotul Nicolae
Tegu, din aceeaşi localitate, a fost închis pentru că citise rugăciuni în „blestemata de Dumnezeu”
limbă română, cum considera mitropolitul locului; la Gopeş, preotul Nicolae Nanciu a fost încă-
tuşat, maltratat şi afurisit pentru că, la fel, botezase în limba maternă pe fiul institutorului român
Gheorghe Caracota; la Ohrida, preotul Ioan Sgula a fost închis în mănăstirea Sf. Naum pentru că
slujise în limba română; la Grebena, episcopul grec a trimis în detenţie pe preotul român Dimitrie
Constantinescu, eliberat abia după trei luni, la intervenţia autorităţilor otomane; preoţii români
de la Bitolia, Teodor Constantin, de la Gopeş, Christu Leon şi de la Molovişte, Papagheorghe
Christu au fost maltrataţi, insultaţi şi ameninţaţi cu afurisania, în cele din urmă, fiind excomunicaţi
de către autoritatea bisericească greacă; la Koriţa, mitropolitul grec, însoţit de o bandă de antarţi,
au intrat cu forţa în biserica românească, după ce spărsese uşile, declarându-şi autoritatea în
acest locaş de cult; la Liumniţa, Cupa şi Livezi, mitropolitul Antim de Florina a scos cărţile de
cult şi cele şcolare de limba română din biserici şi şcoli, le-a ars şi a numit cu forţa preoţi şi insti-
tutori greci87.

Dar tergiversarea problemei episcopatului românesc se datora şi altor chestiuni, pe care Pa-
triarhia Ecumenică trebuia să le rezolve. Este vorba de schisma cu Exarhatul bulgarilor şi încer-
cărilor acestora de a înfiinţa două episcopii în Macedonia, tot aşa cum încercau sârbii să facă
pentru Skopje. Conflictul era grav, deoarece se ajunsese chiar la o schismă cu o parte din mitro-
poliţii din Fannar. Totuşi, în acest context, la 24 ianuarie 1891, reprezentantul diplomatic român
de la Constantinopol, T.G. Djuvara, raporta către Bucureşti despre discuţiile ce se duc pe tema
numirii mitropolitului Antim de Mesembria, de origine aromână, pentru scaunul din „Belgradul
Albaniei”, adică Ohrida, pe care l-ar mai fi cerut88. Astfel, s-au găsit circumstanţele favorabile de-
clanşării unor acţiuni, în direcţia recunoaşterii unui episcopat al românilor din imperiul otoman,
sub cârja mitropolitului Antim. 

85 „Episcopatul românilor macedoneni”, pp. 30-33.
86 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 66, pp. 174-175; „Episcopatul românilor macedoneni”, p. 36.
87 Cornilie SĂBĂREANU, Drepturile românilor, pp. 12-14.
88 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 20, pp. 121-122.
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Ideea alegerii pentru noua eparhie a mitropolitului Antim, care acum ocupa scaunul de
Ohrida, a fost propagată tot mai mult în comunităţile româneşti, mai ales că, practic, prin
jurisdicţia sa, aceasta se afla în mijlocul regiunii populate de românii din Turcia europeană.
Apoi, acesta îndeplinea toate condiţiile canonice, prin studiile de teologie făcute la Constantinopol,
darul arhieriei primit de la ierarhii Patriarhiei Ecumenice şi era supus turc. Dar, soluţia găsită de
institutorul Apostol Mărgărit şi reprezentanţii românii avea să fie spulberată de guvernul român,
prin acţiunile întreprinse de diplomaţii acreditaţi în Turcia.

Deşi reprezenta o problemă naţională, pe care statul român era dator să o susţină permanent,
iniţiativa înfiinţării episcopatului românesc avea să fie subminată de guvernul, care prin acţiunile
sale, muta luptele politice de la Bucureşti în mijlocul comunităţilor româneşti din Turcia. Guvernul
conservator condus de Lascăr Catargiu (1891-1895) a încercat să preia iniţiativa susţinerii românilor
de la sud de Dunăre sub sigla Partidului Conservator, care încerca să-şi facă o popularitate tot
mai mare în ţară. Mai întâi, s-a demarat o întreagă campanie împotriva institutorului Apostol
Mărgărit, care, iniţial, fusese susţinut de guvernele liberale. Fiind văzut ca un liberal, politicienii
conservatori considerau că tot ceea ce face acesta este dăunător neamului românesc, încercând
chiar demiterea şi înlocuirea lui. Totodată, candidatul vehiculat pentru conducerea spirituală a
românilor era vizat de ziarele conservatoare într-o amplă campanie de denigrare, dirijată în
special de Alexandru Lahovari, ministrul Afacerilor Străine, şi Menelas Ghermani, ministrul Fi-
nanţelor şi preşedintele Societăţii macedo-române, arătat de liberali ca fiind grecoman. De altfel,
înfiinţarea Societăţii macedo-române în 1879 şi propunerea obiectivelor, între care figura inclusiv
organizarea Episcopiei aromânilor, era văzută ca o iniţiativă a partidului liberal, iar unii conser-
vatori, precum ministrul de externe din acea vreme, Vasile Boerescu, se opuneau, afirmând că
nu va accepta o politică paralelă cu cea a guvernului, iar această întreprindere este „o reverie, ba
încă una costisitoare”89. 

Următorul pas făcut de guvernul conservator a constat în încercarea impunerii unui alt
candidat la conducerea episcopiei românilor din Turcia. Conservatorii au propus pe preotul
Simion Popescu, apoi pe arhiereii Dosoftei şi Meletie, toţi cetăţeni români, nu turci, aşa cum
cereau legile otomane. Or, nici unul dintre aceştia nu putea ocupa o astfel de funcţie, fără a se na-
turaliza în Turcia, demers ce presupunea o perioadă de cel puţin cinci ani de rezidenţă. Acestei
situaţii se adăuga şi conflictul care putea să izbucnească între tânăra autocefalie ortodoxă româ-
nească de la Bucureşti şi Patriarhia Ecumenică, pentru ingerinţă în jurisdicţia sa canonică. Cum
cele trei candidaturi au căzut, conservatorii au venit cu varianta Ion Gheorghiade Murnu, preot
aromân, nesupus turc, dar slujitor la biserica greacă din Bucureşti. Însă, pentru hirotonia lui, era
nevoie mai întâi de acordarea divorţului de soţia şi copilul pe care îl avea, făcând din debutul
Episcopatului aromân un mare scandal bisericesc şi politic.

Pentru a se impune tot mai mult, conservatorii au mers şi mai departe, modificând întreg
aparatul educativ, închegat până în acel moment de guvernele de la Bucureşti. Prin consulul
Spiru Constantinescu de la Bitolia (1893-1895), românii sud-dunăreni au fost încurajaţi să înfiinţeze
eforii locale, pentru administrarea şcolilor şi bisericilor susţinute de statul român, dar care nu
erau recunoscute de statul otoman. Scandalul diplomatic declanşat prin aceste ingerinţe la adresa
statului turc l-a obligat pe consulul român să se întoarcă de la post, iar consulatul de la Bitolia a
fost desfiinţat. 

Scandalul nu s-a oprit aici. Intrigile la adresa mitropolitului Antim şi încercările impunerii
unui candidat provenit din ţară au amplificat scandalul diplomatic, încât ministrul plenipotenţiar
şi consulul general de la Constantinopol au fost nevoiţi să părăsească Turcia90.

89 „Episcopatul românilor macedoneni”, pp. 46-47, 69-73; M.D. PEYFUSS, Chestiunea aromânească, p. 55.
90 „Episcopatul românilor macedoneni”, pp. 48-49.
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Faţă de tergiversarea problemei episcopatului şi de scandalul provocat în mediul diplomatic
din Turcia, la Bucureşti, s-a ridicat opoziţia liberală, care, în parlament, a cerut interpelarea res-
ponsabililor din guvern. Noul scandal politic din capitala României a fost provocat de demiterea
ministeriatului şi declanşarea anticipatelor. Cu venirea liberalilor la putere, problema episcopatului
a căpătat o altă traiectorie, prin adoptarea soluţiei „faptului împlinit”. Românii obţineau înfiinţarea
episcopatului prin decret semnat de sultan, iar cu ajutorul mitropolitului Antim se puneau bazele
organizării bisericeşti, astfel încât Patriarhia Ecumenică să fie nevoită să accepte acest demers. În
caz de refuz din partea Fanarului, guvernul liberal de la Bucureşti era dispus să-i împingă pe ro-
mânii supuşi turci la schismă. Astfel putea fi obţinută autonomia bisericească, poate chiar auto-
cefalia, aşa cum se întâmplase în cazul exarhatului bulgăresc. 

Planul liberal a fost pus în aplicare începând cu 22 octombrie 1896, când Dimitrie A. Sturdza,
preşedintele Consiliului de miniştri şi ministru al Afacerilor Străine, cerea reprezentantului di-
plomatic român de la Constantinopol aplicarea unor măsuri, în direcţia recunoaşterii mitropolitului
Antim pentru aromânii din Balcani. Se avea în vedere sprijinul reprezentanţilor Austriei, Germaniei
şi Italiei, apoi concursul unor miniştri otomani, dar mai ales o audienţă la sultan, prin care să fie
înştiinţat că statul român „nu numai că va ceda un loc pentru o moschee în Bucureşti, dar încă va
contribui băneşte la clădirea ei, dacă şi biserica română nu este persecutată în Turcia”.

