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rasãri ºi ªipsca sînt douã din locuinþele mai vechi
ale aromânilor, una la Pãrmet ºi cealaltã la Corcea.
În culmea dezvoltãrii lor, înainte de a înflori
Moscopole, aceste centre aveau 15 mii ºi 12 mii de locuitori.
ªipsca a rãmas pînã astãzi sat pur aromân (etnic), avînd
51 de case. Ea se întinde în spatele unui munte orientat spre
rãsãrit. Odinioarã, satul avea trei cartiere, pe cînd acum,
numai rãmãºiþele lor se pot gãsi. Dar, prin minune, temeliile
bisericilor existã încã ºi cînd democraþia s-a instaurat în
Albania, locuitorii din ªipsca le-au reconstruit.
Cu acest gînd, pornim spre ªipsca. Maºina ne lasã la
Moscopole, toþi trei mergem spre sat. Lãsînd la o parte
depozitele statului, intrãm într-o strîmturã de munte, unde în
contrast cu clima blîndã din Moscopole, se deosebeºte prin
asprimea ei. Ambii adolescenþi, Donila ºi Lorenþ, îmbrãcaþi
ca la oraº, simt frigul. Pensionarul, pentru a-i încãlzi pe
copii, este obligat sã meargã mai repede ºi sã alerge prin
munte. Este cam greu pentru vîrsta lui, dar ce nu face pãrintele din dragoste pentru copilul lui?
Primul contact cu satul este biserica Sfîntului Gheorghe,
construitã pe dealul unui munte. Mai mergem, ºi în faþa
noastrã se vede ºcoala, o clãdire nouã cu niºte camere neterminate de construit. Învãþãtoarea satului, doamna Vali, ne
povesteºte cã are clase colective cu 10 elevi. Frumos mai
vorbeºte limba maternã aceastã femeie! Împreunã, mergem
apoi spre casa primarului satului. Ne aºteaptã soþia lui ºi ne
invitã sã intrãm înãuntru. Dupã puþin timp vine ºi domnul
Todi Ciolacu, bãrbat înalt de staturã ºi subþirel, cu pãrul
cãrunt, aºa cum trebuie sã fie un primar. Discutãm cu dînsul
despre problemele rãmânamei. Domnul Todi ne povesteºte
cã asociaþia aromânã a satului n-a funcþionat în mod regulat,
tinerii sînt obligaþi sã emigreze; dar limba pãrinteascã nu se
pierde în acest sat; chiar ºi nepotul domnului Todi, care
locuieºte în oraºul Elbasan, vorbeºte în casa bunicii limba ei.
Domnul Todi ne povesteºte apoi despre satul lui. Demult, au
existat aici 9 biserici ºi 19 mori. La biserici, slujba religioasã
se desfãºura în limba românã. Lambro Papacozma a fost
învãþãtorul ºi primul preot al satului ªipsca. El era din
celãlalt sat aromân, Grabova din Gramº. 52 ani trãise ºi
lucrase el la ªipsca, ºi cînd, în anul 1935, a decedat, în locul
lui a venit Papavangel Popa, care a terminat în România, la
Iaºi, studiile medii ºi superioare la Facultatea de Teologie. El
lucrase în ªipsca pînã în anul 1948. În anul 1952, cînd a
murit Papa Cota Bulamaci la Corcea, doi dintre bãtrînii
noºtri – Sotir Cocea ºi Cola Carabuzi – au cerut
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Vangeli de la Elbasan la Corcea, unde a trãit ºi a lucrat pînã
în anul 1958.
Care dintre aromânii ºi corcearii (albanezii), oaspeþii permanenþi ai bisericii române, nu-ºi aduc aminte de el, de
vocea lui frumoasã ºi melodioasã, cultura lui religioasã
vastã, iubirea pentru credincioºi?
ªi Todi continuã sã ne povesteascã. Poate cã întîlnirea de
astãzi cu fratele lui mai mic aromân de la Corcea, Pleasot –
fãrºãrot din partea tatãlui – îi dã posibilitatea sã intre în competiþie pentru istoria aromânilor cu un om de ºtiinþã. Todi ne
povesteºte: „În sat, pînã cînd ne-am eliberat, aveam ºcoala
noastrã românã, dar învãþam ºi în limba albanezã. Eu am terminat ºcoala primarã aici, la ªipsca. Nu este de mirare faptul cã, chiar aici, în aceste locuri muntoase, statul român
deschisese ºcoala românã ºi salariile profesorilor, preoþilor ºi
oamenilor de serviciu se plãteau de cãtre statul român”. Dar
primarul satului, spre deosebire de vîrstnicii ºi fraþii lui
aromâni, care trãiesc la Moscopole ºi în satele din jurul
Corcei, foloseºte cuvîntul „vorbesc” în locul cuvîntului
„zburase” – folosit în dialectul aromân.
