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Scrierea lui loan Caragiani cuprinsă în acest fascicol este numai un Jrag- 
ment (paginile 1—272) tipărit sub îngrijirea autorului în anii 7891 şi ur- 
ătorii ca suplement la Revista pentru Istorie, Archeologie şi Filologie, 
de sub direcțiunea lui Gr. G. Tocilescu. Eră începutul unei mari lucrări, în 

- care autorul votă să arate trecutul şi vieața Românilor din Peninsula Bal- 
canică în secolii trecuţi, când mulţi dintre dinşii luptând ca creştini în contra 
stăpânirii turceşti, au fost socotiți mai ales drept Greci. 

Scrierea se redactă în cursul tipăririi. Mijloacele au lipsit ca tipărirea să 
poată fi continuată după coala 17 (pagina 272). O parte din continuare a 

2 rămas redactată în manuscript, iar pentru cealaltă parte au rămas numai 
“SS note și extrase, cari aveau să fie folosite de autor pentru redactarea mai | 
9 departe. | 
S Exemplarele coalelor tipărite şi continuarea în manuscript ajungând în 

anul trecut în posesiunea Academiei, Secţiunea istorică a hotărît ca partea 
tipărită să fie publicată, iar partea manuscrisă să fie ţinută la îndemâna 
celor cari ar vor să o folosească pentru continuarea cercetărilor. 

NOTĂ PREMERGATOARE



„VIEAȚA LUI IOAN CARAGIANI 

-. Voan Caragiani s'a născut la anul 1840, după cum singur arată - 
într'un caiet de note, datând dela 1858 şi în care-şi descrie vieața 
copilărească, în comuna Dămași din “Tesalia, unde obişnuiau ne- 
întrerupt să se coboare părinţii săi, celnici, cu întreaga fălcare, 
pentru iernare, potrivit obiceiului secular al Avdeliaţilor. 

Primele noţiuni de carte le-a căpătat, în timpul verii, la Av-. 
dela, comuna sa natală, iar în timpul iernii, la Dămaşi 'sau Da- 
masului, cu învățătorii tocmiţi de locuitorii Avdelei. După sfâr- 
şirea cărților religioase ce se predau. pe aceă vreme, anume: 
Catihisea (Catehismul), Ftoihea (Octoihul), Apostolul, Psaltirea 
şi Evanghelia, Ioan Caragiani, arătând aplicaţie deosebită pentru 
învăţătură, a început să înveţe şi 7d £4lmuă adică: elineştele. 

Avdela pe atunci: numără câţiva absolvenţi ai gimnaziului gre- 
cesc din Ianina, versați în limba greacă veche, în care se predă 
pe atunci, ca şi azi, în bună parte, învăţământul secundar la greci. “ 
Printre aceştia eră şi Apostol Mărgărit. Cu acesta începti și sfârşi 
Ioan Caragiani studiul autorilor greci vechi, în cei trei ani pe- 
trecuți la Gureanţă şi Vlaho-Clisura, unde Apostol: Mărgăzit 
făceă pe învățătorul. a | 

Este mișcătoare descrierea tânărului .]. Caragiani despre mo- 
mentele de despărţire de părinţii şi rudele sale, cari, după obi- 
ceiu, au venit să-l petreacă a doua zi, când trebuiă să plece, 
pentru prima dată, la Gureanţă. Pe când toți vărsau lacrimi,. 

- că-l vor lăsă pe băiat în 'comuna Gureanţă, de lângă orășelul 
Vlaho-Clisura, glumeţul tânăr, văzându-i cum, plâng şi cum se 
bocesc toți, se întoarse către doritoarea sa mae (bunică) şi către 
nemângâiata sa mamă și le zice: 

«D-iu s-plindzeţi, mae ş-tine mumă, nu-i ma ghine, ca niţi. 
voi s-plindzeţi, niţi afiia s-nu-fii se-aurască tu xeane ?) 1). | 

Iar mama, buna lui mamă, știind cât ţine Nuli la învățătură, 
ca să nu-i 'strice cheful, „îi zice, îmbăţișându-l şi umplându-i 
mâna cu arginți: 

  

1) In loc de a plânge, bunico şi tu mamă, nu-i mai bine, ca nici voi să nu plângeţi, 
nici mie să nu mi se urască în străinătate? :
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Dute hiliu, du-te, șa i, dă-l'i dzaţe dzile şi i scoală vinu | 
năpoi» 1). 

Nu voiu stărul mai mult asupra întâmplărilor pline de haz, 
de pe vremea petrecută departe de părinţi, povestite cu atâta 
măestrie de cel care eră să fie mai târziu meșterul anecdotist, 
I. Caragiani. Acele «dzaţe dzile» s'au prefăcut. î în doi ani şi opt 
luni, cu excepția lunilor de vară, în cari îşi vedeă familia, ă 

Scurt, I. Caragiani a început să se familiarizeze cu limba 
elenă, să interpreteze pe Omer, Aristotel şi alți. autori vechi, 
la început ajutat fiind de învățătorul său” Apostol Mărgărit, iar 
apoi singur, cu dicționarul, pentru ca la vârsta. de 16 ani să se 
poată înscrie la Universitatea. din Atena .ca student. | 

Timpul petrecut la Atena este plin de însemnătate pentru for- 
marea -și educarea naţională, din punct de vedere aromânesc, 

„alui |. Caragiani, căci aci a conceput pentru prima. dată idea 
scrierii unei istorii aromâneşti și iată cum: 

La Atena a avut. prilejul : să facă cunoştinţa de aproape a mai 
tuturor haiducilor, aromâni, ai anilor 1821, 1824, 1828, cari mai. - 
_supraviețuiau. 

-Mare parte din aceşti haiduci, cum eră firesc, neputând t trăi 
în 'Turcia, s'au stabilit; dimpreună cu familiile lor, în Grecia 
şi de preferință la Atena. Chiar. cei stabiliți în alte centre ale 
Greciei, veniau' deseori la Atena, unde se întâlniau cu tovarășii 
lor de lupte. Şi toți, sau aproape toți, aceşti haiduci erau Aromâni 
neaoși. In casele acestora îşi petreceă de cele mai multe ori I. 
Caragiani orele libere; din gura acestora, sau din a descenden- 
ţilor lor, auziă el istorisindui-se faptele supraomenești, cu adevărat . 
eroice, îndeplinite de haiducii turburători ai imperiului otoman 

Şi făuritori ai regatului grecesc, la care ei nici nu se. gândiseră 
Vreodată, | 
„Aci auzi el. deseori spunându- -se, lucru. dealtfel ştiut şi de 

acasă, următoarele: . --- 
«Nu pentru ca să facem Elada ne-am Iuptat noi, 'nu; ci pentru 

„ca să aducem Rumeicuhy, acel Stat creștinesc vizat de toți nemu- 
sulmanii din Peninsula Balcanică, menit să! "cuprindă “sub un 

_ singur sceptru pe toţi creştinii, fără deosebire de naționalitate. 
Şi deseori oftau din adânc aceşti hotărîți bărbați, spunând in- 

" dignați .și în auzul tuturora: 4Nă. lom fumelile s-fara pri guşe» 
(neam nenorocit. familiile şi neamul). Din gura acestor viteji 

N 

3) aDu-te fiule, du-te şi dă-i (cărți nvăgaturi), dă-i î în vre-o. zece zile , (sfârgind-o) 
și şcoala de vino iarăşi î înapoi (acasă), 

s
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a auzit I. Caragiani multe din întâmplările lor, neştiute şi nepo- 
menite de cei cari s'au ocupat de lupta titanică-a căpitanilor 

„ Împotriva stăpânirii turceşti; din gura lor a auzit acela care eră 
să fie odată istoricul plin de entusiasm şi plin de admiraţie pentru 
dânşii, în acele «studii istorice», atât "de interesante nu numai 
din punct de vedere istoric, ci şi filologic ci şi din alte puncte 
de vedere, onomastic, etc. . 

Adeseaori l-am auzit povestind despre aceştia, spunând că de 
atunci și-a propus să: strângă ştiri cât mai ample și mai. sigure 
despre faptele şi mai ales despre românitatea lor. Il indignă 
faptul, și cu drept cuvânt, că mai toți acești revoluționari erau 
înfățișați ca Greci, fie de scriitorii greci, fie de cei străini cari 
se adăpau la izvoarele acestora. 

Cred că a reușit pe deplin și că nu se va găsi om serios și ne- 
părtinitor, care să nu recunoască aceasta, după cetirea grandioasei 
opere a lui |. Caragiani. - 

Autorul nu s'a mulțumit să arate locul de origine al diferiților 
haiduci şi oameni de seamă trataţi în studiile sale, deși ar fi fost . 
destul şi aceasta; el a căutat să grămădească și alte dovezi pentru 
punerea în evidenţă a românităţii eroilor, pentru ca să nu poată 
fi pusă de loc la îndoeală, chiar de cei mai înverșunaţi duşmani 
ai Românilor și de cei mai părtinitori oameni de pe pământ. 

Şi a reuşit. 
Ne. oprim aci în ce priveşte opera lui I. Caragiani şi cetitorul 

își va face o idee desăvârşită atât de meritele ei, cât şi "de însem- 
nătatea ce prezintă pentru autor timpul petrecut la Atena ca 
student. Aci şi-a conceput el şi idealul creierii unui Stat aromâ- 
nesc, care să:cuprindă Pindul şi Tesalia veche, marea ,Valahie 
din Evul Mediu. | 

După sfârșirea studiilor sale din Atena, cum eră firesc, nu- 
“mai gânduri de aşezare în Grecia: nu-l puteau preocupă pe 1. 
Caragiani. Dar nici în "Turcia nu se puteă stabili, unde dease-. 
menea: nu eră loc pentru creștinii cărturari. 

Numai Vlăhia eră țara-care-l puteă atrage, căci Vlăhia se bu- 
cură în toată Peninsula Balcanică și mai cu seamă în Epir, de 
renumele de a fi ţară ospitalieră, unde-şi puteau găsi refugiu 
toţi cei nevoiţi să se expatrieze din pricina vitregiei împrejurărilor, 
căpitani de haiduci şi haiduci simpli, strânşi cu. ușa de autorită- 
ţile turceşti, cum erau:. Blahava, Bucuvala, Giuvara și alții. 
Aci își găseau rost tinerii cari nu-şi puteau agonisi existența 

în munții Pindului. Și tot -aci,. în: binecuvântata Vlăhie, aflau 
adăpost Ia olaltă nu numai amăriții de tot felul, dar şi învățații,
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cari nu aveau în țara natală câmp liber de desvoltare: a energiei 
„şi cunoștințelor lor. Și 1. Caragiani, ca toată lumea din Epir şi 
Tesalia, știă aceasta, - N 

Ca să-şi poată face cinevă o idee exactă despre acest lucru, 
este necesar a .spune, că din timpuri străvechi circulau între 
Vlăhie şi. diferitele provincii ale Peninsulei Balcanice, caravane: 
cari intrețineau legăturile cu Vlăhia. N i 
„Drumurile acestea se făceau de două ori pe an, primăvara 
şi toamna din Epir. în Vlăhie și din Vlăhie. în Epir. Cu o aseme- 
nea Caravană a ajuns Şi. |. Caragiani la București.: . i 
"Act repede face cunoștința compatrioţilor săi aromâni, împrie- 
tenindu-se cu. distinsul Sideri. Zisu, cu frații Goga și Hristo- 
pulos, pe cari îi cunoștea din timpul petrecut la Vlaho-C lisura, 
cu Dan Vasile din -Nevesca, frații Zappa şi alți mulți, 

__ Ocupă — pentru scurt timp —un loc de. profesor. secundar, 
“pentru ca apoi să i se încredinţeze catedra de limba elenă la 
facultatea de litere dela Universitatea din Iași, loc. ce-l păstrează 
până la ieșirea sa la pensie... a i | 
„Nu subsemnatul va arătă rolul jucat de 'profesorul de la Iași 
în vieaţa culturală a țării. Aceasta să o facă foştii săi elevi. 

- Membru al Academiei „Române dela înființarea ei, ca repre- 
zentant al Aromânilor, alături de Cosacovici, este inițiatorul dic- 
ționarului academic, prin determinarea lui Zappa 'de a donă 
acestui înalt aşezământ o sumă pentru susținerea cheltuelilor. ce- 
rute de tipărirea acestui dicționar.. Aceasta rezultă din notele sale. 

„ Originar din legendarul Pind, 1. Caragiani nu Și-a uitat nici- 
odată neamul din care a ieşit, pe care l-a iubit şi pe care a căutat. 
întotdeauna să-l servească cu ultimul devotament. 
„El este unul din primii, dacă nu chiar primul întemeietor 
şi susținător.al cauzei româneşti. din Peninsula Balcanică. Aceasta 
reiese în modul cel mai evident din corespondenţa întreținută de 1. 
Caragiani cu cei mai de seamă oameni de Stat ai României de pe la . - 
începutul creierii acestei chestiuni Şi din cea cu compatrioții săi 
aromâni amintiți mai sus şi alţii, ca Averkie, Bolintineanu, etc. 

Și tot lui I. Caragiani îi revine meritul de susținere şi desvol- 
- tare a acestei chestiuni, «după cum deasemenea reiese din nume- 

roasa corespondenţă întreținută cu mulți bărbaţi. de stat, ca: M. 
Kogălniceanu, I.: Ghica, C. Boliac şi alţii, dar mai cu osebire 

- din cea cu: D. Sturza, Apostol Mărgărit şi I. Papiniu, acest mare 
patriot și 'adânc cunoscător al rolului ce trebuie să joace Aro- . 
mânii în Peninsula Balcanică, pentru însăși desvoltarea și întă- 
rirea Țării Româneşti, *. : n:
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„Un sprijin statornic. în această privință la. avut I. Caragiani 
în marele român, care a fost regele Carol I. | 
„Dacă pentru stăruirea de a se aduce tineri aromâni, “spre a fi 
pregătiți şi retrimiși în Peninsula Balcanică ca luminători ai Aro- . ” 
mânilor Î. Caragiani este inițiatorul, iar Averkie executorul, 
pentru întărirea și desvoltarea ulterioară a chestiunii naţionale - 
din Peninsula Balcanică, I. Caragiani și Apostol Mărgărit devin 
sufletul ei. 

Nu mai puțin important este rolul jucat de |. Caragiani, dim- 
preună- cu Apostol Mărgărit, între. 1877—1882,. cari munceau 
pentru îndeplinirea idealului conceput după cum s'a spus încă 
dela Atena, anume plămădirea unei Românii în Pind şi 'Tesalia, 
în graniţele vechii. «Megali Vlahia». 

Numai întâmplării nefericite de a nu fi fost destul de susţi- 
nută propaganda întreprinsă de acești vrednici români se dato- 
„rește, în bună parte, nercușita lor. 

Reuşind să atragă pe căpitanii Aromânilor răsvrătiţi la această 
idee, datorită unor greşeli din partea unor comandanți albanezi, 
s'a stricat unirea româno-albaneză, pusă la cale de Apostol I Măr 
gărit şi ]. Caragiani la întrunirea secretă ce-au avut la Preveza 
(Epir) cu şefii naționaliști albanezi şi unde Apostol Mărgărit, 
după o cuvântare strălucită, prin care îndemnă pe Albanezi și . 
Aromâni să protesteze împotriva cedării 'Lesaliei Grecilor, îm- 
potrivindu- -se și cu armele, este proclamat de şef al lor. 

Pregătind o amănunțită expunere a chestiunii acesteia, ne 
oprim aci. 

Pentru împiedecarea anexării 'Tesaliei la Greci, I. Caragiani, 
Apostol Mărgărit, secundaţi de meritoșşii învățători: Bușu Dâute 
și Gh. Perdichi, străbat Epirul şi "Tesalia și îndeamnă pe Aro- 
mâni la împotrivire, arătându-le toate relele ce vor decurge pentru 
celnicatele aromâneşti, izvorul existenții lor. 

La 1880 I. Caragiani trece în Italia, cu hotărîrea de a câștigă - 
în favoarea Aromânilor pe premierul Italiei de atunci, Crispi. 
Nereușind a-l convinge pe acesta, determină pe nepotul său, pe 
advocatul Anton Crispi, ca să înceapă o propagandă prin presa: 
italiană şi anume prin ziarul. (Pltalie», scris în franțuzeşte, 
și prin oficiosul «Reforma». Articolele scrise de aceste foi 
sunt reproduse şi comentate favorabil de presa italiană din 
provincie. Această campanie încetează însă în presa oficioasă 
în “urma intervenţiei personale a primului ministru Crispi, care 
eră convins, că prin mărirea Greciei se va Brăbi i izgonirea Turcilor 

-din Europa.
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Interesul lui 1. Caragiani pentru chestiunea română din Pe- ninsula Balcanică nu încetează nici după pierderea 'Tesaliei, du: rând până în ultimile clipe ale vieței sale. | a Incheind, vom spune totuşi că, opera cea mai însemnată a aceluia, care a închis ochii în ziua de 1/13 Ianuarie 1921, operă care îl va face nemuritor printre Aromâni, rămâne scrierea sa: (Studii Istorice asupra Românilor din Peninsula Balcanică», că- reia autorul i-a consacrat toată energia sa, uneori chiar primej- duindu-şi vieața, cum s?a întâmplat în urma călătoriei sale din 1888/89 în Albania şi Epir. AR | a ” PER, PAPAHAGI



SCRIERILE LUI IOAN CARAGIANI 

Cursu completu de grammatica ellena. Partea I. Etymologia. Partea II. 
Syntaxe... assi, 1870—1872. 2 vol. - 

Omer. Odyssea şi Batrachomyomachia. Traducere in proză... Iassy, 1876 

XVI+329 pp. 
Aristotele, Pasiunile, traducere din Retorica lui Aristotele, Cartea IL... 

Bucureşti, 1884. 85[—87] pp. 
Neadeverurile calomnioase ale profesorului Nicolae Iorga în privința bi- 

bliotecei centrale din Iași. București, 1899. 56 pp. 
- Studii istorice asupra Romănilor din Peninsula Balcanică. [Bucureşti, 1891]. . 

272 pag. [neterminat]. (Supliment la «Revista pentru Istorie, Archeo- 
logie şi Filologie». Vol. VI. (1891)). 

ARTICOLE DIN REVISTE 

Românii din Macedonia şi poezia lor poporală. («Convorbiri literare» II, 
1868—69, p. 335 etc.). 

Traduceri din Iliada («Convorbiri literare» IV, 1870—71, p.. 3): Ba- 

tracomiomahia (VIII, p. 247); Teocrit (VIII, pp. 171, 173); Ari- 

stotele (XI, pp. 318, 413, 457; XII, p. 69). | 
Bocituri poporale greceşti. («Convorbiri literare», XII, 1878—79, p. 290). 
„Cuvântare despre ortografie. («Analele Academiei), Tom. AVII, 189495. 

Partea admin., p. 136). 
Rapoarte către Academia Română despre cărți prezentate la premii: cÂna- 

lele. Partea admin.» Tom. XVI, XXIV, XXVIII, XXIX, XXXI, XXIII, 
XAXIV, XXĂVII.



STUDII ISTORICE 

ASUPRA 

ROMĂNILOR DIN PENINSULA BALCANICĂ. 

EROII SULIAȚI (*). 

"Avâgâv îpbtov dăov Ytvos, a xn Oloovza îui- 

tot Sasten avi. — “Ilatodos. ” 

Il ma manqut auz Souliotes que des pottes et 

des historiens pour eclcurer des faits non moins 

"înteressants que ceuz des sidcles heroiques. 

Pouqueville, Voyage 4 dans la Grâce, vol. II, 
pag. 43. 

Die YWVeltberiihmten Sulioten. 
C. J. Jirezel. Geschichte der Bulgaren, 

pag. 457. 

I. Numele Suliaţilor. 

Voii vorbi pe larg despre eroi Suliaţi, compatrioţii lui Marcu Boţari, Chițu 

"Ciavela, Puliu Dracu, Scumpu Dracu, Dimă Zerva etc, pentru că faptele lor 

eroice atât inainte câ! şi în revoluţiunea greacă de la 1821 sunt fala neamu- 

lui Românesc, şi merită se fie cunoscute pe larg de toţi Românii. 

(*) Multele citaţiunt, ce facem, sunt indispensabile; pentru că Românii din peninsula 
Balcanică deşteptându-se foarte tărziă în conştiinţa lor naţională s'aă pomenit cu tot a- 

vulul lor istoric apropriat de alţi, şi trebue se şi-l recăşlige earăşi pas cu pas probând 

ce este al lor şi al părinţilor lor. 

Autorii citați în acest studii asupra Suliaţilor sunt următorii : 
1. Netaz6goaos IltfipatA6s. “Izzozia z03 Xouhiov wa Ilzoyas. (2 volume mici legate 

la un loc). "Ev "A9yvass. 1857. 

2."Avagzzatos N. Lovâazg. Bia: apără, "Ev ADrvas 1869-—1876, Posedăm nu- 

nai opt volume apărute până. Ia 1876. Domnul Doctor Gudas în Biut zagădârăot dă biogra- 
fiile oamenilor mari al Grecii moderne, ma! cu seamă din timpul revoluţiunei greceşti de 

la 1821. Apeluri făcute prin jurnale şi prin scrisori călre rudele oamenilor de ma! sus, şi 

concursul dat lu! atât de guvernul grecesc cât şi de alte persoane aă făcut ca biot zzzăĂAnăot 

să fie pline de informaţiun! preţioase. D. Doctor Gudas a consultat şi un număr mare de 

Bet. pe Jet, Are şi Fit, Vol, VI, 1
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Prin Sulaţi ȘI înțeleg locuitorii a patru comune aşedate pe niște munti 

numiţi Sudi, care se află în Epir între Janina și Preveza (vechiul Aclium), 

autori. El este cel ântâiii, putem zice, carea început a spune şi naționalitatea personagiului, 
a cărul biografic pe-o dă; căcl toți cei-Palţi scriitori greci moderni (afară de cazuri foarte, 

dar foarte rare) nicăire n'aă vrut să spună despre Românii însemnați că ai fost Români. 

Dar şi D. Doctor Gudas, credem de neştiinţă, multor Români nu le menţionă naționalitatea. 

3, wo âvvns Priţpuwv. Aoziutov Îgzoztroy cl.37s5 EXAralis ezxvaszagaus, "Ev "ASryxs 

1859 —1861. Posedăm numa! vol. Filimon a fost secretarul lui Jpsilante în revoluţiunea 
greacă și a fost în poziţiune a cunoaşte mai bine de cât alți scriitori evenimentele revol. 

greceşti. Are însă mania de a eliniza numele eroilor Români, şi numai într'un singur loc 

menţionează despre Români, pe când mal toţi şefii a fost Români, după cum demon. 

stăm a scrierea Studii istorice asupra Românilor din peninsula Balcanică. ” 

zvplâwy Tpirosjans. lazogia zi tXAnyrriis ezavazcăzitoş: "Ev Aovotp. 1853— 

1857,4 în 4 volume. 
5. Aufpdâatos bpavr Cis 5 "Ezicoy î sis tozogias zis duxperm9eians "EXhălos. "Ev "A 

vas 1841 în patru volume. e tai 

6. Arnoldus Passov. Tpayosăta “Pet. Popularia carmina Graeciae recentioris. Lip- 

siae.. 1860, un volum. (Cea mal “completă, colecţiune de cântecele populare greceşi!). 

7. C. N. Sathas. Documents inâdits relatifs ă Lhistoire de la Grtce au moyen âge. Paris 

1880—1885. 5 volume apărute. 
8. K.-N. Lada. Toupzoxpazouţutvm “EdAas, PEv "A9rvas, 1869. un volum. În această 

carte D. Satas descrie încercările făcute în Grecia pentru scuturarea jugului Turcesc dela 

1453 până la 1821. 
9. C. Fauriel. Chants populaires de la Grăce moderne. Paris 1824—1825. în 2 volume. 

Fauriel la fie-care cântec dă și o scurtă biografie a personagiulul cântat. Aceste biografi 

îl sunt comunicate de Greci, şi de aceea nu spune de ce naţionalitate eraii personagiele. 

Ori cum €Ensă, notițele biografice ale lui Fauriel sunt preţioase pentru Români! din Turcia 

şi Grecia. 
10. F—C- 1 —L. Pougueville. Histoire de ia rgânsration de la Grâce (depuis 1740- 

1824). Bruxelles 1825. 4 volume apărute, 

11. P=0—H1—L. Pouqueville. Voyage dans la Grăce. Paris, 1820 —1821. în 5 volume 

(Sia făcut şi altă ediţiune ulterioară în 6 volume. Noi ne-am servit de ediţiunea din 

1820—1821). 
Pougueville a fost consul francez la, Ianina, capitala Epirului, pe lâogă Vizirul Ali paşa, 

satrapul Epirului. 

12. "Apezsozns Baeogiens. Wyoă (Pgozyun. "AWfurat. 1868, Un volum şi” Ai Seira, A- 

Siva. 1867. Un vol. 

Aristotele Balaoritis este unul din cel mai mari poeli populari al Grecii moderne. El 

este de origină Română, după cum demonstrăsa în Studii istorice asupra Jomânilor din 

peninsula Balcanică. In cele doauă cărţi de mal sus ne dă şi mici biografi! despre mulţi 

viteji Români, dar nu spune că ai fost Români, căci chiar el, de şi spune că strămoşii 

sl se numiaii Plahu şi Balaur, se plânge că unil îl contestează naționalitatea Elenică 

(Veqr "Agas. Bzdxwopizns, cartea "Aavăzns Atăxos, pag. 166). Se vede*că familia lul Balaa- 

șitis, retrasă de mult în insulele loniane, se grecizase, şi poetul nu mal ştia româneşte ; 

căci în poeziile sale are un mare entusiasm peatru eroi! Români, şi. dacă ar fi ştiut că 

eraii Români, nu-l ar fi fost ruşine se treacă de Român. 

13. Ge6ăwpos k. Kwohozozpoovns. Anat auuțiivsuv îs EXĂronzi,s GUNS no ză 1770- 

1836. AYwnow. 1816, Un volum. 

14. Memoive prâsentă par les Dâltguâs Valaques de Macedoine, WEpire et Thessalie aux 

ambassadeurs ă Constantinople. 1881. Acest memoriu este un protest în contra anexării 

către Grecia a doauă provinci! Româneşti din Tesalia.
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14 oare departe de Janina şi 13 de la Preveza (1). Munţii Sul; văduți de de- 
parte par” ascuţiţi la vârf ca nisce Sulite, (2) şi de aci Românii I-ai numit 
Suli. Cuvântul Sul; la Macedoromâni este pluralul Jui sulă, care după idio- 
mul din Romănia la plural face sule, pe când la Macedoromâni ori ce fe- 
minin în & face la plural în ș, şi prin urmare şi sală la plural face suli. Gre- 
cii din pluralul Sul; făcură singular ră Xo5)+, după numele uneia din comu- 

„ nele, care se zidi pe munte şi care se numeşte și ea Sul. 
După informaţiunile ce avem de la Români Suliaţi, după costumul şi mo- 

ravurile lor, după numele de botez şi de poreclă, pe care le poartă Sulaţii, - 
ei ai fost dintr'un trib Romănese respânâit în multe părți din Turcia şi Gre- 
cia, trib de Români numiţi Zărşeroți de cel alţi Români, și "ApBawrifhayot 
de Greci. Fiindcă Românii Sulaţi ai fost Fărşeroţi zişi de Greci 'Apfawrd- 
Băa/at, şi Arvanitovlahii aă fost luaţi de multe ori ca Albaneji de mulți seri- 
itoră vechi şi moderni şi prin urmare şi Sullaţii, de aceea este bine se facem 

15. Nicetas Choniata.' Bonnae 1835. Un volum. 
16. Constantin Jos. Jircăek, Geschichte der Bulgareu. Prag. 1876. Un volum. 
17. Jos. Lad. Pic. siber die Abstammung der Rumănen. Leipzig 1880. Un volum. 
18. Jos. Lad. Pi€. Zur Rumănisch-Ungarischen Streitfeage. Leipzig. 1856. Un volum. 
19. A. Camille Paganel. Histoire de Scanderbeg. Paris. 1855. Un volum. | | 
20, Dr. Jakob. Ph. Fallmerayer. Fragmente aus dem Orient. Stuttgart una Tihingen. 

1845. doauă volume. - * 
21.04. "A pafavziv 65 Xpovoypaşia zis "[lzetzou &v "Adfvs. 1856—1837, în 2 volume. 
22. E. N, 5 a0 aș, "Edrvoră ăvtrdoza, "Ev "ADrvxis 1867. în 2 volume. Cităm numa! din vo- 

lumul l-iă, unde se tratează despre vitejiile Buleştilor, 
23, N. N. 50 as. Xgovzov avexăozoy Tadatetioy. "Ey "Avva. 1865, Un volum. 
24. Professor Dr. C. Hopf. Griechenland im Mittelalter und in der Neuzeit. Leipzig. 1870 

2 volume, . 
25. Ia vvris Aapzplân. Ilezi săv 8 "zis âyodorporutztoy, "Ev "A0rvas, 1880. 2 vo- 

lume. Domnul Lampride este un doctor în medicină distins şi un om erudit și un luminat 
patriot grec. In cartea de mai sus tratează despre bine-facerile făcute în Epir pentru bise- 
ici, scoli, spitale, construcţiunI de utilitate publică etc. de diferite persoane. El este un 
infocat luptător pentru grecizarea Românilor din peninsula Balcanică, Ne-am folosit de 
cartea Domniei sale mal cu seamă în ceea-ce priveşte numele de bărbaţi şi de femet la ' 
Români. . 

26. Micolaus Ch. Quintescu, De diminutivis linguae Rumanicae vulgo YValachicae nomi- 
natae. Berolini. 1 volum. O escelentă disertaţie despre diminutivele Româneşti în compa- 
rațiune cu cele ale limbei Latine şi ale limbelor Romanice. D. N. Quintescu este actual- 
minte profesor de literatura Latină la Universitatea din Bucureşti și membru al Acade- 
miel Române. 

27. Dr. Jur. Iohann Georg ton Ilahn. Albanesische Studien. lena. 1854. un volum. 
(1) Perevos 1. 19. 
(2) Pouqueville, (voyage, 2, 44) zice: la hăute pyramide de Counghi (Chiunghi este o 

poziţiune şi sat pe munţii Suli); ear la 2, 41: deur obtlisques de rochers...; apol la 2. 41 
mal jos: au milieu des pics et des cânes on dâmele ă peine les gisements des villages main- 
tenant incendits et detruits des Souliotes. Alt munte şi sat numit Sul; găsim în Etolia 
de jos lângă Vlaho-Cătuna (Pouqueville, voyage, 3, 2îf şi 247, linia 13). Alt sat cu nu. 
mele Suli găsim în Elida în Peloponez lângă Cătune numite de Grecl xadiâa (vedI Pou- 
queville, voyage, 3, pag. 250, linia 11, şi 251, llinia 22). Cuvântul Chiunghi la Maceao- 
români însemnează canalul de uluci, prin care se aduce subt pământ apa de la isvoare în
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cunoştinţă cu Fărșeroţi! mai de aproape, cunoștință care ne va esplica multe 

lucruri, mai cu seamă relative la naționalitatea Română a Suliaţilor. 

IL. Românii Fărşeroți. 

Între multele triburi de Români aflati în peninsula Balcanică este şi unul 

respândit în Albania, Epir, Macedonia, Tesalia şi în toată Grecia. Românii din 

acest trib ei între ei se numesc PRucini sai Rumeni, ear cei lalti Români îi 

numesc Fărșeroți. Cei mai multi dintre Fărşeroți ai fost de tot-dauna şi 

- pent astăzi păstori nomazi fără sate saii comune stabile, ci vara își fac sa- 

tele lor în munţi lângă slâne, ear earna în câmpii, unde se seoboară ca se-și 

erneze turmele. Aceste sate provizorii clădite de lemn ei le numesc cătune 

sai 'călive. Parle dintre Fărşeroţi sunt aşezaţi în comune stabile în munți, 

dar earna le părăsesc cu familiile lur ducându-se la câmpuri pentru ernare. 

Foarte puţini au fost Fărşeroţii cari se lăsară de viața nomadică şi se stabi- 

liră definitiv la un loc. Patria Fărșeroţilor după credinţele generale ale tutu- 

ror Românilor a fost şi este şi astăzi Albania, de unde se respăndiră apoi în 

multe locuri, afară de cei remași încă acolo. De aceea toți Fărşeroţii vorbese 

limba Albaneză întocmai ea şi pe cea Română, și chiar cine nu-i cunoaște 

îi crede Albaneji. - 
Fărşeroţii n'aii popi din rasa lor, căci aă aversiune pentru popit şi călugă- 

rit. Bisericile lor provizorii de earnă şi de vară sunt nesfinţite, dar aduc popi 

şi fac liturghia în ele. Şcoli de regulă n'a, ear când au sunt și ele noma- 

dice ca şi ei şi satele şi bisericele lor. Din cauza vieţii nomade rar dacă se 
găsește vre un Fărşerot se ştie se citească şi se scrie, şi mai rar să se gă- 

sească un Fărşerot învăţat. Sunt ânsă dintr'Enşii unii bogaţi, cari dădură în- 
v&tătură copiilor lor în şcolile catolice din Scodra şi din alte locuri din Alba- 

nia. De la unul din aceştia, cu care am făcut cunoştinţă în insula Corfu, am 

aflat că la toţi Fărșeroţii esistă o tradiţiune foarte vechie, după. care ei ar fi . 
venit în Albania și Tesalia de dincolo de mare, şi că odată ceea. laltă lume îi 

numia Farsalioți, ear nu Fărşeroti, pe când ei totdauna se numiai Rumdni 
sai Rumenă, şi prin urmar2 că ei sunt colonii vechi Romane aduse din Italia 

în Iliria şi Tesalia după luptele dinire Cezar şi Pompeii la Dyrachium și la 
Păpoada (1). 

Unii &nsă dintre Români cred că Fărşeroţii ar [i dintr un oraş din Albania 

numit Fraşari, ceea ce nu poate fi admisibil; căci Frașari este un orăşel 
mic şi nici odată n'a fost aşa de mare ca se cuprindă un număr de peste 200 

orașe. Chiunghi dar nu este cuvântul Albanez cunghi (deal) dat de Perevos (vol. 1, 

pag, 12). 

(1) Costumul Fărşeroatelor este cel mal pitoresc din toate costumele ţărăneşti din 

peninsula, Balcanică. Batistele lor sunt îmbrobodite cu mult gust şi cu mare măestrie 

şi sunt foarte căutate. Aceste batiste se numesc de Albanezi fărsuliate (vezi cuvântul 

in Hahn, Albanesische Studien, la pag. 139 din dicţionar). 

O particularitate limbistică a Fărşeroţilor este că litera r se pronunţă de el gutural
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de mii de suflete, câți aproape sunt toţi Fărserolii respândiți în 'Pureia şi 

Grecia. Ia 
Grecii pe Fărseroți îl numesc 'ApBaurâBhzzor, adecă Români din Albania, 

nu însă Romdno- Albaneji, adecă un amestec de Români cu Albaneji, căci 

Fărşeroţii nu se incuscrează cu nici o altă naţiune, de multe ori nici cu Ro- 

mâni nefărzeroţi, apoi în cătunele lor nu priimesc alte neamuri se locuească 
împreună cu ei afară numai de Români, așa că aii fost de toldauna şi sunt 

"şi astăzi cel mal puri Români. De aceea prin 'Apâawrbzhaot nu se pot înțe- 

lege de cât Fărşeroți fără alte elemente de altă naţionalitate între ei, şi dacă 

Grecil I-ai numit şi-i numese şi astăzi 'ApBauzefhayot, cauza a fost mal mult 

pentru că Fărşeroţii vorbesc şi limba Albaneză în toemal ca niște Albanejl. 

Fărşeroţii fiind în mare parte nomazi, ai dus şi duc şi astăzi o viaţă inde- 

pendentă guvernându-se de şefil triburilor lor şi de multe ori neplătind nici 

birul lor către nici o autoritate, căci este grei de a-i fixa la un loc şi a-l trece 
între contribuabilii regulaţi ai acelui loc. De aceea Cuntacuzen îi numeşte ă- 
faothsvzat, (1) adecă nesupuşi la vre un rege, apol îl ia de Albangji. Tot aşa 

şi Satas crede că Fărşeroţii (ApBawur63haa) ati fost Albaneji amestecați cu 
Români şi că Românii din munţii 'Tesaliel ai fost odinioară la un loc cu Al- 
banej! independenţi (&2acidzvzot), cari Albaneji se numiaă JMalacaşi, Buă şi 

Mazariţi după şefii triburilor lor, şi spre aceasta citează și următorul text pen- 

iru confirmarea ziselor sale : (2) | 
Oi ză pată ris Qstrahlac veufuzvot "Azavoi ăBasthevrot, Madardatot za) . 

Mzobtot zai Mesaţărat ad râv pohăppov mposayopeosusvor, zepi Tods Gtoythiobs 

za uoplovs trec elc. 
Observăm &nsă că JMălăcașiă aă fost și sunt şi astă-qi Români, unil locuind 

în orașul Jălăcaşi, (3) ear cel lalţi în provincia Malăcaşi, care se află la nor- 

dul Tesalii şi nu conţine de cât numai sale Româneşti ; car pretinşii Albaneji 

„Buih că ad fost Români ne o spune Pouqueville, (4) când vorbind de comuna 
Cosina(5) din Etolia dice că ea a fost până la 1807: le chet-lieu d'une tribu de 
Valaques appeles Bomei et Bui. Ils se pretendaient originaires de Vltalie et 

ca la uni! din Francezi. Altfel limba Română ce vorbesc este cea macedoromână, însă 

cu foarte multe cuvinte latineşti şi fără împrumuturi din limba greacă. 

(1) Vezi Satas, Documents intdits etc. vol. 1, pag. XXIV. 
(2) Satas, Documents intdits etc. vol, Î, pag. XXIV şi XĂVI, 
(3) Pouqueville, voyage, 5, 624. Valaques Malacassites. 

(4) Pouqueville, voyage, 3, 225. 

(3) Se află şi în Albania o comună Romănească numită Cosina aprope de următoarele 
sate Romăneşti : Maliesora, Jotohoca, Breazeani, Gralora de dincolo, Argova, Buhai, 

Lipa, Eliuţa, Măntilioana, Ghigara, Iliara, Cutali, Bundari, Liapsca, Topoca şi Zeii. Ro: 

mâni! din aceste sate, zice D. Lambride (2, 235. nota 2) vorbesc limba Albaneză ameste- 

cală cu cea Cuforlahă. EA trăesc după datinile lor, aă aplecare naturală către haiducie şi 
n'a nici o asemînare cu cel lalți Români şi nu se incuscrează cu niel un alt neam. Aici 
se află şi următoarele trei cătune Romăneşti zise a lui Ianuli Românul, a lul Spiru Domâ- 
nul și a lul Pitu Românul. Observăm că aceste trel cătune sunt locuite de Zomdni Lărșe- 
roți şi Spiru de mal sus se porecleşte Bălămaci. -
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ils vivaient tranquilles au nombre de douze cents familles râpandus dans les 
„villages de cette gorge, lorsque leur prosprit€ attira Penvie du satrape de Ia- 

nina. Harcels et ensuite aceablăs par ses bândes, les Valaques Cossiniotes et 
Bomiens se retirerent, les armes ă la main, dans les autres r6gions du mont 
Aninos (1), oă ils se sont 6tablis depuis douze ans.» | 

Cât despre Românii Mzoagizar sait Maţagiza+ ne mărginim a lrimite pe ce- 
titor la cele dise pe larg despre ei de Pouqueville, (2) şi a reproduce urmă- 
toarele cuvinte din Jireăel; (3): « Einige sind der Meinung dass aus dem Namen' 
der alten Dassareten die Benennung des heutigen Rumunenstanimes der Ale- 
sarcten im Pindus abzuleiten acăre.> .. 

Apoi, dacă Bui? erai Albaneji şi nu Români Fărşeroţi veniţi din Italia, după 
cum susțineau Fărșeroţii Cosintaţi, cari erau din tribul Builor, de ce şefii lor 
poartă nume Românești, precum Roşiu Buyă, Toader Buta (Rossus Bua, Tho- 
dero Bua (4) din același cătun cu Nicolae Grija (Nicolaum Griza), Petru Buia 
(Petrum Buu) Nicolae și Mihali Rali(5) din a cârui familie unu Rali era la 1272 
căpetenie peste Valahia mare dela Pind (Kewa): râs Megane Bhayias (6)? 
Fărşeroţii citați mai sus, împreună cu alţi mulţi locuitori de cătune Români, 
luptaii în Peloponez (pe la anii 1400—1500) impreună cu Venețienii în con- 

- tra Tureilor şi în actele culese de D. Satas din archivele Veneţii, cu toate nu- 
mele lor Românești, figurează ca Albaneji. (7). . 

Fărşeroţii sunt luaţi ca Albaneji şi de alţi autori. De esemplu în “[sropia 
„„0byropos Tis '"Hzelpav de MuzaiA Nezcra rob Aovzăs(8) sunt trecuţi ca Alba- 
neji pe la 1350— 1400 următorii şefi Fărşeroţi : Ghinu Buta sai Vaia ([lvos 
Bâias. Credem că este vorba de Ghiuu Buia, nume des găsite în familia 
Buteştilor), Ghinu Frati (Ttyos Ppărms) Ioan Spată (9) ('Iwăyyns Szăras) tot 

(1) Se zice şi astăqi Anin şi Arin din causa mulţilor copaci de anin sai arin, ce 
se află pe el, - 

(2) Pouqueville, voyage, 5, pag. 624. 
(8) C. Jiretek, Geschichte der Bulgaren, pag. 61. 
(£) Satas, Documents intdits etc. vol. 1, 151 şi 139. 
(5) Satas, Documents intâits ete. vol. 1, 241, 
(6) Satas, Documents inâăits etc. vol. 1, pag. XXV. 
(7) Din tot Peloponezul singurii cari luptă împreună cu Veneţienil în contra Turcilor 

sunt următorii şefi de cătune Fărșerozi : Petru Buia, Alexe Buia, Protostator, Michali 
Rali mari = (mare) (el grando, căci era şi alt Rap, Ghinu Buia, Michali Rati Dri- 

„mi, Hagi Bușicu cu fraţii săi, Matei Sfrânzi (la Fărşeroţi sprincenile se zic sufrănțeale 
şi sfrănţeale, şi porecla sfânți se dă Ia cel cu sprincenile unite), Pifani și Curcudel Clada 
frați (Curendel este de aceeaşi naţiune și rudă cu ButeştiI) vedi Satas Documents in6- 
dits. rel. ă Vhist. dela Grăce au moyen âge vol. 6, la paginile 29, linia 15, şi 38, linia 11. 

(8) Vedi în Pouqueville, voyage, textul grecesc ai cărţi! întregi vol. 5, pag. 222, 232 
234, 236. A 
(9) "loivris Azozbans 6 Uzizas 2x zo0ă “Axedeoy mzpayavbuevos, Sly "Asau xacaăzufiăvet,> "Aga 

Aâos este oraşul, rîul şi provincia Românâscă Aspropotam (vedl despre Spată, Pouguerille, 
voyage, 5, 234, și despre Românii din Aspropotam tot voyage, 194 —195). Numele de Spată 
il poartă şi un sat Romănesc pe Pind lângă satele Gyebenița şi Ciurclii (Pouqueville
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din familia şefilor Fărşeroţi, apot Petru Tiuşta (Ilscpos Aesas) care Ihușta, 

este un nume diminuliv macedoromân prescurtat “din Zultuşia. Mai încolo, 
unde vorbim despre triburile Suliaţilor și anume despre tribul Buz-baţilor, 

avem să vedein că o rudă a unui Ilvistu Balaşca din tribul Puz-baţilor se 
numeşte Diuşia. Pe Liușia, nume foarte popular la Macedoromâni, Grecii îl 

reproduc prin Aebsas, Aebsas și prin Atobsas (1). 
Ghinu Boa, Ghinu Frati, Ioan Spată și Petru Liuşta erai prinți at Etolil, 

ai Aspropotamului şi ai Artei, şi pe la 1367——1400 asediară de multe ori ora- 

șul Janina cu Fărșeroţii numiţi Malacaşi, Bui şi Jlazariţă, (pe cari autorul îi 

numeşte Albaneji) (2) şi avură multe răsboaie cu despoţii Epirului. Intre a- 

cești Fărșeroţi mal găsim nume Romănești, ca Melcuşiu, Brăncţtă ete. 

Pouqueville, care cunoscu de aproape pe Românii din Meyâin Bhayla de la 
Pind, a lost cel ântâii, după cât ştim noi, care observă eroarea acelor serii- 

tori, cari luară pe Români de Albaneji. Cităm textual cele zise de el în cartea 

sa : Voyage dans la Grece, vol. II, pag. 155—160: 

«Chalcocondyle (3) dit qu'on trouve des Valaques €tablis depuis la Dacie jus- 

qu'au Pinde de Thessalie ; et Nicetas designe cette contre, qui n'est autre 
que la Dolopie, sous le nom de Mâtcores, ou lieuxjâlev6s, qui sont, dit-il, main- 

tenant appel6s la grande Valachie (4). Rien n'a changâ sous ce rapport de- 

puis le temps de cet historien ; car le mâme peuple occupe toujours les mon-. 

lagnes qui avoisinent les sources du -Pen6e, de P'Achsloiis, de l'Inachus et de 

P'Aoiis, points culminants du Pinde, autour desquels leurs villages sont grou- 
p&s. Quelques peuplades adonnees aux manufactures ont fix€ leurs demeures 

dans des villes; d'autres se sont isol6es dans des hameaux suspendus aux 

angles des rochers, ou bien ensevelis au milieu des neiges pendant une grande 
partie de Vannce; et ceux qui sont restâs pasleurs comme leurs ancâtres, 

„c'est-ă-dire le plus grand nombre, errent et vivent campes, comme les no- 
mades, avec leurs familles et leurs troupeaux. 

- «Malgre le tâmoignage de Nicetas, qui indique positivement la situation de 

P'Anovlachie, des 6crivains comtemporsins et mâme posterieurs se sont ob- 

stin6s ă confondre les Valaques du Pinde avec les Albanais, dont ils ne con- 

naissaient pas plus le nom que le langage et le caractâre physique, qui les 

distinguent des Rowmounis ultra-danubiens. On voit pareillement que du 

Cange et Pachimtre disent ă tort que Parmee de Jean, fils de Michel Pal6o- 

logue, 6tait compos6e de Grecs d'origine et de nom, appel6s Megalovlachites, 

voyage, 2, 334, nota 2). Că munţii Aspropotamulul din Tesalia sunt Tocuiți de Români 
veqI în Pouqueville voyage, 2. 194—195. 

(1) Veqr Pouqueville. voyage, 5, 234, şi Filimon 4,122. 
(2) Vedi textul grecesc în Pouqueville, voyage, 5, la paginile 222, 232, 234, 236, 248. 
(3) "Azo Axis 22 Ilivâav zo 2 Gizzahizv xalzauy so îvorztzav 2dvos Băpot. — Chalcocond. 
(4) Tă Fi Qizzaas azi prztoga & văi peyădn Bhzyiz xxl vesa, Nicetas. 

La Chronique de Janina, qui parle souvent de cette contrec, Lappelle simplement 

Valachie Băzyia. . | 
N
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dont les ancâtres avaient combatlu sous Achille; puisque les Valaques ne 
sont ni indigones, ni Grecs, ni Pdlasges, mais une des populations barbares 
arriv6es nouvellement dans la Grâce. Parce qu'ils occupent la Dolopie, ils 
n'€taient'pas plus pour cela les descendants des guerriers d'Achille, que les 
Tures de Lac6d&mone ne sont les enfants des soldats de Leonidas. Mais Peru- 
dition grecque est gântralement entachte de pritentions d'antiquită qwelle ne 

" peut justifier. La vice des modernes a toujours cit de vouloir vivre auz depeus 
de la gloire des Platon, des Miltiade et des Cimon, sans songer c se faire une 
illustration qui leur fit propre.» | 

«C'est une autre erreur d'Anne Comnene et de Cantacuzene, de confondre 
les grands Valaques avec les Albanais, puisqu'ils ne sont pas plus Schy pe- 
tars que Dolopes. Mais si le premier de ces historiens est en faute par rap- * 
port ă Lorigine de cette peuplade, il indique si positivement la situation de 
son pays, qu'on ne peut mâconnaitre !'Anovlachie. II peut servir de guide, | 
quand il dit (1), «que Syrgiannis s'6tant enfui de Galata, faubourg de Con- 
«stantinople, dans Tile d'Eubee, s'embarqua, et ayant aborde au continent, 
«traversa le pays des Locriens et des Acarnaniens, pour arriver chez les Al- 
<banais (qui habitent au voisinage de la 'Thessalie), hommes rustiques, adon- 
<n6s aux soins des troupeaux, qui se gouvernent par leurs lois, descuels il 
«fut bien aceueilli, ă cause de Pancienne amiti€ qu'il avait formâe avec eux, 
<lorsquiil 6tait prâteur d'occident pour Pempereur Andronic 11.» 

<A ces traits descriptifs, je reconnais la position de l'Anovlachie ct la phy- 
sionomie de ses habitants, dont le mâme auteur nomme les principales tribus 
dans une autre partie de son Histoire, en s'obstinant ncanmoins toujours ă 
les confondre avec les Albanais (2). <Pendant que Pempereur Michel Pal6o- 
<logue, continue-t-il, 6tait en Thessalie, les Albanass, qui peuplent les mon- 
«tagnes de cette contrâe et vivent indâpendants, appelâs, des noms de leurs 
«cheis, Malacassis, Boviens et Massarets, vinrent au nombre de douze mille 
«lui payer tribut. ls craignaient d'âtre detruits pendant lhiver par les Ro- 
«mains, ă cause qu'ils n'ont point de villes fermâes, et qu'ils vivent dispers6s 
«dans des lieux montueux et escarp6s. Ils pensaient que leurs ennemis pou- 
«vaient profiter de la saison rigoureuse, ou le froid et les neiges les retienent 
«dans leurs demeures, afin de les asservir.> Aa 

«Voilă de nouveau la nature des lieux caractsrisee, et parmi les peuplades, 
celle qui comprend Calarites, Syraco, Mezzovo et plus de quarante villages 
tous Valaques, nominativement designee, telle qu'elle est encore aujourd'hui 
"homologuse aux archives imperiales de Constantinople, sous la d&nomination 
spâciale de Malacassis. Les Megalovlachites de PAchâloiis, que Cantacuzene - 
confond sans doute avec eux, 6taient peut-âtre dâs-lors inscrits, comme ils 
le sont encore, sous celle d'Aspropotamites, Quunt aux Massarets, ou plutât 

(1) Cantacuz. lib. 1], c. 24, 
(2) Did, c. 28, -
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“Dassarels, qui habitent aux environs du lac d'Ochrida, et les Boviens Vala- 
ques mâridionaux, qu'on retrouve vers les sources de PEvânus, ou d'Anville 
place les Bomaii, ils forment encore maintenant des tribus s&parâes. 

«Ces peuplades, demeurces en place depuis Michel Pal6ologue, restârent in- 
dependantes long temps mâme aprăs la conqutte de l'lpire par les Mahom6- 
tans. Fortes de leur libert6 et des positions redoutables oii elles €!aient em- 
busqu6es, mais prâvoyant que tot ou tard elles devaient suecomber sous les 
coups d'un gouvernement ennemi des chrâtiens, elles eurent la sagesse de re- 
chercher, en se soumettant au Grand-Seigneur, une capitulation qui rendit 
long-temps leur condition meilleure que celle des auires Raias. Par suite de 
leur bonheur, les Valaques se irouverent places sous la prolection des sulta- 
nes Valid6 ou meres, au trâsor desquelles ils versaient une lgtre redevance 
annuelle qui stait plutt un hommage de vasselage qu'un iribut de servitude. 
A ce prix, ils furent exempis du mâlange des 'Tures; et comme pays a'Etat, 
rest6s chargâs de râpartir les impo!s, ils ne connurent ni exacteurs, ni agen!s 
de Voutorit€. Gouvernâs dans leurs bourgs et villages par un conseil de sa- 
gesse compose€ de vieillards, ils vivaient sous des lois aussi simples que les 
moeurs patriarchales dont elles 6taient expression. Libres dans leur culte, li- : 
bres dans leurs familles, ils avaient travers6 les orages des râvolutions qui 
agiterent tan! de fois l'Epire, jusqu'ă l'avenement fatal d'Ali pacha au gou- 
vernement de cette province. Alors les grands Valaques subirent: le joug du 
satrape de Janina, qui, en les caressant et en faisant de quelques-uns d'eux 
ses lâches espions, a introdait limmralit€ parmi une nation nagucre encore 
respeclable, mais qui tend maintenant ă une ruine prochaine. Tel est Pexpos€ 
historique de la Megalovlachie, que je vais faire connaitre, en commencant 
par la description du canton de Malacassis, qui comprend la Dolopie ocei- 
dentale.» | | 

Domnul Satas (î))-nuză ăvezBorz, vol, |, pag. 4) luând cele zise de Canta- 
cuzen despre Românii Rut, Malacaşi şi dlazariţi ca adevărate, adecă că a- 
ceştia aă fost Albaneji, merge şi ma! departe şi susține fără nici un temeiă că 
Românii din Valahia mare din Tesalia, despre care vorbește Evreul Benja- 
min de 'Toledo, aă fost şi ei Albaneji; «căci, zice D. Satas, Komânii indepen- 
denţi, fără religiune şi ducând o viaţă haiducească nu pot se fie de cât Alba- 
neji; căci seminţia Română din Grecia şi convicțiuni religioase are şi-i place 
mal mult viaţa liniştită pastorală, şi nică odată într'o singură eparehie nu 
S'a găsit aşa de numeroasă, ca să trăiască succesiv independentă şi alară din 
lege; apoi şi în timpul Bizantinilor şi în timpul nostru vlahi se numesc fără 
distineţiune muntenii, indigeni și străini. In veacul de mijloc Vlahia se numia 
Tesalia confundându-se de mulie ori cu Epirul: Sanutu ca patrie a Albane- 
jilor consideră Vlahia (mare de la Pind) subt insemnarea de mal sus, apoi și 
istoricul Cantacuzen scrie: Albanejii, cari locuese părţile muntoase ale 'Tesa- 
liei (ot ză cpetyă ris Qerra)ias veutuevot "Adfavol ete.» Și de unde i-a venit 
ideia D-lui Satas ca și pe Afegalovlahiji! lui Benjamin să-i facă Albanejr? idea
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i-a venit din aceea că în istoria sa Cantacuzen după ce spuse: Atbanejii Bu, 

Malacaşi și Mazariţi, curi locuesc părțile muntoase ale Tesaliy ele. continuă 

mai încolo: ear după puţin timp se anunța din apus dela cet cari erai însăr. 

cinaţi cu administrația de aolo, că Albaneji cari locuesc pe lu Vulagritu și 

Canina ete. In greceşie Cantacuzen şi despr3 But, Malacaş şi Bacariți 

şi despre cet dela Vuiagrilu și Cuninu întrebuinţează cuvintele oî v zu 6 pe- 

vot tă 6pawvă rijs Qerrahlas 'AdBavoi, şi oi zegi Bahdypira zoi Kănva ve up. e- 

vot 'AdfBavot. Deci ID. Satas în nota 2 dela pag. 1£ zice: se se ia seamă că - 

despre aceiași mai nainte spune: «cj ră âparwă rijs B=crahias veu/pevat "AdBa- | 

voi.» In textul ânsă citat de Domnia sa, la pag. tor, liniile 9 şi 10 se vede clar 

că nu sunt aceiaşi Megalovlahiţii, Bu, Malacaşi şi Jlazariţi cu Albanejii din 

Valagrita şi Canina, în conira cărora merse regele cu oştire Persană, căci in 

"textul citat de Domnia sa se zice: zai ri Ilsporaij zopahafă» îm Qzrradlze 

zi "AdBavobs Eypet ai ut pie "EntBăuvoo Î)de Drjitonevns asrobe, adecă : luând 

oștirea Persană treci prin Tesalia în contra Albanejilor şi merse până la Epi- 

damnu (la Durazzo din Albania) prădându-i. Nu sunt dar pretinșii Albaneji din 

'Fesalia, în contra cărora merse regele, căci el se supuseră din cauza ernel, 

ci adevărații Albanej! din Canina de lângă Durazzo, şi regele (zice textul ci- 

ta!) a trecut prin 'Tesalia ca se meargă în contra celor din Canina, şi Canina 

nu este în Tesalia şi regele nu atăcă pe cei din Tesalia. Arazantinos (X povo- 

-papia ij "Hasipoo, vol. II, pag. 70—71) spune că Canina se află lungă Avlora 

şi nu deparle de Iurazzo. 

Dar pentru ce scop D. Satas insistă aşa de mult ca se facă Albaneji pe Me- 

galovlahiţii lui Benjamin de Toledo și pe Hoinânii Bi, Malacași şi Mazariţă? 

Pentru că Buteştit aă jucat un mare rol militar în Turcia şi Grecia aproape 

neîntrerupt de la 1304 până după revoluțiunea greacă, și făcându-i Albaneji 

crede că I-a făcut Greek, căci pe Albaneji îi crede Pelasgi şi Pelasgii sunt 

strămoşii Elenilor, şi deci Albaneji şi Greci, după Domnia sa, sunt una. Este a- 

devărat că rasa nobilă Elenică, unică în lume pentru geniul săă, în tot veacul 

de mijloc n'a strălucit prin fapte de arme; deci trebuia făcut recurs la Pe- 

lasgii moderni, la vitejii Albaneji. 

Și Ilahn şi Ilopf vorbind despre Şefii Românilor Ba. Malacaşi şi Mlazariţă, 

pe cari i-ai găsi! luaţi ca Albaneji de Cantacuzen şi alţi scriitori, se află în-- 

ir'o incurcălură cu albanitatea lor, căci nu pot să esplice de unde le vin nu- 

mele româneşti ce poartă aceşti şefi ai Românilor. Deci Hahn (Albanesische Stu- 

dien, pagina 341; la nola 179) zice: Numele Frati este negreșit un cuvânt 

"omânesc, dar peniru aceasta pare earăşi a nu se potrivi ca nume proprii 

al unui Român. (Der Name Frati (Bruder) ist allerdings ein wallachisches 

Wor!, aber desswegen scheint er wiederum als Eigenname eines Wallachen 

nicht recht passend. —Este vorba aici de Ghini Frati, şeful Românilor M/ala- 

caşt). Ear Hlopf (Griechenland im Mijtelulter und in der Neuzeit, voi. II, pa- 

gina 38, coloana a doaua, linia 9 — 10) încurcat şi el de numele Ghini Frati 

„care se zicea și Liușia, ca se easă din incurcătură recurge la presupunerea că
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după moartea nevestei sale poate se făcu popă, şi de acolo poate i-a proveni! 

porecla de Frati; dar popă şi Român Fărşerot sunt doauă lucruri imposibile nu 

numai pentru acele timpuri, dar şi pentru astădi. Blăsteinul cel mal mare la 

Homânii Fărșeroţi este a vedea pe cineva ajuns popă saă călugăr. Blăstemul 

la er este : preflu (preot) si-mi ti ved; că/ugăr cu căciulă laie (neagră) si ti ved. 
Aici avem a [ace cu rel triburi Rumâneşti (But, Malacași și Mazariţi), cari 

„esistă şi astăzi; apoi găsim că șefii lor poartă nume Româneşti : 'Foader Buta, 

Roşu Buia, Ghinu Duta, Ghin Frati, Ghinu Spată; apoi tot din aceaşi [a- 
milie avem nume mai moderne ca Zeodor Buta Griva, Ghinu Buta Grivu, 

Floru Grica, Dracu Griva; adecă audim nume româneşti. Vine dar acuma 

D. Satas și Jlahn și Ilopf şi ne zic : aşa este, triburile sunt Românești, şefii 

lor poartă nume Românești, dar noi credem pe Cantacuzen. Aceasta seamină 

cu anecdota lui Ieroele : Dumniata ai murit sai fratele tăă ?—Fratele mei. 
— Nu te cred pe tine, ei cred pe cel ce ml-a spus (ar fi pulut se zică : ci 
cred pe Cantacuzen). 

Despre faptele mililare ale iluştrilor reprezentanţi at familiei Buieştilor care 

este aceeaşi cu a Spiileştilor, vorbim pe larg la locul respectiv (vez la Bu- 
ieşti, Spăteşti, Griveşti). Aici ne mărginim a spune din Hop! (Griechenlad im 

Mittelalter und in der Neuzeit, vol. II, pag. 37—40, 92—96, 101—107) că 

Spăteştii și Buteştii apar in Albania pentru prima oară la 1304 şi că sunt din 

aceeaşi familie, EI fiind în serviciul militar al craiului Serbese Stefan Dusan 

ajunseră la mari demnități, şi în urmă emigrănd cu triburile lor în munţii Te- 

salil la Megalovlahiţii de la Pind, care erai sub! dominaţiunea prinților sâr- 
„beşii, ca oameni curagioși și intreprinzători se hotărâră se libereze neainu- 

rile lor Bui, Malacași, Mazariţi şi pe Megalovlahiţi de subt jugul sârbesc, şi 

luptând işi crează patru dinastii domnind în Arta, Anghelocastru, Janina si în 

Albania. Numele princiare ale acestei familii dinastice până la 1489 sunt Ni- 

cola Buia, Ghinu Buia Spată, Paulu Spată, Ghinu Buia (în Peloponez). Pe- 
iru Buia (in Peloponez), Mihali Bula, Trifu Buia, Mauriciu Sguru Bula, Alexi 
Buia (in Peloponez). 

Pe lângă aceste nume de persoane din această familie, care ai domnit, 

mai găsim și alte nume, precum Petru Liuşia, Roșiu Buta ete. Singura po- 

reclă din toate cele de mai sus, care pare străină este Sguru, care la Românii 

Fărşeroți se aude Dzgâru. Cuvântul Dzgdr şi Dzgârţu de unde credem că 

provin cuvintele a sgăria și sgărcit ete, însemnează creț la Românii Farşeroţi. 

O altă formă a cuvântului Dzgâru şi dzgârțu, dar care la cei lalţi Români se 

aude, este zgâlțu, scâlța, câlțu, scâleru, scălcial, în sens de cr eţ şi de om difor- 
mat. Porecla Sguru dar este transcrierea în grecește (5yc5pos) a cuvântului 

“ Degâru. Fărşeroţii ai şi verbul Dzigărire, care insemnează: smulgu şi castrez, 

scopesc. Ai porecle Dzegă, Dzeghiu, Dzigar (augmentativ), Dzigur, Dzgur şi 

zgâriu şi Dzigârtu și Dziguru, cari nu se află la cei l'alţi Români. Porecla 
Sguru subt această formă o găsim des la Români în sens de Creţ. Un proto- 
pop din comuna Romănească Săracu de pe Pind se numia Sguru (Pricu-
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pis, î, 314). Porecla Fărşerotească Dzeghiu o găsim în Familia Buieștilor, 

numiţi mai târzii şi Griveşti, în Satas (Tovprozpatovutvn E)hăs pag. 497). Un 

frate al lui Hristu Bula Griva se numeşte Dzeghiu (Tosyov). Cât despre Ghinu, 
Ghini, şi Giminutivul Ghinuşii, aceste sunt naţionale la Români. Vezi des- 

pre un Român, din satul Românese Dobrinova, numit Ghinuștiă, în Lambri- 

des vol. 2, 96; aseminea : Ghinu, Mantu Ghinu, Ghinu Lazu din satul Pepe- 

lea (Lambrides. vol. 2, pag, 98, 99, 213). . 

Ca se terminăm cu Satas despre Bueştii, dăm mai la vale arborele gene- ” 

alogie al acestei familii de la 1333—1489 aşa cum il găsim (în Satas) în 

cartea sa intitulată “Edmwză ăverBora, vol. |, pag. 63. Acest arbore gene- 
alogic ne spune .D. Satas că i s'a trimis de însuși Hopf, autorul citat mai sus. 

Cât despre cel lalți membri însemnați din această familie, vedi la. Bueştiy. 

ARBORELE GENEALOGIC AL BUEȘTILOR. 

Nicola Buia 1333 49. Protocestiar al lui Stefan Mihali Buia 1350, 

Dușan 1935, 1317. PI 

Triton 1357—70, 
"| 

  

Ghinu, poreclit Spată, despot al Anghelocastrului, Mauriciu Sguru în Arta 1400, in 

Domn al Artei 1374, al Naupactului, Velas şi Va-  Janina 1403-18. Carol Tocco o- 

genitier, 15380. Muri la 1400. Se insură cu Elena, cupă la 14185 Arta, Janina și Vo- 

fiica lui Prelumbu. „„ niţa şi se intitulează Despot. 

  

Paulu Spată, Domn al Naupactului şi al Anghelo- 

castrului ; perde Anghelocastrul la 1405 în luptă 

cu Tocco, cedează Naupactul Veneţienilor la 1407. 
| Ă 

  

: Ghinu Buia in Peloponez 1457. : - Alexi Bula in Peloponez 1457. 

  

Petru Buta, acolo, 1459—1489. Probabil că Petru 

era, tatăl: lui Mercuriu= Mauriciu, bărbat al Ecate- - 
- rinei Buhali. 

Un alt autor grec modern, D. "'Apzfavrvds (/povopapiă zijs 'llzetgov, vol.I, 

pag. 112 Ş 34) mai puţin fanatic Elin de cât D. Satas, vorbind şi el despre Făr- 
şeroţii But, Malacaşă și Mazariţi din munţii Tesalii, recunoaște greșeala lui 

Canlacuzen , care i-a luat de Albaneji și se esprimă ast-fel: ot zic ră uzonu- 
3prwvă uedopia 2voravbvese Bhăyot (pe când Cantacuzen zice : oi ră &pervă ris Qr- 

radius vepnevat "AdfBavo! . . .). Ear în nota (1) de la aceeaşi pagină spune ur- - 
mătoarele, pe cari le traduc din textul grecesc: «Pe aceşti Vlahy eronat îi nu- 

meșie Cantacuzen Albaneji. Aceşti Vlahi eraii, precum sunt Vlahii păstori de 

astăzi, cari având locuinţe stabile şi comune, le părăsesc earna mergând în 

„câmpiile 'Tesalii şi ale- Epirului cu familiile lor şi cu turmele lor. Astfel sânt
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cei cari locuese San-Jarina, Per;voli şi comunele din jurul lor, şi Vlahi! pa- 
stori al țări! numite Aspropulam, diferind de cei-lalți Vlahi saă Arranitovlahă 
(adecă Români Fărșeroți), cari se zic acuma Sărăcăceană şi Garagună, cari 
n'a nică o locuinţă fixă şi stabilă.» "Agpafavztwos la finele acestei note zice : 
«vezi Sărăcăceani». Eată ce cetim în volumul al II-lea, pagina 146—147 la 

acest cuvânt ; «Săricăceani sau Sicărceeaui — Pastori nomazi având ori- 
gina lor dintr'o comună din Valtu (din Acarnania superioară) numită Sicăreţ, 
unde strămoşii lor locuind în mod stabil împreună cu coindigenii lor fură es- 
palriați şi imbrăţoșară viaţa nomadică. Se disting tre! specii de pastori no- 
mazi în Grecia : Sărăcăceanii, despre cari este vorba; Pecenianii (cari ca 
Şi cel dintâiă şă-aă origina de la satul Pecenianilor din (muntele) (itumercă, 
și simplii Vlahi, espatriali din (comuna) Sâracu, cari şi mai puţin de cât cel- 
lalţi vorbesc limba lor cca barbară. Deosebiţi de cele trei specii de mal sus 
sunt Arranitorlahii (adecă Românii Fărseroţi) ziși Garaguni sai Coracună 
(aici se joacă autorul cu cuvântul grecesc ztpatcorbu, care sună ca şi Gia- 

raguni), cari vorbind şi limba Românească şi cea Albaneză sânt mai barbari 
și mai salbatici și mai eaecrabili de cât cel-lalți (111). Aceştia arată către rasa 

grecească alâta aversiune şi ură, în cât nici-odată nu vrură să se inrudească 

cu ei. Această rasă pastorală şi resboinică a celor din urmă (adecă a Româ- 
nilor Fărşeroţi, cari se zic Farsalioţi și se mândrese că sânt descendenţi al 

învingătorilor lui Pompeiu la Pagsahă din Tesalia) locueşte vara în sate din 
Albania subt protecţiunea de Agale şi Bei Albaneii Turci, către cari dă un 
bir oare-care holăril și formează la vreo doaut mil de familii. (Se înseală au- 
torul în privinţa numărului Românilor Fărseroți, precum arătăm aiurea). Sa- 
tele din Premeti, Fraşiari, Costreţi, Jareani şi alte (provincii din Albania) cu- 
prindeaii destule familii dintr'enșii, cari locuiau stabil, și Albanejil "Turci cari 
locuesc în acele sate se zice că: descind dintr'o astfel de rasă, care s'a lurcit 
inainte cu câte-va sute de anl.» 

D. '"Apafavrivbs dar, care se adapă din cele mai autorizate isvoare ule scrii- 

torilor Bizanlini în ceea ce priveşte istoria din veacul de mijloc a Greciei şi 

în special a Albanii, Epirului şi 'Tesalil, şi care pentru aceasta este o aulori- 

tate în ochii Grecilor moderni, admile că Albanejii Buă, Malucuşi şi Jlaza- 

riți al lui Cantucuzen au fost Români, căci esistă şi astăzi cu aceleaşi numiri. 
Pe când însă numeşie espres Vlală pe Buii, Malacaşii și Mazariţii, din a- 

nii 1333 istorisind cu estracte din Canlacuzen, trecând ma! incolo şi descriind 
resboaiele acestor trei mari triburi de Români cu despolii slavi şi greci din 

Epir şi din Valachia mare din Tesalia din anii de mai încolo până la 1400-1430, 
ultă ceea ce a scris la pagina 112; căci în descrierea acestor resboaie face 
estracte din cronica Epirului a lui Mihail Nepota Duca, care găsind scris. în 

Cantacuzen că Buii, Malacuşiă şi Jlazariţii erai Albaneji, îi numeşte și el 
pretulindeni tot Albaneji, şi când vorbeşte de prinții acestor trei triburi de 

Români, adecă de Spăteştii, Duieștii, Sgureştii, Frăteştii, zice : aceştia cu 
neamurile lor, adecă cu Albanejii numiţi Bui, AMalacaşi, Mazariţi au făcut,
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„ de esemplu, cutare şi cutare şi cutare lucru». D. 'Apafavswoc dar ţinându-se 

acuma de textul cronici, a uitat cele zise de Domnia sa la pagina 112, saă 

poate n'a vrut să schimbe pretutindeni şi să înlocuiască cuvântul de Albancji 

prin Vlaliă, după ce odată arâtă eroarea. Asilel dar vedem la paginile 140 şi 

241 că Ghinu Buia Spată, Ghinu Frati, Petru Lăuşia, sunt trecuţi ca Al- 

boneji impreună cu Malacaşii, Mazariţii și Buii, cu cari zice că sunt de acelaşi 

neam şi pe cari la pagina 112 i-a demonstrat că sunt Vlahi, ear nu Albancj:; 

și pe când la paginele 140, 141 face Albaneji pe Jlalacaşă DMazariţi şi Du, 

la pag. 113 din volumul al II-lea la cuvântul Buki serie următoarele: « Buti— 

rasă Românească , care, după opiniunea probabilă a lui Pouqueville, cores- 

punde cu păstorii Români din Ipati, Lamia şi Calidromi (provincii greceşti), 

cari duc.o viață nomadică». D. "Apafavewvbs la pagina 141 din vol. 1, lăsând 

ca Albaneji pe Malacaşi, după cum se află scrişi în cronica citată, a găsit cu 

„cale se schimbe pe Ghini Frati în Ghinu Fratu, părându-i-se poate forma Frata 

mai Albanezească. Ear la pag. 146 vorbind de ginerele lui Spată, care ginere 

în cronica -Epirtică este scris grecește cu numele Mopotpaxaldvos, îl cori- 

gează scriindu-l Mepoijs Kartixyâe. -Pe acest Mopomaxaliivos D. Satas (A. 

ăver&sra, vol. ], pagina vs) î! scrie Moporazartdvos şi zice în notă la acea pu- 

gină următoarele : probabil din greşeală de copist ni sa transmis ast-fel nu- 

mele ginerehii luă Spată, în loc- de Mupije 6 Kărtăvos (Ilinis o Caţimos) adecă 

Amuijrptos Bhyos (Dimitrie Românul). Noi observăm aici în treacăt că Alvp- 

awavalidvos este IMira Sima Căţanu, adecă Mira Sima Căţanul. Căţanii 

sunt un trib Românesc în zece comune din provincia Română JMalacași în 

Epir. Aceste zece sate Româneşti produc negustori ambulanți de mărunţișuri. 

Cuvântul Căţanu nu însemnează Bhdxos (Român), după cum crede D. Satas, 

ci o specie de Român, ca Oltean, Vrăncean, Ardelean, etc. | 

Revenind la D. 'ApăBavuvs și la inconsegquențele sale în privinţa Români- 

lor Bu, Malacaşi şi Mazariţi, trebue să spunem în favoarea sa că îndrep- 

tează şi multe erori din cronica Epirotică. Buieștiă, Spăteştiă şi Frăteștii, Șefii 

celor irei triburi Româneşti de mai sus, sunt din aceași familie ; Ensă ei aâ 

rivali alți şefi Români, cari le invidiază domnia, precum este unu Melcuşiă . 

şi unu Brăneţ, cari ca să le ia locul se unesc cu generalii lui Baiazet şi merg 

în contra lor; apoi este unu Bagia,: pe care cronica Epirotică îl prezintă ca 

Serbalbanezobulgarovlah, care Bagia este deja de mult prinţ asupra mai 

multor &! din Epir posedând multe casteluri tari. Bagia cu alţi Mazariţi sai 

Mazarachiţi Români profită de moartea lui Ghinu Spată Buia şi atacând pe 

fratele săă Mauriciu Sguru Buia îl goneşte din Arta, îi ia domnia şi-l silește 

se emigreze în'Etolia şi în Peloponez cu mulţi din triburile sale, ear el-(Ba- 

gia) îşi întinde domnia prin Tesprotia şi Molosia de la Parga până la Arta, 

şi aceste doauă oraşe îl servesc de capitale principatului săi. ('Apafavstvăc, 

povonipareta ris 'Hasipov, vol. |, pag. 156,157). In cuprinsul acestui principat a 

lui Bagia se află și munţii Suli, aproape de Parga. 

Esistenţa acestui principat Romănese al lu! Bagia de la Parga penă la Arta,
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faptul că Bagia poseda multe țări în Epir şi multe casteluri tari, şi cele mat: 

multe casteluri nu putea să le aibă în poziţiunt mal tavi de cât pe munţii Suli, 

ari eraă în centrul principatului s&u ciobănesc, şi locul cel mai favorabil de 

retrugere, la caz de pericol, nu numai! din principatul săi, dur chiar din tot 

Epirul, ne esplică foarle bine esistenţa celor patru comune Romăneşii ale Su. 

liaţitor în cele ma! formidabile poziţiuni ale munţilor Suli, precum şi micul lor 

principat din jurul munţilor lor consistând din 66 de moşii, principat care din 

timpul lui Bagăa a continuat a esista până la 1804 după multe şi continue văr-. 

sări de sânge, cu cari Suliaţii şi-apărah posesiunile şi micul lor principat. Am 

zis că principalul lui Bagua a fost ciobănesc, pentru că în nestabilitatea timpuri- 

lor de atunci (1350—1400) rasa Romănească din acele locuri era încă [lolantă 
şi nefixată la un loc cu locuinţe stabile, şi prinți! Români atât cei menţionaţi 

mai sus ca şefi al triburilor Bai, Malacaţi şi Mazariţi, cât şi Baga şi alţi, 

după căderea lor îi vedem strămutați din loc în loc cu triburile lor aşezânrlu- 
se provizoriu în sate mobile numite Cătune. Prinții Buteşti și Spăteşii, după 

gonirea lor din Arta de către rivalul lor Bagia, cu mulţi din triburile lur îi 
vedem scoborindu-se incetul cu incetul prin Palachia mică, adecă Acarnu- 

nia și Etolia (05 ris urpăs Bhzytas chauzebpev. [. Ppovrtis, 414) căutând 
cu armele se-și creeze eurăşi un noi principat, ear mai târziă când perd și 

Naupactul îi vedem scoboriţi în Peloponez earăşi în Cătune (vezi Satas, Do- 
cumenis in6âi!s relatils ă Vhistorie de la Grece au moşen âge, vol. |, pag. 151, 

unde Roșiu Buia cu patru Cătune cere la 1423 se servească în oștirea Vene- 
țienilor in Peloponez). 