În acelaşi referat, Sturdza considera că problema macedoneană „constă în instalarea temeinică
şi de sine stătătoare a bisericii româneşti, care trage după sine şi funcţionarea regulată a şcolilor
şi jurisdicţia ecleziastică”. Dar rezolvarea acestei probleme era amânată sine die atât de Patriarhia
Ecumenică, care o considera „tendinţă schismatică”, cât şi de Înalta Poartă care nu se mobiliza în
această direcţie, deoarece „astfel este obiceiul turcilor de a nu se urni din loc”. Prin urmare, şeful
guvernului de la Bucureşti vedea rezolvată această problemă numai dacă românii „vor intra pe
terenul faptelor îndeplinite. Macedonenii au dat pe deplin dovezi cât pot fi de utili imperiului şi
cât sunt de credincioşi sultanului; acesta are incontestabil nevoie de dânşii şi o îndrăzneală a lor,
pentru un scop nobil şi înalt, nu poate fi rău tălmăcită”. 

Aşadar, se preconiza amenajarea unei capele într-o locuinţă din apropierea reprezentanţei
diplomatice româneşti din Pera, cu toate obiectele de cult necesare, inclusiv tâmplă, iconostas şi
un antimis de la Patriarhia Ecumenică, care să fie emis pentru slujirea funcţionarilor români re-
zidenţi în capitala otomană.

În al doilea rând, institutorul Take Mărgărit trebuia să meargă în Macedonia, pentru ca, în
termen de două săptămâni, să obţină o declaraţie din partea reprezentanţilor comunităţilor ro-
mâneşti din această zonă, de supunere către mitropolitul care se va alege pentru episcopia lor. În
baza acestei declaraţii, trebuia întocmit un proces verbal prin care se vestea că mitropolitul Antim
este cel ales pentru a-i păstori pe românii din Macedonia, document ce urma să fie prezentat Ma-
relui Vizir.

În al treilea rând, la 6 noiembrie 1896, reprezentantul diplomatic român sugera săvârşirea
unei Sfinte Liturghii de către mitropolitul grec de Pera, cu ocazia zilei sale de naştere, după care
prelatul grec urma să ceară oficial ca mitropolitul Antim să co-slujească la parastasul pentru
odihna tatălui său. Astfel, se lua act de slujirea mitropolitului Antim în jurisdicţia mitropolitului
de Pera. 

Ulterior, la 17 noiembrie 1896, asistat de românii din Constantinopol, mai puţin funcţionarii
legaţiei şi consulatului, mitropolitul Antim trebuia să slujească în capela legaţiei şi să hirotonească
un preot. După serviciu, Antim trebuia să meargă la mitropolitul de Pera pentru a-l înştiinţa de
înfiinţarea paraclisului român, unde Patriarhul va fi pomenit întotdeauna.

În al patrulea rând, ministrul plenipotenţiar Djuvara trebuia să meargă la Poartă pentru a
solicita concursul la înfiinţarea eparhiei vizate. La fel urma să procedeze şi la sediul Patriarhiei,
„insistând asupra acestui punct, că românii, exasperaţi, ar putea ajunge la schismă, lucru ce s-ar
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înlătura dacă Patriarhia ar permite mitropolitului Antim să funcţioneze în calitatea în care l-a
ales poporul român din Imperiul Otoman”. Totodată, reprezentanţi ai românilor din Macedonia
urmau să ajungă la Poartă, împreună cu mitropolitul, pentru a prezenta un memoriu în care să
se arate că „românii au răbdat ani de zile şi, numai după ce s-au convins că Patriarhia nu le va da
dreptate, s-au hotărât să facă acest pas, şi prin care se va cere sprijinul şi protecţia guvernului
turcesc, atât de tolerant cu toţi creştinii”.

În final, se preconiza „înjghebarea unei mişcări patriotice în Macedonia, cu laude pentru
actul naţional”, în care să se arate recunoştinţă sultanului şi patriarhului, în biserici să se slujească
un Te-Deum şi lansarea unei petiţiuni de mulţumire către sultan.

Pentru toate acestea, era prevăzut chiar un buget alocat de statul român, atât pentru
acţiunile mitropolitului Antim, cât şi pentru personalul ajutător şi întreţinerea capelei cu toate
cele necesare91.

Dacă evenimentele s-au desfăşurat aşa cum se plănuiseră în mediul diplomatic românesc, pu-
tem constata din rapoartele diplomatice trimise de ministrul plenipotenţiar de la Constantinopol.

La 6 noiembrie 1896, delegaţii românilor din imperiul otoman, întruniţi la Constantinopol,
au hotărât „alegerea ca prim mitropolit al românilor din Imperiul Otoman pe mitropolitul Antim,
ca cel mai apt şi mai destoinic a duce, în circumstanţele actuale, cauza bisericii române la un bun
sfârşit. Luăm, înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor - se spunea în declaraţia delegaţilor români
- însărcinarea de a face tot posibilul pentru ca şeful nostru religios să fie recunoscut ca atare de
către Sublima Poartă şi, dacă se poate, şi de către Patriarhia Ecumenică. Aşa să ne ajute Dumne-
zeu!”92. Această hotărâre a fost depusă la Marele Vizir spre rezolvare.

A urmat vizita ministrului plenipotenţiar român la Marele Vizir pentru susţinerea acestui
demers. La 15/27 noiembrie, acesta raporta că, în timpul audienţei acordate de marele vizir, l-a
felicitat pentru ordinul „Marele Cordon al Stelei”, primit din partea regelui Carol, apoi a remarcat
grija pe care sultanul o acordă românilor din imperiu şi, nu în ultimul rând, despre hotărârea gu-
vernului român de a ajuta la ridicarea unei moschei în Bucureşti. Drept răspuns, Marele Vizir a
apreciat atitudinea românilor de loialitate faţă de sultan, că în vremea când era valiu la Monastir
ar fi discutat cu fostul patriarh ecumenic despre înfiinţarea unui episcopat al românilor din im-
periu, aşa cum celelalte popoare aveau şi că prelatul grec ar fi fost de acord cu acesta, numai că
se lovea de refuzul sinodului din Fanar. Cât despre noua petiţiune a românilor, privind înfiinţarea
episcopatului şi recunoaşterea mitropolitului Antim, marele vizir a precizat că o va trimite spre
rezolvare la ministrul Justiţiei şi Cultelor în vederea obţinerii unei opinii din partea Patriarhiei
Ecumenice. La observaţia diplomatului român că Patriarhia s-ar putea opune, marele vizir a afir-
mat că aceasta este doar o „formalitate” şi că va trece peste refuzul Fanarului93.

Ulterior, în timpul audienţei de la sultan, diplomatul român obţinea garanţii că problema
episcopatului este ca şi rezolvată, că „va fi tranşată fără întârziere” în câteva zile, chiar până la
Crăciun. Ca o consecinţă a discuţiilor purtate cu înalţii oficiali turci, reprezentantul şcolilor ro-
mâneşti de la Constantinopol, Apostol Mărgărit, a fost înştiinţat de muteşariful Perei (şeful
Poliţiei) că va avea în grijă paraclisul românesc care se înjgheba, pentru a preveni eventuale tul-
burări din partea grecilor94.

Chestiunea recunoaşterii episcopatului aromânesc nu s-a rezolvat, aşa cum promisese sul-
tanul, Patriarhia Ecumenică nepronunţându-se, rămânând astfel într-o stare de pasivitate faţă de
încercările românilor de a-l avea ca arhipăstor pe ierarhul Antim. De fapt, patriarhul ecumenic şi

91 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 22, pp. 124-126.
92 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 66, pp. 174-175.
93 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 24, pp. 127-129.
94 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 26, pp. 130-131.
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Sinodul din Fanar nici nu au abordat problema aromânească, motivând că era urgentă rezolvarea
afacerii episcopatului sârbesc de Skopje. Dar amânarea problemei aromâneşti nu făcea decât să
fie trecută cu vederea şi astfel să se disipeze în timp, chiar dacă patriarhul ecumenic pretindea,
în mod constant, că aceasta este „o afacere pur religioasă şi de resortul său exclusiv”. 

În schimb, neoficial, Patriarhia a trecut la o campanie de intimidare a mitropolitului Antim,
prin scrisori, avertizându-l să se prezinte la mitropolia pentru care fusese rânduit şi să nu se mai
implice în acţiunile românilor, altfel va fi excomunicat, iar pe români îi va considera schismatici.
Mitropolitul Antim a refuzat primirea emisarilor Patriarhiei, făcând chiar o declaraţie către Poartă
prin care arăta că doreşte să fie independent şi să depindă numai de Ministerul Justiţiei şi Cultelor
otoman, motivând că este susţinut de compatrioţii săi. În consecinţă, Poarta a făcut demersurile
către Patriarhie, insistând pentru rezolvarea problemei95.

Totodată, nu au lipsit incidentele provocate de grecii din Constantinopol în faţa capelei ro-
mâneşti din Pera, deoarece Patriarhia lansase zvonul că aceasta funcţiona necanonic96, însă forţele
de ordine otomane i-au protejat pe români.

Pe de altă parte, Sublima Poartă se temea „să facă un act de autoritate faţă de Patriarhia gre-
cească”, mai ales că legăturile dintre aceasta şi mitropolitul Antim nu erau rupte oficial. Practic,
chestiunea era trenată, dar agenţiile de presă din Europa lansaseră ştirea că românii din Balcani
au propriul episcop în graniţele imperiului otoman şi chiar mitropolitul Antim primea telegrame
oficiale de felicitare. Vestea fusese primită la Bucureşti cu mult entuziasm, încât, în Camera De-
putaţilor s-a exclamat: „Trăiască Sultanul!”97.