Ne despãrþim de familia primarului satului ºi împreunã
cu învãþãtoarea mergem la rudele lui Lorenþ. În curte, ne
aºteaptã mãtuºa ºi fiul ei. Am intrat înãuntru ºi ne-am mirat
de curãþenia casei, de comoditatea camerei. Paturile erau
acoperite cu pãturi din lînã, iar duºumeaua avea covor.
Televizorul – într-un colþ – ºi frigiderul – pe hol –
împodobeau ambientul. Toate îþi dãdeau impresia cã te afli
într-o casã de la oraº. Doamna casei avea trei bãieþi, dintre
care doi au terminat studiile superioare la Universitatea din
Camza, în domeniul zootehniei. Dacã celãlalt termina
Facultatea de Litere ºi Istorie, putea fi trimis în România
pentru specializare. Doamna casei se laudã cînd spune cã noi
aromânii din ªipsca, spre deosebire de cei de la Moscopole,
avem în paºaport naþionalitatea românã – ºi are dreptate! În
paºaportul soþului ei scrie la fel, dar ceea ce mã surprinde
este faptul cã în paºaportul fiului lor scrie naþionalitatea
românã.
Ce daune a avut Albania din partea României? Nici una!
Din anul 1450, albanezii au emigrat în România. Au luptat
împreunã cu voievozii români pentru cauza naþionalã
românã. Dar ºi România a sprijinit patrioþii albanezi în lupta
lor pentru eliberarea patriei lor.
La Bucureºti ºi la Constanþa a fost înfiinþatã asociaþia
„Drita” – Lumina. La Bucureºti începe renaºterea noastrã
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naþionalã. Acolo se tipãreau cãrþile lui Naim ºi Sami Fraºeri,
abecedarele ºi cãrþile de citire în limba albanezã. Nu degeaba Bucureºtiul se numea al doilea Paris. Dar asta nu doar
pentru frumuseþe ºi arhitecturã, dar acolo, la fel ca ºi în Paris,
se adãposteau toþi patrioþii din Balcani care luptau pentru libertatea patriei lor. România a ajutat ºi fraþii ei consîngeni,
aromânii din Albania, ºi oriunde se gãseau, înfiinþînd ºcoli ºi
biserici în limba lor literarã.
Coborînd din sat nu ne putem îndepãrta fãrã a vizita biserica Sfîntului Gheorghe. Deschidem uºa ºi, obligaþi,
coborîm jos, aplecîndu-ne pentru a intra la bisericã. La fel
sînt ºi bisericile din Moscopole, sau, mai exact, bisericile din
Moscopole sînt construite ca cele din ªipsca. În faþa noastrã
observãm iconostasul lucrat în lemn cu pasiune ºi artã de
maestrul anonim, iar mai încolo, scaunul Preasfinþitului ºi în
ambele pãrþi ale bisericii locurile psalþilor (cantorilor). Iatã ºi
catedra automiºcãtoare unde psalþii pun cãrþile sfinte pentru
a sluji. Cum este posibil ca, dupã atîta timp, sã se pãstreze
aceste lucrãri de artã în lemn ºi sã nu fie mucegãite? Privim
biserica de jur împrejur. Ne mirãm de cupolele ce ne stau
deasupra, toate trei îmbrãcate cu frescele sfinþilor. La fel sînt
ºi pereþii, chiar ºi coloanele puternice ale bisericii sînt
împodobite cu fresce.
Cei zece tineri care au venit de la Pogradeþ la ªipsca,
pentru a lua parte la nunta veriºoarei lor, se mirã ºi ei. Cum
e posibil sã se pãstreze aceste fresce rare, cine le-a creat? Ce
talent, pasiune ºi rãbdare au avut strãmoºii noºtri? Ei se mirã
de ceea ce vãd. Se bucurã apoi cînd îºi dau seama cã ºi eu
sînt rãmân, cã ºi fata mea vorbeºte limba bunicii, cã în
Corcea societatea rãmânã funcþioneazã pe bazã ºtiinþificã,
cã eram în România invitaþi de preºedinþia asociaþiei macedo-românã, cã ne-am întîlnit cu preºedintele fundaþiunii culturale din România, academicianul Buzura Augustin, care
ne-a dat încã ºapte burse în afara celor planificate de
Ministerul Învãþãmîntului din România, pentru a beneficia
copii aromâni, pãrinþii cãrora vorbesc acasã limba bunicii, cu
atît mai mult cã ºi copiii o vorbesc singuri.
„Mulþi aromâni sînt la Pogradeþ – ne spun tinerii – din
Nicea ºi Lãnga, din Struga ºi Beliþa, din ªipsca ºi Bitola etc.,
dar nu ne-am întîlnit odatã sã vorbim frãþeºte. Avem un
preºedinte care se strãduieºte sã organizeze asociaþia, dar au
apãrut ºi niºte indivizi, care au creat o fracþiune: vor sã facã
istoria rãmânamei, dar uitã cã istoria au fãcut-o strãmoºii
noºtri. Ei au înfiinþat în anul 1881, în satul Pleasa, ºcoala ºi
biserica românã.