Bagua cu mult inainte de ocuparea Arlei era Doma asupra vechiei 'Tespro- 

tii și Molosil şi ocupă şi toate forlerețele maritime ale Normanzilor. Faptul că 

ocupă şi Arla pe lângă Parga însemnează că priucipalul s&ă acuma cuprindea 

Tesprolia, Molosia, (in care se află munţii Suli) şi provincia Arler; zicem şi 

Molosia cu munţii Suli, căci ca se ocupe Arta trebue să treacă cineva prin 

Molosia. Un Prinţ Român la sudul Albanil ca se ocupe şi să ţină în stăpăni- 

rea sa câleva provintil presupune că avea un popor Romănese numeros, şi 

acest popor îl găsim tot cu numele Mazariit şi Mazarachiţi, o ramură din Ma- 
zariţii, despre cari am vorbit până acuma. D. 'Apafavrrds (vol. IL, pag. 187, 

Ş 8) uitând earăsi în aces! volum ul doilea că la pag. 156 si 157 din volumul | 

vorbind despre Bagua il numi Mzoyzfns 6 Biyos, aică ni-l prezentează Al- 

bunosărbovlah. Eală ce «pune aici 1). 'Apapavavăs vorbind despre Parga : 

« Pargienil conservându-si, cum s'a zis. independenţa lor, după slăbirea şi a- 

lungarea Normanzilor pe la finele secolului al 14-lea, căzură sub! chiriarchia 

uzurpătoare a Albanosărbovlahului Maori, care aluncă răpi şi forlerețele 

in 'Tesprotia a dinastiei Epirotice a Normanzilor şi domniă asupra lor pre- 

cum şi Spată și Ghinu (aici D. "ApaBavzwvăş îl serie Sază9ns si Lrowms, în loc 

"de Szărag şi Limes, cum i-a seris aiurea) şi alţi aseminea Albaneji domniaa 
în alte ţări ale Despotatului (Epirului).» 

Ca se se vadă inconsequențele I)-lui "Apafavrtvz, mai cilăm ce zice despre
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Românii Mazariţi sai Masariţi, pe cari îi demonstră că ati fost Români în con- 
tra opiniunei lui Cantacuzen, care îi luă de Albaneji, și apoi uitând în cursul 
naraţiunei sale ni-i dădu earăşi de Albaneji. | 

Citaţiunea ce vom face este prețioasă, pentru că intre Jlasariţi ne dă şi pe 
actualii locuitori ai comunei Romaneșşti Avela de pe Pind, unde trăesc descen- 
denţii lui Bagia cu suveniri despre măririle strămoşilor lor. Eată dar ce zice 
D. 'Apafavevăs despre Mazariţi sai Mesariţii lui Bagita la pag. 104 din vol. IL: 
„«Maoapitat. vezi Meoagirat. Ear la pagina 105: Mesoagirat.—Trib Românesc, 

căruia i s'a atribuit origină Albaneză, din cauza încuscrirei cu Albaneji. Ei 
locuiaii ţara, în care se allă acuma comunele Avela, Perivoli și alte câteva co- 
munilăți Românești supuse administrații şi bisericii de la Grebeni». 
“Observăm aici că Românii, cu loală iubirea și frăţia ce aii avut şi aă către 

Albaneji, nu s'aă încuscrit cu ei nici nu se încuscrează, Ear comunele Avela, 
Perivoli, etc., despre care vorbește D. 'Apafavrtvăs, comune din marele trib 
Mazariţi sau Mazarachiţi s'au făcut din Fărşeroţi scoboriţi din Epir şi Albania, 
unde ai şi până astăzi rudenii, cei din Perivoli cu Românii din Ochrida şi din 
prejur, ear cei din Avela cu Suliaţii espatriați. | 

Numele Bagia Cronica Epirotică ni-l dă în grecește Boyzâns ; D. "Apa- 
Bavuvăe (vol. I, pag. 156, 157) ni-l dă Mzoyzâs 5 Bhăyos; Hopf (Griech. im 

- Mittelalter ete. vol. II, pag. 103) Bongo Sardarul. Serbalbanitobulgarowla- 
che; ear, Satas E))mwză âvtutora, vol. I, pag v0') îl presentează cu urmă= 
toarele cuvinte greceșii : 6 'A) favbs cbhappoc Boynâms, adecă Albanezul şef de 
trib Vogoe ; de ce și pe acesta îl face Albanez, am spus mai sus. Acuma din 
lista contribuabililor comunei Românești de pe muntele Pind numită Avela, 
pentru plata birului pe anul 1824, listă ce ni s'a trimis din arhivele acelei 
comune și pe care celitorul o va găsi mai la vale, între alte familit vedem și 
pe acea a lu! Bagia, familie, care până şi astăzi există în comuna de mal sus şi 
care se mândreşte de origina sa princiară, Bagua dar era Român. Domnirea 
lui Bagia, asupra Artcă şi Pargeă, cele doauă capitale ale principatului să, în 
care principat eraă “cuprinși şi munţii Suli, ne esplică multele înrudiri. ce 
ezistaă între Românii Suliaţi şi Pargieni şi locuitorii comunei Avela; ne es- 
plică de ce triburile Suliaţilor şi ale Pargienilor puriai nume Românesci (1); 
ne esplică de ce numele triburilor Suliaţilor şi Pargienilor se termină în aţă, 
reproduse de Pârevos prin âra și nu prin ăâesc, terminaţie obișnuită la Grecii. 
moderni pentru pluralele numelor qe familie; ne esplică de ce doauă ramuri 
din principalele familii Suliate ale Boţaraţilor şi ale Ciavelaţilor se află şi a- 
stăzi în Comuna Avela sub numele Boţu sai Bociu, şi Ciuvelă și Ciavelo- 
) (formă “augmentalivă); ne esplică de ce familia Buz-baţilor din Suli se 
află şi în comuna Avela ; ne esplică de ce numele lui Not; (Boţari) se află des 
şi în comuna Avela sub formele Not; şi Notă; ne esplică de ce farnilia Bi- 
divan din Avela are înrudire cu familia Bidivii din Suli; ne esplică de ce 

(1) Vedi numele triburilor orașului Parga la X, nota 5.
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Suliaţii nu se încuseriai cu alte neamurt şi nu priimiai familii de alte nea: muri în comunele lor ca și toți Românii și tămaseră neamestecaţi eu Alba- nejii din jurul munților Suli (Pouqueville, voyage dans la Greece, vol. II, pag. 50: leur zânclasie elc). 

Tradiţiunea Românilur de la L-ind este că inainte dv venirea 'Turcilor «ele trei mari triburi, Du, Jlălicaşi şi Măzăriți avură, între ele risbonie civile mulţi ani și se slâşiară între ele, şi dacă îi supuseră Turcii, cauza a fost că erai alunci desbinaţi. Negreşit că această Iradiţiune face aluziune la lupiele triburilor Buă şi Jalacași, a căror şefă, era Buieştii şi Frăteştii, cu Maza- riţii și alţi Fârșeroți, ai căror şeli ai fost Dagatioştiă, 
Familia Baga domni în Tesproţia și Molosia din timpi necunoscuţi până a 1450, când unil din triburile sale remaseră în munţii Suli, ear el cu at sti și alți Mazariţi se așezară în comuna Avela de pă Pina. 
Ve la 1400 dar, pe cândin Acarnania superioară domnia fratele lui Spală, poreclit Sguru, năvăleşte în provincia sa prințul Român Bagia (1) cu multă oştire și învingând Pe Sguru îl goneşte de acolo și pe el şi pe cel mai “mulţi din oraşul Arta, luându-le toate averile şi pe mulți dinte'onşii ucigându-i, Acest Bagia era rival cu farnilia Spată, şi zicem că Bagia era Român, pentru că descendenţii lui se află şi astăzi trăind pe muntele Pind în co- muna Romănească numilă Avela. Mihail Nepola cu toate acestea numește pe Bagia XepaBanroRoo)apiRa-pos. 
Familiile prinţiare ale Spăteştilor şi ale Dutestilor de la 1400 irecură cu mare parle din triburile lor în Peloponez, unde-i găsim după 1400—1500 luptâna împreună cu Venețienii în contra “Tureilor. Ei sunt în alianţă cu Românii dişi AMantaţi din promuntoriul 'Tenaron ai Laconiei şi cu Românii din Jfesenia, . Arcadia, Tvifilia şi 'Taiget de lângă Sparta, (2) și de câte ori sunt învinşi de Turci ori se ceartă cu autorităţile Veneţiane, se retrag în provincia Mani şi împreună cu Românii de acolo se opun inițaicilor lor. Se știe din Chulco- condylas şi din geograful Jleletios că Iaigelul, ţara Luaconilor Şi promuntoriul Tenaron din Peloponez erai de mult locuite de Români. Chalcoconâylas vor- bind de invaziunea barbarilor în Grecia spune : locuiră în multe locuri şi a- iurea și in Peloponez in țara Laconilor şi în muntele Taiget și în (promunto- riul) Zenaron şi în Pindul Tesalivi, şi în amăndoauă părţile se numese Via (3) 

(1) Pouqueville, Voyage, 5, pag. 266. în textul istorii lut Michail Nepota. (2) Satas, Documents indits etc. vol, 6, pagina,232 la cuvântul Bua „Alezio;, car despre Românil din Laconia, 'Ienaron şi Tuiget vedI din Chalocondylas şi din Meletios cilaţiu- nea făcută de Satas in documents inâdits ete. vol, 1, pazi XIX. 
(3) Vegi nota precedentă. De şi vorbim pe larg alurea, spunem și aici în irea- căt, că Laconia se numeşte şi Mani, Maini şi Maina, şi brațul celor doauă promuntorit de acolo se menţionează cu numele : Bruzodi Maina, di Maini, di Mani. Slaviştii (Fallmeraşer Fragmente aus dem Orient, Stuttgard und Tăbingen, 1845, vol. 2,, pag. 433, nota (1) şi Ji- recek, Geschichte der Bulgaren, pag. 121. nota 22) cari cred de Shlacuni pe Vlahii lu! Chal- cocondylas din Laconia, Taiget şi promuntoriul Tenaron, derivă cuvântul Maina, Maini şi Jlani (subt care sc înțelege Laconia sai Țaconia din Peloponez care se dice și Mani, 
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(Vedi şi la J/aniaţi). Find-că a fost vorba de Românii But şi de şefii lor 

cu același nume, şi Buiy și toți Fărșeroţii se laudă că sunt colonii militare 
din Italia după luptele d'intre Cezar și Pompelă în Albania şi în Pâpoada din 

Tesalia, şi ei se zic Passalioţi, și fiind-că şi Suliaţii şi ei sânt din tribul Făr- 

șeroţilor, mai dăm și următoarele nume bărbătești din familia Buta, nume 

ilustrate prin fapte eroice în Peloponez şi în Grecia continentală de la 1400 

până după revoluțiunea greacă dela 1821. Aceste nume > sânt: 

Zeodor Buia Griva (1). 
Ghinu Buta Griva (2) 
Floru Griva (3) 
Dracu Griva (4) 
Scântu Buta Griva (5) 

Curcudel Clada (rudă cu Buteştii (6) 

Bueştii ai fost şi sunt și astăzi blonzi, şi astăzi trăiesc în Acarnania subt 
numele de Griza. In dialectul Macedo-român cuvintele roșii, flor şi gri a- 

'rată mai același lucru, adecă roşiii, roi, blond, cu deosebire că /lor se uzi- 

tează pentru culoarea roșie a ezilor, caprelor și țapilor, pe când griv este 

pentru caii roibi. Și flor şi roşii şi griv precum și murg sânt cuvinte, pe cari 

numai ca porecle Româneșii se află. | 

"De şi numele Butu și Buta se află de mult la Români atât la cei din Ro- 
mania cât şi la cei din peninsula Balcanică, I). Satas crede că numele tribu- 

lui Fărşerotesc al Buteştilor în chestiune este luat de la riul Butana, Bolana 
sai mai bine Potana din Albania, de unde Romănii Buit se scoboriră, nu se 

ştie din ce cauză. Aceasta o spunem, pentru că în Satas (7) cetim că unul din 

familia Duteştilor strămutați, după cucerirea Peloponezului de Turci, în Sicilia, 

anume Mercuriu Buia, se subscria în grecește Ilovypăvos. Revenim mai încolo. 

Triburile Fărșerotești luară o parte însemnată cu Schenderbei în contra 

Tureilor subt șefii din tribul Buta şi Spată. (8) 

Mm) din numele proprii Manjal:, Maujek, Not le amintim aici în lreacăt următoarele cu- 
vinte ale lui Fallmeraşer (vol. 2, pagina 425 din opul citat mal sus) traduse din Porphy- 

rogennitus: «Denn dort, fiigt Porpbyrogennitus hinzu, ist ein grosser, sehr hoher und schwer 

zuginglicher Berg, mit Namen pentadalrylos (Taigetus), der wie cine Kehle weit in das 

Meer hinauslăuft...» Muntele dar numit grecește zzvzz0z4zv)os (eu cinci. degete) Românii îl 

numiră romăneşte brațul de indină, braţul de mâini, braţul de mână, braţul de mâni (de 

unde grecește î, Mi, îi Maia, 3 Mâtm şi italieneşte i? brazo di Maina, Muini). Numele - 

romăneşii ce găsim la mulţi Măniaţi arată că aceşti Shlavruni aă fost Vlahii lui Chalco- 

condylas (vedI la, Măauiaţi). 

(1) Satas, Tovpzorpazovutmm “EA, pag. 178. 

(2) >» > > > 69, 

(3) Zricupis, 1, 314. 

(4) 'Agwozoztdz,s Brăawstzrs la uzi Pgozim, pag, 216, 

(5) "Agrososears Badawpizrs la lupă Pposivr, pag. 217, 

(6) Satas, Documents in€âits ete. vol. 6, pag. 180, şi E2A. âvexă. |, 4 
(7) Satas, Documents inedits etc. vol. î, pag. XXVII; la nota 9. 

(8) Satas, Tovzzozgazovuăum “Edăs, pag. 84—45. În privința | lui Gheo ghe Castriotul 

supranunit Schendeybei esistă o tradiție la Macedorcmâni că el a fost Român, și lu
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INI. Fărşeroţi stabiliţi în munţii Suli. 

Multe triburi Fărșeroteşti din Albania şi mulți din Românii Du, Mală- 
caşi și Alăzăriți, cu mult înainte de ecupaţiunea Ianinel, capitala Epirului, 
de către Turci (1424—1431) eraă deja stabiliţi cu turmele lor în munţil 
Suli. Legenda contuză despre colonizarea munţilor Sul; de către Fărşeroți 
spune că ei găsiră acolo esistând de mult doau& comune numite una „- 
taricu și ceea laltă Samoniva, şi că mulţi ani Fărseroţii luplară cu locui- 
torii acestor doauă comune pentru posesiunea munţilor şi că în fine îl siliră 
a emigra de acolo şi se aşezară ei într'ensele, şi pe urmă tăcură și alte 
doauă comune, dintre cari pe una o numiră Chiaja, de la un munte cu a- 
cest nume spre apusul munţilor Suli, unde locuiră mat nainte mult timp, 
ear pe ceea laltă o numiră Sul; după numele munţilor. Gonirea locuitorilor 
din Azaricu şi Samoniva îi puse pe Suliaţă în lupte de mai mulţi ant atât cu 
cei goniți după emigrarea lor cât și cu locuilorii satelor din prejurul munţilor 
Snli. Aceste lupte continue în anarchia ce esista pe atunci în acele locuri e- 
sercilară la arme pe Suliaţi, cari stăpântau 66 moșii cu 66 sate din prejur. 
Ca seși mănţină posesiunile acestea Suliaţii de mult erai organizați imilită- 
reşte şi cu modul acesta formai o republică păstorească autonomă, plătind 
Sultanului un mic tribut. Așa spune legenda. Aa 

Christofor Perevos spune că Suliaţii se stabiliră în munţii 'Suli 250 de an! 
înainte de 1800, adecă pe la 1550. Noi am văzut că se stabiliră cu mult 
mai nainte; apol la 1585 găsim doi armatoli(1) Români Suliati, pe Puii Dracu 
(Puiu Dracu) şi pe Malamu, în răvoltă în contra Turcilor, (2) şi descendenţii 
acestor doi armatoli Români se află locuind la Suli penă la 1804 şi figurează 
Şi în revoluțiunea greacă de la 1821. Faptul că Suliaţii aveai deja la 1585 
crul nu este imposibil, căci vedem că multe rude dea lui poartă nume cari sună a Ro- mâneste sai mal bine Macedoromâneşte (vezi aceste nume în Ifistoire de Scanderbeg 
par M, Camille Pagarel, Paris,11855, la. paginile 321, 333, 310), Străbunul lut Schender- 
bel se numia Brănilă, Şi cuvântul râu şi forma îlă sunt Romăneşii. Jiretek (Geschichte 
der Bulgaren pag. 353) ne dă pre Brănilă cu forma Branilo, cu care formă găsim un 
nuintr mare de nume Romăneşti din Albania şi Serbia, menţionate de autori. Citărn 
următârele din Jos. Lad. Pi€ (zur Rumiinisch-Ungarischen Sireilfrage, pag. 46): Gos- 
tilo, Berilo, Bunilo, Bratilo, Muzilo, Predilo, Desilo, Stanilo, Chranilo, Dobrilo, Stroilo, 
Bolilo, Ozrilo, Dudilo. D Jirezek susține că Gheorghe Castriotul supranumit Schender- 
bel a fost de origină slavică. Cel din Bucureşti ştiă că postelnicul Gheorghe Castriotul 
şi nepotul săi Vasile Papa, cari a făcut mari donaţiuni, cel din urmă pentru scoll în 
Romănia şi cel antâiii pentru scoli şi spitale la Ianina, şi la Salonic, se: dădeati de 
Macedo-Români şi susțineau că descind de la Schenderbel sat dela Gheorghe Castrio- 
tul. D. Lambride (vol. 2, pag. 232) vorbind de Crofa zice : “Il î Nefta, î zhets adn 
“is veas "Ilzelzov, 2yErma sov Iloa=zăvtru Pecogtov zov Kaszgtobsry, — âzbţovov xază 77 Exysoă 
uodoţizy z0ă Tegteovăraat tzztrou îawos Exzâtg-Mzză, adecă : car Crola, acâstă cheie a E. 
pirului modern, născu pe Poste!nicul Gheorghe Castriotul, — descendent după mărturi= 
sirea sa al acelui renumit eroii Schenderbel». V. Papa ânsă, nepot de nevastă al postel- 
nicului, era Albanez. 

(1) Veqi despre armatoli la Nota (2) de la capitolul VII. 
(2) Satas, Tovzrozzaovutm 80935, pag. 178,
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armatoli arată că erai stăbiliţi de mai nainte. In “Iszpia zijs "Hzzlpov de M- 
ai. Nencza vedem că unul din şefii Românilor Bu, Malacaşt și Mazariti, 
numit Petru Liușta pe lângă provincia Arla poseda și provincia Roguşi de 

lângă munţii Sul, poate şi munţii Suli. Credem dar că la 1400 după gonirea 

Buieștilor şi a Spăteștilor din. Aria de călre DBagia, despre care am vorbit 

mai sus, mulţi din triburile lui Petru Liușta, cari stăpiniai provincia Roguși 
se supuseră lui Bagia, şi se relraseră şi ei în munţii Suli şi se așezară acolo. 

Aceasta avu loc la 1400, şi nu trecu mult şi se supuse și Ianina Turcilor la 

1424—31, veea ce făcea ca Suliaţii cu șeful lor Bagira se caute se se stabi- 

lească în munţii Suli, de unde puteai să se apere mai uşor în contra Tur- 
cilor din cauza poziţiunilor avantagidse din munţii Suli. 

Republica Suliaţilor în continue resboaie cu beii Albaneji, cu oştirile împă- 

răteşti și în fine cu Ali pașa, satrapel Epirului, ţinu până la 1804, când dis- 

cordii interioare aduseră desbinarea între Suliaţi, trădări şi în fine. espatriarea 

lor în insulele Ioniane şi în diferite orașe din Epir şi Acarnania. D'abia după 

16 ani de exiliă, la 1820, Ali pașa satrapul Epirului, care îi împrăştiase, mă- . 

zilit de Sultanul și fiind în.luptă cu oştirile împărătești, 'și-aduse aminte de 
vitejiile Suliaţilor, le ceru ajutorul şi-i reinpatriă înarmându-i spre a-l scăpa 

“ de pericol.. , 

Suliaţii, ca toţi Fărşeroțit din Nbania și din Epir, pe lângă limba Româ- 

nească vorbiaii și pe cea Albaneză. şi prin rel iţiile cu Grecii învăţai și cea gre- 
cească, aşa că ştiaii trei limbi. Ei păstrează şi până astăzi costumul alb Făr- 
şerotese, numele româneşti, obiceiurile şi sărbătorile Romănești, precum sunt 
Rusaliile şi altele. Rovoluţiunea greacă, pentru care sacrificară averi, patrie 
şi viaţă, le aduse earăși împrăştiarea în multe părți din Grecia. liberată, şi din 
Suliaţii proprii zişi din cele patru comune ale lor Chiafa, Samoniva, Avaricu 
şi Suli nu s'a întors mai nici o familie în glorioasa lor patrie Saudi. 

IV. Triburile Suliaţilor, nume de familii, de bărbați şi de femei. 

Cel care a scris pentru ântâia dată istoria Suliaţilor şi a resboaielor lor a fost 
Christofor Perevos, (1) locotenent general în revoluțiunea greacă de la 1821, 
care de multe ori luptă în rândurile lor şi-i cunoscu de aproape. El publică 
istoria sa la 1815, şi din ea luă multe informaţiuni și Francezul Pouque- 
ville, consul pe atunci la Ianina pe lângă Ali pașa, pe care ni le dă când 
vorbeşte despre Suliaţi în cele doauă cărți ale sale: Voyage daus la Grice 
moderne şi Ilistoire de la râgincration de la Grice. Pouqueville nu se mărgi- 
neşte numai a estrage din carlea lui Perevos ceea ce privește pe Suliaţi, ci ne 
dă și multe informaţiuni culese personal. Perevos la, 1857 facu o a doua ediţi- 

(1) Despre resboaiele Sultaţilor cu Ali paşa, a scris înainte de Pereros un Inglez 7il- 
liam Neaton în franţozeşte în cartea, sa intitulată: Zableau de Pempire ottoman.
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une a cărţii sale despre istoria şi resboaiele Suliaţilor întitulând-o : “Ioropt rocă 
Xaohiav za! Ildpiţeee. 29 "Adijvas. 1857, în doauă volume mici legate la un loc. 
In această carle la vol. |. pag. 17—18 autorul ne dă numărul familiilor și 
numele triburilor din comunele Suli, Chiafa, Avaricu, şi Samoniva aşa cum 
erai la 1800. | 

In comuna Sali dar eran pe atunci 450 de familii cuprinse în următoarele 
21 de triburi,(1) pe cari le copiez în grecește așa cum ni le dă autorul. Tri 
burile sunt date după şefi lor în gen masculin plural : 

'Ttafsărar adecă — Ciavelaţii. 
Borţapărat, > = Boțaraţiă. 
Apaxărat, > = Drăcaţii. , 
Azyzărat, > = Dănghaţă, 
Îovstowuărat, > = Cuţonicaţii. 
Rapanawvărar, » = Carabinaţii. 
Mzovrţărat, > = Buctaţii, 
Seârau, a = Ștaţi. 
Rahoţepărat, > 2 Călugăraţii. 
Papuzărat, >= Zărbaţi). 
Behâra Oavyaoărau, > = Beliaţii Tăndsaţii. 
Kaszapărar, > = Căscăraţii. 
Togărat, > = Joraţi. 
Mavctărar, >= Măneaţii, 
Mazzapavvărar, > = Papavanaţii. 
Bastărau,(2) > = Văşiații. 
Tovrăzat, > == Zontaţii. 
Lopiwvăzat, >= Șahinaţii. 
Ilz.onârar, > = Pălămaţiă, 
Mazărat, > = Mătaţi. 
Mzooţuzărau, » == Buzbaţă, 

In Chiafa eraă 90 de familii cuprinse în următoarele patru triburi : 
Zspfăra,  adecă = Zervaţii. 
Nizărar, > = Nticaţ. 
Porăra, >» = Potaţi. 
Hoyraţărar, >» = Pantazaţii. 

In Acaricu eraă 65 de familii cuprinse în trei iriburi: 
Xahapâra  adecă = Șălăratii. 
Mzevrătai, o» = Tăfaţi. 
Tttogira, > = Choriţil. 

(1) Zrid in dialectul macedo-român se zice Țară, cuvânt pe.care l-a şi Albanejil. (2) Perevos 1,14 îl dă şi subt numele Ilzzâzx, afară. numal dacă Păşaţii aă fost alt trib
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- In Samoniva eraii 50 de familii cuprinse în următoarele trei triburi : 

Mzezărar,  adecă = Băcaţii. 

Anmpahavăzăt >» = Dănghanaţii. 

“Hpărat, > = Uriţă. 

La Maceaoromâni neamurile familiilor se numesc după şeful lor la plural 

cu terminaţiunea arliculată aţi-li = (aţă-i), care corespunde cu terminaţiunea 

plurală articulată din Romănia ești, precum: Drăcati-li (Apxzărar) = Dră- 

ceştii; Mănzată-li (Mavstacat) = Mănzăteştii ; Buzbătaţi-li fain Buză-bate, 

Micotya zar) = Buzbăteşti!, ele. 
Perevos dar a reprodus cu terminațiunea ârns, plural ărat, terminaţiunea 

macedoromână aţi-li. (1) 
Din numele de familii de mai sus următoarele se înțeleg ușor că sunt Ro- 

măneşti : 
Drăcaţii (dela dracu) 

- Buctaţiă (dela buci) 
Căscăraţii (dela ciscare) 
Mânzaţii (dela mânzu) 

Tontaţiă (dela tontu) 

Buz zbaţii (dela Duză-bate) . 
Cioriţiă (dela cxâră) (2) 
Uriţiă (dela urit) 
Păşaţiă (dela păşă). 
Şălăraţii, (de la șelar). 

Următoarele şi-a esplicarea în dialectul macedoromân : 

Ciavelaţi: (cari ciulesc urechile) 
Boțaraţii (cari sunt ca boțuri mari) 

Dăngliaţii (urechaţii) 

Şaţii — (Șiaţii = mușaţii = frumoşi) 
Behaţii (dela Belu și Belu = albit) 

Toraţiă (dela tor = urmă) - 
Șahinaţi! (dela șain = ulii) 
Băfaţii (dela bafă = broască mare) (3) 
Bucaţii (dela băcă = pântece = păntecoşi!) 

Dănghanaţii (== urechtaţii) 

Văștaţii (dela Vaşiu= Vasile) 

(1) Grecii moderni arată neamurile in plural prin terminaţiunea âdes, şi niclodată prin 

&scu, prin care ăza Perevos a, reprodus forma Romăncască aţi, pe care o auziă când i se 

dictaă de Suliaţi neamurile lor ca se le scrie. 
(2) Cioară la Macedoromâni însemnează nu pastrea neagr ă cunoscută subt acest nume 

în Roimnănia, ci șfoară și afă, Cioriţi Qar însemnează cărpiți, cari poartă strate cărpite, 

La Fărșeroți se vede des acest lucru. 
(3) Familie Bajă şi Băfați găsim şi in Călireţi, comună Romănească de pe Pind. la 

Lambride vol. 2. pag. 75 figurează ca donator un oare care Anastase Bafă
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Următoarele se vor arăta mai la vale că sunt familii Romăneşti din nume 

Romănești de botez, pe cari le poartă fii lor sait din rudeniile ce aii cu unele 

din familiile de mai sus, cari poartă numiri Romănești necontestate, sai din 
forme diminutive Romăneşti : 

1 Cuţonicaţi! 6 Pălămaţii 

2 Carabinaţii 7 Mătaţi, 
3 Cătugăraţii 8 Zervaţii 

£ Zărbaţii 9 Fotaţik 
- d Papanaţii 10 Pantazaţii 

Eată câteva nume şi porecle Romăneşti de Sultaţi Iuptători cu citațiunile 
din autorii unde se găsesc, nume cari pot proba romanitatea' familiilor de 
mai sus şi ale altora dela Sulraţi, pe cari s'ar încerca poate cineva se le con- 
testeze : . 

Beliu Carabină (Perevos 1,69): 
Baliu Carabină (Perevos 1,151; Filimon 1,133) 

Pultu Gușiu Buzbă (> 1,114.) 

Gheorghe Duzbă. (Pouqueville Hist. dela reg. de la Grâce 1,128) 
Costa Guriţă.  ( > > 33 >» 1,198) 

Palasca Guştu Duzlă. » > x > 1,169—70) 

Coleţi Malamu.  ( > > ao > 1,118) 
Dimu Dracu.  ( . <>» >1,127,169, și 4,292) 
Scumpu Dracu. (Perevos 1,72) 
Goga Dangli. (> 1,69) 
Ghkotu Dangli (Gudas 8,214) 
Coleţi Potu-mare (Percvos 1,69) 

Ghiotu Pantazi (> 1,165) 
Dăcătelu fiul 
Tur Cavela | Gudas, 8,210). 

Chițu Ciavela (Filimon 4,166.) 

Lambru Ciavela (Gudas 8,49) 
Totu Ciavela (Perevos 1,69) 
Ziguri Ciavela 
fiul lui Lambru 

Ciavela și frate cu 
Fotu Ciavela 

Lambru Guşiu (> 8, 42). 
Spiru Toacă (> 8, 17). 

Pulu Guşia (Filimon 4,288). 

Tănase Tuşa Boţari (Filimon 4,292 ; Gudas 3,78). 
Noti Boţari (Filimon 4,294) 
Marcu Boţari 
Iristu Boţari (Balaoritis, Kwpă Dposdm pag. 165—166). 

| Gudas, 8,209—210).
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Gheorghe Boti (Fauriel 1,279; Pouqueville Hist. dela reg. de la Grece 1,172. 
„ Perevos 1,159). | Chițu Boţari (Perevos 1,74,88,67) 

Nasi Boţari (Gudas 8,79) 
Michita Boţari(. » 8,52) 
asi Potu-mare (Perevos 1,80). 
Dimă(1) Zerva (Balaoritis, Kopă Ppos5wn pag. 232; Perevos 1,115,121,90,91) 
Diamândi Zeria (Tricupis 1,318) 
Tuşia Zerea (Filimon 4,166) 
Diamândi Dimă (Balaoritis, Kwpă Ppoobwm pag. 232) 
Dimă Nasta (Balaoritis, Kopă poor» 232) 
Diamândi dalamu (Perevos 1,115,121). 
Dastuli Panu-mare (Filimon 1 ,133). 
Xastuli Lepi (Filimon 1,133). 
Chițu Panu-mare (Perevos 1,75). 
Januşiu Panu-mare (Filimon 4,292). 
Chițu Pantazi (Filimon 1,133). 
Chițu Pascu Zarbă » 1,133), 
Lambru Zarbă > 1,183). 
DBeicu Zarbă (Perevos 1,172). 
Lambru Betcu (Tricupis 4,94,97,153,155,157,158) 
Lambru Guşia (Gudas 8, +). 
Pascu „Lala (Perevos 1,150). 
Tănase Fotu-mare (Filimon 4,152). 
Nasi Cutunica , 
din tribul Bazbaţilor (Perevos 1,129 şi nota 1). 
itu Papatani (Perevos 1,142). 
Mitu Coca ( » 1,122). 
Custa Dlacu (Filimon 4,162). 
Lambru Colea (Gudas 8,221). 
Anton Bâcă (Tricupis 3,314). 
Chiţacu (Gudas 8,209). 
Janiţu Zera (Gudas 8,59). 
Mitru 
Gheorghe 
Tănase 

Panu Şehu (Filimon 1,133) 
Dimulea (Perevos 1,159). 
Lionă Pădulii (Filimon 1,133). 
Duşia, rudă 

cu Palasca 

Vaia (Tricupis 4,91). 

  

Filimon 4,122). 

(1) Se pronunță ca Dzină,



t>
 

Si
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Potu Bidiviii (Filimon 4,292). 
" Tănase Panu (Pouqueville Hist. dela reg. 1,128). 
Pantazi Dotu ( >» 2 a a 1,198). 
Năstase Căscari (> > 3 > 1,198), 

 Zipuri Diamândi (> >>> 1,128), 
Danga (Tricupis 2,309). 

Câctubeli ii "(Perevos 1,142). 
Colea Dimitri (2 21,79). 
Ianachi Lachi (2 172). 
Jani Pepontu (21,72). 
Tănase Ciăcal (> 21,72). 

Gheorghe Calispcra(» 1,72). - 
Iani Lefcă (Pouqueviile Hist, dela reg. 1,128). 
Ceala (Perevos 1,75). | 
1. Din numele date mal sus rezultă că tribul Carabinaţilor a fost Romă. 

nesc, căci avem din această familie pe Belu Carabină şi pe Bal Carabină ; 
Belu și Beliu însemnează alb; ear baliu iîusemnează animal cu stea albă pe 
frunte, | 

2. Tribul Cuţonicaţilor (care insemnează Nicheștii schiopi) a fost Romă- 
nesc, căci avem pe Nasi Cuţunica, care a fost din tribul Buzbaţilor (Pere- 
vos 1,129 şi nota 1). 

3. Tribul Zărbatilor a lost Romănese, căci avem pe Chițu Pascu ZarVă, 
pe Lambru Zarbă, pe Bocu Zarbă şi pe Lambru Beicu, toți din acest trib, 
și numele de Chițu (diminuliv romănese din Tache, Tachiţu) este Romănese 
precum şi Beicu (= mic Wei), Lambru și Pascu (vezi şi la tribul Folaţilor, 
la Pascu Fotu-mare de mai jos). 

4. Tribul Papaianaţilor (popa Iani, a fost românesc, căci avem pe Ifitu (1) 
Papaani, şi Mitu, Metu, Mâtu în loc de Dimitri numa! la Români se adă. 
Din Alâtu se lace și diminutivul Aetuștii, şi prescurtat Tuştii. 

5. Tribul Zervaților a fost Românesc, căci avem pe Dimă Zerca, Tuşa 
Zerea, laniţu Zerea, și Dima este formă românească a lui Dimu și Dima 
(prescurtări din Dimitru), Zuşta este diminutivul lui Mitu, Aetu, şi A/âtu (pres- 
curtări din Afitru, Dimitru,) și Ianiţu diminutiv Românesc al lui Iani, care 
se zice şi Janictă și Janciu şi Ianicu și Ianica şi Nianla, și lanota şi Ianoti şi 
Notă şi Noti, forme pe cari numai Românii le ai. Jon rar se aude ; fourte des 
este Jasii şi Ziană şi Ghinu şi Ghioni și Ginu. 

. 6. Tribul Pantazaţilor â fost Românese, căci avem pe Chițu Pantazi, şi 
Chițu este nume Românese ; apoi avem Pantazi Dotu şi Dută, și Dot este 
poreclă, prin care se înțelege ori-ce Român Părşerot. Maceda-românii despre 
un Fărșerot zie : un Dot, un Dotean sai un Fuărşerot. 

7. Tribul Potaţilor.a fost Romănesc, căci avem din acest trib pe Nusi Fotu: 

„(D) Mitu (Al:zos) se numla și fratele lut Ivancu, care asasină pe Joniţă Asan. Mitu era 
Român (vezi Nicetas Choniata, pag. 687, 618, 676.)
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mare, Tănase Totu-mare, și Fulu-mare, cum avem să arătăm mai la vale, 
este elenizarea lui Petu-mare şi înlocuirea lui prin grecescul Căzos din purtog 
(= luminat); Fetu o dată făcut Totu se făcu şi Lambru de la dauzpos (= lu- 
minat). Fotu și Lambru mal mult la Românii Pdrşeroți se află, căci numai 
la ei s'a conservat cuvântul Fetu, pe care-l prefac dese-ori în Fotu şi Lambru 
ca nume de botez. , 

8. Tribul Mătaţilor a fost Românese, căci Mitu, Metu, Îlctu, din care Jă- 
taţii, sunt prescurtări Româneşti din Dimitru, Dlitru. Din Jletu s'au făcut 
numele J/cfușiă şi Tuşii foarte dese la Români, şi numai de ei purtate. 

9. Tribul Pălămaţilor și al Călugăraţilor se vede că n'aii dat luptători în- 
semnaţi, căci nu găsesc pe nici unul din aceste doauă triburi figurând ca lup- 
tători în luptele Suliaţilor înainte de revoluţiunea greacă sai în revoluţiune. 
Să fie oare familii neromâne ? nu credem, căci în comunele Românești nu se 
priimesc alte neamuri să locuească cu familiile lor în ele, apoi adevtraţii Su- 
liaţi din Sul, Chiafa, Avaricu şi Samoniva aă rămas neamestecaţi cu Grecit 
saă Albanejii şi nu priimiaii de cât familii Româneşti, cari se refugiaă acolo (1). 
Credem că numele Pălămaţii (Uzhauăras) a fost răi reprodus de Perezos şi 
că a lost Bălămaci, nume pe care l-aflăm la multe triburi de Fărseroți în a- 
fară din Sali sai Mălămaţi, de la Jlâlumă, Alalamu, citat mai sus. 

10. Cât despre Călugăraţi găsesc în Filimon (1,133) între retugiaţii Suliaţi 
la Corfu la 1814. pe un chiliarch (mai mare peste o mie de soldaţi) cu numele 
Panaioti Călugărul finl lui Trămani (Ixvanorns admpos 5 Tpauawn). Nu 
mă pot pronunța dacă a fost din tribul Călugăraților din Suli, dar observ că 
Tpăyuzvyn trebue se fie Trâmeank derivat de la tramă, şi care însemnează oa- 
menă ca ramă, cari nu sunt vErtoși și voinici. | 

Toate triburile dar ale Sulkaţilor vedem că poartă nume Romăneșii. 
Ca să nu remâte nici o îndoeală şi ca să nu fie nici o posibilitate de a se 

contesta romanitatea Suliaţilor, voit lua şi cele lalte nume ale Suliaţilor lup- 
“tători de mai sus unul câte unul şi le voii arăta semnificarea şi formarea lor 
după geniul limbei poporului Român. | 

A) Puliu Guşiu Buzbă, (2). 

1. Pulkii este cuvântul putu din Romănia. Macedoromânii nu moaie pe ] 
înaintea lui i, și deci zic: gălină= găină, tâhare=tăiare, palkii=paii, ele. 

2. Guşiu este diminutiv lui Zegu sai Tega; ear Zegu este prescurtarea lui 

(1), Pouqueville, voyage 2,50 vorbeşte şi el despre Sulraţi că goniaii pe sirăini, cari ve- 
niati să se aşeze la el (Ter rendlasie), nu însă şi pe Români, căci Perevos spune că tri- * 
bul Buzbaţilor veni la Suli din satele Româneşti, tribul Drăcaților din satul Mârteanl, 
tribul Boţaraților din satul Dragani, tribul Zervaţilor din satul Zerro. Aceste triburi dacă 
nu erai Româneșii, nu erai priimite în Suli, căci toţi Românii fac aceasta. 

(2) Despre romanitatea formelor diminutive, ce se dai mal la vale, vezi preţioasa 
disertaţiune a D-lui N. Quintescu : De diminutivis linguae Romanicae vulgo Yalachicae 
nominatae, mal cu seamă la pag. 38,
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Sterghiii. Guşiăi une ori este diminuliv prescurtat din Gheorghuşiit (de la Ghe- 

orghe). Din 'Tegu se face şi diminutivul Zeguciii şi prescurtat Guci, 

3. Duzbă este prescurlare din Buzd-Vate. BuzVă se aude şi Buzbu şi Buzgu. 

Se află şi numele Buşcu și Bugicu (1) ca diminulive unul nume Buștu foarte 

uzitat. Din Buștu se face diminutivul DBușicii, care se află şi ca nume de fa- 

milie, dar numai la Români. E 

In Filimon (3,197) şi Tricupis (1,20%) găsim pe un Român viteaz Vasile 

Buzgu care face multe viteji! în revoluţiunea greacă (vezi la Vasile DBuzgu). 

Acest Vasile Buzgu trebue se fie din Suli. 

BR). Palasca Hrista, fiul lui Puliu Gușiu Buzbă (are o rudă numită Linșia, 

prescurtare din Tuliușia. Filimon 4,122). 

1. Pălască la Macedoromâni însemnează Cartuşierd. Această poreclă se 

dă în semn de vitejie. Tricupis (2,239) scrie Maadăozo, şi atunci credem 

că este Balașca. | 
C). Coleţi Mulumu,. 

1. Coleţi şi Coleţ şi Coleti sunt diminutivele lui Colea și Cola, prescurtări 

din Nicola, precum Caireti lui Caer. Alte diminutive sânt Culuşiă, Culuşucă, 

Lruștii (2), Culiuşca, Colea numai Românii l-uzitează cu această formă (vezi la 

Coleti). Se uzitează şi Niculet şi femenin Niculeta (Gudas, 8,399). 

2. Alalumu. Nume Românesc făcut din cuvântul grecesc ushapa = aur, Cu- 

vânt adoptat şi de Români, căci n'aii cuvântul Românesc aur. 

D). Dimu Dracu, 

1. Dimu prescurtare Românească din Avpuirpos. Alte forme Românești 

sânt Dima, Dimă (=Dzimă), 2litru, Mitri, Biti, Pitu, 2litu, 2letu, Metu, şi 

diminulive Afitruştu, Mitușiii, Tuşiă, Tuşta. Pe Tuștu şi Tuşia Grecii le serii 

Todsas. O altă formă a lui Dumitru este Duma şi Dimar purlate numa! 

de Români. 
- 

2. Dracu= Dracu. Se aude și Daracu. 

E). Scumpu Dracu; (Eroăuzos Agău0s). 

1. Scumpu=Scumpu. 
2, Dracu=Dracu. 

(1) In Satas (Documents inddits ete.vol. 6, pag. 159) este vorba de nişte Fărșeroţi cari 

făceaii. reshoiii împreună cu Venețienii în Peloponez în contra 'Turcilor, Fiind că Vencţi- 

enil se împăcară cu Turci! şi le conceseră şi locurile locuite de Fărșeroţi, aceştia se revol- 

tară. Capil celor revollați eraii Toader Buia (Thodero Bud), Curcudel Clada şi alți, între 

care şi unu Miciu Buşicu. Toţă aceştia erai de aceași naţionalitate (per esser de una na- 

tion, zice textul). Am văzut mal sus că Buieştii ai fost Români, deci şi Curcudel Clada . 

și Buşieu, (vezi despre Bușicu. Satas, Documents înddits, ete. vol. 6, pagina 322 la cuvân- 

tul Busichei, unde sunt menţionaţi mal mulţi Pușiei). Numele Bușiu esistă şi în România 

subt forma Bușilă, , 

2) Culiuşiu şi Culiuşea şi Tuliuşiii şi Tuliuşea se află şi prescurtate în forma de 

Lăușiii şi Liuşsa, pe care Grecil îl scrii Aswbzas (Filimon Şi Awdzas. 4122).
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E). Goga Danșsli, , 

1. Goga și Gogu şi Zioga şi Ziogu și Zioj şi Jarj sânt forme Româneşti prescurtate din Ghiorgu. Diminutive sânt Ghiurghiţi, Ghiţ, Gheorgușiă, Guşiii, Gachi şi une ori Chițu,:care Chițu mai des se face de la Tachi (Tachiţu); se află şi femenin Chiţa. 
2. Dangli. Asinul se zice și Danga (1). Dăngliat și dănglianat însem- nează urcchiat (=asin). Dangli este prescurtat din Dăngliat. Asinul se zice și urcclat, şi după analogia acestui cuvânt şi din danga s'a făcut Dănghat. 

G). Ghiotu Dangli, 

1. Ghiotu se aude numai la Români şi este prescurtare din grecescul Ila- vxpotns, care la Români se face Și Panu și Pană şi Noti. Grecii pe Ghiotu Românesc îl reproduce prin Pibrag și Drotps. Diminutive Ghiutușiii, Ghiutaşiii, Ghiutic ; de la Panu se face Pănuşiă. 
2. Dangi. Vezi mai sus la 1. Goga Dangli. 

II). Belu Carabiuă, 

"1. Beliu şi Belualb; diminutiv Beliușiii, Beluşiă, Belută, 
2. Carabină poreclă dată de la un fel de puşcă ast-fel numită. 

D, Coleţi Fotu-mare, 

1. Coieţi. Vezi mal sus la C). Coleţi Malamu. 
2. Fotu-mare. Românii Tarşeroțy zice Fetu-mare şi mai rar Zotu-mare. Grecii îl făcură Porouăpns- şi mai des după dialectul Grecilor din Epir Poronuăpas. Aseminea Farșeroţii nă Panu-mare, Mitru -mare reproduse de Greci prin Ilayp4paş şi Mrpouâpas. Grecii le derivă de la Pooro-Mipas (Fotu a Mariei), Ilavo-Mâpzs (Panu a Mariei), Myrpo-Mâpas (Mitru a Mariei), dar când daii peste formele Dormuipns, Ilavouâpns, Mtpouăpns (căci la Far- şeroți se aud Peru saă Fotu-mari, Panu-mari, Alitru-mari) (2) forme eari se găsesc în cântecele greceşti populare (veqi Passov pagina 10, nota la Nr. 16), «lunci n'aii încotro. Următoarele doauă versuri dintr'un cântec Fărșerotese dati adevărata derivaţiune : 
AMitru-mari, Fotu mic, 
"Nvcastele vă plâng cu zghic. 
Adecă : Mitru-mare, Fotu-mie, 
Nevestele vă plâng cu boacete, 

(1). Pentru că se aude sunetul danga-danga, când își hate urechile. . (2) In Satas (Documents inâdits ete. vol. 6, pag. 29 și 60) găsim pe la 1465 pe un des- -cendent al familiey Rat; (care era la 1972 căpetenie peste Valahia mare de la Pind) cu nu- mele Afichali Bali Magnus şi el grando. Acest Magnus şi el grando nu poate îi alta ceva de cât mari (=mare) al Zărșeroților, (erati și alţi Rali şi de aceea unul se zicea marc), căci familia Rat, ca şi Bula, erai Fărşerotești. : ! . "Acest Mihali Rati-mari cra în serviciul Vencţienilor în Peloponez cu: Bueștii, Duo șichii şi alții. . .
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Fărşeroţii zic feată mari și fet mari la fele şi Năcăi ajunși în vârstă de mă- 
ritare şi însurare. (Vezi şi la Zribul Fotaţilor de mai sus). 

In Satas, Documents inâdits ele, vol. 6, pag. 200 găsim un Fărșerot 
Alari Olimenti; in Lambrides (2,98) găsim Zjzv-Măpre. 

1). Ghiotu Pantazi, 

1. Ghăotu. Vezi la Ghiotu Dangli mai sus. 
2. Pantazi de la a grecescul Ilavratăc = trăcşti tot-dauna. Acest nume ca și 

(Zijons şi Srtprnos) Zisi şi Sterghiu sânt făcule de Români și numai de e! pur- 
tate. (Vezi la Bajdechi). Numele Românesc Ghiotu fiul lui Pantazi arată că 
Pantazi a fost Român. 

Ii). Băcăţel fiul lui Ciavela (Mzazza-ţfdes). Antoni Băcă, 

1. Bâcă şi bică= pântece. Deci Antoni Băcă== Antoni păntecosul, 
Băâcă se compune dese ori cu alle nume, precum Bică- Jani, Iani- Băcă, 

Băcolani ; Cola-Bdcă, Băcola, etc. La Macedoromâni rar se găsese oameni 
pântecoși, şi unde se găsește cine:va îndată îi se dă porecla Bâc sai Bică. 

2. Băciţel este făcut asifel : din bâcă se [ace băcat (=păntzcos), apoi di- 
minutivul Vetcăţel. Terminaţiunea diminutivă cl o ai numai Românii. Un ne- 
pot al unui mare căpitan Român din Peloponez din timpul revoluţiunei gre- 
ceşti se numia Nichita Stămătel supranumit Turcofagul pentru vitejiile sale. 
Grecii il făcură Sraparshzovhoc. El era nepotul Jui Teodor Colocotroni. Ma- 
cedoromânii fac augmentalivele cu terminaţiunea ontii, onă şi cu ar neaccen- 
tuat, precum: Costa, Costar şi diminutiv. Custarel ; Boţ, Botar; Costanti, Co- 
stântar, ete. Numele Românesc al lui Băcățel, fiul lui Oiăvola, arată că şi ta- 
1ăl săă a fost Român. 

3. Ciavcla. Lui Cravela Suliaţii îi ziceai şi Cruvely. Cuvântul Ciuve îl da 
ciobanii ca nume la cânt numai şi de acolo a trecut ca poreclă şi la oameni. 
Acest nume se dă la acei câni, cari crulese urechile. Se află și Cracela şi 
Ciavelonia (augmentaliv). Grecii scriu Tozâ2))as, Ttatihas și pronunță Cia- 
vclas sai Giavelas, căci nu știă provenința din Cruvelă şi însemnarea cuvân- 
tului Cizcelă (1) 

1). Chițu Ciavela, 

1. Chițu Vezi mai sus la Goga Dangli la 1. 
2, Ciavcla. Vezi mai sus la Băcaţel fiul lui Crasela lu 3, 

MD, Lambru Ciavela, 

1. Lambru. Vezi la Tribul Fulaţilor mul sus. 
2. Ciavela. Vezi la Băcăţel, fiul lux Ciarela la 3. E. 

(1) Un vestit Jfaniat (locuitor din Laconia din Peloponez) numit Panaioti Trupachi a 
fost poreclit Jurgu şi Murgin, zice Gudas (8,496) pentru că poporul numeşte Moăpyzov 
cânele care are culoarea lupului. Vezi la Maniaţi, unde se arată că sont-de origină 
Românească,



30 7 CARAGIANI 

N). Fotu Ciavela, 

1. Totu. Vezi mai sus la Zrilul Fotaţilor. 
2. Ciavcla. Vezi la K. | 

N). Zizuri Ciuvelu, (Fărşeroţii aă şi numele Dzegă, Dzeghea, Dzeghiu şi Ceghiu) 

1. Ziguri şi Zguru sunt porecle pe cari le ai și Românii şi Grecii. Tricu- 
pis (1,314) vorbind de rescoala celor doauă mari comune Româneşti (850 uz- 

„ădat Bhayoronoz6hes) de pe Pind, Săracu și Călăreţii, ne spune că frun- 

tașii lor cari se resculară eraă Costantin Turturi, Protopopul Zguru, Ioan 

Coleti și Ni cola lanicu. Zguru însemnează Creţ, care se zice şi Scălţu şi Câltu, ear 

Ziguri însemnează țap gigănit. Gigănit se zice şi gigărit şi giugărit şi gigurit; 

gigurit și gigur însemnează și castrat şi spân la macedoromâni (1). 
2. Ciavela. Vezi mai sus la K. 

0); Lambru Gușiu, 

1. Lambru, Vezi la Tribul Fotaților. 

„2. Guștu. Vezi la F, şi la A. 2. 

P). Spiru Yoacă,. 

„1. Spiru prescurtare din grecescul Ezopi8wy. 
"2. Toacă. Gudas (2) îl scrie Tâxas. Grecii pe Românescul oa îl serii une- 

ori cu o, une-ori cu a, precum : ani Broascii Tiăwms Mapăoxas (3), Tănase 
Soare Oavions Xopns (4), Comna 'Troacă Kouvâs Tpăxae (5). 

R). Tănase Tușia Boţari, 

1. Tănase. Pe lângă forma Tănase Românii au și urmăloarele forme, pe 
cari nu le ai Grecii: Zanu, Tănuşiii, Nasi, Na ap, Xașiuliii, Nastulea, Șiu- 
iu şi Şt, . 
„2. Tușka. Grecii îl scriă 'Toboas. Vezi la [. 

3. Bifari. În Su'i între familiile din tribul Boţaraţilor este şi aceea a 
lui Gheorghe Boti (Masrtns). Boţaraţii erai scurţi și groși, deci credem că 
numele lor derivă dela cuvântul bof şi bocra, de unde augmentativul Boţar=Voţ 
mare. Romănii ziceai articulat Băţar-lu, nică o dală Boțari sai Boțaris cum i. 
făcură Grecii zicând Ma6rsapqe., Mdpuoc Mzzsapqe. Sufixul augmen- 
tativ Românesc ar îl fac Urecii âpms nu din âptoy, care ăptov este pentru di- 
minulive. Grecii luând sufixul Românesc augmenlativ ar îl făcură și apos şi 

(1) Cuvântul Ziguri și Zuru de proveninţă Românească l-ai şi Albanezii în sens de 
sterp și spân. 

(2) Gudas 8, în prefaţă la pagina w. - -. . ' 
„(3) Tricupis 1.309. . 

„(4) Filimon 3,58-şi 269. 
(5) Gugas 8,357.
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apăs zicând lavorpărapos, "Avapyostapâs; pe Boţar ânsă, ne ştiind că este 

augmentaliv, căci nu înţelegea sensul, îl făcură Mz6roapqs=Boţaris, pe 

când dacă știau că este augmenlaliv lrebuia se-l facă Mzorotpiqs, Masroapos 

sai Mzcoroupâs. Augmenlalivul ar adoptat de Greci şi prefăcut în a pos şi a- 

păs se află mai mult în Peloponez la Maniaţii sai Izaconii de origină Ro- 

mână. (Vezi si la Mănhaţ?). 
„Românii Fărgeroţi zic boţ şi Voci şi boţi şi Aloţ și Mociăi şi loci; de a- 

ceea Bofar se zicea şi Botiar și Boctar (1). Unii din învățații Macedoromâni 
cred că Bociar derivă de la cuvântul boace (==voace, glas), alţii că porecla 
Boţaraţilor le-a provenit de la un gioc de copii zis giocul cu şclengta, în care 

unul întreabă cucumbocă boci ? şi cel lalt respunde: Voci, şi prin urmare că 

Suliatul Gheorghe Doţi (Macrţins) nu se zicea Boţi ci Boci şi că de la Boci se 

făcu Dăciar. Orl-cum se fie, toţi din familia lui Boţari poartă nume de botez 
Române saă cu forme Românești, precuin Zuşia Boţari, Chițu Boţari, 
asi Bofari, Marcu Boţari (vestitul eroă) elc. 
A Botar și Băciar (prefăcut de Greci în Bofaris) se aude foarte des 
în satele Româneşti. Ea se dă la oamenii scurţi și groși. Cilăm pentru con- 

irol nume numai tîpărite. Vezi in Lambride vol. 2. pag. 264 pe Sterghiu DBo- 

(ari din orașul Romănese Aminctu zis de sirăini Meforo. Acest Sterghiu Bo- 
fari dărui oraşului s&ă na!al pentru scoli 188,586 franci. 

4. De la cuvântul of se face şi diminutivul Doţie, boțică. Străbunul marelui 
Căpilan Român din Peloponez Teodor Colocntroni se poreclia Madrotras= 

Boţică, pentru că, zice Filimon, era seurt şi gros (2), pe când mai nainte 

porecla de famiiie a lui Boţică era Ttepulrns (Cerghinis), care este cuvântul 

corchină scris r&ă în greceşte din cauza neințelegerei sensului Romă- 

nesc de autorul Tertzelis, căruia Colocotroni îl dicta memoriile sale militare. 

Tertzetis crezând că este vorba de cergă scrise 'Tţ=prtvns în loc de 'Tâtopri- 

vns; mal încolo însă el însuși zice : se numi ast-fel (adică Tţzpyivne) pentru 
că era mic și negricios>. Strugurele !a Macedoromâni se zice arăpune de auă 

(de la lat. ata), ear la Fărşaroți și ciorchină de au. Nu încape dar nică o în- 

doeală că 'Ttepsivrs este în loc de Cyorchinis. Textul grecere zice . . . Tţepat: 

voit” yin zotoăros, Gea to utapds 43 papubăzpăs. adecă Cerghinei ; se 
numi asl-fel, pentru că era mic şi nrgricios (vezi Qedlupcs K. Kohenorpoovns 

Avira oouăveoy 1îs E). gohîs; pag. 4); ear la pag. 3 se spune că cu nu- 

mele Ciorchină se allă vre o 60 de lamilii in Mesenia din Peloponez, rude cu 

Colocotroni. Filimon (Acziutcy îszopizăy etc. vol. 3, pag. 140) spune că Culo- 

cotroni in acea privincie avea o inrudire intinsă şi avea o influență specială 
asupra nuimiţilor păstori Români (Băzyozatusuov) al acelei provincii, cei mal 

(1) Porecla Bofar şi articulată Bozariu se află în multe comune Româneşii. O ahă 

formă a cuvântului Boţ, Boţi este şi JMoţ, Moi, Aloci, cari şi cle aă [ormele augmen- 
tative Moţar, Mociar, AMăţiar. Se află pe Pind şi o comună. Românească numită Mao 

ciara (Memoire, pas. 8, numrul 45), 
(2) Filimon 3,414,
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indurători la nevoi şi deprinși cu arma (f3yv Zuzetauăymy ovppăvatay > sii Ezap- 
Jia vai Eatppoip tâav Eni ră» heyoutyovy BhayozomEyoy rabrns, zâv pâddov zap- 
zsuzâv îv rais zazovylate 4ai îistrpivoy mată ră Grav). Aceasla esle cauza 
ventru care in timpul revoluțiunei greceşti poporul admirând eroismul lui Co- 
lucotroni îl numia 6 Boyodaszăs sui 6 fashtas ră Bhsyoy, adecă regele 
Român sati Regele Românilor (vezi Ppantis, vol. 4, pag. 131.) Iani Colo- 
rutronă, tatăl lui Teodor Colocolroui, de-și avea numele de familie Boţică şi 
Ctorehină, fu poreclit Kohozozpivns, derivat de la vorpăw zlidră groasă şi 
vos anus. 

5. Aoti Boţari. Noti prescurtare Românească a lui Panatoti. Veză şi la G 
de mai sus 1. 
“6. Jlarcu Boțari (1). 

arcu. Nume foarte uzitat la Romăni.. 
7. Chițu Boţari. 
Ohiţu Boţari a fost tatăl lui Marcu Boţari. Chițu. Vezi mai sus Ia Iribul 

Zărbaţilor. 

8. Nasi Boțari. 

Nasi. Vezi mal sus la R. 

9. Nichita Boţari. 
Nichita. Numele Nichita se găsește loarle des numai la Românii Făr- 

şeroți. Ei pe Nichita îl fac de ordinar Chita şi Chitea. Intr'o familie armato- 
lică Fărșerotească de pe Parnas, numită Panuriă, găsim următoarele nume : 
Grăniătic, Chitea, Nista, Bâcă şi Cacalină (2). Numele Sulaţilor le găsim 
mai mult la Fărşeroți, şi de aceea Macedoromânii nu se înşeală când zic că 
Buliaţil sunt Tărşeroţi. 

$). Dimă Zerva,. 

1. Dimă. vezi mai sus la tribul Zervaţilor. | 
2. Zerua însemnează stânga, şi Zervu stângu. Cuvântul este străin adopiat 

şi de Români și de Greci. Perevos spune că tribul Zervaţilor a fost din satul 
Zervo din Epir, Noi credem că numele Zervaţilor nu-i luat de la sut, ci din 
cauză că erai stângaci, căci mulți Români sunt porecliți zervu şi zerua (3), 

(1) Boţaraţii sânt rude cu Dimă Zerea şi Goga Dangli (Perevos 1,115). 
(2) Gudas, 8,243, | 
(3) Asemenea este şi porecla Ciungu şi Ciuuga la Români şi se află şi în gen mas- 

culin şi în gen femenin. Grecil scrii 'Ladyzas, Cu numele Tafyzas. (Ciungu sati Cionga), 
cum aiă reprodus numele Grecii, ai esistat o familie, care a dat mulţi vitejl căpitani 
şi înainte și. în timpul revoluțiunci greceşti. Din această familie ai fost eroi! Contoiuni, 
Caciantoni, Lepenioti şi Cionga, toți din aceași familie, care se perpetuă încă de la 
1478 şi 1483, când îl găsim în Peloponez împreună cu Venețienii luptând în contra Tur- 
cilor. Familia aceasta purta atunci numele Cinuga Cara-tolla (scris în italienește Zonga 
Caratolla, vezi Satas, Documents incdits relatits ă histoire de la Grece an moyen âge 
vol. 6, pag. 161,183,200. Pouqueville, voyage, vol. 5 pag. 419,438 scrie pe 'odyzas Zongos.) 

Aici este bine să se cetească şi următoarele spre mal mare lămurire : Porecla Zerru=
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T). Diamandi Zervu, 

1. Diamandi. Românii nu zie Diamandi, ci Diamandi cu accentul pe pe- 
nultimă. Dimă Zerva, Tușta Verva și Jiamandi Zerva sunt fraţi, deci au 
ost Români, căci Tuşia şi Dimă sunt nume eselusiv Românești. 

U). Diamandi Dimă, 

1. Diamandi şi Dimd. Vezi mai sus la T. 
$ 9 . 

V). Dimă Nasta, 

1. Dimă. Veză mai sus la T. 
2. Nasta. 
Aasta prescurtare Românească din "Avaotăsto ; se zice şil Nista și Iasi ete. 

vezi şi la R mal sus. 

. 

v). Nastuli Panu-mare, 

1. Nastuli şi Nastuliu sunt diminutivele lui Nasta. vezi la 'T. 
2. Panu-mare. Vedi la |. 

Y). Nastuli Lepi. 

Î. Panu-mure de mai sus avea de fii pe Nastuli ; aiel un alt Nastuli are de 
tată pe Lepi. Cuvântul Lepi şi Lepe este Albanezese şi însemnează poftim, 
aud, când respunde cineva la o strigare. Se vede că Lepi zicea des auz şi s'a 
poreclit cu poreclă Albanezească. 

Z). Diamandi Malamnu, 

1. Malamu. Am văzut mal sus un fiă al lui A/alamu numit Coleţ, diminutiv 

(stângu, stăngaciă) se aude şi Ciunga şi Cioanga şi Cionga. Când dar zicem : Domnul 
Zerea, înţelegem : Domnul cu mâna cea zerca; asemenea când zicem Ciunga saă Cionga; 
înţelegem tot mâna. 

In Satas (Documents insdits relatifs a Phistoire de la Grâce au moyen âge, vol, 5, 
Pagina 17 şi 18) găsim ambele forme : Frâncu Zercu, scris Francisco Serro la pag. 19. 
apol Andrea Serco, tot la pagina 19. Aseminea găsim în Satas Zongo și Zonga în loc 
de Ciongu, Cionga. Pereros, ca se esplice numele tribului Zercaților, găsi cu cale se-l 
facă că veni la Sull de la satul Zero; atunci ar trebui se “admitem că ori-cine se 
numește Zercu, Zerva este din satul Zero. | 

Macedoroinânil la ori-ce nume masculin de botez sati de poreclă ai obiceiă de a 
pune, când vor, la fine terminația ca saă a, fără se schimbe vocala precedentă e şi o 
în ca şi oa, precum se face de renulă ; csemple: Mitru, Mitra şi Mitrea; Tuliu, Tulia, 
Tuşiu, Tuşia; Guşiu, Guşia; Bușiu, Buşia ; Tegu. Tega şi Teghea şi Tegea; Liuşiu, LI- 
ușia; Bulu, Bula; Ghinu, Ghinea; Manu, Mana și Manea; Panu, Pana şi Pană; Noti (pre- 

"scurtare din Panaioli sai din lanoti), Nota şi Notă; Biru, Bira, Buru, Bura şi Bură; 
Astosas dar şi Atdaas şi Atojaas, pe cari le-am văzut mal sus, sunt Ziușiu (prescurtat 
din Tuliușiu, de la Tuliu) făcut Liușia după regula de mai sus.
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Românesc al lui Colea, formă Românească a lui Nicola. Deci și Diamandi, [ra- 

tele lui Coleţ, a fost şi el Român. 

AA), Pascu Lala, 

1. Pascu este prescurtare din Pascal. - 
2. Lală este cuvânt Turcesc însemnând unchii, moș. Grecii lăcură din el 

os cu accentul pe ultimă, Românii Lelă aceentuat pe penultimă. La Chițu 

Pascu Zarlă (BB) vom vedea că Puscu a fost Român. Porecla Lâld o poarlă 

mulți Români. Românii din Turcia şi Grecia n'aii cuvântul moş şi în locul 

lui pun pe lală și zic : lala Juni, lala Gheorghi, lala Dimă, lala Dimu ; Grecii 

le reproduc prin ţepotăyyms, Tiponoavns, eportiuac, “fspodîoc. Pe ar- 

matolul State Ghevrodimu (Er40gs “epn5iuos) Românii îl cunosc cu numele 

State Laladimu, 

BB), Chițu Pascu Zarbă. 

1- Chițu. Vezi mai sus la T. 

2. Pascu. Vezi mai sus la AA, 

3. Zarbă şi Zarpă şi Zurmă este o poreclă Românească egală cu Danga, 

despre care vezi mai sus la S, 2. 

Se află și Zărmân, pe care unii îl fac German. 

BB). Mitu Cocul, 

1. Afitu. Vezi mal sus la Tribul Papalanaților. 

2. Cocal este cuvânt grecesc (z6zwa)oy==0s). Porecla aceasta o dai Ro- 

mânii la cei cari tuşese des, când le zie sai carnax sai cocal (adecă os în găt- 

legiă). Dih nuraele Românese J/ițu se conchide că și Cocal a fost Român. 

DD). Custa Macu, 

1. Custa. Se aude rar Custa în loc de Costa şi Costra. Pe lângă Costa şi 

Costea Românii ati pe Cota, Cotea, Coclu şi diminuliv Coceac şi prescurtat 

Ceacu și articulat Ceac-hi. 
2. Macu poreclă Românească de la planta mac. 

EE), Chiţacu, 

1. Chiţucu este diminutiv Românesc lui Chițu; car Chițu este prescurtat 
din Zăchițu sai din Gheorghițu. 

! 7 

FE). Mitru Vaia (1), 

1. Numele Vaia se aude mai mult la Românii din Aspropotan din Tesalia. 

Vata însemnează ramurile ce se dai la biserică în Duminica Floriilor. 

(1) Vezi Pouquoville, voyage, vol. 8,222. Pios Dătas.... ov "Age (= Provincia Ro- 
mâncască Aspropotam) 2zhrpwsazo. Puia credem a fi grecizarea cuvântului Bula, căci 
pe Ghinu Vala alurea îl găsim Ghinu Bula.
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„GG), Panu Şenu, 

1. Panu. Vezi la G. 
2. Şehu şi Sefu şi Ștefu este acelaşi nume, prescurtare Românească din 

Srâeavyos. Se află şi T'ani, la Români numai. 

JI). Dimuleu, 

1. Dimulea este diminutiv Românesc lui Dimu ; se zice şi Dimuliu şi Di- 
îulea, precum de la Tegu se lace Teguliu şi TZegulea şi Guliu şi Guli şi 
Gulea, pe cari Grecir le serii I'65dqs și Fobhas. 

I1). Liona Păduliit, 

î. Este scris de Perevos Avas Ilavzo5)ne. Românii ai un nume special lor 
pe Jhliu, din care fac augmentativul Milionră şi AMilioni, şi prescurtat Zioni 
Și Ilond. Pe aceste Lioui și tonă Grecii le seriă Avns şi Avas. (vezi la 
Hristu Îilioni.) 

2. Ilavzobhms este Păduliii (1) „căci pe d Grecii îl scrii cu vc, precum Necd- 
xac = Duca. Păduliă trebue se fie Patulii sau prescurlare din Pantazuliă, de unde Pantuliii, Păntuli, care este mat probabil. 

II). Liușia rudă cu Mristu Puliu Guşiu, 

1. Lușia este prescuriare din Tuiiuşia, diminutiv lut 'Tuliu sati 'Pulea. Grecii il scriă Azosag și Anobsac, ca și pe Ciuveli 'Tozii)as, și pe Tușia Teboac, ” 

HI), Fotu Bidiviiă, 

Î. Bidiviii este cuvent turcese însemnând cal scurt şi iute. L-ai adoplat Românii numai, şi ai făcut din el și cuvâniul Bidivan, care se aude la Ro- 
mâni ca poreclă, Filimon, care elinizează unde găseşte nume Româneşti, l-a 
făcut şi pe acesta Îl+9 "piwos (2). 

(1) Nu credem se fic tot același nume cu cel amintit în Anna Comnena, Îl. X.: 10, 
ÎlovâDov sos txazizuy ză Boy, Aicl Păduliă poate fi diminutivul Ii Pade (=șesj, In Jos. Lad. Pic (Zur Rumănisch-Ungarischen Streitfiage. Leipzig. 1885, pagina £5,46,47) 
găsim la Români! din Serbia și Albania articolul lu cu forma o şi 1ă; între uumile 
citate de D, Pi€ găsim și pe Jiuiu, care se află Doilo şi Doila în forma articulată ma 
cedoromână. D. Pic dă şi pe Ilovyâihos făcut după analogia celor de mal sus. Not 
credem că Îl4u5iău are nominativ Ilusăiăas, care Ilovăidaş este făcut din Pude, de unde 
Padilă scris grecește Ilostidas, 'Tot așa și Boilă nu este în loc de Boilu, ci în lo: de Bvilă, 
ca la Arăpilă, Burilă, Bușilă. Sulixul ilă se află foarte des la Macedoromân!. Âst-fel 
ca se cilez un esemplu dati pe sdsimache Lutilă din salul Cărpeni .(hezzev)) din Pelce 
ponez (Filimon 3,10), 

(2) Filimon 42.
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LL). Pantazi Dotu, 

1. Pantazi. Vezi mai sus la Gliotu Pantazi ]. 

2, Dotu şi Dotă. Vezi mat sus la Tribul Pantazaţilor. 

ML). Năstuse Căscari, 

1. Căscari este infinitivul căscare luat ca nume şi făcut poreclă. Perevos îl 
scrie K&ozapma. Oaltă poreclă este şi Kfow&prs (= Coseari==Coţeari= 
Coţear), care se aude în unele comune Româneşti, 

NN). Căciubeliiă, (tată) acestul Căciu-Deliă servi subt un vestit armatol numit 
Bucurală, Pouqueville, regânâr. vol. î, pag. 127—128). 

1. Câciubelii este compus din Câciii şi Belu saă Beliii. Beliii se aude 

şi Beli,ca la teii, teă, meiii, met, ete. Perevos îl serie Ka râu z£A me (1,142.). 

Mz la Greci este egal cu d pentru numele sirăine; deci pe Câciubeli(ă) îl făcu 
Câcibeli neşiiind sensul lui câcti la Români. Vezi despre câciu la Cactantoni 

şi la Lambru Cackout. Credem că Câciubeliii a fost din familia lui Carabină, 
unde găsim pe Baliu Carabină şi pe Belu Carabină, despre care vezi mai 
sus la tribul Carabinaţilor. 

Se poate insă ca numele Kacţiu.zehms' se fie diminulivul unui nume po- 

reclă Căţimbă, de unde Căţinibel, Căţimbeliii şi Căţimbeli. 
Un alt nume compus cu Belu sai Belu este Carubeliii, Carabela. In. Pas- 

sov (1) găsim cu acest nume un armatol român dintr'un sat din Peloponez 

numit Brebeni. Acest, armatol se numia Zănase Carabelii şi se uni cu ar- 
matolul Jani Bucutală în contra Tureilor (vezi la Jani Bucusală). Pe acest 
Tanase Carabelii îl găsim scris Ka panzehâc. 

00). tolea Dimitri, 

1. Colea. Vezi mai sus la C), Coleţi ialamuu 1. Acest Colea Dimitri îl găsim 
scris şi Coleo- Dimitri (Perevos 1 15). 

PP), Ianachi Lachi, 

1. Lachi este prescurtare Românească din Mihalachi, precum Lecu şi Leca 

din Alezi. Românii insă zice Lecu şi Leca, pe când Grecii zic 'Ad&roc. Lachi 

poate se fie poreclă şi de la un gioc copilăresce cu arșicii numit duti lachi, 

dar nu credem. 

RR). Iani Peponiii, 

1. Peponiii este pepene. În grecește numele lui Iani Peponii îl găsim Terms 

Ilez6ms. Porecla o ai şi Grecii. 

(1) Passov pag. 12, cântecele 11—12,.
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SS). Gheorghe Calispâra, 

1. Calispera este grecescul 4 'oztpa—bună seara. O asemenea poreclă 

sa dat unui Român din comuna Avela de pe Pind, pentru că în loc de bună 

scara a zis calispera într'o adunare, 

TT). lani Lefcă. 

1. Lefcă este cuvânt grecese adoptat de Români şi insemnează plop nalt şi 

“ supțire. Macedoromânii n'a cuvântul plop. Pouqueville îl serie Lefhkes, dar 

mi se pare că a scris Lefk?s în loc de Labis, pentru că lista ce dă, o ia de la 

Perecos (1,71), şi la Perevos nu găsim Aebans. Ori cum la Români găsim po- 

recla Lefcă, la Greci însă A<bzmc trebuia se fie Asbras, căci poporul zice 

3) Aebwa, şi nu se aude asifel de poreclă. Românii pe cei lungi îi poreclesc 

Lefcă şi Ciun, care ctun este o prăjină lungă şi supţire, pe care se înlind hainele 

spălate ca să se usuce. Porecla Crun o găsim şi la Românii din Peloponez. 

(Filimon 1,202 jos). Să nu se confunde Cam cu Cion şi Cronă, care în- 

seamnă privighitoare, poreclă care se dă la cel vorbareţi, nici cu Conti şi 

Şionăii, cari sunt prescurtăr! din Căclonti, augmentativ lui Câchii în sens 

de asiu, 

UU). Tanase Ciăcal, 

1. Orăcal este numele unul fel de lup, ce se află în Grecia. Porecla Crâcal 

se dă la cei cari fac mare larmă şi strigă ca Ctâcalii; căci Crăcali strigă 

noaptea adunaţi mal mulți la un loc şi strigătele lor seamănă cu strigătele 

de copil mică mulţi, cari plâng toți de-odată. Grecii zic %a Ciacâli şi plural 

ză Cracâlia, pe când Românii zic un Crâcal, mulți Ciăcali, adecă cu accentul 

mal sus de cât il pun Grecii. Prin urmare porecla este Românească, și de a- 

ceea Perevos il scrie în forma Românească Tiâuahmns. 

VV). Ceala (Tas). 

1. Ceala. Acest cuvânt nu esistă la Macedo-români. Credem dar că Perevos 

prin sunetul rţa a vrut să reproducă nu pe cea, ci pe fa, căci şi pe ţ şi pe 

ce şi ci Româneşti le reproduce prin zţ, pe când alţii fac şi mai mare confu- 

ziune în cărţile lor scriind pe £ şi ce ci acu cu 75, acu cu sţ fără nici o regulă, 

„căci nu cunoștiaii cum le pronunță Românii. Ccala dar scris fala înseamnă 

ceva la Românii din Turcia şi Grecia. Sucitorul la el se zice şțală şi fală şi 

dati această poreclă la cei neastâmpăraţi. De la Ceala se vede că s'a lăcul un 

alt nume-poreclă Cealtra, care se aude în unele locuri. Căciala esistă poreclă. 

- Din analiza făcută mal sus se vede clar că avem a face cu Români, când 

este vorba de Sultaţi. Am insistat poate mai mult de cât trebue ; dar fiindcă 

chestiunea şi rezolvarea acestei chestiuni poate ajuta și la rezolvarea altor 

chestiuni istorice, de aceea cred că n'am abuzat, ci din contra îmi pare rii 

că n'am la indemână mai multe probe,
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Listă de numele contribuabililor comunei Româneşti AVELA de pe Pind 
de la anul 1824, 

Și ca să avem un punct de comparaţiune între numele Românilor din tri- burile Fărşeroteşti , din care face parte Suliaţii, dăm aici o listă de vre-o 362 de nume de familii din Comuna Avela de pe Pind, comună neamestecată de seculi cu nici un alt neam, căci încuscrirea cu alle neamuri este oprită pre- cum și admiterea de alle neamuri de a se așeza în ea. Aceaslă listă o tran- scriem dintr'un registru, în care figurează numele contribuabililor din cilata comună pentru anul 1824. Transcrierea sa făciat întocmai (numele sunt scrise cu lițere greceşti, căci pe atunci toţi seriaă cu litere grecești). Avi le-am aşe- zat după şirul a'favetic) : 
«1824 August 13. Insemnez socoteala lui Ziană din catastihul său : 

  

  

Alexi Muşiă | Cara-Miciu. 
Alexi Paciurea Cova 

. Alexi Muraili Cutăva 
Alexi Piahă Carajani Bardă Ulea 
Asprangat Caralani Mociulea 
Avrvanitoiani Cara-Nieu 
Baba-Nicu Cociu Camari 
Bazuchi | Calţoni 
Bârcă Curcubel. 
Bubulică " Ciumetă. 
Bechia |. Caliva Mană 
Breşiu | Caciamae 
Buşiu Fiştă Cacalosi Hagi-lani 
Bușiu Gorcială Cușeu, 
Buştiu Săndichi Costa Lacă, 
Buşiu Fagu - -Cara-Stamu, 
Bușiu Dimurtu Caraiani Ghiotu 

" Bugiu Șiugiuchi. Chircu Bagăa. 
Buștu Cutroci Cucurină, 
Buşiu Mustacă. Chiriani Dami. i 
Bușiu Coscari ” Caratani Dadâmi. 
Baba-Nicu Vergu. . Carantim Dadami. 
Barberi Culuşiu Iani.. 
Bironă Pupu. | Chiriţă Câpa 
Bardă Nicu Coliu Câpâ 
PBagăa Slugeru Caca-lani 
Caciuperi Circeli 
Căceală Ciuciulică. 
Cociu Șiomu Dimu Caranicu
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Dimu Ciubani 

Dimu Buru Nicu 

Dimu Gogu. 

