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Bre, nene Ovidiu Secarã,
matale parcã vii din altã lume
si tot o tii ca gaia matul cu
dialectele limbii române.

Dialectele limbii române
sunt, conform Atlasului
lingvistic al Institutului „Sextil
Puscariu”: Dialectul ardele-
nesc, crisean, bãnãtean,
maramuresean, bucovinean,
moldovenesc si muntenesc.

Dialectul aromân, cum ii
spuni matale, este limba
armânilor, asa cum a hotãrât
APCE in data de 24 iunie
1997. Vii matale acum,
considerându-te mai catolic
decât Papa shi ne desconsi-
deri limba noastrã armânea-
scâ, veche de 2000 de ani,
denumind-o, jignitor, diale-
ctul limbii române, asa cum
politrucii greci ii spun
dialectul limbii elene.

Recunoasterea graiului
armân ca limbâ a armânilor a
fost fãcutã chiar si de cãtre
reprezentatii României la
Consiliul Europei.

Iar matale, d.le Secarã, sigur
in calitate de provocator, cã
nu am auzit de matale cã ai fi
vreun lingvist, vii si ne ji-
gnesti cu fiecare interventie,
profanându-ne sfânta noastrã
limbã armâneascã.

In ce priveste asemãnarea
dintre limba românã si cea
armânã se datoreazã faptului
cã limba vorbitã de soldatii
Legiunii a V-a Macedonica,
care se numea protarmâna sau
macedo-armâna, a fost datã

populatiei getice din Scitya
Minor. Aici, LVM avea
castru la Calatis incã din
anul 42 d. Hr., asa cum este
pomenit in istorie. Apoi s-a
extins si a intemeiat castre
in alte zone ale Scitia Micã
(Scythia Minor), astãzi
Dobrogea,  precum: Tomis,
Palazu Mic, Turcoaia etc.

Si aici au rãmas pânã in
anul 275 d. Hr. De aici, in
anu 160 d. Hr., LVM a trecut
in jumãtatea esticã a Daciei.

Si aici a stat pânâ in anul
275 d. Hr. Astfel armata
ocupantã a LVM a dat limba
ce o vorbea: protarmâna sau
macedo-armâna, populatiei
din Scythia Minor si din
Dacia.

Dacã domnia voastrã,
domnule Secarã, aveti altã
opinie privind rolul armatei
LVM in formarea limbii
române, vã rog sã mi-l
comunicati.

Dacã dv. veti afirma cã cei
12.000 de soldati ai LVM,

ROLUL LEGIUNII A V-A MACEDONICA
IN FORMAREA LIMBII ROMÂNE

Dumitru Piceava

HETERII SI ARMÂNII
Kosta Dica

Drama acestei voite neîntelegeri
(cã armânii ar fi greci, români etc..
cã limba armâneascã este dialect al
limbii române..etc..) nu rezidã în N
domni Secarã din mai toate tãrile
balcanice. Acesti domni au tot
interesul sa emitã pretentii
asimilatoare atâta vreme cât noi nu
iesim din situatia asta confuzã. Si
pentru a limpezi lucrurile ar trebui
mãcar acum in ceasul al 12 lea sã
cerem statelor din Balcani,
recunoaterea noastrã. Stiu...
demersul este dificil, dar cu orice
risc, trebuie sa o facem. Altfel, vom
bate apa în piuã încã vreo câteva
decenii pânã ce va pieri si ultimul
armân! În România nerealizarea
acestui demers nu este vina iudei pe
nume Ponta sau ai altor jigodii din
spatiul administrativ... Este vina
noastrã a celor câtiva ce ar da totul
pentru acest scop, cã ne lãsãm atrasi
în aceste polemici. Asa cã fac un apel
sã-i lãsam naibii pe haterii de genul
Secarã si sã facem ceva pânã nu
murim a doua oarã!

care au stat atâtia anji in
mijlocul populatiei getice si
dacice, nu au avut nicio
influientã privind formarea
limbii române, pentru faptul
cã ei au pãzit oilie si caprele
populatiei locale, eu vã spun
cã vã inselati!

Astfel cele 1666 de cuvinte
din limba latinã ce au rãmas
in limba armânã, se regãsesc
si in limba românã. Dupâ anul
275 d. Hr. cele douã limbi au
avut altã evolutie, dar
cuvintele de bazã de origine
latinã au rãmas la ambele
limbi.
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Armânjlji, mileti ahoryea tu Balcani sh-dupu
mintea alu Neagu Djuvara

"Sã vã spun un amãnunt pe care l-am constientizat de
curând: în fond, noi nu suntem frati cu aromânii. Suntem
niste veri îndepãrtati. Aromânii sunt o rãmãsitã de
populatii din Balcani, care fãceau parte din Regatul
Macedonean vechi, din timpul romanilor. Romanii l-au
cucerit în 148 î. Hr., au devenit stãpâni si, langsam-
langsam, au început sã colonizeze regiunea aducând si
oameni din Africa, poate din Calabria."

 http://adevarul.ro/.../saga-djuvara-trandafir.../index.html

YINIMU DITU STEALI
Yinimù ditù steali sh-nâ turnamù tu steali,
Nji-dzâsi (Maya) cu zboru mplinù di jali.
Ama pisti locù, durutâ-a mea nipoatâ,
Ahâtù kiro câtù bana, noi nâ-u tritsemù,
Lipseashti s-u bânãmù ashi cumù nâ fu datâ.

Yinimù ditù steali sh-nâ turnãmù tu steali,
Tsi treamburâ pi tserù, ca di yeamandu beali,
Dipu ca bana-a noastâ, tsi-i shcurtâ câtù-nâ oarâ,
Nji-aspuni-a meu papù, cu mintimeni zboarâ.

Ti-atsea, lea nipoatâ, kibarâ Featâ-armânâ,
S-ti-alumtsâ ca-Armânamea tu banâ ea s-armânâ!
Nji-aspunù a melji pâpânji,
Tsi s-tragù ditù veclji-armânji.                DSP
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Nâinti di 4.04.1944, tu hoara
Livãdz s-afla 880 di casi. Adzâ
suntu 200 di casi shi multi
fumeili suntu mixte cu pontits
yinits ditù Turkii.

Marea Livadia ( Livãdzli
Mãri) a anjilorù 1944 eara
una di nai vârtoasili hori di
criscâtori di prãvdzâ shi
tutiputâ ditù Makidunii.

Ea fu mutatâ pi nai ma
analtulù locù a muntsâlorù
Paiko, la 1200 di meatri
pisupra a nivelului a amariljei,
la vârâ 120 di Km. di Salonic
(Sârunã).

Kinotita (comunitatea) di
Livãdz, nâinti di doilu polimù
mondial, eara mpârtsâtâ tu alti
doauâ hori: Marea Livadia
(Livãdzli Mãri), cu optu suti  di
casi shi patru njilji di bânâtori
shi Njica Livadia (icâ Pasina
icâ hoara atsea njica) cu
optudzãts di  casi shi vârâ 400
di bânâtori.

Sâ spuni câ armânjilji di
Livãdz suntu vinits ditù
Makidunia ditù Notù (Gramu-
stea si Moscopole) shi ditù
Muntsâlji a Pindului ( Perivo-
li, Samarina, Aspropotamos).

 Agiumsirâ tu aestâ nai ca tu
bitisita a etâljei 18.

Lucrulu a lorù di nai ma mari
simasii fu crishtearea a
prãvdzâlorù shi a tutiputâljei.

LIVÃDZ (CÂLIVI)

Tu kirolu a ljei nai ma bunlu,
aclotsi s-crishtea ma multu di
150.000 di oi, hiindalui hoara
di nai ma mari simasii ditu
muntsâlji Paiko shi una di nai
ma mari ditù Makidunia di
mesi.

Ti furnjia câ eara ashtirnutâ  tu
aestu locù ditù muntsâlji Paiko,
s-aflã namisa di mãrli eveni-
menti istoritsi cari alâsarâ toari
ti niashtirdzeari tu aestâ nai.

Dicara fu aspartâ di armata
gjirmanâ (agiutatâ di vâryari) tu
doilu polimù mondial, tu dzua
di 4 maiù 1944, shi tu kirolu a
polimlui tsivil bânâtorlji
armânji di   Livãdz s-arâspândirâ
tu 40 di hori shi câsâbadz ditù
prefecturli Salonic, Kilkis,
Pella shi Imathia.

Tu anjilji 1950 ahurhi
turnarea la Livãdz shi 30-40 di
fumelji s-acâtsarâ di  agricul-
turâ shi maxusù di cultivarea a
pâtãtslorù.

Tu veara a anlui 1970 s-amintã
ofitsial iara Livadia Mari cu vârâ
80 di casi.

Tora, dupâ ma multsâ anji
di dzâli, suntu ma multu di
200 di casi shi s-featsirâ
lucrãri di  infrastructurã cari
au tu umuti xanafâtsearea  a
veacljiljei hoarâ shi s-
nãdãeashti la adutsearea n
hoarâ a doilui shi treilui
bârnu a Cãlivyeanjilorù tsi
fudzirâ di aoa.

Protslji colonishtsâ di
Livãdz suntu luyursits câ
furâ Grãmusteanji demec
Armânji di Gramustea,
câsâbã di pi muntili
Grammos. Aestu câsâbã fu
aspartu tu eta 18, tu idyiulù
kiro cu Moschopolea, di
turco-arbineshi.

Unâ parti a populatsiiljei di
picurari sh-aflâ apangjiu pi
cipitli a muntsâlorù Paiko.

Prota parei di refugiats
grâmusteanji sh-li mutâ
câlivili tu anlu 1760 tu loclu
tsi purta numa Passina icâ
Câliva alù Belli, aclo iu ma
amânatù s-mutã hoara  Livã-
dzli Njits. Ma amânatù, dupâ
aspârdzearea ali   Mosco-
polea (1769), agiungu la

Zoica Manolescu
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Livãdz fâlcãrli Hadzivreta shi
Tica.

Fâlcarea eara adratâ ditù unù
numirù di ma multi fumelji
patriarhale  (traditsionale) cu
tuti averli a membrilorù
(demec numirlu di capiti di
prãvdzâ).

Ma amânatù, dinâoarâ cu
aspârdzearea dicutotalui a
Gramustiljei deanvârliga a
anlui 1800, agiungu shi alti
fâlcãri, ashi cumù vrea s-hibâ
atseali ali Hagiisteryiu shi
Duma.

Dupâ elji yinù altsâ armânji
di pritù alti nãi a Pindului.
Fãlcara alù  Buiukli yini ditù
hoara  Perivoli ditù muntsâlji
a  Pindului. Alti fâlcãri yinù
di Samarina. Tu anjilji  1840
-1850 s-adrã unù hoarâ ma
mari cu numa  Livãdz.
Mpârtsâts tu nãi ahoryea dupâ
arâzga a lorù, eara mâhâladzlji
Grãmusteanjilorù, a Pirvu-
leatslorù (Perivoli), a
Mishakanjilor ( Samarina)
etc.

ZOICA MANOLESCU
Dimineata asta era sã sufãr un accident pe aleea parcului

Stadionului National ! Cum mergeam eu ametitã dupã 2
cafele bãute degeaba mai cã era sã mã dãrâme un alergãtor.
A trecut în vitezã pe lângã mine de era sã rãmân cu gâtul
sucit dupã el ! Era un domn 70 + , în colanti scurti , bustul
gol , bronzat si fãrã burtã ! Pânã sã mã dezmeticesc era în
partea ailaltã a parcului. Sunt încã socatã ! Bãnuiesc cã m-
am întâlnit cu vreun agent 007 trimis 'de Oculta Mondialã
sã ne strice traditiile noastre strãmosesti, în care bãrbatul
român e împlinit de la bere si nu se lasã cuprins în brate cu
una cu douã !

P.S lãsând gluma la o parte : aveti grijã de greutatea voastrã,
consum mai putin, miscare mai multã (mãcar plimbãri,
acuma vara cã se poate)  Sãnãtate !

COMENTARIU
DI ZILIPSITORU(gelos, invidios)

Dumitru Piceava
Superb! Dintr-o singurã privire i-ati determinat, cu aproximatie,

greutatea corporalã, starea fizicã si psihicã, viteza de deplasare, un
bãrbat feroce, ce mai, care nu avea mascã, ca noi, fricosii, nebãutori
de bere, ca noi, de aia nu avea burtã, al dracului, bronzat, ca un
draq, asta inseamnã cã are bani, adicã are pensie specialã si a fost
la mare pe scumpetea asta. Sau poate  era vreunul dintre acei agenti
007, trimis de Oculta Mondialã pentru a produce torticolis la
doamne, adicã a le lasã cu gâtul intepenit dupã ce au intors brusc
capul dupã vreun draq de bãrbat efemer si nedus la bisericã. Pe
acest individ meteoric, distinsã doamnã Zoica Manolescu, de aceea
vã plac eu asa de mult, nu-l va interesa niciodatã articolelel si
postãrile domniei voastre cu biserici armânesti! Panimais, daraghia
celoveca nasha! Pãi celovecul ãla efemer stia el limba rusã? Net!