În această situaţie, diplomaţii români de la Constantinopol preconizau mobilizarea autorităţilor
otomane pentru recunoaşterea mitropolitului, până ce Sinodul din Fanar să-l declare schismatic şi
să-i impună măsurile de rigoare98. Dar problema episcopatului aromânesc era mai complicată în
mediul diplomatic de la Constantinopol. Chiar dacă regele Carol încerca să determine Austria şi
Germania să pledeze în această chestiune, ca fiind „în interesul Triplei Alianţe”, totuşi, nu se
putea face nimic. Grecia ridica pretenţii tot mai mari asupra Cretei, Turcia temându-se de un
război care se putea declanşa oricând, tot aşa cum se confrunta cu influenţa tot mai mare a Franţei
şi a Rusiei la Patriarhia Ecumenică. România încerca să-şi împlinească doleanţele pe cale diplo-
matică, cu sprijinul Austriei, pentru ca, ulterior, să nu se afle alături de o Turcie, care pierdea tot
mai mult teren în relaţiile internaţionale. În mediul diplomatic românesc, se considera că viitorul
Balcanilor poate fi alături de o Grecie tot mai puternică, care primea sprijin din Occident, şi nu
lângă o Turcie tot mai slabă. Turcia condiţiona rezolvarea problemei Episcopiei aromâne de în-
cheierea unei alianţe militare cu România, ca o contrapondere la presiunile venite din partea
Greciei. Însă, România nu accepta să lege problema episcopiei de cea a propunerii otomane99.

În aceste condiţii internaţionale, Fanarul a refuzat recunoaşterea înfiinţării episcopatului şi
a mitropolitului Antim, acuzând acum pe românii sud-dunăreni de „filetism”, adică iubire de
naţiune, dragostea de naţiune mai presus de cea pentru credinţă. În Biserica Ortodoxă aceasta
este considerată erezie, românii fiind astfel acuzaţi de Patriarhia Ecumenică ca fiind eretici. O
astfel de acuzaţie gravă fusese lansată de Patriarhia Ecumenică şi faţă de bulgarii care doreau să-
şi organizeze propria viaţă bisericească100. 

95 „Episcopatul românilor macedoneni”, pp. 51-52.
96 M.D. PEYFUSS, Chestiunea aromânească, p. 68.
97 Potrivit lui Titu Maiorescu, acest moment a fost „una dintre cele mai curioase scene care s-a petrecut în Par-

lamentul nostru” (M.D. PEYFUSS, Chestiunea aromânească, p. 68).
98 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 27, pp. 132-133.
99 M.D. PEYFUSS, Chestiunea aromânească, pp. 68-70.
100 „Episcopatul românilor macedoneni”, p. 76.
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La 27 februarie 1870, prin firman emis de sultan, era înfiinţat un Exarhat ortodox bulgar,
care avea menirea de a-i îndruma spiritual pe toţi bulgarii din imperiul otoman, fiind condus
de un sinod propriu, administrându-se autonom, dar care îl pomenea pe patriarhul de Con-
stantinopol. Timp de doi ani, Patriarhia Ecumenică a depus eforturi pentru anularea firmanului,
dar Poarta refuza acest lucru, deoarece succesul bulgarilor se datora acţiunilor diplomatice
din partea Franţei, şi, mai ales, a Rusiei. Petersburgul depunea toate eforturile pentru crearea
statului bulgar sub protectoratul său, pe când Franţa încerca să obţină o alianţă, cel puţin în
acţiunile diplomatice, pentru a contracara ascensiunea Germaniei. Franţa încerca să neutrali-
zeze şi influenţa Austriei în Turcia, prin preluarea protectoratului asupra catolicilor din Im-
periu. Or, prin susţinerea separării bulgarilor ortodocşi de Constantinopol, se ivea ocazia
aducerii acestora în Biserica Catolică şi a ridicării influenţei în Balcani. Acest zvon circula cu
insistenţă în mediile diplomatice de la Constantinopol, în iunie 1868, când se pregătea înfiin-
ţarea exarhatului bulgar101.

Patriarhia Ecumenică avea cunoştinţă de aceste jocuri diplomatice, iar, din acest motiv,
refuza categoric înfiinţarea exarhatului şi recunoaşterea unui titular bulgar. Totuşi, în 1872, mi-
tropolitul Antim de Vidin era ales titular al acestei entităţi bisericeşti, deşi recunoaşterea sa a fost
refuzată de Patriarhia Ecumenică, care îl declara schismatic. În acelaşi timp, bulgarii din Macedonia
îşi înfiinţau trei episcopii (Skopje, Veles şi Ohrida), care intrau în componenţa Exarhatului. La
războiul din 1877-1878, aceşti trei episcopi bulgari au fost înlocuiţi cu arhierei greci care recunoş-
teau autoritatea Fanarului, dar situaţia s-a răsturnat în 1890, în favoarea bulgarilor, prin diferite
reglementări juridice otomane. Astfel, bulgarii şi-au putut închega propria Biserică, cu toate că
se afla în schismă faţă de autoritatea bisericească de care atârnase. Totodată, organizarea biseri-
cească o coordona inclusiv pe cea şcolară.

În acelaşi fel doreau politicienii liberali să rezolve problema episcopatului aromânesc, care
cunoscuse atâtea piedici din partea Patriarhiei Ecumenice. De remarcat este faptul că încercările
de catolicizare a aromânilor de după 1878 se încadrau perfect în atmosfera acţiunilor diplomatice
care se consumau mai ales la Constantinopol. Acţiunile de convertire a aromânilor, iniţiate de
Mărgărit, sub protecţia austriacă, erau dirijate prin acţiunile unor aromâni din ţară, care interve-
neau la Vatican, proiect faţă de care Austria nu se arăta disponibilă. Refuzat de austrieci, Mărgărit
a încercat şi la consulatul Franţei, dar aceasta nu putea sprijini convertirea, deoarece nu mai avea
influenţa diplomatică de dinaintea războiului franco-prusac. Cu toate acestea, acţiunea de con-
vertire a aromânilor era încurajată chiar de un liberal, precum Dimitrie A. Sturdza, care avea
convingeri catolice şi pe care îl găsim ca un iniţiator al înfiinţării Episcopiei aromânilor prin
forţă102, dorind, probabil, a-i aduce la catolicism mai uşor pe aromânii, care puteau fi oricând în
schismă cu Patriarhia Ecumenică.

Însă mitropolitul Antim şi o parte a comunităţilor de aromâni nu erau dispuşi să ajungă la
această ruptură spirituală, oricât de nedreaptă ar fi fost faţă de ei atitudinea Patriarhiei Ecumenice.
Tergiversarea şi intrigile venite din ţară l-au determinat pe mitropolitul Antim să ceară iertare la
Patriarhia Ecumenică, astfel încât chestiunea înfiinţării şi recunoaşterii Episcopatului aromânesc
a fost încheiată.

Eşecul înfiinţării şi recunoaşterii unui episcop al românilor din Balcani a condus, inevitabil,
la o mare înfrângere atât a politicii externe a României, cât mai ales la o expunere tot mai mare la
deznaţionalizare a compatrioţilor de la sud de Dunăre. 

101 Memoriile regelui Carol I al României de un martor ocular, vol. 1, ed. de Stelian NEAGOE, Bucureşti,  Ed. Scripta,
1992, p. 248.

102 De remarcat că acelaşi ministru de externe, D.A. Sturdza, a susţinut demersurile din partea statului român
pentru obţinerea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române.
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În 1903, trimisul român la Constantinopol, Alexandru Lahovary, făcea o nouă încercare la
Patriarhia Ecumenică pentru înfiinţarea unui episcopat al vlahilor la Ohrida-Cruşevo, în locul
scaunului grecesc, în contextul unei apropieri între România şi Grecia. Dar doleanţele românilor
s-au lovit de un nou refuz din partea Patriarhiei. Un an mai târziu, ambasadorul român revenea
cu un memorandum, în care nu mai cerea înfiinţarea episcopiei, ci pleda pentru biserici proprii,
clerici români care să slujească în limba română şi o autonomie canonică, în care să se păstreze
jurisdicţia mitropoliţilor greci. Patriarhia a refuzat din nou, motivând nu că nu vrea să creeze un
precedent, pe fondul cererilor crescânde ale albanezilor ortodocşi103.

Problema episcopatului românilor din Balcani a revenit în discuţie înaintea începerii răz-
boaielor balcanice, când fiecare stat din peninsulă îşi trasa obiectivele militare şi diplomatice, de
care să uzeze într-un viitor care se prefigura cu conflicte militare. În acest context, la 17 octombrie
1911, preşedintele Eforiei comunităţii româneşti din Ohrida saluta manifestul Societăţii macedo-
române de la Bucureşti pentru înfiinţarea episcopatului: „Chiar în timpurile acestea grele pentru
existenţa poporului românesc, când duşmanii neamului nostru se sfătuiesc cum ar putea mai
bine să-şi asigure existenţa lor, umblând cu ideea propagării elementului lor printre aromâni şi
asupra faptului că chestiunea noastră este pusă în cel mai dăunător impas, lipsa drepturilor bi-
sericeşti fiind cauza pentru care românismul nu poate face progrese în aceste părţi, pentru orice
inimă românească, este dureros de trist spectacolul ce ne prezintă această chestiune, care a primit
lovitura cea mai dureroasă şi resimte deci nevoia de a înlătura tutela vitregităţii apăsătoare de
până acum, salutăm cu nespusă bucurie frumoasa veste ce ni se anunţă […] întru a se porni o ac-
ţiune pentru dezlegarea problemei noastre bisericeşti şi pentru obţinerea celei mai însemnate
condiţiuni de existenţă, garanţia vieţii naţionale. Nu poate fi inimă românească care să nu vibreze
de bucurie, aflând de vederile şi modul de a lucra întru rezolvarea acestei chestiuni. […] Dumnezeu
să vă lumineze paşii şi să binecuvânteze opera sfântă ce voiţi a îndeplini”104.