Dimu Paciurea, 

Dimu Șilumbi. 

Dimu Diamândi. 

Dimu Bărdeşiu 

Dimu Cărckupi 

Dimu Șiamandani 

Dimu Cucuţeli 
Dimu Betula 

Dimu Gorciali 

Dimu Tică 

Dimu Cuşiu 

Dimu Gableţa 
Dimuli Curcubeli. 

Dimuli Cucolu 

Dimă Mişiu Mustacă. 

Dimă 'Tocică 

Dimă Niclu Manea 
Dimă Tafechi 

Dimă Mănaţi 

Dimă 'Tegu Ghiotu. 
Dimă Dagăa 
Dimă Nolă 
Dimă Marlu 

Dimă Vela 

Dimă roni 
Deli-Ghiorghi 

Deli-Sgâru 
Dimachi Murati 

Damaşioti. 

Dascal Postolică 

Dauti 

Delfini 

Didu Papa-Slerghiu 
Duli lanotu 
Gheorghi Dimu 

Gheorghi Docu. 

Gheorghi” Dasiu. 

Gheorghi Lihnari 

Gheorghi Şefu -iani 

Gheorghi Ceăpar   

Gheorghe 'Tricălioti 

Ghlorghi Himona, 

Ghiorghi Diunisi 

„ Ghtorghi 'Țaenachi 
Ghiorgu lana 

Ghiorghi Veru 

Ghiorghi Bechiri 

Ghiorghi Panaioti 

Ghlorghi Notă 
Ghlorghi Piahă 

Gucea Buru Nicu 

Gucea Paciurea 

Gucea Ciumari 
Gucea Căprari 

Gula Pihă 

Gunari 

Gachi Saulo. 

Ghita Zagori 

Ghizari 

Ghiota Ghiairu. 

Ghioti Cara-Sterghiu 

Ghiota Beta 

Ghiota Caleșea 

Ghiola Străcănela. 

Ghiola Brahu. 

Ghiota Bechiri 

Ghiotu Cacatosi 

Ghiotu Ilaidută 

Gogu Hagi-Simu 

Gambeta. 

Gambiţa 

Hagi-Pavlu 

Hagi-Chiriţi 
Hotos . 

Hamzu 

Ilroni Cruuclă 

Tani Caţohi. 

Jani Ticiu 

Jani Zagari 

ani Exarhu 

Jani Cearceani 
lani Buru Nicu 

Iani Barda Ulea,
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Iani Caracosta 

Iani Zamani 

Iani Galbeţa 

lani Bucuvală 

ani Baracu 

Iani Bidivan 

Iani Babichi 

Tani 'Tuliu 

Iani Cuţumartu 
Iani Tulică 

Iani Păndermă 

Iani Tulea 

Iani Șumbi 
Iani 'Toli Ilia 

Iani Ilia 

Iani Cavachi 

lani. Ceapar 

lani Geagea 
lani Cionu 

lani Baldtună 

Tani Boţu 
Iani 'Toli Bărdeșii 

lani Colţidă 
lani Tegn Bărdeşiu 
ani Manea 

lani Zagori 
Tani Hagi-Nicola 

- Tani Mănaţi 
Iani Papa-Mihu 

Iani Bechiri 
Iani Papa-Alexi 
Iani Hălaciu.. 
Iani Belmeză 

Iani Piahă 

Iani Ghizari 
lani Zarmă 
lani Saulo 
lanotula 
Jioga Culu-Ștnpă 
Jioga Spilioti 
Jioga Bezu 

Jloga — 

Jioga Fusi 

I. CARAGIANI. 

    

Jioga Tucă 

Jioga Șiugiuchi 

Jioga Caciavani 

Jioga Hăsapu 
Misiu Murati 

Mbalomenu 

Miga 

Mitri Exarhu 

Muşiu Pașali 

Mişia Ciumani 

Mitri Marudi 

- Mitri Rusi 

Mitri Paisi 

Mişiu Papahagi 

Mitri Căţimbă 

Mitri Mucană 

Mitri Pavlina 

Mitri Vasili 

Mitri Zagori 
Mitri Conomu 

Mitri Hroni 

Mitri Bagiia 
Mitri Gucia-Mane 

Martu Cara-Dimu 

Martu Calpachi 
Martu Ramandani 

Martu Hârta 

Martu Hălaci 

Mărtică 

Martu Câpă 

Martu Sducă 

Martu Piștali 
Mișiu Păndermă 

Mișiu Ianiţi 
Mişiu Câciu -Iani 
Mişiu Ceal&ra 
Mişiu Lia 

Mişu Bârcă 

Mișu Tucă 
Mişiulea Hagi Mişioti 
Masturulea 

Mastureca 

Mănachia
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Martu Natra 

Mane Şafarica 

Mamuchia 
Mană Gableţa 
Memu 
Muzacă Șiomu 
Malu Bagia 
Nulă Murati 

Nulă Dală - 
Nicola Bira 

Nicola Muşiu 
Nicola Ceaicu 

Nicola Rizachi 
Nicola Guviţă 

Nicola Zunirli 

Nicola Gocku 

Nicola Dina 

"Nicola Derpani 
Nicola Căciavachi 
Nicola Lupa 

Nicola Veru 

Nicola Druguti 

Nicola Conomu 

Nicola Dadami 

Nicola Deli 

Nicola Sămără 

Nicola Guliţu 

Nicola Șugiuchi 

"Nicu Docu 

Nicu Exarhu 

Nicu Tanaşiocă 

Nicu Toscă 

Nicu Rizu 

Niciu Halili 

Nicu Zagori 

Niciu lanota 

Nicu Colţidă 

Niciu Hagi-laprachi. 

Nauni 

Nota Balu-Dima 

Nota Gociu . 

Nola Sundu 

Papa Ghiorghi 

    

Papa-Diiăitri Virguliţi 
Piacică 
Peţa Biâuă 
Piciacă 

Papa-lani 

Papa-Dimitri Dami 

Perdichi 

Papa-Diraiuri 
Peșli Peti 
Pacă Ramandani 

Păcea Tafechi 

Plahuri 

. Puliu Malina 

Pullu Bălțu 

Puliu Dănaca 
Panaioti Vasili 

Rundos 

Rizu Caţichi 
Rizu Şaguna 

Ruza Siru 

Roşiu Zagari 

. Șlomu Baghiofi 

Siomu Bulă 

Sterghiuli 
Strâmbali 

Spiru 

- Simu Plina 

Simu Șaguna 
Toli Dimu 

Toli Docu | 

Toli Zagari 

Toli Mociu 

Toli Tașiu 

Toli Fiștă 

Toli Arvanili 

Toli Bezu 

'Toli Nepotu 

Toli Cuculeli 

Toli Zamani 

'Toli Epu 
'Toli Curcubel 

'Toli Dâmali 

Toli-Bușiălengă
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Toli Buzbuchi | Tegu lanotă 
'Toli Mana Tegu Cutrulă 
Toli Manafi Tegu Ziambu 
Toli Iaciu |. Tegu Zisula 
Toli Sdraliu Tegu Fulă 
'Toli Tegu-Ghioti Taciu Cundu-Sterghiu 
Toli Gota Tabachi 
'Toli Papa Sterghiu 'Tasi Cati 
Toli Dadâmi , Tasi Sducă 
Toli Ziambu * | Taşiu 'Toni 
Tegu-Simu Cali _“"Triealioli - 
Tegu Păplăcă .. — Tuzluchi 
Tegu Maciacă Tiea Brahu : 
Tega Ghioti i 'Tufa Bechiri 
Tegu Gașiavela — 'Tragu-Dina 
Tegu-Dimu Ciaselontu Țiri Bura 
Tegu Țucnida . Tanasi Licu-Ghiorghi 
Tegu Ciapărar | Taşiu Sandu 
Tegu Ciuturi Tachimi 
Tegu Geâgea _ Tarapoci. 
Tegu Hagi-Nolă - 'Țirlingă 
Tegu Șașamuti Vasili Sachelari 
Tegu Panu ” — Vlahu-Dimu 
'Tegu Iani-Tafechi Vasili Străcănelă 
Tegu Lacă Vulioti 
Tegu Belu Ziană > 
Tanasi Tanașdză Ziană Papa Sterghiu 
Tegu Belmeză 

Din numele de botez şi.de poreclă de mai sus constatăm: 
1. Că sunt unele greceşti saii cu formă grecească, precum : 

A. Greceşti: 

Asprangat (spin alb). | Licu- Gheorghe (Gheorghe- Lupu). 
Lihuari (lampă). Derpani (coasă, seceră) 
Perdichi (păturniche). - Cundu- Sterghău (Sterghiu Scurtu). 
Românii in contact cu Grecii vorbesc limba greacă tot așa de bine, precum 

vorbesc și cea Albaneză în contact cu Albanejii; de aceea dese ori formează 
porecle din aceste două limbi; ast-fel zic : tirufaă (sbpn-eăyos = măncător de 
brânză) la copii cari mănâncă lapte, smântână, dulceț etc, ascunse de mamele 
lor; tihi-laiă (s5/n== noroc şi laiii-negru) la cel nenorociţi, Tragu-Dina (spd-ţos= 
țap, Dinu= Constantin); Zragu- Dara (zpăos=—ţap, Dara (nume proprii). 

Cundu-Sterghiu de mal sus nu esle de la grecescul zovyrs—scurt, ci de la 
un nume Homânesc Condu, Condi, Condea, şi fiind că o neaccentuat pretu-
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lindeni se face u, Condu în compunere și ca diminutiv perzând accentul de 

pe o se face Cundu; precum Condu lani=(undu-lani; Condu,Sterghiu — Cundu- 

Sterghii; Condu, diminutiv = Cunduşiă. Cuvântul Cunduştă însemnâză și scur- 

teică bărbătească. Mulţi Români poartă și porecla Cundur; ast-fel în comu- 
na Romănâscă Blaţa (semigrecizată) din Macedonia se află o lamilie Romă- 
nească zisă a lui Ianachi Ceara Cundur. De multe ori €nsă Condu în com- 
puneri cu nume de bolez sai de poreclă este cuvântul grecesc zovrăzz=scurt. 

Grecii din zovrbs fac Kovyzezevhos. Când dar găsim în loc de Kryrâzovhos nu- 

mele Kov:6os6â0b)os, atunci este făcut din Romănescul Cundușiii, nume pe 
care numai Românii îl poartă şi profesorii patrioţi Greci îl elinizează facendu-l 

Cunduşapulos, și fiind-că Cundu de la Cunduşopulos nu este de tot grecizat, 

apoi il fac Koyeos4zohos, adecă Contuşopulos. Un văr al marlirulul în revolu- 
țiunea Greacă /anase Ducu se numia anton Cunduşiii, elinizat în Candușo- 

pulos (Filimon, Anztutoy tstogtzăy ete., vol. 3 pag. 85; Tricupis, vol. 1 pag 204). 

Revenind lu cuvintele de porecle la Români făcute din grecește, trecem la 

cele cu lormă grecească, precum : 

B). Zriculioti (Tprrzmdotns) = din orașul Tricala din Tesalia. 

Zugori. Provincie din Epir de 44 de comune altă dată toate vorbind limba 

Românească, ear acum unele de tot grecizate, altele semigrecizate saă pe cale 
de a se grecizu, și 1] numai persislând în limba Românească. 

Arvanito-lani = lani Albanezul. 

„Îvtanită =: Albanezul. 

Muraili = Peloponezianul. 

Spilioti = din satul Spillă (grecizal). 

Românii espalriaţi şi reveniti în patria lor, sai Românii cari vin din alte 

sate Româneşti și se aşează într'un sat Românesc, sunt poreeliţi cu numele sa- 

„tului de unde vin sau cu numel2 ţării de unde vin, deşi sunt Români; ast- 

fel zic: Iani Roşii Grec-lu (= luni Roșiu Grecul), Jani Roșiu Arbines-lu sai 

Arvanit-lu (= lani Roşiu Albunezul sai Arvanilul) ete. 
2. Numele Buşiu şi Buşicu, Tegu, Zeya (prescurtat din Sterghiu), Ghtoiu, 

Ghiota, Ghioti, Noti, Nota, Notă, Manu, Mane, Mană, Jana, sunt foarte dese 

şi naţionale la Români; aseminea Mănuşiu, Mânac, Mănacbea, Mănuţ, Mănuz, 

Male Mănaia. 

3. Numele Jan: este aseminea foarte des şi în esces utâl la Români cât și 

la Greci. 

+. Dimu, Dima, Dimula, Dimulea aseminea sunt dese la Români, precum 

și Dimeca, Duma, Dumar. 

5. Dim (pronunţat Dzimă) este nume naţional la Români şi niciun alt 

neam nu-l poarlă afară numai de vre-un Român grecizat, precum si Româ- 

nii Zagor.şă grecizaţi sai semigrecizați. Se află des numai la Români şi Dzi- 
mu bu, lăcul din Dină Murtu, nu Martu. - 

6. Mitu și Jișulea, Iichu, Acu, Niciu, Martu sunt naliuua'e lu Români. 

7. Musa și Cuşiu şi Cuşcu sunt numai de Români purtate.
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8. Mitri, Dlitra, DMitrea, Aitruşiă, Mitriţi, Mitraţ, Truţ, Triţ, Triţă sunt nu- 

mal Rom âneșşti. 

9, Jioga (= Zioga), Jiogu, Ioga, Gogu şi Goga sunt numai Romănești 
10. Simu și Șromu și Simulea, Șumila, Sumilea sunt naţionale la Români. 
11. Veru şi diminutivul Veruşiu, Viruşiă , Veruşi şi Viruși sunt numai de 

RH omâni purtate. Vârul (căr primar ete.) se zice la Macedoromâni Ver, Veru, 
care se ja și ca poreclă. Adever la MaCednromâni se zice : de-a-veru, 

12. Vergu şi Virguliţi (nici o dată Vergulici sai Vărgoliei) sunt numai la 
Români uzitate. 
„13. Un nume naţional la Români este și Ironi, de şi pare a fi din grece- 

scul modern p6voc=an. 
14. Biru, Bira, Bironiu (augmentativ ca şi Bironi, Birâna şi Bironă), Buru, 

Bură, Bura se aud foarte des şi insemnează şi ziteaz. Din Buru se face Bu- 
rilă, Burilu, Buracu, Baracu, des auzite la Români. Se stie că latinescul bonus 
în vechime se zicea Durus in sens de viteaz, ca și grecescul c'fadăs, care la 
Omer are sensul de viteaz, 

15. Tuhu Tula, Tulică, Tusiuşu, Tuliușea şi prescurtat Liuştu, Liuşea, 
Tout, Tolu, Tolea, Tolă şi compuse : Cara-'Tolu, Cura-Tolea, Cara-Tolă, toate 
sânt numai Romănești. 

16. Mihu şi Aliha (prescurtate din Mihali) numa! Românii le ai subt această 
formă. 

17. Roşku și «Roşia, Rus şi aRus, Rusa şi ahusa se aud des. Buza ânsă 
și Poza sunt mai rare. 

18. Rizu și aRizu, Riza şi aRiza sunt Romăneşti, de şi par a fi din gre- 
cescul fiţa =rădicină. 

19. Belu şi Peliu şi Beluşku şi Beluşca şi Beliuşiii și Dettuşea, şi i prescurtatele 
Liuşiu, Lăuşea, Luștu, Lusea sunt naţionale la Români. Ihuşiu și Lăuşca sunt. 
bărbăteşti, ear Luşea este femeese foarte des auzit, numai ânsă la Homânce. 

20. Precum dela Biru se fac augmentativele Bironiii (=Biroii), Bi- 

roni, Bironă şi Birna, tot așa și de la numele propriii Jiu fac Macedoro- 

mânii Milionia, Milioni, Milionă, Miliona, şi prescurtat Liontă, Lion), Lionă 

şi Liona; aseminea de lu Oruwelă fac Cimvelontii, Ciavelont, Ciavelonă, Ciave- 

lona; idem de la Câlțu şi Câlta, Calţoniii, Calţon:, Calţonă,,Călţona, Zon:, Zonă. 

21. Puliu (==puiu) aseimine este poreclă naţională la Macedoromâni. Din 

Pultu se aud și augmenltalivele Păliar şi Pularu (= Pitar, Pularău), 

22. Coscari, Coscar, Căscari, Cuăscâri, Căscar se aud des. Coscar şi Că- 
scari credem că sint Coţcar, Coţcari. 
23. Numele Parkurea s'a făcnt ast-fel : din Pacă, Pachi (care insemnează 

pace) se face Păcea, de unde Paciurea. 
23. Cuvântul Câctu și Cactu şi Câcia se află des cu nume de bărbaţi, pre- 

cum, Caciu- Peri, Caciu-.Macu şi Cacia- acu, Cacia- Vachi, Cacia-Vani (care 

poate fi derivat de la Caciu, de unde Câciav, de unde Caciazân (augmentaliv), 
Cuciu- Blu, Cucku- ant, Caciandon: (din Caciu-Andoni). Câciu în dial. Ma-
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cedoromân insemnează asia, când este simplu. De aici credem că s'a făcut 

și porecla Căcală, şi prescurtat Ceală şi ausmentativ Cialera. 

24.*Tocku şi Toci şi Tocică şi Tocică și une-ori Loscă se aud, dar nu așa 
dese. , . 

25. Cociu şi Cola și Coceucu şi prescurial Ceacu sint naţionale la Români. 

26..Curcubel, Curcudel, Curcili, Curciţă, Curcutacu, Curcuţachi sânt 

porecle pentru 6meni scurți şi groși, ca şi Doțu, DBochu, Boţi, Docă, Mociu, 

loci, Jloţu, Moţi. Curcubel insemnează scurt și gros din causă că se face de 

la cuvântul curcubetă (lat. cucurbita) = tideă sai dovleac gros. Din Moc'u 

se face şi diminutiv JMauckulea. 

27. Numele Câpă este prescurtat de la Căpățină ; şi el se compune ca şi 

câcxu, precum Câpă — Gheorghe, Câpâ—lani, Câpă-Sterghiu. iirecii le repro- 

due prin Kazoebpirs. Kozoiăwrrs, Kazosrtpintos. 

27. Numele Cedpar, Ceapăâra, Ceapărar sint augmentalive insemnând ceapă 

groasă sa mare; se dau ca porecle ca şi Câpă de mai sus. 

28. Numele Peţi, Peta, Petă, sint prescurtări din Lănmbetu, Lămbeti, Lâm- 

Vetă ; ear Lambclu este diminutiv lui Lambu, care este prescuriat din grece- 

scul Haralambu. Din Peti şi Pula cari se aud şi Pţi şi Pela se fac următoa- 

rele : Pictac, Piciacă şi Picea, care se aude şi Pişea foarte des; apoi pore- 

clele Pical, şi Piţali, şi din Picca şi Pişea se face Pişca, Pistali. 

29. Porecla Guci este_prescuriare din Zeguctiăi şi Tegăci. Guci se zice şi 

Goci, şi Goctă, are şi femenin Gocea și «Igăceu. 

30. Porecla Gulă şi Gulu'este prescurtare din Tegilii, Tegăl, Tegilă, Legăla. 

31. Conti şi Şioniii însemnează asin ; ear clon şi clonă = privighitoare, 

care se dice și bilbiliă saă birbilia (căci cuvântul privighitoare în acest sens 

nu se află la Macedoromâni). Cuvântul Crond şi Bile, Bila, Bia (prescurtări 

de la Birbiliu, Birbiliă) se află şi ca nume de botez. 

32. Poreclele Ciumân şi Ctumătă şi Crumătt se fac de la cuvântul Crumă 

(== şuviţă de păr, şuviţă de lând, nică o dată — boala numită Ciumăd, care la 

Macedoromâni se zice Pușclie). Crumăn este augmentativ, Ciumetă şi Crucii 

sunt diminutive. , 

33. Mucână, Auctană, Mucăn, Mudân, 1lban sunt nume, sub! cari se în- 

țeleg Românii din provincia Aspropotam din 'Pesalia nord-apuseană. Un vestit 

Român luptător din revoluţiunea greacă de la 1821 se numia Odiscă Andruţu 

Veruşiă Mucană (scris de Filimon Movoavâs, vezi vol. 3, pag. 139). 

34. Macedoromânil dese ori la nume proprii şi de botez pun terminaţiile 

dti, ătă făcându-le diminutive, precum: Niciiu, Nicioti şi Niciotă ; lani, la- 

noti şi lanotă ; Simu şi Sima, Simnati și Simolă ; Misiu, Mişioti şi Mişiolă ; Bezu 

şi Beza, Bizioti şi Biziolă,; Grije, Grijioti şi Grijotă; Dami, Dămaşiă, Dămă- 

şiotă. Aceste nume și altele, ast-lel formate, dese ori se prescurtează lăsân- 

du-se afară partea dintâiă şi atunci avem: Cotă şi Utotă, Noli, şi Notă, Jlot 

şi dotă, Şiotă şi Ştotă, Zioli şi Ziotă și Zotă, Jioti şi Jiotă, Șioti și Șiolă.
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Numele Suliatului Noţi Botari ast-fel este făcut, Uneori Noţ; este din Panu, care ne dâ Pănoti și Pănotă. | 35. Numele Caleşisi este același cu Galeşiai însemnând ora cu ochi mari şi negri și cu fata albă. Este esclusiv Românese şi se dă de ciobani mai mult la înXet şi berbeci, de unde apoi şi la oameni. 

30. Terminaţia al cu accentul pe antepenullimă se ailă foarte des la nume de poreclă, precum Gorciali, Găzali, Amali, Stâmbali, Drâmbali, Spărtali, Dâmali (nu este grecescul ză dapăhi — taurul, ci este [ăcut de la numele Dani, care credeam că este prescurtat din „1dam, Adamă fourte des la Români, de unde credem că este şi Dadărni), Căpşealy, Pistal:, ete. 
37. Numele Diamândi din listă esle scris sreceşte Laudyrt. Românii aă riu- mele cu accentul pe penultimă, pe când Grecii şi Românii din România l-ai - cu accentul pe ultimă zicând Azuweijs, Iamandi. 
38. Iaciu este nume naţional la Români. O poreclă daasă la ciobani este şi Cdcku, (aiferi! de Iaciu), care însemnează fapul, care conduce cuprele. A- ceastă poreclă foarte uzitată se dă la oameni nalți și graşi și bine făcuți. 39. Numele Ghizări însemnează cel care [ace din dzăr un fel de urdă. De: regulă mescriile se arată cu terminațiunea ru, mai rar cu ării Și 7, precum şelâru, şelariu şi șelari. RE 
40. Numele 2/balomenu este grecizat din Romănescul croară dat ca pO-. reclă la cei cari-şi cărpesc straiele. Aseminea un vestit armatol Român numit Nicu Tara, Cioară este cunoscut în istoriile revoluţiunei greceşti subt numele Toipas Mzahoutvyos. 
4. Tucă şi Toacă şi 'Tocă este același nume. Zocă ni se pare că este ace- „lași une ori cu porecla Docă des auzită, 
42, Porecla Cusati in Cora și Druguti din Drugu ai aceași formaţiune. Credem că și porecla Murati nu este de la cuvintul murat de la oare, ci de la Juru, care se află des ca nume pe lângă Buru şi Biru. Poate ânsă ca po- recla J/urati se fie dală acestei familii, precum s'a dat şi altor lamilii po- reclele turcești I/ulil;, Hamzu, Dechiri, Brahu (prescurtat din Ibrahimit,) ete. din cauză” că mulţi Români Farşeroţi din Albania din cele irei mari triburi, Bu, Jalacaşi şi AMazariţi sa Iazavachiţ, cari se scoboriră din Albania, fură siliți se se turcescă, precum arătâm aiurea, 'Tradiţiunea. spune că mulți Români a rude 'Turci în Albania. | 42. Geagea este o familie în comuna Avela cu pretenţiuni că de scoli păs- treză acest nume ; alunc poale fi de la Jia—y'a (deja, dej:), dar nu credem. 43. Colfidă derivă de la colț cu terminația grecescă modernă idă. Se aă ca poreclă la oamenii cari se leagă ca scaiul de alții, 

4&. Delfină se aude mai des golfinu. | . „45. Jlrmu este forte des și escluziv Romănesc, precum şi Piu şi Aprili, 46. Gambeta și prescurtat Deta, şi Cambeti şi Dei şi Gambița sunt mai rare, Gambă Ensă nu ezistă ; în locul lui se allă Ziamlă, Zianbu și Zambu și Zambă ca porecle, 
a 

ÎN
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41. Dechkii şi Bechia este tot același cu Dăcă şi Bică în sens de Păntccos. 

48. Ilârlă însemnâză ogar.. | 
49. Stamu și dimninutivul Stamuli şi teminin Stama şi Stamila și Stamila 

stint numai la Români sait la Românii grecizati uzitate, 

50. Deli (cuvânt. turcesc) este useminea des uzilat şi simplu şi compus cu 

nume spre a arăta citez. Românii au în locul lui cuvântul di:cs şi ischiu și isca 

în sens de zifcaz. 

5t. Lupu si Lapa sunt numai Romăneşii. Lapa este prescurlat din Lăpală. 

52. Tanașhocă și Lanașiucă, ca şi Culuştucă, Culuştocă sunt diminutive Ro- 

măneşti din Zanas: și Cola. D. Satas (Documents incdits ete, vol. |. pag. XXV, 

nota 5) eată ce spune despre un Manta sati Tzaconian (adecă locuitor din La- 

cedemona saii Laconia inferioară de la promuntoriul numi! enaron sait Druzo 
di Maina) : « Un negociunt tzaconien, M. Kolossucas, que j'ai rencontre îl y a: 

trois ans ă Paris, ma a/firme que parmi ses compalriot: s persiste une tradi- 

tion, d'apres laquelle les Tzaconiens, occupunt judis lu Macedoine, furent exilis 

en Laconie par les empercurs.» 
Pe Tzaconienă sai JMantati, simpatrioţii D-lui Kolussucas de mal sus, care 

este Culuşiucă (căci la Macedoromâni o neaecentuat se preface în u) D. Satus 
îi crede că sunt Albaurji ca şi pe Molossucus de mai sus, și fiind că și pe 

Buii, dlalacaşi Dlazariţ!, despre cari am văzut că ai fost și sunt Homăni, îl 

crede de Albaneji și mulţi din tribul Duteştilor se retraseră în zacânia din Pe- 

loponez sai in ani, zice că dovadă că Tzaconienil sunt deorigină Albaneji este 

că după documente ei, adecă Tzaconienii, practica acelaşi fel de viaţă ca şi 

compatrioţii lor din Zesalia şi din Epir. « Abrit65 sous des fentes appel6es catunac 

(cantons)ils se transporiaient de păturages en pâturages selon le besoin de leurs 

troupeaux», (Satas, Documents in6dits ele. vol. I, pag. XXIV jos şi XXV). 

Apol tot aici (pagina XXV) spune: «La communaul€ d'origine poussait les Al- 

banais de la Laconie vers ceux de la 'Thessalie. Aboulfâda raconte que les 

prâtendus Slaves de la J/anie (Eselirens) ne reconnaisaient ni les Byzantins 
ni les Frunqais, mais les despotes de V'Epire, dont Paulorite s'6lendait, comme 

on sait, sur le Pinde. C'est pour celle raison que nous rencontrons ă la mâme 
&poque des feudataires Peloponnesiens gouvernani celte pariie de lu 'Thes- 

salie appelice (Grande Valachie, ainsi qu'une colonie de Tzaconiens €tablie 

dans le dâparlement de Volos. Les acles de tondation d'un couvent de Maeri- 

nitza (1272) mentionnent un Ralis, capilain des Pulagucs du Pinde (Kazi 
sîis Meyahns Bhoylas) et un prince Albanais Aaliaesinos, qui r6gna sur le 
m&me dâpartement thessalien+. 

-Apol in nola 6 tot de la pag. XXV, D. Satas zice : 

«Dans le testament de Saint Nicon (x si&cle) celte famile est menlionnse 
parmi les grands seiencurs de Sparle. Le nom de Maliassinos est vraisemblua 

blemen! albanais et signifie le montagnară (malljessi, malljessuar)> 

Din toate cele de mai sus se vede clar, că Zzuconienii siint Români ca şi con= 

săngenii lor din Vlahia mare de la Pind.
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„Ca să se convingă iubitul nostru simpatriot D. Satas, pentru care avem o 
mare stimă şi iubire noi Macedoromânii sait Românii Farsaltoţi, căci cu pu- 
blicaţiunile sale ne-a pus în poziţiune de a regăsi firul tăiat al istorie! "noastre, 
îi spunem următoarele : | 

1. Că Buteştii erai șefi tribului Romănese numit Duii, cari locuiau 
în comuna Românescă Cossina din Elolia (vezi mai sus la capitolul II). 

2. Că Buteştii goniți de rivalul lor prinţ Român DBagia, a cărui descendenți 
se află și astă-zi în comuna Românsscă Avela de pe Pind, se retraseră în Pe- 
loponez incet incet cu turmele lor staționând în cătune şi făcură acolo ea- 
răși un sat cu numele Cossina, vechia lor patrie (Salas, Documents indits etc. 
vol. 6 pag. 36). | s 

3. Că orasul Cossina din Etolia s'a făcut, ca și cel diri Peloponez, din a- 
mintirea vechii mălci a -Buieştilor dintr'un alt oraş odată mare şi tare din 
Albania numit tot Cossina, locuit și în vechime şi astă-zi de Români. 

&. Că din acel vechii oraş Cossina credem că și-aii numele şi Canta- Cusi- 
neştii, precum este obiceii la mulţi Români însemnați și cu moşii de a-și luă 
ca poreclă numele moșiei sai al oraşului natal. ă 

5. Că lingă Cossina în Albania sânt şi satele Romăneşii Maliesova şi Bu- 
hali, locuite şi astă-zi tot de Români (vezi mai sus la- Cap. II, şi Lambriăe 
vol. II, pag. 235, nota 2). J/aliassinos dar, despre care a fost vorba mat sus, 
şi-a luat porecla de la Jaliesoza, precum şi Buhali, socrul lui Petru Buta 
(vezi mai sus pag. 12 arborele genealogic al Bueştilor, la fine) și-a luai şi el 
porecla de la satul săi natal Buhali. Prin urmare și aceștia aă fost Români 
precum și toți cari pârtă numele Mehtowec. 

6. Că nu toţi Buteştii, Spăteştăi şi Sgureştiă se retraseră in Peloponez, ci 
mulţi rămaseră in muntele Pind amestecându-se cu Românii Malacaşi și Ma- 
zariţi. In familia DBueștilor, cari se ziceaă şi Frăteşti şi Spăteşti şi Sgureşti | 
găsim numele Ghinu, Ghini, Ghioni, incuscriți cu Familia lui Buhali. Mulţi 
dar din Ghioneşti şi Buhalești trăiră împreună cu Românii Mazariţi, aşezaţi 
astăzi in comuna „dvela. Lângă această comună sânt doauă poziţiuni numite 
una padea-l Ghlonă (şesul lui Glion!) şi ceea-laltă!' Piuhali (într'o vale). Tra- 
diţiunile locale spun că aceste locuri s'aii numit asifel din cauză că acolo ai 
fost uciși Ghioni şi DBuhali, în lupte ain vechime. | 

7. Că Sentori feudali Tzaconienk şi Mantaţi, cărora Senatul Veneţian le 
recunoscii dreptul tradițional de a poseda castelurile lor forte'eţe şi pe cari 
găsi de interesul s&ă de-a-i ţinea separați de- Greci, a fost Români. 

8. Că Seniorii Zzaconien? şi Mantaţi, transportaţi de Veneţieni în posesiu= 
nile lor din Italia, Cypru, Creta şi Cefalonia după ocupaţiunea Tzaconiei de Turi, 
unde cei transportaţi primiră fiefuri nouă subt condițiunea de a servi republica 
Veneliană, și aceştia aii fost Români. Numele celor trei Seniori ai Laconică din 
familia celebrului patrician Nicetas Rendulios; numele celor lalţi Seniori ex- 
patriați: Buhali, Buşicu, Spati, Sguru, Mataranga, Prifti, Jlăzărachi, Can- 
tacusinos, Mănaia, Peta, Căpăreli, Ilelmu, Reneşi, Rali, Cucu şi Varibombi ete. -
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siint nume Romănești şi cel ce purtau aceste nume aii fost Români, Numele 
Buhali, Buşicu, Spată, Syuru, Canta-Cusinos, Peta, s'aă esplicat mal sus sai 
se allă în lista contribuabililor comunei Avelu; Măzărachi, Mătărangă,. Căpă- 
rel şi Căpărel, Cucu (dat de d. Satas în plural), şi Mănata n'aă irebuință de 
esplicaţiuni, căci Românii le înțeleg că stint Românești. Rămân de esplicat 
Prifli, Ielhuu, Renest, Bali şi Varibombi. Din aceste honeși este diminutivul u- 
nui nume des auzit la Românii Fărșeroţi Ren) și Areni; Melmu se aude J/âlmu, 
de unde derivă poate şi Hălmucu (Filimon, III, 69.); Prifti are formă albaneză, 
însă o ramură din această famiiie Romănească esistă şi astăzi în Albania cu pri- 
vilegii de independenţă în eparhia sa şi poartă numele încă cu forma Prifli, pe 
când Românii zic Preflu; Rali Românii l-a ă în dou forme, adecă Zirali și Tali 
(vedi mai jos la No, 69); Varibombi credem că este la plural, precum la plural 
sint date de d. Salas şi Cucu şi Căpuărel și Duşicu de mai sus. DBombă și 
Boankă şi Bumba şi Duinbu, sânt familii Romănești, cari poarlă aseminea 
nume, precum și numele Dumba și Dumbu şi Tumba şi Zumhu; Dumbu este 
dat ea poreclă la Macedoromăni din cauza glasului tare ca bubuitul tunetului, 
care se zice lumbunidzare; cât despre Vari, acest cuvânt nu este albanezescul 
vârri, vorri, care insemnează groapă (vezi Hahn, Albanesische Sludien, pag. 7 
din dicţionar), ci cuvântul grecesc fapbs făcut in compunere Bag (zar), cu- 
vânt des uzitat la Macedoromâni in compunere cu cuvinte Romănsşti in sens 
de greii, lare. Vari- Bombeştii dar stint cei cari aă glas tare ca tunctul (1). Ear 
Rendachis este diminutivul Rendac şi Răndachi făcut din Rându şi Renda, cari 
se aud și a Rendu ahânda şi Rendu şi aRenda la Macedoromâni. Liingă comuna 
Avela se află o prăpastie numilă a Penda de la numele celul care alunecă şi muri 
acolo ; apoi unul din contribuabilii comunei de mai sus purta numele Rându, 
pe care l-a scris in grecește “Pcvyrâs, câci n'a putut se reproducă sunetul £. 

Toţi Sentoriă dar Tzaconieni și Ianiaţi, daţi ca Albaneji, ai fost Români, și 
prelinșii Slavi, cari năvăliră in Peloponez, ati fost Români (vezi la Jlantaţi sa 
Zzacon)). Chiar lumiliile actuale ale Mavromihaleșiilor îşi trag origina de la Ro- 
mănii „saneşti, impăraţii Românobulgarilor. (Vezi tot la dMantaţă sai Tzacon)). 

Pentru controlul celor zise de noi aici vezi Satas, Documenis in€dits rela- 
ti(s ă histoire de la Grâce au moyen âge, vol. |, paginile XX și XXI. 

53. Dardă este o poreclă escluziv Românească, care se aude și la plural 
Baărdi, wanscrisă de (ireci prin Bapăas și Băpâns. Macedo-românii își dau 
poreclele din lucrurile, cu cari se ocupă. Ciobanii, chirigii, erghelegii îşi dai 
poreclele de Ia oi, capre, ţapi, berbeci, bol, viței, car, epe, ete. Astfel la er gă- 
sim poreclele : Zap, Mândzu, Căluşiu, Arcate (=armăsar). Algiă şi „lgiii 
(==cal cu păr roşii), Bidivii, Barzu (= DBârzu, adecă alb amestecat cu 
negru), Breaz, Aroşiu, Arus, Arusa, Flor (=roş, de la culoarea ezilor saă 
caprelor), Griv, Grivă, Griva (=roib), 2lurgu, Murgu, Alurgean, Bahu (a- 

(1) Bombu şi Dumbu în dial. Macedor. se zice şi un fel de cărnat gros; de la bombu şi bumbu se face şi bumbăr, tot în sensul lut Lomb şi Dbumbu. Vari-dombu, Pari-bombă, Vari- bombi (mase. sing) insemnează cărnat grei, prea mult umplut, Acelaşi nume propriu ter- mina în u, se poate face la Macedo-români şi în d, a, ca,e,i, precum: Manu, Aană, Mana, Manea, Mance, Mani. Ved! şi la, No, 83, AMdtărangă şi Vari-bombi la Macedoero- mân! ai același sens (obscen), - 
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“diral cu stea albă pe frunte), Beli și Beliii, Bituştă, Bealiştii, Biluşea (toate 

-“Ansemnează alb, dar numai pentru animale, mai cu seamă câni, de unde ai 
7 trecut şi lu oameni), Julu şi Mulku (—catir) şi feminin Jula, Cyucely, Ciu- 

zilic, Ciuoviloniii, Ciavel, Ciavela (se daii la câni cari ciulese urechile), (7hia- 
sulă (de la Ghes=cărunt; Ghesă însemnează ori-ce capră), Gâcu (=—tapul 

care merge în fruntea caprelor), Caleşiu şi Căleşiii (pentru berbecii și meii 

albi cu pete negre de asupra ochilor, și se dă la oarnenii cu ochi şi sprincene 

mari şi negre şi cu faţa albă), Laiu (=—negru) ete. Multe porecle sunt date de la 

părţile cari alcătuesc stativea sati resboiul, cu care se țese; astfel avem po- 

recle cu : Sulu, Spată, Pânură sai Pânuvea, Tramă şi Trâmeani, Câltu şi 

Scâlțu şi Câlţă şi Scâlţă, Dardă şi Bărdi la plural. Porecla Sutu se dă la 

oameni nalți şi subțiri; Spată şi Spătat la oameni bine făcuţi, laţi, dar ne- 

cărnoși, nepăntecoși şi negheboși; Zramă se dă la oameni neinchegaţi la 
minte, dar mai cu seamă la oameni fără vărtoșie, şi tot neamul de multe 

ori este desemnat cu porecla Zrâmeani, adecă oameni de ramă saă ca 

Trama; Pânura esțe țesătura groasă; porecla Pânură se aude şi Pânurea. Un 
armatol Fărșerot de pe Parnas poreclit Pănură sati Pânurea este cunoscut 

în cântecele populare grecești și în istoriografii revoluțiunei Grecești subt 

numele de Ilavovpyâs, ca şi când ar fi cuvântul zawnâpyoe=vieleam. Fili- 

mon spune că cuvântul Ilavovpyrăs vine de la ]lăvos, prescurtat din Ilaya- 
mbrna, dar nu este aşa. Porecla Bardă se află şi la singular, cu toate 

că la r&sboiă sunt doauă bărd: (în legătură cu spala) şi se zic bărdile: 
Porecla însă se aude şi Pardă și Bârdi, ca şi Fusu și Fusi, dar nici odată în 

sensul cuvântului ba+dă din România pe cât ne-am informat. Un Român în- 

semnat din comuna Avela se numia Alezi Bardă sai Bardă Alexi. Acest 

nume Bardă Alexi la nepoţii lui ajunse prin profesori! Greci, cari elenizează 

numele elevilor, Ilurpaht&ns trecut prin Bardalexi, Badralexi, Patralexi, Ilx- 

rpod&âms. In timpul tiranii lui Alipaşa, satrapul Epirului, locuitorii comunei 

Avela de pe Pind, ne vroind să se supună lui Alipaşa, se relraseră cu armele 

în Macedonia, și vre o 600 de familii se așezară pe munţii de lângă oraşul 
Bîfpoa din spre Salonic, unde-și făcură Cătunul sai Călivele, cari acuma sunt 

transformate în case de peatră. Find-că șeful tribului care conduse acele 

600 ae familii şi le apără se numia Bardă Alea, comuna şi până astăzi 

poartă numele lui numindu-se Călivele lui Bardă Alexi. Dacă vrem să ne 
facem o idee despre puterea feodalilor Români în vechime din ceea ce an 
apucal noi încă esistând la Români, trebue se spunem în ce raport stătea 

Alexi Bardă, despre care este vorba, cu tribul să, pe care-l scăpâ din ghia- 

rele lui Alipaşa. El era reprezentantele lor, nu ales, ci dei gratia, el era ju- 

decătorul lor şi esecutorul sentințelor, el îngrijia de tot ca un păstor de turma 

sa, şi orl-ce făcea el era fără apel la autorităţile Turcești şi nici nu gândia 
cineva că poate avea recurs la altă autoritate. Fiind-că poseda multe turme 

și el şi mulţi din supușii săi și timpurile erai foarte primejdioase în timpul 

lui -Alipaşa, fie-care cioban şi mulţi din cei lalţi purtaii arme şi Turcii nu pu- 
tură să străbată prin acei munţi, Același lucru făcură şi Suliaţii în Epir, cari 
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merseră și mai departe, adecă fiind că mulţi Dei “Turci r&uşiseră a ] lg multe posesiuni pe cari ei le aveai din timpul lui Baga, apoi cu incursiui Pee, ce făceaii și cu desele împuşcări atât ale beilor cari vroiai se vie la moşiile = lor cât şi ale trimişilor lor ajunseră a redeveni earăși stăpîni, 
Alezi Bardă, ca şi alţi asemenea şeli de triburi pastorale, avea subt pro- tecţiunea sa şi alle Iriburi independente de Fărşeroţi așezați în munţii de lungă Bzffota. El era seniorul lor purtând numele de Celnic, nume dat la ni- ște asifel de şefi prin acele locuri din partea Românilor. Numele este siuvon, Și nu ştim de când a înlocuit vechiul nume Cat la aseminea șefi, adecă numule de Domnul, care insemnează Slăpinul. Supuşii Celuiculu sai Domnului se zic şi astăzi : falcarca saă /ămelile saă fiumelile, fămeile sau fiumncile cutărul * Celuie sai Domnu. Fumealie și famealie, fămeate şi fumeute este cuvântul fa- ilie din România. Când zie Macedoromâni : fumelile sati fămelile lui Alezi Bardă nu arată familiile din casa sa, ci numărul familiilor, peste cari este Domn. O altă espresiune este şi aceasta : In loc să zică : mă duc la călive sai la cătun, zic : mă due la fiimely. Când vrea cineva să ştie dacă un celuic sai Domn are mulţi supuși sai nu, întreabă : are multă fălcare ? are multe fameli? Am intrat în toate detaliurile acestea, pentru a veni în ajutorul istoricilor „ca să deslege chestiunea invaziunei Selavunilor în Peloponez şi se limurească dacă acei Sclavuni au fost Slavi, Albaneji sai Români. Viaţa pastorală în pe- ninsula Balcanică poate zice cineva că este escluziv Românească și de aceea Vlah şi cioban ajunseră sinonime. In peninsula Baleanică sunt ciobani no- mazi și din alte neamuri, însă nomazii Români diferă de ceilalţi prin acea- | sta, că Românii se transpoartă din loc în loc cu cătune întregi impreună cu familiile lor, pe când cele-lalte neamuri lasă familiile în sate şi se trans- poartă numai ciobunit cu stăpinii lor şi cu turmele fără de familii; apoi cio- banii din alte neamuri nici odată nu şi-iaă cu ei familiile lor (aceasta o cu- 

nosc toţi cei din peninsula Balcanică), pe când Românii se scoboară earna în câmpii și vara pe munţi cu câte 200—1000, şi 2000 de familii. San-3fari- niaţiă, de esemplu, Români de pe Pind, emigrează earna în 'Tesalia cu 2000 și mai multe familii. 
Eată cum descrie Pougqueville (voyage, vol. II. pag. 215—216) emigrarea : «La migration annuelle des Valaques Dessarets, que Cantacuzâne appelle Massarets, a quelque chose de particulier et de solennel qui n'est point usit6 

chez les uutres peuplades. A une 6poque dâlermince, qui est celle de la Saint- Demetrius, les iribus râunies c6lebrent une [te genârale dans les bourgs d'Avdăla (1), de Perivoli et de San-Marina, situ6s dans la chaine Macedonienne 
du Pinde. Les vieillards, apres cette e6râmonie, liennent conseil et font choix 
de quelques familles robusies qu'on destine ă passer Vhiver pour garder les demeures qu'on doit. quitter. L'ordre du dâpart 6lant r6gl6, les prâtres Pan- 
noncent par des pricres et en r&pandant sur le peuple les bânâdiclions du 
Dieu d'Isradl. Apres ces cerâmonies, qui sont suivies d'adieux touchants, la 
() Se zice Avela de Români,
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population entiăre s'Ebranle et se met en marehe par sections. Chaque hale 
est prevue pour le temps qu'on doit y passer, afin de consommer less pâtura- 
ges; et chaque station nocturne est indiquse. On salue, par des cris prolon- 
g6s, les hameaux et les demeures qu'il faut quitter; on se retourne pour aper- 
cevoir encore le toit qu'on doit revenir habiter ă la saison nouvelle , en plai- 
gnant ceux qu'on abandonne ă sa garde. Ainsi les cigognes, oiseaux voyageurs, 
s'6loignent de leurs aires, accompagnâes de lcurs familles nouvelles, pour 
s'elancer au-delă des mers, avec lamoureuse espârance de revenir, au râveil 
de la belle saison, habiter les lieux qu'elles abandonnent â regret, en y lais- 
sant ceux qui ne peuvent les suivre (1). Les tronpeux grimpent en colonnes 
ondoyantes sur le flane des montagnes; le bruit des sonnetes des houes et 
des bâliers, les cris des animaux de toute espăce, des voix confuses, annon- 
cent, accompagnent et suivent la longue file des 6migrants du Pinde, qui re- 
verse sa population d'6t6 sur les plaines de la Mac6doine. Vieillards, adoles- 
cents, bommes, filles, les meres chargces du berceau du nouveau-nă, qu'elles 
portent en havresac sur leurs 6paules, marchent entourâs d'animaux domesti- 
ques, de chevaux robustes(2), et de mulets chargâs de bagages, sur lesquels 
chante le coq, horloge des cabanes, qui annonce les veilles de la nuit; tous 
brillants de sant6, rayonnants d'epsrance, voni chercher Pabondance et un 
climat plus doux sous les tentes, et la plus grande partie dans des villages 
oii ils ont leurs demeures d'hiver. Si leur atlitude n'gtait pas paisible et pa- 
storale, on se croirait, en voyant ces colonies errantes, transportă aux temps 
oi. le nord vomissait ses peuplades dâvastatrices sur les râgions infortunees 
de l'Orient». 

Grecii din peninsula Balcanică nu practică viaţa nomadică ; Bulgarii şi Ser- 
bii foarte puţin; Albanejii și ei puțin afară de Albanejii de la nord numiţi 
Gheghi, Ghegă, Ensă nici odată nu iati cu ei familiile lor, aşa că unde este 

vorba de cătune de ctobani nomazi se înțelege că ei ai fost de tot-dauna şi 
sunt Români. Cei mai mulţi Români ciobani nomazi de felul acesta sint Făr- 
șeroții din Albania, cari merg cu turmele şi cu familiile lor în grupe de câte 
100, 200, 500 ete. familii prin cămpiile Tesalii, Macedonii, Peloponezului, 
Tracii, şi de multe oră tree şi pe la munţii din Brusa din Asia Minoră. Ei din 
cauză că vorbese bărbaţii între ei afară din familie limba Albaneză sânt luaţi 
de Albuneji. Au și ei șefii lor de triburi cu putere absolută, ca şi Alexi Bardă, 
pe care l-am luat de esemplu mai sus. 

In preţioasele documente culese de 1). Satas din archivele Veneţii Fărşero- 
ţii nomazi din Peloponez sânt luaţi de Albaneji, de şi poartă numele de 2o- 
şiu, Grosu, Frati, Floca, Cionga, ete. 

(1) Aprăs le dâpart des cicognes, le cadi de Janina fait recueillir ceux de ces oiseaux qui n'ont pu suivre le passaze, et ils sont nourris et soign6s jusqu'au printemps. (2) Les chevaux et les mulets des Valaques Aspropotamites sont dune forte espece, circobstance qui s'accorde avec ce quwen dit Sabellius. Equi Vlachorum pectorosi, robu- stique, non pernicitate quidem in cursu, sed perseverantiă ct viribus, 
E. Sabel,, Decad, ver. Venet,, lib, XXIV, p. 569,
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In corespondențele Proveditorilo» Peloponezului cu Senatul Veneţian de 
la 1400—1500 şi încoace vedem des că se vorbește de cătune şi de șefii căta- 
nelor, cari servesc ca comandanţi în armatele Veneţienilor în contra 'Turcilor; 
vedem că supușii șefilor de cătune sunt desemnaţi cu numele : le loro fuineglie, 
fameic, ca şi la Fărşeroţii de astăzi din peninsula Balcanică. D. Satas, care 
susține că pretinşii Slavi din Mani, adecă că Maniaţii erau Albaneji, dă ca 
probe despre identitatea de naţionalitate între Albanejl şi AMantaţă antâii fap- 
tul că la J/aniaţi esistă vendetta ca şi la Albaneji. Vendeta însă esistă la 
Fărşeroţi mai mult chiar de cât şi la Albaneji. A doaua probă o dă prin urmă- 
toarele cuvinte : on sait que les Maniotes sont les seuls des Hellenes, chez les- 
(uels se conservent des traces de feodalite. Les documents venitiens appel- 
lent les serfs qui appartenaient aux feudataires de la Laconie fameji, et ce 
nom se maintient encore parmi les Maniotes pour dâsiguer les clients d'une 
maison aristocratique (ei cant). Ce mot ne peut provenir que de Palbanais 
falmeja signifiant Passervissement> (Satas , Documents inâdits etc, vol. I, 
pag. XĂIV). 

După aceea mai la vale tol la aceeaşi pagină D. Salas zice: Les Albanais 
Gtant partages en differentes tribus, voşons ă laquelle pourraient apparte- 
nir ceux de la Laconie. Le temoignage de Chalcocondyle et celui de Meletius, 
d'apres lesquels les Zenariens (adecă cei de la promontoriul din Laconia saă 
Mani saii 'Pzaconia) portaient aussi le nom de Valaques (Bhâ-/0!) et apparte- 
naient ă la mâme race que les Valaques cantonnâs sur le Pinde, peuvent nous 
servir de guide pour la solution de cette question». 

Cuvintele fumeglie, fameie la Albanejii din Laconia, despre cari espres spune 
Chalcocondylas şi Meletios că se numiaii Via şi că erai tot de aceeaşi rasă 
cu Românii din muntele Pind; cele ce am spus mai sus despre autoritatea 

lui Alexi Bardă asupra fălcăriă sait fumclilor saă fămeilo» sale, care cuvânt 

fămei îl găsim în același sens şi la Românii lui Chalcocondylas şi Meletios din 

Tcnaron, pe cari D. Salas vrea cu ori ce chip se-i fucă Albaneji; toate ace- 
stea ne conving că Maniaţii sânt de origină Română şi Români aii fost şi toți 

seniori! feodali ai lur (despre cari vorbim aiurea) și n'avem trebuinţă să re- 
curgem la cuvântul albanez falmeja ca să esplicăm sensul cuvintelor /ameglie 
şi [ameic, cari sunt tot aceleaşi cu cuvintele Macedoromânești la plural fur- 

mel, fămeli, fămei, din singularele fămealie, fuumealie, fămeaie și fumeate, 
reproduse în tocmai în corespondenţele publicate chiar cu glie care reproduce 
pe lie Macedoromânese. 

Mai încolo D. Satas ia ca cel mai tare argument cele ce a zis Cantacuzen 
despre Duii, Malacaşi și Mazariţă (cărora am demonstrat romanilatea) şi 
apoi crezând că Românii But, Malacaşi şi Mazariţi ai fost Albaneji inde- 

pendenţi (&2asihzvzci) ducând o viaţă nomadică, zice : Toutes ces particulari- 
t6s que nous donne Cantacuzene sur les Albanais du Pinde s'appliquent aussi 
aux feudataires de la Laconie». 

Apoi D. Satas ne spune «Nos documents les montrent pratiquant le mâme
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genre de vie que leurs compatriotes de 'Thessalie et d'Epire> (adecă că trăiaii în cătune şi că se transportau din loc în loc cu turmele lor). Și la acestea mai adaogă : ils 6laient aussi pariages en fractions, dont chacune portait le nom de son chef; c'est pour cela que le sânat venitien, en recompensanl les chels de chaque tribu albanaise, deglare que la r6compense s'adresse â tous ses clienis, et que le Sultan Mohammed II en 6crivant ă ces feudataires prend soin de saluer aussi les clients de chacun. Il est mâme curieux de voir men- tionner dans ces piâces une fraclion qui porte le mâme nom que les Albanais du Pinde ([erpo-Bobtor= Petru-Buteştii). Le feudateur en Laconie Pierre Buas, chef de cette tribu, est encore cit€ dans d'autres pi&ces et chroniques vâni- tiennes>. <Un reste non 6quivoque de cette organisalion par tribus se con- „serve encore en Laconie, oii des villages entiers ne portent qu'un seul nom de familile»: 
Buii, Malacașii și Jlazariții s'a demonstrat că ai fost și sunt Români și locuese în Valahia mare din Tesalia ; Chalcocondylas şi Meletios spun că Maniaţiă sai Laconienii, de aceeași origină cu cet din Valahia mave din Te- salia, se numiaui şi ei Vlală. Cantacuzen spune că Bu, Malacaşi și Maza- 

riții erai numiţi ast-lel după numele șefilor lor; D. Satas ne spune că cei din Laconia, cari sunt împărţiţi în fracțiuni (ca și Buă, Malacaşii și Mazariţii din 'Tesalia) poartă numele şefilor lor, apoi că sate întregi în Laconia nu poartă de cât un singur nume de familie. După toate aceste date ce avem 
inaintea noasiră nu știi dăcă este serios a mai insista cu ulte argumente noauă spre a demonstra ceea ce se vede clar, că Maniaţii sai Laconienir cu 
sentorii lor feodali ai fost de origină Română. 

„ Amiatesc numai că cine cunoaște câtuși de puţin pe Românii Fărşeroţi din peninsula Balcanică vede câ instituţiunile Românilor AManiaţi sai Laconă 
esistă întocmai și astăzi la Fărșeroți, la cari triburi întregi poartă numele şe- fului lor. In Albania, Epir, Macedonia și “Tesalia esistă şi astăzi următorii șefi de triburi Fărşerotești numiţi: Dzegă, Rarăă, Balamaci, Gargala, Cara- 
nicu ete. Pălcările sau fumeliele lor sai oamenii cari sunt subt conducerea 
!or sunt cunoscuţi subt numele de Drâgheani, Balamaciani saă Bălămaciați, Dârdeani sai Bărdati, Gargăleani, Caranicaţi, ete. Acest fel de instituţiuni 
a esistat şi esistă şi până şi astă-zi numai la Români, la cari triburile consi-. deră pe şefui lor ca un senlor feodal din veacul de mijloc. 

Nu încape dar nici o îndoeală că dăntaţii sait. Laconi! sai Tzaconii sunt de origină Rominească. Ei ai dat și numele de Mzvn, Mâivn Mâtva şi la bra- țul celor donuă promuntorii din Laconia numindu-l braţul de mâini, braţul 
de mâină, bratul de mână, de unde auă proveni! și cele irei forme de maj sus ale țării Maniaţilor și chiar numele de Jfăntat, L'aă numit braţal de mână, pentru că mai nainte se numia Ilzyradăuzvhog = adecă cu cinci degete. Nu trebue se confundăm pe Mantaţii stăpinitori cu descendenţii vechilor Laconi îlnţi, oameni pacinică, tot-dauna supuși, pe când Românii Maniaţi sati Laconi sai Tzaconi eraă şi sunt de o natură turbulentă, rebeli la cea mai
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mică bănueală că vrea cineva se-i supună, independenţi tot-dauna în tot cur- 

sul veacului de mijloc până în revoluţiunea greacă, în care ei cu vitejia lor şi 

Suliaţit și Românii cei lalță tăcură totul pentru liberarea Grecii. (C. Porfiro- 

genitul, de administrando imperio, Vol. III, pag. 224). 
Revenind de unde am plecat, adecă la numele Bardă, trebue se mai adău- 

găm că fiind că Bârdile, instrumentele de la vesbotii sai de la stative, cari 
sunt în legătură cu spata, sunt doauă, porecla se aude la plural mai mult, 
adecă Dârdi ; dar se face şi Bârdea şi Bârda, şi Bardea şi Barda. Din cauză . 

că Bărdi este plural, de multe ori, ca sa se arăte singurarul, Românii compun 
numele cu cuvântul grecesc p.5yos și zic JMono-Bardă (Movo-Bipâas). D. "A- 

pafavetvăs (Gpovoipazia sis "'Haelsov, vol. II, pag. 200—284) dând nişte liste de 

principalele familii ale orașului Janina din Epir de la 1431, (de la ocuparea 

oraşului de Turci) până în zilele noastre, între mai totalitatea Romănească a-. 

tuturor numelor boierești ce ne dă și despre cari vorbim aiurea pe larg, ne 

dă la pagina 268 şi pe Eustratie Hagi Bardă (Edsrpăroc arti Băpda), ear 

la pagina 269, linia 17, ne dă pe Movo-Bap3as, care nu este de cât A/ono- 

Bardă, adecă cu o singură Bardă. Am luat esemplul de J/ono-Bardă ca se 
arăt că porecla Bardă şi pluralul Bârdi este dată de la stative saii resboiă şi 
nu de aiurea; căci se știe că și Albanejil aii cuvântul darde în sens de all și 

D. Satas ar putea se zică că porecla Romănească Bardă poate fi albane- 

zească ; dar uovo de la Bardă (adecă MovoRăpâac = cu o singură Dardă) 

taie ori ce discuţie. În Satas găsim ambele forme şi singular Bardă și plural 

Bârdi. 
__ Macedo-românii aă şi cuvintele băsdente, băirduşie, bărdunie pentru nişte 

plante supțiri și nalte şi crescând dese şi una lângă alta, numite şi ele ast-fel 

de la aseminarea cu firele Vărdilor de la resboii saă stative, Din cauza mul- 
țimei acestor plante, și multe locuri s'aă numit Bărdente, bărdăşte şi Băr- 

dinie. Ast-fel de locuri se află menţionate în cârți pe Parnas, în Peloponez 

şi alurea, unde sunt Români. Nişte triburi Părșerotești din Peloponez turcite 

se numiaii Bapfconorats înainte și în timpul revoluţiunei Grecești, Nu știm 

astăzi soartea lor. Bardă are și diminutivele Bărdaşiii, Bărdeşiii, Bărdac, 

Bărdacă, Bărduşiă, și augmentativ Dărdoniii și Bărduniii și Burdunii, 
Burdună, 

Se nu se confunde Bardă cu Barzu = Bârzu din Romănia. 
54. Dechiri, Ilamzu, Ilalili, Brahu, Alurati şi Demiri sânt numai Turcești. 

Familiile ucestora se turciseră în Albania și unele rămaseră acolo, ear cele ce 
le vedem în comuna Avela cu aceste nume se întoarseră carăși la creștinism 

revenind la rudele lor. Românii Fârşeroţi, câţi se turciseră, nu o făcură de 

convingere, ci numai şi numai fiind că posedaii moșii şi feude, şi Turcii îi pu- 

seră să aleagă între moșii și turcire. Mulţi din familia Buteţilor și Spăteştilor, 

cari cu domnirea lor în Arta, Ianina şi Albania, căpătaseră sai îşi apropri- 

aseră moşii, fură siliţi la venirea 'Turcilor se hotărască câte unul din mem- 

brii familii lor să se turcâscă, ca să nu-şi peardă moșiile. Cel turcit rămâind
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posesor ul moșiilor trebuia să împartă veniturile cu cei nelurciţi, cari de re- 
gulă emigraă aiurea. (Vezi Satas, ENenuză âvendara, vol. II, pag. pust şi 
p40); când 6usă nu împărţia drepi, se întâmpla omoruri și turciaii pe altul 
ca se nu-și peardă feudul și se fie împărțeala dreaptă. Eată cum se esprimă 
cronicarul grec în Sutas, la pagina p4st de mai.sus: Peste puţin eși procla-. 
mare a 'Tureului, câți Creştini aveati feude să se turcească și le ia, din con- 
tră le perd. Atunci din Buieşti eși Griva și din Bpăteşti Bărchrzinu (credem 
Băârcă-Ziană), și merseră în locul Ianinei și se lurciră şi luară feudele familii 
lor, cari eraă curați Buiești etc. În grecește textul zice: 5; Alro Biz zpo- 
zhăuo 705 Tepaav, ză Bio “Ponatot stay ptovâa vă Tobpwabonvy 4ai ră aaip- vody; Evâyrto 7 pâiioby, Tora ânb obs Maovyid=s vite 6 plzac zai amd ride 
Vainisg 6 Mzaprettrns, za 2ziyray crb Dido vai Ezubpnz0av ai Ezijpay tă 
pEeovâa Tic panehtâc 70, 205 Îjsay matiz Mzovyidzs, ete.» (1) 

Hșa s'a întâmplat şi cu familiile de mai sus ale celor din comuna dela, după 
suvenirile ce păstrâză și după informaţiunile ce avem de la membrii din a- 
cele familii. Locuitorii comunei Avela din tribul Mazariţilor subt vechiul lor 
şef de trib Bagău conservă încă amintirea «ă în părlile din Parga şi Suli a- 
vea o dată multe agre, adecă ogoure, pe cari le lăsară după venirea Turci. 
lor, și că mulți din rodele lor se turciră pe acolo, ca să nu le peardă, şi că au 
rude Turci. În comuna Acela are niște aseminea amintiri şi familia Bârcă, 
care până la un timp ştia că are rude turcite în părțile Ianinei. D. "Apafavu- 
vos (Xpovorpapia riis "Hazlpov, vol. II, pag. 203—264, în text şi în notele 2, 4 şi 
1 de la pag. 264) nu spune că Bârcaţii se turciră, zice însă că unul din fa- 
milia Leli- Papară tureită, adecă dustafu Lfendi, era ginerele lui Bârcă. Ear 
la pag. 261, nota 3, spune că familia Bârcă, Vrană şi Aacrotanaţii (numiţi 
mai lârziă subt Turci Caraxanaţii) emigrară din Pargu. Ne mai spune Î). "A- 
paBavewds la pag. 260 că la supunerea Ianinei (1431) membrii din lamilia Lel;- 
Papară, Şerban, Bardă, fară trimiși ca ambasadori la Salonic la Sultanul 
Murat ca să-i predea cheile Ianinei. Apoi la nota 1 de la pag. 260 celim ur- 
mătoarele : Se ăseste, în scrierea luă Niceta Ioniatul, unu Gheorghie Conmen, 
poreclit Leti- Pupară (Aehvzazap2s). 

Despre preponderanța Românilor din Epir în veacul de mijloc și în special 
in orașul Ianina vorbim aiurea pe larg. | 

55. Şiaguna. Lângă Cosina în Albania, de unde eraă Duieştii, se allă şi sa- 
tele Romăneşii Buhali, Alaliesoca, DBreazeani, Bunduri, Jlolohora, Zei! şi Gra- 
boca, aproape unele de aliele și nu departe de marele, altă dată (1760) oraș Ro- 

(1) Numele Buia Grecii îl scriă şi-l pronunță Mzoiyras, Buieștii Grecil zie Mzoiypieg, Azouyiăes. Ear formele Mzowyivos, Ilcoytăvos, pe cari le găsim în poema lui Tţave ltozw- voios diu “EX. ăyfrîoza, vol. |, a lut Satas, sunt adoptate de poet pentru cerințele me- truluj, ear nu că Buia se iscălia Ilotăvos. In “Edda virus găsim : Maojz la pag. 6, versul 11; ză» Iowpăy» la pag. 4, versul 19; sv; Mzowpavatous la pag. 6, versul 31 Cine citeşte poema vede că aceste forme sunt necesitate de cerințele metrului, 
Despre numele Ilowytiyos a] Buleştilor veză şi la pag. 18, unde s'a strecurat la nota (6) eroarea că cuvintele; «EA. îvtză, 1,4. în loc să se pule la nola (7), s'aă pus la riota (6),
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mănesc J/oscopoli, care avea peste 70 de mii de locuitori și era al doilea centru 
de comerciii în Turcia după Constantinopoli. Mare parte din locuitori! satelor 
de ma! sus, cari altă dată credem că ai fost ctune mobile, încă din secolul 
. treisprezecelea, nu ştim din ce cauze, se scoboriră în Albania de jos, în E- 
pir şi în Valahia mare de la Pind, unde găsim marile triburi Românești Bak 
Aalacași și Muzariti luptând cu Despoţii Slavi și Greci pentru aşezarea lor, 
Mulţi din Șefii triburilor emigrante poartă numele cătunelor din cari plecară, 
ast-fel avem şelii Buhali, Malkasinos, ginerele lui Cunta-Cusinds, aseminea 
familia Canla-Cusinos (Canta din Cosina) ca şi Maltasinos, care insemnează 
cel din Aaliesova ; avem și în comuna Avela o lamilie I/ots, care însemnează 
din Zotoca, ca şi (Cunta) Cusinds din Cusina. 'Toate triburile cătunelor de mai 
sus ad fost împreună în emigrarea lor şi de acea în comuna Avela există po- 
ziţiuni cu numele Pulea-l Buhali, Padea (= şesul)-l Giont și alte multe de 
aseminea, cari arată vechia comunitate de lraii. Acuma găsim în comuna 
Avela și familia Şiagiina, familie despre care nu ne putem pronunţa dacă 
are înrudire cu familia Stagina din "Transilvania, familie înrudită de a- 
proape cu DBanorul Sina, care emigră din Moscopoli la Viena. Familia Șra- 
guna era din Grubora, comună aprope de cele menţionite mal sus. Vom 
vedea mai la vale că o ramură dia farnilia Peta din comuna «vela la gonirea 
Buesţilor din Arla de către prinţul Român Dagia emigră şi ea cu Buleşiil în 
Peloponez, unde găsim între Șefii trupelor Veneliene cari luptă cu Turcii pe 
Buleşti impreună cu membri din familia Leta. 

36. Cucuteli est: diminutiv lui Cucu, poreclă des auzită la Români, 
57. Duz- Buchiy şi Duz-DBucă. Aceaslă poreclă se dă la Buzati. Altă po- 

reclă este şi Duz-Vale, de la buză- Bate. . 
58. Gușeavelu și Guşeavela credem că este tot același nume, 
39. Plahieri şi Plahur este o poreclă care se dă la cal, de unde treci şi la * 

oamani și la câni, și insemnează animal cu urechi late şi aternate jos. Se allă 
Și Lahur și Lahuri, aseminea şi Pluhărcu. 

60. Phâcteă și Pliaşcă. Cuvântul însemnează pradă. Din această familie eși 
un vestit armatol căntat în cântecele populare Grecești și Romăneşii. Acest ar- 
matol Phacică era în lovărăşie cu un alt armatol vestit tot din comuna „(- 
vela numit Dipla, pe care Dipla îl vedem cântat şi el în cântecele populare îm- 
preună cu un alt armalol Român numit Cactandoni (vezi la Pliacică, Dipla, 
Caciandoni și Ctonga). - 

61. Bută şi Buli sunt nume Romanești numai. 
62. Veşti însemnează cunduş (=scurteică bărbătească). Macedorumânii 

ai porecla Cunduş, Mettani (Zcunduş), MJânceă, Craorec, Fundă (= Canal), 
Drân şi Bârnu după pronunțarea Fărşeroţilor. Aceste porecle se dati lu cej 
cari poartă aceste Incruri aşa de frumoase cu se bată la ochi, 

63. uni este în loc de Joan, care foarte rar se auda. Din lozwrs Grecii 
scolând pe o făcură Lrăyns. Românii scoțend pe a făcură Lions, pe care îi 
pronunţă Ghton, Joni, Ghioni, Ghin, Ghini, Ghina, Ghinea, Ginu (= Dzinu),
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Ziani, Ziană ; din aceste ai provenit diminutivele : Ianişiii, Nuşiă, Januţ, 

Nuţ, Nunuţ, Nănuţ, Nanu, Niantu, Nianta ; lanuli, Nuli, Nulă; Ianiţ, Ianiţi, 

Iancu, Iancăli, Ianciu; Ghinuşiii ; Ianotă, Ianotă, Noti, Notă; Ianachi, Na- 

chi, lanacu, Nacu, Naca, Nacea, Naciu, Naci. 

6%. Ramandani. Credem că este compus din Ramu saă Aramu (nu în 

sens de aramă) și Andoni. Ramu şi Aramu se aud des, ear Andoni (Antoni) 

se află mai mult prescurtat Zoni, Doni, Donă. ” 

65. Bârcâ. Familia Bârcâ este venită în Avela, din orașul Parga. O ra- 

mură din această familie emigră la 1360 din Parga la Janina împreună cu 

doauă alte însemnate familii, aceea a Vrănaţilor şi a Mavroianaţilor, cari în 

timpul 'Turcilor mai tărziă fură porecliţi Caratanaţi. Bărcaţii aşezaţi în Ia- 

nina dădură numele lor şi moșii Bârcă (Mazsgo') cu satul omonim din distrie- 

tul Ianinei. Ear familia Caratanaţilor aşezată în Ianina a fost inrudită cu o 

altă familie însemnată a JMăruţilor, cari Măruţi trăiră mult timp în Ianina și 

apoi emigrară din cauza 'Tureilor în Veneţia. Şi Măruteştii şi Caralanaţii că- 

pătară titluri de nobleţă din partea Senatului Veneţii pentru multele servicii 

ce tăcură. D. "Agafavrrvs ne dă mal multe nume din familia Caraianaţilor e- 

migraţi în insulele Ioniane şi în Veneţia. | 

Aceste nume sunt : | 

Fulogia măritată cu Cristodul Măruţa. 
Leondari. Muri în Veneţia fără copii. 

Toma. Se insură cu Elena Anastase J/ăruțu. Emigră cu familia în Vene- 

ţia la 1756. ” 

Panu. Muri fără copii în Veneţia la 1803.: 

Fyosina. Se mărită la: Corfu cu Antoni Barbarigu și muri în Veneţia la 1816. 

Nicola. Se însură la Corfu şi muri la 1820 lăsând o singură fată Elena. 

Susana. Se mărită în Veneţia cu Ioan Saru şi muri fără copii la 1835. 

Toma. Căpătă diploma de nobleţă în Veneţia pentru binefaceri creștineşti 

- făcute în Corfu şi Veneţia. Intre alte multe dădu şi 5000 gaibeni de rescum- 

pără de la Turci mulţi prizonieri creştini robiți în revoluţiunea din Peloponez 

de la 1770 şi mărită şi înzestră multe fete de ale celor, pe cari îi rescumperă 

din robie. - 

Străbunul Măruţeştilor era Chirigiii de profesiune (ârgorpărns). Chiragili- 

cul sai transporturile în peninsula Balcanică s'a practicat din timpi ime- 

morabili și se practică şi astă-zi pe o scară întinsă escluziv numai de Români 

cu caravane de câte 10, 20, 50, 100 şi 150 de catiri. Chiragii se zic de Ro- 

mâni Cărvânary, şi Caravana se zice Căreane. Se află şi astăzi Cărvănari po- 
sedână unul singur câte 100 și 150 de catiri. Astfel de chiragiii a fost stră- 

bunul JMăruţeştilor, care făcând mari averi cu această meserie se lăsă de 
chiragilic şi se așeză la Ianina. Poporul din Ianina credea că străbunul Mă- 

ruțeştilor găsi comoară de se făcu așa de bogat. 

Am insistat asupra acestor doauă familii, pentru că ai fost Româneşti şi 

pentru că aii contaibuit cu sume mari pentru şcoli, spitaluri şi altele și joacă
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un rol însemnat în istoria Ianinei (vezi despre familiile Bârcă, Caraioan şi 

Aăruţu "Apadavtos, “ppovorparia Tis 'Hzsipoo, vol. II, paginile 260—284,, . 
unde din listele familiilor boiereşti dela 1431—1814 se vede că Ianina a fost 

un;oraş mai mai Românesc. Eată câteva numeide boeri din Ianina; Buia Sasu, 
Bardă, Lelipapară, Şerban, Cehuli, Bârcă, Ilanasi Pleşea, Dobru, Liocă, 

Zorghianu, Buctară, Bezanu, Gherăcavu, Negură, Mihăliciă, Bâlev, Macrin, 
Tristenicu, Calotă, Căvălaru, Ghiorgan, Roman, Peciali, Condo-Scală, Mă- 

ciucă, Sugduri Şerban, Peta, Niculetu, Ziguri socrul lui Panu Caraioan, Fotu 
Papaleca, Panu Mărutu, Aleze Cireşaru, Mantu Stavru, Gheorghe işi, 

Balulia, Gheorghe Gaga, Teodor Gorgoli, Buba sai Bumba, Ilonobardă, Zoe 

Mincu, Ilagi Ciurea, Stavru Ilistu Furu, Diamandi Baludima, Fustratie 

Hagi Barcă, Dudimi, Zoe Caplani, Balanu Pulă (sabie), Panatoti Ziucă, 
„Inastase Vrană, Balanu Maţu, Spiridon Calovetu, 'L. Mănaru, A. Dimă, Zisi 

Taci, supranumit şi Vrană, I. Fugtotani, I. Docu, Papafiliu, Blita, S. Boga, 
P. San-mariniatu, MM. Gusel, P. Mamudi, S. Guma, IL. Na, Condi, Foru 

poreclit și Cracălof, Ghtuma, Bubuchi, Balan Trofin Maţu, C. Tulică, etc ete). 
66. Gableţa. Această poreclă o găsim aseminea la Românii din Peloponez - 

de pe lângă Sparta, unde Slaviștii susţin că aă năvălit Selavunii. In Fallme- 

rayer, Fragmente aus dem Orient, vol. II, pag. 450—451, găsim între funda- 
torii monastirei Meya-X2%jatov din Peloponez menţionaţi pe următorii : Ghe- 
rasim Zăloghitu archidiacon din Misolonghi; Zăloghitu din Bonita (oraș în 

Acarmania superioară); fraţii Con:ţă; Zăzula, Grubu, Bricu, Turnu, Pelro- 

vică, Delintacu, Bugumnara, Buzunara, Ciactu din câmpia riului Fuvrota de 
lingă Sparta; Selavunogrambos (5zdafo5ves, "apâpăs=ginere), Sclavunacu 
din Pirgos dela Mani (adecă 'Tzaconia, Laconia dela promuntoriul Tenaron 
din Peloponez) Șelubea, Brumea, Pâcea-lilea, Sbolopea, Bogca şi Gableţea 
din Doloi de lingă Sparta. 

67. Jlanu. Credem că este prescurtat din J/anucl sai Emanurl. Manu are 
următoarele forme la Români : anu, Mane, Mani, Mană, Alana, Manca, 
Mănet, Mănetă, Mănet, Dancta, Mănac, Manachăa, dlănuz, Dlănuză, Jlă- 
nuț, Mănușiă, Mânașii, Mănașii,  Mănică, Măniciii, Aănaia, Mănalta. A 
nu se confunda J/ănică cu porecla J/ânică purtată de un armatol. JVanol 
se aude foarle rar. Numele J/anca mi-a adus aminte de legenda zidirei Mo- 
nastirei Argeşiă. Lângă orașul Ava din Epir, unde domniră Buteştii şi Spă- 
teştiă, esistă o punte care se zice puntea de Arala, zidită negreşit de Români, 
căci zidarii în peninsula Balcanică sint Români. Zidirea acestei punți are 
aproape aceeașijlegendă ca'şi aceea a Monastirei Argeşiului. Legenda se află şi 
în versuri macedoromănești (vezi Mostre de Dialectul Macedoromân patea II, 
Bucureşti 1882, pag. 8%.) şi în limba greacă (vezi Passov pag. 390). Dife- 
rinţa stă întru aceasta că în legenda pirate: de Arta logodnica lui Manea, pe 
când o zidesc, începe să blăsteme ca să cadă de pe punte şi să peară toţi 
trecătorii, dar și-aduse aminte că are un frate în Romănia. și temându-se nu



60 . 23 I. CARAGIANI, 

cumva la întoarcere să peară și el trecând puntea, îşi schimbă blăstemul zi- 

când nzmai să se clatine puntea la trecerea oamenilor. 