Cu ahoryea tinjii, durutâ Zoica Manolescu,
Câ multu ti voiu sh-ti tinjisescu,
Ti articolili a tali cu biserits armâneshtsâ,
Tsi nâ-li umpli suflitli di doru sh-nâ hârseshtsâ!

FUTUYRAFU TI-ANAMI

S-ti-amù hârioasâ Zoica, futuyrafù ti-anami,
Tsi nu sh-ari preaclji tu-ntreaga Armânami,
Câ ti vedù cumù totna aladz sh-ti pidipseshtsâ,
Armânjilji a noshtsâ tuts sâ-lji futuyrâfseshtsâ,
Ta s-alashi clirunumii futuyrãfii musheati,
Cu masti di aushi, ficiori shi tiniri feati!

DSP

Zoica Manolescu
Bombardarea a hoarâljei

Livãdz tu anlu 1944 fu faptâ
di nazishtsâ agiutats di
“fratslji vâryari! Furâ arsi
850 di casi armâneshtsâ shi
multsâ mortsâ!  Câtù di
Tsaratlu vlaho-vâryarù,
cându fuiù tu excursii Veliko
Târnovo gjida nu adusi
aminti nitsiunâ secundâ di
vlahi.

(Turishtsâlji occidentali,
asiatici kiola u pistipsea.)
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14 septembrie 1940

CEDAREA
CADRILATERULUI

Astãzi comemorãm 80 de
ani de la un eveniment nefast
care a marcat viata unei pãrti
a aromânilor. La data de 7
septembrie 1940, în baza
negocierilor si semnãrii
Tratatului de la Craiova,
România retroceda Dobro-
gea de Sud cãtre Bulgaria.
Un al treilea act de cedare
fãcutã fãrã luptã în vara
anului 1940. Momentul
semnãrii Tratatului de la
Craiova, la 7 septembrie
1940, avea sã-i aducã din
nou pe aromânii din
Cadrilater pe drumurile
deportãrilor si colonizãrii.
Dupã ce suportaserã
greutãtile si lipsurile primei
etape a colonizãrilor
aromânii au fost nevoiti sã
treacã printr-o a
doua etapã a
colonizãrilor în
Dobrogea de
Nord. În momentul
când România a
retrocedat Bulgariei
sudul Dobrogei,
aromânii au pierdut
toatã agoniseala pe
care o acumulaserã,
îsi vor pãrãsi casele
si vor deveni
refugiati alãturi de
ardeleni si
basarabeni. Va

exista un alt schimb de
populatie între state cea
românã si cea bulgarã, din
nordul si sudul Dobrogei
în cadrul cãreia aromânii se
vor refugia în satele din
judetul Constanta si judetul
Tulcea dar si în multe alte
pãrti ale României. Era
„punctul terminus” al
aventurii începute de
aromâni în 1925.

Armânii au trebuit sã
suporte consecintele
colonizãrilor si ale
deportãrii. Au plecat din
locurile de bastinã unde nu
vor mai reveni iar o altã
parte a lor nu le va mai
revedea niciodatã. Aveau sã
treacã prin multe dificultãti
materiale si prin foarte

multã nesigurantã.
Momentul 1940 este

considerat un moment
nefast în mentalul colectiv
al armânilor.

Delegatiile Bulgariei si
României au reusit sã
finalizeze elaborarea docu-
mentelor oficiale pânã pe 7
septembrie 1940, când s-a
dat publicitãtii un „comuni-
cat oficial” convenit de
ambele pãrti. Comunicatul
consemneazã: „În dorinta
de a rezolva pe cale pasnicã

Palatul „Jean Mihail” din Craiova
care a gãzduit semnarea tratatului din 1940.
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problemele pendinte între
Bulgaria si România în
spiritul unei întelegeri
reciproce, a fost semnat, la
7 septembrie la Craiova,
acordul prin care se
înregistreazã cesiunea
teritorialã consimtitã prin
nota din 16 august 1940,
notã care reprezintã
concluzia unor îndelungate
tratative între cele douã
guverne. Acordul încheiat
este bazat pe schimbul obli-
gator de populatie bulgarã
din judetele Tulcea si
Constanta cu cea
româneascã din Caliacra si
Durostor, precum si pe un
schimb facultativ al
românilor si bulgarilor din
celelalte regiuni ale celor
douã tãri. Cele douã state
se angajeazã în urma
realizãrii acestui principiu sã
nu ridice niciodatã vreo
pretentie teritorialã unul
contra altuia”. Avea sã
urmeze o nouã etapã a

colonizãrilor si a greutãtilor
aferente. Ca o ironie a sortii
Tratatul a fost semnat în
Palatul Jean Mihail din
Craiova construit de o
familie de mari proprietari
si de negustori aromâni
stabiliti la Craiova în secolul
XIX. Palatul adãposteste
actualul Muzeu de Artã din
Craiova (foto), resedintãa
familiei Mihail asemãnat cu
Palatul Schonbrunn din

Viena. Restul fotografiilor
reprezintã imagini din
Dobrogea de Sud, acolo
unde cândva au trãit
aromânii. În satele din
Dobrogea de Sud au rãmas
o parte a mormintelor care
amintesc cã acolo se
odihnesc o parte a bunicilor
si strãbunicilor nostri. Le
aducem un pios omagiu si
o vesnicã recunostintã!

          Enache Tusa

Regina Maria în mijlocul unui grup de aromâni din
Cadrilater. Este însotitã de Eugen Zwiedenek, comisar
general al colonizãrilor si inventarului din Dobrogea.
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URARI  TRÂ  YIURTISEAREA
A MAMÂLJEI  A LU

Enache Tusha
Mama easti protlu zborù cari lu spunemù tu

bana a noastâ. Mama easti fãptura cu cari avemù
unâ ligâturâ ahoryea, sâmtâ....cari nâ plãseadzâ,
nâ aprindi shi nâ da banâ. Mama furniseashti
prota fãpturâ cari nâ va shi cari u vremù
dicutotalui shi safi. Mama furniseashti prota axii
a banâljei noastâ fârâ di cari nu vrea s-himù tru
banâ! Fârâ tine nu vrea s-earamù adzâ, nu vrea
s-adramù tsiva ditù atsea tsi amù tora. Tsâ
hãristusescu ti tutâ vrearea shi ti atsea tsi
agiumshu mini tora!

Trâ multsâ anji musheats shi sânâtoshi MAMA,
adzâ la yiurtisirea a ta !

Enache Tusa
Tu 28-li di maiù 1944 s-amintã

tati a meu. Fu unù pârinti bunù

shi caldu. Nâ criscu shi nâ prâxi
musheatù, mini shi fratslji a
melji. Adzâ vrea s-avea axitâ 76
di anji! Fudzi di ningâ noi multu
ayonjea, tru unâ altâ banâ: Banâ
trâ daima. Mi minduii s-lu dau
aestu cadhurù tra s-lji-aspunù
di marea a mea tinjii andicra di
elù shi multâ pricunushteari ti
tutù tsi adrã ti noi! Adzâ easti
(pritù spiritù) ningâ noi ....
Dumnidzã s-ti arihãtipseascâ
tate!

P.S. Cadhurlu easti adratù
aoa shi 45 di anji (1974), anda
earamù cu tata la numta a unui
cusurinù di a meu tu hoara
Sinoie ditù judetslu
Cunstantsa, aclo iu fumealjea
alù afendi fu colonizatâ ditù
Dobrugea di Notù, anlu 1940
si hoara iu criscumù noi.
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DOCTOR IN ROMÂNIA

Doctore, iar esti de gardã!
Vei avea  iar noapte albã!
Doar sã nu ai o zi neagrã...
MÂINE...
Ani de NOPTI  în meserie,
Sunt ani LIPSÃ în FAMILIE...!
Sã n-astepti sa-ti ducã dorul
NIMENI...!
Eu nu sunt actor...sunt MEDIC!
Nu sunt demnitar...sã predic!
Vreau sã strig în ULTIM CEAS
Si SINCER...!
Cã REFUZ  cu DISPERARE,
Ropote de PALME GOALE...!
Ce aplaudã-n...FINAL...
Un "ÎNGER"...

Corina Elena Di Vreari
15 aprilie 2020

FÃRÃ MASCÃ
Si de nu îi cunoti, ei toi au chip de om!
Chiar dacã-n fata ta poartã combinezon!
Desi au mâna în trei rânduri de mãnusi…
Rapid gãsesc o venã!i nu se simt expusi!

Si au doar douãzeci…sau treizeci de ani
Si au 2-3 copii…si n-au pãrinti cu bani!
Si n-au avertizat cã este importantã,
Doar propria familie-cu voce arogantã!!!

Si, oxigenul, lor le este deajuns!
Dintr-un combinezon din zori pân’ la apus!
Când tu te plângi cã masca iti e o soartã grea,
Fã schimb o noapte albã- cu
Asistenta mea!

P.S.: Sã nu-mi rãspundeti!
Doar,
Sã respectãm cinstit,
Un sacrificiu demn de-un asistent COVID!
Dr. CORINA / BUNA SEARA!
26 august 2020 
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Motto: Dumitru Piceava Bine cã v-ati gãsit un
complice cu acest picurar incult, necinstit si gãlãgios
de Nicolae Gurita, la urma urmelor acest om
procedezã cum procedati si dvs. : va falsificati trecutul
in functie de fantasmele voastre prezente (dvs. cu
macedomania si el cu pan-românismul). Anton Cusa

Stimate Fantomas,
Analizând comportamentul domniei voastre in

ultimii 2-3 ani pe acest grup de discutii am ajuns la
concluzia câ, intr-adevãr, sunteti un fantomas.  Mai
mult decât atât, sunteti un informator al retelelor de
dezinformare ale statului roman si al celui grecesc.

Va considerati un specialist in istorie, dar nu aveti
la bazã absolut nimic care sã demonstreze cã sunteti
un specialist in istorie. Sunteti un simplu bibliotecar
cu aspiratii megalomane, peste masura intelectului
dv., care denatureazã istoria armânilor.

Pentru a putea sã vorbiti intr-un grup de discutii,
asa cum este acesta, ar trebui sã vã legitimati mãcar
cu o pozã si sã spuneti cine sunteti. Faptul cã vã
ascundeti, ca nu stiu cine in pãpusoi, demonstreazã
nu doar lasitate, ci si incompetentã. O incompetentã
crasã care pretinde cã este cuoscatoare a istoriei
armânilor (veniti in Romania, Cadrilater, in 1925 din
Macedonia istorica) denaturând-o cu bunâ stire.
Oare de ce?

Am crezut cã sunteti nepotul istoricului Nicolae
Cusa, dar m-am inselat. Sunteti un simplu informator/
dezinformator al propagandistilor greci si români.
Sunteti si un provocator de cea mai josnica speta.
Impreunã cu un alt asemenea provocator ca dv,
Marius Teja pe nume, ati reusit in cca doi anji sã
jigniti si marginalizati la un mod nemaiintalnit pe
aproape toti liderii de opinie armâni de pe acest grup.
Actiunile voastre de grosolani provocatori s-au
sincronizat pânã acum. Dacã unul dintre liderii de
opinie armânji scapã de jignirile lui Mariuis Teja,
imediat este atacat de domnia voastrã, provocatorul
suprem.

Ati inceput amândoi in urmã cu cca 2-3 ani, sã vã
prezentati in acest grup chipurile ca specialisti in
istoria armânilor, apoi sã-i contraziceti absolut pe
toti cei care isi exprimau opinia in acest domeniu si
apoi ati continuat cu jigniri la adresa tuturor.  Marius

Teja a avut tupeul si nerusinarea sã jigneascâ pânã
si pe o doamnã armânã, vedetã in lumea muzicii,
pentru faptul cã si-a exprimat punctul de vedere al
domniei sale privind neamul sãu.

Ati continuat apoi amândoi, intr-un mod sincronizat,
sã dati sfaturi, false altfel, tuturor armânilor
(makidonilor) modul de lucru pentru a-si obtine
anumite drepturi. I-ati sfãtuit pânã si cum sã fie liderii
armânilor. Si ati ajuns la concluzia cã voi trebuie sã
fiti liderii armânilor!?! Voi, cei care contestati absolut
tot ce este legat de neamul nostru armânesc
(makidunesc).

Iar cu ceva timp in urmã ati trimis chiar si o Petitie
cãtre nimeni. In numele cui ati trimis acea petitie?
Reprezentati voi pe cineva? Aveti voi doi vreo
organizatie armâneascã? Sau ati ajuns la concluzia
cã voi doi, Binomul lepros, pentru cã sufletele
voastre sunt leproase, aveti nerusinarea sã cereti
drepturi pentru etnia armânilor (makidonilor), pe
care, de altfel, o contestati totalmente? Domnia
voastrã, domnule Fantomas, precum si celãlat coleg
din binom, aveti dreptul sã vã exprimati opiniile
oriunde, numai in castrul meu, NU!

Cãci, asa cum se spune in Biblie, locul leprosului,
deci si al celor cu sufletele leproase, cum sunt ale
domniilor voastre, conf.Cap. 13. (45): “este sã trãia-
scã singuratic shi afarã din tabãrã sã fie locuinta lui”.

