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Bulitinu Infurmativu
Cu furnjia a Dzuuâljei Natsiunalâ a Armânjiloru (23-li di Maiu), Comunitatea
Armânjiloru ditu Rumânii, andreapsi ma multi activităts culturalu sportivi tsi sdizvârtirâ Bucureshti, ahurhinda cu dzuua di Sâmbâtâ, 21-li di Maiu, sh-bitisinda cu
programlu di giocuri sh-cântitsi, tu 23-li di Maiu, tu parculu Herăstrău.
Dzuua di 23-li di Maiu, Dzuua Natsiunalâ a Armânjiloru, ahurhi cu unu mitingu tsi stsânu dinintea adârâmintului a guvernului rumân iu cama di 1000 di oaminji loarâ
parti.
Minduinda s-arucâ unâ aumbrâ pisti tuti aesti activităts andreapti di Comunitatea
Armânjiloru ditu Rumânii, sumu cumandulu a Departamentlui trâ Rumânjlji di pisti
sinuri („Departamentul Pentru Românii de Pretutindeni“- DPRP) sh-cu andrupâmintu
di partea ali Academia Rumânâ cata cumu sh-di partea ali „Societatea MacedoRomână“ furâ andreapti dauâ conferentsi, prota la Teatrul Natsional di Bucureshti
sumu cumandulu alu Ion Caramitru, deftura la Pâlatea a Parlamentlui sumu
cumandulu a DPRP.
Trâ aestu „giocu“ di ofensivâ minduitu di „trio-lu di cileki“ (DPRP – Academia
Rumânâ – Societatea Macedo Română), cumândâsearea a Consillui Makedonarmânu
infurmă pritu unâ carti, massmedia ditu Rumânii.
Ma-nghiosu putets s-alidzets aestâ carti tu limba armâneascâ. Tu soni easti arâdâpsitu
orighinallu, tu limba rumânâ, ashi cumu fu pitricutu câtâ massmedia ditu Rumânii.

Consillu MakedonArmâniloru
Biroulu di Cumândâseari
tu 4-li di Cirisharu, 2011
(Bulitinu Infurmativu Nr. 30)
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Academia Rumânâ recidivus !
Unâ Academii easti unâ institutsiuni tsi prindi s-apânghiseascâ nvitsatslji cu nai ma aleaptili shdishcljisili mindueri sh-idhei. Easti institutsiunea tsi puté nu prindi s-cadâ sumu influentsa a
minăriloru extremisti cari s-andrupǎscu di argumenti psefti, alâthusiti. Academia prindi s-hibâ unâ
institutsiuni tsi daima sâ s-alumtâ trâ câftarea sh-dizvâlearea mashi a averlui, shtiindalui câ itsi
alathusi cari va u facâ dutsi la keardirea, trâ lungu kiro, a ihtibariljei a ljei cata cumu sh-atsiloru
anvitsats cari-lj suntu membri.
Easti atsea tsi prindi s-adarâ sh Academia Rumânâ, nica di cându s-ari thimiljiusitâ. Ama, ashi
cumu dukimu tu kirolu ditu soni, Academia Rumânâ armasi atsea ditu soni institutsiuni cari nica nuari tricutâ pritu reforma di cari eara ananghi, dupu atselji anji di kisâ, di ninti di 1990. Aestu
prosupu tsi-shi lu spuni Academia Rumânâ icâ atselji tsi taha zburăscu tu numa a ljei, iasi daima tu
migdhani cându easti zborlu di unâ prublemâ/kestiuni multu di multu greauâ/complexâ shi tsi stindi multu pisti sinurli ali Rumânii.
Easti zborlu di prublema/kestiunea Armânjiloru, unâ comunitati tsi daima easti tsânutâ ascumtâ,
trâ itia câ nvitsatslji ditu Rumânii cata cumu sh-cumândarlji alishtei vâsilii, cama di unâ sutâ di anji,
nu puturâ sâ s-sinfuniseascâ atumtsea cându s-bâga tu muabeti aestâ kestiuni.