68. Pașali și Cati. Cel ântâii este Paşa-Ali, al doilea este Cadiul, jude- 
cător ture. | 

69. Sdrali şi Rali şi Raletu se aud mai rar. Farşeroţii pe Rai; îl fac Sdrali 
şi Sdraliu. 

170. Didu și Didu este, credem, numele Dedu. Din Didu se face augmenta- 
tiv Didar şi articulat Didur-lu și Didru-l şi nearticulat Didru. La Macedo- 
români, când litera 7 vine după o consoană, dese ori se aude între consoană 

și vocala 2, precum : lucrul, lucurlu, socrul, socurlu, Petrul Peturlu, Ne- 

grul, Negurlu. Notăm că ]) se aude cu dz la Macedoromâni precum și e şi gi. 

71. Mărudi şi Mărudă sunt făcute de la numele femeesc J/ara, prescur- 
tat din Maria. Forma udă se aude şi la nume cari nu sunt porecle, prscum 

lipădăzectorap, psirudă (din psirudă, de la a pisaj=fel de tăiței, leludă (de 

la lelice=—floare)= floare. Aseminea de la Câlţu se făcu porecla Culţida. Tre- 
bue se notăm aici că multe nume Românești terminate în u sau d şi.a Ro- 
mânii fiind că scriaă și scriă încă cu litere greceşti numele lor, neștiind cum 

se le elinizeze, le termină de multe ori în ms crezând că aşa sună mai grecește; 

astlel Adamu îl fac Adamis și Damis; Colcaru, Coţearis și Coscaris; Bulă, 
Butis, Notă, Notis, Negură, Neguris, Botu, Boţis, Ziană, Zianis și Janis, 

Guşiu, Guşis; Chiriţă, Chiriţis; Ghiţă, Ghiţis; Golfin, Golflnis; Delfin, Delfinis; 

Ghizar, Ghizaris, Zambu, Zambis; Rusu (blond, roșii) Rusis; Raletu, Raletis; 

„ Nepolu, Nepotis; Ţiru, 'Țiris, 'Taciu, Tacis, Zirlingă, 'Țirlinghis; Cămară, Ca- 
maris, Turtură, Turturis; Lambu, Lambis, Bidivan, Bidivanis, Balaban, Ba- 

abanis, elc. | 

72. Bidivan este augmeniativ lui Bidiriii, care însemnează cal mic şi iute. 

Filimon, care elinizează numele Românești, pe Bidiziii l-a făcut Il0mzios, 

ca şi când ar fi din rădicina cuventului Grecese zidrt, gen. zirjzos =pitic= mai- 

„muţă. Românii aii și numele Piti (= Dimitri) şi Pichi ca poreclă, și I0ari- 

os ar putea fi Piti- Pichi, dar noi am aflat de la bătrâni înrudiți cu Dilivieştii 

din Suli că familia era Bidiziă, ear nu Piti-Fichi. 

73. Ciumari este augmenialivul lui Ciună (= şuviţă de păr sai de lână), 
şi se dă ca poreclă la spâni. 

74. Cruciu este nume care se dă la copii, nume care le rămâne și mai târ- 

zii une-ori. Din Ciuctu se face diminulivul Căuctulică. 

75. Cecicu şi Ceăcu sunt prescurtări din Cuciacu, diminutiv lui Cota și 
Cocku, 

16. Balu- Dimă şi Balu-Dumă şi Baldumă sunt nume Românești. Se află 
și Balu-Mactu şi Balamacă, precum și Balumir și Balumira și Mira. - 

77. Buşiulengă. Din Buşiu se face diminutivul Buşic, Buşiulea, Buştulică 
şi augmentativul Buștulengă. 'Tot ast-lel s'a făcu! din A/ătuyă şi porecla JMă- 

tirangă, și din ir (= Ciur), Țirlea, Zirlingă. 
78. Cucurinii. Numele trebue să fie lăcut din Coe, căcuri, şi apoi lipsind
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accentul de pe o s'a făcut Cucurină în loc de Cocurină. Tot aşa din foc se 

face focuri, şi din focuri se făcii fucurină, care jucurină insemnează vatră. 
79. Circeliă (pronunţat ţirțeliă şi dzirdzelru) are doauă sensuri provenind 

șaii din Cevcu, de unde se face Civceliu care se zice şi Crcheliu, sau din 

Dzerdzel, care este zarzărul la Macedoromâni. . 
80. Bucuzală şi Păpavă sunt doauă porecle ciobănezti des auzite. DBucu- 

vală însemnează aproape același lucru ca şi Papară, adecă un amestec de 
pâne, unt și caş semilerte într'o căldare. Numele de Bucucali este ilustrat 
de un mare eroă Român înainte de revoluțiunea greacă numit Jaui Ducurală 
din comuna Sceăreț din Acarnania superioară. Multe cântece populare gre- 
cești cântă vilsjiile lui Iani Bucuvală. Ear porecla Papară o găsim şi la Ro- 
mânii din Parya, unde a esistat tribul Păpărafitor scriși în cărţile gveceşti 
Ilazogtâzs, ca şi când ar fi Pupură. 'Tot din aceasta fumilie Papară trebue se 
fie și boierii Lelipapară din Ianina, trimiși la 1431 ca ambasadori la Salonic 
la Sultanul Murat pentru predarea cheilor laninci. D. "Apafzvzwvăs (X povorpa- 
șia zijs "Hzzipov, vol. II, pag. 160, la nota 1) vorbind de familia nobilă a 

Lelipaparaţilor zice : se află în scrierea lui Niceta Ilonialul unu Gheorghie 
Comnen, poreclit Lelipăpară (Lechgitos Kouwmyvbs, redat) Ashvzazapâs).! 

81. Călivă însemnează Colibă. Aceasta poreclă se dă mai mult la Fărşe- 
roţi, din cauză că locuese în Colibe saii Cătune. Când vre-un Tărşerot des- 
părțit din tribul s&i se bagă la vre-un stăpân nefărşerot ca cioban, cei lalţă 

ciobani îl poreclese Călivă și une ori Capsocalivă, cuvint compus care însem- 

nează om care şi a ars coliba cine știe din ce cauză și a fugit. De aceea unde 

se găsește această poreclă să se ştie că este Român cel ce o poartă. 

82. Simu se zice şi Asimu şi are și feminin Sima şi Asima şi Şioma. 
Simu se face şi Sima ca nume de bărbat. De regulă ori-ce nume se află la 

Români şi cu terminația a şi ea fără a schimba pe c şi o preceden! în ca și oa, 

precum : Mitri, Mitra, Mitrea, Tegu, Tega, şi 'Teghea ; I'locu, Floca ; Ghiotu, 

Ghiota, ete. Fiind-că argintul la Macedoromâni se zice asime și aurul mălamă, 
precum din Simu se făcu feminin Sima și Asima, tot așa se face și nume fe- 
minin Malâma şi masculin Malamu, cari în România ar fi zirgente și <arel. 

83. d/ăceacă este diminutiv lui Jaciu sai Mațu, porecle. oarle des uuziie 
numai la Români. J/aciu se aude şi Mâcea și Maşiu şi ăşea. In J.ambride, 
vol. ], pag. 88 găsim pe Balan» JMactu sati Mau, (Ma. vos Măr: :65) care dotă 
orașul Ianina cu un spital, ce poartă numele lui. 

84. Zambu şi Zamba se aud ca porecle la bărbaţi. Din Zambu şi Zamba se 

face poreclă pentru femei Zanbela. D. Lambride vol. II, pag. 112 ne dă din satul 

Românesc Doliani din Zagor în Epir numele femeese Zambela cu fiică-sa Ilaida 

(Zauztra, sis pară rijs Oxyarpăs Ndidws). Macedoromânil aă porecla Gambetu şi 

Gambiţa ca diminutive din Ganmbă, dar în loc de Gambă ai Ziambă şi Zamba 
şi Zambu numai ca porecle. De aci şi numele poetului /auzihos == Zămbelii 

89 Tragu- Diva. Costantin se aude romăneşie prescurtat Dinu şi Dina, și
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diminutiv Dinicu şi Dinica şi Dincea. Ear Tragu este cuvânt grecese în- 
semnând fap. Deci Tragudina este egal cu Dina-Tapu. 

86. Tragu- Dara= Dara-[apu. Şi Tragu-Dina şi Tragu-Dara sânt nume 
ciobăneşti. Se nu se confunde aceste nume cu cuvântul grecesc zpaosâ 
(cântec), de unde ar crede cine-va că sar face rpapovâtva, care mare nici 
un sens în grecește. Zragu- Dura ar putea, să-l creadă cine-va că este cuvân- 
tul grecesc 1paovâăpas, dar nu este; căci Românii uzitează des cuvântul gre- 
cesc tpîţos=ţap în compuneri, precum : rpazouzăpuzae= Tragu-barbă= a- 
decă cu barbă de țap; dar nimica nu opreşte ca Tragudara din listă se fie 
cuvântul grecesc zpa'jov5ipas, care însemnează : om care cântă mult. 

87. jaciu ese nume purtat de Români. Poate se fie cuvântul Ajace, dar 
nu credem. El trebue se fie Jacu, prescurtat din grecescul Kup:prduos ; din Iacu 
Românii fac ântâiă pe Jacă, Jacu, apoi pe Iaciu. Se nu se confande Îacku şi 
Jacă cu Ziacă, care este prescurtat din Jacob. Aseminea se nu se confunde cu 
Jahu, alt. nume Romănese. Se nu se confunde nici cu Găâctu, reprodus de 
Greci prin Tăroos, care Gâciu este earăși nume ciobănese dat la oameni nalți, 
grași și spătoşi. Gâctii se numeşte la Macedo-romăni fapul care conduce ca- 
prele. . 

88. Căţimbă. Nume Romănesc cam rar auzit. Se află şi Căţimbeliii şi Că- 
țimbeli ca diminutiv. Nu este același cu un alt nume Câeu-beliu, Numele 
Karţepathms al unuia dintre Suliaţii luptători dat de Peveros nu ştim dacă 
este diminutivul lui Căţimbă saă compusul Câcyu- Beliu, căci Perevos și pe £ 
și pe ce, ci le reproduce numai prin <ț. 

89. Cutroci. Se face din numele Cutră, care se află şi Cutră şi Cutroci şi 
Cutrulisă, Cutruly şi Cutrulă. E 
„90 Duzăcă este poreclă des auzită la Români, mai cu seamă la Românii 
din districtul Muzachia din Albania. Muzăcă pare a fi diminutiv Lai Aluză, 
care se aude ca poreclă, | 

91. Băița. Este diminutiv lui Baii şi Baia, care se zice şi Vuia. Sunt şi lo- 
calităţi cari poartă numele Bata. Este şi o comună Românească pe Pină, 
care se numesce Băieasă, cunoscută în grecește sub numele Bw?o5u. A nu 
se confunda Păiţii cu Beiţ, care se zice şi Beicu, diminutive cuvintului Bei, 
care este un titlu la Turci. 

92. Deli-Sgăru. Deli. Veză la No. 50. Sgâru este numele scris de Greci 
Xroăpos. Am spus mai nainte că numele Sgâru are mai multe forme la Ro- 
mânil din peninsula Balcanică, precum : Dzegă, Dzeghiu, Dzegheu, Dzegar, 
Dzigur, Dzdgâru, Sgâru, Sguru, Ziguv, Zigui (1). Am dat mai sus deriva- 
ţia cuvântului. Aici mai adăugăm presupunerea că Sgâru poate se aibă aceaşi 
rădicină cu cuvântul gheură sa eip, xp grecește, adecă mână sută gheară, 
de unde se esplică uşor sensul verbului a sgăria, de unde sensul de a rupe 
a smulge, a castra, de unde și sensul de spân. 

(1) Vezi și la pag. 11 şi 30,
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De la Dzigur se face şi diminutivul Dzigurac, pe care Grecii il reproduc 
prin 'Tory40vpăzos. 'Terminaţiunea ac arată diminutivele la Români; din ac se 
face achea. Grecii ai în locul lui ac şi achea pe âzms. Astfel Românii zic : fi- 

cior, ficiurac (adecă fecior, feciorac,) ; tatru (= doctor), iatrac (=doctoraşiiă); 
trup, trupac; Manu, Mănac și Mănachea; ear Grecii zie : Anunrpăns, Neno- 

)âums ete. Unde dar găsim nume greceşti diminulive în ăzcc, aceste sunt lo- 
mânești reproduse în grecește prin forma Românâscă. Actlel Toryucvpâzos de 

mai sus este Românescul Dzigurac. Și în adevăr o familie la Maniaţi din 
Laconia poartă şi astăzi acest nume (1). Asemenea găsim la Maniaţi şi astăzi 

familii cu numele 'Tpoozsrns (Trupachis din Zrupac); "latpăzas (Îatrac), Anun- 

rpazaţăzos (Dimitracarăcos, cuvent care s'a lăcut astfel : din Dimitri se face 

diminutivul Dimitrac; din Dinitrac se face augmentalivul Romănese Dimi- 

trăcar; din Dimitrăcar se face diminutivul Dimitracarăc). La Jlaniaţă mai 

găsim la nume de familii şi de hotez și terminaţiunea ca Românească, pre- 
cum : Macvzov8a)tas (Bucuvălea sai Bucuvală), Xpnortas (Hristea), Ilsrpac 
(Petrea), IKwsrzas (Costea), ete. (2). Acestea ca forme Românești; găsim însă 
şi astăzi la ei nume ca 6 Nizdoş, 6 Xzouzdos ete. adecă Nic-lu, Scump-lu cu 

articolul întocmai ca la Macedoromâni. La Macedoromâni numele proprii ter- 

minate în 4 se află mai mult articulate, precum : Man-lu (Manu-l), Ghiot-lu 
(Ghiotu-l), Teg-lu (Tegu-l), Mitur-lu (Mitru-l) Petur-lu (Petru-l), Chir-lu (Chi- 

ru-l), Bucur-lu (Bucuru-l) eic. (3). In Satas (Documents inddits relatifs ă 

Vhistoiră de la Grăce au moyen âge, vol. 6, pag. 302—306) găsim pe la a- 
nii 1200 în insula Cerigo (4) (K5Yqpz) un oare-care numit Chir-lo, care nu 
este de cât Chiv-lu (adecă Chiru articulat Macedoromânește Chir-lu, care se 
aude şi Chir-lo, după esemplele ce am cilat mal sus din Jos. Pic, nota 8, 
pag. 18-19. Astfel în lista de mai sus găsim Sau-lo, care este în loc de Sav-lo, 

adecă Sucu, Satu-l). 
Fiind că la anul 1200 găsim un Român numit Chir-lu în insula Cerigo a- 

proape de Laconia, unde am văzut că locuia Homâni, trebue se spunem încă 

câteva cuvinte despre Chir-lu şi famila sa, după cele cuprinse in vol. al VI 

cilat mai sus din Satas de la pag. 302—306. 

Pe la 1200 Despotul Spartei Laonde trimise ca guvernutor al insulei Ce- 
rigo pe un senior numit Gioryi Pachi din Monembasia, provincie din Pelo- 

ponez (Zorzi Pacchi di Malvasia). Mai târziă Laonde dărucşte insula unula 

din familia Fudemono-Iani pentru meritele sale. Acestuia îi succese fiul săi 

Nicola, care mărilă unica sa fiică cu un gentilom din Candia numit Bartolo- 

meii Venicri dându-i cu zestre insula Cerigo şi multe posesiuni ale sale din 

insula Candia. Marcu, fiul lui Bartolomei avu patru fii: Gabriel, Barlolomei, 

(1) Gudas, &, pagina 28, vezi portretul. 

(2) Gudas, 8, 405. , 

(3) Articolul se poate şi înlocui prin a sai ca final, precum : Teplu=Tega, Peturlu= 

„Petrea. | 

(4) Iusulă lângă Laconia din Peloponez.
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„Petru şi Nicola. Unul din descendenţii lui Gabriel se numeşte la 1333 Gu- 
Vriileanu, (Gavrigliano); ear fii lui Barlolomeii de mal sus se numesc : 
Titu, Todorel, Chirlu, Marcu, Paulu (scriși italieneşte : Tito, Todorello, 
Chirlo, Alarco, Polo). Toţi aceştia domnesc și în Candia şi în Cerigo. Chirlu 
avu un fiii numit A/arcu Veniri, care prin testament lăsă posesiunile sale 
erezilor lui Georgilă Venicri și lui George şi Manoli Murmuri, nepoților săi 
şi locuitori în Cerigo (ser Zorzilu Venier el a Zorzi et Manoli Murmuri soi 
nepoli et cittadini Cerigotti). După acestea la pag. 308 din volumul mai sus 
citat, unde figurează arborele genealogii al descendenților lui Tiudemono-Lani 
şi a lui Bartolomeii Venieri, vodem că de la fiii lui Marcu, fiului lui. Châv-lu, 
își trage origina şi Veneţianul Aocenigo (1560). Textul zice : La descendenza 
di questo Marco naturale şi legge in arbore nel libro de Testamenli. del 
Magnifico misser Zuane Mocenigo Proveditor di Cerigo». 

Despre prezența de nume Româneşti în insulele Candia, Chipru, Cetigo, 
Corfu şi în toate insulele Ioniane vorbim airea pe larg. 

93. Papa-Ghiorghi==popa Gheorghe. Cuvântul popă nu este de loc uzilal, 
"ci se înlocueşte prin papa la compuneri. Când ensă cuvântul popă este singur, 
se zie preftu. In regulă generală au şi cu se fac af şi ef sai av şi ev la Mace- 
do-români, precum: adu (aud), alăvdu (laud), caftu (caut), gavră (gaură), 
făvrar (făurar), preftu (preut), ete. 

94. Păpleacu. Pap și au insemnează bătrân. Pap articulat se face Paplu, 
"de unde diminutivele: un Dăpleac și un pleac, cari se iaă şi ca porecle. 

95. Zagări și Zăgar=Ogar. 
96. Ziciăi trebue se fie prescurtat din diminutivul Dimitriciii făcut ântâiă 

Mitu, de unde JMiticiii, Ticii. 
97. Docu şi Doca trebue se fie prescurtări din Zandoc şi Handoca, cari se 

aud des ca porecle. Docu se face și Docea şi Dociu scris de (irecI Adstos (1). 
98. Culu-Stupă este compus din Cola și Ștupă, care se nude şi Ștupă. 
99. liga şi Mega credem că sun! elenizările lui Mare, Mari, (= mare), 

cari se aud loarte des la Fărseroți, unde găsim : Fotu-Alari, Mitru-2ari, 
Lambru-Afari, apoi Chita- Micu (Chita=— Nichita, ear Dicu este mic pronun- 

“ţat ca Italieneseul 9). Îlari, ajuns odală poreclă, Ta şi el la fine ca toate . 
numele proprii pe a, precum: Mitri, Mitra, Tegu, Tega, Jiogu, Jiogza, Miru, 
Mira, (Jliru este prescurlat din Vladimir, care se aude și Dimir), Mari, 
Mara. Atunci Fotu-]lari se face Fotu-Mara, Lambru-Alari, Lambru- Mara, 
Punu- ari, Panu-llara, reproduse de (ireci prin Puzoudpas, Aapzponipas, 
Mneponâpas, [lavoudpas. Românii Ensă zic mai des Fotu-mari, Mitru-mari ele. 
reproduse de (ire:ă prin Mnrpouinqs, Mavougns ete. Doro-uâpag dar nu'f din 
Pâzo şi Mzpxs genetiv lui Mâp a prescurtat din Magia, căci Mara la Ro- 
măni lăcut din Jari (==mare cu a) este uzitat ca poreclă în gen masculin, 

(1) Un Român A4at0ş se distinse în resboalele independenţi! Italit la 1858, Jurnalele 
din Alena scriseră multe despre el,
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100. Cosa este prescurtat din Cutova, care se aude și Cutăra şi Cutav, 

şi Cotav. Căţelul în limba greacă modernă se zice + AOVTĂRI, ear în cea 
macedo-română tot căţel. Cutâra, Cutav şi Cotav se aud la macedo-români 
mai mult compuse cu cuvântul grecese zophbs =orb, precum: ti/lu-Cutav-lu 
== cățelul orb) spre a arăta un om care nu ştie ce face, care dă în gropi, ca 
un căţel prost, care n'a deschis ochii. Cu numele Cutora a tost un haiduc în- 
spăimântător în Tesalia înainte de revoluțiunea greacă. El era cioban Român 
şi se numia Liacu Cutora cunoscut. în poeziele populare greceşti sub numele 
Arăzos Kovrafăs. Lăacu este prescurtare din Caliacu, poreclă des auzilă 
printre ciobanii Romăni, sai diminutiv lui Lia=Iia. 

101. Cearceâni este făcut din ţarcu sai Cearcu, care însemnează colibă 
pentru eză, | 

102. Zamani este cuvânt 'Turcese însemnând timp. 
103. Mușiu poate să fie prescuriat din AMușat (frumos), ear Muşat este 

prescurtat din Tvumușat, cuvânt care nu se mai aude la Macedo-români. 
Muşat se aude şi Mşat sau Șeat. Porecla JMuşiu este așa de mult uzitată ca şi Duşiu, care Bușiu credem că este prescurtat din Lambuşiu, diminutiv lui 
Lambu sai Lumbi prescurtat şi aceasta din Napăhaynos sai Xapahăuzns. 

104. Diauă credem că este de la Bia, nume foarte des uzitate la femer. 
Bia se aude şi Bilia. Nu ştim dacă Bila este in legătură cu Bela şi Behna, nume femeeșii foarte des auzite la Fărşeroate pe lângă Beluşia şi Beâlişa, . 
cari însemnează Balăia sai cea cu fața albă şi cu ochit negri. Intrun cân- 
tec Fărşerotese se aud versurile următoare : 

Mori Belino, mori mușată, 
Ce-mi stat înverinată ? 
Ce s' nu-mI stai înverinată, 
lo Belina cea marată ? 
Ciceroana ml-o-are luată 
Care nu me-are căftată. ete, 

Alori aici este egal cu mări= fa. 
Încerinată==inveninată = tristă și vestejilă. 
Marată =sărmană, nenorocită. , - 
Căftată = căutată, cerută de la părinți ca se fie luată de nevastă. 
Ciceroună. Un fel de cumanac foarte gălit purtat de femeile Fărşeroate. 

Fărșeroţii, dar mal cu seamă Fărşeroalele, nu șiii ce va să zică modă, Cea 
mai mică schimbare a formei unui straiu :a Fărșeroţi dă dreptul ori cărui 
Fărşerot se rupă straiul întreg unde-l vede abătut de la forma strămoşească, 
așa că Fărșeroții sunt consideraţi de cei-lalţi Români ca singurii reprezen- 
tanţi ai neamului românesc nealteraţi în nimica şi cari ştii se conserve da- 
tinele strămoșești. Acuma vine întrebarea : de unde aii luat. femeile Părşe- 
roate numele de Ciceroană pentru cumanacul lor ? Dacă găteala aceasta de 
cap ai adus'o cu numele încă din timpul lui Cezar, care îi așeză în Albania şi, 
în Tesalia după luptele âin Dyrachium şi Pâpoza, şi cumanacul Ciceroana 

n . d
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era pe atunci & la mode respăndit și pe la ţară în Italia fiind că poale nevasta 
lui Cicerone îi dădu o noauă formă , este întrebarea de ce nu s'a conservat 
cu vechia pronunție Bileroană și se făcu Ciceroană, pronunţat de Fărşeroți 
țițeroană ? Am cerut informaţiuni de la multe triburi Fărșeroteşii dacă nu 
cumva se află la vre unul din ele subt pronunția Fieroană, dar din toate 
locurile mi s'a respuns că numai ţițeroană se aude la toți. 

105. Țucnida de la cuvântul grecese roonzyt5a urzică. 
106. Zaşiu și Daşiu este acelaşi nume prescurtat din "Avyasrâatos. Se aude 

și asi, Tasic, Tasică, Tasu, are și femenin Tasa, Tasica. 
107. Baracu şi Buracu și Barucu şi Baruca este același nume. Buracu 

este diminutivul lui Boru sai Buru. Ear Baracu de unde derivă? La 
Macedoromâni esistă cuvântul bară în sens de heleşteii. De la bară se fac 
diminutivele : ună bărică (mic heleştei). ună băricie (mie heleșteă), dar nu 
esistă ună băracă, de și esislă cuvânlul broatec (==buratee saii ori ce 
broască, nu țestoasă). De la Barac se face diminutivul bărbătesc Baracilă 
şi femeese Baracila şi Baracira. Se află și augmentativul Barăcar. Fa- 
milia armatolică Românească a Colocotroneştilor din Peloponez era înrudită 
prin încuscrire cu o familie ear armatolică numită a Baracareștilor (Mza- 
pazapaiot. Frlimon, Aoziytov ioroptxoy ete. vol. 3 pag. 414; Li0as, Tobpro- 
wparobiuty “EXds, pag. 493). Numele Baracu și Buracu nu este purtat de 
cât numai de Români. 

"108. Babichi şi Babicu sânt diminitive de la Baba, cuvânt turcesc, care 
însemnează la Români bătrân și se află în compunere, precum : Baba-Nicu, 
Baba-Ghiorghi ete. Baba (bătrâna) se zice la Macedoromâni Jloaşa sati 
aia. Maia însemnează și bunica. Străbunica se zice : oma, îi nevestele când 
se adresează la soacra lor îi zic : la omă (fa omă, fa soacră). La, ală, le, al, 
sunt apelative feminine, /a şi ala pentru singular, şi le şi ale pentru plural; 
ear lai, alai, olaă siint apelalive adresate la bărbaţi şi pentru singular și pen- 
tru plural. 

109. Cuţu-Martu Mariu Șeliopu. Cuţu l-a Grecii subt forma x0vza3e. Cu 
acest cuvânt Grecii compun cuvântul B)iyoş şi fac porevla Kovtodf)xyos 
= Cuţovlah, poreclă, de care se supără foarte mult Românii din peninsula - 
Balcanică. Scriitori serioşi (Greci moderni când vorbesc de Românii Megalo- 
vlahiți saii în genere de Românii din 'Turcia, îi numesc Kovzosâaxo! şi limba 
lor Kovroofhaxtzi, fără a fi necesitate de a-i distinge de Românii din România 
și fără a găndi câtu-și de puţin că pot să supere pe fraţii lor Români, cu cari 
locuese la un loc. Nu numai atâta, dar şi pe Românii din România până la 
un timp nu vrură cu nici un chip să-i numească Bhăyu,, ci Adzec (Daci), ear 
acuma în timpii din urmă numese pe Români “Povuo05vog ș și Homănia “Povuav- 
via, pe când dacă nu place să zică Poudvos şi Pouavia, ar pulea zice “Pco- 

„uăvos şi Povuavla. C. Porfirogenitul (vol. III pag. 148) vorbind de coloniștii 220- 
mani aduși de Dioclețian în Dalmația şi Albania spune că până şi în timpul 
stii se numiaă Pwuvor, și nu scrie “Poouobvot nici “Povpâvot, deşi “Poouăvot lui
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Porfirogenit se ziceai Română şi cuvântul Română îl reproduce el prin “Pw- 
uâvot. Ar putea să facă și Grecii moderni tot așa fără nici un inconvenien! şi 
fără nici o teamă de a se confunda Românii cu Romanii actuali din Roma, 
căci pe aceştia (irecii moderni îl numesc ca şi pe cel antici “Pouatut. 

Autorii Greci moderni, când vorbesc de Românii din peninsula Balcanică, 
nu numai că pretutindeni îl numesc Kobras3hayot şi limba lor Kcoodhayri, 
dar apoi când vor să arăte ce limbă vorbese ICo5zosBhayn: se esprimă astfel : 
Cuţovlahil vorbese grecește, dar pe lângă limba greacă vorbese și limba cu- 
țovlahii. Ear despre Românii din Albania se esprimă astlel: vorbesc Limba 
Albaneză, ear pe lânga limba Albaneză vorbese şi cea cuţovluhă. Not credem 
că corect şi fără intențiuni ascunse și raţional ar fi bine să se zică : Româ- 
anii vorbesc limba lor Romincască, dar pe lângă cea Romănsuscă şliii şi vor- 
besc şi cea Grecească sau şi cea Albaneză. Astfel amicul meă I. Lambride în 
cartea sa cilală de atâtea ori în această scriere or unde vorbește de comu= 
nele Românești de pe Pind, din Epir, din Albania, nu vrea să zică că locuito= 
rii Români vorbese româneşte, ci zice că vorbese grecește şi că pe lângă gre- 
cește vorbese și cuțovlahicește (1) La 1880 sa întâmplat un lucru foarte cu- 
rios. Era cererea din partea (ireciel călre puteri de a se anexa mai multe pro: 
vincii romănești din 'Pesalia şi Epir şi parte din Macedonia. Patriarchia prin 
Archierel și preoţi reuși să capele declarațiuni de la locuitori Români a sute 
de comune Româneşii cu iscălituri autentice că acei locuitori vorbesc grecește 

„Şi că sânt (ireci. Dar ci aă fost tot dauna şi sint și astăzi Români și vorbese 
romănește cu diferința că femeile nu ştiă nici un cuvânt grecesc, pe când 
bărbaţii şti și grecește, Românii din Meyăhm Bxpia din 'Tesalia și din Mzpă 
Bhazla din Etolia și Acarnania n'a emigrat, ci se află şi astăzi tot acolo 
unde ai fost aşezaţi de la începu! din veacul de mijloc. Se ştie că Tesalia are 
forma unei potcoate, a cării contururi sunt munţit, ear locul gol sânt câmpiile; 
Munţii sân! și astăqi locuiţi numai de Români, cari nu vorbese de cât romă- neşte în comunele lor. Astfel munţii Pelion și Olimpul din răsăritul 'Tesalief, 
munţii numiţi I/așia din nordul 'Fesalici, munţii numiți Aspropotam și Agrafa, 
din apusul Tesaliei, munţii din Patragic la sud, sânt locuiţi numai de Români 
şi numai câmpiile 'Tesaliei sânt locuite ae Cireci agricultori, căci Românii 
nu se ocupă cu agricultura.Ear în orașele mari din câmpiile 'Tesaliei Românii 
sint în num&r dacă nu mai mare, cel puţin egal cu al locuitorilor (ireci sat 
grecizaţi din ele ; apoi ei au în mână escluziv industria, meseriile, profesi- 
unile libere şi comerciul. ” | 

In Cronica Epirotică alui Mihail Nepota Duca (Vezi textul grecesc cu tra= 
ducerea in Pouqueville, voyage dans la Cirece, vol. V, pag. 212) la cuvintele: 
Eiza zai rijy & E))dâi Bopiay datzqă» se află următoarea notă : «Cunoaște 
că Vlahia din Grecia este Zricala şi Larisa» Noi credem că prin Zricala şi 
Larisa se înțeleg nu orașele aceste, ci provinciile omonime cu aceste capitala. 

(1) Tot aşa şi Gudas, 8,299 :-H şudi aan (adecă î Băayrri)) âurăsi zzbs său vetoztzay “Eine vai 20 iv Bhzzguay, |
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După această notă a autorului face o altă notă mai lămurită şi cel care 

făcu în seculul al 18-lea o prescurtare din această cronică, şi eată ce zice 

între altele: <Prin Vlahia în Grecia istoricul înţelege, după câte relatează des- 

pre ea, pe Tesalia Pelasgiotidă, mai.cu seamă pe cea muntoasă, care acum 
se zice Hașia. Aceasta o confirmă şi nota, care greșeşte numai întru aceasta, 

că o pune (adecă pe Valahia din Grecia) în oraşele Tricala și Larisa, pe când 

Vlahii trebuia se locuească numai locurile muntoase, precum se văd de la în- 

ceput pănă acuma. Istoricul o numeşte Vlahia din Grecia spre distingere de 

Vlahia de peste Dunăre saiă şi de alte părți ale Greciei locuite.de Vlahi, precum 

spre esemplu Dolopia, numită înainte de timpurile comentatorului lui Tuci- 

„ dide "Av Bhayia (Valahia superioară), precum arată prin aceste: Achozia î 
v5y zadoousn 'Avofiaya (adecă Dolopia cea numită acuma Vlahia de sus)». 

Partea dar nordică muntoasă a 'Tesaliei numită Hașia este și astăzi locuită 
numai de Români şi o spune și comentatorul modern. Partea apusană numită 

Aspropotam şi Agrafa şi aslăzi este locuilă numai de Români. Eată ce zice 
despre ei Pouqueville (Voyage dans la Grece, vol. II, pag. 218—219): «Les 

Valaques nomades, qui portent sur leurs fronts hâl6s P'empreinte des saisons, 

sont gen6ralement forts et robustes. Leurs t6tes retracent les proportions ro- 

maines ; et le temps, qui aflaiblit les types nationaux, n'a pu, malgr€ leurs 

alliances (1), les confondre ni avec les Grecs, ni avec les Albanais. On leur re- 

proche de la parcimonie, de l'obstination; mais ă travers leurs moeurs rus- 

tiques on rencontre une franchise sauvage, qui n'existe pas dans le carac- 

tere des L6vantins. Leurs femmes, douces par la nature du riche coloris, dont 

Rubens a donne le modele ă l'6cole moderne, n'ont pour beaut6 qu'une lon- 

gue chevelure blonde (2), une bouche vermeille et la fraicheur de la sant€..... 
Je suis port ă eroire que les nations valaques de la Grâce staient plus nom- 

breuses au temps de Pempereur Pal6ologue, qu'elles ne le sont maintenant (3), 

sil est vrai, comme le dit Cantacuzene, qu'elles lui envoyărent une dâputation 

de douze miles de leurs citosens. Pour trouver aujourd'hui un'pareil corps d'6- 
lite, car il est probable qu'on avait expâdi€ des hommes choisis, comme cela 

se pratique dans ces sortes d'oceasions, îl faudrait une populalion plus con- 

sidârable que celle des tribus, dont voici le cadastre approximatif, calcule ă 

cinq individus par famille> (aici dă numărul aproximativ al Românilor câţi a 
putut constata). Dar Românii din acele locuri surid la nişte asifel de statistici 

făcute după informaţiunile date de dascalii Greci, apostoli ai Panelenismului. 
Cităm următoarele dintr'o broşură întitulată: Refutation Wune Drochure 
grecque, par un Valague Epirote (Extruit du Courrier d'Orient) 1879. pag. 

(1) Se înşeală autorul, căci Românii nu s'aă încuscrit şi nu se încuscresc cu nic! un 

alt neam. 

(2) Pletele dlonde sunt mal rare şi la Români şi la Românce. 
(3) Sunt cu mult ma! mulți, dar călătorilor străini li se daă statisticele de Greci, cari 

ascund numărul,
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1—2—3, spre a se vedea cum se fac statisticile etnografice de călătorii stră- 
ini în peninsula Balcanică : 

«Depuis longtemps les Grees exploitent Vopinion publique en faveur de leur 
cause aux depens de leurs correligionnaires d'une autre race, tels que les Al- 
banais, les Valaques, ele. Grâce ă Vexclusivisme, — j'allais dire au mono= 
pole — dont la langue grecque a 616 ă tort privilegice dans les 6coles et dans 
les €glises de tous les chrâtiens orlhodoxes de V/empire oltoman, tout ce qui 
est chrâlien en Turquie est considâr6 comme grec en Europe; depuis le pay- 
san et l'ouvrier jusqu'a la plus grande câlebri!6, soit commerciale, soit liti6- 
raire ou politique etc, depuis l'individu et la famille jusqu'au peuple et ă la 
nation, tout porte la couleur grecque». 

«Celte erreur ou plu!6t cette duperie date de loin; elle a 616 propage par 
les agenis du panhell6nisme d'une manitre trâs astucieuse, et voici comment : 
Les voyageurs europâens qui visitaient Ja Tun quie et qui dâsiraieat Gerire sur 
ce pays, — parlout ou ils €laient de passage, cherchaient ă avoir des infor- 
malions sur le nombre, la nationalite et la condilion des habitants de la con- 
tree qui les avait altirs, ainsi que sur toutes les maticres qui sont de nature 
ă int6resser un voyageur g6ographe, archeologue, ethnographe, etc; ces vo- 
yageurs ne pouvaient gucre s'adresser qu'aux gens un peu lettrâs. Or, tous ces 
gens, mailres d'6cole ou prâlres d'un village, professeurs, mâdecins ou 6vâ- 
ques d'une ville, fussent-ils de nationalit€ non-grecque (Bulgares, Albanais, 
Valaques), 6laient toujours partisans et adeptes du panhellânisme. Et comme 
un voyageur est loujours consideâr€ par la population chrâtienne de la 'Tur- 
quie comme un commissaire officiel, envoy6 par le gouvernement de sa na- 
tion pour s'informer de visu de la situation gân6rale en Turquie et en parti- 
culier de !'6tat de la population chrâtienne, tous ces gens leltr6s qui offraient 
Vhospilali€ aux voşageurs europens, s'efforgaient de reprâsenter ă leurs h6- 
tes les choses non pas sous leur v6ritable jour, mais sous la couleur la plus 
favorable ă la cause grecque, dans lidâe que plus les informations seraient 
denaturees en faveur de Vhell6nisme, plus le triomphe de la cause grecque 
serait proche. En cone€quence, les voşageurs europtens, qui ne s'arrâtaient 
que deux ou irois jours dans le chef lieu de chaque caza (canton) de la pro- 
vince quv'ils visilaient, ne pouvant preque rien voir, 6ludier, approfondir dans 
un si cours laps de temps, composaient leurs ouvrages, en se basant sur les 
informations dont nous venons de parler, et de la sorle, ils devenaient les du- 
pes de la malice grecque, C'est ainsi que heuucoup d'enire eux se sont faits 
involontairement les instruments d'une tromperie dont opinion publique est 
encore aujourd'hui la victime». | 

«Mais cette manicre de iromper au dâtriment des droits et des intrâts des 
peuples chrâtiens de race non-grecque, n'a pas semblă sulfisante aux yeux 
des champions du panhellenisme ; c'est pourquoi les Grees sont enlrâs eux- 
mâmes en lice, pour faire directement et sans intermediaire ce qu'ils faisaient 
par le canal des voyageurs europens; ils se sont mis â propager eux mâmes
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leurs idâes au moyen de cartes ethnographiques, dressâes par eux-mâmes ou 
d'apres leurs indications, et des brochures râdig6es ou dictees par eux. Dans 
ces carles ethnographiques, pour lesquelles la finesse grecque a cre€ le mot 
ethnocratique, presque toutes les contrâes de la Turquie d'Europe, la Thrace, 
la Macedoine, PAlbanie (jusqu'ă Novibazar), PEpire, la 'Thessalie sont indi- 
qu6es avec la couleur de la nationalit6 grecque. Pareillement dans les bro- 
chures, que les Grecs ont composâes et fait imprimer en Europe, tout y est 
alter et dânature en faveur de la nation alit6 grecque». 

Mai departe Pouqueville la pag. 191 zice : «tous les Aspropotamites, ils se prâ-. 
tendent d'origine ro aine et sappellent Bruzzi Vlachi.... on m'a assure que 
ces pâlres portaient encore pour coiffure, il n'y a gucre qu'un demi-si&cle, 
un chapeau en feutre, et pour vâtement Phalit des Dergevs du Latium. Les pay- 
sans ont un caractăre de tâte plus noble que ceux du canton de Calarites....» 
Tot Pouqueville (voyage dans la Grece, vol. III, pag. 12) vorbind despre Ro- 
mânii din orașul JMalacaşi din nord-vestul Tesaliei zice : «cette peuplade labo- 
riense de Vulaques a le mâme genre d'industrie que les colonies de Calarităs, 
de Caliki et des Aspropotamites dont elle partage opinion, par rapport â leur 
origincitalienne» (1) Eur jos la nota (1) cetim : «Cette idee unanime d'un peu- 
ple sur son origine itahenne perce, ind&pendamment des auteurs que j'ai 
cit6s, dans tous les 6crivains du dernier âge des Grecs. Baywy zz0h5y Guroy, 
0 rây î£ 'Izodias ăzotuo. ză)or stiva )eovrat» Cinam. lib. VI. 

Ear la pag. 392—393 din vol. al II-lea al opului cilat spune următârele 
vorbind despre oraşul Roumănesc Voscopo!i sat Moscopnli din Albania : 

«Le versant meridional du Sboke presente, parmi les peuplades qui lhabi- 
tent, des meurs plus pastorales et plus douces. Sâjour des Dosques ou Toxi- 
des, les plus beaux et les plus parfaits des Sehypetars, une colonie de Vala- 
ques Dassarels s'6lait fixce au milieu d'eux, comme un essaim d'abeilles in- 
dustrieuses s'6lablit parlois „dans le creux des ro :hers, autour desqueles mu- 
gissent les torrenis. Pasteurs vigilants, ouvriers 6conomes, ces Vulaques, qui 
se pretendaient descendus des Romaius âtablis dans la Candavie par Quintus- 
Maximus, avaient relev6, dans le onziâme si&cle, sur les ruines de Vantique 
ville des Mosches, celle de Voschopolis (1); et d'un simple camp de bergers, 
elle 6luit devenue la mâtropole commereiale de VEpire. On y complait, vers 
le milieu du sicele dernier, pres de quarante mille ames ; et en 1788, sa po- 
pulation, augmen!âe d'un liers, promeltait de superbes destin6es aux chrâ- 
tiens de cette partie presque ignoree de la Grice. Les 6coles de YVoschopolis 
florissaient ; la civilisation s'annongait, sous les auspices de la religion et de 
ses ministres, telle qu'elle parut une fois dans le monde aux bords fortunes 
du Paraguay, lorsque lenvie et le fanatisme se ligugrent pour dâtruire Pou- 
vrage de la sagesse. Les hordes mahomstanes de Dagli e! de Caulonias don-. 
nerent les premieres le signal des malheurs, en commencant ă dâtrousser et 

(1) Quatre lieues au S. Q. de Ghtortcha.
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ă assassiner les caravanes qui frequentaient le march6 de Voschopolis. De 
leur cât, les beys tures du Musachs, sous prâtexte de secourir les sujels mo- 
lest6s du Grand-Stigneur, mirent garnison dans la ville ; et aprăs dix ann6es 
de devastations, de rapines et de guerres, Voschopolis disparut de la surface 
de lAlbanie ! Deux cents cabanes, habitâes par de pauvres bergers, sont tout 
ce qui reste de cette ville, que la mistre ne tardera peut-âtre pas ă ensevelir 
au milieu des dâcombres auxquels on reconnait encore sa splendeur. L'Ap- 
sus, qui parcourt la vallee des Mosches au milieu d'une multitude de villages 
incendi6s, dans un cours de douze lieues jusqu'ă Bera!, n'arrose plus que 
des plaines silencieuses et des tombeaux, tristes monuments de Panarehie 
devorante; el ce n'est qu'en approchant de la rivisre de Bitocouchi, qu'on 
recommence apercevoir des lraces de vie et de culture». 

Aici este locul să spunem câte-va cuvinte şi despre Românii ce se află a- 
şezaţi de seculi în Albania. Nu dăm statistica lor, căci nu esistă încă, ci ci- 
tăm numai câteva localităţi despre cari vorbeşte Z/ahn cu ocaziunea descri- 
erei ce face asupra oraşului şi provinciei JDDurazzo (vechiul Dyrachium). Eată 
ce zice Ilaln (Albanesische Siudien, pagina 133, la nota 52, carese referă la 
pagina 75, unde este vorba de foburgul Durazzului) : Diese (adecă foburgul 
Durazzului) ist grăssten theils von Wlachen bewohnt. In dem 'Thale von 
Kawâja finden sich, ausser der stiidtischen Colonie, wenigstens 10 wlachis- 
che Dorfer. Drei Dorfer der Kiistenebene von Schjak haben wlachische Co- 
lonien ; in Elbasân sind ausser der stiidtischen Colonie 4 Dorfer, in der Stadt 
Berâi wohnen viele, und die Musukji ist voll davon; in Muairlik 'Fyrânna 
wohnen nur Wlachen in der Sladi; in Skodra sind 24 wlachische Hiuser, in 
der Stadt Prisrând wohnen _viele, in Ip6k und Jakowa wenige, in der Um- 
gegend dieser Siiidte aber keine Wlachen. În Dibra und Ochrida aber sind 
sie zahlreich, sowobl in den Stiidien, als aut dem Lande». 

Mai cităm după acestea şi următoarele din Pouqueville (tot opul citat, 
„vol. II, pag. 172—176) : 

„ «Strabon dit que dans Pantiquit& (1), qui est maintenant pour nous la nuit 
des temps, le Polyanos, comme toute PEpire, poss6dait une population nom- 
breuse et florissante, quoique les Dolopes n'y existassent plus depuis long- 
temps. Ainsi le changement d'habitanis de cette contrâe se perd dans les r6- 
volutions antiques; et il a fallu sans doute les invasions des barbares dans 
Iorient, pour y refouler une nation chrâtienne qui fuyait Vesclavage et la 
mort. La ville de Calari!6s, telle qu'elle existait en 1815, comptait cent qua- 
tre-vingts fainilles Valaques €tablies dans un site plus propre ă servir de re- 
paire aux aigles el aux vaulours qu'ă des hommes. Groupâe par 6tages de- 
puis la rive acore des abimes, elle s'âtend dans un developpemenl de six 
cents toises sur le versant mâridional du mont Padour6-Mour6 (2). On dit que 
le chois d'un pareil 6tablissement fut inspir6 aux Valaques par le desir de la 

(1) Strab, lib. VIL. p. 327, 
(2) Padourâ-Mour&, montagne des forâts,
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conservation de leur libert6 et la nâcessii6 plus imperieuse encore de veiller 
„ă leur sârel€ personnelle, contre les enireprises des barbares et des derniers 
empereurs d'Orient, qui traitaient leurs sujets comme des peuples conquis. 
Par leur position les Megalovlachites s'6taient mis hors de la vue des con-- 
qucrants, et ils n'aspiraient qu'ă loubli, lorsque quelques huttes de bergers, 
bâties ă Pextrâmil6 du Padour6-Mour€, prirent vers le commencement du 
treizi&me siâcle le nom de Calarilăs, î, cause des belles eaux qui coulent de 
ses rochers.(1) La tranquillit€ dont on jouissait, le temps et lind&pendance ay- 
ant altir€ de nouveaux citoyens dans cette colonie, comme on n'avait paș 
de terres ă culliver, les habitants sadontrent aux soins des troupeaux. La 
population s'lant accrue avec lindustrie, on 6tablit des liaisons de com- 
merce en vendant d'abord le beurre et les fromages aux villes voisinej, et 
quelques autres produils aux marchands des 6chelles du golfe Ambrazique, 
qui avaient alors des facteurs râpandus jusque dans le Pinde. C'6tai par le 
canal de ces hommes que la France achetait le poil de chevre et leș ioisons 
des troupeaux des Valaques; et des le sicele de Louis XIV, elle avolt un en- 
trepât de ces produits ă, Mezzovos. 

«Lintâret qui enfante les spâculations ne tarda pas ă dâtermingr les indu- 
strieux Valaques ă filer leurs laines. Comme la main-d'oeuvre /âtait â bas 
prix parmi eux ils commencerent aussi ă tisser les 6loftes grossitres qui ser- 
vent ă faire les capes des Albanais et les capots ă Pusage des niarins de PA- 
driatique, Ce pas 6tant fait dans la cavricre des arts , ils se servirent du pa- 
villon de France pour exporter ă l6lranger leurs lissus. Bient6t aprăs ils 
voulurent suivre leurs ballots de marchandises, afin d'en survtiller la vente, 
e! d'opârer les retours en especes et en objels des manufactures &lrangeres, 
appropri6s ă leurs besoins. Comme les chances ne pouvaient qu'âlre heureu- 
res entre les mains d'hommes 6conomes, on vit dans le cours d'un demi- - 
siăcle, c'est-ă-dire depuis lannce 1760 jusqu'ă nos jours, les Mâgalovlachites 
de Calarites, Syraco, Mezzovo, de PAspiopotamos et du Zagori, se r&pandre 
dans les diflârentes places maritimes de la Mediterance, et employer ensuite 
des vaisseaux grecs (2), au lieu de ceux des &irangers, pour transporter leurs 
marchandises, et opârer leurs retours. Marchant la sonda et la boussole ă la 
main, apres des essais nouveaux, les uns fondărent des maisons de commerce 
ă Naples, ă Livourne, ă Gânes, en Sardaigne, â Cadix, en Sicile et ă Malte. 
D'aulres s'âtablirent ă Venise, ă Trieste, ă Ancâne et â Raguse. Un petit 
nombre que la prospril€ avait &blouis, ouvrit des relations avec Vienne, 
Constantinople et Moscou, et des compagnies osărent s'adonner aux opâra- 

(1) Pouqueville se inșeală; Calarităs se zice de Român! Călar-li sai Călăreți şi Călăriţi. 
Grecil necunoscând sensul scrisseră şi scriti încă Kadasziza, ca și când ar fi compus din 
xados (comp. zzXÂ4) și fo = curg. Tot aşa făcură şi cu Săracu scriind Xuzzizov, crezând că 
este de la a și făzos. 

(2) Ce sont les Galaxidiotes, colonie grecque du polfe de Lepante, qui font actuellement 
leur cahotage.
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tions de la banque, dans lesquelles elles ne furent pas heureuses. Enfin dans 
ces derniers temps, quelques marchands avaient aspir6 au commerce des 
denrâes coloniales ; mais comme ils €taient sortis de leur centre ils ont fait 
des banqueroutes qui ont ruin6 leur crâdit, sans les appanvrir. Aussi dans 
le Pinde comme ailleurs, on dit que telle personne est riche d'une ou de plu- 

„sieurs faillites. Mais les maisons qui se sont tenues dans les bornes de leur 
commerce naturel ont existe et se soutiendront avec honneur». 

«IVapres ce que je viens de dire du commerce des Valaques, on ne sera pas 

Gtonne, si j'ajoute qu'on trouve ă Calarites le cours des principales places de 
Europe, puisque les marchands ont interât ă connailre les mouvements du 

commerce auquel ils participent. Les grandes opâralions roulent annuelle- 
ment sur les cotons de la Macedoine Cisaxienne et de la Thessalie, qui passent 

en partie dans les €iats d'Autriche; sur les socies d'Agia et de Volo; sur les 

exporiations de peaux de livres, de blaireaux et d'ours, qu'on exporte dans 

le royaume de Naples pour les 6changer contre des galons et des fils d'or; 
enfin sur le commerce des pelleteries ă usage des Orientaux, qu'on tire de 
la Russie. Malgr6 ce dâveloppement donn6 aux sp6culations que la subversion 
d'une guerre maritime de vingt ans avait violenies, il est probable que la 
paix destine ă replacer chacue nation dans sa sphâre, par le retoar d'un 

sage €quilibre, ramenera les Megalovlachites ă la vente des produits de leurs 

manufaclures, de leurs laines et de leurs troupeaux>. 
«La classe du peuple, qui n'a pas de capilaux, s'est emparâe d'une branche 

d'industrie tres-lucrutive dans PAlbanie, qui est la fabrique des ornements et 
des ustensiles d'or et d'argent. Ceux qui ne sont pas employâs dans les lisse- 

randeries et les fabriques, sont orfevres; et quoique dâpourvus de bons mo- 
dâles, ils travaillent assez bien l'or et Pargent. Comme ils ne sont pas soumis 
au filre, ils tirent des profils inconnus des mâtaux qu'ils emploient. en les 

ali6rant autant que leur cupidil6 peut s'âiendre. C'est chez ces orfâvres que 
les antiquaires peuvent se procurer des medailles, qu'ils ne jeltent plus dans 

le creuset depuis qu'ils connaissent le prix qu'y altachent et qu'en donnent 
les Europeens de la chrâlientâ>. | 

«Les Valaques qui ont voyags, et c'est le grand nombre, parlent plusieurs 

langues, et ont des biblioitheques assez bien assorlies en livres francais et 

italiens. Ils possedent les bonnes cditions des classiques grecs, et un €lranger 
irouve chez eux des secours littraires qu'il est diflicile de porter avee soi 

dans les voyages. Mais ce qui es! bien plus âtonnant, c'est de voir l'esprit d'or 

dre qui regne dans les familles et dans la ville. Une sage prâvoyance s'est 

perpâluce pour diriger tout ce que l'homme courb& sous le despolisme peut 

faire afin d'amâliorer et de renâre sa condilion supporiable». 

Ceea ce zicea Pouqueville la 1820 esistă și astăzi. Rolul civilizator în pe- 
ninsula Balcanică l-ai jucat şi-l joacă numai rasa Romănâscă, și ceea ce l-a 

oprit de a eși la iveală ca națiune aparte a fost lipsa de instrucțiune în limba 

lor națională şi firma panelenismului, supt care scriitorii Greci au știut să
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cuprindă pe Români. Un mare om politic al României la un banchet politie 
la Roman a spus un mare adevăr despre Românii din peninsula Balcanică, 
când a spus că <cY pînă eri alaltăcri aii avut singură comerciul orientului de 
la Viena ptnă la Cairo din gipel» ; putea să adauge că l-ai și astăzi tot ei, 
dar nu se văd, căci fiii acelor mari intreprinzători comercianţi poarlă nume cu 
terminaţiuni greceşii in tn, &âns, zavhos, sbs, ete. Un Romăn poreclit M/ămiă- 
ligă se elinează in Jlamalinghidis (1). Acelaşi lucru îl confirmă şi C. Jos. Jirecek 
(Geschichte der Bulgaren, pag. 113) când zice: Die A/acedo- Rumunen heissen, 
bei den Slven, Plachen oder Gingaren; die Neugriechen nennnen sie Kuizovlac- 
hen. Ihre Haupisiize sind im Pindus, în Thessalien, bei Katsoria, am Dâvol, unter 
dem Perizieri, in Kruşovo. bei Pril&p, în Moglena und auf den Ausliiufern der 
Rodope. Der Mehrzall nach liihrien sie ein Hirtenleben. Andere, begiinsligt 
durch oft stanensurerthe Sprachl;ennlniss ună rastlosen Unternehmungsgcist; 
durchwandern die ganze Halbinsel zu Handelszwecken , fiihren fast alle 
Wirihshiiuser (Chane) an den Strassen und betreiben mancherlei Handwerke, 
wie Maurerei und Goldarbeiterei, nach altererbler Manier. Ihre Physignomie 
zeigt rămischen Typus. Merkwiirdig ist die Zihigkeit dieses Volks; obwobl 
zersprengt und missachlet, hiilt. es fest an seiner Nationaliliit und Sprache. 
In dezsen ist doch schon ein nicht gerinzer 'Theil im slawischen und grie- 
chischen Elemente untergegangen», 

D. Lambride (Vol. II, pug. 225), care pretutindeni numește Cufoulachi 
pe Românii din peninsula Balcanică, vorbind despre starea iastruețiunei în 
Albania și vădând cât de înaintați sunt Rumânii de acolo faţă cu Albanejii, 
după ce spune că în orașul Berat din Albania şi în marca și mica Jluzachia 
(provincii în Albania) se vorbește limba Cuţo- Vlahică, adaugă următoarele : 

<Rasa Vlahică pretulindeni se distinge prin iubirea muzelor și a lucru- 
lui. De acea şi numai Vlahii şi în comunele acestei eparchil (adică în epar. 
chia Beratului,) trăesc omenește ocupându-se cu creșterea vitelor; pentru că 
Albanjii aici mai cu seamă, Creștinii și Turcii, din cauza esemplarei lor în- 
curii şi necrezutei mulțumiri: cu puţin nu mănâncă alta nimica de cât pâna 
uscală de porumb. Cu toate acestea rezistă într'un mod minunat şi se luplă 
foarie bărbăteșie. Rasa Vlahică se distinge şi în respectul către ale patriei. 
Nici o dată nicăire în Albania de mijloc şi de sus n'a schimbat vre un 
Român religia sa saii dogma făcându-se catolic. Toţi cei abătuţi aici de pro- 
pagande işi trag origina din rasa Albaneză. Flinisnul datorește multe la am.- 
biţiunca şi la purul patriotism al rase! Vlahice. Fără de această rasă cea mak 
mare parte din Jlacedonia și-ar fi negat poate originea sa. Dar şi în 
Epirul modern a făcul puține 22 

Are dreptate amicul nostru D. Lambride în cea ce spune mai sus, şi noi 
pentru adevărul istoric arătăm în cartea noastră «Studii istorice asupra Ro- 
mânilor din peninsula Balcanică» că rasei Vlahice Elinismul datorește nu 

(1) Vezi .Passov, pag. 102, versul 3,
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multe, ci totul aproape, când se va vedea ce a făcul ea cu armatoliă încă de 

la ocuparea Greciei de Turci până la revoluțiunea greacă şi mai cu seamă în 
revoluțiunea greacă, și ce ai făcut capitaliștii Români pentru Elinism. Dar 
pentru aceste servicii şi altele, despre cari intrăm în delaliuri în faptele ar- 

matolilor şi ale capitaliştilor Români, această rasă ar merita să fie mat mult 

respectată cel puţin de aleşii naţiunel nobile a Elenilor şi să nu fie tratată, fără 

nici un moliv,de cuțo-vlahă şi limba ei să fie dispreţuită cu epitetul de limbă 
șchloapă, şi se se dea îndemnuri Românilor a v lepăda de pe ei ca o scăr- 
năvie (03 ăzostopazisrita ri WO0oT00Â)a priv das “7i50y). 

După toate acestea ne întoarcem de unde am plecat, adecă la numele 
Kovrodâhayos. De și Grecii cred că Rovza42)ayos însemnează Român schiop, 
însă cuvântul zcvtods este o rea interpretare a cuvântului turcesc cuciuc, care 
însemnează mic, Turcii pe Românii din România îl numesc Kara-Olah (Ro- 
mâni negri, 6nsă în sens de mari, căci Kara la ei are şi acest sens), ear pe 
cei din afară din România îi numiră Cuciuc-Olal (Români mici). Aceasta 
este adevărata derivație a cuventului Cuţo-Viah. In Wilhelm “Tomaschek 
(zur Kunde der Hiimus-Halbinsel, Wien 1882 „pag. 42) celim următoarele cu- 
viate relativ la numele de Koozosfhayos : «Eine aus sehr spiiter Zeit stam- 
mende Hundschrift des Klosters Kutlumusi(Uzpenskii, $ 327) bringt jene A- 
thos-Vlachen in direkte Verbindung mit den Kreuzfahrern und erblick în den 
Kovrţâghayo: aus Italien (!) stammende otavpozepet : mpobrte ăp zaț! adroie 
8 stavpbs, Bhăpct â8 ci 'Icahet>. Nol inclinăm a crede că cuvântul Caţovluli 
nu esteidentic cu cruţovluhi (adecă de la cruceşi Vlahi= Italieni Cruciaţi). 

Era vorba la început despre numele Cuţu-Aartu din lista contribuabililor 
comunei Acela. Despre cuventul cufo am vorbit; acuma trecem la numele 
Aartu. Credem cit Marlu este prescuriare din ]/artin, nume care se aude 
mal rar la Români în raport cu AMartu, care este foarte popnlar la Români 
şi numai la Români, De la A/artu se face Alărteană şi articulat J/ârteani- 
li, adecă JMărteştii, cel din neamul lui Martu. La numele Dimurtu părțile 
constitutive nu sunt Dimă-JMartu ci Dimă-Muvtu, care Murtu se aude des 
ca poreclă printre Români. 

110. Zarapocă şi Trapoci derivă de la cuvântul trap, care însemnează pă- 
văii mic, 

111. Pandermă derivă din grecește, de la zăvra Eprpuos= tot dauna neno- 

rocit ; (6 Epmuos 6 Lwăwms=lani cel părăsit, sărmanul de Iani). 
112. Sterghiili diminulivul lui Sterghiu. 

113. Bubulic, Bubulică şi Bubulină derivă de la cuvântul ubulio=că- 
răbuş. 

114. Ianotila diminutiv lui Ianotă. vezi la No. 34. 

115. Caţichi este cuvenit grecesc însemnănd cd. 
116. Epu. Epu insemnează cal, de unde femininul capă; Epu (==cal) se 

aude foarte rar.
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117. Șiumbă şi Șăumbi trebue se fie prescurtări din Câţimbă sai Că- 
ciu-bel. | 

118. Călţoni este augmenialiv lui Câlţu (=ereţ şi diform). Căâlţu şi Scâlţu 
fae augmentative Călţonti, Călţoni, Scălţonău, Scălţoni, și prescurtat Țoni. A 
nu se confunda Țoni cu Cionu şi Cionă = privighetoare. 

119. Ilia (—llie) se zice şi Lia prescurtat, şi are diminutivul Liacu= 
Ardo. | 

120. Cavachi credem că este prescurtat din Caciavachi, despre care vezi 
mai jos, 

121. Breşiu este diminultivul lui Biru, de unde Bireşiu şi Breşiu. Tot asa 
s'a int&mplat și cu porecla Veru (văr) când se face diminuliv. E de la silaba 
ve neaccentuat devine î scurt, care dese ori dispare, precum : Peru, Viruşiii, 
Viret, cari se aud şi Vrușii şi Vret. Pret se aude şi Ret, 

122. Sducă este diminutiv lui Didu, Didu(= Dedu) şi s'a făcut astfel : din 
Didu se face Piduc, Piducă şi Dducă, Sducă. O formă augmenlativă a lui 
Didu este Didur şi articulat Didur-lu, Didru-lu, de unde numele Didru, 
Zidru, Zihăpos. Zidru a fost un armatol veslit în cântecele populare (vezi la 
Zidru). Vezi şi la No. 70. 

123. Ciutură se află și la plural ca poreclă Ciuturi. Multe porecle se aud 
la plural la Macedoromâni, de şi desemnează o singură persoană, astfel este: 

" Fusi,Leamni, Țiri (=—cururi), Bărdi, Air mindzi (furnici), Surţeali, Cioa- 
reci, Țipuri=(tescovină). : 

124. Guviţă este diminutivul lui Gură = gaură. 
125. Sămără, care face samare. 
126. Săndicu este diminulivul lui Sandu, prescurtat din lerandru. 
127. Smirli, formă turcească=de la Smirna. - 
129. Himona este cuvânt grecese însemnând carnd. Se aude 'și purecla 

Farnă, poreclă care esistă şi la ţărani in România. Astfel am audit că unul 
se numeşte Gheorghe Earnă-grea. 

129. Dauti este cuvânt turcesc. , 
130. acnachi, însemnează Surccle în grecește. Numele este elinizarea cu- 

vântului Românesc Surţeali. 
131. Tuzluchi este cuvânt Turcesc insemnând cioarec!. 
132. Baldumi şi Balduma este Baliu Duma. 
133. Şașamută. Origină necunosescută. 
134. Caclavachi diminutiv de la Câciav; ear Câciav de la Câciu=asin,. 

„135. Masturica şi Masturulea sunt diminulive cuvântului mastur zidar, 
136. Pihă este de la cuvântul grecesc zîjy=cotul. De aici credem este şi 

porecla Piâhă. 

137. Zirlingă este augumenltativ lui Liru (=ctur). Cuveutul's'a făcut ast- 
fel: iru articulat este Ţir-lu, de unde Tirlingă. ldem de la Bușiulea se face 
Dușulengă şi Buşulingă ; idem de la Miliu se face Milingă şi Alilengă. 

138. Gogu şi Goga sunt prescurtate din Ghiorgu. Porecla generală dată de
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Albaneji Românilor din Albania este Goga. (Hahn, Albanesische Studien, 
pag. 20. din dicţionar. la cuvântul ze a). 

139. Cărciupi. Origină necunoseulă. 
140. Zică este prescurtat din Alărtică, diminativ lui Jfastu. 
141. Manafi, Baghtofi, origină necunoscută. 
142. Tafechy. Origină necunoscută, 
143. Ghita şi Gota se aud rar, dar numai la Români. 

144. Jana este Iani cu a, care se pune în locul articolului, precum: 'Tegu, 

Teg-lu şi Tega ; Iani nu se zice lan-lu, ci Jana. Iana este și femenin. 
145. Alalina de la Jlahu (—maliu franţ. marteuu). Muliu este poreclă 

foarte mult uzitată. 

146. Nuuni= Naum, 

147 Şiamandany= steşnie. 
148. Dală şi Zăr sunt porecle ciobăneşti, însemnând cel ântâiu laptele ce 

remâne după ce se scoate untul, ear al doilea tot zăr. 

149. Malaciu şi Ilălacă însemnează : cel ce lucrează bumbacul. 

150. Natra. Credem că esle Nasta, care Narla este numele Arta care se 
zice şi Arata de Romăni. Arta este oraș în Epir. Mulţi Român! poartă ca po- 
recle nume de orașe sai do sate. 

151. Șiugiuchi este un fel de cărnat, care se face din nuci în loc de carne. 
152. Paisi sau Paisie se aude rar. 
153. Carantim=—Cara (=negru), Antim (AvOuns). Se zice şi Carantin şi 

Căriute. 
154%. Belmeza de la turcescul Belmez (==na ştit). . 
155. Dul şi Dula sunt prescurlări din diminutivele Constandăli şi Constan- 

dala. - 

156. IMaiduti—Haiducu. | 
157. Gunari =plănar. Forma în i este grecească, Românii zic Giânar 

(=plănar) ; Gunăzplană, şubă. 
158. Zisăla diminutiv masculin lut Zisi, nume esclusiv Romănesc, de și vine 

de la grecescul Zi5ns (vă Giioms se trăești). 

159. Iaprachi==perişoare, sarmale. 
160. Zarmă, Se aude şi Zabă și Zarpă. 

161. Giusără. Cuvântul pare augmentativ făcut dinir'un nume gravă, care 
nu se aude. Din această familie eşi un vestit armalol de la Pind, cântat și 

până astă-zi in cântecele populare atât Grecești cât şi Româneşti, Era, după 

cum auziam de la bunicul mei, om nalt de talie, bine făcut şi măr-ţ şi foarte 

viteaz. Tradiţiunea locală spune că emigră în România. Nu ştim dacă fami- 

liile actuale Giuzara din Romănia sunt din familia armatolulul Gruvăra de 
la Pind. 

162. Pană şi Dadâni. Numele Adam este forte des auzit printre Români, 

El se aude Adam, Adami și Dami, Dadâm! credem că este o fuziune din 

Dami-Dami, adecă Dany a lui Dan, -



-78 I. CARAGIANI.: 

163. Pupu şi Pup! este acelaşi nume, nu este ânsă din rădăcina verbului 
a pupa din România, verb care nu esisiă la Macedoromâni. 

16%. Niciu nu este de la Nicolaz, ci de la Nicu prescurtalat de la Janicu, 
diminutiv lui laui. Aseminea Nacu, Nac, Nacea nume Româneşti, sunt fă- 
cute de la Nacu, care Nacu se aude şi Nachi, şi sunt ambele prescurtări din 
Ianacu diminutiv lul Iani. Asemenea Micu şi Micea sunt făcute din Jitu 
prescurtat din Dumitru. Toate aceste nume sub acestă formă sunt purtate 
numai de Români sai de Români grecizați sai cari se dai de Greci, Idem 
de la J/etu se face J/eta și Jlecău, precum de la fiu se face Mita şi Mica 
şi Dicu, 

165. Vuloti și Vuliot, adică de la orașul Volo diu Tesalia. Vegi mai sus la 
numărul 1. B. 

166. Guliţu, Este diminutiv lui Guli; și Gulă prescurtări din Zeguli, Te- 
gulă, Tegulca ; ear aceste din urmă sunt diminutivele lui Zegu. prescurtat din 
Sterghiu; Gulă şi Guli se fac şi Gultoti și Guliotă după regula dată la nu- 
mărul 34. Zegu se aude eu. 

167. Chiriţă este diminutiv lui Chiru. Nici o dată nu se aude Chiriţă. Chiru 
se află şi el ca și or! ce nume propriu și articulat Chir-lu (Ohirul). De la 
Chiru se face diminutivul Chiricu şi Chircu, foarte des auzite. 

168 Cutrălă şi Cutrăluu şi Cutruli sunt diminulivele unui nume Cutră, 
foarte des auzit ca poreclă numai la Români, Cutră se aude şi Crutră. 

168. bis. Cucot însemnează Cucoșiii. Se zice şi Cocul. In listă se află scris 
Cucăti cu terminaţie grecească. 

169. Veta este masculin diminuliv lui Sasu. Din Savu se face Săsveti şi 
Săert şi Săveta și prescurtat Veti şi Vetu, de unde Veta după regula dată 
rai sus la nota 3 de la pagina 32—383. A nu se confunda Veta cu Beta, care 
Beta este prescurtare de la Lambeta sai Gambela. Savu articulat se face 
Sav-lu şi Sau-lu, care în listă. este scris Sau-lo. Observăm că articolul hu se 
aude şi ca lo; tot aşa şiu de la persona ântâia a prezentului, precum: ]oă ţi 
dzico. Dar acestă pronunțare a lui « ca o se aude mii mult la Românii din 
Albania. Din Savu se face şi femenin Sasăla ca diminuliv. 

170. Căprar şi Căprari. Căprar se zice cel care paşte caprele. Forma Ca- 
prari este grecâscă. Profesvrii Greci scriind numele elevilor Români in cala- 
loage în limba grecească le pun terminaţiuni greceşti, şi elevii se iscălesc în 
temele ce fac şi unii în toală viaţa lor așa cum ai fost scriși de la început 
în cataloagele scoalei. Astfel cuvântul Caprar a fost scris în calalog Kazpt- 
ps. Şi de aceea în listă figurează în grecește Kazpipns. Vezi şi la numă- 
rul 71 de mai sus. 

171. Căceălă este făcut de la Căâciu. Se allă şi prescurtat Ceald şi Ceula, 
nu însă cu sensul cuvântului în Moldova. A nu se confunda Ceala cu Ștalu 
și Lala, care înseamnă sucitor, Vezi şi la pagina 37 la cuvântul Ceala (ga 
has). , |
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172. Boţu. Porecla Boţ se dă la oameni scurți şi grosi. Vezi la pag. 30, la 
No. 3 de la R). Zanase Zușra DBoțari. 

173. Ilroni Ciuveli. LIroni este făcut de la xpâvos (=an), caşi Zisi de la 
vă Gios (=:se trăeşii) ; ear despre Cruceli vezi la pag. 29. 

174. Ciareloniă. Vezi la pag. 29. 

175. Detula este diminulivul lui Beta, prescuriat din Gambeta saă Lam- 
beta. 

176. Fufa. Această poreclă să dă la cei cari vorbesc din nas. Se aude şi 
Tufu şi Lui; şi Lluhu tot acelaşi sens are. 

177. Ca a-Xicu= Nicu cel negru. 
118. Cușcu. Dela Iaui se face diminulivul Janacu şi dela acesia Ianacuștiă 

şi prescurtat Nacuşiă, C uşiii. Dela Cuşti se face diminutivul Cușicu şi Cuşcu, 
ca și dela Buştu se tace Bușicu şi Buseu, şi de la Jlociu, Doceu şi AMocicu 
şi Moşcu, Aloscu, dela Zoctu, ocru, Zocicu şi 'Toşcu şi Toscu şi Toscd. 

179. Lacă. Numele este dela satul Românesc de pe Pind numit Lacă. 
Sunt mulle sate Româneşti cu acest nume. 

180. Ciumari are același sens cu Ciuman, despre care vezi mai sus Nr. 32. 
181. Siru. In listă se află Ruza Siru. Ruza insemnează trandafir, însă .rar 

se aude cu acest sens. La unii dintre Fârşeroţi trandafirul se zice ar ujă. Po- 
recla Siru o găsim purtată și de un armato! Român, fost adiutant al unul 
vestit căpilan Român de pe Olimp, numit Panu Zidru, Ambii sunt căntaţi în 
cântecele populare, 

182. Bagita Slugeru. In listă figurează următoarele familil Bagia : Jlitri 
Bagia, Chircu Bagia, Mulu Bagăa, Dimă Bagăa și Bagia Slugeru. Despre 
numele Jitri, Chircu şi Dimă am vorbit. Aulu şi Aulă la Maccdoromâni 
insemnează Catir, Catird. Mulu și Muliu masculine, şi Aula şi Aula [emi- 
nine, sunt uzilate şi ca nume de botez şi ca porecle. Porecla JMulu se dă la 
oameni cu fața mare şi cu crafa groasă precum şi la încăpăținaţi. 

Porecla Slugeru este purtată cu mândrie de descendenţii lui Bagăa Slu- 
geru tără să știe şi ei de ce. La Macedoromâni cuvântul Slugă nu esistă, pre= 
cum și nică un cuvânt derivat din Slugă. Baguteștiy din comuna Arela n'a 
emigrat nici odată în vre o țară slavică, de unde se le fi proveni! porecla sai 
titlul de Slager. Ei după suvenirile tradiţionale în familie aă avut, cum spun, 
mai multe moșii în Epir, pe cari cu timpul le-ai perdui. Ai mai avut o M0- 
şie părintească la nordul 'Tesuliei, pentru care avură mulți ani judecăţi cu 
nişte bei Turci şi în fine o perdură şi pe aceea; şi astăzi se află [ără posesiu- 
nile părintești, dar cu mândria că se trag din neam princiar, Străbunul Ba- 
guieştilor din comuna Avrela, după cum cetim în documentele publicate de 
istoricul Ilopt (vezi Ilopf, Griechenland im Mittelalter und in der Neuzeit, 
vol, II , pag. 103) se vede că la început servi în cavaleria lui Stefan Dușan, 

„. eraiul Serbesc, și de accea avea rangul de Surdar, cuvânt 'Purcese care în- 
semnează comandant de Cavalerie. Românii pe lângă ciobănie se ocupati de 
tot d'auna şi se ocupă şi astădi şi cu creşterea vitelor mari, mal cu seamă
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en erghelii şi sunt buni călăreți. In resboaiele Veneţienilor cu Turcii pe 
la 1400—1500 şi încoace în Peloponez Românii aliați cu Venețienii sai 
mercenari sunt preferiţi in Cava'erie mai mult (Satas, Documents in6dits ete. 
vol. 6, pag. 188, 190 și aiurea). Titlul slavon de Sluger se vede că se dădu 
vre unei rude a Sardarului Bagia încă dela început, căci alifel nu se poate 
esplica. Acest titlu de Sluger rămuse ca poreclă uneia din ramurile familiei 
Bagita şi-l poartă şi astăzi. 