Concluzie: ARMÂNII sunt un popor de sine
stãtãtor, asimilat in mod gresit de politicieni cu
românii. Noi nu suntem Aromâni ci Armâni. Numele
de Aromân este o inventie politica. Armânii apartin
etniei Armâne. Stramosii armâni au venit in 1925 in
România ca sã scape de furia deznationalizatoare a
grecilor, albanezilor, bulgarilor, sârbilor. Iar acum
suntem practic deznationalizati. In loc sa se pãstreze
limba noastrã straveche si unicã, Armânii sunt fortati
sã o abandoneze. Nationalitatea este un drept invio-
labil al omului, acela de a-si exprima apartenenta la
o etnie.

Articolul 15 al Declaratiei Universale pentru
Drepturile Omului spune clar: Fiecare are dreptul la
o nationalitate. Nimeni nu are dreptul de a elimina
nationalitatea declaratã a cuiva sau de a nega
nationalitate nimãnui. Nationalitatea este dreptul
fiecarei fiinte umane. Noi apartinem ca nationalitate
etniei ARMÂNE.

Tacu Piceava

EPISTOLÃ CÃTRE
BINOMUL LEPROS
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Adrian Papahagi
Adrian Papahagi se plânge foarte des pe

pagina sa cã e continuu "cenzurat", cã, vezi-
Doamne, in lumea asta meschinã s-a ajuns
sã nu poti sã spui lucrurilor pe nume cã esti
considerat rasist, sexist, homofob, transfob
de cãtre neo-marxisti, dar nimic nu-l opreste
pe el sa arunce continuu cu jigniri la adresa
stângii, pe ai cãrei membri ii numeste
sistematic "hoti" (???!!), "imorali" (dupa care
criterii ???!!), "incuiati", "prosti", "ipocriti",
cã nu-si apãrã familiile ca cei de dreapta
(??!!?!), de parcã dacã ai spune cã CpF e o
idiotenie si cã familia nu e o institutie ar
însemna treaba asta, cã n-au credintã (?)
(asta oricum e strict o problemã personalã
care nu mai trebuie sã fie un criteriu de
selectie in secolul XXI), uitând cã Iisus
promova idei de stânga, si, chiar si asa,
credinta nu e ceva care trebuie sã fie normat
sau judecat de altii. Nu-l opreste nici mãcar
ideea de democratie pe care el o tot invocã
si nici "intelectualitatea" sa, pentru cã nu
acceptã opozitia si nici nu o contreazã cu
argumente solide, ci doar cu invective si cu
apelative care exclud ideea oricãrei
dezbateri. A, si mai spune si cã USR e noua
stângã româneascã :)))))) .....

Alexandra Chirvasitu
Am pus o pozã cu mine si PSD, m-au

scos niste persoane din listã, am scris cã
papahagi înjurã continuu stânga ca un
adevãrat intelectual, m-au mai scos altii din
listã...  imi place.

Comentarii:
Dumitru Piceava: Noi, aeshtsa bitârnjilji,

mini shi Kosta Dika, tinjisitâ Alexandra
Kirvasitu, sigura nu va ti apâryisimù, a câ
eshtsâ PSD-istâ. Shi daima va s-himù di
partea a ta, kiola shi atumtsea cându va s-
hii dusâ cu ... pamporea. Nu mata escu cu

ALEXANDRA
CHIRVASITU

tini ashi di ascurù, ashi cumù fuiù prota oarâ
cându vidzui cumù nyrâpseshtsâ. Ditu
partea a noastâ, a doiloru, pots s-hii cu
stânga icâ cu atselji di nandreapta. Simasii
ari ca tini s-tsâ imnji pi calea a ta. Tsi va
dzâcâ, s-nu imnji ni nastânga, ni nandreapta,
mea mash pi calea a ta, cari easti calea atsea
ndreapta. Domnulu s-ti aibâ sumù
apangjiulù a Lui shi angjilu atselù bunù a
tãu daima s-hibâ cãlãuzlu a tãu!

Kosta Dica: Mã întristeazã atitudine unora
de-a se fofili pe mute din fata unui om inteli-
gent. Miss Alexandra nu este inteligentã, este
uluitor de inteligentã si o asa tânãrã trebuie
urmãritã cu multã atentie si întelegere
indiferent ce opinii are, pentru cã, hai sã
zic, întro zi, harul ei o va îndrepta numai în
planul înalt al zidirii personale. Tutea,
Heidegger sau Camus n-au hranit milioane
de minti pentru cã au avut nu stiu ce opinii
politice sau de altã naturã, nu.. ideile sau
scriitura lor au luminat minti si-au îmbogãtit
simtiri.
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Povestea cu ridicarea Academiei
Române, uitatã undeva, prin
coloanele „Familiei”, apãrutã la
Pesta, fondatã si redactatã de Iosif
Vulcan, într-un material semnat de
Iosif Hodosh, „Originea Societãtii
Academice din Bucuresti”, scoate
de sub colbul nepãsãtoarei uitãri
numele unui „macedonean” cu inimã
mare si cu avere pe mãsurã, care a
gândit si finantat cel mai interesant
proiect identitar românesc.

Originea Societãtii Academice din
Bucureshti

„Evangheliu Zappa, macedonea-
nul … oferã statului român 3.000
de galbeni pentru cultura limbii si
literaturii române si zice: „Facã-se
dictionarul român! Facã-se
gramatica românã! Fie produsul

geniului omenesc dat în limba
românã!”.

Si lasã voie liberã guver-
nului român de a urmãri acest
scop.

Si statul român, si guvernul
au primit si au urmãrit scopul
în modul cel mai eficace.

Oferta se face la 1860, luna
februarie. Si domnitorul
românilor zice: „Ministerul
Cultelor va lua act de aceastã
ofertã si va fi cu sârguintã
pentru realizarea ei”.

Iar Ministerul Cultelor si
Instructiunii Publice, tot la acel
an, luna aprilie, propune
Consiliului de ministri:

a). a face multumitã lui
Zappa, cu decret domnesc,
spre îndemnul altora;

b). a face subscriptie nationalã,
care, cu fondul Zappa, sã serveascã
la instituirea unei Societãti
Academice Române; hotãrãste, din
fondul Zappa, felurite premii.

Consiliul de ministri aprobã aceste
propuneri… Domnitorul însusi
aprobã aceste propuneri…

Evangheliu Zappa, tot la anul 1860,
luna octombrie, vãzând dispozitiile
luate de ministru, mai oferã 2.000 de
galbeni, tot pentru scopul mãret,
mentionat mai sus, si declarã cum cã,
dupã sãvârsirea acestor douã lucrãri,
adicã dictionarul si gramatica,
dobânda capitalului se va întrebuinta
toatã numai pentru cãrti trebuitoare
limbii si literaturii române.

Tot la acest an, urmeazã o
dispozitie ministerialã, prin care se
decide ca fondul de 5.000 de galbeni
sã poarte numele de „Fondul E.
Zappa”; fondul sã se dea cu
dobândã si, din dobândã, sã se

MACEDONEANUL VANGHELIE ZAPPA,
CTITORUL ACADEMIEI ROMÂNE

Mária Berényi

Lucrare de Florica Prevenda
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premieze cea mai bunã gramaticã
si sã se lucreze dictionarul.

Urmeazã, apoi, mai multe
referate ministeriale si jurnale ale
Consiliului de ministri, precum si
decrete ale Domnitorului, prin care
se aprobã dispozitiile mentionate
mai sus. Astfel se afla aceastã
lucrare la sfârsitul anului 1862.

În anul 1863, se vede a se fi
intrat într-o pauzã în lucrarea
mãreatã pentru viitorul frumoasei
generatii române…

Sã nu uitãm cã Cuza Vodã, încã,
a dat un fond de 1.000 de galbeni
pentru acea Societate. Iar la 1866,
luna februarie, Cuza cade si se
formeazã guvernul provizoriu sau
Locotenenta domneascã.
Guvernul de atunci reapucã lucrul,
cu toatã energia, cu toatã inima,
publicã statutele, cheamã la
Bucuresti pe românii de litere din

toate pãrtile locuite de români…
Ministerul, însã, se schimbã si aflã
pretext de a revoca convocarea
membrilor, înainte de 1 august
1866. Asa, înfiintarea Societãtii
Academice Române a trebuit sã
se amâne încã pe un an.

Si era 1 august 1867, când
Bucurestii, capitala României, erau
veseli cã pot întruni, pentru prima
datã, fiii României care nu trebuiau
a fi despãrtiti niciodatã. Bucuria
Bucurestilor era, într-adevãr,
bucurie româneascã, când, ca
printr-un farmec divin, erau adunati
fiii exilati de-atâta timp de la sânul
maicii lor, de la vatra gloriei, si erau
adunati ca sã formeze, ca sã
reînvie epoca de aur pentru
românime!…

Si Societatea Academicã se
înfiintã. Bãtrânul Heliade si cãruntul
Cipariu, si bravul Laurian, pãreau

a reîntineri, vãzând în jurul lor pe
iubitii discipoli, conferitori si
acestia, împreunã cu magistrii la
marele edificiu national, vãzându-
si, odatã, realizate visurile cele
dulci ale bãtrânetii lor!

Întrunindu-se, astfel membrii
Academiei, înainte de toate, s-au
ocupat cu întocmirea definitivã a
statutelor, cu organizarea internã
a Societãtii, cu facerea
programelor pentru Gramaticã,
Dictionar si traducerea de autori
clasici, conform intentiei
fundatorilor.

Meritã a se însemna, întru
onoarea Societãtii, cã primul
membru onorariu a fost ales însusi
Capul Românilor, prea iubitul
Principe al României…

Lucrare de Cristina Pasima - Trifon
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UN ARMÂN ANTIPATIC
In ce mã priveste, nu sunt

supãrat, darmite s-mã doarã
cumva, cã sunt, nu putini, ci
multi oameni cari nu mã plac,
nu mã suportã si chiar mã
dusmãnesc. Din pãcate
aproape toti acestia sunt
armâni de ai mei. Primul care
nu mã suporta deloc a fost
Hristu Cândroveanu, care s-a
enervat foarte tare atunci când
a vãzut cã il critic intr-o
revistã de Rebus. Motivul era
acesta: Eu sustineam câ limba
armâneascã este o limbã de
sine stãtãtoare si nicidecum nu
este un  dialect al limbii
române, asa cum sustinea
domnia sa. Iar armânii
(makidonii) sunt un popor
aparte de popoarele român,
grec, bulgar, albanez etc.
Aceastã antipatie a domnului
Cândroveanu fatã de mine a
dispãrut dupã multi ani, atunci
când a citit cele trei balade ale
sale, traduse de cãtre mine in
armâneashti.

Un armân antipatic shi cârcotas,
Ce aleargã mai ceva ca un

postas,
Sã-sh apere limba si neamul

sãu, frate,
Lãsate nouã-n dar din eternitate!

DSP

Compania Vlahilor din Atena îsi
combinã obligatia legalã de
predare sistematicã
a limbii vlahice cu
noile conditii create
de Sutsata a Ar-
mânjilor di Athina.

Scoalã pe limba
vlahicã.

Programul de
predare se adreseazã
adultilor indiferent
de locul de resedintã
si nivelul de întelegere sau
scriere / vorbire a limbii, întrucât

clasele mici vor fi de-
terminate pe baza
nivelului de cunoastere
a elevilor dupã un
interviu individual cu
profesorul. Costul pen-
tru 30 ore sãptãmânal în
perioada noiembrie
2020 - iunie 2021 (luni
si joi) este de 60 euro,
iar manualul principal
(învãtãm limba vlahica a
lui Thomas Tahis, 2020)

poate fi
achizitionat
doar la 15
euro prin
c o m p a n i e
( i n c l u s i v
c o s t u r i l e
p o s t a l e ) .
Înscrierile au
loc pânã marti,
27 oct. 2020.

Pãrtile interesate sunt
rugate sã contacteze

NVITSÂNDALUI  LIMBA VLAHÂ
Apostolos Kapsalis - 29 septembrie 2020·

imediat pentru mai multe
informatii si înscrieri la
Profesorul de limba vlahicã,
filolog Vasula Nibi la telefon
6937287620 si email
vasiliki.nimbi @gmail.com.

Sutsata a Armânjilorù di Athina
Tu soni, noi, di la revista Bana
Armâneascâ urãmu alu Vasula Nibi
shi a pareiljei a lui multâ ambâreatsâ!
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ETNICUL BALCABASA

Motto: “Etnicul turc Bacalbasa

zice cã etnicul sas Iohannis nu e

român! Numele Bacalbasa vine

din limba turcã (bakkal-bãcan si

bas-sef - vezi si bulibasa), dar

dl. Bacalbasa e ba cal, ba sa!”

Deputatul Nicolae Bacalbasa,

Dusman al satrapului Ali Pasa,
In Parlament el mândru se

infãtisa,

Cãlare pe o mârtoagã fãr de sa.

Plesnind in aer cu cravasa,

Ca un belicos bulibasa,
Cu vorbe grele se impãrtãsa,
La etnicul Sas, Johanis Pasa.

Dar, domnul Bacalbasa,
Ce vrea sã fie ba cal, ba sa,

Nu este turc, si nici domn,
Cãci este get-beget machidon!