Nu-avemu umutea s-dizvârtimu aoa cumu fu mutritâ aestâ kestiuni pi hiotea a kirolui, ama soia
cumu fu loatâ tu isapi prublematica armâneascâ dusi daima la alâthuseri greali tsi prindea s-hibâ,
ma amânatu, furnjii di câftari ljirtari. Easti zborlu aoa di kirolu cându s-au thimiljiusitâ craturli
natsiunali, kirolu cându tuti aesti craturi natsiunali nali thimiljiusiti, minduea sâ-shi tindâ câtu cama
multu uborlu di influentsâ, shi câfta sâ s-andrupascâ pi argumenti tsi nu daima eara dealihea.
Tinjisindalui idheia di multâturlii ethnicâ cari di multi craturi natsiunali nu easti aprukeatâ icâ easti
ignoratâ, lucru tsi di multi ori dusi la ancâcituri icâ polimu, Evropa minduashti adzâ s-hibâ deadunu.
A s-hibâ câ di multi ori fu câtâyursitu trâ lucurlu tsi mutreashti kivernisearea ali Frântsii, ama
François Mitterand, tu kirolu cându s-andridzea Acâkisearea di Maastricht(1995), putu di zuyrâpsi
tu ptsâni zboarâ unu averu tsi s-azvoami ditu isturia ali Evropâ ditu etili ditu soni. Ia tsi l-avea dzâsâ
elu a bânâtoriloru ditu Frântsii: “…Va vâ caftu unu lucru cari trâ voi easti ti
niaprukeari/nicândâseari: s-agârshits natsionalizmolu. Aestu adusi tu Evropa mashi polimu
shi tâxirăts.”
A s-hibâ câ Frântsia easti luyursitâ ca hiinda natsiunalistâ andicra di contseptulu di “minoritati
natsiunalâ”, ama ea putu di aflǎ calea nai ma mintimenâ tu tsi mutreashti limbili sh-culturli
reghiunali, pricânuscânda-li tu Constitutsiuni ca “aveari/patrimoniumu natsiunalu”, sh-ashi potu shibâ, pritu nomu, nai ma ghini avigljeati sh-ascâpati. Ma multu di-ahâtu, Frântsia nu ari minduitâ
canâ oarâ ta s-luyurseascâ atseali comunităts tsi bâneadzâ nafoarâ di sinurli a ljei ca hiindalui parti
di popullu frântsescu, a s-hibâ câ suntu nai ptsânu dauâ cumunitǎts di pisti sinurli a ljei tsi zburǎscu
limba frântseascâ: easti zborlu di comunitatea valonâ ditu Belghii sh-atsea ditu reghiunea
francofonâ ditu Helvetii.
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Rumânia – unu adârâmintu andrupâtu di Frântsii nica ditu ahurhitâ – cari, vahi, sh-adzâ va eara
mpârtsâtâ anamisa di atseali trei amirârii – bâneadzâ dipriunâ frixea câ va-shi kearâ identitatea shsinurli. Amintatâ unâ-sh-unâ sh-criscutâ pi-ayunii, Rumânia daima avu sindromlu a “niputeariljei”
natsiunali, lucru ti acâkiseari trâ unu adârâmintu multinatsiunalu cumu easti cratlu rumânu, cari
daima va ta sâ scoatâ tu videalâ mashi unitatea ethnicâ. Aestâ catastasi absurdâ va dânâsea aoa cara
istoreanjlji ultranatsiunalishtsâ nu va s-alâxea fârâ andirsi noima a zborlui “romanitate” cari lu
arâspândirâ ca “românitati”. Ashi s-luyursirâ domnji pisti unâ mari parti di amirâria tsi avea kirutâ
di vârâ 15 di eti.
Tu usii/esentsâ easti atsea tsi s-fatsi cu unâ parti a unui populu di cari nvitsarâ amânatu, tu eta 19,
unu populu a curi alj si lo ndreptulu la identitati sh-a curi alj si dzâtsi dipriunâ câ ari numa di
“AROMÂN” sh-câ zburashti unu dialectu a limbâljei rumânâ.