Am văzut că Bagia domnia în Tesprotia şi Alolosia, în cari intră şi mun- 
ţii Suli, şi că avea multe fortereţe tari în principalul săă, că cuceri toate for- 
terețele Normanzilor de pe coastele apusane ale Albaniei de jos, că goni din 
Arta pe rivalii săi Buleşti şi le luă domnia, apoi că incorporă în principatul 
săii şi oraşul Parga cu teritoriul său. Ca se facă toate acestea Bagia trebue 
se fi avut multe iriburi Românești cu el și bărbaţii din acele triburi se se fi 
ocupat numai cu armele şi cu resbolul, întoemai ca Suliații mai târzii. După 
încetarea domniei lui Bagia, care credem că avu loc pela 1450-—60, parte 
din triburile sale remase pe munţii Suli, ear cu restul el se retrase încet în- 
cel pe muniele Pind, unde se așeză la locul. în care se ailă și astăzi zidită 
comuna Avela, într'o poziţiune din cele mai strategice. Bărbaţii din tribul lui 
Bagia cu mult inainte încă de 1400 și până la 1450 nu se ocupail cu alla 
de cât cu armele. Când dar la 1450—60 se așezară în comuna Avela, cea 
mai mare parte din ei deprinși cu armele și ne mai vrând se se apuce de lu- 
cru, mergeaii unde auziaii resboale sai se angajiaă ca soldaţi mercenari la 
Venețienii, cari luplai în Peloponez cu Turcii. Tot aşa făcură şi Românii 
Suliaţi după espatriarea lor la 1804 în insulele Ioniane şi mai lârziii la 1820 
şi în revoluţiunea greacă; căci deprinși în continuii tot cu resboate le venia 
grei să se apuce de lucru. Tot aşa s'a întâmplat şi în vechime la Greci in 
timpul resboiului Peloponeziac, când după lungi resboale făcându-se armi- 
sticiă, luptătorii Greci ne având ce face se inrolaă unde auziaii că esle 
resboiiăl. | 

Mai la vale vom da mai mulie liste de comandanţi ai oştirilor Venețiene din 
Peloponez și din Grecia continentală, liste scoase din corespondenţele Veneţi- 
ene culese de D. Satas, și vom vedea că mai toţi acei comandanţi erai Român. 
Cât despre soldaţi, nu ne putem pronunţa, căci n'avem liste de numele lor, 
spunem însă numai atâta că erai ordine esprese ale senatului Veneţian către 
Provedilorii Peloponezului dea nu se servi de oștiri nică greceşti nici albanezeştă, 
ci, (se înţelege) Romănești, căci alte naţiuni afară de acestea nu esista în 
Peloponez şi în Grecia continentală. Numele dar Romăneşti ale coman- 
danţilor oștirilor Venețiene în urma unor ordine ca cele de mai sus ne arată 
că și oștirile ce comandai eraă compuse din Români dacă nu în totul, cel 
puţin în cea mai mare parte. (Vedi ordinile despre cari vorbim mai sus, în 
Satas, Documents inâdits ete, vol. 1, pag. 240, 241, 253, 260, 261, 263, 266, 
291, 295, 296). Ordinile aă fost provocate de turbulența unora dintre Fărşe- 
7oțiă recrutaţi ca voluntari sai ca mercenari din căfunele lor numeroase din
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Peloponez, unda se vede se scoboriră mulți Farşeroți nomazi fugind de inva- 
ziunea 'Turcească din Albunia. şi Grecia continentală şi căutând refugii în 
Peloponez, unde domnia Prânciy, ad:că Venețienii. Aceşti Fărzeroți din 
Cătune, ziși de Greci "Apâanrtfaret. sunt înrolați cu toate acestea de Ve- 
nețieni, cu toate ordinile date mai sus, şi ne sun! daţi ca Albaneji, de şi nu- 
mele acestor Albaneji sunt Românesti, precum : 

(ihcorghie Floca . . . Salus, Documents inâdils, ete., vol. 5, pag. 19 
„Anton Tată (=bob) . . > > , >, > 217 
Marcu Menu . . ., > > > > 5, >» 52 
N Bei o... > » > > 5, 2 138 
Anton Breşa, . . » > > > d > 155 
Ioan Frati . . > » > > 5, o» 19 
Ghini Joga . . . > pr > 5, > 19 
Ioan Grosu... » > > » 6, 89 și 45 
Ghini Truşină (=frâns ie de căprină) » > > 6, » 200 
Adam Troianu . PR > » > > 5, o» 175 
Lionă Troianu . . . > > > > 0, >» 917 
Jai Mucachi . . > > > „> 6, » 983 
Petru Dianiţa (scris ital. Gniagniza) » > >.5, o 17 
Mira Suri, .. > > > Do 17 
Peiru Coudi. . . > > > a Do 17 
Teodor Mangola (==Manu- Cola) » > > 5, > 19 
Trâncu Zori . . . > > > > Bo. 17 

Niania Lămbetu. . . > > > > do 17 

Mihali şi alți 5 Tarachia . > > > >» 5, 17 şi 19 

G. Măniacu. . . . > > > > 5, » 929 

Murmur , . > » : > > 5, > 276 

Măzărachi, ...... pi , » BD,» 19 
Mirminzi (=lurnici) - . , > > > 5, > 46 
Mategi. . > > > > 5, > 151 
Andrei Mavreşi. . . > » > > Bo» 18 

Mănaia (conzanguinis Peiri Bua) > > 5, 31 
Marlin Pela. . . . . > » > > 5, > 19 

Andrei Niculi. , . . > > > > 5, » 920 

loan Nani .. . . .. > > > > 5, > 219 

Roşu Marin. .. > > > » 3, 205, 207 
Turelu (de la tor=urmă). > > a > 5. > 19 

Mira Bad. e... , Pi >> 19 
Braila Bărdi. . . .., > a > 5, > 19 

Gheorghi Adlăcaşă. .» > > > "> 6, » 948 
Gheorgte Buşicu . . > > > 2 6, > 161 
Ghinu Pleşea ,,., 2 > IL: 26, » "161 

a



Roșu Buia . 

Stamati Măzărachi. 

Giorgi Viniari (Vigniari) . 
„Glonga Cara-tolia . 

Marin Climenti . 
Buhali. 

C. Buhali. 
Gheorghi Pachi . 

Mihali Căţelu 
Mecia Bușicu. 

Casneşi Climenti 

Ciagani , 
Andrei Spătaru. 

- "Toader Niti . 

Ilia Buia . 

Duma Bușicu 

Mecia Bușicu 

Miha Guleni. 

Matei Sfrângi . 

AMănăşeştiy . 

Domenie Gărdaşi , 

Iani Chilură , -. 
„ Giorgi Siruţa 
Dima Lanţoiă. 

Giorgi Borşiii, 

Nicola Bafi (=<broască m 
Giorgi Reneși 

Vretu Bărvi . 

Nicola Băţeli. 

Andruţu Mănaia 

Bizduni | 

loni Gliaţa (=Ghiaţă). 
Gini Canavin 
Iani Buia . 
Ioni Mateşi 

Martin Pleşea. . 
Ioni Vergi 

Gini Cabașiiă 
Costa Manaşiă . 
Cola Mau ..,, 
Glorgi Bez,, , , , 
Duca Pleșea, ,,, 

> > > > 6, > 285 ” 

» > > » 6, » 285 
» > > > 6, > 161 

» > > » 6, » 161 
>» >» > > 5, > 34 

> > > > 6, > 315 

> > » > 6, » 301 

» » > 3, 276, 277, 320 
> > > + 6, » 202 

> > > 2 6, » 202 

> » » » 6, » 202 
> > > » 6, > 200 

> >» > > G, » 200 

> > » >» 6, > 200 
> > > > 6, > 191 

. > > > > 6, >» 191 

Caca-Musa Turco (German cuzin de li spectabile Piero et Ghini Bua) 6, 8% 
> > > > 6, > 169 

> >» . > 6, > 4l 

> > > > 6, > 5i 

> > > > 6, » 212 
> > > > 5, > 151 

> > > > 5, > 151 

> » » > 5, 2 151 
. > » > > 5, >» 151 

are) > > > > 5, >» 151 
> bă > > 5, > 151 

>» > > > 5, > 151 

> > > >» 5, >» 151 

> > > > 5, > 151 

> > > > 5, > 151 
> > > > 5, » 151 
> > > > 5, > 151 
> 3 > > 5, > 152 

> > > > 5, » 152 

» > » » 5, » 192 
> > » > 5, > 152 

> > > > 5, > 152 

> > > >. 5, > 152 

> > > Ed 5, >» 152 

2 > > > 5, > 152 

, > > > > DB, >» 152 
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Satas, Documenis in6âits, ete., vol. î, pag. 151 

-
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Dimitri Franguli. . . . Satas, Documenis in6dits, ete., vol. 5, pag. 154% 
Gheorghie Stahi. . . » » > 5, 154 
Petru Careali .. » > > 5, 154 
Nicola Licuriă . ., . > > > 5, 154 
Leo Mascari. .,.. > > » 5, 154 
Costa Zervru. ..., > > > 5, 154 
Jogani Maneşi . . . . > > , 5, 154 
lani Cărușu . . » » > 5, 154 
Nicola Licaveşiă . . , > > > 5, 154 
Ghioni Reneşi . . . . > > > 5, 160 
Riza Reneşi. . . . . > » > 5, >» 160 
Lazar Gomi. . .., » > > 5, 160 
Vraneși Cancadi. . . . > > > 5, 160 
lani Pândi ,. . > > > 5, 160 
Gheorghe Cureşii . . , > > > -5, 160 
Nicola Taci . . . .,, > » > 5, 160 
Nicola Căstricu. . , > > > 5, 160 
Lazar Bărbuă . . . > > > 5, 160 
Sguru Cancadi . . . . >. 2 > 5, 155 
Cosma Chelmi . . . . > > > 6, 162 
Toader Buia (rudă cu Ismail Voivoda) » > 6, 226 
Andrei Cavachi, nobil Maniat » » > 5, 37 
Giorgi Bomiţi . . . . > > > 5, 1'7 
lani Dara. . . . .. > > > 5, 17 
Cavaler Ghindea . . . > ' > 5, 17 
Leca Drami . . . .., > > > 5, 17 
Gini Cioclu .. .. > > > 5, 17 
Zugastru (scris Zograstro) Chelmi. a 5, 17 

- Mira Barodi (=Marudi) . > pa 5, 17 
Leca Drămaşii . . .. > > 3 5, 19 
Gini Joga. .......,, > > > 5, 19 
Dima Vâlăni (=ghindă la plural Macedor.) » 5, 19 
Giorgi laniţa. ..., > » > "5, 19 
Mihali Duria. ... > > > 5, 19 
Simu Buia... . ..,, > > > 5, 19 
Giorgi Vlahu. .. , . > > > 5, 19 
Giorşi Roma] . . . . > > > 5, 19 
Giorgi Floca . a. > . . 5, 19 
Glorgi Zera (="Țară). . , > > 5, 19 
Am putea se prelungim lista estrăgâna din cărţile citate ma! sus ale 

D-lui Satas şi se umplem coale, dur în tratatul de faţă, care priveşte numal 
pe Eroi! Suliaţi, se înţelege că nişte ast-lel de estracle ne-ar face să eșim din 
cadrul nostru și de aceea ne mărginim numat cu numele de ma! sus, Am ci
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tat numai nume, a căror romanitate nu se poate contesta, şi am lăsat multe 
alte nume, pe cari un Macedoromân îndată le-ar recunoaşte că sunt Romă- 
nești, dar aici nu scriem pentru Macedoromâni numai, cari cunose lucrurile, 
ci mai mult pentru străini, cari-n'aii nici o idee despre importanţa Românilor 
din peninsula Balcanică şi istoria lor. | | 

In Satas (Documents in&dits ete. vol. 6, pag. 19) cetim următârele din a- 
nul 1465 relative Ia relaţiunile Românilor din Peloponez cu Grecii : «Tuti 
questi populi, che sono reducti ad obedientia de la Vostra Illustrissima Sig- 
noria (scrie Iacomo Barbarigo, proveditorele general al Peloponesului către 
Dogele din Veneţia) hanno în tanto odio questi Greci, che per neun modo vo- 
leno esser o governadi de quelli..... dicendo che ringratiavano dio, essere li- 
berati di mano di Greci et che se havevano dati a Franchi, per esser liberati 
prima da limperio de 'Turchi, et poi da Greci, et che desiderava che loro go- 
vernadori fossino Franchi.» Mai jos tot la pagina 19, linia 39 cetim : «nsu- 

„per 18 stato da mi i Basichei (Bușicheştii) per noma de tuti quelli de Chata- 
ficho, si per richieder dinari per i Siratioti sonv in quel loco, come per di- 
mandar un Franco per rector, li ho dato bone parole». 

Unde se vorbeşte despre Fărşeroţiy din Peloponez, cari sunt în serviciul 
Veneţienilor, se zice espres că sunt de aceeaşi naţiune cu Buleştii, cari erai 
cei mai însemnați. Ast-fel fiind vorba despre Cureudel Clada, despre Mecta 
Ruşicu se zice că sunt de aceiași naţiune cu Buia (per esser de una nation, 
Satas, Documents inâdits, vol. 6, pag, 159, linia 30). Tot acelasi lucru se 
spune şi despre următorii Comandanți ai oștirilor Venețiene : 

Peregrinus Busichius — Hagi Buşicu. 
Silo et Georgius fratres = Vasili și GG. fraţii. - 
Petrus et Georgius Busichius == Petru și GG. Buşicu, 
Petrus Lisi = Petru Lăuşi, | 
Lazăr Ingrala nepotes ipsius — Lazăr Ingrală, adecă lui Buşicu, 
Jliha fratres = fraţii Miha. (Despre aceștia veqi Satas, Documentes, vol. 5, 

pag. 32.) 

Aseminea despre următorii capi de oştiri : 
Petrus Bua == Petru Buia. 
Alexius Bua — Alexi Buia. 
Ginius Bua = Gini Buia. 
Michali Rali Magnus — Mihali Rali Mari. 
Michali Rali Drimi =— Mihali Rali Drimi. 
Isachius Protostratora = Isac Protostator. , 
Epiphanius et Corcondilus Clada filius = Pifani și Curcudel Clada fii. 
Peregrinus Bosichio et ejus filius = Hagi Bușicu și fiul lui. 
(Vedi Saltas, Documents elc., vol. 6, pag 60; despre înrudirile lor, vezi 

vol. 6, pag. 189 linia 35; pag. 189, linia 40; pag. 190, 188; pag. 211). 
Curcudel Cluda, de aceași naţiune cu Petru, Alexe şi Roșiu Buta şi rudă, 

era văr cu fiul lui Ghcorghe Castriotul supranumit Schenderbei, Fiul lui Schen-
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derbei se numia loan. In Satas (Documents in€âits, vol. 6, pag. 229—230) citim 
următoarele : Abandonato quelluogo Clada predetto, che era con dite galic, in 

quello intro et hebbe etiam il castello de Sopoto che era in ditte montagne; 
et per detto Zuan Castriolti dal ditto suo cusin (adecă Clada Cureudel) în pe- 
trado havea el ditto Soliman, dandoli duc 1500, i quali divise infra la sua 

zente» Despre inrudirea Bueștilor cu Curendel Clada vorbeşte şi "AptoroteAms 
Bo)awpicns în poema sa" AVavions Aâros, pag. 213. Dacă dar Buteştiă aii fost 

Români, şi Clada Curcudel ca rudă cu Buieştii a fost Român, atunci şi Joan 
Castriotul, fiul lui Schenderbei, ca ver cu Curcudel Clada şi el a fost Român. 
Dar despre acestea aiurea vorbim pe larg. 

D. Satas la finele volumului I al cărţei sale : Documents încdits ete. la in- 
dicele alfabetic despre materiile cuprinse în acest volum, la cuvântul Sfrati- 

oti (adecă soldaţi) de la pag. 343, după ce dă paginile unde se vorbeşte de- 

spre Stratioti, pune în parentez cuvântul Valachi spre a arăta că soldaţii de- 

spre cari se vorbește în acele pagini ai fost Români. Noi cari am cetit cu 

deam&vuntul toate volumele apărute din acâstă carte a D-lui Satas (afară de 
vol. 1V), am conslalat că Venețienii în Peloponez ca şi în Grecia continentală 
şi în insulele stăpânite de el nu se serviră de cât de oștiri Românești şi de 
comandanţi Români afară de Gener:.ll, cari negreşit că fură Veneţieni. In 

Peloponez nu recrutaă soldaţi şi comandanți de cât dintre Fărșeroţii clobani 
din cătune, nu din locuitorii stabili din orașe. Ear în Grecia continentală tot 
din Români, atât Fărșeroţi cât şi ne Fărşeroţi, şi aceasta se vede din numele 
şefilor de oştiti, cari nume sunt esclusiv Românești, cum se vede din listele 
de mai sus și din alte liste ce poate dresa cineva estrăgând din cărţile d-lui Sa- 
tas, căci dă numai peste nume Româneşti cu foarte puţine escepţiuni de nume 
Grecești, subt cari nu ne îndoim că se ascund Români. Astfel indicele alfa- 
betie relativ la Stratioti trebue cu totul refăcut şi unde este vorba de Srati- 
oti să se spună: Vlachi. 
Nu încape dar nici o indoeală că numele comandanților din listele de mat 

sus stint Romăneşti. Dar ca să se convingă cetitorul de adevtr, îl voim facilita 
calea dându-i an număr oarecare de nume Romăneşti actuale de la Romănil 
din Peninsula Balcanică, mai cu seamă din Macedonia și de la Pind. Românii 
din Peninsula Balcanică au nume de botez şi de familie speciale lor, pe cari 
nu le aii Grecii, Albanejii și Bulgarii, afară numai de cele ale sfinților, cari 
mai toate sunt grecești, poreclele ânsă atunci sunt Romăneșii. Cel ce ai trăit 
printre Romăni și Romănii cunose îndată după nume dacă cineva este Roimnăn. 
Posedăm mai multe liste de numele și pronumele contribuabililor a mai 
multor comune Românești din Macedonia, Epir, Tesalia şi Albania. La un 
apel ce am făcut, ai început să ne vie din multe locuri, mai cu seamă când 
Sa aflat că se cer pentru a se începe scrierea unei istorii a Romănilor din pe- 
ninsula Balcanică. A publica acuma întregi aceste liste nu este, se înțelege, locul 
lor aici, fiind prea lungi. Dăm însă nişte estracte din ele atât pentru că mai toate 
numele de maijsus ale comandanților oştirilor Venețiene din Peloponez se
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găsesec în aceste estracte de numele actuale ale Românilor cât și a se com- para multe cu numele Suliaţilor ; apoi un motiv și mai puternic pentru care dăm estraciele este şi acesta : Mai încolo vom nara resboaele Suliaţilor cu Turcii atât înainte cât și în revoluţiunea greacă Și în aceste resboaie vor veni pe scenă mulți căpitan Români cari iai parle la acele resboaie, şi celitorul ca se fie in curent trebue se facă de mai nainte cunoșlință cu el. Aşa dar vom face un capitol aparte despre capitanatele şi capitanii Romăni, unde earăși fiind- că toți capilanii Romăni Și toţi eroii Romăni atât d'in nainte cât şi din revo- luţiunea greacă sunt trecuţi ca Greci atât de Greci cât şi de streini, vom fi si- liți earăşi să demonstrăm contrariul și prin citaţiuni și prin numele Romă- - neşti ce pârtă căpitanii, și prin urmare estractele din liste, despre cari este vorba, âii se ne servească și acolo. 
Estractele de mai jos sânt din șcuse liste numai. Listele sânt din următo- rele comune romăneşti : V! laho- Clisura, Neveasta, N 2jopoli, Gramoste, Dlolo- ziște şi Perivoli. Cele cinci dintăiă sunt din Macedonia, ear a șeasea pe Pind în Epir. Romănii din Perivoli sânt din iribul cel mare al Mazuriţilor sai Ma- zarachiților, din cari stint şi Suliaţii și cei din comuna Avela, Pouqueville ne dă și pe cei din Vlaho-clisura, Nijopoli, Gramoste şi pe cei din JMoscopol; ca Mazariţi, ai ca Dasarcl?, cum îi mat numeşte el. Noi după nume credem că și cei din Nevcasta lot din acest trib sânt, Cei din Aloloviște fiind între Bul- gari prezintă un număr oare care de nume diferite de cele-lalte ale comu- nelor de mai sus şi chiar unele Bulgăreşti sau cu lorme Bulgărești, cei ânsă cari le poartă sunt Români, căci pretutindeni Romănii nu se încus- cresc cu alte n6muri. Intee numele ce va ceti celitorul se vor găsi și unele de origină Zyacică saă cu formă Tracică.: Proveninţa acestora din urmă 0 cer- celăm aiurea, unde lralăm despre originea Românilor. Aici dăm numai e- slracte de nume purlate actualmente de Romăni, nume pe cari nu le găsim (cu forte puţine escepțiuni) nici la Bulgari nici la Albaneji. 

Felul acesta de a scrie istoria unui popor cu atâtea citaţiuni și cu liste de numele contribuabililor este zic în analele istoriografiei, dar fiind că și popo- rul al cărui istorie o scriem este unic în felul s&il istoric și în indiferența sa de u serie chiar în limbă sirăină, căcă pe a sa nu ştim dacă a scris'o vre odală, de a scrie zicem ceea cea făcut, cu tote că a făcut multe, mai cu sâmă în revoluțiunea greacă de la 1821, de aceea ni se va erta şi noauă de a scrie nu cum se scrie istoria, ci cum ne impune subiectul ce tratăm și împrejurările escepționale, în care se află istoria acestul popor, 
Celitorul se va mira cum Fărșeroții și cei-lalţi Români aliaţi şi mulţi mer- cenari ai Veneţienilor din Peloponez sânt lreculi ca Albaneji cu toate că ai fost Români, după cum probează numele lor. Mirarea lui Ensă va fi şi maj mare, când va afla că toţi căpitanii ei mari şi eroii revoluțiunei greceşli de la 1821 aii fost Romăni, şi cu toate acestea în istoriile revoluțiunei greceşti nu figureză mal! nici unul ca Român, și dacă ar veni cine-va după 500 de ani se susțină că au fost Români tot aceeași mirare va produce.
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In listele ce urmeză am pus în multe locuri dup& nume de botez şi de po- 

reclă literile +» și v, ca se arătăm că numele saă poreclele cu litera 2 sânt 
purtate de mulţi, ear cele cu r că sant rare. Numele şi poreclele cu litere î- 

talice sint serise astfel spre a reaminti nume de ale Sulzaţilor sai de ale Fur- 

şeroțilo» comandanţi din Peloponez; unele sunt scrise astfel ca se atragă cu- 

riozilătea cetitorului prin aceea că nu cred se le fi audit mulţi până acuma. 
Din listele comunelor de mai sus am lăsat neestrase multe nume, cari se 

găsese şi în lista contribuabililor comunei Avela, publicată deja. De regulă 

numele Romăneşii se iermnină în 4, a,ă, ea, e, ;. In listele din Neceasta, Gra- 
moste şi AMolovişte în loc de u găsim o, şi în'loc de i găsim e mal des. Astfel. 
Goli în loe de Guli, diminutiv lui Zeguli ; Bele în loc de Belu; Bote în loc de 
Buia; Tome în loc de 'Zomu; Piso în loc de Pisu; Lambre în loc de Lambru ete. 
U se nude ca o mai cu seamă la Homănil din Albania. 

Tista Nr, L, 

Extract de nume din lista contribuabililor comunei VLANO-CLISURA, 

  

1. Ghiani Andrula 28. Dimitri Chiranu 
2. Vasile Arvanili 29. Ghiorghi Cuvanioli (4) 
3. lancu Aspru 30. Petru Gachi Cluna 
4. D. Dimu Boie , 31. Sina Carangăci 
5. Nachi Biliuşa 32. Duma 'L. Chiţa 
6. Fani Barjula. 33. Sterghiu Colinda 
7. N. Beca "8%, Dina Cotore 
8. Fani Başa , 35. 1. Mili Cundura 
9. Fani Dimu Boie. 36. Ghiani Caragiani 

10. Ghiorghe Boca (1). 37. Fani 1. Cipu (5) 
11. Ghiorghi Bezi 38. Ghiorghi Cocora 
12. Cota Bezi 39. Petru Cuca 
13. N. Cuciu Bote 40. Cota Chiandu (6) 
14. Niha Bochia. 44, Taneu Ciagani (6 bis.) 
15. Fraţii Boja 42. Teodor Chiandu 
16. Dimitri Blahava 43. Câciu Hr. Comane 
17. Doga Başa 
18. Peca [Hagi Dealu (2). 
19. loan — Bendu 
20. Gachi — Bulti 
21. Tanase Bica 

22. Dimitri Blangara 

23. Taşula Ciama Zola 
24. 'Tușiu Cucota 

25. Silcă (3) Cioca 
26. Iancu Cârje 

„97. Hrislu Cala. 

4. Hristu Caracuţa 

45. Gachi Cipu Carculta 

46. Cota Chircu 

47. Nicola Conmna (7) 
48. N. H. Ciuli (8) 

49. Viliani (9) Sia Chiucă 

50. 'Tasi Mitu Coclu 

51. Niciu Culă 

52. Costa D. Catraveli 

3. Mata (10) Ciuli 

4. Ghiogu Cravela.  
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55. 
56. 

57. 

58. 
59. 
60. 
61. 

62. 
63. 

64. 

65. 
66. 

67. 
68. 

69. 

70. 
71. 

72. 
73. 
74. 

75. 

76. 
77. 

78. 
79, 

80, 

81. 
82. 

83. 
84. 

85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90, 
91. 
92. 
98. 
94. 
95. 
96. 
97. 

Tanase Cufa 
Cota Chiuca 

Ianachi Dubi (11) 

Ghiorghi Dimciu 
I. Ana Dafa 

Lambri Despa 

Guia Dimurtu 
N. 1. Dedu 
Ghiogu Dafa 

H. T. Diamândi 
Cola Daşiu 
D. Dimurtu 

Tușiu N. Dola (11) 
Gachi Dimurca 
Fraţii Dufu 

Stamuli Dima 
Dunca Ghiani 
Todi Duca 

Tușiu Dimciu 
Dimitri Dunda (12) 
Iancu Gogu 
Cota Sica (13) Ghiaca 
Unciu Galiţa (14) 
Nachi Gofu (15) 
C. Iţu (16) Ghionce (17) 
Dina Galova (18) 
Iancu Ghioză (19) 
Fani Ghina (20) Stefichi 
Ghiorghi Gagu 
I. Ghema 

Nasi Grije 

Tasi Gruiu (21) 
Miha Grașa 
Maru (22) Ghiure 
Hristu Giogani (23) 
Tanase Giogani 

N Halchea (24) 
Tasi H. Lisa 
Fani Harha Danu 
Fraţii Haida 
Ghiorghi Hâtă 
Pelre Huba 

Vasili Ioane 

[. CARAGIANI, | 

| 98 
99 

100 

118 

119     
120. 

121, 
122. 
128. 
124. 

125. 
126. 

127, 
128. 

129. 

130. 

131. 

132. 

133. 

134. 
135. 
136. 

137. 

138. 
139. 

140, 

  

  

101. 
102, 

103. 

104, 

105. 

106, 

107. 
108. 
109. 

110, 
iii. 

112. 

118. 

114. 
115. 

116. 

117. 

. Ghicu love (25) 
. Marcu love 

„ Ștergiu Jivă 

Cota Jioca (26) 
Marcu Jumu 

Tecu Jumu 

Tașula Lolu (27) 

Ghiorghi Lupa 

Cociu Lecu 

Nicola Lunga (28) 
Miha Liani (29) 

Hristu Nanu Lioii (30) 
Peţa Liolu 

Nicola Luliaia 
D. Larga (31) 
Ghiorghi Marina 

Ivani Mice (32) | 
Fani Muşcara (82 bis) 
G. Gachi Muiu 

D. Şiri Metu 

Tasi Nanu Mata (33) 
. Ghiorghi Mera Mata 
Tușiu Iancu Mironru 
Giufa Mitu 

Ghiorghi Malița 
N. Meu 

Nachi st. Mașu 
D. Tasi Meră 

Tașula Mizia , 

Ghiani Matu 'Tota 
Petru Matu Tota (34) 
lanachi Mona 
I. Matu 

Fani Mile 
Pecu Muciu baba 
Duma Manarinu 
Hristu Măcela (35) 
Simu Nesa (36) 
Nachi Nesa 
N. Nesa . 

Petre Nesa 

Nachi T. Nacea.m 
Folu Nachi Țiţa



141. 

142, 
143, 
144, 

145. 

146, 

147, 
148. 
149. 
150. 
151. 

„152. 
153. 

154. 
155. 
156. 
157. 

158. 

159. 

160. 
161. 

162, 
163. 
164 

165. 
166. 

167. 
168. 
169. 

170. 
171, 
172. 
113. 

174. 

175. 

176. 
177. 

178. 
179. 

. 180. 

181. 

152. 
163. 
184. 
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Fani Nazla 

Goga Nedu 

Peca Nană 

Cola Nanora (37) 
Ghiorghi Nană 

Fani Parriali 

Fani Patega 

D. Teo (38) Peca 
Vasili Pașa 

Marcu Paciura 

'Taşula Pindu 

Tașula Părliaciu 
Iancu Panciu 

Marcu Panciu 

Giogea Panciu 
D. Pirpu 

Ghiorghi Teo Peca 

Jiha Peiu (39) 

'Tuşiu Prifticiu. 
(ihioga Palila 

D. Stuian Pengiu 
Petru Puie 

Vasili Papa. m 

Mara (40) Patila 
Tasi Pisminga 

Tuşa Papana 

Ghiani Pistera 

Teodor Pisa 

Cosla Pichi 

Dimitri Partali 

Cota Ruvă (41) 
Vasili Dina Rudu 

Dimitri Ruva 

Fani Roca 

Dimilri Ruva 

Papa Sofronie Roca 

Simu Roca 

Tipe G. Peire 

Sterghiu Sala (42) Iani 
Costa Stanca 

Gachi Tasi Pelre 

Marcu Spataru 
Dimitri Simota 

Cota D. Sultana (43)   

185. Fraţii Şcondi 

186. Tanasi Trăndabuli 

187. Nita Sile 
188. Peca Spataru 

189. Mitu Scondi 
190. Ilagi Șchefa (44) 
191. Tefa Șiava (45) 

192. Taşula Sidu (46) 
193. lanachi Papa Stefa 

194. Cota Şiava 

193. Gheorghi Stila 
196. Gachi Said 

197. — Schiftu 

198. dfiha 'Tenca (47) 
199. Cota Traicu Dola 

200. Șiodi (48) Tanase 
201. Cihiota 'Tare (49) 

202. Fraţii Târţa 
203. Nisla Tola 

204. Tușiu Tola 

205. Costandi Tome 
206. Ghiorghi Tripe (5)) 

207. 1. Jimă Turtă 
208. Dimitri 'Tome 

209. Sterghiu Turtă. m 
210. Gheorghi Duma 'Tesa 

211. Marcu Turnibuca (51) 
212. Simu 'Lefa (52) 

213. C. 'Țeca (53) 

214. Vasili Tia 

215. 1. Țiţa Dade 
216. D. Trăndel 

217. Tuşiu 'Turnibuca 

218. D. Varnavachi (54) 
219. D. Vlaha 

220. Zahu Vlahu.. 

221. Cola Vovu 
222. Ghiani Zolă 

223. G. Liana 

224. Cola Zavânti 
225. Fani Zora (55) 

226. Uhiotu Zicu (56) 

227. Trandafil Zicu 

228. Iancu Zaca (57)



»W I. GARAGIANI 

Note la lista No.1. 

(1) Boca, de unde Bucăl=pahar; are şi Bucali, care se aude ca portelă; nu știm 

daca este același cu Puhali, "numele socrului lui Petru Buia, pe care îl găsim scris 

în cărți şi Buhali şi Bucali, Bocali tvezi şi pag. 12). (2) Beau de la bel, abel. plural 

deale, abeale=petricelele albe de la rîuri. Beal=alb, de unde deâleșiu =albişor. (3) Silcă= 

Vasilcă= Vasilică. Vasili se zice şi Sili şi Vaşiu. (4). Cucanioti de la Cura saii Cufu se 

face augm. Cuzan, de unde Curanioti, Cuvaniotă (vezi şi pag. 45, No. 34). (5) Cip şi 

Cipi= Ciupit. Porecla este de la ezi, (6) Chiandu se zice şi scându. (6 his.) Ciagană se fie 

icentic cu numele Șefului Acarilor, care ne este dat subt formele Șagan, Cahan, logan, 

Rap2vos ete. ? Asarii sunt numiţi une-ori de Bizantin! şi Selacuni. [n Elida şi Trifilia din 

Peloponez, unde domniră Ararii găsim nume Romăneşii atât de oameni cât şi de sale 

(vezi şi Satas, Documents intdits ete. vol. I, pag. XVIII, numele de sate date după nu- 

inele feodatarilor lor, cari feodali poartă nume, ce se găsesc în aceste Ziste, din cari facem 

estracte. După cetirea numelor din liste, să se cetescă prefața volumului întâl al cărţel 

D-lu! Satas, Documents încdits etc., şi atunci cetitorul va vedea că acel rari eraă Ho- 

mâni). Ciagani, la Clisureni se aude şi Ciahană, Giahani, Gehani. Un nepot al lux Sina 

poartă şi astăzi numele de Gehani. O allă formă a acestui cuvânt este Giogan!, Zioganii, 

dar Giogani și Ziogant sunt augm. lu! Gioga, Zioya, Zoga= Giorgl. (1) Comnu se află des 

şi subt forma Comin, Comina şi Homnu, Homin, Ilomna. Iomna este mal mult purtat 

de femel. (8) Ciuli= Taciuli de la Taclu, (9) Viliani augm. lui Veliu = Belu. (10) Mata 

nume dat la mule (calire), de unde a trecut şi la oameni, dar ca masculin. Mata ta şi 

forma Jfatu, AMatlu (articulat), Matlo, JMatle, Marti. Tribul Suliaţilor numit Macăzat 

(Mătaţii, Măteștii) se fie de la Mata sai de la Jletu (= Mitru), de unde Metușiu ? (vezi 

şi la pag. 21 şi 26, No. 8). (11) Duli, de aie! Duioti (vezi pag. 45, No. 34. (12) Dundu 
se află şi subt formele Zundu, Zunde, Tondu, Tontu. Unul din triburile Suliaţilor purta 

numele Towăcau = Tuntaţii (vezi pag. 21 şi 22). (19) Sica, Sia= Tusicu, Tusia. (14) Ga- 

lia diminutiv lu! Galu, care nu se aude; se aude însă la cuvântul Gălăiții=lăeţii, 

foarte negru. (15) Gofu= Golfu, de unde Golfin, Zulfin, des auzit. (16) Ghioncea de la 
Glioni, Ghionciu, Ghioncea, Ghionce. (18) Galora de la Galu, care nu se aude (vezi 
mal sus la 14). (19) Ghioză se aude și Ghiuză şi Ghiuji. (20) Ghinu=Ghiona. (21) Gruiu 

se aude şi Gruia; se fie de la Gruniu=barbia, menton ([r.)? (23) Giogani, vezi mal 

sus la (6 bis). (24) Ialehea numele Mihali se face sai Mihu, Aihiu, Aișiu, iha, saă 

Mali, Halea, Ilalicu, Ilaleu, Ilalchea, Ilalcea. (25; ore des auzit. De aci lorană, Ivan etc. 

(26) Jioca de la Zisi, Zisiuc, Zisiucă, Zisiocă, Ziocă, Jiocă. Asemenea: de la Zisi, Zisicu 

se face Zicu; de la Zisacu se face Zacu, Zaca. (27) Lolu se aude şi Loliu, Lulia, Liolu 

(28) Lunga se aude şi Lungu, ca și Largu, Larga, Ciungu, Ciunga, Zeru, Zerca, 

(29) Liani=Milani, de la Milu, Milu, Milea; o altă formă augm. este JMilioniii. 
Milioni și Lioni. (30) Lioti=Milioti de la Ailiu (vezi pag. 45, No. 31). (31) Larga 

vezi mal sus la (28), (32) Vice şi Mictu, de la Mitu, Aiţu, Miţiu, Miciu. Mitu (=Du- 
mitru) se zice şi JMetu (Dumetru). De la Metru şi Meta se face Meţiu, Aeciu, Mechiu, 

JMeta, Meţia, decta. (32 bis.) Muşcara augm. lux Moscu; poate însă să fie şi de la Au- 
şiu, Mușicu, Mușeu. (33) Mata vezi mar sus la. (10). (34) Zota, Totea, Tote= Toda, Do- 
da, Dodu, subt care se înțelege Fărșerot. (35) Aacelu Giminutiv lui Jfaciu, care se a- 

ude şi Maţiu și Maşiu. Toate trebue să fie de la Macu, care se aude şi Meu, ao. 
(36) Aesa şi Xeza este foarte des la Clisureni şi la alţi. In 7lopf (Griechenland im 
Mittelalter etc., vol. IL pag, 93. coloana a doaua, jos) găsim pe unu Xese pe la 1395 
ca cel ma! principal cetăţian din Durazzo împreună cu un volvod Burilă, cu unu Cocu 
şi alţi care poartă nume românești. Cocu este un nume fârte des la Clisureni pe lângă 
Cucu şi Cuca. (37) Nandra este=Naniiru augm. lu! Aanu, foarte des la “Români. 
(58) Zeo= Tego==Ztgu. (89) Peru de la peie=arvună, zestre, (40) Mara= Maria; dar ma! 
des săii forte des este masculin făcut ast-fel : sunt poreclele Afari;= mare şi Mică,



ROMÂNII DIN PENINSULA BALCANICĂ. 91 

dani se face Mara, ca şi 1egu, 'Tega, Manu, Mana; acest a înlocueşte articolul Zu, 
precum Man-lu = Mana. Mara masculin este și nume de botez și poreclă, ast-fel avem 
AMara- Patila, unde Mara este nume de botez; avem Fofu Mara, Panu Mara, unde Mara 

este poreclă. (vedi şi pag. 23 la Culeţi Putu-mare şi 64, No. 99). 141) Ruca şi Roca 
şi ov şi Hoca şi Noba se aud des. (12) Sala nu se aude aşa des, tar nu-l ai decât 
numay Românii. (45) Sultana este nume femecse, dar lomanil "l-ai şi ca bărbătesc 
în doauă forme: Sultană şi Sultani. La. (orma Sulteni se subt înțelege dl;, precum : 
Sterghiu ali Sultani= a Sullanăliei= a Sultanei, aici « li=cu finala iei a penilivului. 
Aseminea a [i la masculine se face al=a lui, precum : Sterghiu al Ma:cu=a lui Marcu, 
(44) Schefa= Stefa= Stefun. O altă fomă este Fani. Steja se zice și Tefu şi Deja şi 
Sefu, Șefu, Șehu şi Șeafu (Şcalar, Șeafaric) şi Şeahu, (45) Șiera= Sava, Sacu. (46) Si- 
du= Sideri. (£0) Teuea şi Teuga prescurtat dn Patengu forină augm. a lul Put; (48) ŞIodi 
=Mişioti. (49) Ture=tare, ear tarii=asin, De la tarii sc face tăriți, nu insă Târţă= 
tăriță (de făină). (50) Tripez=ârpe=Tărpu, despre care vezi la nola (42) a num& 
rulut 102 din lista No. 6. (51) Turnibuca= 'Turnu— Buca; se face şi Trănbuca, care nu 
este de la drâmbă saă Dramlă cari se aud ca pori cle. (52) Tefu, vedi mar sus la (44). 
(53) feca=ega= Dega. (54) Varnarachi se face şi Varnachioti, Varnachiotă prescurtat 
de la Varnarachivti. (55) Zora este nume des, purtat de femel; îl poartă si bărbaţii 
însă și în forma Zora şi Zori, (5G) Zaca= Zisăca de la Zisi, 

Lista. Nr. 2 

Estract de nume din lista contribuabililor comuni PERIVOLI, 

1. Zisi Abgher. r 21. Ug. Nasi Ciucă 
2. Buşla Nica Busia 35. Stamu Ciala-Pati 
3. lani Bili (1). m. 26. Sterghiu Cuşeuridă (6) 
4. Sterghiu Bă. 21. Mişiu Conguli. m 
5. Nachi Bili 28, Niculachi Cianguli 
6. lanuli Bili 29. Dima Caracâctu. m 
7. Gogu Bura. m 30. Costa Ciamuşi (7) 
8. Tudor G. Bura 31. Ghiorgi Ceatara (8) 
9. Bușia Bura 32. Gali Cotront. m (9) 

10. Gula Balamoli. m 33. Sterghiu Ceara (10) 
11. Costandi Balaci. m 34. Dimă Pullu Cuvati 
12. Tegu Bili. m 35. Cihiata Ciucă (11) 
13. Mişia Nica Buşpurică (2) „86. Sterghiu Culţida 
14. lanachi Bazbanela 37. Dimă Coca 
15. Guli Dimă Becu (3) m „88, Niea Caţicu. m 
16 Iani Baci. 39. Gachi Cuţeli 

17. Gogu Bibi 10. Gogu Dega. m 
18. Sterghiu Buldi. r +1. Dimă Cunduri 
19. Apostol Batacola (+) 42. Sterghiu Mane Culeri 

- 20. Tegu Budoti (5) 43. Slerghiu Căianu 

21. Dimă Burduli. m. tt. Tegu Andachi Cocă 
22. Nica Breaznă +5. Nica Coia 
23, Sterghiu Bucă "46, Nasi Curila. m  
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47. 

48. 

49. 

50. 

7 

78 

79, 
„80, 

81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 

51. 

„52, 
53. 

54, 
55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61, 

02. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 
70. 

[. CARAGIANI, 

Nolă Ciubecu. (12) 
Simaca Ciubecu. m 
Dimă Ciubecu 
lani Cirepa (13) 
Gula Dodu. m 

Nasi Gg. Dudu 

Sterghiu Iiavolachi 
Pișea Darla 
Sterghiu Primişi. (14) m 
Zisi P. Dodu 

Nica Dardaculi. m 
Ghiacula Dodu 
Mitri Dașiu 
Vasili Dardaculi. m 
Iuşiu Fenga 

Fotu Belu. 

Mişea Feţea 

Potu Macri-Dimu 
Mihali Fărşiarotu 

Zisi Fărșiarolu 

Dimă Fusea 

Mitru C. Fotu 
Simu Mişiu Filia (15) 
Fotu Ciucă 

. Nicolachi Fotu 
72. 

73. 

74, 

75, 

76. 

77, 

Nica A. Gioge 
Alexi Gogu. m 
Ghiaca Agru-Costa (16) 
Nica Gangora 
Tegu Gambeta | 
Cocia Tegu Ghiuma (17) 
I. Colu Gangu 
Manoli Gaveli (18) 
Gogu Ghiotu. 

Simu Ghiacu 

Pişea Glagiafi 

Cota Giablea. m 
Zisi Guguleţi (19) - 
Nuli Honaru Dimu (20) 
Papa-Dimitru Huli (21) 
loan Husa (22) 
lanachi Linderi. (22 bis) 
Stergiu Ligra (23) 

      

  

90. 
91. 

92. 
- 93. 

94, 
95. 

96. 

97. 

98. 
99. 

100. 

* 101; 

102. 

103. 

102. 

105. 

106. 

107. 

108. 

106, 

110. 

il. 

112. 

113. 

114. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119, 
120. 

121, 

122, 
123. 

124. 
"125, 

126. 

127, 

128. 

129, 

130. 

131. 
132, 

Sterghiu Lambrachy 
Mitu 7 ambrati (93 bis) 
Nicola Lambru 
Nicu Linderi 
Pișea Laiţu 
Nicu Mihuliţ (24) 
Stergiu Manafi. m 
Naca Mangu 
Ghiaca Maipa 
Pişea Muşiu 
Vasili Papa-1/ihu 
Iani Macri-Dimu 
lanachi Mihaliţi 
Puliu Matacu (25) 
Nasi Mihu Anghel 
Anagnosti Jirninzi. m (26) 
Pișea Muha. m 

Mihali J/eza (27) 
N. Mera. m 
Guşiu Mişiu 
Tega Malamu 
Stergiu A/alamu 
Tacă Maipa. m 
Sterghiu Jena (28) 
Paje Macri-Dimu 
Gg. AMaliafa (29) 
Nasi Ianiţi. 
Mitu Not; Conguri 
Notea Goma. m (30). 
Not: Stamati 
Dima Noti Belu 
Iancu Moti Belu 

Ghiorgu Not; Nibi 
Sterghiu Moti Nibi 

Noti Ciurica. m 

Noti Caloier. m (31) 
Taşiu Noi 

Aoti G. Exarhu 
Aoti Papa 'Todor 
Muşiu Noți Ciubecu 
Xoti Ciuca Danu 
Dima Narla. m (32) 

Culiuşiă Tega Nicoală
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133. Niculachi Nuşiu 159. Iani Mitu Schifts. m (41) 
134. ani Paje (33) Palatu. m: 160. Nica Șioti. m (42) 
135. Vangheli Pugpurică. m (34) 161. Nica Zdrula. m (43) 
136. Pâcea Papa-Pavlu 162. Nasi Zdrula 
137. Tegu Goga Pacceâcă. m: 163. D. Șiumba 
138. D. Manoli 'Țapar 164. Zisi Şiaitu 
139. “Tudor Trandanflu 165. lani Scrimă (44) 
140. Nasi Tringă. m 166. Anagnosti Serimă 
141. Mişia .Toe (35) 167. Buşea Scrimă 

„142. Costa 'Topali 168. Mechi (45) Scrimă 
143. Nasi Papuruna 169. Tegu Scrimă 
144. Anagnosti Profili. m (36) , 170. Cușiuliu Serimă 
145. Tegu (i. Păcea ” 171. Ghiorgu Scrimă 
146, Sterghiu Pipi . 172. Cotea Stumuli 
147. 'Tegu Prăcăzana. m (37) 173. Tegu Sireahă. m (46) 
148. Nulica Tegu Rizu. m 174. Sterghiu Sarandi. m 
149. Mihali Nasi Roba Zani. 175. Nica Stuiani, m 
150. Gg. Tahu Rizu [m 38) 176. Gg. 'Ţivica (47) 
151. Mihali Ruba Zani 177. Mişia Tringa 
152. Simu Rizu. m . 178. Iani Mitra Tudor 
153. Tegu Renglu. m (39) 179. 'Tomu Vuloagă. m 
154. Mişia Șiama Nicu. m 180. Sterghiu Vracă 
155. Pitu Stamuli 181. Alexi Zvllu. m (48) 
156. Gg. Surle 182. Boșia Zalâmi | 
157. Tegu Schismen. m (40) 183. Ziana (m) Iconomu 
158. Nica Zducoplu 184. Marcușianu Zisi   

Note la lista Nr. 2, 

(1) Bili prescurtat de la Biliușiu diminutiv lu Belu. (2). Bușpurică se aude şi Puş- 
purică şi Bişpirică, Pişpirică şi BizVilică, Pispilică. Aceste porecle se dai la oameni 
mici şi supțiri. Bizbilie =Voloran, deci Bizbilic, bizbilică= mic bolovan. (3). Becu= Bicu = 
Bicu = Bâca=pântece. Poate să fie însă prescurtat şi din Ciubecu. (14). Bata-Coir= 
Buta = Colia. (5). Buliti de la bubătă=pâne de porumb. (6). Cușcuridă, de la Cușiu, 
Cușcur. (7). Ciamuşi de la Ciama, nume des la femul. De aică se fac Ciamali, Ciumalic, 
Ciamblic, Ciamblic, Ciamblac. O altă formă este Giamali. Numele Ciami este genitiv (4 îi 
Ciami=a Ciamei) vezi la lista Nr. 3. nota (29). (8). Ceatara augin. lui Ceata (9. Co- 
troni şi Cutroni augm. lul Cutra, Numele Colocotroni nu derivă de la Colo==Xicola şi 
Cotvoni (vezi la pagina. 32 sus). (10). Ceara nu însemnâză Ceară, căci la Macedo-ro- 
mâul se zice feară. Cuvântul este prescurlat din Muciara augm, lul Afuciu care Muciu 
este des auzit. Un vestit armatol Român se numia Nicu Ceara, saă Țaru reprodus de 
greci prin Nrzo-Toăozs. (11). Ciucă= jug. (12). Ciubecu diminutiv lu Ciubă, care Ciulă este 
prescurtare din Ciciubă, rădăcină groasă de copac mic scoasă de subt părnent. (13). Ci- 

„ repa şi Ciripac şi Ciripie de la Cireăp=Cuptor. (14) Drimizi şi Durmişiu credem că 
este cuventul  Duru-Afișiu, de unde Durmiștă, Drumișiă, Drimişiii, Drimişi şi de la 
Drimişi s'a făcut prescurtalul Drini, nume pe care îl găsim în Satas (Documents inâ- 
dits etc., vol. 6, pag. 60 şi aiurea) dese orl citat împreună cu Buleştii în Peloponez
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subt numele, Mihali Rali Drimi, care Drimi este fără nici o îndoială prescurtat din 
Drimişiu diminutiv, căc! alăturea cu Mihali Rai Drimi figurâza şi un alt Mihali Radi 
Drimi, pe care însă îl găsim citat: Mihali Rali Alagnus saă italienesce el grando. Cu 
e], cari sunt șefi de Fărșeroţi din cătune, găsim inseparabill mar mulţi numiţi Bașicu, 
diminutiv de la Bușiu f6rte des găsit numar la Români C4 Drimișiu, Drumişiu este 
din Duru-Mişiu probează şi faptul că Românii poartă trei nume, cel de botez, cel al 
tatălui, apol cel al bunicului saă porecla, şi de regulă la unul din copil se dă numele 
bunicului. Aşa dar Mihali Rali are bunic sai străbunic pe Alișiu de la Duru-Mişiu, 
şi Mişu este tot Mihali, Insistăm asupra, acestor lucruri, pentru că din documente se 
vede clar că Românii în resboalele Veneţienilor în Grecia cu Turcii ai jucat acelaşi 
rol însemnat, pe care l-aă jucat și în revoluţiunea greacă de Ja 1821,. rol pe care îl 
descriem cu toate amănuntele alurea. (15). Pilia=Filip. (16). Agru-Costa=—Coste săl- 
baticul (de la ăyptos=sălbatic), (17) Ghiuma, nu este de la ghiumez=o cofă de aramă, 
ci de la Guma, care se aude des şi Ghiuma şi Goma şi Gomi. (18). Gaveli diminutiv 
lui gacu=orbu. Gareli este şi prescurtare une. ori din Gărăreliu==sitar (pasăre nea- 
gră). (19). Guguleţi diminutiv lui Gogu. (20). Ilondru este nume, dar dese-ori este ad- 
jectivul grecesc Xosâz6=gros. (21). Huli==Aihuli. (22). Husa se aude şi Zluța ; acest 
din urmă compus cu Manu ne dă HMuţa-Manu sa Huţo-Hanu scris greceşte Nozzoui- 
vos. (22 bis). Zinder; credem că este prescurtat din Colinderi.: (23). Ligra se aude 
şi Zingra=Lingura. (23 bis). Lambrati, Din Lambru se face Lambrat ca şi din lu- 
mină se face luminat; Lambrat se face Lambrati ca şi Manu, Mani ete. 04. Ji- 
huliţi diminutiv nu de la Mihu-l, căcă se zice Mill sati Mih-a articulat, ci de la 
diminutivul Mihălt. (25). Maiacu de la maiauă=cheagă. (26). Mirminzi poreclă în plu- 
ral cu formă românească din cuvântul grecesc modern posutyaz AMirminzi dar este 
Furnici. Se află însă poreclă şi Furningă. Ast-fel D. Lambride (vol. 2, pas. 258) ne 
dă din comuna Românească Metzovo de pe Pind pe Constantin Furningă. (Kusvs. (og- 
Vizzas) ; aici ne Qă şi alte mal multe nume Româneşti de la Metzovo, precum: Pa- 
naioti Ciucă, Fontanela, Dimitrie şi Chiriac Iloca, Păutâna de la cerenizi (cherămizi) 
Poveiva-âi-ha-Tţegevitn, Vălea-l Măşicu (BA-A Masstza:) la notă; ear la pagina 259 
loan stfa(=Sterghia), Triandafil Ciumaga, Temeli Aiciur, G. „Acerof (care este Veru 
saă „ccru=văr, cu lerminaţiunea o/) ; la pag. 260 pe următorii: Jane Ciobanu, Ni- 
hail Zușiţă (de la Tuşa), Sterghiu |. Bocicri; la 261 pe: Cuiriac Țapecu (Giminutiv în 
ecu a lul Ţapu), Andrei Ford ((Paziiis=—larg, credem că şi-a grecizat numele) ; car la 
pag. 262: Dimitri Gădelu, Cost. Peltecu (= pelticu), Sterghiu Terof (de la Tera care se 
aude, dar rar în loc de țară, dar nu se pronunţă Tera, ci teara Și ceara=nu țara ca în 
România. Țară la Maced, rom.=huvid), Mihail Xidaţ=—Zifâșcare vinde oțet), Mihail 
Hâtu (Ăz=6:); la pag. 263: Sofia Gras, Ioan Condu-Puscu ; la pag. 264: Nicola Stur- 
nari (cremene), |. Stamu, (dz unde diminut stamul;), şi în notă pe: GG. Tu; (=Tu- 
lu); la pag. 265 pe Teodor Tul;; la pag. 256: Const, Stemerof. Mulţi din Metzoro au 
fost mari comercianţi în Rosia şi cu timpul îşi făcură uumcle în o. Reposatul Coza- 
covici, fostul membru al Academiei Române, şi el era din Metzovo şi familia lui se nu- 
mia Cuju, şi unul din familia sa se făcu în Rosia Cazacyvici. (27) Aleza se aude şi 
AMeju şi deja şi AMezu. CuvGatul insemnează miez. Dimitri AMiezu dar la Macedo-români 
se zice Biti sai Piti Meza sai Peti Meza. O familie însemoată din Peloponez numită 
în vechime Vlasi şi Piti Jleza este scrisă în greceşte Ileznaţăs sau Ilzzus%ăs, Cine nu 
cunoaşte numele Românesci ar crede că derivă de Ja cuvântul Ilzzutte==pelmezi, care 
este un fel de compot de /arbuz saă de tidoă. Porecla Vlas nsă, care însemnează 
homân, și alte nume, ca Golf, pe care le găsim în acestă familie, arată că Ilzzuaţă 
saă Ilzu:%â; este Piti Aeza. (28). Mema este Meinu care se aude şi Mimu. (29), Maliața . 
de la Maliu(= maiu= marteau fe.) cu termiuaţie af, afa, afi. Credem că af este av, care 
face augmeulative, precum : Manu, Manay și Manaf etc. Mulia/ă ca augmentativ se auda
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Măliar şi Maliăra. (30). Goma vezi mal sus nota a (17); car Notea este Noti cu a. In 
comuna Perivoli numele Xozi este foarte des, pe când alurea, se află mat mult Noră. 

(310). Culoier este formă grecească a cuvâutulul Călugăr. Această poreclă se dă la oameni 

de arme, care îşi lasă barba nerasă. (532). Na-ta se aude şi Nârtu. vezi şi la pagina 77. 

Nr. 150. (33). Paje(==Paclu). Palatu credem că este Bălatu de la Balu ca şi Lambrat de 

„la Lambru. Aseminea Bucălat şi Ilondrubălat la Macedo-români însemnează : cu fălcile 

pline. (34). Pușpurică, vezi ma! sus la nota (2). (35). Ivie="Tolie, ca şi Coiu= Colia, Colea 

Aicole, ca şi lvo=Tego, lcia='Iyhia, (30). Profii=Porfiri. (37). Pracazana. Prăcăzon în- 

* semnează baierele izmenelor. Pracuzana aici este Bărcăziană, ca şi Duru-Alişiu, care se 

face Durmisiu, Drumișiu, Drimişiu, O ramură din familia Spăteştilor înrudiţi cu Buegtii 

am văzut la pag. 5U că puarlă numele Băreă-Ziană (Mzagrz%twrs). Dar cum Bârcă-Ziană de 

s'a scris de Greci Mzapzs%iwrs ? Dacă nu cunosc numele Româneşti şi însemnarea lor, se 

înţelege că le scrii răi; ast-fel pe Mira Sima Căzanu am văzut (pag. 14) că-l scriă întrun 

cuvânt Mygswazzazţeavos ; pe Baga Boyzrs ; cuvântul strâmbulu aspcăuzoudau (vezi Percvos 

"Acu acutiuzia mohută, vol, |, pag. 191 nota 2, unde spune că ozzouuzevdou ese unul 

din munţii din Sulii, care se numeşte, se înțelege, strâmbul, căcl toate cele alte ridicături 

de munţi eraă drepte ca sulițe. (38). Doba lani. Roba se aude şi Boca şi Jura (vezi nota 

(11) de la lista Ne. 1; car Zuni este Ziuni=loan, (39). Bengiu este din Jicugu şi a Itengu; 
ear ftcugu este diininutiv a lul /teni saă a Jeni, care să aude ca poreclă ; nu ştiin dacă 
Reni este prescurtat din Benichi. Reni are şi diminutiv Jteneșiu, Ienegi, De la teni se face 
Rencu, Rengu, ca și de la Iaui, lancu şi Iangu, O altă forină este Hung şi o altă Ringu. 

De la Rengu se fâcu Jengiu ca şi de la Murgu, Murgiu. Nu ştim dacă Români zii Pyyt- 
vot, care aii fost aliaţii Avaulor, şi-a numele de la vre un şef al lor numit Jteugu saă 
Rengiu. (40). Schizmonzrupt (Speaut 03). (41). Schiyti = care se pleacă grizzw. Românii 
care sunt în contact cu Greci! desz o: îşi dai porecle din limba greacă. Ast-fel in Satas, 
Documeuts incdits ete. în multe locuri între numele comandauţilor Românt din Peloponez 
găsim şi porecle greceşti, ca, Jlimenos (săuputos==spălal), Dugomânos (zapeoutvos= îngheţat); 
aceşti Plimenos, Pugomenos şi alți ai fost Români, (42). ȘiotizeMuştoi. (43). Zlrăla = 

Zidr. ia Bidurila=Didurăla, toate de la Dedu, care se zice Didu şi Didu. (44). Scrimă 

şi acest nume se află în Satas (Docuinents incâits, etc) între numele comandanților Ro- 
mâni din Peloponez. (45). Mechi de la Metu, JMetin, Mechiu. (40). Streahd=streşină. 
(41). Țirică= mică țeacă. (18). Zulfu= Dziul uz Giulfi=Golfu. Zuljin=Gotfin. 

Lista No. 3. 

Estract de nume din lista contribuabililor comunei NIJOPOLI 

1. 'Tode Bizdune (1) 

2. Sterghiu Baduoli (2) 
3. Truşiu (3) Barba 

4. Truşiu Bizdune 

5. Tegu Bechi (4) 

6, Teju Bebe 

7. Gachi Bele (5) 

8. Lega Bocea (6) 
9. Tela Bujdechi (7) 

O. Liciu Bajdechi 

11. Nacu Bajdechi 

12, Zisu Bujdechi 

13. Nacu Balu-lani   

14. Guli Bulu-lani 
15. lurgu Bocea 

16. 'Lica Brâscă (8) 
17. Sterghiu Balaura (9) 
18. 'Tahu Bechi. m , 

19. Nicola Buturi (10) 

20. 'Tegu Baruta (11) 

21, Zisi Ditaracu (12) 

22. Tera Ciulacu 

23. Pitu Cuca 
24. 'Tela (in) Cuca, m 
25. Cula Chendimen (13) 
26. 'Tefa Chendimen
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27. 
„98. 

29, 

30. 

31. 

32, 
33. 

34, 
35. 

36. 

37. 

38. 
39. 

40, 
4l. 

42, 

43, 

44, 

45, 

46. 

4, 

48. 

49. 

50, 

i. 
52. 

53, 

54. 

55, 
56. 
57. 

58, 

59, 

60. 
61. 

62. 

63. 

04. 

65, 
66. 

67. 

68. 

69. 

Mibali Calivianu (14) 
N. Ciantă 
Nacu Cucoşiu 

Haii (15) Carancu 

Nacu Carozi 

Ianachi Câcea 
Pitu Ciuma 

Zisu Ciungu 
Ciungu Mihali 

'Tegu Ciungu 
Taşiu Ciunga 

Mina Culu-Mina 
Naum Cucoșiu 

Taşiu Carancu (16) 
Cuşiu Culina (17) 
Colea Culina 

Sterghiu Căsărdacu 

Zisu Cacianu (18) 
Tegu Chendra (19) 
Tacu Căpuran' (20) 
Zica cuvală 

Tahu (21) Caragiu 
Papu Curculuchi (22) 
Baruta Cușiu 

Nachi Chila 

Naum Duru 

Taşiu Diemlu (23) 

Ghiorghi Dimana (24) 
Pupa Durau 

Naşiu Dimurelă (25) 

Chita Durmişi (26) 
Costea. Devolianu (27) 
Ghiorghi Dumba 

Cuşiu Deli-Mina 

Cole Dulabiva (28) 
Chitu Dalabira 

Dina Gioga 

ȘSterghiu Giumal (29) 
Tusiu Gotu (30) 
Nasta Gani 

Cuşiu Iluţa (31) 

Hali Punughița (32) 

Halciu (33) Alexi 
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70. 
Hi. 
72, 
73. 
74. 

75, 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94, 
95, 
93. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 

103. 

104. 
105. 

107. 
108. 

109. 

110. 

iii. 

112. 

113. 

114, 

Pitu Tanota 

Sterghiu Liacu 

Hali Leţu (33) 
Ghiorghi Liuga (34) 

Ţile Mluja (35) 
Tegu Micu 

Nacu Meju (36) 
Nacu Malioti (37) 

Cole Muja 
Nașiu Matli (38) 
N. Memţa (39) 

Todor Jliha 
Costi Mira 

Dimu Maliara (49) 

N. Nota 
Zisu Aota 
Zisu Nastu 

Nita Sterghiu 
Costi Mita (41) 
Ghiorghi Oaua 

Zisu Parişcu (42) 

Hali Palea (43) 
Tanase Pilea (44) 
Guli Psaricu (45) 
Todi Pă&rguronii (46) 
Pilea Tănase 
Liciu Spânu 
Cole Şivpa 

Liciu Şeru (47) 
Sterghiu Șatrapeli 

Sterghiu Staiu 
Nașiu Stalica (48) 
Nacu Șebe 
Pilea 'Tona 
Cușiu Teja 
Ghiorghi Teja 

Zisu 'Taşona 

Tegu Tahi 

Tegușiu 'Ţaţa 

Nachi Tome 
Tasu Teja . 

Trusiu Vreta. (49). m . 
Zisu Viela. m 

Dinu Vârjea (50)



ROMÂNII DIN PENINSULA BALCANICĂ. 97 

115. 'Tegu Ziula (51) | 146. Minu Zisa 

Note la lista Nr. 3, 

(1) Bizdună de la Beza sai Bezi şi Duni, care este prescurtare din Andoni. (2) Ba- 
doli=Baduli din Badulii diminutiv lui Bade sai Pade= Șes. Suliatul Awbvas Tavzodhns 
(pag. 35 şi nota) poate se fie Păduli. In Romănia esista nume Pădeanu, credem. de la. 
Pade. 43) Trușiii== Mitruşiu, Truşiu de multe ori este prescurtat de la porecla Zru- 
şină=frănghie de căprină, de per de capră. Dimitruşiă se face şi Dr ușiu, reprodus prin 
Azdao; de Greci, (4) Dechi este Becu din Cuciubecu. Porecla este dată la scur Hi şi păn- 
tecoşi ca şi Dică şi Dacă. (5) Bele şi Bela== Belu. (6) Bocea= Boţea= Bocea, de la dot, 
dociă. (7) Bajdechi şi Bajăceu diminutive lui Bazdă sai Bajdă. De la Bazdă şi ani se 
face compus Bazdaiani. Dazdă credem că este de la Deza şi Donă (Anton=Ândon), 
şi ăntăii se făcu Bezdă, apor Beazdă, şi în fine Bazdă. O famil: :e Bajdechi a jucat un 
mare rol militar ca armatoli în Tesalia. (8) Brâscă=broască. Acest nume se dă des 
la cișmele. (9) Balaura este Balaur cu a, ca la Tegu, Tega. Un adlutant a lui Iani Gura, 

mare general Român în revoluţiunea greacă, se numia Balcura (Filimon, 4, pag. 442, 
nota & de la No. 131. MzxAzoigas). (10) Bături şi Bătură este prescurtare de la Cudu- 
datură, numele unel păseri. Porecla se dă la oameni, cari nu se astâmpără. De multe 
ori porecla Baturi sai Batură se înloculeşte prin KrhoBsdwrms. (11) Baruta şi Băruta 

şi Bărute=prat de puscă. Se dă ca poreclă la cel luţi. (12) Bitarac, De la Biti (=Di- 

mitri) se face augmentativul Bitar, apol diminutivul Bitarac. Se află şi prescurtat Ta- 

rac, Taraca, Tarachia. (13) Chendimen şi Chindisitaîmbrobodit (aevzrutvos). (14) Caăli- 

vianu de la Căliră=coliă, Cătun. Numele Calică, Calica (Ka5?zs) este Fărșerotese 

sau mal bine se dă la Români! Fărșeroţi. Fărșeroțit pronunţă cuvântul Fărșerot cu ă 
la a doua silabă, adecă Fărșărot, ear unii dintr'ânşii ; Fărșăliot. (15) IMali=AMihali, 

(16) Caranacu= Cara-nicu. (17) Culina este masculin; de la. Cola (==Nicola) se face di- 
minutiv Culin şi apol Culină, Culina. Un nepot a lui Colocotroni se numeşte Călin, 

(Koătos). (18) Cacianu de la Câciu. (19) Chendra este Chendru cu a, ca la Buru, Bura, 
Chendru este Chedru=Chietru, Petru. (20) Căpurani. De la Cap se face Câpu, Câpă ; de 
la Câpă se face augmentativ Câpar, şi de aci alt augmentativ Căpuran, apol Căpu- 

rani. De la Câpar se face şi diminutiv Căpărel, Căpărelii, Căpăreli, (vezi la pag. 48 

şi 49 numele Căpăreli, dat ca Albanezesc de D. Satas). (21) Zahu Caragiă. Tahu=Tacu 

Carăgiu se aude şi Carâgea, însă gi şi ge aici se pronunță ca ji, je, nu ca gi, ge din 

Romania; de aci credem că s'a făcut Caragiani, care de regulă se aude Cara-—ziani 

reprodus de Greci prin Kazxpărms. (22) Curculuchi=—Curcuduţă (vezi şi la pag, 45, la 
No. 26). Curcudel Grecil îl scrii Rogxdvâsos şi unii îl făcură Hpoxdzethos, ca şi când ar fi 
Crocodilul de la Nil. (23) Diemtu=dimie. Altă poreclă este Pânură şi Pânurea, un 

fel de jesătură groasă. (24) Dimâna tpron. Dzimâna). Dimitri se face Dimu, Dima şi 
Dimu, Dima. Dimar, Dimăra, Dimân, Dimâna sunt augmentative. Dimara Greci! îl scriă 
Tţipăzas şi-l pronunţă Cimăras. In insulele loniane s'aă stabilit mulți Român! din cauza 
tiraniel Turceşii, deci găsim acolo multe nume Romăneșii, între cari Panu şi Pană foarte 
des. Formele Panu însă şi” Pană (Ilavă:) sunt Romăneşii şi se găsesc în mare abon- 

denţă la Români. (25) Dimareli, de la Dima, de unde Dimar. Dimarel, Dimareli. Ase- 

minea Simareşi; de la Simu, Simar, Simareşiii. Greci! scrii Xtuaptsars. (26) Durmişi= 

Duru-Mişiu. Vezi şi la nota (14) din lista Nr, 2. (27) Derolianu de la Deroli în Alba- 

nia, unde se află mulţi Români. (28) “Dalabira credem că. este Dali 1=zăr) şi Bira 

Românii din Istria şi mulți din Albania prefac pe n în r; astfel zic Buru în loc de 

Bunu, Biru şi Bire în loc de Binu şi Bine, Beri în loc de Beni. Poreclele dar Bun, 

Binu, Beni, Denachi, Pena, cari se aud cu n la Românii din afară din Istria şi Alba 

nia, la Românii din Istria și Albania sai la cel scoboriţi de acolo, precum sunt cet 

din triburile Buti, Mazariții sai Alazarachiții şi Mălăcasii, se află cu r, dar aceasta, 

Y ?
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mal mult la nume de botez saă la porecle, căci la cele ]alte cuvinte în mare parte se 
conservă 4. Astiel și Pena, Peni se aud Pera, Peri. Deci avem Cara-beri. Câciu-Peri, 
Câciu-Pera, etc. (29) Giamali și Ciamali, de la Ciama nume femeesc. Vezi și la nota 7 
de la Lista. Nr. 2. D. Satas ne spune (Agowxb» ver3ozov ladateăioy, pag. 157, nota 2, 
că un vestit armatol Vlahavrmata era rudă cu Papu-Costa Ciamala (Tozutda). Acest 
Papa-Costa a jucat un roi militar însemnat în revoluțiunea greacă. Un oare care Papa- 
Costa din această familie a devenit celebru în Romănia la 1861 printrun act de mare 
cutezanţă în hanul lu! Vangheli din laşi. A fost Macedoromân. (30) Gota şi Gâtu, Gâta, 
sunt porecle, cari se aud, dar foarte rare, printre Rumâni. (31) Huţa, vezi nota (22) de la 
Lista Nr. 2. (32) Panaghița nu-i de la Pană-Ghiiţa, căci Ghiţă se aude numa! Ghiţi, ci 
de la [lavayi=sa diminuliv lui Panagu prescurtat din Panaghioti. (33) Malciu=li- 
halctu. (34) Leţu şi Liţu=Niculeţu, Niculiţu. (35) Liuga=Tuliuga= Tuliuca. Se aude 
şi Lioca=Tulioca=-Tuliuca. (35) Ţili Muja. Ţili este prescurtare din Biţili diminutiv 
lui Biti (=Dimitri). MUJA este o formă a lui Mugu, Auga, Mogu, Aucu, Muca, Aluha. 
Din Alugu se face Mugiu, poreclă care se aude des. Mugiu se aude şi Muju, de unde 
diminutivul Muajae, AMujacă, Muzacă, Muzachi. Am subliniat numele acestea pentru 
a atrage o mal mare atenţiune. Intr'o carte a lu! Charles Ilopf intitulată : Chronigues 
Greco-Romanes, Berlin. 1873 la pag. 272—302 găsim reproduse nişte manuscrise îta- 
liane despre genealogia familiei princiare a Epirului numite Musachi. Aceste manuscrise 
date ca scrise de coboritori din aceaslă familie sunt, pentru ce! cari cunosc numele 
de botez, de familie și poreclele la Românii din peninsula Balcanică, de la un capăt . 
până la cel alt falsificără cu totul nedibace, şi cel ce le-a scris cetise și cunoştea multe 
lucruri din istoria Epirului şi Albaniei, dar nu cunoştea pronunţarea numelor, pe cari 
le găsi reproduse rău de istorici italieni sai greci, şi deci a cusut o minclună, care bate 
la ochi. Falsificatorul crezând că Musachi (Mujacheştir) se pronunță Musachi, ear. nu 
AMujachi, derivă cuvântul de la, Afolossachi, adecă de la Mo)ossiz vechre, şi apol intrând 
în familiile nobile din Epir şi Albania pe unul îl face străbun, pe altul bunic, pe al- 
tul anchid, pe altul câ şi aşa mal departe. Apol la pag. 301 ne dă pe Baga serdarul 
subt numele Vugo şi că şi-a luat numele de la o provincie care se numia Sardariă 

şi serie Zardari şi Zardaria, fără se găndească că inainte de venirea Turcilor acea 

provincie nu putea se aibă numele Turcesc Sardaria şi mal puţin Zardaria. Domnul 

Hopf la pag. XXXV din citatul op dând seamă despre aceste manuscrise, pe cari le 
publică, zice : D'adord on y iroure la preface de Constantino Musachi (pag. 270), puis, a- 
prâs une introduction (pag. 271), la, «Historia e genealogia della casa Musachia, scritta, 
da D. Giovanni Musachio Despoto del Epiro» (pag. 272-302), la partie la plus impor- 
tante de ce recueil, ă la quelle est jointe (pag. 302—303) une notice fabuleuse sur 
les armoiries de la famille. Aprâs cela Constantino reproduit (pag. 304—314) les ren- 
seignements tout-ă fait confus et inventâs qu'il a das au SOI-DISANT PRINCE Andrea 
Angelo Comneno, FAMEUX AUTEUR de gentalogies FAUSSES». Se înţelege că nu este 
aci locul a arăta fulsul în toate detaliile, ci îl denunţ numa! spre a fi cercetat şi de 
ali, cari mal tărziă s'ar ocupa mal de aproape cu istoria Albanejilor şi a Românilor 
din peninsula Balcanică. (36) Meju este Alecu şi Moca. (37) Malioti şi Maliotă de la 
Aaliu (vezi despre oti, otă la pag. 45, Nr. 34). (38) Matli vezi nola (10) de la Lista 
Ne. 1. (39) Aemţe de la Aemițu, Memiţa, diminutive lui Aemu. (40) Maliara augmenta- 
tiv lut Aa. (41) Aita prescurtat din Nichita. Nita se aude şi Nitu, Nită, Xite, Nitie 
(42) Parișcu de la Par (=par), Părişiă, Părişeu, (49) Palea de la Pală, aPală=sahie, 
(£4) Pilea şi Piliu= Puliuz=pulu. (45) Psaricu de la Psaru (Vzoâs=căruut, sur) Greci! a 
cuvântul cu accentul pe ultimă, Românii pe penultimă. Decl unde găsim % 2 pos arată 
Român, unde +vazo; Grec. Perevos ('Azopwruoripaza zohepiză vol. IL, pag. 44) ne dă pe 
"Iorms Wăgos Sulat. Tot aşa şi cu cuvântul Zereu; Greci zic Zerros, Români, Zervu 
sai Zerva, (46) Perguroniii, Pârgură şi Pergulă însemncază acoperişii de vițe de vie
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(lat. pergula). Pirguroniti este augmentativ. (47). Șeru, Șeară este ferestreul. Şeru dar nu-t de la Her: =(fieră), ci de la şeară, căci avem porecle şi Secure saă Țecure. (48) Sta- lica= Apostalica= Apostolica. (49) Vretu de la Veru, Vi iretu, Vretu. Numele l-au şi Al- banejil. (50) Verjeu credem de la Verlu (smintit,) Verlug, Vărlugiu. (51) Zita de la Zisăla. 

. Lista No. 4. 

Estraet de nume dintro list catalog al elevilor comunei GRAMOSTEA, (1) 
1. Tego Buti 2 (1) 16. Taşo Dega. m. 3 31. Gheorhi Mitra 3 
2. 'Tego Barzu 2 17. Chita Digudi 2 32. Tuşiu Mihali 2 
3. Mili Barzu 2 18. Mihu Diguli 3 33. Gușiu Nano 2 
4. Pitu Beţi 5 19. Sterghiu Dega 2 . 34. Nicole Orino 2 
5. Dina Barbuti 3 20. Toda Furtuna 6 35. Naco Țica Pişiori 9 
6. Sterghio Caciani 4 21. Lambre Nanu 6 36. Mihali Rima 2 
7. Cuşiu Culina 4 22. Lambre Liavă 3 37. Răpușa Costa 4 
8. Dino Cuciana 4 . | 23. Taşu Lapa & 38. Stilo (5) Gachi 3 
9. Teha (2) Cuciana 2 | 24. Nacu Leţa (£) 4 39. Naum Screpa (6) 3 
10. Gachi Ciumana 3 25. Tica Meju 5 40, Gachi Vlasi 5 
11. Ciomo Cyâcaly 4 26. Colo Mişia 2 41. Bela (7) Zisu 4 
12. Unce(3) Caragiani 3 | 27. Zicy Manciu 4 42. Dina Zurduni 3 
13. Miti Ciâcali 3 28. Vasili Mace 4 42, Cosma G. Zula 4 
14. Nicolo Ciolac 5 23. Mihali Mati 2 44. Dica Zico 3 
15. Gheorghe Dacio 6 30. — Moscu i     

Note la lista Nr. 4, 

(1) Buti==Bute (2) Teha==Tega, Tagu, prescurtat de la Sterghiu. Tot aşa şi Tahu= 
Tacu, (3) Unce= Oance=loance= Iancu. Se aude şi Unca şi Uani. loani. (4) Leţu şi Lifarza 
Niculeţu, Niculiţu. (5) Stia=Stilian. (6) Screpa şi Sclepa, Selipuși sânt porecle date Ia, 
cel ce sclipesc des din ochi (7). Bela= Belu cu a, ca la acest, acesta, 

Lista Nr, 5 

Estract de nume din lista contribuabililor comunei NEVEASTA, (1). 

1. Foto Nano Befa 9. Nanu Balu (4) 
2. Costa Nanu Befa. me 10. Coclo Barzu 
3. Cioca (1) Gg. Befa 11. Mitru Teșa (5) Biciola 
4. Nicola Vașio Boza 12. Mişiu Butare (6) 
5. Gheorghe — Başa 13. Nanu Balu. m 
6. Dumitru Bianie „14, Niciu Burna (7) 
7. Dumitru Vaşio Bişca (2) . 15. Nicola Butare 
8. Gheorghie Niciu Bole 4 (3) m 16. Duşiu Becu 

(1) Numerele după porecle la această listă arată câ hbăeţi poartă acea poreclă cu 
diferite nume de botez, pe cari nu le dăm, căci se află şi în alte liste. Litera 2 după porecle 
arată că ele se află de multe ori în listă,



“97, 

18, 
19, 
20. 
21. 
PPĂ 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32, 
33, 
34. 
35. 
36. 
37. 
38, 
39. 
40. 
4i, 
31. 

48, 
4 
45. 
48. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53, 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 

Sterghie Bașa 

Ciocio Bure. m 

Miti Vaşio Refa 

Ani Duma Bure 

Ciocio — Bure. m 

Mitu  — Biciola (8) 

Ciocio Beta. m 
Sterghiu Beca 

Chirce Coile (9) 

Tipo Chirco 

Duma Chiţcu 

Pena Chirco 
Petre Cârjo | 
Gheorghe Custiciii 

Nancio Condu 

Nanu Chirana 
Gheorghe Cujina 

'Teşio Caru 

Sterghiu Duşiu Chitu 

Mitu Cuşta(10) 

Dina Cușta 
Mitu Conde. m 
Chiriac Cresus 
Dinu Cremu 

Nicolu Ciananu 

Ghiotu Diaca (11) 

Isto Ucio Diaca 

Taşio Dalamanga. m 

Sterghio ])ega. 2 

Tomo Deghio. 

Daşio gg. Dega 

Dumitru Diaca 

Dimitri Doşie (12) 

Mişiu Duca. m 

Nasti Fiştă. m 
Sterghiu Franga (13) 

Gheorghie Gugulina 

Mihu Gora (14) 

Sierghiu Ghilticiu. 2 
Gheorghe Gava (15) 
Dimitri love (16) 

Tașiu Nasti Lecu 

Ștergiu Luşștă. m 

1. COARAGIANI, 

72 

86, 

87, 

96. 