Practic, problema episcopatului aromânilor a fost aproape constantă pentru diplomaţia ro-
mânească. În timpul războaielor balcanice, în mediul diplomatic de la Constantinopol, era dis-
putată alegerea noului patriarh de Constantinopol. În acest context, regele Carol I îl trimisese pe
profesorul Dragomir Demetrescu de la Facultatea de Teologie din Bucureşti pentru a sprijini ale-
gerea unui candidat, care apoi să sprijine înfiinţarea episcopatului aromânesc, promiţând chiar
un sprijin financiar de 50.000 de franci pentru Patriarhia Ecumenică. Dar, se pare că diplomaţia
ţaristă a fost mai eficientă, deoarece era ales contracandidatul celui preferat de români. Chiar şi
cu acest eşec, regele Carol mai spera ca, în urma conflictului balcanic, România să capete influenţa
necesară impunerii în Macedonia a unei politici proprii105.

După încheierea războaielor balcanice şi înainte de încheierea tratatului de pace de la Bucu-
reşti, din 10 august 1913, autorităţile române reuşeau să obţină, mai ales în urma negocierilor în
conferinţele ambasadorilor de la Londra şi Petersburg, garanţii scrise, prin schimb de telegrame
cu oficialii Greciei, Bulgariei şi Serbiei, relative la funcţionarea şcolilor şi bisericilor româneşti
din cele trei state balcanice. În aceste documente, datate 4-5 august 1913, şefii guvernelor statelor
balcanice garantau „autonomia şcoalelor şi bisericilor aromânilor” şi „îngăduiau înfiinţarea unui
Episcopat pentru aceşti aromâni, cu facultatea pentru guvernul român, de a subvenţiona, sub
supravegherea” respectivelor guverne106. Însă, garanţiile nu erau stipulate în tratatul de pace,

103 M.D. Peyfuss, Chestiunea aromânească, pp. 84-85.
104 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 99, pp. 224-225.
105 Raymund NETZHAMMER, Episcop în România într-o epocă a conflictelor naţionale şi religioase, vol. 1, ed. îngr. de

N. Netzhammer, Bucureşti,  Ed. Academiei Române, 2005, p. 422.
106 Monitorul oficial al României, nr. 101, 15 (18) august 1913, pp. 4136-4139; Şcoli şi biserici româneşti, doc. 94, pp.

278-279.
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fapt care, ulterior, a motivat statele balcanice semnatare să amâne sine die aplicarea hotărârilor.
Mai ales că aromânii nu fuseseră amintiţi nici măcar într-un loc din textul tratatului de pace.
Practic, aceştia nu existau pentru statele balcanice şi echilibrul politic al peninsulei Balcanice,
deşi au fost diplomaţi români, care au sesizat această lipsă enormă în acordul de pace. Consulul
român de la Bitolia, C. Brăileanu, era de părere că noile documente internaţionale echivalează cu
o lovitură de graţie dată aromânilor.

Totuşi, primirea acordurilor din partea statelor balcanice vizate a creat o stare de euforie în
ţară, în acest context membrii Sfântului Sinod de la Bucureşti demarând o întreagă activitate în
vederea înfiinţării şi alegerii unor candidaţi. Încă din primăvara anului 1913, în cercurile aromâ-
nilor din Bucureşti, se vehicula numele ieromonahului Fotie Balamace ca posibil candidat la con-
ducerea episcopatului aromân. De hramul catedralei mitropolitane din Bucureşti (21 mai), acesta
era ridicat de mitropolitul primat Conon la rangul de arhimandrit, mai ales că îndeplinea cu
succes şi funcţia de spiritual la Seminarul Central din Capitală107. 

Ulterior, la 20 decembrie 1914, mitropolitul primat Conon a întocmit chiar un proiect de
statut al „Episcopiei Dunării de Sus cu Macedonia”, care trebuie să funcţioneze ca orice altă
eparhie din componenţa Bisericii Ortodoxe Române Autocefale, cu sediul la Craiova sau într-
un oraş din dreapta Dunării, cu jurisdicţie asupra românilor din Albania, Valea Timocului,
Tessalia, Epir şi Macedonia, împărţită între Bulgaria, Serbia şi Grecia. Chiriarhul acestei
Episcopii era membru al Sfântului Sinod, cu toate drepturile şi atribuţiile prevăzute de legiuirile
româneşti privitoare la Biserica Ortodoxă Română. Totodată, avea în grijă şcolile aromâneşti,
după modelul Exarhatului bulgar şi trebuia să păstorească, în înţelegere cu autorităţile statelor
respective108.

Totuşi, ideea nu a fost pusă în practică nici acum, mai ales că regele Carol I se opunea, încă
din martie 1914. În faţa dificultăţilor venite din partea statelor balcanice, regele era de părere că
problema episcopului ortodox este exprimată „în termeni foarte vagi” în tratatul de pace şi că
„nici mitropolitul, nici ceilalţi episcopi nu înţeleg nimic din problema macedoneană”. Monarhul
chiar se împotrivea „cu toată hotărârea ca episcopul cuţovlah să deţină un loc şi un vot în sinodul
de aici, aşa cum recomandă mitropolitul. Problema ar fi pur şi simplu aceea de a avea în acea re-
giune un episcop auxiliar [vicar, n.n.] şi de a-l menţine în dependenţă faţă de o autoritate biseri-
cească superioară”. Potrivit arhiepiscopului catolic, cel care relatează aceste aspecte, în viziunea
regelui Carol I problema Bisericii din Macedonia „nu are nici o utilitate practică!”. Noi, pur şi
simplu – spunea regele – am exploatat politic până acum problema cuţovlahilor, deoarece am
vrut să avem un cuvânt de spus în problemele referitoare la Macedonia!”109. Aşa se încheia un
nou capitol din şansa aromânilor de a-şi înfiinţa propria episcopie.

Un alt moment din istoria aromânilor, în care s-a încercat înfiinţarea episcopatului, a fost în
timpul celui de-al doilea război mondial, când peninsula Balcanică era ocupată de trupele ger-
mano-italiene-bulgare. În acest context, guvernul român s-a adresat Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române pentru a înfiinţa episcopatul românilor din Balcani. În răspunsul semnat de
patriarhul Nicodim, la 17 decembrie 1942, se arăta că, în urma discuţiilor purtate în şedinţa Sfân-
tului Sinod din 3 decembrie, s-a ajuns la concluzia „că, din motive de ordin canonic şi politic, nu
se poate pune problema înfiinţării unui Episcopat sau vicariat pentru românii din Macedonia şi
din sud-estul european”. Biserica era conştientă că noul statut politico-militar al Balcanilor nu
este decât temporar, aşa cum toţi credeau că războiul nu va dura, iar pacea va impune o altă
ordine internaţională. Prin urmare, situaţia temporară politică nu putea obliga statele învinse să

107 Glasul victimelor, an I, nr. 17, 2 iunie 1913.
108 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 99, pp. 287-289.
109 Raymund NETZHAMMER, Episcop în România, pp. 490-491.
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accepte o ordine bisericească, care ar fi putut dispărea imediat ce la tratativele de pace s-ar fi pro-
nunţat o altă ordine politică.

În schimb, patriarhul Nicodim sugera puterii politice ca România să acţioneze pe bază de
reciprocitate, în vederea obţinerii drepturilor culturale şi confesionale pentru românii din Balcani,
tot aşa cum pledase în perioada interbelică la Tirana sau la Sofia ambasadorul Vasile Stoica. Mai
ales că – se arăta în acelaşi document – în ultimii 20 de ani conducerea bisericească română între-
prinsese o serie de negocieri cu Bisericile naţionale din Balcani pe această temă, însă „urmarea a
fost înăsprirea asupririlor”110.

IV. Viaţa religioasă a aromânilor după Primul Război Mondial

Primul război mondial, declanşat în butoiul cu pulbere al Europei, cum erau consideraţi
Balcanii, avea să repună în discuţie întreg echilibrul politic de la sud de Dunăre. Grecia manifesta
pretenţii tot mai mari, atât pe seama Albaniei, cât şi pe cea a Turciei, care făcuse parte din Alianţa
care pierduse războiul. Bulgaria trebuia să se resemneze, după ce pierduse alături de Puterile
Centrale, iar Serbia ortodoxă se consolida tot mai mult spre Adriatica, dar nu era lipsită de
orgoliile naţionaliste pornite dinspre croaţii catolici sau bosniacii musulmani. Tratatele interna-
ţionale încheiate pe seama statelor balcanice nu făceau, cu câteva excepţii, decât să confirme
echilibrul balcanic statuat în 1913. România îşi pierdea aproape în totalitate influenţa din această
zonă, dar câştiga o teritorialitate pe care o căuta de multă vreme. Marile Puteri au încercat să
redea un echilibru balcanic, cu o Turcie care trebuia să reziste de acum în faţa oricăror atacuri ve-
nite dinspre statele europene şi o Grecie care se putea mulţumi cu întreg arhipelagul egeean.
Apărea Albania, care de acum era tot mai râvnită de Italia, consolidată tot mai mult şi cu pretenţii
coloniale. 

Situaţia românilor din Balcani devenea tot mai complicată. Iar aceasta se întrevedea chiar
de la sfârşitul războiului mondial, tot aşa cum se întâmplase după războaiele balcanice. În acest
sens, la 1 noiembrie 1918, la Chişinău se lansa un manifest pentru unirea tuturor românilor, în
vederea susţinerii cauzei româneşti la Conferinţa de pace de la Paris. În acest document, se cerea
ca, în Serbia, acolo unde sunt 250 de sate româneşti, în care „limba românească a fost gonită din
biserică şi cărţile sfinte româneşti au fost arse”, „orice sat să aibă primar (cneaz) şi dascăli români.
Învăţătura să se facă în româneşte. Până acum vreo 40-50 de ani, se spunea în manifest, noi ne
aveam bisericile noastre în care se făcea slujba în limba românească. Acum cerem să se întoarcă
iarăşi limba română în biserică. Orice sat să aibă biserică. Popii şi dascălii români să rămână la
locul lor şi, în scurt timp, să înveţe româneşte, să citească şi să slujească. Pentru aceasta, mama
noastră România ne va da tot sprijinul”111.