DSP

Astâzi, dupâ ultima orâ de clasâ,
incheie o carierâ de 43 de ani la
catedrâ fratele meu, profesorul
Mihai Cupaciu! A transformat
matematica, pasiunea sa din
copilârie, in meserie si a fâcut-o

pânâ în ultima zi de serviciu, cu dâruire, perseverentâ si,
mai ales, cu elanul care nu l-a pârâsit nicio clipâ de a
deschide in mintile si inimile elevilor universul fascinant al
cunoasterii, frumusetea elementelor abstracte, poezia
ecuatiilor complicate, exercitii de gândire ca bazâ pentru
analize si sinteze, fundamentul progresului în orice
domeniu al activitâtilor omenesti! Dupâ ce viata i-a obligat
pe bunicii si pârintii nostri sâ o ia de la început de trei ori
prin istoria complicatâ a Balcanilor si Europei de Est, am
purtat cu totii în minte sfatul bunicului: “cea mai mare
avere râmâne cartea si învâtâtura! Învâtati carte, asta nu
vâ o poate lua nimeni, o luati cu voi oriunde veti fi!” A
transmis cu tenacitate acest sfat nu numai propriilor copii,
ci si fiecârui elev câruia i-a îndrumat pasii si a suportat cu
tenacitate priviri si grimase de tranzitie, continuând sâ
creadâ cu îndârjire câ, pentru elevi, singura cale de urmat
este aventura cunoasterii. Si ce satisfactie mai mare peste
ani, decât multumirile pe care le primeste din toate
colturile lumii, pe unde au ajuns fosti elevi îndemnati si
sustinuti de el sâ ia drumul scolilor si al instructiei
superioare? Când o întreagâ promotie de la Liceul Militar
de Marinâ, reunitâ peste decenii, îsi omagiazâ profesorii
si pe dirigintele Mihai Cupaciu printr-o ceremonie festivâ
pe bricul Mircea, emotia nu încape în cuvinte! Este
triumful unor principii si al unui mod de a celebra scoala
în adevâratul sens al cuvântului, scoala câreia fratele meu
i-a dedicat cu pasiune întreaga sa viatâ.

Elena Copaciu
este cu Mihai Cupaciu
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La 13 octombrie 2017,
Parlamentul Albaniei a
adoptat Legea privind
protecia minoritãtilor
nationale, prima din
istoria tãrii, conform
cãreia acest statut a fost
recunoscut urmãtoarelor
nouã comunitãti: greacã,
macedoneanã, vlahã/
aromânã, romã, egipteanã,
muntenegreanã, bosniacã,
sârbã di bulgarã. Pânã în
acel moment, statul
albanez admitea de
facto ca minoritate
nationalã pe greci,
macedoneni si
muntenegreni, iar ca grup
cultural-lingvistic pe
aromâni si romi. În ceea
ce-i privete pe aromâni,
adoptarea acestei legi a
fost precedatã de
recunoasterea de cãtre
Ministerul Justitiei a limbii
vlahe în 2014.

Legea solicitatã si de UE
fusese anuntatã încã din
2006, dar proiectul de
lege a fost initiat la 13
martie 2017 de guvernul
socialist la putere din
2013. La redactarea
documentului, executivul
de la Tirana a avut în
vedere recensãmântul
discutabil din punct de

vedere etnic din 2011.
Astfel, la primul recensã-
mânt dupã ultimul organi-
zat de regimul comunist
în 1989, au fost înregi-
strai doar 8266 aromâni,
adicã 0,3%, fatã de
estimãri de ordinul sutelor
de mii. La alegerile
parlamentare din 25 iunie
2017, partidul de
guvernãmânt a obinut
majoritatea absolutã de
74 de mandate din totalul
de 140. Acest rezultat i-a
permis sã încheie rapid
procesul de
adoptare a
legii.

La cererea
u n e i
a s o c i a i i
a r o m â n e
proromâne,
C o m i s i a
p a r l a -
m e n t a r ã
p e n t r u
drepturile

PARLAMENTULU DI ALBANIA
    LJI PRICUNUSCU ARMÂNJILI CA MINORITATI

Bisearica Ayiu Nicola mutatâ tu anlu 1721

Moscopole, gravurâ adratâ 1782 di
Makidon-armânlu Hristofor Zefar

omului amendase proiectul,
eliminând termenul „vlahã”,
sub motivul cã nu este „un
termen stiintific”, ci „o referintã
localistã”. Dar plenul nu a
validat amendamentul,  votul
înregistrând o aprobare
confortabilã cu 102 voturi
„pentru”, 10 „împotrivã” si o
abtinere.
Legea acordã dreptul

înfiitnãrii de scoli, biserici si
mass-media în limba maternã.
Prevederile documentului se
aplicã în localitãtile în care
minoritãtile reprezintã cel puin
20% din populatie, situatie în
care se aflã si aromânii. Legea
prevede si constituirea unui
Comitet al Minoritãtilor
Nationale, format din câte un
reprezentant al fiecãrei
comunitãti cu mandat de patru
ani, functiile de presedinte si
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LIMBA-NÂ HÂRZITÂ
Motto: Dumitru Piceava vroiai dialectul grec (?). Ianca

Nicusor
Apandisi: Cu ljirtari, tinjisite domnu Ianca Nicusor,

ama mini nu shteamu pânâ tora câ tu hoara Mihail
Kogãlniceanu, aclo iu bâneadzâ vârâ 2000 di armânji

patriots, dupâ shtearea a mea, sâ zburashti dialectul

armean (!?!) icâ altâ turlii di dialectu a sâmtâljei limbâ a

noastâ armâneascâ! Mini avdzâi di unu cântâtoru cu

numa di Nelu Ianca, tsi cântâ cântitsi armâneshtsâ, ama

di unu specialistu tu tsi mutreashti limba armâneascâ
cu numa a ta, tsi caftâ ta s-nâ lunjeadzâ dupâ aproapea

30 di anji di libertati, nu avdzâi!

 S-hjii hârios, tini, Ianca Nicushor,
A câ vedù câ mi luyurseshtsâ lishorù,
Câ noi nu va s-himu vâroarâ sinfunipsits,
Cu-atselji tsi-s tu-minti shi purtaticu alâxits!

Câ limba-a noastâ di Dumnidzã hârzitâ,
Nu va s-hibâ vârâoarâ alâxitâ,
Câ ashi vorù ehtsrâlji nisâturats,
Mplinji di nkizmâ shi nafimats!

DSP

vicepresedinte fiind ocupate
prin rotatie la doi ani.

Legea a fost adoptatã în
contextul în care Albania a
fost primitã în NATO în 2009
si a primit în 2014 statutul de
tarã candidatã la aderarea la
UE. Astfel, „tara vulturilor”
a devenit al doilea stat
balcanic dupã Republica
Macedonia de Nord, care
acordã aromânilor statutul de
minoritate, cu douã deosebiri:
Macedonia de Nord a inclus
aceastã recunoastere chiar în
Constitutia care marca
independenta în 1991 si a
folosit termenul „vlah”,
pentru a evita reeditarea
interferentei României din
epoca otomanã a secolelor
XIX-XX. În mod paradoxal,
Macedonia de Nord si Alba-
nia, care nu sunt membre
UE, sunt acum în pozitia de
a reprezenta exemple de bune
practici în problema aromânã
pentru state care sunt deja
membre UE, ca Grecia
(1981), România (2007) si
Bulgaria (2007).

Scurt istoric
În linii mari, aromânii sunt

rezultatul romanizãrii din

secolele III î. H. – VI d. H.
a popoarelor din Balcani
(iliri, macedoneni, traci
etc), cu exceptia grecilor.
Acestia erau deja creatorii
unei culturi scrise avansate
cu multe secole înainte ca
orãselul Roma sã-si

înceapã în secolul IV î. Hr.
expansiunea teritorialã în
Italia centralã. Astfel, grecii
au reusit sã rãmânã singurul
popor neromanizat din
zona europeanã a
imperiului roman.
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În urma interventiilor întreprinse de
diaspora aromânã, spre a atrage
atentia organismelor internationale si
europene asupra situatiei aromâ-
nilor din statele balcanice, în anul
1997 are loc o resituare a chestiunii
aromâne în spirit
european, prin votarea
în APCE a unei
motiuni, respe-
ctiv, Recomandarea

nr. 1333 pentru

salvarea limbii si

culturii aromâne

aflate în pericol de
disparitie.

Aceastã perspectivã
europeanã a creat un climat
emulativ în rândul comunitãilor de
aromâni de pretutindeni, fãcând loc,
la o sumedenie de initiative,
manifestãri, dezbateri, precum si la
o serie de publicatii în limba
maternã, în paralel cu posturi etnice
de radio si televiziune, unele
sustinute de stat, altele din fonduri
private. Un grai vorbit de milenii în
tainã, la nivel domestic, neacreditat
vreodatã oficial, intra în circuit public
prin toate mediile comunicationale,
pentru prima oarã în istorie.

Firesc, subiectul limbã minoritarã
/ dialect, devine fierbinte, stârnind
animatii filologice, animatii privind
normele unei scrieri si vorbiri îngrijite
si unitare, pentru depãsirea
handicapului lingvistic, provocat de
rãspândirea geograficã si de
asimilarea acestor comunitãti în me-
dii lingvistice diferite, cu alt alfabet
decât cel latin.
În acest context, limba maternã
devine exercitiul fundamental de
afirmare a identitãii, practicat mai
ales prin mass-media, exercitiu care

va antrena si tineri jurnalisti
din mediul românesc, în spirit
de solidaritate cu confratii
regãsiti, dupã decenii de
despãrtire.

Asa i-au fãcut loc o serie
de reviste si în
mediul de limbã
românã, unele
f o l o s i n d
a l t e r n a t i v
aromâna cu
limba literarã,
altele fiind
editate numai în
aromânã, unele
pur si simplu

emotionale, cultivând spiritul
etnic, altele avangardiste, cu
impuls pornind de jos în sus,
înfruntând litigiile filologice
limbã/dialect, dar fãrã
greutate documentarã sau
esteticã, subordonând totul,
utilizãrii limbii.

Publicatiile care urmeazã,
sunt cirumscrise acestui
imbold, toate fiind rezultatul
unor eforturi voluntare,
sustinute din resursele unor
organizatii aromâne, sau din
fonduri private.
Un fapt de luat in seamã, în
stare sã demonstreze pânã
unde s-a mers cu acest elan
de revigorare etno-culturalã,
este si acela cã au apãrut si
publicatii ale tineretului,
pentru prima oarã, în istoria
presei aromâne.

*
Bana armâneascã („Viata
armâneascã”)  –  rivistã

independentã di informatii

shi culturã a armâniloru di

pisti tutu (revistã de informatie si
culturã a aromânilor de pretutindeni)
a apãrut în luna august, 1996, cu
sediul în Bucureti. Revista, anuntatã
cu aparitie trimestrialã, este editatã
sub egida Fundatiei Culturale „Bana
armâneascã” la initiativa si sub
conducerea presedintelui organi-
zatiei,  Dumitru Piceava.
Revista a apãrut în format A4,
broatã, cu 32 de pagini, în care sunt
inserate, uneori, texte mai scurte, în
casete color. Pe coperta primului
numãr, col stânga - sus, zãrim inserat
logo-ul editurii „Bana armâneascã”
(EBR), în rosu, galben si albastru,
culorile nationale ale României (Nicio
legãturã cu aceste culori ale
tricolorului românesc. Eeditorul), iar
în col, dreapta – sus, apare soarele
de la Vergina, ca simbol al vlahilor
care se considerã urmasii lui
Alexandru Macedon, precum si
stindardul traditional al aromânilor,
simbolizând crestinismul. În macheta
redactionalã: editor - D. Piceava: re-
dactor shef - Dina Cuvata
(Macedonia, n.n). Dupã anul 2000,
apare numai numele editorului,
Dumitru Piceava.
Publicatia este redactatã numai în
aromânã, în graiul grãmostean,
adresându-se, deci, publicului
armânofon, atât din spatiul
românesc, cât si din alte state, care
nu vorbesc si limba românã.
Foloseste alfabetul modificat, pentru
semnele diacritice.

S-a întretinut prin finantarea
editorului si, sporadic, prin
sponsorizãri private, acestea fiind
mentionate, pe coperta 2, într-o
casetã specialã, „Hãrgiurli”
(Cheltuielile), cu numele sponsorilor
si suma donatã. Ultimul numãr (59),

REVISTE ÎN LIMBA MATERNÃ ARMÂNÃ
Bana armâneascã (I) - Maria Pariza
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a apãrut în anul 2018, revista fiind,
pânã în prezent, cea mai longevivã
publicatie în limba maternã a
aromânilor. Revista s-a distribuit
gratuit.

S-a lansat cu o echipã
redactionalã entuziastã, compusã
din tineri intelectuali, debutanti în
publicisticã, buni cunoscãtori ai
limbii materne, precum, Marilena
Bara, Alexandru Gica, Mariana
Caciandoni Budes, Sasha
Iorgândã. Gãzduieste colaborãrile
unor creatori si publicisti din
rândul comunitãtilor de aromâni
din diferite state, în primele
numere fiind mentionate
urmãtoarele nume: Niculachi
Caracota (Franta), Vanghiu
Dzega (Macedonia) Iani Gusho

(Albania), Kira Iorgoveanu
Mantsu (Germania), Yioryi
Platari (Grecia), Irina Paris,
Aura Pasa, Aurica Piha, Wily
Wisoenski (România).