99. 
100. 
101. 

102,   

60. 

61, 

62.-Sterghiu Lipurici. m 
63. 
64, 
65, 

66. 

67. 

08. 

69. 
790, 
71. 

88. 

89. 

90. 

91. 
92. 

93. 

94. 

95. 

97. 

98. 

Mihali Lută, m 
Tașiu Longu 

Teodor Mergiu (1'7) 
Duma Mişia. 7 

Nachi Macre (18). m 
Nanu Malacea (19) 

Georghe Mișioli (20) 

Ioan Miliacu 

Dina Mișta (21) 
Vaşio Mula 

Nanu Pena Mula 
. Mihu Mergiu 

73. 
74. 

75. 

76. 
77. 

78. 
79, 
80. 

81. 
82. 

83. 

84. 
85. 

Sterghiu Nero (22) 
Duşio Naca 

Vasili Puce (23) 

Leco Pânteca (24) 
Miti Pânteca 

Uciu Pașiu (25) 
Teșiu Pardafeli (26). m 
Duma Palaşi (27) 

Pena Palaşi 

Ucia Pânteca 
Mihu Peca. 

Mihu Pilicuda 
Dina Pârpa 

Mihali Roza 

Gheorghe Raşiu 

Teşiu Bustu 

Tașiu Lecu Staicu 

Gheorghe Spahu 

Gheorghe Stefa 
Toma Șiunda 

Nachi Chiandu. m 

Nasti Tomo 
Dina Tramanză 

Miho 'Țirle | 
Tuşa Tonu. m 

Cola Tulie. n 
Tuşa Tome 
Mihu 'Trampa (28) 

Mihu Tome. 7 

Teodor Vance, m



ROMÂNII DIN PENINSULA BALCANICĂ. 

103. Nachi Ziureu (19). m 105. Toda Zafir 
10%. Lecu Ziurcu 106. Nicu Zaima (30) Cai S 

îi, Caru SS N sta Nr. 5, pap et: Note la lista Nr. 5 707 pat 
(1) Cioca=ciucas=,ug. (2) Bişca diminutiv lui Biciu, Bicu, Bică=pântece. (3) Bole= 

Bulia. (4) Balu se fie de la bale saă de la Baliu ? are diminutive Balașiu, Balaţu şi 
femenin Balaşa. Jos. Lad. Pi€ (zur Rum-Ungar, Sireitfrage, pag. 52, nota, linia 8—9) 
il dă ca identic cu Belu, dar nu credem. (5) Teșa= Tegea=Tegu (6) Butare= Bitar= 
dute mare. De aci Butaracu şi prescurtat Taracu, Tarachea (vezi şi (12) de la lista 
Nr. 3). (7) Burna= Bărina, de Ja Buru. (8) Bicidla=Biciăla, 'diminutiv lul Biciu, ca 
şi Mănzola=Mânzile scris de Greci Mava6has. Tot aşa şi Mișila se face AMișola şi Mi- 
șioli. (9) Cotle=Cotlu, Cota articulat. (10) Cușta şi Custa=Cosla. Poate ânsă se fie și 
de la Cuşiu prescurtat din Mucușiu. (11) Diaca masculin, este tot cuvântul Dracu = Diu- 
con.(12) Doşie= Docie, Dociu, Doca, nu de la A4atos prescurtat din Ozo?6atoş, (13), Franga, nume 
femeesc; frangă, frangi=fragi. Masculinul Frangu nu se află, pe când se află Frângu= 
Francez. (14). Gora=Gura. (15). Gara=oarha, câct Garii=orhu. (16). ore; de aci lo- 
vân, Zean, ilcancu, Ieanciu. (17). Mergiu şi :Murgiu=Murgu, poreclă dată la cal. 
(18). Mâcre credem să fie cuvântul grecesc Marșis=lungu, naltu. (19). Malacea= Malacu, 
de unde Maălăcașiu. (20) Mişioli, vezi mal sus la (8). (21) Mişta=AMișiota de la Iișiu 
(vezi pag. 45 No. 34). (22). Nero şi Piso, nu ştim dacă sunt Romane; poate din Piso, 
Pisu sa făcut Pisa, Pisea, Pişta, Pişca (vezi și la pag. 45, la No, 28). (23) Puce=Puclu= 
voinic, (24). Pânttca = Păndtea, diminutiv lui Pândi. Pendedica din timpul eteril gre- 
cești se numia Pândtca. De la Pândi se făcu şi un nume, pe care il găsim în lista din 
Vlaho-Clisura elenizat în Pindu. (25) Pașiu=Pașa. (26) Pardaţeli= Barda-Filiu=Fi- 
lip. (27). Palași, diminutiv lui Pală saă a Pulă==sabie. Poate Cnsă să fie şi Balaşi. 
(23) Zrampa nu-l Drâmba, ci cuvânt care însemnează schimb. (29) Zrurcu se aude şi 
Giurcu şi Ciulcu, Ciulca, Ciolca, : 

Lista Nr. 6. 

Extract de nume din lista contribuabililor comunei MOLOVIȘTE, 

17. Barda (m) Naum 

18. Ciomo (10) IIristu 
19. Carăgia (m) Teodor 

20. Curunda (m) Mihail 

. Anghele Hristu 
. Bele (1) 'Trilun 

. Bigiu (2) G. Spiru 

. Bigiu Naum 

    

  

. Bambrilă (3) Hristu 

. Bombrilă (4) T. GG. 

. Bambula (5) T. Naum 

. Bambrilă Stoio 

. Bombrilă Dimitri 

10. Becne Vangheli 

11. Barda Naum 

12. Bajdar (6) Anastase 

13. Bilimac (7) H. Dimitri 

14. Baiali (8) Teodor 

15. Başeico (9) Anastasi 

16. Barzio (m) "Teodor 

O
O
N
I
O
D
O
I
I
P
 

V
w
 

—
 

  

21. Cloda Hristu 

22, Ciopona (11) Chițu 
23. Ciomandra (11) Stoie 
24. Curanda Lazari 

25. Maşo H. Chinan (13) 
26. Cuşia Sotiri 

27. Chitani Tase 

28, Chiafa Sterghio 
29. Ciamba Hristo 

30. Ciagor Lazari 

31. Chiaco (14) (m) Alexa 
32. Ciomandra Mihail 

  

     



33, 

34, 
Ciamba Teodor 
Cotilica Lazari 

35. Câla (15) Hristu 
36. Carfea (16) Dimitri 
37. Dosta (17) Trifun 
38. Dimoza (18) Pelrescu. r. 
39. Dumba (m) Spiru 
40. Dimoza Hristu 
41. Franga (e) Tanase 
42. Goli (19) Hristu 
43. Gruia (m) Naum 
44. Gude (20) H. GG. 
45. Cughomana Andrea 
46. Gaşiu (21) Hristu 
41. Guice (22) Anastasi 
48. Hermeli (23) Nicolae 
49. Chermeli Nicola 
50. Hapet Mihail 

51. Hista Hristu 
52. Gole Ivan (24) 
53. Ţapu Ivan 
54. Ibro (25) Hristu 
55. love (m) M. Naum: 
56. Liașca (26) Dimitri 
57. Milio Taso | 
58. Muşa Nicola 

59. Matu (27) G. Anastaei 
60. Mucle (28) Simeon . 
61 Meta (m) Dimitri 
62. Meta T. Dimitri 
63. Mischia (29) (m) Naum 
64. Mera Tase 
65. Muşolan (30) GG. 
66. Miteu Naum 
67. Meta Costandi 
68. Mati (m) Costandi 
69. Mati Ghiorghi 
70. Nanu GG. Manu. m 
71. Nestor (r) Mihali 
72. Nasti (m) Trifan 
73. Nace (31) (m) Ghiorghi 
74. Natu (32) Dimitri 

75, Tanase Nare 

1. CARAGIANI, 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 
82. 

85. 

86. 

97. 

89. 

"90, 

93. 

94. 

96. 

97. 

98, 

99. 
100. 

101. 

102. 
103. 

104. 

105. 

106. 
107. 

108. 

109. 

110. 
111. 

112. 
113. 

lic. 

115. 

116. 

117. 

118.   

83. 

84. 

88. 

91. 
92, 

Oldescu (33) Teodor 
Olde (m) Iancu 

Olde Simeon 

Pilagora (34) (m) Trifun 

Paligora (m) Hristu 
Poşco (35) Filipa 
Piso (36) lani 
Pige (37) T. Costandi 
Paje D. GG. 
Peca Marcu 
Perdu G. Spiru 

Pârdi (38) (m) Teodor 
Pipercu Nicola 

Pipe Spiridon 

Pala (39) (m) Nicola 
Pige Ghiorghi 

Dimitri Pige | 

Romo (40) (m) G. Dimitri 
Rize (m) Iancu 

„ Rome (m) Hristu 

Romeie Hristu 

Șiuptia Trifun 

Strina Spiridon 

Ilia Stavru 

Sude Nicola 

Sule Soia 

Save Ghiorghi 

Ciote (41) Tasu 
'Trifun H. Târpe (m) | 

Târpe (42) Hristu 
Boșileo (43) Traian 

Topa (44) Naum 

Liţa (m) Trifun 

Toşo (45) Nicola 

Licuși (46) (m) Tase 
Tunda (47) lristu 

Dunda 'Târpo 
Miza (m) Târpu 

Ciovar (48) Tase 

Dola (49) (m) 'Târpo (m) 
Tale (50) (r) Spiru 
Trista Hristu 

Vulcani (m) Goga
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119. Velo (51) (r) Ghiorghi 121. Zoghe (52) (m) Gachi 
120. Vela (m) Damo 122. Zeze (43) (Spiridon 

Note la lista X. 6 

(1) Bele=—Belu. (2). Bigiu şi Bige (vezi provenința acestul nume în YPilhelm Toma- 

schek, zur Kunde der Hiimus-Halbinsel, Wien. 1882, la pag. 72, linia 9.) Aicl este locul 
să spunem că unele din numele din listele ce dăm sunt de origină Iracică. Ca se nu eşim 
cu totul afară din subiectul nostru, recomandăm cetitorului cartea mal sus citată a 
d-lul Tomaschek, unde vo găsi multe nume Tracice, pe cari le poate compara cu unele din 
liste. Aurea, unde iratăra despre origina Românilor intrăm în multe detaliuri. (3) Bam- 

brită este dela Bambarilă şi în loc de Bambalilă. Dâmbul, bombul însemnează membrul 
genital bărbătesc şi une ori pubertas. Propriu cuvântul bembu, bombu însemnează puf de 
la membrul genital băybitese; de aci membrul genital şi cărnat. Dela Vombu se face şi bum- 
dâr, un cărnat, care se frige învârtit pe berbecul, care se frige întreg la frigare. Sensul lu! 

Bâmbal, dombal, l-are şi bumbula (vezi şi pag. 49 cuvântul ravi-Boimnbi şi nota (1) de acolo, 

(4). Bombrilă, vezi mal sus la (3), (5). Bambula, vezi mal sus la (3). (6). Bijdar, vezi 

nota (7) de la lista Nr, 3. (7j. Bilimaci= Belu Macu, Bele- Macu= Bilimacu, Bilimaciu, 

Bilimaci. E neaccentuat se face i. (8). Batali de la verbul batere. (9). Başcico== Daș- 

cicu, dela bască (=toison. franţ), Şei, Șee, se aud cum sunt scrise; astfel Macedoromfi- 

ni! zic: şclu, nu: știă. (10). Ciom5= Ciomu = Șiomu =Simu 11) Ciopoina= Ciupuna, Ci- 

pune, Tipune=—dulaimnă de lână. (12) Ciomandra, augmentativ lui Ciomu, ca şi Copilan- 

dru, dela copil. Aseminea Călâmi=trestie, Călimandra. (13) Chinân augmentativ lui 

China, Chinu=pin. Se află poreclă şi Pinu, .Pinaspin. (11). Chiuco=Chiacu= Chi- 

viacu. (15). Câla nu-i grecescul xziz (=bine), ci credem Calu (=cal) cu «, ca la Panu, 

Pana, (16). Carjea şi Cufrea şi Cujriţa este acelaşi nume, ânsă se aude mal des Ga- 

zrea şi Garra==yaura. Din Gacrea se făcu Garcea, şi de aci Garfea şi Curfea, Cauza 

aceste! metateze și schimbărer lul g în e este că la puţin! Macedoromân! geura se zice 

gacră, căci majoritatea zice gura. Brânza uscată se zice gavru-iani. (17 Dosta dela. Do- 

site!; numele se găseşte și la Albaneji. (18) Dimoza dela Dimu. Sufixul za nu% Ro- 

mânesc. Aci trebue se fie cuvântul compus cu vreun altul, din care sa luat cu Dinu 

numal silaba za. (19). Goli=Guli. (20) Gude, Gudea şi Gudu este des auzit. Gudas 

(Poiâzs), pe care de multe orI Pam citat în actstă scriere, era şi el de origină Român, 
Știm că o rudă a sa numit Gude a fost comerciant Român la Pesta. (21) Gașiu şi Ga- 

șiă nu Știm dacă este același cu Gușie. (22) Guice=(Guiciu, diminutiv lui Guiu, Guia, 

care se aude mai rar de cât Buiu, Buta. (23) Iermeli se aude şi Chermeli. Acest nume 

îl găsim și în insula Creta. Nu ştim de unde derivă. (24) Iocan dela Jore (vezi şi 

nota (25) dela lista Nr. 1). (25), Ibro=Ibru. Se aude şi Ibu. (26). Liaşea diminutiv 

lui Liașiu, dela Liazsllia, Ilie. (27) Aatu vezi la nota. (10) dela. lista Nr. 1. (28). Mu- 

cle=Mucliu, prescurtat din Mănucliu=căpită de grâiă (29). Mischia se fie de la Jişitu, 

„Aişchiu ? Atunci de ce nu-1 scris Mişchia, ci Mischia ? (30). Muşolan nu credem să fie 
acelaşi cu Șumulean sai Șulolan. Dela Mușiu se face diminutiv Mușuli sai JMușoli, de 

unde Jușolan augmentativ (31). Nace nume foarte des la Romani; el este diminutiv 
prescurtat luy Iani, de unde Ianacu, Nacu, Nacea, Nuce. Dela Român! l-aă luat şi Al- 
banejil. (32) Natu, plural naturi însemnează copii mici. Se află în popor şi cuvântul 

natură= fire. (33) Oldescu de la, Olde. Este foarte rar printre Români ca şi Bulde şi 

Boldescu, și Boldu. Aseminea, escu la nume de botez saă de porecle nu se aude şi 
credem că trebufe se fie luată acestă terminaţie din România. Alurea arătăm de unde 

S'aă introdus numele Olde, Buldi ete. (31) Pilagora să fie grecescul Iluăay6zas (=depu- 
tat în adunarea Amfictionică la Greci? Paligora care urmează în listă după Pilagora 

ne opreşte se admitem că este grecescul zuăzyezas. Paligora trebue se fie Pală gura. 

Pală, Dalea, Pale=sabie; atunci Puli-gora==om, care tale cu gura, cu vorba. (35) Poşco 
= Poşcu=Boşeu, (36) Piso. Nu ştim dacă este=cu Piso, Pisonis. Probabil ânsă că
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de la Piso, Pisu se derive Psa, Pisea şi Pișea, poreclă pe care o găsim foarte des în 
lista comunei Perivoli. (37) Pige= Pigiu= Bigiu, despre care vezi nota (2) de la lista 
Nr. 6. (38) Pârdi este plural; nu ştim dacă este acelaşi cu Bărdi, instrumente de la 
resboiu sai stative. (39) Pala==sabie. (10) Romo şi Rome şi Romeie sunt foarte rare prin- 
tre Români; Ramu casă şi aRamu sunt dese. Cuvintele începătoare cu r primesc un 
a la Români! din peninsula Balcanică, mat cu seamă la Megalovlahiţi. La Fărşeroţi 
se aud şi fâră a. (41) Ciote=Cioti== Nicioti de la Niciu (vezi pag. 45, Nr. 34) 
(42) Târpe, Târpi, Târpu este același nume. Nu știm dacă Târpu este cuvântul de la care 
a provenit Zarpejus, a, um. Numele Târpu scris Toipzoy, de unde Tovazăzns și Tgo- 
zăzrs îl poartă şi o familie de capitan! la Mantaţi saă Laconi din Peloponez. In a- 
ceastă familie găsim nume ca: Grigorianu (Gudas, 8, 409), Diguri, (Gudas, 8, 409), 
Murgin (Gudas, 8 411), Hristia (Gudas, 8, 422) ete. (43) Poșileo, Bușiliu, Bușilă. 
(44). Zopa=mingea, Toșo= Tociu. (45) Licuși=Alecuși. Zunda vezi nota (12) dela lista 
Nr. 1. (46) Ciorar=giucară. vezi pag. 17 la Nr, 161. (47): Dola=—Dula=—Costandula. 
(48) Tale prescurtat din Apostalache (49) Velo=Velu=Velii, Vela, se aude cam 
rar. Credem că este Belu, Beliu. (52) Zoghe=Ziogu, Zioga, Zioghea=—Zioghe. Nu- 
mele Gheorghe are următoarele forme : Ghiorghi, Jiorji, Jioji, Jiogu, Jiogă, Gugu, 
Goga, Ghiorgu, Jogu se aude şi ca Zogu. Acest Zogu dă şi formele: Zogă, Zoqhea, 
Zoghe (1) Zoghi saă Zogia, Zogiă, Zogie, Zogi. Aci ne permitem a face următoarea citațiune 
din Satas (Documents inâdits ete. vol. [, pag. XVIII) «Si on examine les noms moder- 
nes des villages de ce d&partement (Elide et Triphylie, provincil în pârţile nord-ves- 
lice ale Peloponezulu!), on voit que beaucoup d'entre eux ont conservâ les noms des 
feudataires albanais, comme Barbasena, Catzarti, Cucura, Lampeti, Malapassi, Zogia, 
Arcaniti, Musaki, Rendetu, Keleci, Cucurista, Brana, Brati, Valala, Cagadi, Cocla, 
Cumpothecra, Masi, Maliki, Mataranga, Spata, Dara, Lata, Lopesi, Masaraki, AMusica, 
Suli etcs. Aceşti feodall Albaneji, cari ai dat numele lor la satele de mat sus, dom- 
niaă în aceste provincii câna stăpâniră Cruciații Peloponezul. D. Satas susţine că a 
fost Albaneji, numele lor Ensă sună a Romăneşte. Dacă am avea liste şi de numele ce 
poartă locuitorii, fie și actuali, ne-am pronunța deciziv despre origina lor, pe care noi 
o credem Romănească. (53) Zeze pentru ăntăia dată întâmpinăm acest nume, In locul 
lul am auzit des la Români numele 7eși, care credem că este același cu Tte-%xs, nume 
foarte bine cunoscut de cel cari s'aă ocupat cu mitologia omerică. Zeze poate se fie 
Dzegă, de unde Dzeghea, Dzeghe sa Dzeghea, Dz2ge, pronunţate Zegea, Zege și auzin- 
du-se g ca z, în loc să se audă ca dz, precum se aude tot-d'auna la Macedoromâni. 

Venețienii cu mult înainte de 1400 şi de la 1400 încâce cât timp stăpiniră 
în Peloponez şi în Grecia continentală aveati obiceiu de a recompensa pe co- 
mandanţii Români cari îl serviseră cu bravură şi fidelitate, fâcându-i admini. 
stratori peste provinciile patrii, de unde erai născuţi acei comandanţi, pe 
cinci, pe zece ani şi pe viaţă, cu conâiţiune de a le trimite biral şi de a fi 
gala a-i servi cu armele la caz. Pe aceşti administratori îi vedem numiţi Că- 
pitani, ear. provincia admin istrată de aceşti căpitani, numită Capetenerie, Ca- 
pilaneria, adecă Căpitanat. 

Asifel vedem pe Ector Buta numit la 1560 Căpitan la Parga pe cinci ani 
(Satas, Documents ete., vol. 5, pag. 333); pe Ștefan şi Nicolo Jfari (Aagno= 
mare, mari, poreclă uzitată la Fărşeroţi) Căpitan la 1517 peste Cefalonia 
pe timp de șease ani (Satas, Documente inâdits ete., vol. 5, pag. 166); 
pe Gheorghe Lanţa la 1547 Căpitan la Parga, „unde a fost și mai 

(1) De aci și numele Zoe=Gheorghe la Macedoromâni,
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nainte (Satas, Documents etc, vol.-5, pag. 289, 313; ear la pag. 329— 
330 căpitanii vedem că erai numiţi nu numa! asupra unei provincii întregi, 
dar chiar şi asupra unui singur oraşiă sai pe un an sai pe mai mulți, 
şi se arată şi condiţiunile ce trebuia se împlinească căpitanii spre a-şi conserva 
căpitănia şi căpitanatul). Aceasta este cauza pentru care şi înainte de 1400 
Şi după 1400 până la 1821, până la revoluţiunea greacă, munţii cari toţi sunt 
locuiţi numai de Români aveau căpitanatele lor administrate de şefi militari nu- 
miţi şi de Români și de Greci cu numele de Căpitan, Kazerăyas (1). Am vădut 

(1) Soldatul se numia de Român! armată-lu, armatu-lo, armato-lo, gionele. Armată-lu, 
Grecii îl fâcură afuazwă4s. Adlutantul Căpitantului, primul s&ă soldat, se numia de 
Româul pălicar. Cuventul pălicar la Macedoromân! însemnează propriă degetul cel gros 
de la mână, fără de care mâna n'are nic o putere. De aci cuvântul pălicar luă şi sen- 
sul de voinic. La Români cuvântul pălicar este masculin. Grecir, credem, luară cuvântul 
de la Români, nu Ensă în gen masculin, ci în neutru Şi zic o maduzăzi (adecă 20 dâr- 
zoo za zadhăpt= degetul pălicar) în sens de voinic. EI nu zic 6 zzd)izăzr nici o dată, şi 
credem Gin cauză că la început cuvântul n'avea sensul de voinic, ci de degetul pălicar 
în sens de adlutant, care era mâna dreaptă, cum se zice, a căpitanului. Filologir Greci 
vrură se derive cuvântul de la zăădet-zăzâtos, adecă a cărui inimă bate, dar tocmal inima 
voiniculu! nu se bate la paricule. Fără îndoeală dar ca pălicar (30 azătzăşt) şi armatu-lu 
(afuzzwds) sunt luate de la Românr. Grecil înv&tați, nu poporul, până la un timp în- 
loculaă cuvântul căpitan prin ăeuazwăos, dar de la un timp văzând că şi cuvântul âg- 
uazwdos este străin îl înlocuiesc prin dnhazpnyns== şef de arme, Derivaţia lur zahrăgt 
de la zidit, g. zx3Anros (Henricus Stephanus, Theaurus Graceae linguae, pag. 103, co- 
loana ], volumul VI, fasc. 1) ni se pare ncesactă, pentru că Greci pe zăXdrE şi zăădat 
îl înlrebuinţaii ma! mult la feminin „şi în sens contrariă cclut ce-I a dat Românii, a- 
decă de adiutant al capitanului, de primul săi soldat care era cel mat tare şi cel mai ri- 
teaz, şi de aceea credem că Greci! aă luat cuvântul de la Roinânl, Ear Românii l-ai 
de la latinescul pollex, g. pollicis, care însemnează degetul auntâiă şi cel mai gros al 
mânei, deget indispensabil pentru puterea mânil, De la pollex derivă pollicaris, adjec- 
tiv, care a devenit pălicariu şi pălicar la Româny, şi ca substantiv arttând degetul âu- 
tâiă şi ca adjectiv arătând tare, voinic. Dar de ce Macedoromânil nu pronunţă : poli- 
car sai pulicar, ci pălicar? pentru același cuvent, pentru care pronunţă făntână, lăcașiiă 
în loc de fontână, locaşiă. Oştirile imperiului Bizantin se compuneaii în cea ma! mare 
parte de Români din Tracia cu mult înainte de Chronicon Paschale, (626 a, Chr.) unde 
pag. 892 pentru întâia dată se menţionează cuvântul zahizagtor, şi fraza Qin Teofilact 
cunoscută de istorici : toarnă, toarnă frate (=6gva, 342, gpaze), pe care audindu-o fugarii 
soldaţi se întorseră Ja luptă şi învinseră (579 . Chr.), arată că acei soldaţi erai Ro- 
mâni, Greci! dar din Bizanţiă, la cari găsim ântăiă cuvântul zxă)uxăptev, negreşit că ati 
luat cuvântul de la Romănil soldaţi în sensul militar în care îl întrebuințată er şi-l în- 
trebuințează şi azI toți Românii din peninsula Balcanică. Și scrierea cu t a lur Iladdzi- 
gtov la Bizantin! confirmă afirmarea. noastră. (Vezi şi A. Brunet de Presle, la Grice 
depuis la congutte romaine, Paris, 1860, pag. 110, nota (1), şi 106, linia 36—56). 

Pălica» Românii l-aă ca augmentatic, de şi pare a fi din pollicaris, pe când Grecit 
l-aă ca diminutie, şi ca se facă augmentaliv trebue să zică : zxd)zezăs , spre a arăta 
ceea ce arată la Români pălicar. Vom vedea în capitolul următor că arinatolii, căpi- 
tanii, pălicarii, armele, şi vesbdiele Greceşti in veacul de mijloc până după revoluţiunea 
greacă sunt lucruri Romăneşti, şi cuvintele căpitan, armatol, pălicar, căpitanat (uazt- 
7âv03, âpuaswohds, szdhtzagi, xaztzavizo, zpwzăzc) sunt Româneşti, şi ca să dea Românii a- 
ceste nume Romăneşii a trebuit să aibă ântâtă lucrurile. (Vezi şi la capitolele : Romd- 
ni din Balcani și imperiul Bizantin, și la : Românii din Balcani şi Cruciații).
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mai sus la pag. 9, vom vedea şi mai incolo că Turcii găsiră căpifanatele de mult 

sistând şi le lăsară privilegiile neatinse cu scop ca cu timpul se supună și pe lo- 

cuitoril de pe munţi. Aceasta este cauza pentru care, pe când în oraşele și satele 
din câmpii locuite în mare parte de Greci, domnesc Turcii şi se așează cu familii 

şi zidesc giamii, pe munţi unde sunt Români în nici o comună Românească 

nu se așează nici o familie turcească și nu se vede încă şi penă astă-zi nici. 

o urmă de biserică turcească. Nu numai atâta, dar Capitanatele Româneşti 

erai și locuri de refugii inviolabile, şi nu numai Turcă n'aveaă voia să se a- 
şeze şi chiar să treacă prin ele, dar şi un r&i-facător dacă apuca să intre în 

teritoriul unui căpitănat, era scăpat pentru tot-dauna și nesupărat (vezi "'Apr- 
otorEris Brăzuopiens, la 'Adavions Avizos, pag. 180, și 'ApaBavrtvos, ppovoyparzia 

Tis 'Hzeipov, vol. IL. pag. 107 și 108). 
Aceasia este cauza pentru care de la venirea 'Turellor până la revoluţiunea 

Greacă de la 1821 ori-ce rescâlă în Grecia, Epir, Tesalia, Macedonia, în 

contra 'Furcilor nu o fac de cât numai Românii de pe nunţi, când Turcii a- 

ling privilegiile căpitanilor. Cântecele populare Greceşti nu cântă de cât eroi 

Români, forte bine cunoscuţi chiar din numele Româneşti ce portă. Aceasta 

este cauza pentru care în revoluțiunea Greacă toţi eroii, toţi şefii de oştiri sunt 

Căpitan: Român! și oştirile de elită sunt oştirile vechi ale căpitanilor Români, 

oştiri cu care se începe revoluţiunea; căci fie-care Căpitan pentru paza căpita- 

natului săă ținea oştire de la 50 până la 300 şi mai mulți de voinici, şi la caz de 

atingerea privilegiilor sale toţi bărbaţii din eparhia sa luaii armele şi se decla- 

raii rebeli. Când dar se începu revoluțiunea Greacă, cel cari se resculară ăn- 

fâiă și cari luptară până la fine şi se distinseră şi fură cântaţi de popar, ai fost 

căpitanii Români și micele lor oștiri, în cari se incorporară şi Greci pe lângă 
alți numeroși Români compatrioți şi coeparhioţi cu căpitanii și cu soldaţii lor. 

Aşa cum s'a scris istotia revoluțiunei greceşti de Greci, ar crede cine-va şi a 

crezul toată lumea civilizată (afară numai de Macedoromâni) că Grecii făcură 
revoluțiunea Greacă şi că Grecii liberară Grecia, pe când Homânii din peniasula 

Balcanică şi Aibanejii susţin că Grecia o liberară Albanejii însulari pe mare 

şi Români pe uscat. Această afirmare ar părea un paradox, dar ca să se con- 
vingă cetitorii deschidem mal la vale un capitol despre capitanate şi dâm lista 

de toţi eroii trecuţi ca Greci, şi atât din numele lor Româneşti cât şi din ci- 

taţiunile din 6nsuci autorii Greci fie care va vedea că acei eroi Greci sunt Ro- 

mâni pur sang. 

V. Capitanatele saii Armatoliile Româneşti și Căpitanii saii Ar- 
matolii Români 

Sirul istoric mă conduce sai mat bine zicând mă atrage, mă seduce, ca se 

vorbesc de capilanatele Românilor şi se deschid un capitol aparte despre Că- 

pilanate sai „Armatolii şi despre Căpitan sai Armatoli, ca se se înțeleagă 
mai bine rolul însemnat ce aii jucat Suliaţii, şi ca se facă cunoștință cetitorul 

cu multele persâne ce aii se intre in joc, când vom nara resboaiele Suliaţilor,
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Apoi fiind-că Suliaţii ai fost Fărșeroți şi Fărșeroţii at fost luaţi ca. Albaneji, 
ar crede cine-va și astă-zi că ei aii fost Albaneji sai Greci, dacă n'ar cunoaște 
pozițiunea escepţională, în care aii stat toţi Românii în peninsula Balcanică, 
și administraţia lor republicană chiar sub Turci cu tot obiceiul lor strămoșesc 
de a avea câte un şei militar şi şefi de triburi ori unde ar fi ei așezați, fie între 
Greci fie între Albaneji. Și Pouqueville a spus'o în multe locuri din scrierile 
sale (vezi mai sus la pag. 9 din această scriere înainte de a celi mai în- 
colo, vezi şi la pag. 72, unde se vorbește despre comuna Cavarites de pe Pind) 
şi alţi mulţi autori ai repetat că Românii din peninsula Balcanică se guver- 
naă democraticește chiar sub Turci. D. "A pazânrbs Xpry. zis "Hzeigov, vol, 1. 
pag. 186—187 spune: < Românii conservară un fel de guvernământ democra- 
tie trăind nevătămați şi nesuperați, pe când vecinii lor de aceeaşi religiune 
eraii espuşi la mii şi mii de nenorociri din partea Turcilor» și la nota (1) 
de la pag. 187 spune: Comunitățile Româneşti păstrară acest fel de guvernă- 
ment pent la satrapia luă Ali-Paşa, când şi ele perzându-si privilegiile de- 
pindeaii de discrețiunea lui, ca şi cele-Palte ţări. Se distinseră între cle co- 
munele Alctzovo (1), Calăreţii şi Săracu, cele mat importante şi până astă-ei 
(adecă 1856). Tot acelaşi lucru spune D. Aravantinos şi la nota (1) de la pa- 
gina 219, când vorbind despre un Pașă numit la 1754 asupru provinciei lani- 
nei compuse din plăşile Curenda, [ara-Covista, Zagori și Hlalacaşi, zice : 
«cea mal mare parte din această provincie compusă din rasa Românească se 
guverna democraticește, după cum s'a spus, fiind supusă mame Sultani- 
lor (2). Aceasta arată că ei au tratat cu Turcii şi n'a fost cuceriţi ca cele 
lalte populaţiuni. 

Căpitanii dar ali Românilor în Capitanatele lor domnia peste un popor 
independent de Turci și erai cum au fost Domnil în Moldova şi Valahia, cu 

(1) Se zice Aminciu de Român!. 
(2) Pougueville în multe locuri din scrierile sale se repetă spuind că Românii trăiaă 

de tot dauna independenţi şi că se guvernată după legile lor. Ast-fel în cartea sa: Voyage 
de la Grîce, vol. II, pag. 335, vorbind despre Megalovlahiţi ne citează din Anna Comnena 
că pe la 1300 eraii independenți, că pe la 1343 formată o prefectură independentă; tot la 
aceeași pagină citează din Cantacuzen că Românii cal populează munţi! Tesalic! 
trăină îndependenți. La pag, 336 ne spune că toți Megalo-vlahiţi! din Cazarires, din Met- 
zoro şi din Aspropotam nu plătiaă Sultanului până la Alipaşa, satrapul Epirului, de 
cât numai 14100 de le! pe an pour toute redevance, pe când în timpul tiranic! lu Ali- 
pașa numai oraşul Cularites (Călăveţii cum se numește de Români) plătia anual 
90 de mil de le!, dar spune : î?s se cousolent, par ce qwils sadministrent euz-mâmes. 
Ear Românii Suliaţi ne spune Pereros (lzzczix 305 Coyhioy za Ilăsyas,: pag, 20) plătiaii 
anual către fisc 100 de parale de fie-care om însurat, și 80 de parale de neînsurat, şi 
aceasta o făceaă numai și numa! ca, să nu se arate inimici al Sultanului. In multe 10- 
curi Pougueriile vorbind de tributul ce plătiaă Sultanului Românii, spune că suma de- 
rizorie ce plătiai era mai mult un semn de vasalitate, 

Notăm că Români! nu plătiaii bir propriă zis, ci un mic prezent anual, pe care nu-l 
versaă în casa fiscului, ci-l trimeteai prin căpitanit lor de a drept către muma Sulta- 
nilor, care era protectoarea lor şi la care făceaii ori-ce reclamă de a dreptul până 
în timpul lui Ali-pașa, satrapul Epirului,
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diferința că Capitanatele lor eraă cu mult mai mici. Recunoaşterea căpitani- 

lor era supusă la aceleași formalităţi ca și pentru domnii din Romănia. Che- 

marea unora dintre căpitani la Constantinopoli şi uciderea lor acolo, saă a- 
sasinarea în provinciile lor, dar mai cu seamă în rezidențele de provincii, 

căci în locul unde domniaii căpitanii cu grei indrăzniaii cel trimişi din Con- 
stantinopoli se esecute asasinarea, toale acestea s'aii practicat ca şi în Ro- 

mănia. Ceea ce deosebește pe căpitanii din peninsula Balcanică de domnii, 
din Romănia este că Macedo-românii nici odată nu primiră se aibă Căpitan 

Grec sau Albanez, pe când în Romănia ai fost numiţi de a drept şi Greci sai 

Albanezi, pe când acolo căpitanul esisia de la sine în provincia sa şi cerea 

numai recunâşterea. Căpitaniy dar erai un [el de Bei creştin! al Sultani- 

lor recunoscuţi peste Români, şi de aceea ii vedem numiţi de Turci Vlahbeă 
atât la Megalo-Vlahiţi cât şi la Manaţiă din Laconia de origină Română. Ast- 

fel cetim în Gudas (vol. VIII, pag. 8323) că pe căpitan Hagi-Petru din Aspro- 
p-ta Turcii și Grecii îl numiaă Vlah-be, Hagi-paşa. Tot aşa şi căpitanii Ma- 

niaţă eraii numiţi bey; ast-fel găsim nume de căpitani Petro-bei, Gianet-bel etc. 
De aceea Gudas (vol. VIII, pag. 232) spune: «mulţi dintre Capitan! aveaă 

înainte de revoluliunea greacă zronuri semi-independente şi le-aă sacrificat 

pentru ridicarea unuia singur Grecese, cu totul independent. Ear alţii aă că- 

pătat şi unele drepturi se le ocupe (acele fronur:). dar nică unul nici odată nu 

s'a uitat la tron.» — Aiurea Guias (la viaţa lui Iagi-Petru, vol. VIII, p. 317) 

spune că la 1833, când generalul Hagi-Peiru eşi din Grecia pentru a revolia 
Tesalia, s'aă irimis după el de la Atena o grămadă de spioni se-l spioneze nu 
cumva se se declare prinț cu totul autonom al esalicy. Aceasta o spune Gu- 

das, pentru că Hagi-Petru era din provincia Românescă Aspropotam din Te- 

salia, şi această provincie avea înainte de revoluțiunea greacă mai multe ca- 
pitanate semi-independente, și un căpitan genaral asupra provincii întregi 

compuse din 66 comune. Inainte de revoluţiunea greacă căpitan general asu- 

pra acestei provincii era Nicola Sturnari, socrul lui Hagi- Petru (Gudas , 

vol. VIII, pag. 307 jos; Filimon, IV, pas. 150). Căpitan Sturnari căzu la eşi- 
rea faimâsă de la Misolonghi (Gudas, VIII, pag. 307). Gudas (VIII, 318) spune 

că au fost spionati la 1854 și generaiii : Suliatul Crascla şi Griza (din fa- 

milia istorică a Buieştilor) ca nu cumva în acea revoluţiune se caute se se 

facă căpitani sai prinți independenţi, se înţeleae cum erai toţi căpitanii Ro- 
mân! înainte de revoluţiunea greacă. Cilăm textual ceea ce zice Gudas la 

pag. 318, căcl este ceva picant: czai âumvezâc wareozonsbovro p6vov, tă ui) 
znpo4Băst ăvetaperzot “iţeufves ris Qzooa)lac zai Eharriswostv obri ij Exraoty 
zijs Botavrwîa abrorpatopias, ic Thy vatăzenaty pâvov dă zatdapinăây 4tvym- 

păzoy pai rpăzstouavraty wvyepebono baip Exvrăvy ci 2» 'ADryate âiev00vyovres 
ăză Tv dvavrâpov 7ă imua, adecă «și merei eraă spionaţi numai ca se nu 
fie declaraţi prinți independinți ai Tesaliei şi micşorează ast-fel întinderea 

imperiului Bizantin, al cărui cucerire o visau numai pentru ei prin mișcări
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copilăreșşti şi prin găciri de pe masă cel cari conduceaii mişcare de la Atena 
din palaturile regale.» 

Această poziţiune escepţională, ce ai avul pretutindeni Românii de a nu fi 
supăraţi și vătămaţi de Turci, pe când vecinii lor de aceeaşi religiune erati es- 
puși la mă şi mit de nenorociri din partea Turcilor, precum o spune D. "Apa- 
Base şi alţi scriitori, şi pe lingă aceasta a avea şi cupitanatele lor indepen- 
„dente şi a se guverna democraticeşte ; această posiţiune escepţională datează 
de mult. Ei ai avut-o chiar de când se așezară în peninsula Balcanică ca cu- 
ceritori şi ca colonişti Romani. Penă când Romani! avură domnia, Românii 
erai așezați şi în oraşele mari de pe câmp şi pe munţi; când ânsă dominaţiu- 
nea Romană slăbi subt imperatorii Bizantini şi nu mal domina idea Romană 
în Bizanţiă şi începură năvălirile Barbarilor din cauză că frânele imperiu- 
lui nu se mal ţineau de mâni avile şi puternice, Românii din peninsula Bal- 
canică, cari erai deprinşi până atunci a domni, văzând imperiul invadat și ne 
mai putend rezista, începură a se retrage la munţi şi numai la munți, (cu 
toate că mulţi din ei erai deja de mai nainte aşezaţi de Romani ori unde eră 
trecători printre munţi, Ketoo5pa, Clausura, cheta muntelu!) şi a se fovlilica 
acolo așezându-se în locuri strategice şi greă de atacat. Cine a văzut oraşele 
Românești în ce poziţiuni sunt aşezate pe Olimp, pe muntele Zagora (Pelion, 
din Tesalia), pe muntele Pind în Epir numit Zagori, în Aspropotam, în Elolia 
şi Acarnania, pe Pind în genere în toate ramificaţiile lui, pe Parnas, pe 
munţii Haşia și Agrafa, pe munţii din Macedonia, în munţii Suli şi Himara 

i (Acroceraunia), pe munţii din Laconia, Tayget, Arcadia, Mesenia elc., se 
miră ce gust aii avut. oamenii aceia, cari ai dat planul a face sate şi Orașe 
pe nişte coaste de munţi ast-fel, ca se fie ca spânzurate casele. Oraşele Ro- 
măneșii din Epir, Tesalia și Macedonia, precum Viaho-Clisura, Viaholi-vade, 
JMalacaşt, Avela, Sum-murina, Perivoli, Metzavo, Calăreţi!, şi întrun cuvânt 
toate oraşele Românești, par a fi mai mult cuiburi de vulturi pe munţi de cât 
oraşe de oameni. Intrarea în ele este inaccesibilă, ear retragerea tot-d'auna 
asigurată pe vâriul munţilor în păduri. Fie-care oraş este o fortereţă, poate 
zice cineva. Acelaşi lucru se observă şi la Românii de pe munţii Balcani şi 
Rodope chiar din timpurile lui Petru şi Asan. Eată cum vorbeşte Niceas 
Chontala (pag. 482) despre aceşti din urmă : «Barbarii de la muntele mos 
(Balcani), cari mai nainte se numai Jisient, ear acuma se numese Via). 
Acestia increzându-se în poziţiunile grele de atacat, și încuragindu-se de 
fortereţe, cari sunt foarte multe și se află aşezate drepte prin stânci prăpă- 
slioase ele.» (Lo5s ară zv Aiuay ză ăpos BapBăpobs, ci Moaoi zpârspov Gyr 
Govro, voi 65 Bhăget maijorovrat. 0zot ţăp zais Goo-pupiaig zezatlires vai role 
epobpiots Opaovvipevat, & xhstoră re etot vai 6p0ă var! ABatouuvs uziueva mitpag 
z7).)>. Ear la pagina 487: «Oraşelor de acolo, cari sunt multe prin Baleant, 
ear cele mai multe sai toale aproape sunt zidite pe stânci prăpăstioase şi pe 
munţi înconjurați de nori, (rais Ezsioz z0)zotw, at modal iv cls! vară zbv Af- 
po, al dt mheiove job nasa îsi nerpâv ăzorOpov rd zeplvs-
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96Y ymh6owv zzzohtoutyat»). Acelaşi lucru vom vedea mai la vale şi la 
Suliaţi, și poale zice cineva, care a vizitat oraşele Româneşti din peninsula 

Balcanică, că dându-se poziţiunea unui oraş se poale spune a priori dacă este 

locuit de Români sau de alt neam, saă dându-se numele naţionalităţii locui- 
torilor unui oraş se poale spune în ce poziţiune este zidit orașul. Tot aşa şi 

despre capilanate; unde aii fost Români, ai fost și capitanate, şi unde ai fost 

capitanate, au fost şi Români. | 
Ca se-şi facă o idee cetitorul despre poziţiunile, în cari sunt zidite oraşele 

Româneşti din peninsula Balcanică, cităm următoarele din Pougqueville (vo- 

yage de la Grâce, vol. II, pag. 346—349, edit. II-a) despre călătoria ce făcu 
la Căldreţiă, comună Românească pe Pind : 

«.. „ Les gouffres qui m'avaient 6lonn€ n'6taient rien, compar6s aux escar- 

pemenis que japercevais autour de moi, et aux 6normes debris de rochers 
qui environnaient notre horizon. Au bout de trois quaris de lieue de chemin, 

nous trouvâmes encore une chupelle dedice î sainle Venârande, (1) et au mi- 

lieu des avalanches de pierres, je fus surpris d'apercevoir le village de 

Vijani. Mes guides me montrerent au nord, dans le mont Spanos (ainsi ap- 

pel€ ă cause de sa nudil€) des cabanes que les Valaques nomment Palaeo- 
Chori, ă cause de ruines plasgiques d'une ville des Dolopes, pres desquelles 

elles sont situ6es; el ă trois quaris de lieue de lă, nous arrivâmes au khan 

de Golphi. Le sentier se râlrecil ă partir de cette halte; et on suit un trottoir 

suspendu aux flancs d'une longue chaine de rochers, en poussant de temps 

en temps des cris pour averlir les voyageurs de s'arrâter sur quelques corni- 
che, afin de ne pas se rencontrer ă cause de limpossibilite de faire retourner 

les chevaux. Parfuis les montagnes envoient une saillie qui forme une voie 
au-dessus du passage ; enfin apres une heure d'angoisse, on arrive aux Echel- 

les. Ce chemin roide, form par une spirale taillâ en forme d'escalier, abou- 

tit ă Veglise de saint-George, bâtie au haut de la montagne que les Valaques, 

comme les anciens Grecs, appellent encore Polyanos. De cette hauteur, je 

decouvris le golfe Ambracique, Leucade et le mont Olympe d'Acarnanie. .Je 
planais sur le Mitchikeli, et je me trouvais de niveau avec la crâle des monts . 

Olichiniens. J'embrassais le systâme enltier des monlagaes de VEpire mâridio- 
nale; ma vue se reposait sur les monts Djoumerca et Agnanda.; je dominais 

enfin les villes de Syraco, ou Syron, et de Calarites, qu'on esi surpris de trou- 
ver dans cette vaste solitude». 

«L'6glise de Saint-George est un ouvrage nouvellement construit par les Va- 

laquces de Calariles, qui en ont fait un lieu de. pricre et de refuge contre la 

tourmente. Dans son pâristyle (2), abri!6 par un mur d'entre evlonnement, 

(1) Sfânta Vineri este o sfântă naţională, este serbată 3—5 zile de a rândul.la 26 lu- 
liă, şi rar se se găsească comună Românească, care se m'aibă în ca biserica sf, Vineri, 

(2) Românii ai un stil aparte de architectură şi pentru case şi pentru biserici, care 
merită a fi studiat și descris. Macedoromânil ati încă şi astă-zI în peninsula Balcanică 
monopolul architecturel şi a zidăril, Eată ce zice Kanitz (Serbie, Leipzig, 1868, pag. 322
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on trouve une citerne, un four, des chambres voâlâes et sulfisanles aux per- 
sonnes accoutumes ă porter leurs provisions avec elles. Je considerais des 
d6lails de cet Gtablissement ; et aprâs m'âtre promen€ sur les croupes du 
Polyanos, je fus agrâablement surpris d'entendre le carillon des cloches de 
Calarites, qui me fit croire un moment que nous approchions d'une ville 
de la chrâtiente. Nous distinguions les rues, le clocher, les maisons ; enfin je 
croyais âire arriv6, mais j'6tais loin d'avoir surmontâ les difficult6s. Nous nous 
acheminâmes done en descendant, par un sentier trace au nord-est, le re- 
vers de la inontagne, e! nous arrivâmes ă une belle fontaine renfermâe dans 
un kiosque bâti en pierres de taille, ă l'&preuve du vent, qui ollre au voyageur 
un asyle assur€ dans les mauvais temps, ou lorsqu'on est surpris par la nuit. 
Les Valaques qui partent de Calarites, ou qui s'y rendent, saluent de lă leurs 
amis par des dâcharges de coup de fusils, que les cchos râpetent au loin et. 
avec lant de bruii, qu'on pourrait.par ce moyen donner des sisnaux d'alarme 
dans toute la chaine occidentale du Pinde». | 

<A peu de distance de celte fontaine, toujours en descendant par une pente 
devenue plus rapide, j'entrai dans un bois taillis qui m'offrait î chaque pas 
la vâg6tation des climats du nord unie ă celle de Vorient. Je revoyais pour la 
premicre fois depuis bien des ann6es, le coudrier, les aulnes, les tilleuls, les 
€rables, le tremble, le charme, les ormeaux ; et je reconnus avec 6molion 
ces arbres qui ornent les forâts et les bosquets de ma patrie. Je croyais 
rencontrer en eux les compagnons de ma jeunesse ; et les souvenirs de cet 
âge heureux qui se raltachent au berceau, monvillârent mes yeux de larmes 
delicieuses. Enfin au bout de trois quaris d'heure d'une marche penible sous 
ces nefs de verdure je me trouvai dans le prâcipice au fond anquel coule la 
rivicre de Calarites. Ses eaux pures comme le cristal se brisaient en cas- 
cade; je ne voşais plus que deuz pentes de rochers abruptes ; je demandais 

— 328): «Laptitude extraordinaire des Mactdo-Roumains pour Zarchitecture, n'a pas 
Sl€ jusqu'ă ce jour remarquse. A Vexception de Conslantinople, d'Athănes ct de Belgrade, 
villes dans lesquelles ils ont du reste presque le monopole de la consiruction, les 
Tzintzars sont les seuls architectos de la Turquie et de la Grâce.. Le Tzintzare sait 
ex6cuter facilement, grâce ă son intelligence naturelle, les travaux les plus difficiles, 
les ponts ă plusieurs arches, les coupoles et les vodtes». 
„ *Ses travaux d'architecture surpasseut ceux des architectes qui ont ctudi€ dans les 
&coles techniques et, si Von comPare Vâglise de Semendria ă la plupart des monuments 
serbes ou allemands, on ne pourra qu'admirer son habilel&>. 

«Le plus souvent, le Tzintzar est en mâme temps architecte, magon, serrurier, me=- 
nuisier et charpentier. Saut les piăces fondues et forgtes qu'il tire de VAutriche, il fait 
seul tout le reste, Comime orfevre et comme ciseleur il jouit d'une r&putation merilte 
et les beaux bijoux en filigrame de Nish et de Vidin sortent de ses mains>. Nol a- 
dăugăm la acestea ceea-ce ai ma! spus şi alţii că în atelierele simple ale Macedoromâni- 
lor se fabrică fureuliţe, cuţitașe, cuțite, săbir, Tatagane cu fi'deşi bine lucrat şi întru | 
stal cu petre, pistoale şi puşti foarte frumoase şi renumite, tot felul de vase de lemn, 
de aramă şi de argint, renumite cupe de argint şi de aur şi tabachiere şi țigarete de 
argint. În toate aceste şi astă-zi e! singuri ai monopolul în peninsula Balcanică, (Vezi 

„Și Robert Răsler, Romănische Studien, Leipzig, 1871, pag. 103, nota 2),
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oi ctait la ville et par quel chemin on sortait de cet abîme, lorsque les guides 

me montrent quelques maisons suspendues presque & notre zâniih, ă plus de 
quatre cents toises eu me disant que c'ttait Calaritis, la mâme. ville sur la- 

quelle nous plongions du plateau de la chapelle de Saint-George. Je remar- 

quai des nappes d'eau qui tombaient de ses hauteurs en levant la face du ro-! 

cher ; et j6 ne pouvais concevoir, ă moins d'un long circuit, comment îl cfait 

possible de parvenir & cette hauteur>. 

«Nous passâmes la riviere sur un pont form6 par un fragment de granil, 

et j'apercus bienit une embrasure oi commence un senlier qui s'6l&ve en 
serpentant ă travers les ressauis et les escarpements de la montagne, 6tag6s 

jusque dans la râgion des nuages. Nous prîmes cet escalier, que je trouțai 

beaucoup plus commode quiil ne le parait par !e soin que les Valagques ont 

mis ă le dâblayer et ă y mânager des repos orn6s d'oratoires et des images 

de saints. Nous mimes une demi-heure ă gravir ces mornes pour arriver â 
la croix de fer placâe ă lentrâe de la ville, d'ou je marchai ă travers les 

rues dispos6es en terasses pour monter au logemen! qui m'6tait destin€. La 

plus touchante hospitalit€ m'y attendait; deux fois mon frăre avait s6journ6 
dans la mâme maison; et je trouvai mes hâtes et les plus riches nâgociants 

empresses â me temoigner, non de vains 6gards, mais une amiti€ iranche et 

sincere», ear mai în colo la pag. 354 : 
«L'emplacement sur lequel la ville est bâtie ne permet de marcher dans 

les rues qu'avec prâcaution et en se servant d'un bâton ferr€ pour se soute- 

nir. Pendant Phiver, on met des chaussures de feutre et des crampons, afin 

d'empâcher de glisser sur le verglas, ce qui n'empâche pas toujours quelques 
personnes et surtout des enfanis de rouler sur le fond des abiîmes dans les- 

quels ils p6rissent> ear la pag. 350 : <On dit que le choiz d'un pareil ctablis- 

semeni fut inspire auz Valagues par le desir de la conservation de leur libente 

et la necessite plus împericuse encore de veiller ă leur săretă personnelle, con- 
tre les entreprises des Barbares et des derniers empereurs d'Orient, qui trai- 

taient leurs suje!s en peuples conquis. Par leur position les Megalovlachites 

s'6taient mis hors de la vue des conqusran!s». Ear la pag. 354: cet comme 

„les-Turcs ne sont pas tent6s d'y venir habiter, ils prefărent un pareil pays 
aux plus beaux sites, oi ils ne manqueraient pas de les avoir pour.concitoy- 

ens et pour vampirs»>. _ 

Ceea-ce zice Pouqueville despre Calarites se aplică mai la tote orâşele 
„Româneşti. 

Pougquevile, când vorbeşte despre oraşele romăneşti, mai pretutindeni ne 
dă şi notițe mai mult sati mai puţin lungi despre poziţiunile stăncoase în cari 

se află. De regulă cele mai multe orașe se află grupate unde sunt trecători de 

munţi, şi acesle, credem, s'au făcut din timpul ocupaţiunei şi colonizărei Ro- 

mane. Ast-fel orașul Meizovo, zis Aminciu de Români, este aşezat într'o po- 

ziţiune, de unde se poate opri ori-ce trecere din Epir în Tesalia pe muntele 

zis de Greci Zoţăs, ear de Români Jug saă Ciucă, « Metzovo, zice Pouqueville
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(toyaze, vol, II, p. 404, ediţia II), s "6lăve en ctaes appliquâs ă la pente et au 

couronneinent des rivages du fleuve. . . .» Pouqueville (la pag. 407) suindu- 
se pe inunte jumătate de oară departe de Metzovo spune : «Je foulais le pla- 

teau du Lingon, ou Philippe, fuyant devant Q. Flaminius, s'tait arrâte pour 
reposer son armâe, e! le lieu qui vit passer ensuite les lâgions de Câsar et 

les hordes diAlarie (1)>. Aproape de Metzovo este muntele scris de Pouque- 
ville (pag. 407): Phago-scripton (=/agu scriplu), apoi muntele : le mont Pa- 

dedimouli, pe care îi esplică prin : terre nourricire des cedres» pe când este: 

Pade di mulizşes de catiri; apoi: Valmare (care este vale mare) la p. 407, 

Vorbind de orașul Vlaho-Clisura din Macedonia, care şi el este aşezat ca se 

apere o irecătoare, pe un jug ca şi Metzovo, zice (vol. III, pag. 23): «une 

sorte d'instinet porte (les Valaques) î rechercher les râgions [roides, voisines 

des forâts, des pâturages e! des eaux glaciales qui sont leurs d6lices>. Vor- 

bind de comuna Dolan: zice (pag. 375 din al Il-lea vol.) <un d6fil€ cpouvan- 

table». Despre Catuna din Acarnania (vol. III, pag. 461) zice: «le d6fil6 de 
Catouna> lingă care se află pădurea vastă JManina (pag. 465, 471). Mlanina 

însemnează ceva foarte mare. Vorbind despre comuna Macrynos zisă de Ro- 
mâni JMacrink-li (articulat la plural) zice (vol. II, pag. 410): «Mais dans 

quels chemins m'6tais-je engag€. . . . ? le souvenir m'en fait encore tremir>. 

Vorbind de plasa Aeromero din Acarinania, unde se află foarte'mulţi Români, 

zice (vol. III, pag. 458): «Le X6româros . . . . est la contre la plus sauvage 
de lAcarnanie»>. Ear despre Jugul (Zvy6s), munte din Etolia, unde earăși 

sunt mulți Români, zice (+ol. III, pag. 515): «la râgion dungereusc du Zygos». 

Aici ne vorbeşte şi de o punte cu 366 arcuri, construită de Romani, pe care 
"a trecut. Vorbind despre orașul Seuteşti din Macedonia, despre care spune 

(vol. III, pag. 78): «fut fond€ vers le douzime sicele par des Vergers Vala- 

ques» se exprimă ast-fel (pag. 78, vol. III): <apres avoir pareouru un terrain 

suceadt .... on arrive â Chatista>. Chatista (Şalista) se zice de Români : 

Seăâteşti pentru că în adevăr apele sunt rare. Numele de oraşe terminate în 

eşti Macedoromânii le pronunţă cu accentul pe ante-penuliimă, precum : Seâ- 

ești, Ilripeşte, Năgoşte (Neagoeşti), etc. Scătește poate să aibă o populaţiune 

de 15—20 de mii de suflete, femeile poartă niște ştergare de cup foarte fru- 
moase și foarte lungi, de o elegânță rară, şi întrec în acâstă privință pe (&- 

rancele Napolilane și Romane. Și bărbaţii şi femeile poartă nume Româneşti, 

de și astăzi sunt grecizaţi, Românii se incuscrese cu Seateştenii, pentru că”i 

consideră ca Români. Casele din Seateşti sunt măreţe și cele mai vechi, 

cari sunt cele mal multe, par-că toate sunt nişte case de senior. Locuitorii 

se disting de vecinii lor prin spiritul glumeţ, notă caracteristică a tuturor Ma- 
cedoromânilor. În Sedteşti rezidă un archierei. Orașul formează doauă co- 
mune, una numită lora (=—Iloard, de unde Iloraşii=oraş. Oraş la Ma- 
cedoromâni se zice Iloard), şi ceea lallă Gherama. Oraşul când s'a fondat se 

numia Buono, apoi entă (cort), apoi Tdrăţă. Pouqueville (vol. III, pag. 79) 

(1) Lângă Metzovo se află ruine Romane numite de popor la: Imperitoarea, 

8
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zice : «Mais ces noms ne furent pas adoptâs par les mâtropoles valagues.. . . et 

ensuite on fit de chatir (tentă, cort) et de Tirilza, la denomination de Cha- 

lista . . . . les archontes (boierii) se glorifiaient de poss6der dans leur ville 
une mâtropole 6rig6e depuis Poxtinction de Vezarchat d'OCHRIDA». 'Tot în 

această pagină ne spune Pouqueville că a intrebat pe boieri cum din Români 

s'au făcut Greci şi adaogă : «Mais personne ne put me dive ce qu'âtait de- 

venue la population Valaque de Chalisia, ni commen: elle avait 616 rempla- 

ce par des Grecs; on se regarda quand je is celte question». Se înțelege 

că s'ail grecizat, precum sai grecizat şi un alt oraș tot aşa de mare ca şi 

Scăteşti, oraşul Cojani, precum este pe cale de a se greciza şi un alt oraş 

important numit Blaţa, patria, Dumbeştelor din Viena şi din România și a fa- 

miliei Gherman şi Galiţa din București şi a reposatului „J/ușicu, care lăsă: 

peste 28 de mii de galbeni pentru a se fonda şcoli Româneşti în Piaţa Și 

Bitolia, dar cari nu s'au fondat până acuma. 

In adevăr sânt inspăimântăloare poziţiunile in munţi şi intre stâncile pră- 

păstioase , in cari sânt așezate orașele Romăneşti din peninsula Balcanică , 

dar le-aii asigurat independenţa în tot veacul de mijloc. Ori-cine se incerca 

se le cucerească era sdrobit. Din acele poziţiună se scoboraă Românii din 

munţii 'Tesaliei, adecă a Jfegalovlahiei, despre care vorbeşte Benjamin de 'To- 

ledo, şi prădai pe Grecii din cămpii. «Haec est Valachiae initium (la Zituni), 

cuius incolae montes incolunt; gens ipsa Valachorum nomen gerit. Celeri- 
tate cum cupreolis conferendi, e montibus in Graecorum regionem descen- 

dunt, ut spolium et praedam auferant. Nemo illos lacessere polest : neque rez 

ullus eos domare potest». Iisler (Românische Studien, pag. 108, nota 5)a- 
daogă urmâăloarele la citatul de mai sus din scrierea lui Benjamin de 'Loledo : 

«Noch in neuerer Zeit schwârmten wandernde Walachische Hirten, aus de- 

nen sich gelegentlich die Riiuberbunden recrutiren, an der turkisch-grie- 

chischen tirenze in 'Thessalien umher.». Pachymeres (cartea, pag. 83) spune 

despre Megalovlahiţi : <'Ioăyrps (şetul lor) Xaăy Eaigetoy E7ovy, Govarăs 1; 
at uâvoc orparmiisiv pai apostrăo0a!. 'Tode şăg ră aha Edmvas, 055 "Ay0hebs 

1jie, Mevahoghayiraa ady îmipăpsro, iara pă” 3iw mpofoivaty eta Behotas tăv 
Iladatod6jov păav ouzortroy "lov, ră Sspacrgozoohoy "Adăttoy uai Tpiroy 

tăy “Pană "lor, svpvăs Gvvămats zepi abrods Eyovas>. Cu toate poziţiunile 

retrase ce aii ocupat şi ocupă Românii până in ziua de astăzi, cu toate acestea 

nu neglijară nici instrucțiunea, nică industria, nică comerciul şi artele frumoase, 

ci in toate acestea au fost şi sint in fruntea celor lalte populaţiuni din penin- 

sula Balcanică. Anu Bouc (La 'Purquie d'Europe; vol. II, pag. 70), care a că- 

lgtorit printre Români, dice : «lls s'expriment avec vivacii€ el intelligence et 

decelent en gânâral un fond d'instruction, qu'on ne s'altendait pas ă irouver 

parmi ces montagnards». Pouqueville spune (vezi mai sus Ja pag. 73.) că in 

sate, ca Călăreţii, de 150—200 lamilii, uăseşte cineva bibliotecă -assez bien 

assorlies en livres frangais et italiens. Ils possedent les bonnes €ditions des 

classiques grecs, ey un 6tranger trouve chez eux des secours littâraires qu'il 

„
a
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est difficile de pouter avec soi dans les Voyages». Aceasta nu se găseşte nici 
astăzi la nici una din cele lalte populuţiuni neromâne, nici chiar in biblioteci 
publice, cari nu esistă, cu atâta mat puţin la particulari. Apoi in Albania de 
odată se fondează un oraş Românesc de ciobani, Moscopolea, cu 70 de mii de 
sullete, (nu cu 53 cum spune Pouqueville) şi devine centrul culturei Orientu- 
lui, in secolul trecut, cu o Academie și cu tipogralie, pe când cele lalie po- 
puluţiuni neromâne n'aveai unele nici şcoli. Joscopoli, Metzovo, Culăreţii, 
Scăteşti, Cojani, Vlaho-Clisura, Blaţa, Cruşotu, Ditoli (Monastir. din Mace- 
donia) şi alte multe chiar orăşele Româneşti, aă fost şi sânt şi până astăzi 
(afară de Moscopoli, care pulem zice că nu mai esistă) cele mai principale cen- 
truri de lumină din Macedonia, Epir, “Tesalia şi Albania. Nu menţionez ora- 
şul Ianina din Epir, unde Românii fundară, intreţinură şi intreţin şi până as- 
tăzi un renumit gimnaziu, unde aă predat mulţi profesori invăţați Români, și 
de unde eşiră mulţi profesori Români insemnaţi, căci vorbesc aiurea pe larg. 
Amintesc numai in treacăt sumele colosale ce dăruesc peniru instrucţiune şi 
binefaceri Românii din Afe/zovo. Dăm din Lambride (vol. II. pag. 258—268) 
o mică listă de câţi-va donatori (1). 

1. Panatoti Ciucă, 8000 lei, venit pentru biserici. 
2. Andrei Pardi, 200 lire,  » > > 
3. Fraţii D. şi Chiriac Floca, aduseră ape in oraş. 
4. C. Purninga, 4000 galbeni şi 600 ler venit anual. 

. Zriantajil Ciumaga, 35,000 lire pentru spital și scoală de fete. 
. Zemeli Jliciur, zidi scoală primară. 
G. Averof, vreo 104,000 francl pentru diferite. 

8. Ianccu Ulobanu, 200 lire, pentru local de căsăpie, 
9. C. Zapecu, 5,000 lei, pentru scoli. 

10. Mihail Tuşită, 5,000 lire, pentru scoli. 
11. Sterghu I. Bociari, 188,586 franci, p. scoli. 
12. Zriantaţil Ciumaga, 6,000 lire, p. biserici, 
13. C. Țapeeu, 6,000 lei, pentru săraci. 
14. M. Tușiţă, 2,000 taleri, p. > 

15. Jetzovtaniă din Egipet, 4,240 p. săraci, | 

16. Elena Tuşita, 5,000 franci, p. săraci şi biserici, 
- 17. Andre Fardi, 11,000 franci, p. biserici. 

18. G. Averof, 200 lire anual, p. săraci şi fete orfane. 
> oo 3100» 2 „pp. meâie public. 
> x > 3800» > , p. Farmacie gratis, 
> > > 4 40» >» ,p. studenți de Farmacie. 

19. Iani Costa, 10,080 fiorini de aur, p. scoli. 
20. D. Gadelu, 50,000 monedă rusească, p. elevi săraci, 

> > >», 25,000 lei anual, p. măritat fete sărace, 

I
S
 

e 

(1) Reposatul Cozacorici, fost membru al Academie! Române, lasă patrie! sale Metzovo 
cinci mii de galben! pentru o scoală Română. ,
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21. C. Peltecu, 21,200 monedă rusească, p. scoli. 

22. Sterghiu Zerof, 5,000 lei monedă rusească, p. scoli ete, 

23. Mihail Xada, 25.000 m. rusească, p. hrană la săraci, 

24. Mihail Ilâlu, 5,250» > ,p. fete sărace, 
25. Tr iantafi I Ciumaga, 94,000 m. rusească p. spilal. etc. 

26. Sofia Gras, 10,000 ruble de aur, p. spital etc. 

27. In Aloscu stint depuse 128,058 ruble de argint, pentru Metzovo. 

28. Joan Condo- Pascu, 38.800 franci, p. studenţi in medicină. 

29. Nicola, Sturnari, 58,000 > „pp. scoli. 

30. Mihail Tuşita, 111,600 > pe. N 
31. Teodor Luli, 2,000 taleri, p. scoli. - | * 

39; 0. Stumerof, 57,080 franci, p. scoli. 

33. Elena N. Sturnari,.10,000 francă p. scoli. 

34. Andrek Lardi, 16,000 franci. p. elevi săraci. 

__ Acelaşi lucru se petrece la toate oraşele şi comunele cele mai insemnate, 

Jucru despre care vorbim alurea pe larg. Nici un popor neromân in peninsula 

Balcanică nu face mai mari sacrificii pentru cultură ca Macedoromânii (1), 

Aceste danii sânt speciale pentru oraşele natale ale donatorilor. Când am 

spune ce donaţiuni ai lăcut Macedoromânii pentru instrucţiunea! regatului 

Grecii, ar remănea cineva uimit. Amintim numai acuma în treacăt că frumo- 

sul edificii astronomic de la Atena, edificiul rar in Europa al Academii din 

Atena, sânt zidite cu spesele Baronului Sina din Viena, originar din Mosco- 

poli. Scoala politecnică de la Atena, un edificiu de toată [rumusețea, este zidit 

cu spesele Metzovianilor Tusiţa, Manachia şi dverof (2), nepotul lui 'Tușita. 

Mai incolo vom vedea ce aii [ăcut Românii cu armele pentru Grecia. 

Cât despre industrie şi comerciu, n'avem de cât se cităm următoarele din 

Pouqueville (voyage de la Grece, vol. II, pag. 358, unde vorbeste despre Ro- 

mânii din Megalovlahia superioară), ca se ne facem o idee despre toţi : (3) 
« Ainsi la population induslrieuse de cette contre est une des plus intcres- 

„santes & obseruer, et comme la plupari de ces hameauz peuvent acqurir une 

grande importance, nous en donnons ici le tableau» și ne.dă 29 comune Ro- 

mâneșşti de pe munte. Imprăștiarea locuitorilor din Moscopoli după ruina ei 

la 1770 (vezi mai sus la pag. 70—71) umplu Macedonia, Alb inia, Epirul şi 

'Tesalia de industriaşii cei nai abili şi de comercianții cei mai intreprinzători. 

Amuieptoc Puraztâns (Iszopta rîjs “Povurnvuizs, îv Azwla, 1816, vol. II. pag. 30) 
ne spune că din Moscopoli siint mulţi industriaşi şi comercianți insemnați in 

(1) O Româncă din Albania numită Castrișoaia, nevasta. lul G. Castriotul (vezi nota 

8 de la pagina 18—19) lăsă 180 de mil de franci venit anual pentru scolile şi spitalele 
din Salonic şi Ianina. Guvernul Român, care este in posesiunea acestei mari donaţiunt, 

credem că va implini dorința testamentară a defunctei Castrișoaia. 
(2) Numele de Averof, Terof sânt rusizate, pentru că ai fost din aceste famili! membri 

in Rosia. unde s'aii imbogățit cu comerciul și ai devenit nobil! Ruși. 

(3) Vezi şi pag, 72 din această scriere asupra Suliatilor,
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multe orașe din Ungaria, in Viena, in Polonia şi in alte oraşe ale Germanii 
şi că o colonie din Moscopoli se aşeză şi in oraşul s&i natal de la muntele 
Pelion din Tesalia, adecă in Myhais, zis de Români Amer (măr), și doi din 
ei eraii ferari, ear un altul era fabricant de arme. “Tot el ne spune că J/etzovo, 
Viaho-Ciisura şi toate oraşele Româneşti citate mai sus sunt : sarpifee nezat- 
Szoutyoy âvăpâv==palrii de oameni invățați. 

Astăză in Albania, in cele mai principale mari oraşe ale ei, precum Scodra, 

Tirana, Elbasau, Arghirocasiru, Premeti, Berat, Avlona, Ochrida, Ghyorgia, 

Pveveza, ete., industria și comerciul sunt in mâna Românilor. Și in genere nu 

este oraş mare in peninsula Balcanică, in care comercianții și bancherii cei mai 

mari se nu fie Români şi se nu fie aşezat in ele un număr mare de Români 

industriași (1). De aceea D. Lambride (vol. î, pag. 38) vorbind despre orașele 

din Epir și Albania zice : <Obx fjrzov za Î zovroophatzi) cb pfivav îv Boonozthst 

val aăsate piz0b Tois 6heaty pahetcat, — duba măsat zepizov ris vtas "Iaeipov 

ai z5hetg apbuodat nai Bhagrrăs cizotțavelas —, 0))ă vai E mot Tâv poploy, a- 

decă : nu mai puţin se vorbește și limba cufoslahică nu numal in Moscopoli 

și in toate oraşele aproape, — pentru că toate orașele aproape ale Epirului noi 

numeră și familii Româneşti —, dar şi in unele din saze». 

Pouqueville (voyage, vol. II, pag. &%1'7—418, ediţia a 11) ceată ce spune despre 

comerciul Megalovlahiţilor cu Francejii şi Venelienii : «lncourages par ce d- 

but, les nâgociants franga:s concurent le projet de former un entrepât ă 1/et- 

zovo dans le Pinde. Places ainsi au milieu des Valaques de cette contrâe ils 

ne tarderent pas ă leur inspirer une confiance telle, que ceux-ci ne voulurent 

plus trailer qu'avec eux pour lransporter leurs €tofies ă âtranger. Ce fut a 

dater de celte espece de connaissance avec les Megalovlachites et les Taniotes 

que notre pavillon couvrit les marchandises qu'ils exp6diaient ă Messine, ă 
Ancâne, ă Raguse, î Lrieste, et jusqu'en Sardaigne oii ils avaient fondâ des 

factoreries, antericuvement ă la conquite de PLipire par Bajazet II» «Lis d'in- 

târât avec les Mâgalovlachites, nos nâgocianis commenctrent ă frequenter les 
foires de Moscolouri (se zice JMuşuluri-li de Români) et d'Alassona (2). Iis y : 
faisaient un dcbut des aflaires qui relevaient ă 2,000,000 de vente par des 

retours en coion et en soie,...... Il (vice consulul Inglez) ne pouvait d'ailleurs 

pousser ses spâculations jusque dans VEpire, oi il aurait rencontră les Veni- 

tiens et les Frangais qui venaient de s'allier aux Megalovlachites et aux capi- | 

taines des Armatolis, auxqueles ils payaient des redevances pour proteger 

leur commerce»>. Mai încolo la pag. 420 Pouqueviile ne spune cum pe la 1706 

Venețienii fiind ameninţaţi de Turci a-și perde ultimele posesiuni din Turcia 

recruta soldaţi Români din Etolia şi cum șeful Armatolilor 7. Belu (Jean De- 

los) m'attendait gun signal pour proclamer Pinsurreclion ginerale parmi les 

montagnaris de la Grece>. Ear la pagina 428 vorbind tot de comerciul Franceji- 

“(1) Făcându-se ordine in Turcia, Români! incepură a se scobori in oraşele de pe 
câmpuri. 

(2) Se află la poalele Olimpului şi este locuită în mare parte de Români.
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lor cu Megalovlahiţii spune cum Venețienii invidioși de prosperarea comercială 
franceză, în înţelegere cu 'Turcii asasinară pe armatolul Român Zrămbuca 
(Troumbouki) din Acarmania, şeful armatolilor devotați francezilor și care 
protegia transportul mărfurilor. 

Am intrat în aceste detaliuri despre cultura, industria şi comerciul Româ- 
nilor nu fără scop și afară din subiectul ce tratăm în acest eapitol, adecă 
despre Capitanatele şi Capitanit sai Armabdlii Români. Românii despre cari 
vorbim, de și retrași în fundul munţilor pentru a fi liberi, aă fost şi sunt un 
popor civilizat şi un element eminamente civilizator în peninsula Balcanică. 
Când dar cetitorul va ceti mai la vale că în timpul de atingerea privilegiuri- 
lor lor de către 'Turci, Căpitanii Homânilor revoltându-se în contra imperiu- . 
lui turcesc că sunt tratați de clefti, haiduci, hoţi și alte epitete din partea Tur- 
cilor, ear eparhiile lor calificate de : ţară sălbatică, ţară de anarhie ete., să 
ştie că acei căpitani ai Românilor erai şefii militari, cari veghiaă la inde- 
pendenţa Romănilor, la libera lor desvoltare intelectuală și materială și la 
practicarea comereiului şi industrii lor cu țerile civilizate şi în interiorul 'Far- 
cii. Eată de ce tratând despre poziţiunile, în cari sunt aşezaţi Românii, m'am 
abătut în mod aparent, dar intenţionat, de la subiectul meii. Revin dar a da 
detaliuri şi cum sunt aşezate casele în comunele zidite în fortificaţionile na- 
turale de pe munți. 

Nu numai oraşul întreg este o fortereță, dar chiar casele sunt aşazate ast- 
fel ca una să apere pe ceealaltă, apoi fie-care casă la intrare prezintă două 
lături eșite afară pe de-o parle şi alta a usei şi in aceste lături sunt un fel de 
găuri, prin cari oamenii din casă pot da cu puştele, saii alta dată cu săgețile 
sau cu sulițele ; ear de asupra ușei este un fel de balcon inchis dar cu găuri 
pentru u vărsa de acolo apă ferbinte sai untdelemn ferbinte asupra ce- 
lor cari ar căuta să spargă ușa, sati pentru a da cu pușca de acolo. Casele 
căpeteniilor sunt şi astăzi ca nişte casteluri, şi ruine de nişte asifel de casteluri 
se află in toate comunele Româneşti mai cu seamă la marginea comunei saă 
pe locuri mai nalte, de unde se poată apăra comuna. Poziţiunile, in cari aă 
fost zidite cele patru comune ale Suliaţilor erai şi mai formidabile (vezi Pou- 
queville, opul citat mai sus, ediţia I, Vol. II, pag. 42, 43, 45, 47.) 

Capitanatele, după Pouqueville (Histoire de la râgâneration de la Grece, 
vol. |, pag. 45 şi nota (1)) eraă 14: <Suivant un reserit imperial de Soliman- 
le-Magnifique, la Grăâce septentrionale 6iait divis6e en quatorze capitaine- 
ries darmatolis (1)....» Ear in nota (1) cetim : «Les quatorze capitaineries 
d'armatolis 6taient, pour la Macedoine cis-axienne : Verria, Ser via, Alassona, 
Grivâno et Dlilias; pour la 'Thessulie : Olympos, Mavrovouni, Cachia, „Agrapha, 
Patradgic et alacassis ; pour PAcarnanie et.VEtolie : Veântico, Lidorili, 
Xtromeros, qui embrassail. la basse Epire jusqu'ă Rogous et Djoumerca». 
Intr'un cântec popular grecesc din seculul trecut in onoarea lui Capitan Zi- 

dru, armatol la Alasona de lângă Olimp, cetim următoarele versuri :
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O Z7ăzos xi iv papa, zavâpedet Sue YI za, 

? 0ăo zov zdauo zov xxhii val să vaztTavăza, p 

Ear in!r'o variantă a aceluiaşi căntee celim : 

O Zzâzos zăva i “apă, /ază pă 36 6 zo, 

IezsAsas Zi văegrouată, Tă Abia Tpwozază, 

. (Vedi Passov, pag. 15, XV, şi pag. 16, XVI a). 