Mai mult, conducerea Societăţii macedo-române a depus, în timpul conferinţei de la Paris,
un amplu memoriu în care se solicita stipularea, în documentele internaţionale, a drepturilor na-
ţionale ale românilor din peninsula Balcanică. Practic, se cereau „deplina autonomie şcolară şi
bisericească” în „regimuri politice compatibile şi libera dezvoltare a individualităţii etnice, sub
supravegherea «Societăţii naţiunilor», iar România să fie autorizată să subvenţioneze instituţiile
culturale şi să intervină în cazul în care drepturile concedate nu vor fi respectate”112.

Treptat, viaţa religioasă a românilor din Balcani începea să se reînnoade, mai ales la inter-
venţia diplomaţilor români acreditaţi în capitalele balcanice. În 1923, şeful Serviciului şcolilor şi
bisericilor române din Peninsula Balcanică raporta ministrului Constantin Angelescu al Instruc-

110 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 152, pp. 330-331.
111 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 120, pp. 263; 125, p. 271.
112 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 123, pp. 267-268.
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ţiunii Publice că, în zilele de Paşti, biserica românească din Bitolia, acum în Macedonia sârbească,
„a fost neîncăpătoare pentru lumea care sosise la slujba religioasă”. Totodată, preotul român
Popa Theodor era remarcat pentru „atitudinea sa întotdeauna demnă”, cu toate „piedicile şi
umilinţele ce le îndură din partea autorităţilor bisericeşti sârbe”. De asemenea, funcţionarul
român arăta că plafonul zugrăvit al bisericii este surpat, necesitând reparaţii, ca şi în cazul capelei
ruinate din cimitirul românesc113. 

De altfel, în sprijinul vieţii religioase şi pentru perpetuarea funcţionării şcolilor aromâneşti,
la 4 aprilie 1921, mitropolitul primat Miron Cristea cerea Ministerului Cultelor şi Artelor ca, în
baza tratatului de la Bucureşti din 1913 şi a principiului reciprocităţii, să fie rezolvate urgent pro-
blemele aromânilor din statele balcanice114.

Pentru românii din Grecia, în număr de aproximativ 100.000, situaţia era la fel de grea ca şi
după tratatul de pace de la Bucureşti din 1913, mai ales că o parte din bisericile lor fuseseră
distruse în timpul războaielor balcanice. De altfel, în timpul Primului Războiului Mondial,
românii pindeni şi-au declarat chiar independenţa faţă de Grecia, pentru a-şi obţine astfel drep-
turile naţionale, în aceeaşi zonă pe care statul român încercase la 1913 să fie dată Albaniei, pentru
întregirea comunităţilor de aromâni. Acţiunea politică a pindenilor a continuat prin trimiterea
unei delegaţii la Conferinţa de pace de la Paris, însă fără sorţi de izbândă115, deoarece statele eu-
ropene nu erau dispuse să rediscute echilibrul balcanic, care oricând putea fi subminat de pre-
tenţiile, uneori agresive, ale Greciei sau Bulgariei. 

Dar românii pindeni au luptat în continuare pentru drepturile lor naţionale. Într-un memoriu
din 26 iunie 1928, aceştia arătau consulului român de la Ianina că toate contribuţiile financiare pe
care le predau statului grec sunt folosite exclusiv la instituţiile elene din comunele în care sunt
majoritari, „adevărate focare de grecizare”, fiindu-le interzis să-şi repare şcolile şi bisericile
proprii, în care nu au voie să se roage în limba maternă. De asemenea, cereau sprijin pentru re-
cunoaşterea unui şef spiritual care să-i păstorească, dar mai ales pentru recăpătarea drepturilor
pe care le avuseseră în timpul stăpânirii otomane116.

În anul 1928, în nordul Greciei, mai existau 11 biserici româneşti cu 13 preoţi români la:
Veria, Doliani, Selia de Jos, Gramaticovo, Fetiţa, Cândrova, Paticina, Hrupişte, Grebena, Turia şi
Avdela117.

Doi ani mai târziu, situaţia bisericească a românilor era mai gravă, mai ales în urma migraţiei
unor familii de români din Macedonia, Tessalia şi Epir, după cum urmează: în regiunea Veria,
respectiv în Veria şi Doliani erau câte o biserică şi un preot; în Selia de Sus era un preot, iar în
Selia de Jos (Maruşca), Xirolivad, Katerini, Paliani şi Spolitza nu mai exista asistenţă religioasă în
limba maternă; în regiunea Vodena, la Cândrova şi Paticina, existau câte un preot şi o biserică, la
Gramaticovo era o biserică şi doi preoţi, iar la Vodena, Papadia, Horopani şi Naoşa nu se găsea
asistenţa religioasă în limba maternă, mai ales că unele dintre acestea erau părăsite în totalitate
de români; în regiunea Meglenia nu exista nici o biserică, în satul Cupa era un preot român, iar
celelalte Livezi, Liumniţa, Lunguţa, Oşani, Berislav, Târna Rece erau lipsite de asistenţa religioasă;
în regiunea Serres nu existau nici preot, nici biserică în localităţile care mai erau populate de
români: Serres, Poroi, Sidirocastro, Kavala, Lipos, Langazza, Brando de Sus, Ciaplachi; în regiunea
Florina existau o biserică şi un preot la Hrupişte, iar celelalte localităţi în care mai locuiau/locuiseră
români: Florina, Negovan, Belcamen, Nevesca şi Clisura nu exista asistenţă religioasă în limba

113 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 126, pp. 273.
114 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 117, pp. 336-338.
115 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 146, p. 314.
116 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 129, pp. 277-278.
117 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 139, p. 298.
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maternă; regiunea Grebena, la Grebena şi Turia existau câte un preot şi o biserică, iar în Perivoli
şi Avdela nu mai locuiau români; în regiunea Epir localităţile Ianina, Băeşa, Breaza şi Vlahomanii
erau văduvite de asistenţa religioasă românească, mai ales că în Furca nu mai locuiau români; în
regiunea Salonic mai exista un preot român, însă fără o biserică în care să slujească. În total, erau
8 biserici şi 13 preoţi118.

Faţă de situaţia grea a românilor din Grecia, s-a sesizat chiar Sfântul Sinod al Bisericii Orto-
doxe Române. Într-o scrisoare din 7 iulie 1934, înaltul for bisericesc românesc cerea ministrului
Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, ca, în timpul negocierilor cu oficialii greci, pe tema convenţiei
comerciale, să se solicite o serie de drepturi culturale şi religioase pentru românii din statul elen,
precum şi pentru călugării români de la muntele Athos, „cel puţin egale cu cele pe care statul
contractant grec le pretinde pentru conaţionalii lor din România”. În privinţa românilor din
Grecia, sinodalii români cereau „să se obţină, pentru comunele macedo-române din Grecia, drep-
turi religioase şi şcoli egale, cel puţin, cu drepturile pe care guvernul elen le-a obţinut, prin con-
venţia precedentă, pentru conaţionalii din România. […] Întrucât, aproape toate aceste propuneri
ale noastre sunt puncte pe care statul elen deja le-a câştigat pentru conaţionalii lor din ţara
noastră, prin convenţiile precedente, pretenţiile noastre pot fi foarte bine susţinute pe bază de re-
ciprocitate”119.

În noiembrie 1939, potrivit raportului înaintat la Bucureşti de consulul român de la Ianina,
în zonele locuite de români din munţii Pindului se mai slujea în limba română la Avdela-Grebena
(pr. Puiereu Gh.), Veria-Xirolivad (pr. Gâma Sterie), Veria-Selia (pr. Calipetri N.), Doliani (pr.
Cotabiţi H.), Feţia-Gramaticova (pr. Bacu Constantin şi pr. Celea Constantin), Hrupişte (pr. Fâr-
şerotu H.), Turia (pr. Grijoti Gh.), iar în Cupa (Ţefa Dumitru) preotul nu slujea, participând la
slujbe ca simplu laic. Acolo unde nu existau biserici româneşti, preoţii români puteau sluji, cu bi-
necuvântare de la episcopul locului, dar numai în limba greacă, aşa cum se întâmpla la Salonic,
unde preot era Brându Dumitru, care slujea în română numai în casele românilor120.

Potrivit unei statistici, un an mai târziu, în Grecia mai erau 11 biserici, adică tot atâtea ca şi
la sfârşitul Primului Război Mondial, ai căror preoţi români erau plătiţi de statul român cu
360.000 lei anual, dar erau subordonaţi canonic ierarhiei elene121.

În Iugoslavia, în afară de cei din Banatul sârbesc, după primul război mondial se pare că
mai erau 16.000 români în Macedonia sârbească şi 200.000 pe Valea Timocului, care, în urma tra-
tatului de pace, fusese luată în stăpânire de la Bulgaria. În Macedonia, toate şcolile şi bisericile
româneşti erau închise, iar autorităţile sârbe refuzau recunoaşterea actelor de proprietate asupra
acestor instituţii din vremea stăpânirii otomane, la împroprietărire fiind acceptaţi numai locuitorii
de origine sârbă122. Nefiind recunoscute actele de proprietate, instituţiile româneşti, practic, nu
puteau funcţiona şi, astfel, puteau fi preluate mai uşor de statul sârb. Pentru a simula o recu-
noaştere a drepturilor minorităţilor, după 1918, a fost dat un ordin al Ministerului Cultelor de la
Belgrad prin care se dispunea deschiderea bisericilor româneşti de la Bitolia, Cruşevo, Gopeş şi
Molovişte. Însă, invocându-se lipsa preoţilor români, a fost deschisă numai cea de la Bitolia. Aici
a slujit curajosul şi patriotul preot român Teodor Heba, dar numai până la 26 ianuarie 1921, când
a fost acuzat de propagandă împotriva statului sârb, supus la nenumărate interogatorii şi şicanat
de autorităţile sârbe123.