”Revista u vrumù ditù ahurhitã
s-hibã unâ cronicâ a prudishti-
ptariljei a limbâljei armâneascâ
…… ”/ În traducere: „De la
aparitia revistei ne-am propus ca
aceasta sã fie o cronicã a
reînvierii limbii materne
armânesti. Sã fie o provocare si
un mijloc pentru aromâni, spre
a-i onora si creste limba, cultura,
obiceiurile specifice, spre a trãi
în spirit aromânesc.

Scrisã în limba aromânã,
revista îsi propune sã salveze

identitatea unei etnii care, în aceastã
epocã, se aflã într-un proces rapid
de deznationalizare si asimilare, ca
parte a patrimoniului cultural
european”. (Va urma)

Dumitru Piceava, medic
stomatolog, autorul unor articole si
volume de specialitate. Pasionat de
cunoaterea universului spiritual al
neamului, a publicat si cãrti, în acest
sens. Vezi: Piceava Dumitru, Cartea
trã pistea noastrã creshtin-
ortodoxã, Editura „Bana
Armâneascã”, Bucureti, 2016; ibid
(trad.) Psaltirea Aromânã, Editura
„Bana Armâneascã”, Bucureti,
2019, Catehismul 2008, Cartea di
Ncljinãri, Aoa sh-unâ sutâ di anji
(poezii si lucrãri de artã).

Ambasadorlu gjirmanù
vini la Babýâli ta s-
andâmuseascâ cu vizirlu
(ipuryolu, ministrul) 
otoman di externi Tevfik
Pasha. S-andâmusirâ ta s-
u ndreagâ problema a
vlahilorù dintrã Amirã-
riljea Otomanâ shi
România. Vlahilji ditù
Rumelia va s-armânâ di
besâ (loial) a
Patriarhiiljei Gârtseascâ
shi nu va s-aibâ unâ
“ p r o g r a m a r e
metropolitã”. Sh-li fâtsea
adetsli tu limba a lorù,
afiliatâ a Patriarhiiljei.

Tutùnâoarâ, vlahilji cari
vrea putea sâ s-ducâ la
bisearica greacâ.
Vlahilji va s-hibâ pricu-
nuscuts ca natsiuni
ahoryea cata cumù
gretslji, vâryarlji shi
sârgjilji. Cata cumù shi
altsâ oaminji non-
musulmanji, elji vrea s-
poatâ s-aleagâ mukhtar-
lji a lorù tu horli shi
mâhâladzlji tu cari
bânarâ shi kiola au
membri tu consiliulù di
administratsii. Dicara, 
elji vrea s-hârseascâ di
tutù nomlu datù a altorù

milets non-musulmani.
Ashi cumù sâ spuni tu
nomlu a tirbietiljei
(educatsiei), a
inspectorilorù vlahi va lâ
si da cali s-bagâ
inspectori vlahi ta s-li
xitãxeascâ procedurili di
dishcljideari a sculiilorù
vlahi shi ta s-li xitãxeascâ
sculiilie. Aesti apofasi
dati di Meclis-i Mahsus
suntu II. Furâ apufâsiti di 
Abdülhamit cu dhyeatâ
(testament). Ashitsi,
vlahilji avea ndrepturli di
cari s-hârsea altsâ inshi.
(22 mai 1905)

IRADELU DATU DI SULTANLU ABDUL HAMID –II-lu TU 22/23-li DI
MAIU 1905, TORA SHI PI ARMÂNEASHTI
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Cronologia a tihisirilorù
istoritsi armâneshtsâ

Pricunushtearea ca mileti
ahoryea

Aoa shi 115 anji (1905- 22-li di
Maiu), Sultanlu Abdul Hamid II-lu,
pritu Iradelu ditu 22-li di Maiu 1905,
lâ pricunuscu a Armânjloru tuti
ndrepturli tsi li avea shi alanti milets
nimusulmani ditu Amirãriljea
Nturtseascâ.

Mpârtsârea
Aoa shi 100 di anji (1913, 10-li

di Agustu)
Pritù Hundrata di Irini di Bucureshti
ditù 10-li di Agustu 1913, tsi s-tsânu
dupâ pulematli balcanitsi,
reprezentantsâlji a statiloru: România,
Vâryâria, Sârbia, Gârtsia shi
Arbinushia, u mpârtsârâ Makidunia
(87.500 km.p.) tu patru pãrtsâ:
Gârtsia 51%, Arbinushia 11%,
Vâryâria 9% shi Sârbia 29% shi lâ
loarâ loclu atselu di daima a
Armânjloru. Iara elji, Armânjlji, furâ
mpârtsâts tu tsintsi pãrtsâ.

Pricunushtearea a grailu
armânescu ca limbâ a

armânjilorù
di câtâ Adunarea Parlamentarâ a

Consiliului ali Ivropâ pritù
Dimândarea 1333

Hândãcusirea - Dupâ 100 di anji
(2013, 8-li di Maiù)

Parlamentul a Româniiljei, pritù
nomlu 299/2007, lâ u loarâ pânâ sh-
numa sh-lâ dzâsirâ a mâratsloru
Armânji câ suntu, taha, Românji di
iutsido.

CONSTANTIN UCUTA, NOUA
PEDAGOGIE, VIENA,1797

Mária Berényi

Moscopoleanlu Constantin Ucuta,
agiumsi protopopù la bisearica a macedo-
armânjilor di Posen (Prusia, adzâ Poznan,
Polonia), ndrupã cu tutâ fortsa shi putearea
a lui emanciparea culturalâ a armânjilorù
pritù limba maternâ. Lucrarea a lui Noaua
Pedagogii, tipusitâ Viena tu anlu 1797, easti
protlu Abâcâdarù ti tinirlji armânji ta s-
anveatsâ carti armâneascâ. Nyrâpsitù cu
yramati gârtseshtsâ, Abâcâdarlu lji-
anãngãsãeashti, tu prifatsa a tomlui, ficiorlji
armânji „s-nu lâ hibâ arshini cu limba a lorù
câtse Dumnidzã, pritù Sâmtulù Pavlu, lji-
anãngãsãi pistimenjilji sâ si-ncljinâ a
Domnului cafiunù pri limba a lui maternâ.

Ficiorlji lipseashti s-aibâ calea dishcljisâ
la lunjina a nvitsâturâljei alù Dumnidzã tu
lomba a lorù.”

(Pericle Papahagi, Scriitori armânji tu eta
XVIII (Cavallioti, Ucuta, Daniil),
Bucureshti,1909, p. 65.)

Bârgâcicâ cu mârcatu
(Zoica Manolescu)
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Motto:“Istoria urbei tomi-
tane la groapa de gunoi a
investitorului din Bd.Tomis nr.
49A ! Iartã-ne Ovidius!?

 S O S
PATRIMONIUL NATIONAL!
Intr-adevãr, din pãcate, de

multe ori, Istoria întregii
Dobrogea este aruncatã la

gunoi. Dacã veti vizita muzeul
arheologic din Mangalia si veti
cãuta sã vedeti barim un ciob,
mãcar, care sã ateste trecerea
pe aici a Legiunii a V-a
Macedonica, nu veti reusi.

Poate vi se va arãta unul sã-l
vedeti, dar asta numai la in-
tense cereri cu capul plecat
pânã in pãmânt. Sã-l vedeti
numai, dar fãrã dreptul de a-l
fotografia.

Directoarea, sau sefa acestui
muzeu arheologic din
Mangalia, ne spune cu
nonsalantaã cã nu are ideea
despre rolul Legiunii a V -a
Macedonica in istoria

teritoriului Mangaliei. Iar
cultul soarelui, ne spune
domnia sa, poate il aveau si
Macedonenii, dar sigur il
aveau si alte popoare (!?!).

Insistând cu intrebãrile
pe tema aceasta a rolului
LVM in istoria teritoriului
Scytiei Minor, respectiva
doamnã, strasnic enervatã,
intreabã: Sunteti din
specialitatea arheologiei?
Când ii rãspund cã sunt
medic dânsa, sefa acestui
muzeu din Mangalia, imi
intorce spatele si pleacã
foarte supãratã.

Dacã veti vizita Muzeul
Arheologic din Constanta
si veti cere un semn lãsat
de LVM pe acest teritoriu
dobrogean, fost Scythia
Minor, vi se va rãspunde cã
ar fi ceva semne, dar sunt
expuse la etajul II, unde,
deocamdatã, este inchis!?!

Pentru doamna directoare
a Muzeului arheologic din
Mangalia si a Muzeului
Arheologic din Constanta,
as vrea sã amintesc câ in
anul 42 d.Hr. este conse-
mnat Castrul LVM in
locurile Calatisului. De aici
LVM sh-a mai fãcut castre
pentru soldatii sãi in
locurile Tomisului, Palazu
Mic, Mãcin ( Turcoaia),
Tulcea, Cãlãrasi s.a. Peste
tot armata LVM a lãsat
semne pe vasele din lut pe
care le foloseau si, peste
2000 de ani, au ajuns
cioburi.

CIOBURI DE PE VREMEA LVM

Enache Tusha deadunu cu
Mihai Muraretu

JEAN MIHAIL
(30 oct. 1875 - 23 feb. 1936),

unlu di nai ma avutslji armânji
cari s-amintã Craiova shi unlu di
nai ma cunuscutslji avucats shi
unlu di nai ma mãrlji cuvârdadz a
Româniiljei.

Tutâ avearea a lui, ca vârâ 4
miliardi di lei tu anlu 1936, fu
alâsatâ pritu testamentu a Statlui
Român. A câ eara amintatù
Craiova, Jean s-trâdzea ditù unâ
fumealji di armânji, Mathilda,
dadâ-sa, eara amintatâ Viena tu
fumealjea Spiro, iara afendâ-su,
Dini, fu protlu ficiorù a
fumealjiljei Mihail tsi s-amintã
Craiova. Tu aestu câsâbã avu multi
casi si locuri. Di nai ma mari
simasii fu pãlatea cari tora easti
Muzeulu di Artâ di Craiova, tsi-
lji poartâ numa.

Cadhurlu cari-lù furniseashti
Jean fu adratâ la studioul
Subercaze di Pau (Frantsa) tu
anlu 1900.
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Prima datã în timpul studentiei
mele am auzit despre acest oras. Un
punct de maxim interes pentru orice
cercetare privind macedoarmânii
este Moscopole, unul dintre cele
mai mari centre economice si
culturale din Imperiul Otoman, pînã
la disparitia sa violentã la sfîrsitul
secolului al XVIII-lea.

Dupã obtinerea diplomei la
Universitatea Eötvös Lóránd din
Budapesta (1983), imediat am
început sã lucrez la prima mea tezã
de doctorat, pe care am si susþinut-o dupã trei ani
(1986), în domeniul filologiei. Titlul acesteia era:
Istoria ASTREI si influenta sa asupra culturii
românesti din Ungaria (1861–1918). Cercetînd acest
subiect am dat de nume rezonabile ca: Andrei
Saguna,  Alexandru Mocioni, Emanuil Gojdu si altii.
Vãzând cã foarte multi dintre ei sînt de origine
macedoarmânã, m-am apucat sã cercetez istoria
coloniilor macedoarmâne din Ungaria. Usor am gãsit
documente, deoarece cel mai important centru al
acestora era capitala ungarã.

În timpul cercetãrilor mi-am dat seama cã baza
materialã pentru sustinerea culturii românesti din
capitala Ungariei, timp îndelungat o constituia colonia
macedoarmânã de aici care avea rãdãcini în
Moscopole si împrejurimi. Bineînteles m-a interesat
locul de bastinã a acestor oameni minunati. Am citit
sute de pagini despre acest loc magnific… de unde
au venit colonistii macedoneni care au contribuit în
mare mãsurã la mentinerea si întãrirea Bisericii
Ortodoxe din Ungaria. De numele lor se leagã
fondarea unor institutii si societãti culturale.

Macedoarmânii au fost umanitari si filantropi,
încurajând arta si stiinta. Cum aminteam, din rîndul
lor se ridicã o seamã de personalitãti: Andrei Saguna,
Atanasiu Grabovsky, Emanuil Gojdu, membrii
familiei Mocioni. Aceste nume sunt bine cunoscute
atât în istoria politicii românesti, cât si în cea culturalã
din Transilvania si Ungaria veacului al XIX-lea.

Românii ortodocsi erau
organizati si condusi în Pesta
de comunitatea puternicã a
macedoarmânilor. Timp

îndelungat, românii din Ungaria
aproape cã nici n-au avut altã
burghezie, în afarã de cea ridicatã
dintre macedoarmâni. Membrii
acestei colonii erau oameni
sârguinciosi si cumpãtati, puneau
interesele economice înainte de toate,
tineau mult la credinta lor ortodoxã
si la dezvoltarea culturii. Detinând
prãvãlii în toate punctele frecventate
ale orasului, în scurt timp si-au fãcut
averi considerabile, au achizitionat
multe proprietãti imobiliare. Cei mai

ilustri locuitori din centrul Pestei apartineau acestei
comunitãti. Ei nu construiau imobile numai pentru a
avea unde locui sau pentru a le folosi drept spatii
comerciale, ci pentru a investi. Familia Lyka avea
15 case, iar familia Mocioni 17 case. Familiile
Nedelcu, Gojdu, Lepora, Derra, Ioanovici si Sina
erau, de asemenea, proprietare ale mai multor clãdiri.
Numeroase dintre acestea fac si astãzi parte din
patrimoniul imobiliar al capitalei Ungariei.