Adecă : <Zidru face nunta, insoară pe fiul seiă, și pe toată lumea o invită 
şi capitanatele (ră vazitavăza), ear in variantă : «Zidru face nunta, nunta pen- 

tru fiul săi, și a invitat haiducimea, cele doauăsprezece prutate (2aproeăza)». 

- Observăm aici că Românii zle şi astăzi capitanat și prutat. Cuvântul prutat 
este făcut de la grecescul zpâros (= ăntâti) după analogia lui Capitanat. Ma- 

cedoromâni ipentru cuvântul ăntâri ai şi pe ăntânii şi pe grecescul zpâros, 

pe care îl pronunţă prof şi articulat prot-lu. Ei fac distincţiune intre capitanat 

și prutat. Prin prulate înţeleg capitanatele cele mari, ear prin capitunate și 
cele mari, dar mai cu seamă pe cele mai mică, cari depindeau de prutate, a- 

decă de cele 14 ale lui Pouqueville. Aă făcut cuvântul prutat, pentru că dn- 
tânietat sună ri. Cuvântul este fabricat: de Români. Mai spunem din 'Agt- 

ozastins Bahawgptzqs (carlea 'Adavdons Arizos, pag. 180) despre Căpitan Zidru 

că trăi 128 'saii 130 de ani și se insurâ la 90 de ani, că se numia Panu Zidru 
şi că avu de ginere pe Capitan Panu Țara, bunicul vestitului Nicu fara, des- 

pre care vom vorbi mai incolo. 

Diferința intre ceea ce zice Pouqueville şi cântecul popular provine din a- 

ceea, că de multe ori murind fără moştenitori un capilan dădea ca zeste ca- 

pelanatul său vre unui ginere căpitan. Dar pe lângă aporăra erai încă din 

timpul Cruciaţilor şi al Veneţienilor şi de mai nainte , multe alte capitanate 

mai mici independente unele de altele. 

Capitanatele dar eraii multe pe la munţi cuprinzând fie care sait o provin 

cie muntoasă intreagă, saii doauă şi trei de multe ori, saă o plasă saă chiar 

un Singur oraș sai comună. Capitanul provincii el numia din adiutanţii săi 

alţi sub!-căpitani de plasă, de oraș sai de comună. In timp de revoltă în con- 

tra Tureilor de multe ori se făcea alegere intre mulţi capitani cine se-i co- - 

mande in lupte și se alegea cel mai viteaz şi cel mai deştept, şi când se ter- 

mina luptele remănea une ori căpitan en chef cel mai viteaz, și de aceea 

vedem că vechile capitanate ereditare in timpurile din urmă a domniei Tur- 

cilor. priimiră multe modificări în ceea ce priveşte familiile vechi de căpitani. 

Cauza a fost că Românii ai căutat de tot dauna se-și conserve independenţa 

şi ai făcut puţin caz de dreptul ereditar. 
Ţin mult se se demonstreze că in Grecia, in Tesalia, Epir, Albania şi Ma- 

cedonia numai Românii aii avut capitanate până după revoluţiunea greacă 
de la 1821. Istoriografil Greci moderni vorbind de capitanate găsiră cu cale 
se numească pe Românii de pe munții 6psa!os “Eyes, (1) adecă Greci tră- 

(1) In timpil din urmă găsiră un termin comod de a face Greci pe Români numindu-l ; 
Băay6ştwvot "Eres Greci torbind Romănește,
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ind la munţi, şi nu puteai face altfel, căci ce remănea din gloria militară 

grecească modernă, dacă spuneaii că capitanatele şi toţi căpitanii, atât ina- 

inte cât şi in revoluţiunea greacă, eraii Români? Deci ori ce popor se află in 

Grecia sai in provinciile turceşti reclamate de ei l-ai trecut in cârţile lor ca 

'grecesc, însă Românii din peninsula Balcanică nu consimt la aceasta, şi am . 

auzit anulți căpitani Români ilustrați in reveluţiunea Greacă şi mulţi fii de 

eroi Români plângându-se că ei şi părinţii lor sunt trecuţi ca descendenți ai 

lui Leonida, Pausania, "Temistocle, Pericle, etc., fără se fie. 

" «Not; îmi zicea unul din ei cu oareși care cultură, n'avem trebuință să ne 

fălim cu descendența lui Leonida și cu Fermopilele, câci noi acestia şi pă- 

rinţil nostri de acuma doauă zeci trei zeci de ani am făcut fapte mai ilustre 

apărând 'Termopilele in contra invasiunei Turcești». Făcea aluziune la moar- 

tea martirică a lui Tanase Diacu din Muşuniţa de pe Parnas şi.la rezistența 

eroică a lui Odiseii „Indruţu Veruşiii de la hanul dela Grabia de lungă Ter- 

mopile. (1) Apoi adăuga : «In istoria antică a Grecii clasice nu găsim fapte 

eroice ca ale Suliaților, ca se ne mândrim ca Greci; dar chiar dacă am găsi, 

nu-i [rumos din partea noastră se trecem de ceea ce nu suntem, şi de aceea 

ar trebui odată se se spună lumei adevărul şi se inceteze odată, peniru tot 

dauna pozițiunea falsă, in care suntem puși noi Românii de a trece de ceea 

ce nu suntem. De când cu trecereu noastră in aceste descendenţe noi Ro- 

mânil ne-am zăpăcit, nu mai suntem nici Români nici Greci. Ce era se peardă 

Grecii, dacă istoriografii revoluţiunei Grezeşti spuneaă că cutare şi cutare că- . 

pilan este Român ? Câci Grecii aă un trecut mare in alte lucruri poate mult 

mai importante, cum sunt lucrurile de arte, de litere, de ştiinţă etc., și n 'aă 

” trebuinţă se-și aproprieze gloriile militare ale Românilor, cari acuma es și ei 

la iveală, cu toate că de mult in locurile acestea npi santem totul. Va spune 

cineva că aceste idei sunt inguste, ânsă așa este omul, are numele săi, are 

numele de familie, numele de națiunea sa, şi nu vrea cu nici un preţ, dacă 

are ambiţiune, se poartă nume sirăin fie in ceea ce privește persoana sa, fie 

in ceea ce priveşte familia sa, fie in ceea ce priveşte națiunea sa ; căci astfel 

nu mai este individualitate, și-și perde impulsul la ori ce lucru mare. Noi 

nu ne-ani gândit nici odată în lupte se lucrâm pentru istorie, dar fiind că s'a 

scris lucrurile acestea, trebuia se se facă dreptate.. Voi tinerii faceţi această 

dreptate». După aceste şi alte multe îmi dădeau liste intregi de căpitani Ro- 

mâni, al căror romanitate are se se demonstre mai la vale prin Ensnşi scri- 

itorii Greci. | 

Tot acelaşi lucru face de multe ori şi Pouqueville vorbind in genere despre 

Creştini. Ori ce popor din Albania, fie Grec fie Român, il numește schypitar, 

sai Grec; ori ce popor din Epir, Tesalia, Macedonia, Grecia, fie Român fie 

Albanez, il numeşie Grec. Asifel pe Saliaţi il numeşte Grec? in multe locuri, 

intre cari notăm numai următoarele : Pouqueviile, râgân. IV, pag. 4, 9, 13, 

17, 24, 28; la pag. &ii numește les Doriens de la Selleide ; la pag. 9 numeşte 

(1) Filimon, 3, pag. 192—20+.
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femeile Suiiate : «les femmes grecques.> Ear la pag 5 pe Gheorghe Dracu din 

Suli din familia lui Pula Dracu (care credem că se numia Putu Dracului) 
-ni-l dă ca Dorian. In cartea sa: voyage, vol. II, pag. 51—52 vorbină de Su- 

lkaţi se esprimă astfel : « Le Schypitar chritien de Souli ete., on reconnait en 

lui le descendant des vainnueurs du Graniqur» Aiurea îi numeste «les cufants 
de la Sellcide, pe când adevărații Suliaţi, rămaşi neamestecaţi cu Albangjii din . 

prejurul munţilor Suli, erai Români Fărșeroți şi nu voiai nici o dată cu nici 

un chip se fie confundați cu ef și nici nu le permileai se sc zică şi el Sultaţi. 
Perevos (Azoumuovebuara zohsurză, vol. |, pag. 71) eată ce spune despre a- 

ceasta dând nişte lesă votate de Suliaţi cu ocaziunea alianțe! lor cu Alipaşa 
la 1821, când era măzilit : articol. 4 : “Oort ad ră zâpat “opta rod Soviov, î 
mai d Ja 2rpovorepa uim, EhaRay ră za, vai 7v00oa uă ră Tv Sovhurây, 
DEhet VEvovrat 19i ndzoi Sovhârat... adecă câţi din satele din jurul Suli, sati şi. 
din alte părţi mal indepărtate, ai luat armele şi se uniră cu ale Suliaţilor, se 
vor zice şi ei Sulkaţi». Ear pe cei lalţi Români din provinciile de mai sus 
Pougqueville foarte des îi numeşte cu numele generic de Greci, de şi in mulle 

părți din scrierile sale spune că munţii Pinduha, Olimpului, Pelion, Parnu- 
sulul, Ortjrys (numit de Români, Gura), Octa (rin numit de Români). 
munţii Jlaşia din nordul 'Tesalii, munţii Etoliy şi Acarnanii, munţii din Câr- 
penişiă, din Agrafa, din Aspropotam, din Patrugic (Yzary), din Pocida, din 
„Itica, etc., sânt locuiţi de Români. Cetitorul se poale incredința cetind ur- 
mătoarele locuri ce cilăm din cartea sa: voyage de la Grice, edițiunea I-a și 
alla; dacă și-ar da osleneala se cetească, va vedea că pe lângă comunele, 

despre cari spune espres că stint Românești, este şi un mare număr de sale 

şi comune, ale căror naţionalitate Română nu ne-a spus'o, căci n'a putut se o 

afle, dar cetitorul din numele Românești ale acelor comune şi sate intelege. 
„că sint Româneşti şi că acele nume ale satelor Româneşti nu le-ai dat ne- 

greşi! Grecii, cari nu_ştiii româneşte.- Cauza, credem, este că Românii din 

AMysia şi Tracia, cari trăiră impreună cu Slavii, în emigrarea lor şi în aşeza- 

rea lor dincolo de munţii Balcani, adecă in Macedonia, Epir, Tesalia și in 

toată Grecia; dădură noilor sate numele vechi din matca de unde porniră ; 

mulți din ei se amestecară cu Românii aşezaţi de mult ca colonişti de Romani. 
Invaziunea Sclavună zisă in Grecia, dacă judecăm dupe numele locuitorilor 

satelor 'ce fundară şi cari esistă și astăzi, nume, din cari posedăm liste, acea 

invaziune a fost Românească, şi Laonicus Chalcocondylas, care vorbeşte de 

acea invaziune şi numeşte Zribali şi Scluzun! hordele navalitoare, spune e: 

locuiră in multe locuri şi in Peloponez in ţara Laconilor şi în munţii Zayget 

şi in (promuntoriul) Zenaron (din Peloponez), şi in Pindul Tesalii, şi in amăn- 

doauă pârţile se numese Vlahi. (1) Dacă acei barbari eraă Tribali şi Sclavuni. 

(1) Chulcocondylas (pag. 34—35, Bonnac, 1643). vorbind de Musci, Teze şi alți 

barbari, cari ai năvălit in Grecia, zice: Toziă: uivzot îziazanat, cs =0iş 0uluxat zaisx di, 

7 VE, îtzozmadza ăăhrăuv dest pe căzizt, Ţzzn 6 aa stuvii Zi aăzii ppiuzvat xasăârdoi 

ear Ec mat văi, "Os uscat îttozaecat 3vă sl Esgozr, zohhezii cour, ZA ze 2 aa îv zi sis
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de ce oare se numiaii Vlahi; și de ce numele locuitorilor poartă și astăzi nume 

Româneşti ? Această contrazicere intre numele generic de Sclavuny şi Tribal 

și intre numele Româneşti ale acestor Sclavun? şi Tribaly, cari cercetaţi mai 

de aproape individualminte, in provincii și sate aşezaţi, se numesc Vlahi, m'a 

frapat de mult și am inceput a stringe liste de numele locuitorilor şi rezultatul 

peniru noi este că invaziunea a fost. Românească. Chestiunea este destul de 

curioasă şi importantă şi merilă a se reincepe da capo cu cercetări la faţa 

locului, ear nu cu intrecere de care mui de care se vie cu mai multe citaţiuni . 

din autori vechi, mai cu seamă Greci Bizanlini, cari scria fără să vadă cei 

mai mulţi nimica, cu ochii lor şi se audă cu urechile lor, și daii numiri gene- 

rice ca: Schyţi, Atari, Sclavunt, Tribal,:Traci, Besi ete. Fallmerayer şi alții 

ne-aii dat pe Rynuchini ca Slavi ; saii demonstrat in urmă că ai fost Români; 

JMăniaţii ai fost consideraţi ca S'av!, siint de origină Română, dacă trebue 
„se credem pe Chalencondylas şi numele Româneşti, ce găsim la ei. 

Revenind la Pouquezille dăm următoarele pagini dia scrierea sa : voyage 

dela Grece, ediţ. I şi a II, unde vorbește că munţii din provinciile menţionate 

de noi mai sus, 'stint locuiţi de Români, 
1). Vol. I, ediţia I, pag. 209. 

2). Vol. Il, » 1, » 156, 157, 158, 159, 191, 192, 146—156; 198, 

201, 205, 209, 214, 421; și din ediţ. a II, pag. 417, 490. 

3). Vol. III, ediţia I, pag. 222, 223, 225, 247, 255 și nota, 257 ; şi din ediţia 

a II, pag. 8324—331. | 

4). Vol. IV, ediţia a II, pag. 4, 17 nota (1), 18 nota, 19și nota (2), 21 șinota 3; 

22 şi 23 cu continuarea notei ; 24 cu notele, 27 cu nota (1), 28, 33 şi 34 cu 

nota (1). 37 sus. 39, 45—46 nota, 58 nota (1), 67, 68,69 70 cu nota, 73, 

82 şi 83 cu notele, 103 şi 104 cu notele, 150 şi 151 cu notele, 154 şi 155 cu 
"nota, 168—170 cu notele. 

5). Vol. V, ediția a II, pag. 110—113 de Românii din Atica în treacăt. 

6). In vol. V și VI, ediţia a ]I se tratează mal mult despre Peloponez. 

Pentru cei cari vroese se controleze cele ce spunem, dăm din Pouqueville : 
voyage ediţia II volumul și paginile şi după provincii, şi c2 nu se găseşie a- 

ici se se caute la volumele şi paginile citate mai sus, pentru că a cita toate 

locurile unde vorbeşte de Români se cere o muncă de Sisif. Astfel dar pen-, 
tru provincia : 

„4. Aspropotam, vol. II, pag. 370, 372; vol, II, pag. 317, 824, 326, 340, 495. 
2. Budoniţa, vol. IV, pag. 150. 

[leăozowwr ao popas ze 375 Aazowxis îs 7o Tasyezov ăpos 42 25 zo Taivazoy ozrutot. 6 dh 22 ăz0 

Aazias Ex Ilivdov do 83 Gzzcahiay valjizov votre 20yaş, Boya î îs augdzeet Ovouălovzat, za 03% 
ăv Că Zu âtztisa Gmoctzuus dy z0ztv atu îi so Eztzoys ăzuzizitaw, Missienil dar şi Tri- 
balii şi cer Ialţi, cari aă năvălit in Grecia spune Chalcocondylas că vorba aceaşi limbă, 

de și aveai diferite nume, şi el sânt cel cari se aşezară şi in Peloponez, in Laconia, 

Tayget şi pe Pind şi se numai în ambele părți Plai, şi nu poate se spună cari din 
doi, Bomânii de lu Pind trecură in Laconia, Teyget, 'Tenaron, sa cel de acolo veniră 
la Pind
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3. Agrafa, altu, Cărpenişiă, vol. II, pag. 362; vol III, pag. 408, 442. 484, 

484 jos, 487 şi nola 1, 495 sus, 497, 504. 
„4. Focida, Parnas, vol. Il, pag. 329—30; vol. III, 375 nota; vol. 1V, pag. 52, 
103—104. 

| 
5. Ftolo--learnania, vol. III. pag. 480, 511, 515, 517, 523, 

- Haşia, vol. III, pag. 329 nota, 330 nota, 831. 
„ „Îrta sait Amfilohia, 1, 484. 
. Zalanti, vol. IV, 154, 155. 

9. Zeituni, vol. IV, 83. 

10. Levadia, vol. IV, 168. 
11. Plohos, vol. IUL, 518, 502, 504. 520-521, nota. 
12. Diferite, vol. II, 335 nota, 336, 336, 358, 359, 393. 894, 395, 396 

389—391. 
13, Pelion, Ossa, şi orașele Portartă, Dlacrinita, vol. III, 407, 408. 
Pentru celelalte provincii vezi la cilaţiunile celelalte de mal sus. 
In volumul al II-lea, pag. 195, ediţia a II 2 Pouqneville vorbind despro Ro- 

mâniă din Aspropotam din munţii apusani al 'esalil zice «leu canton d'As- 
propolatosa. In acest'eanton Filimon (Anzburcy îszapraă» ete., vol. IV, pag. 150) 
găseşte cu cale se spună : «se compunea din 66 comune toate locuite de Greci 
Gov Ehiuoy zatolzov, ale căror Căpitan era Nicolae Sturnari, bărbat dis- 
lins prin înțălepeiune, patriotism şi vitejie și erai sub dânsul /anase Alân- 
dal (1) Zristodol Iagi- Petru, Sterghău, Gheorghe, Costa, Dimitrie şi Grigorie 
Llacata, cei patru dintâi fiind fraţi și cel din urmă ginerele lui.» Aşa dar 
provincia toată este dată ca greacă, ear despre căpitanii cari o administreză 
nu spune Filimon nimica; Gudas Ensă în vol VIII spune la pag. 299 că Star. 
nari, Ilagi- Petru, Coleti etc., erai Români, la pag. 302 că Coleti şi Turturi 
erai voi cu Jagi-Petru, care Hagi-Peiru, în cărul braţe îşi dete sufletul e- 
roul Gheorghe Caraiscachi, marele căpitan Romăn, la paz. 306 ne este dat 
ca numit de Greci Vlal-bry și la pag. 322 numit de Turci Iagi- Paşa ; ear la 
pag. 307 Gudas ne spune «că Jlagi- Petru luă de nevastă pe fiica vitzului ge- 
neral A. Sturnari, care cazi cu glorie la Misolonghi>. Capitanii Români se in- 
cuscriaă numai cu familii de căpitani, cari toţi erai Români, de acea Xpijoros 
N. Butrivztog in cartea sa “lotopia Tâv vară Ti Eni Ezavăorasty Erotparet- 
â» zai paz, £ "A0inars, 1874, la pag. 102 spune că Coleti, care jucă un 
mare rol în revolnţiunea greacă şi ca general şi ca om politie și ca diplomat 
mai tărziă, avea relaţiuni şi mat cu sâmă rudenit cu mulţi căpilani sai şefi 
al oștirilor Greciei continentale (adecă din afară din Peloponez), că era sus- 
ținut de ei şi de multa oră era impus de ei rivalilor săi politici, din cauza ori- 
ginei sale din Epir, ca unul care era: și el din Zagori din Epir. Astlel vedem 
că fiul lui Colocoironi luă de nevastă pe sora Suliatului Fotu Cracela, Român 
pe Româncă (Gudas, 8, 236), Odiseii „Îndruțu Veruşi, poreclit Joccanu, luă 
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(1) Românii cunosc pe acest vestit armatol sub numele Nușiu Mândal.
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de nevastă ear o Româncă, fiica lui Gareli din una din cele mai bogate şi. 

puternice familii din comuna Romănească de pe Pind numita Călăreţi. Fami- 

lia (areli este înrudită cu învățatul Pavlu Lambru, actualminte nomismatolog 

însemnat la Atena (Gudas, 8, 127). Dar despre aceste lucruri vom vorbi și 

mai încolo, de aceea revenim la Pouqueville. 

- Filimon (3, 45% la nota 330) spuue : < Etolia era împărțită de Turci înainte 

de revoluţiunea greacă în trei plăşi, adecă în Zos (Ciucă sai Jug zis de Ro- 

mâni), în Bhoyos şi 'Azuoopoy; ear Acarnania tot în trei plăşi, adecă în Valtu 

«pre resărit, în Vonițu spre nord-vest, și în Xeromer spre apus. Afară de Vo- 

mțu şi de Apocuron, celelalte patru plăşi eraă unite subt numele comun de 

Carleli sa Căâreli. Astfel le-ai numit pe acestea Turcii « Cârleli sactaghi» 

(steagul lui Cărleli) de la Carol Tocu, cărnia altă dată erai despotie, cedate 

pe urmă lor (Turcilor) dei:către:Veneţieni la 1609 prin tractatul dela Carlovici». 

Aşa dar provincia întregă numită Carlel; cuprindea subt Turcă patru plăși, 

Valtul, Jugul, Vlohos, şi Xeromer (=loc uscat). Pouqueville dar când vor- 

-beşte de Carleli cu aceste patru plăși mari îl numeşte Carlelie des Valaques 

(Poaqueville, voyage, vol. IV, pag. 167, edit. ÎI) şi ne spune că Turcii numiai 

ac6slă provincie mare Oulul;hor (Olah, Olal:, Ulal,=Vlah), se înţelege din 

cauză că este plină de Români, mai cu sâmă pe munți. 

Pouqueville dar cu toate că în locurile cilate mai sus şi altele spune că 

munţii sunt locuiţi numai de Români, cu tuale acestea vorbind despre ceea ce 

ziceată în timpul s&ă călătorii despre Grecii din oraşe şi din câmpi?, că adecă 

ajunseră în stare de robie, îi apără prin următoarele : <Les Grecs €taient, â 

entendre ces dâtracteurs de linfortune, un accident disparate et profane jet 

mal ă propoş au milieu des ruines de la Hellade. Maiss'ils avaient os6 porler 

Jeurs regards vers les muntagnes dela Sellcide. du Pinde, du Parnasse, (1) de 

POsthrys et de VOeta, quelle eât 6!6 leur surprise 2, (Pouqueville, voyage, 

vol. IV, pag. 232, edit. 1). 

Dar acești munți n'ai fost şi nu sunt locuiţi de cât numai de Români, și în 

Jista căpitanilor ce dăm mai la vale nu găsim nici un nume grecesc de vr'un 

căpitan grec de pe acești munţi. De aceea, fără nici-o îndoială, Pouqueville 

n'a găndit de cât la Românii locuitori a! acelor părți ale (ireciel. Cum că mun- 

ţii mai sus menționați de Pouquerille sunt locuiţi de Români şi Pouqueville 

&nsuşi o spune în locurile citate mei sus și în altele din scrierile sale intitu- 

late Voyage dans la Grtce şi Histoire de la regâneration de la Grăce moderne; 

dar și Ami Bouc, care călători mai târziă prin 'Lurcia și Grecia, ne dă pre- 

ţioase informaţiuni despre locurile, în cari sunt aşezaţi Românii. Cităm din 

(0) Pouqueville (voyage, vol. V, pag. 113, ediţiunea a II-a 2) vorbind despre Românii 

din Atica zice: «Cette qnantit de bâtes ă cornes s'aceroit en hiver par larrivâe des 

Valaques nomades du Pinde et du Parnasse. Ils sortent ă cette epoque en dehors de 

la Thessalie, pour se râpandre dans la Bâotie et dans PAltique, ou ils vendent sous 

leurs tentes les abats ou &tofles raytes, les tissus de laine et les couvertures qui sont 

Je produit des manifactures de leurs colonies s&dentaires». 

.
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el următoarele spre a demonstra că Pouqueville a avut în vedere pe Români 
la cele ce zice în citaţiunile ce am făcut mal sus. | 

Ami Bou dar (La Turquie d'Europe, Paris, 1840, vol. II, pag. 21) spune 
urmăloarele : Les Valagues ou Zinzares du $.—0. de la Turquie et de la 

Grece parlent la mâme langue corrompue et mâlangâe de Grec que les ha- 

bitants de la Valachie, et ils sont fiers come ceuz de porter le nom de Ro- 
maen ou Romounis, ou Roumani. Ceux du Pinde sappelleut J/egalo- Vlachites, 

ce qui rappelle le nom de la Grande Valachie, sur le Danube. Les Sluves les 

nomment Zinzares (adecă Gingari), parce qu'ils substituent au îsch des Vala- 

ques le îz; ainsi ils diront Zinz au lien de /schintsch>. Mal încolo la pau. 22 
vorbind despre Românii numiţi Bruzi zice : «Les Zinzares Brouzi habitent 

sur l'Aspropotamos et Acheloiis ă Lepenitza, ă Velitzani, ă Dogliani, ă Cra- 

nia (1), ă Pyerha, ă Kardiki, ă Desi, ă Tilloseli, a Seamnai (=Scaune). â A- 

grapha, entre les allluents superieurs du Fidaris et pres du lac Sarovitza». 
Ear despre Românii numiţi Duii tot la aceeaşi pagină spune : «Les Valaques 

„_ Boui ou Bovicns sont surtout ceux du royaume grec; on les lrouve comme 

bergers dans les monlugnes Carpenilza (se zice Cărpenişiii de Roinâni), de 
Patradgic (gr. Nea-Patra), de Zeitoun (ture. Isdin), duns le mont Saromata, 
ou l'Oeta, dans la montagne d'Ininos (se zice şi Arin de Români), dans le 
Liacoura-Oros (udecă Aduobpa pos== muntele Liacura) ou Parnasse. sur le 
Ciphise dans la Phocide, dans PAttique, dans Lile de Negropont e! jusqu'en 
Joree. Ils se sont plus mâl6s avec des Albanais ou des Grecs que les autres 

tribus (2). Les statisticiens voudraient 6l6ver le nombre des Zinzars en Tur- 

quie a 600,000, nombre que nous croyons exagâre de prâs de moili6». 
In ceea ce priveşte numărul Românilor din peninsula Balcanică Bond se 

înşeală negreșit, căci sunt îndoit de nnmeroși de cât cilra de 600 de mii de 

sullete. După lislele ce posedăm din faţa locului numa? Fărşeroți? nomazi din 

cătune trec peste cilra de 200 de mii de suilele, şi acest număr numa! un 

Macedoromân poate se-l constate cu diferitele mijloace de cari dispune şi cu 

încrederea ce inspiră ; pentru că Fărșeroţii la faceri de statistici, temându-se 

de bir ascund numărul. 
Pouqueville asemenea (vuyuge de la Grece, ediliu a ÎI, vol. Il, p. 394-396) 

se înşeală şi se contrazice când ne dă cifra de 74,470 de suflete. El ne spune 

(vol. III pag. 45 din opul cilat mai sus) că numai oraşul Voscopoli avea peste 

53 de mii de suflete, ear la pagina 396 din vol. II, ne dă pe toţi Românii din 

tribul Mazariţilor impreună și cu cei din Voscopoli în număr de 14 mii su- 

flele, pe când numai orașul San-JMurina are o populaţiune de peste 15 mil 

- de suflete. Pe toți Românii Bu? din munţii Patragic, din Cărpeniştă, din Zei- 
tuni ni-i dă în număr de 10,995 suflete, pe când el însuşi ne spune (vezi p.5 

(1) Se zice Cornu de Români. Românii Bruzi (Azzoyighxyot) nu locuesc numal co- 
muncle citate de Boue, ci încă peste 60 de comune importante (vezi şi Aemoire etc., p. 8). 

(2) Se înşeală Bouc, căci! Români! Bui sunt Fărşeroţi, şi nu numai cu alte neamuri 

nu se încuscrză, dar de multe ori nici cu Români nefărşeroți,
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din această scriere) că numai orașul Cossina, fondat de Buleşii, avea 1200 îa- 
milii, cari socotite nu cu câte cinci suflete de familie. ci cul puţin cu zece, 
căci la Români fiii insuraţi cu familiile !oc formează o singură familie cu a- 
ceea a părinţilor lor, ne daă cilra de 12 mii de suflete. Pouqueville apoi nu' 
ne dă numărul Românilor din Olimp, din Haşia, din „graf, din Valtu, din * 
Aeromeu, din munţii Pelion şi Ossa, din Parnus, din Levadia, din Focida, : 
din fica, apoi din oraşele diu Macedonia, cari sunt multe si mari. Numai in 
Vlaho-Clisura sunt peste 15 mii de suflete. De aceea cadastral aproximativ 
ce ne dă Pouqueville nu este de loe exact, nici serios, apoi şi contradicto- 
riă, cum -am văzut. 

In timpurile de anurchie, în cari făcea călătoria sa Pouqueville, era impo- 
sibil se facă statistică esactă atât din cauza împrejurărilor de atunci, cât şi 
pentru că în acele timpuri de grele impozite Români! eraă în pază şi as- 

cundeai numărul temându-se de biruri noi. Se inşeală dar și Pougueville 

cu cele 74,470 şi Bouţ cu jumătate din 600 de mii. Cel mai aprope de 

adevăr a fost Inglezul Leahe (travels in northern Greece 1,274. Cilăm 

după Robert Râsler, Romănische Studien, pag. 102, nota 2), care ne dă. 

500 de sate aproape locuite de Români pe la inceputul seculului al 19-lea în - 

Epir, Tesalia şi Macedonia, afară din Grecia şi de celelalte provincii, spuind - : 

că unele din ele eraii populate de la 5000 până la 6000 de suflete. Noi ob-: ! *" 

servăm că pe lângă sute sunt şi foarte mulie oraşe mari, cari se apropie fie 

care la cilra de la 10—20 de mii de suflete, și că cel mai mare număr din 

cele 500 de sale (villages, cum le numeşte el) a lui Leae cuprind câte mal -* ” 

mult de 7—8 mii de suflete. Așa că numărul dat de reposalul Bolintineanu 

(Călătorii la Românii din Macedonia şi muntele Atos, Bucuresci 1863) de 
1,200.000 de sullele este aproape cu cel indicat prin cele 500 de sate de 

Leake. Jlahn admite numai 500 de mii de suflete. Not inclinăm a admite nu- 

mă&rulă dat de Bolintineanu, care a cules informaţiunile sale de a drept de 

la Români, ear nu de la adepţii panelenismaului, cari caută a face dacă se 

poate se se crează in Europa că nu esistă în peninsula Balcanică nici un su- 

flet de Român, şi numărul dat de Bolintineanu concoaraă cu numărul ce am 
căpătat noi direct din fața locului, număr despre care vorbim aiurea în toate 

” detaliurilc. Vezi cauzele, pentru care nu se poate face o statistică esacctă a- 

supra numărului Românilor din peninsula Balcanică, la pag. 69—70 din a- : 
ceaslă scriere. 

Ne întoarcem la „Îmi Boue. | | 

Pe când dar Bou€ se înșeală in privința numărului Românilor din Turcia, 

este în adevăe când spune că munţii Ci tz penişalui, munţii din Pafragic, din 

Zeituni, din Agrafa, din Oeta, din Anin saă Arin, din Purnas sau Liacura, 

din Aspropotam, din Pind, ete. sunt locuiţi de Români. Când dar Pouqueville, 

vrând se salveze prestigiul Grecilor din câmpit şi din oraşe, cari ajunseră în 

stare de robie, a zis despre călătorii străini : «Mais sils avaient os6 porter 

leurs regards vers les montagnes de la Selicide (adecă la Suliaţi), du Pinde,
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du Parnasse, de POrthrys et de POeta, quelle eât 6i6 leur surprise !», n'a 
gândit de cât la Români, câci el ânsuşi spune (voyage dans la Grece, vol. V,. 
pu. 414, nota 1) că Maşca, Ayrafu, Patrugic, Malucași, Vânctico, Lidorichi, 
Aeromer, erau căpitanate. Yenetico se ştie că este în Ltolia, care se zice și 
Meapă Bha/ia = Valahia mică, ear Xeromer este parlea superioară a Acar-. 
nanii, care şi ea din cauză că era şi este locuită în mare parte de Români se 
zice impreună cu Etolia, Valahia mică; ear Lidorichi este ceea ce în vechime 
se zicea Dorida. Și această provincie este locuită de Români, Eută ce zice 
Filimon (vol. III, pug. 70) despre Doridu vorbind de arinatolul Român Pănu- 
rea: «Pânurea triinite pe Zanase Jlanicu şi pe Papandriu îndată spre recru- 
tare la satele Roimăneşti (eis ză Biz/oyăpta), adecă la plăsele actuale ale Do- 
ricnilor şi ale Chitiniaţilor, ear pe Gura la satul:st, Gheorghie ete... J/anica 
era ginerele lui Pănurea, eur Gura, verul Luis... «0 8: Ilavovpytăs ră uâv 'Ada- 
văatov Mavizay 4ai Ilazavâgtăvy ăzosri)hei 05953 apbs ocparohoyiay ate ză Ba- 
0yopra, tods îiucos îjân Awptioy za! Ivrtutarăv, 7 88 l'obpo ete căv “Apo 
Lege, pupia» etc. O Mavizas i 6 taurăs rob [lavovprpă, 6 Că Lubpas tta- 
dsăpos 7obtcv...»; Prin urmare munţii unde aă fost căpitanatele eraă şi sunt 
locuiţi numai de Români, şi când Pouquerille i zis că era se fie surprinşi că-". 
lgtorii aruncându-şi privirile spre munţii de mat sus, a gândit la Români, cari 
în opoziţie cu Greci! robiţi din satele de pe câmp și din orașe eraă indepen- 
denţi şi vestiți deja prin eroismul lor de a-şi mănţinea independenţa. 

Nu ne pulemă opri de a nu cila ce zice şi Ponqueville despre Românii zişi 
Bui, cari îşi au numele de lu străvechiul lor şef numit Buia, despre care am 
vorbit la capitolul II: Români Fărşeroţi. | | " 

Pouqueville dar (voyage, II, ediţ. |, 214— 215) vorbind şi el despre Româ- 
nii numiţi Diab, spune următoarele: «Les nomades que Cuntacuzâne appâle 
Buaei ou Bovieus, et qui sont vraisemblublement les Bomaei de Danville, quit- 
tent, ă la grande 6poque de la migration genârale, les regions 6lev6es des can- 
tons de Curpenitzi, les solitudes de Patradgil; et du mont „Îninos ou Oeta, 
pour se r6pundre dans V'Eiolir, dans les vallons d'Înphisse voisins de Del- 
phes, sur les plateaux du Cephise, de la Phocide et jusqu'aux environs de 
I.Lubie. On leur donne, de ce cote, le nom d'Albanais, ă cause qu'ils ont de- 
gânere de leurs origine Valague, en se mâlant avec les Schyp6lars chretiens 
et les Grecs de ces contrees», 

Românii Bu sunt şi e Fărşeroţi din Albania şi din cauza aceasta și în 
timpul lui Cantacuzen ai fost luaţi ca Albanejy, precum une ori şi în Româ- 
nia se numesc Ungureni Românii din Transilvania, şi în Peloponez aă fost 
trecuţi ca Albaneji de către Veneţieni (1), precum am văzul, si în timpul 'Tur= 

() Am văzut (la pag. 15) că familia prințiară a Buieștilor a fost alungată din Arta, 
la 1400 de prințul Bagia şi că încet încel. se retrase cu mulţi din treburile sale în Pe. - 
loponez staționând în cătune provizorii şi ajunse ast-fel în provincia Metona (M20rv7,) 
din Peloponez, unde după cum am văzut (la pag. 18, numerile 1, 2, 3, 4,5, 6, a nume 
numărul 2) cu timpul fondă acolo un oraş numit Cossina (la 1465). Dar până se fon-
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cilor aă trecut de Albâneji, şi chiar ca se fie luaţi ca Albaneji Turci de către 

Turcă şi se nu fie maliratați ca: creștini, bărbaţii se îmbrăcai cu fustanelă şi 

vorbiait numai albanezește și se dădea de Albaneji Turci. Chiar Românii cei 

lalți la certe cu Fărșeroţii îi numesc Arbineşi cu diferite epitete. Şi astăzi 

chiar de multe ori Gracil îi numese Albaneji pe Fărșeroţi, adecă ApBaurâfhayot 

saii simplu 'ApBanzais Şelul de briganți, care la 18... a prins nişte ÎIngleji 

_Lorzi la Maraton și le cerea treizeci de mit de lire, era Fărşerol şi se numia 

Tache și în jurnalele Grecești de atunci eră numit Zache Arvanitachi Tomsa 

"Ap?awrdams. Pougeville spune că Românilor But li se dă numele de dlbaneji 

pentru că aii degenerat din origina lor Românească amestecându-se cu Al- 

banejii creștini şi cu Grecii din acele locuri. Aceasta nu este exact; am spus 

de ce Fărşeroţilor li se dă numele de Aibaneji. Amestecul cu Albanejii şi 

Grecii, despre care ne vorbeşte Pouqueville şi prin care înțelege încuscrire, 

n'a fost nici o dată şi nu este nici acuma nici eu Albanejii nici cu Grecii nică 

cu alt neam afară de Români 'şi dintre aceştia preferă pe Fărşeroții din nea- 

mul lor înaintea celor lalți Români nefărşeroți. | 

Causa este măndria lor de Fărşerot şi de Pumen (cum se numesc ei) fată 

cu alte neamuri (1). D. "Apofavetvos (ypovorporșia vis 'Hmstpov, vol. Il, pag. 

146—147), care ca Grec cunoştea de aproape lucrurile şi este cu mult mai 

aproape de noi de cât Pouqueville, căci povoyparta sa o publică la 1856, vor- 

bind despre Fărşeroţii din timpul s&ii este tare supărat pe ei, pentru că arală 

către rasa grecească atâta aversiune şi ură, în cât. nici odată nu se catadeziră 

să se incuscrească cu ea, şi în mânia sa îi califică de barbari, sălbatici şi exe- 

crabili. , ” 

Migtaţiunea, despre care vorbeşte Pouquetille mai sus, este cea obişnuilă 

deze 'acest oraş purtând acelâşi nume cu oraşul Cossina din Albania, de unde plecară, 

nu se ştie când, ai fost în cătune mobile, dar fiind resboinici şi în Metona se aşezară 

ca cuceritori şi puseseră mâna. pe mai multe locuri. Unul din ei numită Roșiu Buia, 

şef de patru cătune, cere să se puie subt prolecţiunea Veneţienilor, Roșiu Duia nici nu 

încape îndoeală că a fost Român şi din familia Buieştilor; numele de Roșiu esclude 

ori-ce contestaţie, apol porecla Buta şi faptul istorie că Buicstii trecură în Peloponez. 

confirină că Poșiu Bula a fost Român. Cu toate acestea ca toți Fărşevoţii din cătunele 

din Peloponez ne este dat şi el ca Albanez în corespandențele Veneţienilor. Poate sa- 

pica albă ce poartă Fărşeroţii, pe care o poartă şi Albanejiy, poate şi că er se dădeau 

cine ştie din ce cauză de Albaneji, poate acestea ati făcut pe Veneţien! se-i treacă pe 

“toți Fărşeroţii din Peloponez ca Albaneji, cu toate numele lor Româneşti. Cităm din 

Satas (Documents inâdits relatifs a Phist. de la Grâce au moyen âze, vol.I, pag. li, 

linia 8—11) textul întreg relativ la Poșiu Buia : «et etiam quidam Possus Bua caput 

unius comitive -Albanensium erat contentus venire ad servitium ct obedientiam no- 

stram cum quatuor chatunis dummodo sibi provideretur de aliis, cum quo posset du- 

cere vitam suam. etc..... Et similiter volumus at que vobis concedimus quod supra 

scriptum Rossum Bua cum quatuor chatunis Albanensium ad servitia et ohedientiam 

nostram acceptare debeatis etc ete». Vezi şi la pag. 81 din această scriere. 

(1) E1 când zic: Escu Rumen mine, (=sunt Român ei) cred că şi-aii dat titlul cel 

ma! mare din lume, -
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la toți Românii cari se ocupă cu păstoria,. &%) Ei şi-a oraşele lor pe munţi, 

oraşe bine zidite și solid de peatră ; ânsă de la sf. Dimitrie le părăsesc cu to- 

(ii lăsând armatolă se le păzească, și se scoboară în cămpil pentru ernare cu 
„familiile şi se așează în sale, ear mulți dintre Fărşeroți îşi fac încă şi astă-zi 

, cătunul lor sati colibele lor (călivele, ră 1252) nu în sate, ci departe în lo- 

curile de pășiunea vitelor, şi a doaua sai a ireia zi de Paşte se pornesc ea- 

răși cu toţii spre patriile lorii din munţi. Cele mai multe ori fac Paștele pe 
drum alegând locuri înverzite şi înllorite, şi acolo în păduri fac un' altar de 

biserică provizoriă fără păreţi, ci numai cu acoperişiii de ramuri de copaci 

şi intoană cu toţii pe nişte arii de cântece naţionale pe Xpisrăs GvEsr 2% ve 
p6v ([ristos a inviat din morţi), căci şi ei ca şi toți cei-lalţi Români din pe- | 
ninsula Balcanică aă încă în biserică limba greacă, limbă pe care nu o înțe- 
leg, şi oftează după limba Română ca se o introducă în biserică, dar toale 
încercările ce făcură pe lângă Patriarchul ecumenic din Constantinopole, ca 
se le dea voia se o introducă, ai fost zadarnice până acuma subt cuvânt că 
introducând limba Română în biserici introduc papistanismul. 

Fiind că vorbim de Capitanate, cari toate se fondară pe munţi, unde au 
fost și sunt aşezaţi Românii, trebue se cilăun şi următoarele din Pouqueville 
spre a ne forma o idee clară despre ele. Cetitorul atent şi cu memorie de cele 
ce a celil aici pent acuma va inlocui şi în cilaţiunea aceasta cuvântul Grecs 
prin Românii. Eată dar ce zice Pouqueville, voyage de la Gr&ce, vol. IV, 
pag. 234—2937, ediţia a II-a : «Les Vânitiens resis maitres de Nâgropont, 
d'Athânes, de Corinthe, des principales villes du Pelopontse, de PEtolie d'Epic- 
tâte, qui a retenu le nom de Vendtico, de plusieurs îles de PArchipel, ne man- 

qucrent pas d'appeler sous leurs drapeaux les chrâtiens qui s'laient sous. 

traits ă la domination ottomane. C'âtail la plupart des soldats connus sous le 

nom d'armigâres (y90pozot puarot. Basil. lib. 60. up. Cang. glossar. Graec. 
Barbar), que lucas (Hist. e. 43) aistingue des troupes italiennes qui furent 
Surnomm62s „Îrmutolis (ce nom leur (ut, dit-on. donn6 par les Catalans, qui 

s'emparerent de la Phocide et de la Beotie) sur le continent, et Cernides daus 

les îles, ă cause du service des vigies, auquel ceux-ci 6laient employ6s. Avec 

ces reserves composces de (irecs, un aulre gouvernement que celui de Venise 

aurait pu envelopper les barbares dans un pays oi ils 6taient ă peine cam- 

pes, avec d'aulant plus de facilit& que les montagnes 6laient remplies de peu- 

plades chrâliennes insoumises. «Ces braves, ou palicares, canlonn6s dans 

les rochers de lu Selltide, de P-tcroceraune, du Pinde, au Parnasse, du Tay- 
gite, sans se rallier aux drapeaux de Venise, avaient cunserv6 des cantons 

(*) La pag. 121, linia 28 la mijloc, s'aii sărit din manuscript următârele cuvinte: 

ici este locul se spunen că multe sate Românești portă nume «Slavone, de şi locuito- 
rii vorbesc românește». Fără de aceste cuvinte, cele ce urmtză începând cu «Cauza 

credem, este ete.» n'aii nici un sens; şi la pag. 122, linia ântâia, să se cetească: «locui» 

torii» în loc de: numele locuitorilor,
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libres, oă ils s'organisărent sous des chefs militaires, qui fnrent appel6s ca- 
pitains (Kazirăvos, Kazzrivos. Sguropul. Hist. Concil, Florent.) dans P'Acro- 
câraune, polemarques chez les Souliotes, qui 6taient partag6s en phares ; Ac- 
phalades les bandes du Pinde (Kzpx)432s, Capitanei. Nicet. în Man. lib. 2. n.7. 
in Andronic. lib. 2, n. 3); Oheftains (KE nânrâvos, capitaneus ex Gallico chevetai- 
ne Cang.) dans le P6loponese. Leurs soldals, connus d'abord sous la dânomi- 
nation de stratiotes et de Palicares, ne s'enorgueillirent que plus tard de celle 
de Jlephtes ou brigands, qui leur fut donnce par le gouvernement ture ; c'est. 
vers lann6e 1560, qu'on les trouve ainsi dâsign6s dans quelques correspon.- 
dances diplomatiques...»- 

„_ «Les bandes grecques, formâes ă linstar de ce qui existait alors en Europe 
pour les compagnies d'aventuriers, n'avaient aucunes des subdivisions de 
lorganisalion militaire des anciens. Le nombre des soldats commands par 
un capitaine 6tait, comme il est encore, indâtermins, et ce ne fut qu'au temps, 
ou le gouvernement ture confâra ă des pachas le titre de Dervendgis ou gar- 
diens de defils, que les Grecs leur opposărent Parmatolique ; cet 6v6nement 
arriva au commencement du dix-septime sisele. Les Grecs avaient compris 
qu'on voulait leur disputer jusqu'aux retraites dans lesquelles ils 6taient main- 
tenus indpendants; alors 6claterent ces chants de guerre grondants comme 
les orages, qui annonctrent le râvei! de la Hellade parmi ses montagnards; 
alors fut prononcâ le serment de ne jamais s'abandonner dans les dungers 
pour la defense de la patrie.» 

La aceste n'avem de observat de cât numai asupra cuvântului Armatolis, 
despre care Pouqueville spune că s'a dat trupelor Italiene de către Catulani. 
Armatolis este pluralul cuvântului Românesc Armatii-lu, pronunţat de Româ- 
nii din Albania și Armatulo, Armatolo, din care Venețienii făcură Armatolo 
și articulat PArmatolo şi Grecii ăpwarwăâszarmatol. Macedoromânii ințeleg 
prin armatolă pe soldaţii căpilanului, ear Grecii confundă dese ori pe arma- 
tol cu căpitan. Noi in această scriere, din cauza citaţiunilor, in cari armatol 
este luat ca egal cu căpitan, luăm ambele ca sinonime. Este curios lucru de 
a vedea că Grecii moderni pentru armă, căpitan, armatol, n'a de cât nume 
Romănești, 

Grecii munteni dar, despre cari vorbeşte mai sus Pouqueville, adecă Suliaţii, 
Megalovlahiţii, cei de pe Parnas, de pe Orthrys, de pe Qeta elc., sunt Românii, 
despre cari, cum am văzut la pag. 9, a spus că rămaseră independenți mult 
timp chiar după cucerirea Epirului de Mahometani, liberi in cultul lor, liberi 
in familiile lor, și că avură capitulaţii, cari făcură condiţiunea lor mai bună 
de cât aceea a celorlalte raiale. Populaţiunile nesupuse de pe munţi (es mon- 
tagnes claient remplies de peuplades clhriliennes însoumises), despre cari vor- 
beşte in citatul de mai sus, sunt populaţiunile Române. Grecii din cămpil și 

din orașe nu se retraseră la munţi, ci remaseră locului. Dar chiar dacă am 

admite că s'ar fi relras la munţi unele familii, acestea eraă primiite numai 
provizoriu se conlocueăscă cu Românii in comunele Romănești şi apoi tre-
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bua se plece, câci și penă astăzi esistă obicerul de a nu se priimi familii de alt neam a se așeza in comunele Romăneşii ; cu atâta mai puţin s'ar putea ” admite că fugari Greci din câmpii şi din oraşe s'ar [i dus la munţi se se facă capitani peste Români, ca se-l apere de apăsările 'Turcești (1). Românii n'a- 
veaii trebuinţă de apărători, se apăra singuri. Apoi alianţa lor cu Venejienii şi ajutorul ce le-aa dat incă de la 1400 in timp aproape de 150 de ani şi teama 'Tureilor de a nu-i aţiţa şi a-l ridică pe capul lor făcu ca ei se fie ne- supăraţi de Turci, și cum am văzut mai sus, pe când crestinii vecini cu Io- mâniă suferiaii mii şi mik de nenorociri din partea Turcilor, Românii erai cu totul nesupăraţă de că şi neatinşi, şi nu numai atâta dar chiar un r&u-făcător dacă apuca se sirăbală in teritoriul unui capitanat, era scăpat de ori-ce re- clamare. Nişte asemenea privilegii, de cari s'ait bucurat Românii de la veni- rea 'Turcilor până la 1821, pe când toţi crestinii cel lalţi de ori-ce naţionalitate erau trataţi ca iloți, arată că Românii la venirea Turcilor eraă deja lari, şi pe când erai independenţi in munţii lor, apoi ei alimentată oștirile Veneţienilor cu soldaţi și comandanţi dela 1400 până la 1550 şi incoace. Numele Româ- nești uitate la pag. 81 dovedesc cele ce spunem. Dar cea mai eclalantă do- vadă despre valoarea militară a Românilor o vom vedea mai la vale, când 
vom da numele eroilor de înainte şi în revoluţiunea greacă dela 1824. Din cita- țiunea ce vom face mai la vale din Pouqueville despre armatoli sati oștirile Capi- lanilor Români relevez cuvintele : « Les Zurcs les tronvant clablies, Sen servi- - rent pour 6tendre leur domination dans Zes niontagues». Eată ce zice Pouqueville despre capitanatele şi despre milițiile lor : (Histoire de la r6z6n6ration de la Grece,a III ediţie vol. 1, pag. 43): «L'ide premitre de ces milices (des armatolis) appartient aux chevaliers francais et aux Vânitiens qui les institu&rent lors du dâmembrement deP'empire d'Orient. Les Tures les trouvant 6tablies, s'en servi- rent pour 6tendre leur domination dans les montagnes. Plus tard Amurat IV leur accorda des capitulations, qui bien que violâes, laisscrent, sans qu'on s'en dou- tât, des cadres ouverts aux dâfenseurs de la religion et de la patrie, toujours preisă saisir le moment opportun pour relever J6tendard auguste de la Croix et de la liberi». - 
Cum că Capitanalele erai Româneşti şi capitan! saă armatolii şi ei erai Români in lipsă de ori-ce altă probă ar putea servi cântecele populare greceşti despre vitejiile lor. In aceste cântece, din a căror colecțiune cea mai completă este a lui Passov, nu giisim de cât numa! nume Româneşti de capifani sai 

haiduci, cum îl numiai Turcii, 
Numele dar Româneşti ale tuturor capitanilor și ale oamenilor de arme 

dela luarea Constantinopolului de Turci Penă după revoluţiunea Greacă dela 
1821 credem că este unicul argument, care are se decidă chestiunea. 

Capitanatele până la 1716—40 (2) ai fost cu puține escepțiuni respectate 

(1) Am spus la inceputul capitolului acestura, că Românii erai nesuptraţi de Turci, (2) Cronica Epivotică (vezi textul cu traducția. franceză în Pouqueville, voyage, vol, V,



132 . Ţ. CARAGIANI. 

şi neatinse de Turci, nsă dela această epocă și până la revoluţiunea Greacă 

dela 1821, Turcii, dar mai cu seamă Turcii Albaneji Paşi, se incereară necon- 

tenit se le desființeze şi se Ia privilegiile tradiţionale ale căpitanilor, şi-i siliră 

se fie intr'o revoltă perpetuă. De aceea de la această epocă mai cu seamă şi 

in coace se face multă vorbă despre căpitani sai urmatoli, calificați cu nu- 

mele de Haiduc sai clefți, cum îi numiaii 'Turcil, când se revoltaă. S'aă sfă- 

şiat Românii cu Albanejii până la 1821, când uniţi toţi căpitanii se hotăriră 

in loc de mai multe capitanate se facă unul singur Crestinesc. Când dar ina- 

inte de revoluțiunea Greacă Turcii atingeau privilegiile capitanatelor, capi- 

tanil se resculaii şi se aliaii mai mulți și cu rezistenţa lor, cu devastările ce 

pag. 306) spune că de Ia catastrofa lui Schenderbei (1478) până la 1740 Sultanii nu 

numiră nici un Pașă de origină albaneză nici în Albania. nici în Grecia. La 1740 pen- 

tru prima oară se călcă această regulă şi se numi Paşă al Janine! Albanezul Suleiman 

Arghirocastritul, care între altele prigoni mult și pe Căpitani sai Armatoli. După el 

veni un Turc din Ianina. poreclit Calopașa, şi după acesta fu numit Paşă asupra Al- 

banii, Epirului şi Tesalii Albanezul Curt paşa din Berat (oraş în Albania). Acesta numi 

în locul Căpitanilor Români pe aşa numiții Derren-aga, păzitori al strimtorilor. Arma- 

tolir Români €nsă protostară, și de atunci se începu o luptă neîntreruptă între Arma- 

toli şi Dercen-agale pentru reintrarea. în drepturile lor tradiţionale. Atunci şi Alipaşa, 

care may târziă deveni mare vizir şi satrap al Epirului, luă parte împreună cu Arma- 

tolit în contra Turcilor înrolându-se în trupa lui Căpitan Andruţu Veruşiu Muclană. 

Ali-paşa, atunci era hoţ pe drumul mare. Intr'o luptă cu Turcii Căpitan Andruţu scăpă 

viaţa hoțului Ali, pentru care ma! târzii când deveni vizir, spre recunoştinţă favoriză mult 

pe Odisei Andruţu, fiul Căpitanului Andruţu. Ali-paşa în mare amiciţie fiind cu Arma- 

tolil, ca unul care lupta în rândurile lor în contra Turcilor, rugă pe Căpitanil Ro- 

mâni se mijlocească cum ar şti el ca el se fie numit Dervengi-pașa, adică şeful tu- 

tulor oştirilor destinate pentru paza, strîmtorilor şi pentru combaterea. şi esterminarea 

Armatolilor, promiţându-le că le redă pace şi privilegiile îndată ce va căpăta acest 

post, de la care zicea că era. sigur că ajunge paşă. Toate comunele Rnmâneşii prin 

mijlocirea lui Nuţu Balu- Dima, fruntaşul comunei Brădet (Beaîzzo) din Zagori şi cu 

mare influență pe lângă sublima Poartă, făcură o petiţiune generală la Constantinopoli 

cerând ca Dercengi-pașa pe Ali, care chiar şi fu numit şi în curând ajunse și Paşăal 

Tesalii şi apol satrap al Epirului. Ali-pașa ajuns la scopul săii,'de o camdată nu re- 

stabili pe Armatoli, dar nici nu-l persecută, ci le ceru mal întâiii ajutorul ca să com- 

bată pe rivalii săi paşi Albaneji din Epir spuindu-le că pe urmă îl va restabili pe toți 

la locurile lor. De aceea vedem că în ma! multe lupte ce face cu diferiţi Paşi din Al- 

bania Ta de comandanţi Armatolt Români. Ast-fel în lupta în contra lui Ibraim-paşa, 

din Berat şi în asediul Beratulu! vedem într'o poezie populară grecească (vezi Fauriel, 

val. Il, pag. 4) că iaii parte şi se disting următorii Armatoli Români: Iseu din Dom- 

nița; fiul lut Ghiorgu Grica, Cionga din Xeromer, Gheorghe Varnachioti, fil lui Bu- 

cunală, fraţii Schilodima, Diacu şi Pânurea şi Condoianeșiii, cari cum vom arăta ma! 

încolo sunt Români. Incetul ânsă cu încetul Ali-pașa devenind tare şi mare nu-şi a- 

rătă de odată intenţiunile rele ce nuiria pentru Armatoli, ci începu a-l muta din loc 

pe unii, dându-le capitanate mat.mari şi-l punea în rivalitate cu alţi, până când îl 

- diviză aşa că şi el între el se băteai şi Ali-paşa venind acu în ajutorul unula, acu în 

al altuia îl paraliză de tot. Armatolii multe suferiră din partea lu! Ali-paşa, dar multe su- 

feri şi el de la er, Fiul lur. Nuţu Balu-Dima, Alexi Nuţu, fu mult favorizat de Ali-paşa. 

Brădetu astăzi este aproape grecizat, dabia bătrânii mal vorbesc româneşte.
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faceati, cu ridicări de cadii şi alţi insemnaţi Turci de prin orașele mari, cu 
intveruperile ce aduceai comunicaţiunilor și comerciului, cu oprire de a se 

stringe birul de autorităţile 'Turceşti, cu rechiziţiunile forțate ce făceaă de la 
Crestini şi Turci ete., paraliza totul, şi Turcii erai siliţi se le recunoască ea- 

răși privilegiile de pânăla 1740, de când Pașii Albaneji se incercară a lua privi- 

legiile Românilor; apoi de la 1770, de la nenorocita revoluţiune din Peloponez, 

şi mai cu seamă în timpul lui Ali-paşa, satrapul Epirului, provinciile Româ- 

nești se aflu intr'o perpetuă revoltă şi în completă anarchie faţă cu autori- 

tăţile 'Turceşti, cari atentaiă la drepturile lor seculare călcate în picioare. De 
aceea Pouqueville, care făcea călătoriile sale pe la 1806—1816 prin provin- 

ciile Româneşti, spune că intră în ţara anarchi:, unde pe lângă Turci şi rasa 

lui Cain invidiază starea prosperă a lui Avel (a Românilor cioban)), şi în loc 

să-i imiteze, zice Pouqueville, preferă norocul brigantagiulul inaintea vieței 

onorabile de cultivatori de pământ (voyage, ediţ. II, vol. II, pag. 375). Pro- 

vincia Vallu din Acamania în acele timpuri de anarchie i-se păru locuită de 

un popor semi-barbar, (voyage, ediţia a II, vol. III, pag. 496). Vorbind de 
provincia Ilaşta din nordul Tesalil spre Olimp, în revoltă şi ea unde a fost 

locuită de Români declaraţi de haiduci din partea Turciior, zice (voyage, 
vol. III, pag. 327—328): «La Cachia, descend du mont Flamuristi (Flambu- 

rişii), region sauvage, ă POrient de laquelle commence la contree des Flephta- 
choria, ou villages des Volcurs». 

«Celte contrâe fut longtemps habilce par les chefs de bande, qui ont dis- 

pute jusqu'ă nos jours les armes ă la main les restes d'une libert6 que le sa- 

trape de VEpire leur a ravie. Les 6chos de POlympe redisaient les noms de Ni- 

cola Cojani, que l'Allemagne comptait au nombre de ses majors d'armâe ; de . 

Boucovalas, la terreur des Albanais mahomâtans; de Zidros, qui, pendant 

vingt ans, dâfendit les libertes des chreliens d'Alassona; de 7oscas (Tocica) 
qu'on vit, le fer et le feu ă la main, chasser les Tures de Greveno (Grebeni), 

ville alors florissante; de Curali, qui regnait sur VOlympe; de Blachavas (Bla- 

hava), jadis maitre de Cachia; d'un Macry-Athanasi et de JMacry-Poulios 
(Puliu = pulu), qu'on comparait a Leonidas, et qui moururent pour les sain- 

tes lois de V6âvangile, que celles de Sparie n'6galtrent jamais en morale, ni 

en sublimit6. Cette rgion, qui vit les derniers enfanis de la Thessalie, dont 
la fortune a condamne les gân6reux efforts, est encore habitee par d'auda- 

cieux montagnards, Mais les chants d'Harmodius et d'Aristogiton, qu'on re- 

trouve dans !hymne sauvage de Boucovalas (1), ne frappent plus qu'une terre 

privâe de ses delenseurs, et qui se dâpeuple de jour en jour». Toţi căpitanii 

de mai sus, cari aă luptat cu Turcii, aă fost Români, cum avem se vedem 

mai în colo. Numai Românii se revoltaii, căci până la 1740 aproape numai 

ei eraii nesupăraţi de Turci, pe când cei lalţi creștini suferiaii mil și mii de 

(1) Pouqueville spune în notă că Bucurală ajunse malor în serviciul rusesc şi muri 

la Ierusalim. Vezi cântecul lui Bucurală în Passov, pag. 6 şi 7,
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nenorociri din partea 'Turcilor, precum am văqut la începutul acestui capitol 
din citațiunea Dlui "A pafizvrv6s, şi revoliele eraii din cauză că Turcii vroia 
se le ia aceste privilegii. Pouqueville mai încolo (la pagina 434) zice : J'ai 
nomme€ quelques-uns des Klephtes de Cachia et de M/alacassis, pour faire con- 
naitre, par des exemples mâmorables, ce qu'on pourrait espârer des 'Thessa- 
liens montagnards. La bravoure de ces capitaines, dont Jai 6t€ temoin ocu- 
laire, suifirait seule, ă d6faut de histoire, pour prouver Vintrepidite de ces 
hommes, dont le caraclere tranche d'une manicre absolue avec celui des ha- 
bitants de la plaine (1). Ainsi ă cot6 des chânes robustes qui bravent les-tem- 
pâles, croissent d'humbles rosiers, ou des arbustes utiles et agrâables par les 
fleurs et les (ruits quvils donnent chaque annâe. Les paysans du bord du Pa- 
mise et de l'Enip6e (riuri în cămpiile Tesalii) sont ces plantes prâcieuses qui 
produisent sans cesse de nouveaux irâsors. Douts de peu d'6nergie, grands, 
bien faits, propres dans la simplicit6 de leurs v6temen!s, prevenants et hospita- 
liers, ils passeraient volontiers leur vie dans Poisivite et les plaisirs, auxquels: 
ils sont enelins. IIs aimeraient le luxe des vâtements ; mais pense-t-on aux re- 
cherches de la vie, quand on possede ă peine le nâcessaire ? Altachâs ă la 
gl&be, courbes sur le soc, occupes â travailler pour des maitres avides, s'ils 
6levent les yeux au ciel, c'est afin de lui demander les pluies f&condatrices 
des moissons, dont les produits servent ă les râdimer des tributs qui les ac- 
cablent. Malgre cet 6tat d'oppression, jamais on n'entend sortir de leurs bou- 
ches de plaintes ni de murinures; on ne remarque en eux aucune inqui6- 
tude, aucune arrisre-pens6e; et sujeis aussi bons que dociles, il ne fau- . 
drait, pour râpandre le bonheur parmi eux, qu'cire €quitables â leur 6garde. 
Ear la pag. 431 făcând comparaţiune între Grecii cari locuese cămpiile şi 

- Românii cari locuese munţii Tesalii, Pouqueville zice : «..formant, comme 
autre fois, deux peuples diffrents suivant les localit6s....L*habitant des mon- 
tagnes repousse encore les dieux 6trangers et les usurpateurs, tahdis que les 
laboureurs de la plaine, accueillant toutes les fables, craiguent jusqu'aux sor- 
ciers el aux revenanis, qui ne sont formidables que chez les peuples plong6s 
dans la barbarie». La pag. 432 vorbind de Grecii locuitori ai J/agnesiei din 
Tesalia, zice : «Le Magnâte, moins audacieux (que Vhabitant des borâs du 
golfe P6lasgique, despre care vorbi puţin mai sus la aceași pagină), mais 
brave, en obliant Ia liberts, s'est consacre ă d'utiles occupations. Si quelques 
uns de ses enfants se joignent parfois aux bandes des klephles de POrlhrys 
ct du Pinde, c'est plutât. par erreur que par instinct naturel». (2) Ear la 

(1) În Tesalia cămpiile sunt locuite de Greci agricultori, pe când munţii jur împre- 
jur sunt locuiţi de Românl. 

(2) La pagina 433 Pouqueville spune despre Magneţi: Ils aiment les armes, mais 
pour escorter des processions, pour brâler de la poudre ă occasion des feles patro- 
nales etc>. Nu-i aşa cu Românii din Feree (Veleştin) şi cu cel din spre Zeituni (Lamia) : 
Mais vers Pheres, parmi les habitants de Lamia et de Pagase, le poignară et le pistolet 

ensanglantent pariois les r&unions populaires ; et les noces de plus d'une moderne The
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pag. 405 zice : «.... Sperchius (rii in Tesalia), qui prend ses sources dans 

les glaciers du mont Qeta. Les centaures modernes de celte conirte et du 

Pelion, connus sous l'injurieuse dânominalion de klephtes ou brigands, ha- 

bitent ces escarpemenis toujours propices ă la libert6 des opprimâs, qui y 

bravent les efloris de leurs tyrans, depuis que la Grece requt successivement 
le, jouz des Romains, des Crois6s et des 'Tures». Centaurii moderni de pe 
munţii Pelion, Orthrys (zis Gura sai Voluţă de Români) şi Octa (numit Arin 

sai „nin de Românii cari il locuesc) sint Români, Eată ce zice Pouque- 
ville la voi. 1V, pag. 56 din același op cilat mai sus despre Românii din Oeta, 

cari in revoltă şi ei fură declaraţi briganzi : «Les 6tages des sapins qui termi- 

nent au nord l'horizon d'Artotina, indiquent la region hyâmale du mont Qeta, 
appelâe maintenant Zânas et coli (plasă) des voleurs, ou Klephta-choria. Cet 

enclave, compos6 de quatre villages (1) habites par des familles de race dori- 

enne, parlant un idiome di/fercut des autres Grecs, est situ€ dans un lieu tel- 
lement rude et escarpt, que les montagnards qui y vivent retranchâs n'ont eu- 

core pu îlre subjugucs par les Tures», De la aceşti Dorienă eşiră doi eroi în 
revoluțiunea greacă, unul din Juşuniţa numită Iduuse Diacu, ear cel lalt 
numit Xzzhzoo-Aruas sati Faadaoo-Aiuos, adecă Scâlţu-Dima saă Dimu, Fili- 

mon (III, pag. 73) spuind că acest din urmă era din Doridu, unde sunt ră 

Bhaoyâpta (satele Românești, Filimon, III, pag. 10) adaugă că avea o [isio- 
nomie de faţă monstruoasă din cauză că trăsăturile feţei lui eraă cu totul 

sălbatece şi estravagante, și că era foarte urit la faţă, dar patriot bun, viteaz 

„Și grav şi prudent. Scălțu şi Scălțiat la Macedoromâni este porecla care se 

polriveşte tocmai unei ast-fel de feţe, prin urmare ori cine înţelege ce fel de 

Dorian a lost acest Scâlţu- Dima şi Tănase- Diacu din Jușunita într'o plasa 

numită Boyopâgta —sate Românești. 
Românii se afla în completă anarchie faţă cu autorităţile Turceșii şi mai 

cu s6mă cu Ali-pașa, când Pouqueville vizita locurile lor. Poate provinciile lor 

erai pline de bande ârmate, ca să se apere de bandele de tâlhari ale lui Iusut 

Arapul (2) Iratele şi însărcinatul lui Ali-paşa ca se estermineze pe Armalolit 

Română, cărora le luă privilegiile. De aceea ocupaţiunile industriale pacinice 
ale Românilor şi comereiul lor erau întrerupte și toți. Românil eraă înarmaţi. 

Ciobanii, zice Pouqueville (voyage, a II eaiţie, vol. II, pag. 385) : <Semblables 

â des statues, les bergers passent en pied ces longues veillâes, cachant sous 

tis suscitent des rixes meuririăres entre les Centaures et les Lapithes de cette contre». 

Aceste le spune Pouqueville ca se arăte diforința cu cel din muntele Ossa «qui deposent 

les armes, afin de se prendre aux cheveuz, et de s'egratigner comme des fenimes quand îls 

ont des quevelles & rider.» Despre origina locuitorilor din Veleștin ((bgai) de unde a eșit 

martirul Riga Velestinliu, vorbim alurea. 

(1) Ces villages sont, deux heures et demi N. de la source du Câphise, Leveaâiti, 
Skya, Mousounitza (se zice Muşuniţa de Românii locuitori), et Arachnia, population 

inconnue. 
(2) Acesta. scotea ficatul din om viă, şi-l mânca crud (Pouqueville, voyage, II, eai- 

ţie, voi. III, pag. 453).
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leurs capes &paisses les fusils et les pistolrts, dont ils sont armâs, et poussant 

de temps en temps des cris pour tenir leurs chiens en alarmes. Ils ont aussi des 

signaux pour communicuer d'une bergerie a laulre l'avis de quelque danger 
exlraordinaire, tel que V'approche des brigands Arnaoutes, ou tout aulre 6vene- 

ment. Alors la tribu entiâre se saisit des postes convenus pour combatire len- 

nemi et râpandre au loin l'avis de dangers»>. Tot în anarchie găseşte Pougque- 

ville (voyage, vol. II, pag. 378—379 și 380) şi pe Fărzeroţii de pe munţii Căr- 

penişăii (Ebgoravia, lângă Aspropotam) trăind subt arme îatr'un mod sălbatee 

din cauza lui Ali-paşa : <LeS Furytanes... n'ont aucun lrait de ressemblance 

avec les Grecs, ni avec les Sehypetars.... c'est dans cet 6tat d'anarchie et de 
malheur que vivent les faibles hordes du Palaco-Chori (este tot Eurytenia). 
Ear la pag 378 jos şi 379 sus: «Ce canton solitaire et sauvage..., possede 

encore une population €trangâre ă la Greâce par ses moeurs el son langage». 

'Tot din acestă cauză Pouqneville spune despre locuitorii comunei Româneşti 

Giurgea din Aspropotam : «les montagnards, qui sont tous bergers, ont la 

_ r&pultation meril6e d'âtre les brigands les plus f6roces de celte contrâe». (vo- 

yage, ediţia a II, vol. II, pag. 8373). Acelaşi lucru spune și despre locuitorii co- 

munei Cornu (zis de Greci Ipaw4), pe cari îl găsi desperaţi pe atunci «feroces 

el ă demi-saurages» (pag. 376). Nu puteai: să fie altfel, dacă Iusuf Arapul, cu 
bandele tălhare de Albaneji 'Turci, prădaii totul şi tăiaii nasurile şi urechile. 

creştinilor şi scoteau ficaţii de la oamenii vii şi-i mâncaii cruzi, Pouqueville, 

care vedea pe Armatoli, în luptă cu Albanejii, îmbrăcaţi și ei cu fustanela ar- 

năuțcască, ca să nu fie recunoscuţi şi se surprindă la lupte pe Albaneji, de 

multe ori îi ia drept Albaneji creştini sai Greci, și de aeeeu spune undeva 
(voyage, II ediie, vol. IV, pag. 39) că sunt <un melange de Grecs et de Schy- 

pâtars chrâtiens, connaiesant les dâfil6s et les plateaux des montagnes» şi apoi 

ne dă ca esemplu la pag. 39 pe: Iiristu Vlahu şi pe Bucuvală : «dont Bou- 

covalas, Christo- Vlachos, et plusieurs autres, sont les coryphâes et les heros». 

Pe armatoli în acele timpuri de anarchie eată cum îi descrie Pouqueville (vo- 
yase, ediţ. II, vol. IV, pag. 38 şi 39) : Habitues aux privalions, endureis aux 

fatigues, sans palrie au milieu de leur pays, exil6s au sein de leur lerre na- 

tale, les Armalolis s'elancent dans la carricre du brigandage avec une audace 

digne d'une meilleure cause.,.. 

«Les nuils obscures ou orageuses, losqui'ils ne les emploient pas ă des mar- 

ches forces, sont les seuls moments de repos pour eux. Ils dorment alors au 

bruit des torrents, couchâs sur des tas de branchage, dont ils font un lit pour 

s'6lever au-dessus de Vhumidile, couverts de leurs sayons de poil de ch&- 

vre, qui sont impânâtrables & la pluie. Des rouleaux de loile goudron- 
n6e leur servent â envelopper leurs armes, leurs munitions, et le pain dont 

ils se nourissent. Comme ils ont sous la main les troupeaux des Valaques, ils 

achâtent d'eux du laitage et des agneaux (1) ete.» Aiurea Pouqueville (vol, Îl, 

(1) Nu eraii hoţi, şi de aceea cumpăra de la fraţil lor pe car! î! apăraii.
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pag. 387, edit. a II, tot din voyage) spune : «les Valaques se tiennent, ă leur 

lour, spectaleurs neutres entre les Schypâlars et les Klephtes, auxquels ils 

fournissent des vivres, et dont ils soiznent les bless6s». Pouqueville aici spune 

că ciobanii valahi se ţin neutri, dându-le proviziuni şi căutând pe răniţi. 
Neulri erati în aparență, căci acei Clefţi revoltați erai din ei şi din ei se re- 

crutaii, și când dădeau proviziuni dădeaă la al lor, și nu căutaă răniți de cât 

rude earăși de ale lor. , | " 

«Les Valaques, zice Pouqueville (voyage, vol. II, pag. 209, I ediţie) for- 

ment constamment un parti national uni dint6râis»., 

Cărţile lui Pouqueville sunt pline de tot felul de suferinţe ce aă îndurat Ar- 

matolii şi de necontenitele lupte ce făceaă cu oștirile Turceşii, cari îl tratai 

ca pe nişte tâlhari. Luplele lor peniru mănţinerea privilegiilor, biografiile lor, 

şi cântecele populare, cari ilustrară eroismul lor, le espunem pe larg aiurea ; 

aici ca să revenim de vnde am plecat, trebue să spunem că Turcii în- 

cepură a atenta la independenţa seculară a Românilor, cum începură Ve- 

nețienii de a slăbi și a-şi perde posesiunile lor din Grecia. Pouqueville (voyage 

ediţ. II, vol. IV, pag. 246) zice în această privinţă : «Les Venitiens ayant 

perdu ă cetie 6poque (adecă la 1716) ce qui leur restait de possession dans 

la Grece, la Porte crut pouvoir cesser de feindre et attaquer les „irmatolis 

qu'elle avait trait&s jusqu'alors avec mânagement.> Românii luptară necontenit 

de la această epocă până puţin aproape înainte de 1820, și făcură minuni de 

vitejie printrun num&r mare de căpitani ilustri prin acele locuri, căntaţi încă 

şi astă- di în cântecele populare atât în limba Greacă cât şi în cea Macedo- 

română, dar nu reuşiră, căci luptaă cu forțe neegale cu ale inimicilorii, cari 

incomparabil erai şi mai numeroși și aveai şi arme și toate cele necesare 

penru resboaie în abondenţă de la un imperiă mare pe atunci, ca imperiul 

Otoman. Ali-paşa devenit satrapul Epirului şi aproape atât de tare ca şi Sul- 

tanul, căci avea subt el toală Albania şi Grecia, lipirul, Tesalia şi jumătate 

din Macedonia, şi la aceasta ajunse prin mijlocirea Românilor, cu cari la în- 

cepută luptă în contra 'Turcilor, şi cărora le promise că odată el ajuns Pașă, 

are săle recunoască drepturile lor seculare de independenţă atacate de Turci, 

Alipașa, zicem, desbinânau-i şi puindu-i în rivalitate pe unii cu alţii, reuși 

a-i combate mai ușor pe unii prin alţii şi a-i desorganiza și a dispune de ei 

cum vroia el. 
Mulţi dintre Căpilanii Romani, când după lupte înverşunate cu Turcii nu 

mai puteai rezista, se relrăgeaii cu [amiliile lor şi cu mare parle din soldaţii 

lor şi cu familiile lor în insulele Ioniane, la Parga și Preveza, cari erai subt 

Veneţieni, şi când găsiaă ocaziune favorabilă ear reveniai şi reincepeai 

luptele. Aceasta este cauza pentru care găsim și astă-zi în acele insule multe 

nume Româneşti de familii aşezate acolo, cari nu se mal reintoarseră în pa- 

triile tor. Mulţi căpitani își făcură și case acolo, şi Perevos ne spune ( Ioopix 

705 Spohicv mai Ilăpyas, vol. II, pag. 10, nota 1): «Sa conservă și până as- 

tă-ză case proprietate ale căpitanilor Bucuzală, Caraiscu, Andruţu, Varna-
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chtoti, Strat, în Parga, Itaca şi Preveza.» Multi dintre Căpitan perdându-și 
definitiv capitanatul lor veniai în Valachia şi Moldova, și aci intra în ser- 

viciulu Domnilor Români comandând oștirea zisă arnăuţească, care nu era 

compusă de cât de soldaţi Macedoromâni, resturi din oştirile, eu cari luptaă 

în contra Turcilor. Căpitanii în România se dădeau de Grec! în acele tim- 

puri, în care Românul în România era umilit, ear Românii vădându-i imbră- 

caţi cu fustanelă, îi numiaii Arncduți. Unul din aceşti Arnăuţi, comandantul 

oştirilor lui Ipsilante în revoluțiunea de la 1821 în România, a fost aşa nu- 

mitulă Căpitan Gheorgachi Olimpiotul, originar din comuna Românească 

Vlaho-Livade de pe Olimp. Gudas ne spune despre el (vol. 5, pag. 399) că 

era din familia unor vestiți armatoli de pe Olimp, numiţi Lazeșiii, şi că 

mumâă-sa se numila Niculeta. Eată ce spune Pouqueville (Hist. de la r6gen. 

de la Grâce, vol. II, pag. 355, nota 1): «Oa ne s'âtonnera pas de voir des 

palicares de Colocotroni en Valachie, iandis que leur capitaine se trouvait en 

“Morse, quand on saura que les milices greeques au service des hospodars 

6laien! lires en grande parlie des corjps d'armalolis de la Ilellade». Arma- 

tolii Români și milițiile lor, când erai în resboiă cu 'Purcii Albaneji, se îm- 

brăcai şi ei cu costumul Arnăuţesc, costum adoptat și de briganzi până şi în 

ziua de astăzi. De aceea străinii v&zându-i ast-fel îmbrăcaţi îl luau sai de 

Albaneji, sau dacă şliau că erai creștini, îi credeati Cireci, căci . despre esis- 

tența Românilorii puţini din ei ştiau pe atunci. Pouqueville, care şi el vă- 

zându-! ast-lel îmbrăcaţi, nu-i distinge şi-i ia de Greci, vorbind despre 

străinii veniţi în Grecia în timpul revoluţiunei grecești de la 1821, cari nu 

mai cunoștea pe descendenţii Grecilor vechi, zice : (regensr. vol. III, p. 437): 

«Comment reconnailre les descendanis des Hellenes sous le costume d'une 

foule de brigands?» Tot așa şi cu Armatolii Români şi milițiile lor. 