Easti zborlu di “ARMÂNJI”, acshi clirunonji a Makedonjiloru, cari nu vrurâ s-bâneadzâ ncljishi tu
cutarlu a sinuriloru a craturiloru natsiunali trâ cari elji ishishi s-alumtarâ shi vahi sh-trâ aestu lucru
agiumsirâ s-hibâ “curbani” trâ aesti stati natsiunali. Yinits tu Rumunii tra sâ-shi ascapâ identitatea
fuvirsitâ di altsâ clirunonji a amirâriiloru ma veclji icâ ma nali, Armânjilji câdzurâ tu “alatslu” a
loru tamamu aclo iu lâ si-avea tâxitâ unâ “Armânii”!
Dishtiptats ayonjea ditu pumoara tsi u bânarâ vârâ dzats di anji, Armânjilji caftâ adzâ sâ-shi
kindrueascâ unâ cali a loru, tu unâ Evropâ tsi nu va s-existeadzâ ma s-nu hibâ diversâ, trâ tuts, tu
unâ Evropâ iu cathi populu reghionalu ari-ndreptu la identitatea a lui ahoryea, iu bunatreatsiri/tulirantsa prindi s-hibâ protlu nomu.
Tora, cându Rumânia fu aprukeatâ tu fumealjea evropeanâ, Academia Rumânâ nica s-andrupashti
di niscântsâ “spetsialishtsâ” istureanji, lingvishtsâ icâ ethnologhi, ufilisinda idyea limbâ di lemnu ca
tu kirolu a anjiloru di kisâ di cari zburamu ma nâinti, limbâ tsi nu undzeashti la unâ institutsiuni di
prota tesi tu cratu.
Spunearea dipriunâ a idyiloru psemati, avdzâti sh-para avdzâti, nu va li facâ s-hibâ cama pistipsiti
shi falsulu nu va s-poatâ canâoarâ s-mutâ unu adârâmintu salami. Ia câ tse pistipsimu, câ mashi
Academia Rumânâ prindi s-hibâ atsea institutsiuni. etimâ s-ankiseascâ unu debatu dimucraticu iu shibâ câlisits tuts atselji tsi voru sâ-shi spunâ minduearea andicra di kestiunea armâneascâ, shi sdhukimâseascâ ta s-dizvâleascâ averlu cari trâ nai ma multsâ Armânji easti multu limbidu: dimec,
nu au idyea arâzgâ cu Rumânjlji, ama aesta puté nu va-lj nkeadicâ s-bâneadzâ deadunu, tinjisinda-li
limba sh-cultura a loru, ashi cumu idyea ashteptâ sh-Armânjlji di la elji.
Aestâ sh-trâ itia câ pânâ tora – a s-hibâ câ furâ multi ampuliseri trâ aestu lucru – vârnâ nu putu s-lalâxeascâ identitatea, ashi cumu u-ari dzâsâ sh acad. Matilda Caragiu Mariotseanu. Cu ptsânu kiro
ninti s-treacâ tu Alantâ Lumi, Matilda Caragiu alâsă mârtirii câ atseali spusi di ea la anlu 2005 furâ
sumu presiunea tsi u avu di partea a Dipartamentlui trâ Rumânjilji di iutsido (DPRP), institutsiuni
tsi s-aspuni multu ultranatsiunalistâ, ama di-ndreptu s-hârseashti mashi di pâradz trâ cari nu s-caftâ
vârâ isapi/vârâ controlu.
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Atseali ditu soni iventuri scotu tu migdhani factulu câ Academia Rumunâ easti sumu cumandâ shi
câ lo parti la iventuri andreapti di DPRP deadunu cu “Societatea Macedo-Română”, contra a
Armânjiloru. Thimisimu aoa Congreslu di Tirana ditu meslu Brumaru 2009, andreptu pi-ayunii di
DPRP shi “Societatea Macedo-Românâ” ca unâ ofensivâ la tuti activitătsli a Consillui a MakedonArmânjiloru cari, tu idyiulu anu, tu meslu Andreu, andridzea Curceaua / Arbinishii prota
conferentsâ iu fu câlisitâ sh “Societatea Macedo-Română”.