Nenumãrate clãdiri budapestane pãstreazã si astãzi
amintirea unei înfloritoare existente macedoarmâne,
purtatã cu demnitate si mîndrie de ilustrii oameni care,
odinioarã, le-au ridicat, le-au locuit. Clãdirile rãmîn,
prin vremuri, dovada de netãgãduit cã, în capitala
ungarã, a existat pînã la începutul secolului trecut, o
comunitate alcãtuitã din oameni energici si inventivi,
mânati de necrutãtoarea istorie, din locurile lor natale
ale Balcanilor si ale altor spatii, spre plaiurile unguresti
de pe malurile Dunãrii, pe care si-au pus amprenta
oferindu-le culoare, strãlucire - cãci Omul sfinteste
locul. Macedoarmânii au jucat un rol important în
modernizarea Ungariei, cãci au fost avuti, generosi
si uniti.

Astãzi, comunitatea macedoarmânilor din
Budapesta si Ungaria mai poate fi întîlnitã într-un
singur loc: în cimitire. Asimilarea nemiloasã si-a spus
cuvîntul, asa cum o face mai departe în rîndurile
comunitãtii românilor din Ungaria de azi…

Mária Berényi

DESPRE MOSCOPOLE PRIMA DATÃ
AM AUZIT ÎN ANII STUDENTIEI MELE
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MINTIREA A ANGJILJILORU
CU DHEMUNJILJI

CU PRUSUPIDHÂ (mascã) DI ANGJILJI
Motto: Si Ponta, Bãsescu etc tot de

specialisti au fost judecati! Marius Teja

Vedù câ di unù kiro, tinjisite Marius Teja, tutù
ti minteshtsâ sh-ti nkeadits di nyrâpserli a
meali. Ai angâtanù, ti pârâcâlsescu, s-nu tsiva
di s-ti nkeadits dealithea shi s-cadz pi dintsâ.
Câ mini nu mata nji-u ma facù zânatea atsea
musheata, tsi nji-u feciù vârâ 45 di anji shi nu
potu s-ti agiutu. Unù câciubù di cari ti
nkidicashi tora di oarâ easti mintirea a
gortsâlorù cu mearili. Câ aesta easti bâgarea
tu zburârii a nioaminjilorù Ponta shi Bãsescu
cu arhiereulu Teodosie. Mini ti shteamù istoric,
furnjii ti cari ti tinjisescu, shi nu giudicâtorù.
Unù ahtari mintiri, unù ahtari câciubù, tsi lu
arcashi tu muabeti, ti dutsi tu pareia a
duplicitarilorù, a atsilorù cu doauâ fãts. Cumù
pots s-li minteshtsâ ahtãri lucri? Cumù pots s-
lji badz tini unù ninga alantu cata cumù Ponta
shi Bãsescu, di unâ parti shi di alantâ parti IPS
Teodosie.

Sâ shtii câ Arhiereulu lji-agiutã Armânjilji di
Custantsa shi ditù tutâ vâsilia pritù durusearea
a vluyiiljei. Vluyia ta s-poatâ sâ sh-u tsânâ
lituryisirea tu bisearicâ pri limba a lorù di dadâ,
limba armâneascâ.

Ponta ama, armânù dupâ dadâ-sa, deadi cu
bunâ shteari lâvoslu nomù: 299/08.05.2013,
pritù cari lâ si ljea a Armânjilorù tuti ndrepturli
tsi u tsânù unâ etnii tru banâ. Iara Bãsescu, unù
omù cu unù haracterù pseftu shi unù furù
paraspurù, vedz pamporili, lji-arâsi Armânjilji,
la andamusea di Stejaru, câ taha va-lji agiutâ sâ
sh-li amintâ ndrepturli ca etnii ahoryea. Atseali
furâ niscânti tâxeri mincinoasi, di cari elù,
Traian Bãsescu li agârshi dinâoarâ tsi agiumsi
disnou prezidentu.

Ma multu di ahâtù, aeshtsâ doi mãri
cumândari pseftsâ a vâsiliiljei, ti tutù arãulu
tsi-lù featsirâ a Armânjilorù shi a ntregâljei
vâsilii, nitsi nu furâ giudicats, cata cumu fu

Mária Berényi

Macedo-armânlu Hristofor Zefarovici
cari u adrã cunuscuta gravurâ di
Moscopoli (1742) lji-nyrâpsi dhyeata
(testamentul) la Tokaj (Ungaria)

giudicatu IPS Teodosie ti niscânti psefti fapti.
Sh-cu aesta va u ncljidù shcurta a mea

apandisi shi va tsâ aducù aminti câ tini, tinjisite
Marius Teja, lji-minteshtsâ oaminjilji cari, cu
vrearea alù Dumnidzã, lji-agiutâ Armânjilji, cu
oaminjilji cari, cu vrearea a dhemunlui, lji-
nkeadicâ Armânjilji s-armânâ tru banâ ca etnii
ahorye, ashi cumù u alâsã Dumnidzã!

S-hii hâriosu, tinjisite Teja,
Câ multu tsâ-u ai tu vreari peza,
Shi u-aruts pi soia-nâ tinjisitâ,
Tamam ca-nâ lilici nistipsitâ!

DSP
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Armâna Ana Caraiani, cari
amintã doauâ medalii di
malâmâ la Olimpiada
Internatsionalâ di Matema-
ticâ, easti tora profesoarâ la un
sculii di mari tinjii ditù Anglia
- Imperial College di Londra.

Amintã di doauâ ori medalia
di malâmâ shi unâ oarâ atsea
di asimi la Olimpiada
Internationala de Matematicâ,

Ana easti una di nai ma
lunjinatili mintsâ cari fatsi
mari tinjii a farâljei a noastâ
armâneascâ, cumù shi a
vâsiliiljei a noastâ tu Anglia sh-
tu Amerikii. Ma multu di
ahâtù, Ana  Caraiani easti shi
singura muljeari cari amintã,
di doauâ ori, cunuscutlu con-
curs americanù Putnam.

U bitisi cu Summa cum
Laudae Universitatea
Princeton shi sh-lu featsi
doctoratlu la cunuscuta
Universitati Harvard. Armâna
a noastâ apruke shi premiulù
a Sotsietatiljei Ivrupeanâ di
Matematicâ, premiu cari s-
duruseashti unâ oarâ la patru
anji, cu apuhia a Congreslui
Ivrupeanù di Matematicâ, ti
amintaticuri mãri tu

MATEMATICIANA
ANA CARAIANI

xitãxearea matematicâ, cu
xitãxitori cu arâzgâ ivrupeanâ,
cari nu axirâ nica 35 di anji.
Hiritimati shi multi anikisiri
tu kirolu tsi va s-yinâ. Aesti
lucri li aflãmù tu “edupedu.ro”.

Tu unù altu articulù aflãmù
câ Ana Caraiani deadunù cu
unù coleg di a ljei, Andrei
Negut, suntu doi di nai ma
lumbrâsitslji tiniri. Nu aoa,
tu România, mea tu lumea
largâ, sunt luyursits la
dealithioasa a lorù axii, aclo
iu altsâ pâltescu dzãts di
njilji di dolari mash ca sâ-
nveatsâ aclo, tu uborlu a
lorù.  Doauâ mintsâ di geniu
di cari sâ zburashti mash
cându easti vârâ yiurtii, ta
sâ s-alavdâ cu elji. Aoatsi,
tu vâsilii, suntu aproapea
nicunuscuts, Ana shi Andrei
u shocarâ kinotita acade-
micâ ditù lumea ntreagâ, elji
doilji amintândalui Olimpia-
dili internatsionali di
matematicã.

Tu unù altu articulù aflãmù
câ ali Ana Caraiani lji-si
spuni “Geniul din Carpati”.
Dicara intrã tu nvitsâmintulù
universitar american, Ana
sh-vidzu di lucrulu a ljei tu
isihii shi numa a ljei agiumsi
tu unù shcurtu kiro pi prota
padzinâ a jurnalilorù  ameri-

cane (New York Times lji-
dzâsi “Geniulù ditù
Carpatsi”), hiindalui singura
studentâ tsi u pãrãstisi cu
mari anikisiri Universitatea
Princeton la nai ma vârtoslu
concursu universitar ti
studentsâlji la matematicâ di
SUA. “Ana easti un geniu”,
spune coordonatorlu a
pareiljei di  matematicâ.

 Tu aestu kiro, cându eara
studentâ la cunuscuta
universitati Princeton, Ana
Caraiani spunea: “Sistemlu
a lor de nvãtsãmintu easti
dicutotalui ahoryea di
nvitsâmintulù a nostu. Unù
anù custuseashti   40.000
di dolari, ama ti bursieri,
ashi cumù escu mini shi
multsâ altsâ studentsâ vinits
ditù xeani, hãrgiuirli suntu
pâltiti di  universitate.

Studentâ tu protlu anù,
Ana fu tu protlji tsintsi la nai
ma vârtoslu concursu di
matematicâ ditù America
(ditù 3.615 concurentsâ),
ascâpânda-u tinjia a uni-
versitatiljei Princeton.

Tora, dupâ cumù spusimù
ma nâinti, Ana Caraiani easti
profesoarâ la unâ cunu-
scutâ sculii di Londra, Im-
perial College.

Tutù aclotsi Ana s-mârtâ
cu unù gioni tsi-i tutù
matematician ca ea.

DSP
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HÂBARI JILOASÂ
Cu mari nvirinari dãmù di

hâbari câ Thoma Musha, marli
alumtâtorù armânù ditù
Arbinushii ti limba shi adetsli
armâneshtsâ, cumù sh-ti
ndrepturli a armânjilorù ditù
Arbinushii shi nu mash, s-
asteasi ditù banâ dupâ unâ
lângoari datâ di lâhtâroslu vi-
rus Covid. Dumnidzã s-lu
arihãtipseascâ tu Paradhislu
armânescu!

Dãmù ma ngjiosù hâbãri
viniti di la sotslji a lui.
Valentino Mustaka

Easti cu mari nvirinari s-vâ
dãmù di hâbari câ fratili,
activistulù, poetlu, birbiljilu a
cuvendzâlorù ti etniclu
armânù, nai ma dashlu shi
tinjisitù omù, dl. Thoma
Musha, s-asteasi ditù banâ. Fu

I N  M E M O R I A M
THOMA MUSHA, TOMA BABU shi MITA PAPULI

Thoma Musha - 15 oct. 2020. Unâ andamusi
cu tinjisitlu preftu rrãmânù, Yioryi Ghata, la
bisearica "Smtu Harallambu" di Saranda,
Arbinishii,  ti "emisionlu pi limba armânâ".

lândzitù cu Covid.
Dupâ unù kiro,
cându s-dukea ma
gjini, lângoarea
aesta lu dispârtsâ di
banâ. Aesta easti unâ
mari keardiri ti
fumealjea a lui câtù
sh-ti etniclu a nostu
Arumun.

 Fratili etnicù, ti
Sutsatâ shi partia
ABDE (Arumunet /
Fratili ali Albania)

As ca suflitlu a lui sâ s-
arihãtipseascâ tu irini. Faptili
shi thimisirea a lui va s-
armânâ ti niagârshiri tu
ininjili a  noasti, tu thimisirea
a etniclui a nostu cari lu hu-
zmitipsi unâ banâ di durusiri.
Pâryurii a fumealjiljei.

*
Moscopolea

s h - t i
Armânamea!

P o s t a r i
publicatâ di
R r ã m ã n j
Fãrshãrots &
G r a m u s t i a n
Live Radio
Armakedon

Kristo Goci
Calea ambarã

Thoma Musha.
Purguriili suntu
adzâ ti taifa shi
soia a ta atsea
vruta...! Va s-
tsânu minti
totâna câ earai
omlu cari

ngrãpsi Limba Armãnã cu
alfabetu origjinal armãnescu.
Ljirtatu s-hibã shi niagarshitâ
bana shi suflitlu a lui di activistu
shi artistu popular amator
armãnu...!

 Sotiris Bletsas : Un oaspe di
inima, un mare Armänu,
tinisitulu Mita Papuli nâ alâsã
adzâ sh-lo calea câtâ steali, câtâ
paradisù! Lânguare atsiá greaua
di Covid bâtú pristi mâratlu
frate a nostu ! Calea buna durutu
Mita, Dumnidzälu s-ti aibâ
agâtanù! Pâriyurii la fumiljia a
lui, la nicukira Marina sh-la
patrulji fitsori !!!

Dini Trandu: Anu 2020 - unù
anù laiu ti Armânami!

Ti 10 dzali s-asteasirâ 3 steali
di pi tseru a Armânamiljei ! Trei
gionj liundari: Thoma Musha,
Fiarica /Arbinishii, Toma Babu
- Custantsa /Rumunii- Mita
Papuli - Skopje/Macedonia di
Aratsili.