118 I. Max. POPOVICI, „Situaţia românilor macedoneni din Iugoslavia, Grecia şi Bulgaria şi chestia colonizărilor în
România”, extras din Buletinul Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, vol. III, nr. 5-6/1930, Bucureşti, 1930, pp. 17-20.

119 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 139, pp. 293-294.
120 ANIC, fond Ministerul Cultelor şi Artelor, dosar 113/1940, f. 143, 146, 153.
121 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 143, p. 308.
122 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 185, p. 551; I. Max. POPOVICI, „Situaţia românilor macedoneni…”, p. 36.
123 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 116, pp. 335-336.
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Tot în cazul bisericii româneşti de la Bitolia, în 1939, s-a consumat o situaţie cel puţin stranie,
din punct de vedere canonic. În contextul refuzului categoric al autorităţilor sârbe de a accepta
slujirea unor preoţi români în biserica românească de la Bitolia, Episcopia Caransebeşului, care
avea în grijă pe credincioşii români din Banatul sârbesc, cu acordul verbal al patriarhului Miron
Cristea, a hirotonit un licenţiat în Teologie, aromân, pe nume Tiberiu Şdicu, ca preot ajutător pe
seama parohiei din Bitolia, fiind numit începând cu 1 iunie 1937. La prezentarea la post, episcopul
Platon al Ohridei a refuzat să-l primească fără carte canonică. Aceasta a fost eliberată, dar
episcopul Platon l-a refuzat, după cum şi patriarhul sârb l-a refuzat pe patriarhul Miron, care in-
tervenise în favoarea tânărului preot124. 

Nu este exclus ca, prin acest gest, patriarhul Miron să fi încercat a-i determina pe ierarhii sârbi
să accepte un preot care să le slujească românilor din Bitolia. De altfel, un an mai târziu, autorităţile
sârbe au preluat în totalitate biserica românească de la Bitolia, după ce consulatul român de la
Skopje reuşise să salveze obiectele de cult, pentru care partea sârbă protestase cu vehemenţă125.

În Albania, se preconiza că există între 100-150.000 de români, iar alţii susţineau cifra de
40.000. În anul 1925, mai existau doar două biserici româneşti: la Elbasan şi Corcea, celelalte
fiind grecizate sau albanizate. Preoţii români oficiau în greacă sau albaneză, iar în alte locuri se
slujea alternativ româneşte-albaneză, cu toate că populaţia majoritară în comunităţile respective
era cea românească126. Sub pretextul stăvilirii tendinţei expansioniste italiene, regimul naţionalist
al lui Fan Nolli a închis toate şcolile româneşti şi a interzis folosirea limbii române în cultul
creştin ortodox, motivând că există o singură Biserică Ortodoxă, cea albaneză. 

Atitudinea statului albanez faţă de români s-a schimbat după venirea la putere a lui Ahmed
Zogu, datorită negocierilor duse de diplomaţii români acreditaţi la Tirana. La 26 octombrie 1925,
ministrul plenipotenţiar român participa la sfinţirea bisericii româneşti de la Koriţa (Corcea),
unde era dezvelit bustul martirului român preotul Haralambie Balamace, iniţiatorul ridicării
acestui lăcaş de cult127. 

La 14 februarie 1930, însărcinatul român cu afaceri de la Tirana raporta către Bucureşti că,
în Albania, existau opt biserici, din care în cele din Koriţa şi Şipsca se slujea în româneşte; în cele
de la Grabova, Nicea şi Lunca se slujea parţial în limba română, din cauza lipsei cărţilor de cult;
la Pleasa, unde comunitatea românească se împuţinase, lunar, slujea un preot albanez, iar la El-
basan, unde erau 250 de familii de români, deşi preotul era român şi plătit de statul român,
acesta refuza să mai slujească în limba maternă128. 

O contribuţie importantă la reintroducerea limbii române în bisericile româneşti din Albania
prin trimiterea de cărţi de cult, din ţară precum şi redeşteptarea sentimentului naţional la românii
din acest stat balcanic a avut-o ambasadorul Vasile Stoica (1930-1932). În aprilie 1931, acesta
anunţa Bucureştiul că, la praznicul Sfintelor Paşti, în biserica Sfântul Nicoară din Elbasan, se
slujise în româneşte, iar în catedrala ortodoxă din Tirana se rostise Sf. Evanghelie în limbile alba-
neză şi română129.

La sfârşitul anului 1940, după doi ani de ocupaţie militară italienă, în Albania mai erau şase
biserici româneşti, care funcţionau la: Elbasan, Nicea, Lunca, Pleasa, Grabova şi Şipsca, iar preoţii
erau plătiţi de statul român cu o sumă totală anuală de 276.000 lei130.

124 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 183, p. 549.
125 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 189, pp. 560-561.
126 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 139, pp. 295-296.
127 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 131, pp. 380-381.
128 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 157, p. 489.
129 Adrian Nicolae PETCU, „Biserica românilor din Elbasan în perioada interbelică”, în: Ziarul Lumina, 15 aprilie 2010.
130 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 143, p. 309.
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În Bulgaria, unde existau aproximativ 120.000 de români dunăreni şi timoceni, din care
20.000 bulgarizaţi131, situaţia se înrăutăţea tot mai mult. În comunele locuite de români, acţionau
grupuri militarizate bulgare, care îi obligau să dea declaraţii prin care să nu mai ceară şcoală şi
biserică românească, iar autorităţile de ordine confiscau din bisericile româneşti toate evangheliile,
bibliile şi cărţile de cult româneşti şi interziceau cu desăvârşire intrarea oricăror publicaţii româ-
neşti în Bulgaria. Biserica bulgară obliga pe preoţii români să oficieze numai în limba bulgară.
Practic, Bulgaria nu respecta prevederile referitoare la minorităţi, stipulate în tratatul de pace de
la Neuilly sur Seine132. 

Pe de altă parte, nici măcar în 1923, biserica românească ridicată la Sofia sub protecţia statului
român nu era sfinţită, deşi schisma între Patriarhia Ecumenică şi Biserica bulgară fusese ridicată.
Iar pentru acest eveniment, avea nevoie de reparaţii, mobilier şi numirea personalului clerical133.

O altă biserică românească din Bulgaria era cea de la Giumaia de Sus, dar care, ca şi şcoala,
nu mai funcţiona deoarece, în timpul războaielor balcanice din 1912-1913, fusese incendiată. De
aceea, comunitatea românească din această localitate a cerut sprijinul statului român pentru alo-
carea unei subvenţii de 300.000 de leva, care să completeze suma de bani strânsă deja pentru re-
facerea celor două aşezăminte134.

Interzicerea folosirii cărţilor de cult şi atitudinea ostilă manifestată de autorităţile bulgare
faţă de români au determinat diplomaţia românească să treacă la o serie de negocieri cu partea
bulgară. În această situaţie, la 3 august 1935, ambasadorul român de la Sofia, Vasile Stoica, arăta
într-un raport diplomatic: „Atitudinea guvernului bulgar a celui de azi, ca şi a celui de ieri şi a
celui de alaltăieri-este precisă: vrea să păstreze actualele şcoli şi biserici bulgăreşti, dar nu vrea să
acorde nici un fel de şcoală, biserică sau instituţiune culturală românilor din Bulgaria”. Prin ur-
mare, ambasadorul român propunea utilizarea mijloacelor de constrângere atât pe principiul re-
ciprocităţii, cât şi în virtutea convenţiei culturale bilaterale, din ianuarie 1934. În privinţa activităţii
bisericeşti, Vasile Stoica cerea ca „Ministerul cultelor din România să suprime autonomia şi exte-
ritorialitatea bisericilor bulgare din Brăila şi Constanţa, să treacă aceste două biserici în adminis-
trarea şi proprietatea Bisericii Ortodoxe naţionale, să interzică funcţionarea în aceste două biserici
a actualilor preoţi numiţi şi trimişi din Bulgaria şi să dispună introducerea limbii române în ser-
viciul divin al acestor două biserici şi al tuturor bisericilor din judeţele Durostor şi Caliacra, ad-
miţând situaţia actuală de autonomie şi exteritorialitate numai bisericilor bulgare din Bucureşti
şi Galaţi, în baza tradiţiei lor istorice şi ca o compensaţie pentru situaţia identică acordată de gu-
vernul bulgar bisericilor române din Sofia şi Giumaia de Sus”.

Ambasadorul Stoica era convins de adoptarea acestor măsuri, deoarece, spunea el, „spiritul
nostru concesiv este considerat de conducătorii şi opinia publică a Bulgariei drept slăbiciune, iar
măsurile eficace în orice diferent ce am avea cu această ţară sunt cele energice şi de mână tare.
Aşa este structura psihică a rasei: bulgarul nu pricepe o explicaţie contrară ambiţiei sale, decât
dacă, deodată cu explicaţia, i se aplică şi o lovitură sănătoasă”135.

Se pare că autorităţile de la Bucureşti nu au îmbrăţişat soluţia sugerată de ambasadorul
Stoica, deoarece, la sfârşitul anului 1940, în Bulgaria funcţionau aceleaşi două biserici româneşti
de la Sofia şi Giumaia de Sus, preoţii şi corul bisericesc de la biserica din capitala bulgară fiind
plătiţi de statul român cu 437.600 lei anual136.