Dificilã este perioada de tranziþie. S-au creat partide,
societãþi, dar ºi multe fracþiuni pe spatele zdrobit al
albanezilor. Sã luãm exemplu de la democraþia americanã,
francezã, germanã, italianã, englezã etc. Destul cu cheltuielile exagerate! Aceastã situaþie se reflectã ºi în comunitatea
românã din Albania. E suficientã o societate. Sã se adune toþi
intelectualii în jurul societãþii care s-a aprobat la prima conferinþã naþionalã pe 5 aprilie 1992. Sã lucreze conducãtorii
ei pentru a proteja interesele naþiunii albaneze ºi pentru a
recîºtiga drepturile noastre de învãþãmînt, religie ºi culturã.
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Aceasta ne este suficient!
Ne întoarcem iar la Moscopole ºi, cu toate cã e amiazã,
Mecca tuturor aromânilor din Peninsula Balcanicã parcã
doarme.
Am vrut sã ne întîlnim cu primarul comunei, dar biroul
era închis. Am vrut sã ne informãm cîte familii aromâne trãiesc la Moscopole. Ne-am îndreptat spre bar, crezînd cã-i
putem gãsi acolo, dar barul era în construcþie. Am pornit
spre un amic de-al nostru. Odatã, el þinea cheile bisericilor ºi
le îngrijea. Dar Moscopole are astãzi un preot din familia
Samara. Generaþii întregi îi þin minte ca pe niºte oameni buni
ºi aromâni curaþi, dar preotul lor nu doreºte sã slujeascã în
limba pãrinþilor lui.
Doi preoþi aromâni are Albania: unul la Corcea ºi altul la
Moscopole. Primul slujeºte în limba maternã, iar al doilea în
limba albanezã. Cei doi preoþi ai noºtri trebuie sã colaboreze
mai mult, sã se înþeleagã între ei ºi sã profite din experienþa
pozitivã reciprocã!
Intrãm în casa domnului Tole. Soþia lui, o femeie micã
de staturã, doreºte sã ne punã masa, dar noi refuzãm. Am
venit cã ne era dor ºi ca sã vorbim despre problemele rãmânamei. S-a bucurat domnul Tole cînd a aflat cã România ne
va da anul acesta mai multe burse decît anul trecut. Cît ar fi
dorit el ºi soþia lui ca unul dintre nepoþii sau nepoatele lui sã
fi venit în România! Domnul Tole ºi-a adus aminte cu
duioºie despre profesorul Nico Mustaca din Corcea, care îºi
petrecea vacanþele la Moscopole împreunã cu familia. „Dacã
trãia el, probabil cã ne-ar fi ajutat!”. Dar el a murit. Era tînãr
ºi pensionat de un an. Ce pãcat! Rãmânamea avea mare
nevoie de el, pentru capacitatea lui intelectualã, cultura lui
vastã ºi interesul pentru cauza aromânã. Nico Mustaca s-a
bucurat mult cînd echipa de fotbal „Steaua Bucureºti” a
cîºtigat la Barcelona Cupa Europeanã de fotbal. Împreunã cu
el se bucurau ºi prietenii, ºi amicii lui din Corcea. N-ar putea
fi altfel, pentru cã majoritatea corcearilor au dragoste ºi simpatie pentru România, pentru poporul ei generos ºi ospitalier. Istoria este istorie ºi ea se mãrturiseºte singurã. Ce pãcat
cã el nu s-a bucurat de roadele democraþiei, nu a putut sã
aducã contribuþia lui concretã în studiul limbii noastre
bogate în cuvinte ºi expresii. Dar numele lui a lãsat urme în
istoria naþiunii albaneze, a lãsat urme în istoria ºi lexicologia
albanezã. El a scris primul dicþionar de frazeologie al limbii
albaneze din judeþul Corcea, care imediat dupã moartea lui a
ieºit la luminã.
Domnul Tole ne-a sfãtuit: „Sã munciþi bãieþi pentru
rãmânamea ºi sã luptaþi pentru a recîºtiga drepturile noastre
de învãþãmînt, religie ºi culturã, dar nu uitaþi sã munciþi la fel
de mult, chiar mai mult pentru naþiunea în care trãim,
deoarece, la fel ca ºi bunicii noºtri, ºi noi vom trãi în amiciþie, fraternitate ºi bunã înþelegere cu albanezii.
Ne-am îndepãrtat din Moscopole luîndu-ne rãmas bun de
la ei. TRÃIASCÃ RÃMÂNAMEA!!!
Corcea, 05.09.1994
Revista românã nr. 1 (55) / 2009