Dumidzã sâ-lji ljeartâ! Si sâ
s-aduna tu Paradis!
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Vestea cã un
roman al unui
scriitor armân
din Albania este
în curs de
tipãrire la
Editura Eikon
mi-a creat o
emotie specialã.
Pentru mine
spatiul balcanic

este unul al legendelor copilãriei si de aceea mi-au
displãcut generalizãrile facile ale discursurilor
referitoare la aceastã zonã, care vorbeau despre o
regiune foarte turbulentã si instabilã în
trecut, amplificate în istoria recentã, de
conflictele sângeroase din fosta
Yugoslavie si de negocierile
interminabile asupra regiunii Kosovo
sau asupra denumirii fostei republici a
Macedoniei devenitã, iatã, Macedonia
de Nord.

Despre armânii din Albania stiam
foarte putin, asa cum stiam putin si
despre fârsirotii din Dobrogea, veniti
din Albania. Cãci izolarea se
accentuase aici, în România, dupã al
Doilea Rãzboi Mondial, chiar si între grupurile
armânesti provenite din regiuni diferite din Peninsula
Balcanicã. Reflex pãgubos as  spune eu, cãci iatã,
asa am devenit destul de divizati.

Pentru esticii europeni, Albania a avut un plus de
mister. Desi se afla în blocul comunist avea totusi un
regim aparte, pe care si noi, cei din România, ni-l
imaginam foarte dur. Era statul
declarat ateu, primul din lume, în
care, orice manifestare cu caracter
religios, inclusiv purtarea
crucifixurilor, afisarea icoanelor, era
pedepsitã prin lege. Chiar si numele
celor nou-nãscuti nu puteau avea
conotatii religioase. Se vorbea
despre o subdezvoltare accentuatã
si un faliment mai adânc al politicilor
marxiste. În plus, dacã celelalte tãri
comuniste puteau fi vizitate cu
usurintã, o excursie în Albania era
mult mai complicatã. Nici vorbã sã
obtii informatii despre armânii de

acolo, în timp ce, în România, la nivelul anilor 70,
începuse sã se vorbeascã din nou despre cei veniti
din Balcani ca români sud-dunãreni, care vorbesc
un dialect al limbii române. Referirile istoricilor despre
vlahii din Albania erau putin cunoscute. Eu am avut
sansa sã citesc niste studii ale profesorului T.J.
Winnifrith, de la Universitatea din Warwick, pe care
ulterior l-am cunoscut personal si care, cu

echidistanta-i britanicã a recunoscut cã
vizitele succesive în aceastã tarã l-au
convins cã numãrul de vlahi (termen
folosit si de el) pe care îl estimase ini-
tial (aproximativ 50.000) poate fi în
realitate mult mai mare.

Anii 90 au adus deci si libertatea
informatiei iar curiozitatea noastrã a fost
în crestere. Nu am sã intru în detaliile
legate de “concurenta” între greci si
români de a-i atrage de partea lor pe
aceia pe care albanezii si grecii îi numeau
vlahi, iar ei îsi spuneau râmâni, dar

statisticile aratã cã, între 1991 si 2004, circa 900.000
de oameni au emigrat din Albania, circa 600.000
stabilindu-se în Grecia. Enorm, pentru o populatie
de 3,3 milioane de locuitori cât avea Albania în 1990.
Iar eu cred cã o bunã parte dintre cei ajunsi în Grecia
au fost armâni, cum este si Thanasi Medi, autorul
romanului apãrut cu putin timp în urmã, “Ultimul

cuvânt al lui Socrat Buba”. Roman
pe care l-am lecturat de douã ori,
pentru a-i pãtrunde mai în
profunzime sensurile multiple.

Primul impact, puternic si incit-
ant în acelasi timp, a venit citind
titlul. Asadar, eroul se numeste
Socrat Buba. În lunga mea
experientã jurnalisticã, am învãtat
cã un autor nu îsi denumeste
întâmplãtor personajele (mai ales
cele principale). Socrates a fost
acel filozof grec, din antichitate,
care a lansat peste veacuri
conceptul: “cunoaste-te pe tine

CRONICÂ DI CARTI
Ultimul cuvânt al lui Socrat Buba

Thanas Medi
Duliu-Bajdechi Steliana
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însuti” . El a stiut sã distingã în mod categoric si unic
între strãlucirea trecãtoare si existenta nesupusã
capriciilor de moment; Socrate, cel care a avut o
sotie imposibilã, despre care Xenofon spunea cã e
“cea mai insuportabilã dintre toate fãpturile ce-au
existat, existã sau vor exista vreodatã”, fatã de ea
filozoful având o atitudine rãbdãtoare si resemnatã.

Dar, peste aceastã minunatã imagine creatã de
prenumele eroului romanului, vine, ca un nor gros
de fum ce o acoperã, numele de familie: Buba...
Mãrturisesc cã am cãutat în dictionarul Papahagi
sensul cuvântului si am gãsit: “gogoritã” provenind
din “bubë” din albanezã sau “larva gândacului de
mãtase”, sens din limba bulgarã. Dictionarul Cunia
amplificã semantica, spunându-ne cã, în armâneste,
“ bubã” înseamnã o fiintã creatã de mintea omului
pentru a-i speria pe cei mici si a-i face mai
ascultãtori. Asadar, decodificarea sensului
romanului, dincolo de emotia armâneascã, se arãta
interesantã.

Cum spuneam, am crescut cu legendele vlahilor.
Numai cã spatiul meu mitic era undeva în Pind, între
Avdella si Veria, translatat apoi la poalele dealului
Cerahman din Cadrilater si adaptat mediului marin
din Mangalia. Cu case din piatrã, cu învãtãtori
îmbrãcati cu straie nemtesti, cu armatoli si cântece
tragice despre sacrificiu... Prin romanul lui Thanasi
Medi intram într-o altã lume, aproape necunoscutã
si mie, armânã din neam în neam.

Anii 60 în Albania... Vlahii îsi pãstreazã obiceiurile,
sunt cãrbunari sau pãstori, fac transhumantã si stau
în colibe de paie. Drumurile pe care treceau cândva
cãrvãnile-caravanele sunt pe alocuri pietruite, unele
însã impracticabile. O lume încremenitã în timp, care
va fi silitã sã se schimbe radical. Dar sunt si vlahi
care doresc schimbarea, intuiesc viitorul si stiu cã
nu au altã sansã. Asa cã cer sã li se facã o asezare
solidã, asa cum s-a întâmplat în realitate cu
localitatea Andon Poci, din districtul din Gjirokastër.
Tinerii se schimbã. Vechile dansuri asezate, în care
“corlu” avea reguli stricte, nu mai sunt agreate de
generatia nouã care învatã fox (foxtrot) venit pe calea
cooperativelor de productie, ca o noutate.

Mai sunt puternic prezente si superstitiile. (Una
dintre ele a existat si în familia mea-pentru cã nu le
trãiau copiii, pãrintii l-au asezat pe Papu pe treptele
unei biserici, iar cel care l-a gãsit i-a dãruit din viatã,
devenindu-i si nas, deci pãrinte spiritual). Pentru a
tine comunitatea în viatã, pãrintii îsi logodesc copiii

de mici. Asa se întâmplã si cu eroii acestui roman,
Socrat si Caterina, care sunt fãgãduiti de mici unul
altuia. Numai cã, formula nu functioneazã
întotdeauna, iar în cazul lor vom avea un final
neasteptat, care s-a mai întâmplat în trecut, dovadã
cântecele pe care le-au produs rapsozii populari.

De altfel, cântatul este element esential în
constructia personalitãtii vlahilor. Socrat câstigã
prestigiul prin cântec, iar una dintre femei, înzestratã
cu har, are dreptul de a sta alãturi de bãrbati datoritã
vocii minunate, într-o lume în care femeia
respectabilã se aseza ea însãsi în umbrã, în spatele
bãrbatului, asa cum cerea traditia...Dispãrut în alte
grupuri de vlahi, încã de la început de secol XX,
obiceiul de a-i logodi pe copii din fasã va dispãrea
si în universul ateu al lui Enver Hodja, univers în care,
câteodatã, zidurile dintre îndrãgostitii de diferite religii
se surpã. Legãtura dintre un turc si o crestinã era
ceva de neimaginat în lumea armâneascã si, cu tot
modernismul secolului XXI, este foarte greu
acceptatã si astãzi. Dar, într-o societate declaratã
atee, poate cã pãrea mai usor.

Caterina este o rebelã, total opusã personajelor
feminine în vârstã, exponente ale armâncelor de
altãdatã. În Albania anilor 60 ea îsi cautã noua
identitate modernã si o gãseste acolo unde ne-am
astepta mai putin. Dintre toate modernismele cel mai
important i se pare exprimarea sentimentelor. Acel
“te iubesc”, scris de un strãin de neam si religie este
suprema rupere de trecut. Dacã stau sã mã gândesc,
echivalentul în armâneste al formulei nu prea existã...
“Ti voiu” este insuficient.... Iar o femeie modernã
asteaptã altceva de la partener.. Dar modernismul
trebuie sã vinã de la strãini, nu de la cei de acelasi
neam. De aceea intervine, ca o palmã a destinului,
“palma Caterinei” datã lui Socrat.

Bãtrânele bunici o adorã si o protejazã.
Personalitãti puternice, ele refuzã orice schimbare.
Nu am aflat însã reactia lor la ceea ce s-a petrecut.
Sau, nu am sesizat-o eu...

Un alt portret interesant este cel al profesorului
musulman, Riza Kërpi cãruia îi mor copiii si care, ca
o ultimã solutie, alege numele unui vlah pentru ultimul
nãscut, cãci “ei nu mor niciodatã”. De altfel, în con-
tact cu comunitatea vlahilor, a cãror legãturã cu
natura este indestructibilã, relatia lui Riza cu pãmântul
si cerul sub care s-a nãscut devine una fantasticã: “
amurgul i se agãtase de umeri ca un cojoc ciobãnesc,
iar stelele i se amestecau printre picioare, ca niste
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copii fericiti”. O splendidã
metaforã pe care autorul o aseazã
în inimile noastre, vlahii fiind
considerati preponderent pãstori.
Iar despre Socrat, autorul spune:
“De când plecase de acasã, cãuta
peste tot muntele si pãdurea, de
parcã ar fi fost doi prieteni pe care
nu putuse sã-i pãrãseascã. La
câmpie se simtea o fiintã fãrã
rãdãcini...” De altfel, sentiment
valabil pentru toti armânii care au
plecat în pribegie rezultatul fiind o
dilemã la scarã internationalã,
“vlahi sau venetici”. Da, chiar asa
se intituleazã unul dintre capitolele
cãrtii, în care unul dintre personaje
refuzã sã dea numele de vlahi
standului lor, la o expozitie
nationalã, pentru a nu altera binele
natiunii. Îi numeste venetici.

Romanul acesta splendid este
unul al unei mari mâhniri. În vizitã
la Tirana, capitala tãrii, Socrat este
tratat de mãtusa sa cu colivã,
simbol al pomenirii mortilor,
preparat pe care, surprinzãtor, nu-
l cunostea... Este o întâlnire a
tristetilor nu a bucuriilor... si
tristetile continuã... Plaiul pe care
îl vor pãrãsi pentru a întemeia o
asezare solidã este Plaiul Bufnitei,
pasãre prevestitoare de
nenorociri, standul oamenilor de
la munte a rãmas fãrã denumire,
ca un mormânt fãrã nume, Socrat
studiazã însãmântarea artificialã,
venind dintr-o comunitate unde
cresterea traditionalã a animalelor
era un ritual aproape sacru. Si
multe altele...

Traducerea superbã în limba
românã a distinsei doamne Oana
Mihaela Glasu a înlesnit
cunoasterea cu acuratete si
sensibilitate în acelasi timp a
comunitãtii vlahilor dar si
pãstrarea stilului literar al autorului,
cu o bogtie de simboluri si forme
semantice, cu plasticitatea

expresiilor si redarea specificului
etnic. A fost un efort urias, într-o
limbã care nu e la îndemâna oricui,
un efort pe care îl justificã o
pasiune deosebitã pentru
literaturã, traducãtoarea fiind ea
însãsi o foarte talentatã poetã.
Felicitãri sincere autorului, calde
felicitãri traducãtarei.

Mi-as fi dorit sã pãtrund mai
mult în universul albanez al lui
Enver Hodja. Pentru mine,
pasionatã de istorie, momentul în
care Conducãtorul Iubit le
vorbeste vlahilor rãmâne
memorabil. Thanasi Medi reface
o lume pe care, ca femeie vlahã
mi-o asum, ca armânã o privesc
cu duiosie si sperantã, ca
aromâncã o analizez. De ce am
folosit atâtea denumiri aici, la fi-
nal? Acesta este unul dintre
paradoxurile noastre existentiale,
care va fi prezent pânã în momen-
tul când vom înceta sã fim consi-
derati “veneticii” Balcanilor si vom
rãmâne, firesc ceea ce suntem.
Constanta, 23 septembrie, 2020

INTERNETUL SHI
ARMÂNJILJI

Duliu-Bajdechi Steliana
Oricât de blamate ar fi

retelele de socializare
astãzi, ele au adus un
beneficiu urias unor
grupuri pentru care nu ar
fi existat nicio altã
variantã de a realiza
conexiuni.

