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Cuvânt-înainte

Pretutindeni, nicăieri…

Împrăștiată
tă prin Macedonia se găsește o altă rasă de mare interes și de o
oarecare importanță: vlahii. Ei ne amintesc de acele ingenioase desene în
care un animal sau o figură de om sunt ascunse, astfel încât să nu poată fi
observate, dar atunci când sunt descoperite, ele devin elementul esențial
al tabloului. În același fel, cineva poate trăi sau călători
tori prin Balcani ffără a
vedea sau a auzi ceva despre vlahi, până când i se deschid ochii. Și din acel
moment el riscă să cadă în extrema cealaltă și să creadă, ca patrioții români, că cei mai mulți locuitori din Macedonia sunt aromâni deghizați1.

Mulţi dintre cei care i-au întâlnit pe vlahi, adică pe aromâni, au
căzut pradă iluziei optice sugerate de acest călător englez care și-a
publicat jurnalul în 1900 sub pseudonimul Odysseus. Senzaţia pe
care o trăiești în asemenea circumstanţe este extrem de ciudată: de
abia realizezi existenţa aromânilor, că ai și început să-i vezi peste tot,
în prezent, dar și în trecut, ca și cum ai avea de-a face cu un miraj.
Aromânii înșiși, dornici să iasă din izolare și vrând să cunoască mai
multe despre obârșia lor, pe care unii o consideră obscură, și despre
limba lor, pe care alţii o clasifică cu atâta dificultate, nu scapă nici ei
acestui miraj. Cu toate acestea, mai devreme sau mai târziu, se strecoară o îndoială și exaltarea lasă loc stupefacţiei, deoarece sfârșim

1

Odysseus (Charles Norton Edgecumbe Eliot), Turkey in Europe, Londra, 1900, p. 409–410,
citat de Vasile Tega, „Aromânii văzuți de călătorii englezi”, în Buletinul Bibliotecii române, vol.X (XIV), Freiburg, 1983, p. 210. „Patrioţii români” evocaţi de acest autor
(1862–1931) erau cei care pledau cauza naţională printre vlahii (aromânii) din Turcia
europeană sub egida statului român; mulţi dintre aceștia erau ei înșiși aromâni.

prin a ne întreba dacă aromânii există cu adevărat și, mai mult, dacă
au existat vreodată?
Iutsido? Iuva? Pretutindeni? Nicăieri? Pentru a pune capăt acestei
dileme, care devenea din ce în ce mai insuportabilă, am purces la
redactarea acestei cărţi, iar acum trebuie să mărturisesc că nu sunt
sigur dacă mi-am atins scopul2.
Ideea iniţială era de a reconstitui un fragment, printre atâtea altele, al Balcanilor, plecând de la datele sigure disponibile și înlăturând
orice speculaţie în această privință. Pe măsură ce acumulam informaţii, le formulam și încercam să le dau o semnificaţie, îmi dădeam
seama că atât ignoranţa, care, în general, precumpănește în ceea ce
îi privește pe aromâni, cât și controversele pe care aceștia le iscă în
rarele ocazii când sunt evocaţi, nu sunt deloc fortuite. Ceea ce părea
a fi o piesă lipsă din puzzle-ul balcanic începea, astfel, să semene tot
mai mult cu o figură mai curând superfluă, cu un element inadecvat
care bulversează regulile jocului, cu cea mai nepotrivită componentă
a unui ansamblu etnolingvistic și confesional și așa foarte complicat.
„Popor de prisos”, potrivit criteriilor în vigoare din Balcani, aromânii sunt, înainte de toate, un popor în mișcare și, în această calitate, nu au încetat să-i intrige pe cei care i-au studiat, de la cronicarii
bizantini la antropologii din zilele noastre, și nici să-i exaspereze pe
cei care au încercat să-i fixeze în cadrul imperiilor, regatelor și statelor-naţiuni ce s-au succedat și s-au înfruntat în regiune.
Popor „care pleacă”, „în trecere”, sau, mai tranșant, „pe ducă”, „pe
cale de dispariție” – am putea spune așa, preluând titlul unui articol
al lui Elisée Reclus în care se atrăgea atenţia asupra destinului bascilor3, sau, pentru a fi mai preciși, un popor care, de îndată ce s-a ffăcut cunoscut, nu a mai încetat să „dispară”: deseori împotriva voinţei
sale, ffără îndoială, dar nu întotdeauna sub presiunea unor constrângeri din afară. În realitate, în cazul aromânilor, frumoasa formulă a
geografului francez se potrivește de minune atât cu modul de viaţă al
acestora, marcat de nomadismul transhumant, cât și cu istoria lor, în
2

3

Lucrarea aceasta nu s-a realizat într-un cadru instituţional și nu a beneficiat de concursul vreunui organism public sau privat. Lista celor care m-au ajutat, cu informaţii
orale sau scrise, este lungă. Dacă aș încerca să o întocmesc, aș risca să-i uit, fără să-mi
dau seama, pe unii dintre aceștia, poate chiar pe cei cărora le datorez cel mai mult.
„Les Basques, un peuple qui s’en va”, în La Revue des deux mondes, din 15 martie 1867.
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decursul căreia s-au răspândit, apoi regrupat, în nenumărate rânduri,
în funcţie de îndeletnicirile lor pastorale, artizanale, comerciale.
Pentru a evalua corect provocarea cu care ne confruntăm abordând problema aromânilor, e destul să spunem dintr-odată că ei constituie realităţi (pluralul, în cazul de faţă, este indispensabil) cu faţete
multiple, greu de demarcat, deoarece se înscriu uneori în dinamici
divergente, realităţi care se micșorează, de la un anumit moment, ca
o piele argăsită, pentru a se întinde acolo unde te aștepţi mai puţin.
Prin urmare, pretenţia de a scăpa o dată pentru totdeauna de decepţiile provocate de mirajul de care vorbea călătorul englez acum un
secol ar fi una prezumţioasă.