Ta s-arucâ unâ aumbrâ pisti yiurtia a Dzuuâljei Natsiunali a Armânjiloru andreaptâ, tu meslu Maiu,
estanu, di Comunitatea Armânjiloru ditu Rumânii – atsea tsi ari câftatâ statuslu di minoritati
natsiunalâ trâ Armânjlji ditu Rumânii – “Societatea Macedo-Românâ” andreapsi alti dauâ
conferentsi, prota tu 22-li Maiu, la Teatrulu Natsionalu, sumu cumandulu alu Ion Caramitru, deftura
tu 24-li di Maiu, tu salonea “Ndrepturli a Omlui” di la Parlamentulu ali Rumânii, sumu cumandulu
a DPRP. Aesti conferentsi, andreapti pi ayunii, scotu tu migdani deaspirlu atsiloru tsi vedu câ
vrearea Armânjiloru ditu Rumânii trâ amintarea a statuslui di minoritati natsiunalâ nu poati s-hibâ
dânâsitâ. Pimtâ ninti di DPRP, sumu idyiulu semnu di “deaspiru”, Societatea Macedo-Română
(prezidentu Ion Caramitru) caftâ sâ-shi aflâ argumentili psefti, xanaspunânda-li niacumtinatu
atsiloru tsi mizi lj-ascultâ, câ Armânjlji suntu “Aromâni” sh-câ limba tsi u zburăscu easti mashi unu
dialectu a limbâljei rumânâ. Ma nău, tora, fârâ vârâ thimeljiu, avdzâmu câ “Vlahilji” suntu
“Români”, shi-agiundzemu la absurda catastisi câ, poati, disu di bânâtorlji ditu Eladhâ sâ s-aspunâ
ca “Vlahi”.
Unâ dealihea jiloasâ concluziuni tu aestâ pârâstâseari, a curi ironii nu mata vrumu s-u scutemu tu
videalâ. DPRP va kearâ, poati, tu atsea agârsheari tsi di multi ori anvâleashti politicianismili psefti
icâ ampuliserli nitinjisiti a atsiloru institutsiunji tsi voru s-alâxeascâ cu zorea calea-ndreaptâ a
lucriloru.
Ashi, shi Academia Rumânâ va s-agiungâ sâ-shi kearâ nâmuzea, ti itia câ nu putu s-aibâ unu
discursu tinjsitu, ndreptu. Va s-poartâ unâ damcâ tsi greu va u-ashteargâ tu yinitorlu tu cari va sdizvârteascâ multi muabets ncuntrati.
Cilâstâsinda ca sh-pânâ tora trâ tukearea Armânjiloru ca populu cu identitatea a lui ahoryea, va hibâ
s-kearâ sh-izvurlu tsi multu di multu adâpă nu mashi Academia Rumânâ ama sh-multi alti academii
ditu Balcanu. Tukearea Armânjiloru va hibâ unâ keardiri mari, trâ tuts !

Consillu a MakedonArmânjiloru
Biroulu di Cumândâseari
Prezidentu, Yiani Mantsu

Grâmâticu Gheneralu, Niculaki Caracota

tu 02-lu di Cirisharu, 2011
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Academia Română recidivus !
Academia este locul care ar trebui să adăpostească minţile cele mai luminate, ideile cele mai
înintate, teoriile cele mai avansate. Este instituţia care ar trebui să nu cedeze unor tendinţe extreme,
bazate pe argumente futile sau eronate, instituţie care să permită căutarea adevărului şi numai a
adevărului, ştiind că orice fals dovedit ar compromite pe termen lung credibilitatea sa şi bineînţeles
pe a celor pe care-i reprezintă.
Este ceea ce ar trebui să facă şi Academia Română, încă de la înfiinţarea ei. Şi, totuşi, în vremea din
urmă, Academia Română pare să fi rămas ultima instituţie care nu s-a reformat după teribila
degradare suferită în vremea perioadei de tristă amintire, de dinainte de 1990. Această imagine
teribilă este dată de poziţia insutenabilă pe care Academia Română sau cel puţin cei care se erijează
în numele ei, cu privire la o chestiune extrem de complexă şi cu întindere cu mult dincolo de
graniţele României.