Pentru armâni internetul
este o uriasã sansã de
cunoatere, autocunoa-
stere si schimb de idei.

Ce dacã uneori ajungem
la schimburi de replici,
mai elegante sau mai
dure. Înseamnã cã
suntem vii ca neam si
putem înnoda legãturi
neasteptate.

Sunt coplesitã de
cuvintele alese care mi-
au fost adresate cu
prilejul publicãrii cronicii
mele.

Tuturor vã mulumesc.
Sunt profund impresio-

natã de aprecierile
dumneavoastrã, domnule
Thanasi Medi, a cãrui
fortã creatoare abia
începe sã fie cunoscutã
în România. Cu efortul
extraordinar al unei
minunate traducãtoare,
doamna Oana Glasu.

 Ncljinâciunji!

Thanas Medi
Va multumesc mult, doamna

Bajdechi! Impresiile tale pentru
romanul '' Ultimul cuvânt..", au o
greutate deosebitã pentru mine,
deoarece nu vin doar de la un
jurnalist cunoscut, ci si de la unul
ca mine. Dintr-o armã pe care a
fãcut-o face mult în spatiul cultural
literar si încã gãseste ce sã
dezvãluie, acum la fratii albanezi.
Mã bucur cã, printre altele, am
extins cât de putin sfera
recunoasterii reciproce. La urma
urmei, literatura are o '' datorie '' si
asta: sã lumineze firele dezlãntuite,
sã conecteze firele tãiate din istorie,
sã scuture din somn amintirea sau
sã întindã podurile spirituale cãtre
cealaltã.
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HÃLÃTSLI ALÙ TATI

Ditù thimisirli-a meali ahândoasi,
 Nji-alâncescu hãlãtsli al tati,
Arãdyipsiti pi mururli groasi,
Ditù veaclja casã ca nâ pãlati.

 Iar pi nâ measã shidea tu-aradhâ,
Ciocuri, zmilãri, cleshtsâ sh-unâ bardhâ,
Cu cari tati-a meu tutù pilichisea,
Vâr lemnu, ca tu-arocut s-intrâ isea.

Sh-anda vini oara s-fudzimù din hoarâ,
Tati-a meu li featsi hãlãtsli dhoarâ,
Nafoarâ di-atsea bardhâ vluyisitâ,
Cu lipidha-a ljei pri nturyisitâ,

Ta s-nj-armânâ a njia ca unù semnu,
Ti pilikiserea-a yisitlui lemnu.
Sh-unâ zmilarâ di cileki câlitâ
Ta s-pilikisescu mushuteatsa tutâ.

DSP

DEZASTRUOSUL AN 1913

 Într-adevãr, anul 1913 a fost ultimul prilej
istoric de a ne fãuri un stat independent, nu
pe teritoriul altora, ci pe pãmântul
strãmosesc; nu degeaba au numit acest tinut
MACEDONIA atãt romanii cãt si otomanii
(nu mai vorbesc de faptul cã teritoriul nostru,
la început, era mult mai întins). În acel an,
respectiv 1913, granzii lumii de atunci nu
trebuia decât sã ia act de ce-au fãcut romanii
si turcii si sã dispunã transformarea
denumirii din provincia otomanã
MACEDONIA în statul Macedonia, celelalte
lucruri fiind deja aranjate si verificate de sute
de ani ... Din pãcate, jocurile ascunse, pe sub
masa tratativelor, ale puternicilor timpurilor
de atunci, coroborate cu lipsa unor lideri de-
ai nostri care sã se batã pentru interesul na-
tional (inclusiv trãdãri din partea unora de-
ai nostri), ne-au dus la pierzanie, unii dntr-ai
nostri fiind "preluati" de statele ciopârtitoare
ale teritoriului nostru, altii fiind nevoiti sã
meargã pe calea pribegiei în lumea largã...

Stelian ARAGEA

Makidunia tu kirolu alu
Filipu a -V-lea ditù Makidunii,
scriatâ di Polibie, cari easti
marturù a kirolui atselù (via,
Cocoselul Inaripat):  (Cartea
XVIII. 5).

Filip a V-lea ditù Makidunii
apândâseashti a câftãrilorù
gârtseshtsâ shi romani:

Ama tsi easti nai ma
ribilipsitorù ditù tuti easti câ
vrea s-lipseacâ sâ s-caftâ sâ s-
bagâ pi idyea scarâ (pozitie) ca
romanjilji shi s-caftâ ca
makiduneanjilji sâ s-tragâ ditù
ntreaga Gârtsii.

S-ufiliseshtsâ unâ ahtari

zburârii easti ca baea di fudulù
tu prota aradhâ, ama, maca
putemù sâ strâximù aestu
lucru di la romanji, easti ca
baea di nistrâxeari cara yini
ditù partea a   etolienjilorù.

Tu itsi catandisi, dzâsi ma
largu elù tsi easti Gârtsia cari
caftâ s-u apâryisimù shi cumù
u veadi Gârtsia? Sigura câ nai
ma mari parti di etolienji nu
sunt grets! Vâsiliili ditù
Agraae, Apodotea shi
Aphilokienjilji nu potù s-hibâ
luyursiti gârtseshtsâ. Dicara,
nji-si da cali shi s-armânù tu
atseali locuri.”

Ditù atseali di ma nsusù
trâdzemù nvitsâtura câ: elji,
gretslji, vrea s-va s-lu veadâ
vâsiljelu Filip a V-lea ditù
Makidunii s-u apâryiseascâ
Gârtsia shi s-ducâ tu vâsilia a
lui ditù Makidunii, shi pritù nai
ma vârtoasâ faptâ icâ idei,
spunemù câ: (a) Gretslji antits
nu-lji luyursea makiduneanjilji
antits ca soi a lor. (b)
Makiduneanjilji antits nu-lji
luyursea gretslji ca populu a
lorù. (c) Makiduneanjilji antits
li acâtsarâ statili gârtseshtsâ.
(d) Makiduneanjilji antits lji-
featsirâ sclayi gretslji shi lji-
vindurâ ca sclayi.

(e) Makidunia nu eara unù
locù gârtsescu.

Dragi Tasha Zguma

MAKIDUNEANJILJI ANTITS -
POLIBIU
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FAPTÂ THÂMÂSITÂ
Musheati zboarâ, musheatu comentariu.

Cara va s-vrei shi cara va s-ai mirakea
tinjistâ Diana Bishinicu, s-mi trets sh-mini
tu pareia cari tsâ poartâ unâ mari simbatii.
Multu itrâ shi mintimenâ fapta a ta di ligarea
a cânticlui armânescu cu adetea
armâneascâ la ncurunarea. Tini fushi atsea
cari u alâxishi cunuscuta pindonâ di
malâmâ, tsi s-durusea unu kiro la
ncurunarea a tinirilor, cu un giuvaeru di
asimi, di malâmâ icâ di platinâ. Iavea unâ
faptâ cari, cu vreari icâ fârâ di vreari, va
s-armânâ tu adetea armâneascâ trâ daima!

DSP

CUVINTE POTRIVITE
Dau mai jos o scurtã expunere, plinã de

dragoste si intelepciune, ce apartine unei
soliste vocale si compozitoare de origine
armânã.

Cuvintele dumneaei mi se par teribil de
tulburãtoare si, totodatã foarte potrivite sã
fie dedicate unor membri de pe acest grup,
care, pentru niste idei, isi aruncã cuvinte
total nepotrivite acestui grup de discutii.

Poate cã dumnealor isi vor face timp
pentru a citi aceastã scurtã expunere!

DSP
 UNITATE...
Doar oamenii evoluati, impãcati cu pro-

pria persoanã, calzi si buni pot avea empatie
si iubire pentru neamul lor! Oamenii
complexati si nefericiti vor fi primii care
vor arunca piatra, neuitându-se la gunoiul din
viata lor! Armânamea înseamnã traditii,
dansuri, muzica, cultura, dar si dorinta de a
stii realmente cine suntem, unitatea care sã
ne facã sã fim puternici ca neam, fãrã sã
conteze cã suntem Cipani, Fârsheroti,
Bijduveanj Etc... Suntem ARMÂNI cu totii
si avem datoria sã ne sustinem pânã la
moarte!

Armânlu cana oara s-nu chiarâ!
Diana Bisinicu

ASCÂPITATÂ TU SÂRUNÂ!
 Tu anlu 1830 ditù populatsia a câsâbãlui

Sârunâ (Salonic) 78% ditù elji eara armânji.
Adzâ agiumshu la zârtsinjili a popului a meu

armânescu ta s-filmedzù nai ma musheatili imagjinji
ti unâ piesâ scrisâ ditù vreari shi pidhimo ti soia a
mea armâneascâ!

Armânlu canâoarâ s-nu kearâ!
Diana Bishinicu

ACROSTIH
(In ziua în care eu eram sfârsit abia începe...)

Dorindu-ti aprig roata sã-ti ajungã

Un gând de-al tãu l-ai fãptuit curat

Mai mult ca omul sã nu vrei sã plângã

I-ai dat un sir de dinte de bãrbat

Trudind apoi în ziua cea mai lungã

Rãmas ai fost la fel ca un pãcat

Uitat afarã arzi mocnit, în dungã

Pornind aiurea ai avut credintã

Iar noaptea-n van ti-a fost luminã

Cãci n-ai sã fii nici iarbã, nici fiintsã

Elan, putere, crezãmânt si tinã

Asa ca noi, sã fii adânc, sã fii sãmântã

Vãrsatã-n noapte, silnic, lunã plinã

Abisul tãu iesit pe sus, cu biruintã.

26 NOV.1980

Paul AGARICI

Acest acrostih a fost scris de cãtre Paul
Agarici, cunoscutul fotograf si reporter la
revista Flacãra, precum si profesor la Scoala
Popularã de Artã din Bucuresti, Sectia
fotografie. A fost si este unul dintre cei mai
buni fotografi din tarã. Fiind pacientul meu
in acea perioadã a anului 1980, a rãmas
impresionat de Brevetul pentru inventia mea
in Stomatologie, Aparat ortodontic, folosit in
tratamentul Ectopiei de canin. Ii multumesc
pentru acest acrostih, care mã face sã nu uit
acele vremuri.          DSP
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FLORICA PREVENDA

Florica Prevenda s-amintã
tu unâ fumealji di armânji,
cari trapsi multi lâiets ditù
partea a regjimlui comunistu.
Lu bitisi Likiulu Nicolae
Tonitza di Bucureshti tu anlu
1979, iara tu anlu 1984 u
amintã  licentsa ca shef di
promotsii pi tsarâ
la Universitatea Natsionalâ di
Arti di Iashi, sectsia picturâ.

Namisa di anjilji 1993–
1997 easti profesor asociat
la Universitatea Natsionalâ di
Arti di Bucureshti. Dupâ
1997 s-alâsã zânatea di
profesorù shi s-acâtsã
dicutotalui di atsea artisiticâ.

Sâ spuni di nâsâ câ easti
una di nai ma “inovatoari”
artistâ tu arta contemporanâ
româneascâ. 

Plãsarea (creatsia) ali
Florica Prevenda easti
dicutotalui personalã shi ti
aestâ furnjii easti câlisitâ cu
lucrãri tu vâsilii shi pisti sinuri
shi s-hârseashti di multi
anikisiri.Tu anlu 2019 lo

parti  cu ma multi lucrãri la
expozitia de artâ româneascâ
dishcljisâ la galeria Hangar Art
Center di Bruxelles, deadunù
cu altsâ doi simathitadz
(colegi): Mircea Cantor shi
Daniel Djamo. www.rfi.ro

Dãmù ma ngjiosù ndoauâ
minduieri aspusi pi Internet di
câtâ Florica Prevenda:

Avuiù unâ vearâ, cari u
dukii mizi câtâ bitisita a meslui
augustu, sumù câloarea
apitrusitoari. Dupâ unù mesù
di carantinã, cutidzaiù sâ-nji
lu ducù lucrulu ma largu la

atelier. Nitsiunù piricljiu
ahâtù kiro câtù imnji pri
padi shi nu ti andâmu-
seshtsâ cu canâ. Aesta
feciù. Pandemia mi nkidicâ,
mi strimturã sh-nu putuiù
s-neagù iuva, a câ nji-
aveamù pripusâ s-mi tornu
“acasâ.” Câftaiù ama tu
atelier s-lu xanaaflu,
imaginar, peisagilu di
acasâ, loclu a ficiureatsâljei
a mea. Lu plãsaiù, lu
metamorfozaiù tu lucrãrli
nali, unù nãu capitolù
profesional. Nu lipseashti s-
lu vedz atselù tsiva ta s-lu
pãrãstiseshtsâ, ahâtù kiro
câtù elù easti tru tini,
lipseashti mash s-lu caftsâ
shi va s-agiundzâ la elù.

Agiumshi nâpoi tu locurli
a meali natali, di psânù kiro.
Shidzuiù ndoauâ sihãts.
Câftaiù geaba, tsiva ditù tsi
eara unâoarâ nu ma easti,
easti mash nostalgia cari
fatsi ca atselu tsiva tsi nu
s-ma toarnâ s-agiungâ s-
hibâ durirosu.

DSP