131 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 139, p. 298.
132 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 133, pp. 283-284; doc. 135, p. 288.
133 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 123, p. 349.
134 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 125, pp. 353-354.
135 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 140, p. 303.
136 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 143, p. 309.
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Dar situaţia tragică în care se aflau românii locuitori în mai multe state balcanice a atras
atenţia autorităţilor de la Bucureşti, care căutau soluţii la rezolvarea problemei aromâneşti. Res-
ponsabili români din Ministerul Afacerilor Străine considerau, în 1935, că „dacă nimic nu se va
schimba în situaţia lor sau în politica noastră faţă de ele [statele balcanice, n.n.], putem afirma,
fără nici o exagerare că, peste 40-50 de ani, problema minorităţilor române din străinătate nu va
mai exista. [...] Dacă ne-am hotărât să dăm problemei minorităţilor româneşti din străinătate o
soluţionare definitivă, adică ne-am hotărât pentru lichidarea ei, o acţiune de colonizare bine pre-
gătită, bine organizată […] şi executată după un plan bine stabilit, timp de cel mult 5-10 ani, ne-
ar aduce rezultatul dorit, adică unirea de data aceasta, într-adevăr a tuturor românilor, care, de
atunci încolo, s-ar găsi la un adăpost sigur de orice acţiune de deznaţionalizare”. 

Se punea problema mutării populaţiei româneşti din locurile natale în graniţele statului ro-
mân, deoarece politica desfăşurată până în acel moment nu dăduse roadele preconizate. La
nivelul autorităţilor române, în special din mediul diplomatic, exista o dezamăgire faţă de atitu-
dinea adoptată de statele balcanice, unele aliate ale României, în raporturile cu aromânii: „Dacă
un stat ca Albania, care ne datorează recunoştinţă, aşa se poartă faţă de românii noştri din
Albania; dacă Iugoslavia şi Grecia, ţări prietene şi aliate, numai în măsura arătată respectă drep-
turile cele mai elementare ale minorităţilor lor româneşti, atunci la ce ne putem aştepta din
partea Bulgariei sau a Ungariei?”. La aceasta, se adăuga insuccesul investiţiilor făcute de statul
român în instituţiile de cultură şi bisericeşti, care fuseseră ridicate şi întreţinute, sau a personalului
salarizat din comunităţile româneşti din Balcani137. 

Totuşi, ideea colonizării românilor macedoneni din Grecia în graniţele statului român era
determinată şi de schimburile de populaţie care se operau între Grecia şi Turcia, după primul
război mondial. Practic, populaţia greacă venită din vestul Asiei Mici fusese colonizată de auto-
rităţile greceşti în locul celei turceşti mutate din nordul Greciei, dar care începuse să ocupe şi din
teritoriile locuite de aromânii din această zonă. Cu toate protestele aromânilor şi intervenţiile di-
plomaţilor români la oficialităţile greceşti, populaţia aromânească din această provincie a suferit
profund, mai ales din punct de vedere economic, teritoriile uzurpate de colonişti fiind exploatate
mai ales pentru creşterea animalelor. Astfel, numai în cursul anului 1925 au fost mutate din Ma-
cedonia grecească în Cadrilater aproximativ 1500 de familii de aromâni138.

*
După începerea celui de-Al Doilea Război Mondial, aromânii din Macedonia au sperat la

o eliberare naţională, care să le fie facilitată de trupele invadatoare germano-italiene, mai ales
că România era parte a alianţei iniţiate de Germania. Aceştia au trimis nenumărate memorii
către autorităţile germane de ocupaţie pentru obţinerea drepturilor culturale, nefiind însă luaţi
în seamă. Ca şi în primul război mondial, aromânii din Macedonia au încercat obţinerea inde-
pendenţei într-un stat aromân, iar în Grecia a fost format un guvern din care făceau parte no-
tabilităţi româneşti, dar care nu a funcţionat decât trei zile, fiind desfiinţat de autorităţile
militare italiene.

În acest context, la nivel guvernamental românesc, s-a considerat că este creat momentul
oportun, în vederea obţinerii libertăţilor culturale şi confesionale pentru fraţii de la sud de
Dunăre. Dar autorităţile militare de ocupaţie nu au permis manifestarea libertăţilor aromânilor,
într-un spaţiu în care grecii sau sârbii declanşaseră războiul de gherilă şi în care bulgarii, ca aliaţi
ai Axei, refuzau cu obstinaţie să cedeze din pretenţiile lor.

137 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 139, p. 300.
138 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 139, pp. 418-419; doc. 152, pp. 453-454; doc. 153, pp. 457-460; I. Max. POPOVICI,

„Situaţia românilor macedoneni…”, pp. 10-15.
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Într-o situaţie şcolară şi bisericească întocmită la 2 mai 1941 de consulul Emil Oprişan către
ministrul Culturii Ion Petrovici, se arăta că bisericile româneşti din Macedonia sunt: „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena” din Bitolia, str. Sveti Savska, ridicată între 1902-1904 pe un teren achi-
ziţionat de institutorul român Lazăr Duma şi consulul George Ionescu; există acte numai din
vremea stăpânirii otomane, deoarece autorităţile sârbe nu au recunoscut dreptul de proprietate;
în consecinţă, biserica a fost închisă, întrucât autorităţile bulgare nu permiteau slujirea de către un
preot român, iar cheile se aflau la consulatul român. Sfântul Ioan Botezătorul din Cruşevo, construită
de comunitate în 1896 pe banii statului român, actele turceşti nefiind recunoscute de autorităţile
sârbe, biserica era închisă şi necesita reparaţii urgente la acoperiş; Biserica din Gopeş, construită de
comunitatea exclusiv românească, era deservită de un preot bulgar; „Sfânta Vineri” din Molovişte,
fusese ridicată de membrii comunităţii exclusiv româneşti; Paraclisul „Sfântul Nicolae” din Coceani,
construit de comunitate în 1902, pe un teren cumpărat în 1900; biserica fusese distrusă în timpul
luptelor din 1916, iar odoarele şi veştmintele fuseseră luate de bulgari şi duse la biserica bulgară
„Sfântul Gheorghe” din aceeaşi localitate; de asemenea, actele erau din vremea stăpânirii otomane;
Paraclisul „Sfântul Ioan” din Veles, deschis în 1887 într-o casă închiriată de românul Costi N.,
care apoi, între 1902-1912, a fost mutat în casa românului Vasa A. Bego; apoi, în 1887, românii gre-
comani au ridicat o biserică cu hramul Sfintei Maria, care era ocupată de bulgari; Paraclisele din
Cumanovo şi Ghevghelia erau instalate în case închiriate; la Ohrida erau două biserici româneşti,
în stare bună, biserica „Sfântul Gheorghe”, din mahalaua de sus, construită în 1820 de locuitorii ro-
mâni, ocupată de sârbi în 1912, iar din 1941 de bulgari; tot aceasta mai avea şi o bogată bibliotecă
de carte românească; a doua biserică românească din Ohrida era „Sfântul Nicolae”, clădită în 1875
cu efortul financiar al unui român înstărit, a fost ocupată de bulgari139.

Situaţia dramatică pe care românii din Balcanii o cunoşteau din 1913 a continuat mai ales
după 1945. România pierduse practic războiul; era ocupată de o ţară care îi impunea un regim
politic străin, iar în plan diplomatic aproape că nu se mai putea remarca cu nimic. Atât prin
situaţia ei de la finalul războiului, cât mai ales prin politica externă promovată de uneltele Mos-
covei din guvernul de la Bucureşti, România nu-şi mai putea ajuta poporul de peste Dunăre.
Astfel, românii din afara graniţelor trebuiau să-şi rezolve singuri problemele pe care le întâmpinau
în plan cultural şi confesional. 

În contextul adoptării noii Constituţii iugoslave, în care românii nu erau recunoscuţi ca mi-
noritate, la 26 iulie 1945, românii timoceni adresau un memoriu mareşalului Iosip Broz Tito,
noul conducător al Iugoslaviei, în care solicitau: „Permisiunea ca în biserici să avem preoţi care
să ne slujească în limba maternă, aşa cum am a avut sub turci şi până în timpul regelui Milan.
Acolo unde nu ajung preoţii, ne permitem a vă ruga să se aprobe să servească cântăreţii care au
experienţă. Primim ca să susţinem în mod material pe preoţii sau cântăreţii ce slujesc pe înţelesul
poporului. Rugăm să se dispună ca învăţătorii şi preoţii vlahi ce se află cu servicii în afară de ju-
deţele şi satele în care sunt vlahi şi în care s-au născut, să fie repus fiecare în satul vlah de origine.
Să avem preoţi şi învăţători în fiecare sat din tabelul anexat, ce a fost extras din statistica oficială
a Serbiei din 1846 şi 1866”.

Deşi delegaţia timocenilor fusese primită de mareşal la 18 octombrie 1945, se pare că acesta
a refuzat doleanţele românilor, mai ales că politica de deznaţionalizare iniţiată în timpul regimului
monarhist sârb a continuat şi în vremea regimului iugoslav comunist, care promova o ideologie
contrară religiei. Mai mult, în cursul anului 1946, preotul român din Bitolia era expulzat, biserica
fiind închisă, urmând a fi redeschisă cu un preot bulgar140.

139 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 149, pp. 322-327.
140 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 156, pp. 339-341; doc. 161, pp. 347-348.
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În fapt, situaţia tragică a românilor din statul sârb începuse mai ales după 1913 şi după pacea
de la Paris din 1919, când, în tratatul internaţional, fusese recunoscută calitatea de minoritate etnică
tuturor naţionalităţilor din teritorii anexate Serbiei, dar nimeni dintre membrii delegaţiei României,
din necunoştinţă de cauză, nu a atras atenţiunea delegaţilor străini că se află în faţa unei excepţii,
întrucât în Serbia există o numeroasă minoritate românească care nu avea nici o libertate culturală.
De atunci şi până azi, se spunea în 1946, într-un memoriu către Gheorghe Tătărescu, ministrul Afa-
cerilor Străine, românii sunt confundaţi în mod oficial cu „elementul sârbesc”141.