Este vorba despre chestiunea Armânilor, o comunitate ce se încearcă a fi ascunsă, din cauza
numeroaselor bâlbâieli pe care le-a produs guvernanţilor sau intelectualilor Români de mai bine de
un secol.
Nu ne vom opri în această analiză asupra modului în care a fost tratată această problemă în decursul
timpului. Contextul în care a fost abordată problema a determinat de cele mai multe ori exagerările
şi evident a furnizat şi scuzele care se impuneau. Ne referim aici la perioada formării şi
fundamentării statelor naţionale, când multe dintre statele naţionale au funcţionat la fel, căutând săşi extindă aria de influenţă bazându-se pe argumente nu totdeauna reale.
Astăzi Europa încearcă să se reunifice, respectând diversitatea etnică atât de des contestată sau
ignorată, provocând de cele mai multe ori războaie sau confruntări cu consecinţe catastrofale.
François Mitterand, deşi contestat în multe privinţe pentru erorile făcute în gestiunea internă a
Franţei, a surprins într-o singură frază acest adevăr esenţial care a caracterizat Europa ultimelor
secole. Adresându-se francezilor înaintea referendumului care trebuia să aprobe tratatul de la
Maastricht în 1995, le-a spus următoarele : “am să vă cer să renunţaţi la ceea ce pare aproape
imposibil de acceptat, la naţionalism. Acesta a adus Europei numai război şi nenorociri”.
Chiar dacă Franţa poate fi considerată naţionalistă pentru poziţia sa vis-à vis de conceptul de
“minoritate naţională” trebuie recunoscut că a găsit o cale inteligentă de abordare a limbilor şi
culturilor regionale, recunoscându-le prin Constituţie ca “patrimoniu naţional” şi le-a permis o
protecţie de cea mai înaltă autoritate. În altă ordine de idei, Franţa nu şi-a permis niciodată să
proclame comunităţi din afara teritoriului naţional ca “franceze”, deşi există cel puţin două
comunităţi care vorbesc limba franceză. Este cazul Waloniei din Belgia şi a regiunii francofone din
Elveţia.
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Construcţie sprijinită încă de la început de Franţa, fără de care probabil ar fi rămas divizată între
cele trei imperii, România trăieşte într-o teamă permanentă de a-şi pierde identitatea şi fruntariile.
Născută în pripă şi crescută prea repede, România a avut tot timpul sindromul fragilităţii naţionale,
inerente într-o construcţie evident multinaţională, dar vehement proclamată unitară din punct de
vedere etnic. Absurdul situaţiei s-ar fi oprit aici dacă istorici ultranaţionalişti n-ar fi extins noţiunea
de “românitate” printr-o falsificare grosolană a termenului de “romanitate”, arogându-şi paternitatea
pentru o întreagă parte a unui imperiu dispărut de 15 secole.
Este, în esenţă, ceea ce se întâmplă cu o parte a unui popor, descoperit târziu în secolul 19, căruia i
s-a confiscat identitatea şi cu o insistenţă demnă de o cauză mai bună i se repetă fără încetare că
poartă numele de “aromân” şi nu vorbeşte decât un dialect al limbii române.
Vorbim aici de Armâni, demni urmaşi ai vechilor Macedoneni, prinşi în propria lor deschidere
către universal, incapabili să trăiască închişi între frontiere construite de ei înşişi şi poate tocmai
pentru aceea victime ale statelor naţionale la a căror eliberare şi construcţie au participat. Veniţi în
România pentru a-şi salva fiinţa ameninţată de alţi moştenitori ai imperiilor mai vechi sau mai noi,
au căzut în propria lor capcană, acolo unde li s-a spus că vor putea construi o Armânie.
Treziţi din coşmarul pe care au trebuit să-l suporte mai multe decenii, Armânii încearcă astăzi să-şi
construiască un drum propriu, într-o Europă care nu poate fi decât diversă sau deloc, într-o Europă
unde fiecare popor regional are dreptul la identitatea lui proprie, unde toleranţa trebuie să fie legea
numărul unu.