În Grecia, politica de deznaţionalizare a continuat, mai ales că, în rândul populaţiei greceşti,
exista o serie de resentimente la adresa aromânilor, în urma publicării, în februarie 1945, în
ziarul grec „Estia” a listei guvernului din 1941, din care făcuseră parte şi aromâni. Unii dintre
aceştia şi din cei care au luptat împotriva comitagiilor greci au fost judecaţi de tribunalele greceşti.
Au urmat acte de răzbunare împotriva românilor, cărora le-a fost închise o parte din şcoli sau
amânate deschiderea lor, în vederea începerii cursurilor şcolare142.

Pe lângă atitudinea ostilă a statelor balcanice la adresa aromânilor, s-a accentuat tot mai
mult ignoranţa voită a guvernelor care au funcţionat la Bucureşti după 1945, la sugestia Moscovei.
După „comprimarea” personalului didactic şi a celui bisericesc românesc în 1946, practic, sus-
pendarea salariilor acordate de statul român143, numeroasele semnalări ale diplomaţilor români
acreditaţi în statele balcanice au rămas fără nici un răspuns din partea ministrului Afacerilor Ex-
terne de atunci, tovarăşa Ana Pauker. Ba mai mult, aceasta considera, în 1947, că închiderea
şcolilor de la Sofia şi Giumaia de Sus, din Bulgaria, este o „măsură justă” din partea autorităţilor
comuniste din „ţara prietenă”, Bulgaria144.

Această atitudine de respingere a aromânilor din partea autorităţilor de la Bucureşti a durat
mai ales în perioada prezenţei la conducerea ţării a liderilor comunişti instruiţi direct de Moscova.
După 1960, când se iniţia o atitudine de depărtare de linia Moscovei, autorităţile române au
început o acţiune de monitorizare a elementului românesc din Balcani. De pildă, la 8 iunie 1961,
la Direcţia de cultură din Ministerul Afacerilor Externe se întocmea o situaţie confesională a „po-
pulaţiei cuţo-valahe (aromânii, populaţie băştinaşă din nordul Greciei)”, care se prezenta astfel:
o biserică în Veria, stare bună, în care, din 1956, slujea preotul Nicolae Calipetri în limba greacă;
biserica din Doliani, stare bună, lipsită de un preot român, înlocuit cu unul grec; bisericile din
Fetiţa, Gramaticova şi Cândrova erau complet distruse; pe locul bisericii din Grebena, care a fost
demolată de autorităţile elene din cauza stării de ruină în care se afla, a fost ridicată reşedinţa şi
birourile mitropolitului; biserica din Turia, în stare bună, fără preot; biserica din Hrupişte, a fost
bombardată, trebuia reparată, nu avea preot. În româneşte, se mai slujea la Dobani, Zirobirad,
Selia, Paticina. La Salonic, era o capelă şi un cimitir românesc îngrijite de un român. După 1948,
în Grecia existau 17 biserici, 5 paraclise şi mai multe „cimitire aparţinând în mod cert statului ro-
mân”. În 1953, existau 5 preoţi şi 17 cântăreţi şi paracliseri, care primiseră salarii până în iulie
1944. Potrivit aceluiaşi raport, ulterior, au fost plătite salariile preoţilor şi pentru perioada 1944-
1946, deşi aceştia au funcţionat efectiv până în 1949, când li s-a interzis să mai slujească în româ-
neşte, de către autorităţile greceşti, deoarece din punct de vedere juridic bisericile româneşti nu
existau145.

141 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 161, pp. 347-348.
142 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 162, pp. 349-350.
143 Şcoli şi biserici româneşti, doc. 222, pp. 622-623.
144 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 166, p. 356.
145 ANR, Românii de la sud de Dunăre, doc. 172, pp. 363-364.
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Concluzii

Se afirmă că poporul român s-a născut creştin. Tot astfel se poate afirma că viaţa religioasă
a românilor din Balcani a început încă de la formarea poporului român la sud de Dunăre, în
cadrul statului roman, apoi în cele care s-au succedat în spaţiul balcanic. Ei au apărut în istorie
atunci când bizantinii, care se considerau moştenitori ai vechilor romani, dar care vorbeau limba
greacă, s-au aflat în faţa acestor romanizaţi, care vorbeau limba latina şi se credeau tot romani.
De aceea, bizantinii au preferat să-i numească vlahi, aşa cum le spuneau şi slavii, tratându-i ca
pe un popor barbar. Băştinaşii balcanici romanizaţi aveau însă conştiinţa originii romane pe care
nu şi-au renegat-o niciodată, tot aşa cum nu au renunţat niciodată la credinţa şi atârnarea canonică
de scaunul constantinopolitan.

Dezvoltarea economică şi culturală la care reuşiseră să ajungă în secolul al XVIII-lea i-a
ajutat pe aromâni să-şi regăsească identitatea etnică, însă, după ocuparea Bizanţului de către
otomani, aceasta le fusese topită în milletul grecesc. De aici, nu a mai fost decât puţin pentru a
intra într-un nesfârşit litigiu cu grecii, dornici a-şi reface statul imperial de odinioară. Dar, în
acelaşi timp, pe scena istoriei se remarcau şi alte popoare balcanice, care, ajutate din raţiuni im-
periale de mari puteri, ridicau pretenţii pentru teritorii în care aromânii se ştiau stăpâni încă de
la apariţia lor în istorie. Din acest moment, aromânii au cunoscut tragedia disipării lor în cadrul
statelor care apăreau şi se dezvoltau tot mai mult în spaţiul balcanic. Chiar dacă erau susţinuţi
de fraţii de peste Dunăre, de multe ori, aromânii au fost nevoiţi să lupte de partea unui alt popor,
care încerca să-şi facă loc în istoria Balcanilor. 

La formarea statelor sârb şi bulgar, lupta a fost declanşată sub semnul crucii, sub influenţa
şi cu susţinerea ţaristă, care promova dreptul de protectorat asupra creştinilor din imperiul oto-
man. Faptul că aceste două popoare au avut mai întâi episcopi, care să le păstorească, a favorizat
fundamental rolul bisericesc în mişcarea naţională. Nu la fel s-a întâmplat în cazul aromânilor,
care au încercat să-şi obţină drepturile într-un imperiu ce se prăbuşea tot mai mult, dar care
putea oferi drepturile naţionale şi religioase pe care alte popoare balcanice nu păreau dispuse să
le accepte. În schimb, pentru a-şi păstra poziţiile teritoriale, Turcia oferea aromânilor aceste drep-
turi doar pentru a contracara acţiunea grecească. Practic, aromânii se aflau într-un viespar al Eu-
ropei, în încercarea de a primi recunoaşterea identitară şi autonomia bisericească. Iar pentru au-
tonomia bisericească, aromânii au fost chiar în pericolul de a fi atraşi în jocul periculos a unor
politicieni cu convingeri pro catolice.

Dacă, pentru o perioadă de timp, aromânii reuşiseră să-şi atingă o parte din obiectivele
naţionale în fruntariile imperiului otoman, acestea au fost pierdute ulterior, la constituirea noilor
state balcanice. Practic, toate eforturile diplomatice depuse de reprezentanţii României după 1866,
pentru susţinerea aromânilor din Balcani, s-au disipat în momentul în care s-au format şi s-au
alipit noi provincii la noile state Serbia, Bulgaria, Grecia şi Albania. Diplomaţia românească a fost
nevoită să întreprindă negocieri susţinute cu fiecare stat în parte, de multe ori nereuşind din cauza
schimbărilor politice frecvente care apăreau în peninsula Balcanică. Putem considera că momentul
de vârf al diplomaţiei româneşti a fost între 1905-1914, când, prin presiuni diplomatice la Înalta
Poartă, pe de o parte, şi asupra Greciei, pe de altă parte, au fost înregistrate mai multe succese
pentru fraţii din Balcani. Prestigiul diplomaţiei româneşti în Balcani a atins punctul culminat prin
tratatul de pace de la Bucureşti din 1913, când statul român a obţinut un teritoriu şi o influenţă fără
precedent în politica de impunere în peninsula Balcanică. Deşi, prin prevederile tratatului, statul
român obţinea o serie de succese diplomatice în favoarea aromânilor, poate prea puţine, totuşi, nu
au fost fructificate, fie din cauza intrigilor ţesute în politica ce se făcea la Bucureşti sau prudenţei
exagerate manifestată de regele Carol I, fie din cauza declanşării primului război mondial, chiar
prin atentatul de la Sarajevo, care, practic, răsturna întreg echilibrul statuat în Balcani.
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După Primul Război Mondial, în politica statului român faţă de compatrioţii din peninsula
Balcanică, a intervenit o schimbare. Războiul de reîntregire, finalizat prin tratatele de pace prin
care României i se recunoşteau graniţele cu provinciile alipite la 1918, a condus, inevitabil – fapt
conştientizat prea târziu – la o autosuficienţă. Se considera, e drept, nu de către toţi oamenii po-
litici şi diplomaţi că, în graniţele statului român sunt toţi românii şi, dacă mai sunt prin alte
părţi, aceştia trebuie să fie colonizaţi aici. Aşa a apărut ideea aducerii tuturor românilor din
afara graniţelor, prin mişcările de populaţie, nu de amploare, din anii 20. Totuşi, acestea au fost
stopate atât din cauza lipsei resurselor ce trebuiau să le fie puse la dispoziţie, cât şi a refuzului
multora dintre aromâni de a-şi părăsi locurile în care s-au născut şi pe care le-au moştenit de la
strămoşii lor.

Diferenţa de opinii în rezolvarea problemei aromâneşti a condus, inevitabil, la neglijarea
acesteia sau la o abordare superficială. Un alt moment prielnic pentru o rezolvare cât mai eficientă
a problemei s-a considerat a fi în vremea guvernării antonesciene, atunci când mare parte din
peninsula Balcanică era ocupată de trupele Axei, aliate României. Dar finalizarea celui de-al
doilea război mondial, fără un rezultat favorabil Axei şi nici României, care intrase în sfera de in-
fluenţă a Uniunii Sovietice, a schimbat fundamental datele problemei.
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