Si iată că acum, când România a fost primită în sânul marii familii europene, Academia Română se
asociază unor aşa zişi specialişti în istorie, lingvistică sau ethnologie, şi exact ca în perioada de
tristă glorie pe care am evocat-o mai sus, foloseşte aceeaşi limbă de lemn, atât de puţin potrivită cu
rangul său.
Repetarea permanentă a unor minciuni, nu le poate face mai credibile, iar falsificarea unor date,
care mai devreme sau mai târziu se impun de la sine, nu ajută cu nimic la o construcţie serioasă.
Iată de ce credem că Academia Română trebuie să fie ea însăşi iniţiatoarea unei dezbateri fără tabu,
în care să-i invite pe toţi cei care au o poziţie în chestiunea Armânilor şi să incerce să descopere
adevărul atât de evident pentru cei mai mulţi dintre Armâni. Si anume că nu au aceaşi origine cu
Românii dar asta nu-i împiedică să trăiască alături de ei şi să le respecte limba şi cultura, aşa cum ar
trebui să o facă şi Românii vis-à-vis de ei.
Si asta pentru că în ciuda tuturor eforturilor, nimeni nu a reuşit să le schimbe identitatea, aşa cum a
afirmat-o chiar acad. Matilda Caragiu Marioţeanu. Cu puţin înainte să treacă în lumea celor Drepţi,
Matilda Caragiu a mărturisit că ultima poziţie pe care a luat-o în anul 2005 a fost la presiunea
Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DPRP), structură în aparenţă ultra naţionalistă, de
fapt beneficară a unor fonduri de care dispune fără nici un control.
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Evenimentele din ultima vreme scot la iveală subordonarea Academiei Române, care la iniţiativa
DPRP şi a Societăţii Macedo-Române, participă la organizarea unor acţiuni îndreptate împotriva
Armânilor.
Vom aminti aici Congresul de la Tirana din noiembrie 2009, organizat în pripă şi superficial de
către DPRP şi Societatea Macedo-Română ca o contrapondere la anunţatul Congres al Consiliului
Makedon-Armânilor din 15 decembrie acelaşi an, la care fusese invitată şi Societatea MacedoRomână iar de curând Conferinţa organizată de Societatea Macedo-Română condusă de Ion
Caramitru la Teatrul Naţional şi Conferinţa organizată de DPRP la sala drepturilor omului din
incinta Parlamentului României.
Ambele evenimente, organizate pentru a arunca o umbră asupra sărbătoririi zilei naţionale a
Armânilor de către Comunitatea Armânilor din România, aceeaşi care cere statutul de minoritate
naţională pentru Armâni, scot în evidenţă disperarea celor care constată că voinţa Armânilor este de
neclintit în demersul lor de a obţine acel statut. Sub acelaşi semn al disperării pare să-şi dezvolte
argumentele şi Societatea Macedo-Română (preşedinte Ion Caramitru), împinsă în faţă de DPRP,
repetând la nesfârşit celor care-i mai ascultă că Armânii sunt Aromâni şi că ei nu vorbesc decât un
dialect al limbii române. Mai nou, deşi fără nici o acoperire, auzim că “Vlahii” înseamnă “Români”,
trecând peste absurdul situaţiei că poate jumătate din populaţia Greciei se declară “Vlahi”.
O concluzie tristă la această prezentare, a cărei ironie nu am vrut să o subliniem. DPRP ar putea
dispărea în uitarea care de multe ori acoperă politicianismele ieftine sau încercările deplorabile ale
unor structuri de a schimba cursul normal al lucrurilor.
Academia Română este însă condamnată să rămână şi din păcate va trebui să suporte discreditul
pentru această lipsă de rigoare. O pată care nu va fi uşor de şters în confruntările viitoare care o
aşteaptă inevitabil. A contribui ca şi până acum la dispariţia Armânilor ca identitate aparte, ar
însemna să sece izvorul care a alimentat atât de considerabil atât Academia Română cât şi celelalte
academii din Balcani. Iar pierderea ar fi imensă pentru toţi.
Consiliul MakedonArmânilor
Biroulu Executiv
Preşedinte,
Yiani Mantsu

Secretar General,
Niculaki Caracota
02 Iunie 2011
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