“Trebue se spunem aici că pe lângă căpitani în revoltă în contra Tureilor 

găsim şi mulţi alți Români munteni bogaţi, cari nefiind căpitani, se făcură 

căpitani din cauză că vreun Paşă sau vre un Beiii mare “Pure atentă la o- 

noarea, averea saă viața lor. Ast-fel Caciandoni cu fraţii săi Lepentoti şi 

Ilaştoti ajunseră Căpitani sau Haiduci, fiind că Alipaşa le luă mai multe 
mil de oi (1). Asemenea ani Părmac (Kazirăv 'loiwms Panuirns), un 

(1) D. "Agadavzvos (pcovoyeazia fs "Ilasizoy, vol. 1, pag. 283, nota. (a) spre fine) spune 
următoarele despre Caciandoni : Atyezat ds 6 Razauvztvns Esye mazipa Ph apozolpava, 

0ătwos Thy zotuevriv meptovaiay așriozasiv 6 "Ars ete. == Se zice că Caclandoni avu de tată 
un cioban Român, a cărul avere pastorară I-o răpi Ali ete. Bogăția Românilor din 

peninsula Balcanică, mal cu seamă a Megalo-Vlahiţilor, în turme și în ban! este ves- 

tită. In Robert Roesler (Românische Sludien, Leipzig 1871, pag. 109, nota 1) cetim ur- 

mătoarea citaţiune, relativă la Meyzin Băzyiz din Tesalia credem în partea, olimpică 
din spre Salonic: <invasit regionem opulentam, Flachiam, dictam, non multum a Thes- 

salonica distantem, in qua rebelles aliquo! occidit abundanliamque necessariorum plus 

quam revehere sui potuissent, invenit>, La această bogăţie credem că făcea aluziune 

Henri de Flandre continuatorul împăratului Balduin, când Burilă, nepotul şi succesorul
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Român care avea peste 12 :nii de oi, mai multe sute de erghelii de epe și cai, 

cirezi de boi și bogății alte așu de mulie, în cât se dicea că avea şi leagăne 

de argint pentru copii, căzut în disgraţia lui Alipaşa care îi confiscă totul, se 

făcu Căpitan mare şi vestit în Epie şi Tesalia, şi de acolo veni în România şi 

intră și el intre Fteriştix revoluţiunei Greceşti și lupă în România în contra 
Turcilor subt Ipsilante împreună cu căpitan Gheorgachi Olimpiotul. In revo- 

luţiunea greacă din România subt Ipsilante aceşti do! căpilani jucară rolul cel 

mal însemnat. Jurământul sacru de elerişti ce făcură îi puse în neînțelegere cu 

Tudor Vladimirescu, care neînțelegere aduse mortea eroului Român şi mârtea 
tragică a lui Gheorgachi Olimpiotul, care s'a aruncat în aer de un butoiă de 

praf cu clopolniţa de la Monastirea Secu, si moarlea cu torlure şi a lui Făz- 

mac în Constantinopoli. Vestita căntăreaţă Română, Domnișoara Zeodorini, 
este din familia lui ani Făirmac. 

Câteva detaliuri ce ne dă Ami DBouc despre armatolul Dimu Lazu de pe 

Olimp, care a continua! a-şi mănţinea capitanatul și după revoluțiunea greacă, 

vor pune pe celitor în poziţiune de a-şi face o idee aproape completă despre 

armatolii de dinaintea revoluliunei grecești. Greșeşte Imi DBouc la cele ce 
vom cila din el numai în acâsla, că «Îrmatolii saă Căpilanii nu erai guver- 
naţi nici de archierei nici de cogiabaşi (primarii comunelor), ear alegerea 

Capilanului de soldaţii sti se făcea numai la cazuri de mari pericule când 

capitanul ereditar era neespert poate încă în ale resboiului ; dar și alunci a- 

legerea nu se făcea de soldați, ci numai de căpitani între ei, când eraă adu- 

naţi mai mulți din diferite provincii, plăşi saii comune și făceaă ligă. Numai 

acel căpitani erai une ori subt ordinele cogabasilor, cari erai chemaţi a- 

lui foniță Asan, veni la el se-t ceară ajutorul pentru a-și căpăta domnia şi Ileuri pro- 

inițendu-i de nevastă pe fiică sa îl zise: Esclas, je vous doins me fille par tel ma- 

piere ke Dex vous en laist joir; et vous otroi aveoc, toute le conqueste ke nous a- 

vons faite ichi, par tel maniere ke vous en serâs mes hom el m'en sicrvires. Et 

si vous otroi avoce Blakie-le-Grant, dont je vous ferai segnour, si Diu plaist ct jou 

vif>, adecă «Esclas (Sclavunule), vă dati pe fiică mea cu condiţiunea ca Dumnezeă 

se vă lase se v& bucurați de ea; şi împreună cu ea vă eedez toată cucerirea ce am 

făcut aci cu condiţiunea se fiți omul mei şi se mă serviţi. Şi.apol pe lângă aceasta 

vă cedez Vulachia-Mlare, peste care vă voii face Domn, dacă vrea Dumnezei şi dacă 

trăese» (vezi Geofioi de Ville-Ilardouin, conquste de Constantinople, III, &dition, Paris, 

1852, pag. 332, $ 518). Jeni de Flandre din toate ţările din Orient ţară mal bogată 

de cât Megalo-Vlahia din Tesalia nu găsi ca se promită ca zestre viitorului stă ginere, 
Și in adevtr din toate neamurile din peninsula Balcanică poporul Românesc stă cel mal 
bine materialiceşte. Cerşetor Român nu s'a pomenit nici odată în peninsula Balcanică, 

In ceea ce priveşte instrucțiunea nu se găsește Român cure se nu ştie se cetească, 

se scrie şi se socotească. Numa! Românii Fărşeroți nomazi fac escepţiune de la a- 

ceastă regulă, cu toate că şi ei de la un timp ai început a avea profesori cu ci şi a 

învăţa. Sulfaţii, ca Fărşeroţii, și ei remasară înapol în această privinţă, dar neconteni- 
tele reshoale nu le permiseră a se ocupa cu cartea. Dar cum se înveţe carte Fărşe- 

roții nomazi în limba greacă, pe care nu o înțeleg şi de care p'aii trebuinţă în Alba- 
pia ? De când cu întroducerea limbel române, începură şi er a avea profesori Români.
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nume în altă provincie ca se o apere de hoți. Căpitanii în timp de pace tre- 

buia se împlinescă formalitatea tradiţională de recunoaştere din partea aulo- 

rităţii. Eată dar ce zice Ami Bou6 (La Turquie d'Europe, vol. II, pag, 195— 
196) despre „Armatoli saă Căpitan! : « Les Armatoles chrâtiens de VEpire, des 

montagnes du Pinde, d'Agrapha, de Carpanitza et de VOlympe consislaient 
en iroupes irrgulicres ou milices commandâes par des capilaines 6lus par 
leurs soida!s, et. gouvernâs par des Kodjabaschi et des evâques, sous la sur- 

veillance de cadis tures. Ils furent organis6s, et leurs privilâges reconnus a- 

vant la conquâte de Constantinopole, et les Tures voulaient empâcher par 

eux les Albanais de dâvaster la Grăce et la More. Pour fortifivr ce cordon 
militaire du cât6 du N., on fit venir des Ottomans d'lkonium, et on les 6tablit 

en colonies au N—0O etâ l' E. de /Olympe». ” 
«Plusieurs chefs d'Armatoles se sont distingu6s et vivent encore dans la 

mâmoire de leurs compalriotes, tels que Nicolas de Kojani, Jlacri-Poulios 

de Greveno, Andrislos de Preveza (acesta este Andruţu Veruşhu poreclit Alo- 

ceanu), Anagnostis IKanouros (acesta este Cunaros, cumnatul armatolului 

Puliu (=paiu), zis şi Pulopulos, din Cărpeniştu de la Agrafa), Loumbros 

Katzianis (Lambru Cackoni), Stathas (acesta este Jani a lui State, cumnatul 

lui Jani Bucuvală din Secăreţ), Hyscos de Karpenitza (acesta este Audrei Ca- 

raiscu Bacola), le Zinzar Cach- Antoni (Cacandoni, din familia vechie a lui 

Cronga Cara-'Tolia), sous Ali-Pascha; son protopalicare Zongas (Cionga, nepo- 

tul lui Cacrandoni(1), Bha-yoroâ-uas, vezi Passov, pag. 183, cântecul CCĂLVIII) 

sous les (irees, ete. Dans la guerre grecque, ils ont encore jou€ les rdles les 
plus imporlanis, et maint chef de brigands est devenu gântral distinguc. On 

voit encore ă prâseni, en Grâce, des chefs de bande qui sont tan!ât chevaliers 

errants et tantt capituines soumis au roi. Ainsi un certain Nicolesko avait 

6!6 expuls€ de Grece comme chel de Klephies, et avait €!6 exil€  Andrino- 
ple ; mais en Jouillet 1838 il 6tait de nouveau capilaine du vizir de Janina, et 

il espsrait bientOt repasser en Grece et recevoir son pardon, risque ă recom- 

mencer plus tard ses courses vagabondes avec d'autres amaleurs». 

«Depuis la guerre avec les Grees, les 'Pures sont devenus tr&s mâfiants con- 

ire les Armaloles, et ont tâche de aiminuer leur pouvoir, en prenan! pour 

prâtexte plausible qne les solda!s des capilaines devenaien: souvent Hlephtes 

cu brigants. D'ailleurs Je royaume grec comprend maintenant le plus grand 

nombre des Armatoles, cui, du temps de Soliman-le-Magnifique, 6taient au 

nombre de quatorze. IYune autre part les Valaques du Pinde et de la Grâce 
ne paraissent avoir commence ă tre Armatoles que depuis Ali-Pascha et la 

guerre grecque. (Aici se înşeală autorul în ceea ce privește Armatolii de la 

Pina. Din numele Capitanilor şi Armatolilor din lista de mai jos și diu no- 

tițele scurte ce dăm despre ei se va vedea contrariul de ceea ce zice Ami 

Bouâ)». 

(1) Pouqueville, Hist. de la regen, vol, III, pag. 482..
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«Ou trouve encore ă mentionner les Armatoles de !'Olympe avec le Capitai- 
ne Dimo (acest Dimu este Dimu Lazu dia Vlaho-Livade, comună Românscă 

pe Olimp. Vezi Gudas, vol. V, pag. 399. Lazeştii Zolia și Dimu luară parte ac- 
livă şi in revoluliunea greacă, (vezi Gudas, vol. VIII, pag. 400 jos) râsidant 

ă IKaria, et ceux des montagnes appartenaut aux Tures, uu N. d'Agrapha. 
IVYapres Urquhart, le premier peut mettre 500 hommes sur pied, mais il n'en 

a ordinairemen! que 50. Il commande ă 341 familles, resle de 3020 qui existai- 
ent avant la râvolution grecque. Las Palicares employes comme Dervendgis, 

ou gardes des a6[il6s, peuvent âtre, suivant les circonstances, le noyau d'Âr- 

matoles redoutables en temps de guerre ou de bandes de brigands. En 'Thes- 

salie on cite parmi aux les trois chefs: Tsamis, Karatassos el Peribos (Ciamy 

Cara-laşiu este acezași personă, nu doau&; ear Perevos, istoriograful resb6- 

ielor Subaţilor, n'a fost nici odată armatol sai căpitan cu capilunat, ci om 

de arme. Cel ce scrie nceste rânduri cunoscu personal pe Perecos la Alenu 

la 1856. Perevos de şi de origină Român, nu cunoşteu limba românească, şi 

era adept al elenizării Românilor. Mi-a zis că şi el era de neam Române:c 

din Tesalia, fără a-m! spune de unde anume). M. Urqubart a tres bien decril 

la vie homârique et le genre antiqne de ces troupes irrezulitres. Leurs jic- 

phalades ou capitaines sont le facsimile de nos anciens checalicrs, aussi bien 

voleurs de grand chemin qu' intrepides en temps de guerre. Leurs manicres lu- 

mili&res avec tous leurs subordonnes n'empâche pas qu'on ne leur obâisse, : 

mais il faut quelque fois pârorer comme du temps de'la guerre de Troie. 

-Liimportance qu'ils se donnent et leurs airs de hâros de thââtre seraient as- 

sez ridicules, si ordinairement leur belle stature ne se prâlait â ces dâmon- 

sirations orgueilleuses». 

Pouqueville descrie mai poetic pe armatoli. In vol.-Il, pag. 482 din Voyage 

duns la Grice, ediţia II, se exprimă ast-fel : 

«Je me trouvais alors aupres d'un poste de dervendgis chrâlien campâs au 

pied d'un autel rusiique construit en pierres scehes, dans lequel 6tait enca- 

drâe une image de Vierge, protectrice des voyageurs, emblâme qui remplace 

dans les dsfiles du Pine les Hermăs de la Grâce.» Ear la pag 593 : Nous 6- 

tious altendus dans celte hotellerie soiitaire par Lufhym2 Bla-hacas, chef 

des bandes armes de la 'Thessalie, qui 6tait accompugne de Zongos (Ciongyu 
sui Cionga), commandant des Palicares d'Agrapha et de lAchelviis (1)» Eur 
in nota (1) zice: Luthyme DBlachavas, Thessalien d'origine (era din munţii 

Ilușa, locuiţi de Români), apres avoir fait pendant longtemps la uuerre aux 

“Pures, avait dans ce mument profite d'une espece Wurmistice pour reparai- 

tre dans le Pinde, dont Ali pascha lui avait conlie la police. Ceux deux capi- 

taines me comblârent d'amiti, et voulurent ă toute force me râgaler d'un u- 

gneau râti ă la facon des hcros d'Ilombre.> Ear la pagina 485, plecând din Mi- 

lias, care se zice „Amor (măr) de Români, zice : «Les commandants voulurent 

(1) Acheloiis este "Aeă&es, riul şi provincia Românâscă numită Aspropotam,
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me faire escorter par un dâtachement de leurs voleurs, aux orăres du Proto- 

palicare, qui €tait en mâme temps le rapzsode du dâtachement. II accorda sa 

lyre, comme un tambour bande sa caiss2 an moment de se metire en marche 

et on partit en chantanit, en tirant des coups de fușil en signe d'all6gresse, a- 

pres s'âtre fait v6ciproquement tous les souhaits de bon voyage.» Mai multe 

despre viaţa şi faptele armatolilor poale ceti cineva în Fauriel (Chants popu- 

luires de lu Grâse moderne) în vol. |. «preface du traducteur-tditeur.) 
După aceste detaliuri scurte despre originea capitanatelor, căci vorbim 

mult mai pe lar. aiurea, unde espunem şi faptele de arme ale căpitanilor 

atât inainte cât și în revoluţiunea greacă de la 1821, dăm acuma lista pe câ! 

“s'a pulut de complelă de toţi Căpitanii începând de la 1495 şi ajungând până 

la 1821, când se incepe revoluțiunea Greacă. In această listă nu fizurează 

comandanții oştirilor Venețiene, căci pe aceștia în mare parte i-am notat în 

lista de la pag. 81—84%. Observăm că toți Eroii Grecii moderne până la re- 

volațiunea Greacă sunt cuprinși în lista care urmează, şi afară de ei alți 

nu sunt, , 

Ca să se încredințeze celitorul despre romanilatea Căpitanilor din listă, 

înzolim numele fie-cărui Căpitan cu un număr curent, care arată la ce nu- 

măr trebue să se caute probele despre romanitatea fie-căruia, probe pe cari 

le poate afla cetitorul în capitolul care vine imediat după listă. La numele 

fie-cărui Căpitan la partea dreaptă a listei s'a pus și data armatoliei sale sai 

data, în care se menţionează lupte cu 'Tureii. Datele sunt aproximative, 'căci 

Românii n'a ţinut anale despre timpul cât a domnit fie-care Căpitan și des- 

pre faptele lor militare, pe cari cele mai multe le cunoaștem numai din cân- 

tecele populare, și mulţi Căpitani au trecut in domeniul uitării, din cauză că 
sai nu-X a cântat poporul, sai i-a cântat şi cântecele în onoarea lor nu sunt 

încă culese saii și ele sai uitat. Apoi în Turcia unde până astăzi nu se ţin 

“registre de naștere şi de moarte, cei mai mulți nu ştiă nici ei câţi ani ai pre- 

cis, cu atâta mai puţin se ştie anul naşterei unor Căpitani născuţi cu sule de 

ani înaintea lor. De aceea nu trebue să ceară cine-va date precize. Noliţele 

ce dăm despre fie-care Căpitan sunt foarte seurte, căci scopul nostru aici este 

se arătăm mai mult Romanilalea lor şi prin câte-va cuvinte însemnătatea lor 

militară, pentru că tratăm aiurea pe larg despre fie-care din ei. La Căpilanii 

cari ati luat parte în revoluțiunea Greacă, la mulți din ei s'a pus în listă ca 

fine al carierei lor militare anul 1832, când se făcu stabililate în regatul (ire- 
ciei, 6nsă și această dată s'a pus aproximativ, căci mulţi din ei îi vedem și 

nai târzii în lupte cu 'Lurcii prin rescoalele ce fac în provinciile Turcești. Pe 
la finele listei am pus şi un număr de Căpitani, care se iviră din timp în timp 

în revoltă în contra Turcilor și după revoluţiunea Greacă până la 1854 când 

avu lor în Megalo-Vlahia de la Pind o rescoală provocată de guvernul Gre- 

cesc. Aci se termină data Căpitanilor. După această listă urmează o alta, în 

care figurează toți eroii Români din revoluțiunea Greacă de la 1821, eroi cari
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sunt chiar Căpitanii de până atunci şi fiii lor impreună cu soldaţii lor vete- 
rani căliţi şi oțeliti în lupte (1). . 

Probele ce dăm despre romanilatea armatolilor sunt din locul naşterei lor 
sai iai bine a patrii lor, din numele lor Româneşti, pe cari le poate compara 
celitorul cu numele din listele publicate la pag. 21—26 cu espliearile date la 
pag. 26—37 ; apoi cu numele din lista de la pag. 38—12 cu esplicările date 
la pag. 42—81, şi în urmă cu numele din listele de la pag. 87 până la 104 
împreună cu notele. Ca o a treia probă ne-aii servi! menţionările ce se află 
în cărţi tipărite, pe cari le cităm, Autorii Greci au căutat în adâns a-l trece 
de Greci pe toţi Căpitanii, şi când sunt siliți să spună satul de unde era cine- 
va şi din sat s'ar fi cunoscut că a fost Român, recurg la an artificii, care 
constă în aceasta, că-i dau de patrie nu satul, ci provincia, cări! provincii 
însă îi daă numele antic, așa că eroul trebue vrând ne vrând se treacă de 

descendent al (irecilor vechi. De rsemplu: Se ştie că oraşul Cărpenişiă din 

Agrafa este locuit de Români. Un Căpitan născut de Români din Cărpenişiit 
se scrie de autorii Greci moderni că a fost din Esgbravia din provincia 'A- 

“poi saă "Aypata. Lambru Cuctoni, vestit amiral Român în resboatele de 

corsari în contra Turcilor, ne este dat ca Aougn-Boiwtos, adecă Locro Beo- 
țian. Ur învăţat preol Român din Placho-Livade de pe Olimp, numi! Mitro- 

fan Grigoraşiă, ne este dat : Mmepopăvns Tpqopâs 54 Arfwns. adecă din Do- 

dona (MarBaipo K. Ilapaviza, Sysdiasuz, 8 Kowravzwiztha, 1867, pag. 86. 
La această pagină găsim pe un Român numi! Vu Zrușină (= frănghie de păr 
de capră) scris: "IBos Ap6oweoc; ear în Gudas, vol. VII, pag. 322, pe un altu- 
numit Cara-Costa 'Truşină, neţolul lui Gach2 Dălteunu, îl găsim scris Ago- 

strans, si ori-cine ar crede că Aptawos şi Apnoivns nu pot fi alta de cât nume 

greceşti făcute de la 6pisoş=roauă. Zrușină o data făcut Apostms şi Apsswos 
s'a făcut şi Ap6505). Se revenim la părintele Mitrofan Grizorașiă din Vlaho- 

Livade, care ca prin minune s'a transformat în An5âwvaîos = Dodonian. De ce 
]-aă transformat în Dodoniari ? ca se nu se vadă că este Român din Viaho- 
Livade, comună Românească. pe care ei o cred că este vechia A526vm din 
Tesalia, pentru că Omer (Iliada, rapsodia B, versurile 749—751) zice : 

1 A Asa za * a Q o, = . 
<Lovvsdş G'e4 Ibrov apa 6do pai etnos! vize 
«Tg 5"Eufpes Ezovro, pevenrâhano! re Ilezfatici, 

A + De ' 9 pr 

«0: zzţi Aodovyqv Gvspetuzpoy opt Ezra.» 

Tot aşa şi din numele de IlzppaBăs al istoriogratului Sutiuţilor cum se 

cunuască cine-va că a fost de origină Romănească, el care fiind că era adept 

al panelenismului şi al elenizării Românilor ne dă şi pe Suliaţi ca Grei. De 

aceea am avul mare muncă ca se străbatem în ceea ce cu alâtu iseusință aă că- 

utat cu toate chipurile se ascundă autorii Greci moderni, "Poate inlormaliunile ce 

(1) Mulţi Căpitan! Români, ilustraţi în revoluțiunea Greacă, s'ai omis dia lista din- 
tâii şi s'a pus la a doua listă a eroilor de la 1821,
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găsim în Fauriel (Chants populaires de la Girece moderne) despre biografia ar- 

matolilor îi sunt date, după cum el &nsusi o spune (vol Lipag. V; vol. II, p.30, 

311—12), de Greci. Ei bine, despre nică unul din armatoli nu-i s'a spus că a 

fost Român. Fauriel vorbeşte în introducţiunea din vol. |, intitulată : Discours 

Preliminaire despre armatolii Români şi de eroismul lor, și fiind înşelat de 

Greci, crede că vorbeşte despre armatoli Greci descendenți ai eroilor lui Omer. 

Cetitorul ânsă, după ce va celi probele ce aducem în capitolul care urmeză 

imediat după listă, va vedea cum Faurie! şi toată lumea după ce a fost fără 

ştirea sa propagalorul unei muză minciuni istorice unice in analele istorio- 

grafii. După cetirea probelor ce dăm, celitorul, care se interesează de această 

chestiune istorică, poate ceti pe Fauriel şi intra in adevărul adevărat. 

In probele ce dăm ne-am ferit in adâns a spune şi cuvântul nostru, ci ne- 

am mărginit numai în citaţiuni şi in analiza numelor Româneşti. După ce se 

va restabili adevărul prin probele ce dăm, atunci vom avea cuvântul se spu- 

nem şi ce ştim noi Românii despre istoria părinţilor nostri. 

Cetitorii Albaneji se vor mira poate de ce nu dai şi pe Eroii, Albaneji. 

Eroti lor, afară de cei din luptele lui Schenderbei, sunt Dervenagalele şi co- 

mandanţii 'Purci Albaneji, cu cari luptară căpitanii Români atâl inainte cât și 

in revoluțiunea Greacă de la 1821; apoi Neptunii mării, marinarii din insu- 

lele Jdra, Spetes şi Psara. cari uimiră lumea cu eroismul lor. In viaţa şi fap-: 

tele armalolilor atât înainte cât și în revoluțiunea Greacă vorbim pe larg şi 

despre eroii Albaneji și despre origina şi istoria poporului Albanez, către care 

poporul Român din peninsula Balcanică ure o simpatie instinciivă admirând 

cavalerismul militar Albanez, căruia din cauza religiunei ii opune pe al săi 

şi se sfăşiară mult timp între ei, ceea ce nsă nu-i opreşte astăzi a se consi- 

dera ca frați, a se slima reciproc, câci avură multe ocaziuni se se măsoure 

între ei şi se facă cunoştinţa de aproape pe câmpul de onoare şi se se mân- 

dreasca de adversar, şi astăzi regretă şi dau uitării tristul trecut. 

Celitorul credem că a observat deja că pe lângă autorii menţionaţi la nota (*) 

de la pag. 1—3 am mai citat și alţi mulţi netrecuţi acolo. În probele cari 

vin după lista de mai la vale am fost siliţi se mai cităm şi alţii afară de cei 

de mai sus, ca se punem pe celilor în mai de aproape cunoştinţa cu sorgin- 

ţele de unde ne adăpim. Dacă figurează în cea mai mare parie cilațiuni din 

cărți scrise în limba Greacă modernă, cauza este că in autorii moderni Greci 

mai mult găsim cele mai multe informaţiuni despre căpitanii Români. Aulo- 

rilor citați, la priina citaţiune le dăm tiilul cărţii, ediția, numele lor, locul in- 

primării cărţii şi data imprimării ; ear la citaţiunile cari revin des ne mulţu- 

mini a da numele autorului și titlul cărţii, ediţia și pagina. Acuma irecem la 

“listă,
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37. 

(1 
al d 

Mercuriu Buia 

Leca Buia 

Alexi Bula 

Marcu Antoni Buia 

Andrei Buia 

Peiru Buia 

Teodor Buta Griva 

Ghinu Buia Griva 

Pultu Dracu 
Capitan Malamu 

Dionisiu Schilosoful 

Simu Buia Griva 

Apestoli Buia Griva 
Leca Buia Griva 

Gaciuli Trămbu 

Bârcă Ziană Spată 

Sguru Buia Griv 

Policala Spată 

Gulemi Buia Gri 

Liberachi Gherăcarul 1667-94 | 57. 

Loan Lambi 
Anghel Şumilă 

Mristu Dalauritu : 

Moscu Balaurita 

Panu JMeitani 
Micu Curmopo! 
Capitan Liviui 

Capitanii Coloc 

Iani Spată 

Capitan Curma 

Capitan Spânui 

Costa Ravdă 
Nicola Căluţi 

Panu Zidru 

lani Belu -" 
Costa Pală 

Capitan Dugli 
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1495—1562|38. Lambru [ecura . 1737—60 

1510|39. JDitru Zecura : 1787 —60 

1510|40. Caţico-Ianeştii  1787—1832 
1515 |&l. Zaharia Costandara 1730—55 
1517|42. Mristu Buia Grira  1737—70 
1571|43. Dimu Trămbuca - 1740 

158544. Capitan Sturnari  : 1145—70 

1585|45. State Lala-Dimu 1745-—70 
1585|46. Alexi Cara-Chiţu 1745—70 

1585 |47. Iani Condo-lani 1745—70 
1616 |[48. Iani Bucuvală 1745—'70 

1614—1622|49. Capitan Bajdechi  1750—60 
1640|50. Capitan Bizioti  1750—1810 
1640[51, Blahaveștii 1750—1835 

ca 1640/52. Jani Calpuzu 1750—70 

1640| 53. Caleşiii Caltuda : 1750—70 
a 1640|54. Ploru Calţuda -1750—70 

1640|55. Tanase Cara-bela  -1750—70 
va 1640|56. lani Carali 1750 —60 

Capitan Chițu 1750—70 

1667-94|58. Nicola Cojanitul 1750—1800 
Vlahu 1684159. Nicola Gkuvară -1750—70 

1684 | 60. Gheorghe Haiduti 1750—60 
1684|61. Capitan Lanuli 1750—60 

1684|62. Capitan Lapa 1750 
„1684163. Capitan Macri-Puliu 1750 

1685|64. Capitan Macri-Tanase 1750 
otroni 1687 65. Capitan dlândal 1750—80 

„—1832|66. Mitru Mara 1750—80 
1687|67. urristu Milioni 1750—60 
1687|63. Capitan Naca 1750 
1687169. Capitan Nanu 1760—60 
1687|'70.  Hristu Nuiatu 1750—60 
1687|71. Capitan Siru 1750—60 

1700—1750|72. iani al Stati 1750—1810 

1705—1724|73. Panu Ţara | 1750 

1730|'74. Capitan Tocica 1750— 1800 
173275. Alexi Tragudara 1750—60   

) Numele celor mai însemnați căpitani sunt. scrise cu litere mari, ear ale celor de 
ouilea și al treilea rang sunt subliniate cu două şi cu o linie. 

10



146 
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77. 
78. 

- 79, 
80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

„88. 

89, 

90. 

9i. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

"101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 
107. 

108. 
109. 
110. 

1î1. 
112, 
113. 
114, 
115, 
116; 
117, 
118, 

1. CARAGIANI 

Capitan Triţa 1750 

Comna 'Troacă „1750 
Statachi Zaro-Nicu  1750—60 

Fotu Zidru 1750—68 

Capitan Zaharia  1750—99 
Apostoli Buia Griva 1752 
Hondru Mara 1754 

Scântu Bula 1758 
Costa Buia Griva 1760 

Deghiu Buta Griva 1760 

Hristu Bula Griva 1760 

Capitan Ciolac „1760 

Dimitri Ciolacoglu 1760 

Cuţo-Hristu Zaro-Nicu 1760—70 
lani Dragan! 1760 
Capitan Ghiahu 1760—'70 

Lazeștiă 1760—1818 

Capitan Mavromati 1760 

Colea Plăpută 1760-—1800 

Capitan Toliu 1760—1800 
Iani Cacloni Văreolacu 1760 

Vergu Vlaharmata 1160 
ani Bunăhoritul 1760 

Floru Î4tăganea 1760 
Capitan Alexandri 1770—1812 

Capitan Andruţu Veruși1770-79 

Astrapo-lani 1770 
Arapo-Gheorghe 1770 

Tanu Baracura 1770 

Panaloti Benachi  1770—1800 
Sterghiit Bucuvală 1770 

“Alexi Călugărul 1770 

Iani Caraplea 1770 
Capitan Ciulca 1770 
Capitan Costa 1770—90 

Iani Creconi 1770—1800 

Capitan Cucean 1770 

Mitru Dedușiii | 1770 

Iani Diovanioti  -1770—15$32 

Capitan Dimociii 1770 

Deghiu Buta Grivu * 1770 

Hristu Buia Griva : „1770 
Capitan Hroni 1770—90   

119. 
120. 

121, 
122. 

123. 

124. 
125. 

126. 

127. 

128. 
129. 

130. 
131. 

132. 

133. 

134, 

185. 

136. 
137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

142, 
143. 

144, 

145, 
146. 

147. 

148. 

149, 
150, 

151. 

152. 

153. 

15%. 

155, 

156. 

Gheorghe “Lahuri 1770 

Capitan Lambeti 1710 

Iani Lefeaditul 1770 

Hroni Lefeaditul 17170 

Colea Lidorichlotul 1170 

Capitan Lori 1770 

Capitan Manica 1770 
Drosu Jansola 1770 
Nicu Mara-Beliu 1770 

Capitan AMavro-Pultu 1770 

Chiriţi Mihali 1770 

Mitru Mihali 17710—1800 

Ghiorgu Muraitul  1770—90 
Capitan Panalotar 1770—1800 

Gheorghe Pânurea 1770—1832 
Fraţii Piti-Meza  1770—1880 

Capitan Sacu 1770 

Costa Susman 1770 

Capitan Siamuli 1770 

Gheorghe Sigdiţa 1770 
Lambru Casmă Su- 

Valul 17710—1832 

Tanase Vereli 1770—90 

Ilie Vidaviotu 17710—90 

Mitru Vlaho-Wanase 1770—90 

Drosu Zapantiotu 1770—90 

Cuţo-Hristu Zaro-Nicu 1710 
Iani Zaro-Nicu 1770 

Nicola Zaro-Nicu 1770 

Iani Xilichioti 1770—90 

“Capitan Sterghiu 1783 
Ianuţu Condo-Dimu 1787 

Capitan Anagnostara 
1780—1832 

Capitan Belo-lâni 1790? 

Braţu Bucuvală 1790—1810 

Costa Bucavală  1790—1810 

Dimu Bucuvală  1790—1810 
Dimitri Bula Griva (Dracu) 

| 1790—1832 

Gheorghe Buia Griva Dzvingu 
1790—1832 

„ Hristu Bula Griva. :1790—1832
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194. 
195, 

158. Costa Buta Griva (Floru) 

1790—1832 
159. Stavru Bula Griva  1790—1832 
160. zeodor Buia Griva 1790—1832 
161. Alezi Buia Griva (Gardi- 

chYotul) „1790—1832 
162. Fraţii Caciandoni 1790—1815 
163. 7eodor Colocotroni 1790 —1843 
16%. Capitan Caciu-Beliu 1790—1804 
165. Lambru Cacioni  1790—1810 
166. Statachi Caciont  1790—1800 
167. Capitan Calemi 1190 
168. Luca Cahacuda  1790—1815 
169. ciavelaţii 1790—1804 
170. Capitan Coschina  1790—1810 
171 Capitan Cuţu-Nica 1790—1800 
172. Capitan Dipla 1790—1815 
173. Capitan Gavu- 

Sterghiu 1'790--1800 
174. Capitan Ghifiacu 1790 
175. Capitan Gheorgachi 1790 
176, Capitan Goga 1790—1800 
177. Capitan Hristachi  1790—1815 
118. Costa Hristu 1790—1815 
179. Capitan Wepenioti 1790-- 1815 
180. Dimitri Macri 1790-—-1832 
181. Capitan Mănzilă  1790—1800 
182. ani Melru 1790—1821 
183. Mitru Mitală 1790 
184. Capitan Murtu 1790 
185. Hristu Palasca 1790—1822 
186. Dimitri Paliopol 1790—1820 
187. YVelestinliul Riga 1790—1798 
188. Lachioţii şi Şfaenioţii 

din Cretu _—1832 
189. Maniatii — 1832 
190. Armatolii Maniaţi Grigoreunil 

1770 - 1832 
191, Armatolii Maniaţi Turpachi 

1770—1832 
192. Armatolii Maniaţi Mayromiha- 

leştii 1710—1832 
193. Capitan Romfei 1790—1810   

196 

197. 

198. 

199. 
200. 
201. 

202 

203, 

204, 
205. 
206. 

207. 
208. 

209. 
210, 
211, 

212. 

218. 

214, 

215. 

216. 

217. 
218. 

219. 

220. 

221, 

222, 

223. 

224. 

225. 

226. 

227. 

228. 

229 

230. 

231, 

1 
Părintele Samuil  1790—1804 
Costa Selepuşi 1790 
Capitanii Sullaţi  1790—1804 
Nicu Țara "11790—1808 
Hristu Tara 1790—1832 
Capitan Taștula 1790—1810 
Nacu Tea 1790—1815 
Ghiorgu-Tomu 1790—1815 
Capitan Veruşi  1790—1832 
Capitan Vlaho-Gheorgachi 

1790—1815 
Capitan Zaharachi 1790—1810 
Dimă Zerra 
Odiseu Andruţu Veruși 

1800—1825 
Andrei Iscu Bacdla 1800—1844 
Gogu Bacola 1800—1832 
Capitan Barabulea 1800—1821 
Fraţii Bajdechi  1800—1832 
Gheorghe Yarnachioti . E 

-1800—1832.-. 
Capitan Binu 1800—32 
Jani Brâscaă 1800—32 
Costa Cafriţa 1800—10 
Capitan Cara-lanachi 

1800—11 
Gheorghe Caraiscachi E 

1800— 1827 
Capitan Cara-Taşiu . 1800—32 

1790—1814..- 

Clami Cara-Taşiu  1880—32 
Gheorghe Cionga : 1800—32 
Iani Costa 1800—32 
Antoni Cunduşui 1800—32 
Liacu Cutâva 1800— 4 
Liachina Catova 1800—. 4 
Iani Cutulida 1800—32 
Costa Despoti 1800—32 
Capitan Diamândi  1800—32 
Tanase Diacu 1800—214 
Dimu Dracu 1800 - 1827 
Leca Duru 1800—20 
ani Parmachi 1800—21 
Stamuli Gâciă 1800—39
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232, 

233. 

234. 

235. 

236. 
236. 

237. 

238. 

239. 

240. 
241, 
242, 

243, 

244, 

245. 

246. 
247. 

248. 

249, 

250. 

251. 

252, 

253, 
254. 
255, 

255 

256, 

257. 

258 

259. 
260. 
261. 
262. 

263, 
264. 
265, 
266, 

I.  CARAGIANI 

Vangheli Gâciu 1800—32 

Capitan Ghiotu 1803—10 

Fraţii Ghiutaşi 1800— 32 
Capitan Gula 1800— 32 

Gula Draşcu 1880—32 
bis. lani Gusti 1800—14 

Gheorge Hondru 1800 —14 

Căpitan Iani 1800—15 

Mantu Iconomu 1800—21 
ani Lambru 1800—15 

Grigore Liacata  -1800—1826 
Mitru Lhacopol  1800—1829 
Nicola Liacopol 1800—1829 

Capitan Dascalachi  1800—15 

Naşiu Jândal 1800—32 

Gheorghe Olimpiotul 1800—21 

Jani Rangu 1800—32 

Tavase Rasu 1800—32 

Rogopol şi Robo -Ta- 

nase 1800—10 

Părintele Dimitrie 

din San-Marina 1800— 8 

Părintele Tecdor din 
San- Marina 1800—32 

Scâlţu-Dima 1800—32 

Capitan Gula Scâlţu  1800—32 

Capitan Siropol '1800—54 
Nicola Sturnari 1800—26 
bis, Christodol-Magi- 
Petru 1800—54 

Dimu Ţaghila 1800—38 
Del-lani fapu 1800.—20 
Dimitri [apu 1810—54 
Gheorghe Tapu 1810 —27 
Gheorghe Turturi  1800—32 
Joan Velenza 1800—50 
Capitan Vlaho-To- , 

dor 1800—15 

Ianula Ziacă 1800—24 

Teodor Ziacă 1800-— 54 

Capitan Miciu 1809 — 14 

lani Batariă 1810—15 

|267. 

268. 

269. 

269. 

270. 

271. 
272. 

273. 

274. 

215. 
276. 

271. 

  

Armatoliă Caţico- 
laneştii 1800—32 
Capitan Cazaverni 1800—41 

Dimu Celtu 1800 —32 

bis. Papa-Costa Cia- 
măla 1800—32 

Nastase Deghiu 1800—14 

Căpitan Nigoni 1800—21 
Căpitan Draghista  1800—15 

Capitan Mamalin- 

ghidi 1880 — 30 

Capitan Mavromati  1800—i4 

Căpitan Pliacică 1800—10 

Fraţii Puliu 1800—10 
Fraţii Psaro-lani 1800—10 

277. bis. Costa Sadima 1800 — 1826 

278. Fraţii Schilo-Dima  1800—10 
278. bis. Andrei Şiafaca 1800—1827 
279. Capitan Treanca 1800—15 - 

280. Gheorghe Valtinos  1800—32 

281. Capitan Varsami 1080—10 

282. Fraţii Vlahopol 1800—32 
283. Capitan Gheorgachi  1800—25 
284. Nicola Grijioti 1821—32 

285. ani Gura 1800 —1826 

286. Cara-Gheorge Fur- 
chlatul 1800—24 

287. Căpitan Cara-Miciu  1800—54 
288. Căpitan Catarahiă  1800—54 
289. Capitan Caţaros 1825—30 

290. Capitan Coraca 1810 —30 
291. Capitan Cutova 1830—38 

292. Căpitan lanachi 1830—33 

293. Capitan Birbili 1854 
294. Dimu Celiu 1854 

295. Capitan Costareli 1854 

296. Capitan Gagarada „1854 
297. Fraţii Grosu 1854 

298. Sterghiu Pală 1854 

299. Nicola Zambu 1854 

300. Leonida Hagi-Bira 1878—80
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309. Capitan Iani 

Fără dată : 310. Dimă Nasta 
301. Zicu al Bula 311. Căpitan Râpachia 
302. Capitan Cacku-lani 312. >»  Săcăreli 
303. Căpitan Chendru „1818. Capitan Sterghlu 
304. >» Chil-Petra 314. Capitan Trifu 
305. > Ciontu 315. Capitan Viva 
306. Iani Coloveloni „1816, > Zambardunea 
307. Deli-Gheorghi 317. Barzii Armatoli- , 
308. Deli-Hușiu lor 1820—1870 

VII. Probe despre ro manitatea armatolilor din lista capitolului VI 
şi scurte notițe biografice despre ei. 

N. 1. Mercuriu Buia. Era din familia Buteştilor, despre cari vezi pag.'5, 
6, 18. D. Satas CEXmuză âvtu5ora, vol. |, pag. bor, şi nota (1) spune că se 
născu în Nauplia din Peloponez, şi că era fiul Jul Petru sai Teodor Buta. 
Mercuriă Bula la 1495 se duse în Italia cu vre-o trei sute de "voluntari Epi- 
roți ăntâiă în serviciul Veneţienilor şi pe urmă servi sub diferiți principi, şi 
arătă atâtea vitejii în cât deveni un adevărat eroi. El muri în Italia pe la 
1562 şi fu îmormăntat în Trivizo. D. Satas publicând o poemă a lui Giane Co- 
voneil despre vitejiile lui Mercuriu Buba scrisă în grecește ne dă o schiţă bi- 
ograficii culeasă din diferiţi autori Italieni şi Francezi. Poema este publicată . 
în EXyrnă âvsudora ale D-lui Satas, unde se vorbeşte şi de faptele lui Mer- - 
curiu Bula de la pag. be-pu£. Alurea vorbim şi noi.pre larg despre acest e- 
roi Român mulțamindu-ne pentru prezent a trimite la <EXA. âvtz3ora ale 
D-lul Satas, unde cetitorul poate: găsi citați mulţi autori, pe cari îi pâte ceti, 

No. 2. Leca Buva. Rudă cu Mercuriu Bula. Servi şi el subt Veneţieni (Satas, 
EMmză ăvtabora, vol. |, pag. pre). . 

No. 3. Alezi Buta. Rudă cu Mercuriu Bula. Servi şi el subt Veneţieni (Sa- . 
tas EXmnză âvî43.. vol. 1, pag. p7E). 

No. 4 Marcu Antoniu Buta. Rudă cu Mercuriu Buta. Servi și el snbt Ve- 
neţieni (Satas, "EA. âv&z dora, vol. I, pag. por.) 

No. 5. Andrei Buta. Rudă cu Mercuriu Bula. Servi și el împreună cu'Con- 
stantin Buhali sub ducele de Urbin (Satas, 'E)A. âvezdora, vol, I, pag. p1407.). 
Despre Buhali vazi la pag. 48 N. 5 şi la Şfachloţi No. 188. Familia Buteştilor 
cu timpul ia și porecla Griva pe lângă aceea de Buia (Satas, “EA. - dvtz3ora 
vol. I, pag. prat-r46). Un cronicar, pe care îl citeză D. Satas la pag. par nu- 
mesce Albanej! pe Buieşti, lucru care nu ne miră, pentru că toți din tribul 
Românilor numiţi But fiind Fărşeroți, adecă "Apfawrbfhayor, încă şi astăzi se 
numesc 'ApfBavicaig de Greci, precum în România se numesc Ungurenă dese 
ori Românii din Transilvania (veqi la pag. 127, rendurile 25—34). 

No. 6. Petru Buia. Acesta este menţionat cu laude impreună cu unu Hri=.
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că ful de Lepanto la 1571 între flota Turcă şi Venețiană împreună cu alte flote 

or, 
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„e 190: „1. GARAGIANI 
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stodiil, Condo-Cali pentru vitejia ce aii arătat în vestita luptă navală din gol- 

„„ereşline (Apaâavrwvos, Xpov. ris 'Hazigov, vol. |, pag. 212 şi nota (1)). 
s* No. 7 şi 8. Teodor Buta Griva şi Ghinu Buta Griva, fraţi, din familia 

Buieştilor, erai armatoli in Acarnania. Se resculară la 1585 în contra Tur- 

cilor şi Ghinu căzu în luptă, ear Teodor muri în ltaca de răni. In locul Bu- 

Yeștilor fu numit de 'Turci armatol Zrămbuca (Satas, 'EXA. 43. vol. I. pa- 
gina phd—pf'). Despre Trămbuca vezi la No. 43. 

No. 9 și 10. Putiu Dracu și Malamu. Aceştia erai armatoli în Epir, şi se 

" revoltară în contra Turcilor împreună cu Teodor Buia Griva şi cu Ghinu Buia 

Griva la 1585 (Satas. “ENA â&%5. vol. I, pag, pă8). Pula (puiu) este nume 
eseluziv Românesc, precum şi Dracu; deci a fost Român. Puliu Dracu a lost 

Sultat, precum şi Dalamu. şi descendenţii lor se aistinseră în luptele Sulia- 

ților cu 'Purcii și în revoluțiunea greacă (vezi și pag. 19 şi 23, unde unul din 

descendenţii lui Dracu poartă nnmele Seumpu Dracu, Exouzos Apăros), 
Vezi numele Malamau la pag. 92 No. 110 şi Lil. 

No. 1î.. Dionisiu Schilosoful. Era din satul Românesc in Agrafa numit Be- 

zila şi ajunse archiereii la Tricala din Tesalia. Puindu-se în capul armato- 

lilor de la Pind se revoltă în contra Turcilor, dar fu prins, jupit de viii şi pe- 
lea lui umplută cu fân se trimise la Constantinopole împreună cu capul săi 

(Satas, Tovprozp. 'Ed)ăs, pag 210—221. la pag. 215 sus se vorbeşte de Be- 

zila). Schilosof (sxvh6—corwos, filosot cinic) fu poreclit, pentru că era astrolog 
şi ducea o viaţă diogenică. 

No. 12. Simu Buta Griva, fiul lui Teodor Buia Griva, aliat cu Suliaţiy își 

reluă capilanalul părintese din Acarnania luptând în contra căpitanului Zrăm- 

buca, dar acesta recrulând soldaţi de la Valiu învinse şi goni pe Simu în in- 

sula Ioniană Leucada, unde şi muri la 16922, 

No. 13—14 Apostol Buia Griva şi Leca Bula Gritu uciseră pe Găchuli, 

fiul lui Trămbuca, și-și luară capitanatul părintese puind capitan pe Dracu 

Griva; ânsă nu trecu mult şi armatolul Zecura, ginerele lui Găckuly, îl învinse 

şi-i goni earăși, și după multe lupte se învoiră ca să împărțiască intre ei ca- 

pitanatul (Satas, EXA. âvtx5. vol. I, pag. phy”). 

No. 15. Găciuli Trămbuca. Gâciii la Macedoromâni se numeşte ţapul, care 
conduce caprele; Găciuly este diminutiv. Ear cuvântul Trămbuca se zice şi 

Turnibuca. A fost Român. Vezi la pag. 89 No. 211, 217; vezi şi la No. 43 şi 

la No. 14; idem pag. 50. 

No. 16. Bârcă Ziană Spată. Că Spăteştii ai fost Români vezi la pag. 2. Gios. 

Grecii neștiind numele Romăneșii cum se pronunţă scriseră pe Bârcă Ziană 
Mrapreţivns (vezi acest nume la pag. 93 la No 147 şi nota 37 de la pag. 95) 

Bârcă Ziană Spată se turci şi-şi luă feudul părintesc din munţii Himara (A- 
apoepabwa) din Albania. Nobilii Romăni Fărșeroț! din Albania ai fost mulți 

înainte de venirea 'Turcilor, şi la venirea acestora fiind învinşi îşi părăsiră po- 

sesiunile. Mai târziă fiind puși in al'ernativa de a-şi perde feudele lor saă a
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se turci spre a-şi le relua, mulți preferiră a turci pe unul din membrii famjlSfor Să - 
lor ca să-şi recapete posesiunile. Eată ce zice D. Satas (EN. âvtzdora, vplil,. i | 
pag. pror-pat) într'o cronică ce publică : «Dupe ce se turciră Griva și h i 
chezini, Griva se făcu armatol la Xeromer, şi Barchezini la Himara, luându 
feudele părintești; ceea-laltă familie rămâind creștini în insula Cefalonia luati 
o cantitate oare-care de galbeni pe an de la cei turciţi ; mai târzii Griva iri- 
metea galbenii numai la frate-săă Sguru și Barchezini la Policala ; ceea-laltă 
familie se duşmăni, şi Gulemă cu Bula şi cu Spată eşiră și se duseră la Tur- 
cul și luară feudul vărului lor Griva ; dar el mai meşter la arme îl ucise pe 
amândoi și pe (Giulemi îl făcu prizonier; mat tărziu îi fa milă de el şi-l puse 
contra-armatol la Anghelocasiru. Albanejii din Cefalonia eşiră din_ insulă şi 
uciseră pe Griva și puseră pe nepotul săă Apostoli Bula, și Turcul nu priimi 
aceasta, pentru că nu era turcit ; fiul luf Barchezini cu ajutorul Turcului se 
scobori din Himara și luă Xeromerul şi Voniţa, şi tără pe Apostoli, vărul săi 
Murind Barchezini, fiul lui Apostoli, Teodor Griva, luă Voniţa şi Gulemi luă 
Xeromerul şi pe urmă Voniţa şi-l goni. Teodor veni în insulă şi luă feude de 
a senioria din Itaca, și fratele stă Jani..... la resbotul Curciolarilor împreună'cu 
Pimara. Apostoli, fiul lui Teodor, eşi și luă Voniţa şi Xeromerul şi închise pe 
Gulemi în Anghelocastru și-i luă fata cu sila de femee, și Gulemi peste puţin 
muri. Apostoli atunci luă şi feudele socrului stii, și astfel se termină resboiul 
Buieştilor peniru feude». | 

Tot în Satas (“EXA. ăver3ora vol. |, pag. por) cetim că după luarea Pelopo- 
nezului de Turci câţi Stratiojă sai armatoli Albaneşy ati fost în serviciul Ve- 
neţienilor veniră în insula Cefalonia şi Corfu, şi Priaţul le dărui feude să r&- 
mâie în insule spre;pază», ear la pag. prt'—pxăj ne spune din nişte ordonanţe 
ale Dogelui Veneţii Leonardo Loredano că pe la Maie şi Iunie 1502 veniră 
din Peloponez şi din Epir mulţi armatoll și luară feude în insula Corfu în- 
sărcinaji cu paza ei. Intre aceştia se menţionează următorii : 

  

    

Ioan Spală | Costa Zervu 
Dimitrie Plimen (1) Gheorghe Frangult 
Dimitrie Frănghiţa Ioan Stamen (2) 
Gheorghe Stat Ioan Cureșiiă | 
Petru Canali : Andrei Masteși (== Mateşh). 
Nicola Ghiureși Nicola Cruvereșiii, 
Leon Moscari 

(1). Ivuevos= spălat. 
(2) Ezaptyos=obosit. 

Ei serviră sub următorii Capitan! cu corpurile lor : 

Teodor Barchezini Alexi Robotina 

Nicola Mănaia Ghini Reneşi 

Sguru Cangadi Lazar Comj |.
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„- Gheorghe Cureșiu Nicola Căstritu 
Petru Barchezini Gheorghe Maneşi 

Lazar Barchelini Condu Cangaăi 
Anghel Reneși Lazar Barbani 
State Comi Dimitrie Maneși 
Ghini Barchetimi _” Tacob Măzărachi 
Gheorghe Reneşi | -* Gheorghe Carantin 

Teodor Barchetimi. “Ioan Pândi 
Teodor Cangadi Gheorghe Barchetimi. 

Multe din numele de faţă se păsese în lista de la pag. 8t—84. Altele se 

găsesc în listele de la pag. 84—104. Barchetimi (Mzagreriuns serie D. Satas 

în “EA, avexâora, pe când în Ducuments inâdits ete. vol. V, pag. 160 sus este 

scris Barthimi, care în grecește ar fi MzapYbuns) este Bârcă Thimi=— Bârcă 

Fftimi. Eftimie la Macedor. se zice Qdutov sai Qiur. Barchelini este tot de 

la Bârcă, făcut ăntâiă Bărchel, apoi Bârchelin, Bărchelini. 

La fie-care din acești armatoli republica dădu pe lângă altele leafă men- 

suală patru ducați. «Dar şi la Corfu, adaogă D. Satas la pag. pri, se mută o 

ramură din casa Buieştilor. Unul din aceștia, Petru Buia, se distinse împreună 

cu Corfiotul Condu-Cali (1) şi alţi în lupta navală de la Naupact, la care asistă 

împreună cu Cefalonitul Dimăra şi lani Griva Bula. (Vezi şi la No. 6. de mai 

sus). Ramura din Corfu a Buleştilor, înscrisă la 1706 îi în cartea „Nobililor, se 

conservă pănă în secolul prezent». 
Am văzut la pag. 80; 81, 82, 83, 84, 85, 86, că șefii comandanţi al oștiri- 

lor Venețiene din Peloponez, trecuţi ca Albaneji, aă fost Români, şi numele 

lor enşuşi le arată romanitatea. Vedem acuma soartea acelor șefi după luarea 

Peloponezului de Turcă şi mutarea lor în insulele Ioniane. Credem că atât şefi 

cât şi bărbaţii din oştirile lor şi-aduseră acolo şi familiile lor și remaseră a- 

colo. Aceasta este cauza pentru care pănt şi în ziua de astăzi găsim în insulele 

Ioniane un număr foarte mare de nume şi de porecle Romănești, între cari 

Pană, nume naţional la Români, este foarte des, prefăcut de Greci în Ilavâs 

precum toate numele aproape terminate în &. Astfel pe Dimă îl fac Ttiuzs, 
pe Panură, Panurea, Ilavovppâs, pe Muciană, Moutozvâs, Ciură, Ciurea, Toov- 

păş ele. 

No. 17—19. Sguru Buia Griva, Policala Spată, Gulemi Buta Griva. Toţi 

sunt din familia Buieştilor, din care o ramură purta şi porecla de Spată (vezi 

la pag. 6—7, şi în Satas, EX), âvixdora, vol. I, pag. pirat — pl). 

N. 20. Liberachi Gherăcaru. Vezi la No. 21. 

No. 21. Ioan Lambi a fost colonel în armata Venețiană, şi comandantul 

oștirilor din Grecia continentală, cari: erai în alianţă cu Venețienii sai ser- 

ziaă cu soldă. EI, qice Satas după un autor Locatelli (Satas Tovproxp. “EMăs, 

pag. 407—408) a fost un bărbat foarte deștept, bun soldat, viteaz comân- 

(1) Vezi despre acest nume Ia No, 197.
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dant, cunoscend limbele Turcă, Elenă şi Ialiană şi eticheta TPurcească ca u- 
nul care şezu mult timp în Constantinopoli, și era amie intim al lui Liberachi, 
câruia când era în lunţuri în corabia amiralului Capitan-Paşa îi dădu toate 
mijloacele de scăpă. Cine era acest Liberachi 2 El era Maniat dintr'un sat 
numit Gărgăltanu (Lagiyarvo), care însemnează Gătlegiu în dialectul Mace- 
do-român. Intre fii şi fii de [II al lui găsim şi unul numit Benu sat Beni, pe 
care l-aflăm menţionat şi Benachi. In Satas (Tovptozp 'EXăs, pag. 503, nota 1, 
care continuă şi la pag. 504) vedem după informaţiunile date lui de un amic 
al stă numit 'Hâizs Srpobuzos==llie Strâmbu, că familia lui Liberachi locula 
une ori în Gărgălianu, alte ori în Calamata, dar că, era originar de la satul 
Bâdia de la Mâvm de pe la promuntoriul Zenaron, unde am văzut la pag. 17, 
şi nota (3) de la pag, 17—18 că loeuiaii Români. Numele Benu şi Benachi 
din această familie ne arată că aii fost Români. Maniatul Liberachi se numia 
Liberiu Ghcrăcari, care nume Gherăcari credem că este elenisat din Dura= 
cari, augmentativ lui Duru, de unde şi Durachi, pe care îl găsim în familie 
pe la 1790 (0. K. odororpâvne, Arrpmots oopâdrzov zis 'EXA. cois, pag. 11 
sus, ăntăia linie). Liberachi din simplu văslașiu în flota Veneţiană ajunge 
un înspăimăntator corsar inimic al-Turcilor, &nsă în fine fu prins și pus în 
lanţuri în corabia amiralului 'Ture. Fiind revolte de nesupunere în fani, a- 
miralul dându-i mult aur şi oșliri, îl liberă cu condiţiunea se-i supună pe Ma- 
niați şi să fie el numit prinţ al lor. Liberachi nu reuși sai nu-și împlini misiu- 
nea, şi se făcu earăşi corsar furios în contra 'Turcilor, care în fine îl prinseră 
pentru a doua oară. (Satas, Tovpzozp. 'Edd3s, pag. 308—310. Acestea se pe- 
trec la 1684). Liberachi scăpat prin Lambi de pe corabia amiralului face cu- 
noștinţă în Constantinopoli cu o t&nără numită Anastasia, din familia nobilă 
a Buhuşeştilor şi nepoata ex-Domnului Moldovei Duca, cu care se si însoară, 
însă pe care după 20 de zile o părăseşte, şi ea de desperare după puţin timp 
muri, ear el numit prinţ al Maze: cu condiţiunea de a combate pe Veneţieni 
din Grecia plecă la postul săă pe uscat cu cinci mit de Turci subt garanţia 
unui însemnat simpatriot al săi din Constantinopoli numit Cupante (ozn) 
(Satas, 'Tcopzoup, 'E)ds, pag. 382—383).: Liberachi între 1692—94. ajunse 
mare și tare, şi atrase în oștirea Ture6scă mulţi creştini inimică at domniei Ve- 
neţienilor, însă loți armatolii Români din Grecia continentală ai fost cu Ve- 
neţienii. Intre aceştia putem menţiona pe următorii : 

Anghel Şumilă Vlahu, poreclit Balaw. 
Hrisiu Balauritu. vezi la No. 22—96, 
Moscu Balauritu > > > > 

Panu Meitani > 253 
Micu Curmopol ” v Li x > 

Capilan Livini > 3 oo» 97, 

Iani Spată > > >» « 99, 

Capitan Curma >» > > > 30. 

Capitan Spânul > > > > 31,
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Cu Veneţienit erati aliați şi Românit zisi Mortal din Dalmația. Liberachi 
cu oştirile Turceşti și creştine câte putu avea cu el prospera în luptele sale 

şi ajunse triumfă tor până în orașul Cărpenişhii de la Agrafa, unde recrută și 

indigeni şi unde făcu armatol peste Cărpenişiii pe adiutantul săă Costa Ravdă 

(= Costa Rabăă), şi acolo staționând se insură cu o româncă din familia Cânzu, 

familie mare şi însemnată (Satas, Tovpzovp. Ehde, pag. 394—497). Pe când 
dar Liberachi era în Cărpenișiu, Lambi fu trimis de Morozini să-l induplice 

se părăsească pe 'Turci și să se unâscă cu Creștinii pentru isgonirea lor. Li- 

berachi refuză zicând că Venețienii sunt mal r&l stăpâni de cât Turcii şi că 
se teme să nu pățascăceva garantul săi Cupante din Constantinopoli. Liberachi 
avea..cu el pe un duhovnic numit papa Sferghiu, care ţiind cu creştinii fu in- 

termediarul între Lambi şi Liberachi pentru o înţelegere, care avu loc la o 

a doua întâlnire. Turcii din a doua întălnire luară bănueli despre fidelitatea 

lui Liberachi şi vrură să-l otrăvească oferindu-I otravă într'o ceaşcă de cafe; 
el însă înţelese lucrul și refuză, şi găsind ocaziune părăsi pe Turci şi se uni 

cu Lambi, care atunci avea comanda a 4—5 mii de soldaţi în serviciul Ve- 

neţienilor (veqi Satas, Tovpxoxpazovutyn 'Ehds, pag. 407—424). 

Şi Liberachi Gherăcaru sai Durăcaru, şi Cupante simpatriotul sei Ala- 

ntat, și Benu, Beni sai Benachi din familia lut Liberachi din satul Gârgă- 
Tianu, şi capitanii in alianţă cu Venețienii, și Lambi ai fost toți Români. De- 

spre numele Lamb că este Românesc vezi la pag. 45 No. 28. Asemenea pă- 

rintele papa Sterghiu, duhovnicul lui Liberachi, a fost şi el Român, căci nu- 

mele Sterghiu este excluziv purtat numai de Români. Despre numele Sferghiu 

vezi la pag. 29, j) 2. Despre numele Lambi vezi la pag. 65 No. 103; vezi şi 

la Lambeti la No. 120. 

No. 22--26. Anghel Șumilă Vlahu, Hristu Balauritu, Moscu Balaurilu, 

Panu Mextani Micu Curmopol. umilă este numele Șiomu cu sufixul ilă, şi 
în loc de Șiomilă se zice Șiumilă, pentru că o neaccentuat se face u. Nu nu- 
mai numele Românesc Şiumilă, dar şi porecla Vlahu arată că avem a face cu 
un Român. Poetul 'Aprorortime Badawpirns, descenâintele lui Hristu Balau- 

ritu, ne spune (în 'AGavăons Adwos. pag. 163) că acest Hristu Balauritu era 
străbunul s&i, că Moscu era unicul fiă al lui Hristu, şi la pag. 164 că Şumilă 

Vlahu era rudă de aprâpe cu familia Balauriţilor. Prin urmare ai fost Ro- 

mâni (1). Vezi și la No. 274. . | 
No. 25. Despre Panu Aeitani D. Satas ne spune (Satas, Toopronp. "EXăs 

pag. 313) că era din comuna Catuna din Acarnania. Ear Pouqueville (voyage, 
vol. III, pag. 247) zice espres despre Catuna sai Plahocatuna : Colonie des 

- Valagues Bomiens, adecă a Românilor But. Panu Meitani dar a fost Român. 

Vezi şi la Nr. 274; şi la No. 244 despre numele Cătuna, 

> (1) "Agras. Badawziens, la pag. 165 din citatul op, ne spune că strămoşul stă se nu- 

mia nu Bzdzwgirns==Balauritul, ci Balaur, şi spre probă ne dă un cântec popular, unde 
figurăză cu acest din urmă nume. Vezi şi la No. 274. Vezi şi la pag. 95 No. 17 nu- 

mele Balaur; idem la No. 285 numele Balaur al adiutantului lui Jan Gura,
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“No. 26. Micu Curmopol. Terminaţia mavdoc la nume propril este de mult 
adoptată şi de unil dintre Românii cari trăese printre Greci, insă sub forma 
articulată : plu-l. Ast-fel ei zic Lazăplul==6 Aaţâzovhoe şi plural Lazăplili= of 
Aaţâzavirt, ca se arate fiul sai fiii lui Lazu, Atunci plul este egal cu escu din 
România. Grecii de multe ori pun numele în neutru şi zic : ză Aatâzovio, ră 
Aatâzova, adecă ză zatâi, ră maâvă==băetul, băeţii lui Lazu. Aficu Curmo- 
pol ne este dat sub formele : ză Mtapb Xopusaavho şi 7 Mrzpd Xa ppbznvăo 
(vezi foaia periodică Xposadhis, îv "Ada, 1866. vol. III, pag. 692, coloana 
a II-a, linia 14, unde este scris: Xagu5zsv)5). Gudas (vol, VII, pag, 339) vor- 
bind de familia Lidorichi, spune că era din Vechia Cătuna, (1) şi că şeful a- 
cestei familii se numia Tunta sai Panurea, (pag. 333), şi că Lidorichi pe una 
din fetele sale o dădu armatolului Zuni Gura, ear pe ceea-laltă armatolului 
Cârma (Kăgua pag. 334%, Kâpuas. pag. 335). Pe acest armatol Cârma, care 
negreșit că trebue să fi fost tot din vechia Cătuna, de unde era şi socrul săi 
Lidorichi, îl găsim scris mai des Curma (Kebpuae Satus, rouprozp. 'EXhăs, 

„pag. 858). Deci numele tatăluş lui Xopuszovho sai Xapuâzovho era Curma sat 
Cârma şi probabil că era compatriot cu Jlitani şi cu Lidovichi și originar 
din Cătuna. Era dar şi el Român. D. Satas (rooprozp. 'Edhds, pag. 313) spune: 
că era din Agrafa. In Cătuna locuese Români But, adecă Tărşeroţi, la cari 
se găsesc des poreclele Mari şi 3lic.. Decă el se numia Curma sai Cârma 
Aicu. A fost dar și el Român. 'Toţi cei menţionaţi mal sus la No. 22—96 ai 
fost armatoli cu capitanate şi aă făcut multe resboale, despre cari vorbim 
aiurea pe larg. ” 

No. 27. Livini. Era armatol al Cărpeniștulu! din provincia Agrafa și pro- 
babil din Cărpenișiă (Satas, Tobprozp. 'EXhâs, pag. 341). Oraşul Cărpe-. 
nişiă este locuit de Români și Albaneji 'TPurciţi (Pouqueville, voyage, vol. IV 
pag. 24, ediţia II). Este tradiţiune printre Români că acel Albaneji turciţi ai ' 
fost Fărşeroţi Români și probă este că vorbese şi Românește și albanezeşte. 
Numele Livini nu este nică Grecesc, nici Albanezese, ci Roman (2). A fost dar 
şi el Român. 

Livini luptă împreună cu Meltani şi Curmopol în contra 'Turcilor și căzu 
eroiceşte. | 

No. 28. Colocotroni. Am văzut la pag. 31 No. 4'că Colocotroneșştii sunt 
Români. În Filimon (vol: III, pag. 414) vedem pe Colocotroneşti încuseriţi cu 
o puternică familie Romănească armatolică din Peloponez, a Baracareştilor, 
încă din timpul Veneţienilor. Baracareştii. Cuvântul este făcut de la o poreclă 
Românească Baracu sai Buracu. Teodor Colocotroni, eroul din revoluţiu- 
nea Greacă, în cartea sa : Auijpnois aopBăvrov vîjs “EXhmyurije qohic, pag. & 
spune că familia sa d> la 1553 nici odată n'a recunoscut dominaţiunea 'Tur- 
cilor şi că a fost în continue resboale cu Turcii pent la revoluţinnea greacă, 

(1) Vezi Zămuriri la No. 244 despre numele Cătuna, 

(2) Zaerinus, i i
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Mulţi dar din acâstă familie aiă fost uciși de Turci şi puţiul aii murit de mârte 
naturală. De aceea la Greci a rămas proverbul : âuxpriais Kahoxorpwvatixaie 
(păcate Colocotroneşti), spre a arăta multe și mari nenorociri. Revenim mai 
încolo la No. 163. 

No. 29—381. Iani Spată, Căpitan Curma, Căpitan Spânul, erai armaltoli, 

cel ântâiă împreună cu Panu Aleitani (despre care vezi mai sus la No. 25) 

în provinciile Acarnania, Etolia şi Naupact cu reşedinţa în Cătuna, al douilea 

în Parnas, și al treilea în Patragic (Satas, Tovproxparovutm 'EMăs pag. 358 

şi 405). Toţi trei aceştia împreună cu Panu Meitani, Dicu Curmopol, Anghel 

Şumilă Vlahu, Hristu Balauritu şi Livini în mai multe rânduri se resculară 

în contra Tureilor şi-i goniaii din provinciile lor după multe și săngeroase 

r&sboate. | 
No. 29. Iani Spată ne este dat de D. Satas (Tovpunupar. Ea, pag. 358 

şi 405), în forma Zza0âpawos, adecă Spată Iani sai Spato-lani. Am văzut 

că Spăteştii, o ramură din familia Buteştilor, erai originari din Cossina din 

Albania, şi emigrând fundară noul oraş Cossina în Etolia, unde locuiră până în 

timpul lui Alipașa, satrapul Epirului (vezi mai sus la pag. 5 jos). ani Spată 

despre care vorbim aici era armatol în Etolia. Nu încape dar nici o îndoială 
că a fost din familia Spăteștilor şi că a fost Român. 

No. 30. Curma. Am văzut mai sus la No. 26 că această familie era din 
Cătuna a Acarnaniei, de unde era Lidorichi, şi un armatol numit Cuza sait 

Cârma a fost ginerele lui Lidorichi, care era Român. Deci Curma şi Curmo- 

pol ai fost Români. 
Numele Lidorichi, ne spune Gudas (vol. VII, pag. 340), s'a dat lui Atanasie 

Tunta de Alipașa, Satrapul Epirului, şi cuvântul Lidorichi este numele pro- 

vincii Dorida de pe Parnas, unde am văzut că sunt multe sate Romăneșii 

(vezi la pag. 127). 

No. 31. Căpitan Spânu era armatol la Patragic, unde am vădut (pag. 126) 
că sunt multe sate Româneşti. De tot dauna ai esistat până la revoluțiunea 

greacă capitanat la Românii din munţii Patragic de lângă Lamia sai Zeituni. 

Patragic se zice și Nea Ilarpa sai Yaăzn. Numele Spân Ezavybs ca poreclă 
se află şi la Greci şi la Români. Faptul că armatolul Spânu era armatol la 

munţii din Patragic, locuiţi de Români, arată că el a fost Român. Familia 

Spânu este Fărşerotească, esistă și astăzi (Oi4ovoutâns, Tpaţobăta, rod 'Obuzcv, 
pagina 61). 

No, 32. Costa Ravdă a fost armatol al Cărpenișului din provincia Agrafa 
(vezi despre Cărpenişhu mal sus la No. 27). Cuvântul Ravdă însemnează 

rabdă, de la verbul a răbda, care se zice arăvdare saii răvdare la Macedo-ro- 

mâni. Despre Costa Ravdă vezi Satas, Tovproxp. EXis, pag. 407, și Xpooadis, 
vol. III, pag. 718 jos, coloana a II-a, şi pag. 719, coloana ], și nota (1). 

„No. 83, Nicola Căluţi era armatol în insula Cerigo de lângă Laconia. Am 
văzul la pag. 63—64 că în acestă insulă se află coloni! Româneşti. Numele 

Căluţi (Kaobror,s. Satas, Tobprozp. 'EX)ăs, pag. 360, linia a treia) este acelaş
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cu Căluţu, cal mic, care la alţi Români se zice şi Bidiviă (vezi la pag 60 la 
No. 72). A fost dar și e! Român. a 

No. 34. Panu Zidru a fost armatol vestit pe Olimp cu reședința în comuna 
Vlaho-Livade. Familia armatolică a lui Zidru era ereditară şi domni pe 0O- 
limp peste 200 de an! înainte de 1700, ear Panu Zidru cu armele îşi mări 
capitanatul şi în fine fu recunoscut prin firman împărătesc ezarch al Tesaliei 
şi Macedoniei. In capitanatul său n'avea vote nici un Ture se puie piciorul. El 
trăi aprope 130 de ani şi se insură la vârsta de 90 de an! şi lăsă numai un 

"fii numit Potu, care fu asasinat de Turci la 1168, și o singură fată pe care 
o luă de nevastă Capitanul Panu Zara, care luă ca zestre și capitanatul lut 
Panu Zidru. Acest Panu Ţara a fost tatăl unui vestit capitan numit Nicu Țara, 
despre care vom vorbi mal la vale la No. 197. 

Panu Zidru numi sub-eapitani âintre adiulenţii sti pe Blahasa la Hașia, 
pe Lazu din Vlaho-Livade în Ecaterina de pe Olimp, pe Tocica la Grebeni 
de la Pind, pe Bizioti la Veria de la poalele nord-estice ale Olimpului, pe 
Nanu la Servia, oraş şi plasă la nordul Olimpului, pe Siru la Platamona de 
pe Olimp şi pe alţi aiurea. 

Capitanii cu ezarchat, ne spune "Aptatort)ms Bahawptens (în "AVavaons Ad- 
705. pag. 181), administraă eparhiile lor prin sub-căpitani, judecai procese 
civile și religi6se, aveaă supraveghiarea asupra monastirelor, aveai steagul 
lor şi gardă de corp. Ast-fel de exarchi, ne spune: Balauritu la pag. 180 
aa fost : Marcu Pultu în Epir, TZrămbuca în Acarnania, Ctulca în Euritania 
(Cărpenişiă) şi Fliotida (spre Zeitanii), şi Părcolac în Parnasida, Dorida (Li- 
dorichi) şi Naupact. 

Panu Zidru avu multe resboale fericite în contra 'Tureilor şi de aceea a 
fost căntat de popor în mat multe cântece populare (vezi Passov, p. 15—18, 
cântecele XV, XVI a, XVI b, XVII, şi notițe biografice în Fauriel, vol; I, 
pag. 656—67, şi traducţiunea cântecelor de la pag. 69—71). 

De unde era Zidru ? "Aptotor. Baawpirns (în 'Adavăons Aăzos, pag. 179) 
spune : «familia lui Zidru a fost din cele mai vechi și cele mai viguroase 
vlăstare ale Pindulul». Numele Zid-u am văzut că este Românese şi că nu-l 
poartă de cât Români! (vezi la pag. 60 No. 70; pag. 76 No. 122). In Lam- 
bride (vol. II, pag. 109, linia 29) găsim numele : Panatoti Zidru, nepot de 
soră al reposatului Neofit Dotu din "Av Sovâsvă din Zagori în Epir. "Avo 
Xovâsvă== Suulenii de sus, este comună Romănească mai mal grecizală. Eată 
căte-va nume de bărbaţi din Sudenă estrase din Lambride (vol, II, p. 108-109): 
P. Bumba, Lambru Cămpitu, Anastase Zăru, Anastase Baltă, Lambru Bu- 
ra- Beliu (Mzogcltire) sati Ciun (Zto5yns), Hrisula Dona (adecă Andon la Ma- 
cedo-români), Panaioti Pişmişt (Pişea Mişlu, vedi pag. 92 No. 54, 82, 94, 106), 
Hristu Tatani (tată-stu=tată- mei) tatăl lui Piș-Alişă, Hristodol Primichiri, 
Const, Cănicu (Kavixns) nepot de fiă lui Primichiri; ear la pag. 143—144 : 

" Zurturi, Vranaly, Ganca (Taâmos), Pultu, Dubli, Cămpitu, Cociu, Biliu, 
Cara- Chițu, Rusu, Goleji, Zoe Nicu din Vișiany ete. D. Lambride (vol. II,
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“pag. 143, linia 8—9)- ne spune că unchiul! săi despre mumă se numia Mi- 

hai] Sachelarie saii Zurturi. Numele este turtiră (turturică) elenizat în Tovp- 

zobpns. Ear la pag. 149 Domnul Lambride ne spune că o vară a sa se numea 

Alexandra Panatoti Zidru. 

Am citat mat multe nume Romăneşti din Sudenit de sus din Zagori spre 

a arăta că locuitorii sunt Roinâni vorbind după.cum ne-am informat un jar- 

gon grecesc amestecat cu cel rumânese. Am citat și numele Zidru, ca să 

arătăm că este purtat numai de Români. Numele Zidru îl găsim în multe co- 

mune Românești, în Metzovo asemenea esistă familie cu nume Zidru prefâ- 

cut acum în urmă de nnul din membrii ei în Zidropulos. Esistă asemenea a- 

cest nume Zidru foarte răspândit și la triburile Românilor zişi Grămosteani. 

Grecii și Albanejil nu l-ai acest nume. De unde era dar Zidru? Un Român 
bătren Gramostean ne-a scris că era din satul Românese Jliuţa "Eheodsa din 

Albania, de unde era şi un adiutant al s5ă numit Lapa, des menţionat în cân- 
tecele făcute în onoarea” lui Zidru (vezi Fauriel, pag. 68, versurile 3, 5, 

“10, 11, unde este vorba despre Lapa). Cele spuse de bătrânul Gramostean 
ai probabilitatea de a fi adevărate, căclin adevăr în satul Iliuţa esistă şi a- 
stăzi o familie purtând numele Simu Lapa (vezi Lambride, vol. II, pag. 246, 

unde gâsim în lliuța şi pe Atanasie Const. Cramura şi pe D. Buctum (Mrobr- 

otobuac). Panu Zidru dar a fost Român şi cântecele Jui se cântă încă şi până 
astă-qi cu fală de toţi Românii. Despre Zidru, ca și despre toţi armatolii Ro- 

măni, vorbim aiurea pe larg. 
No. 35. ani Belu a tost armatol în Etolia (Pouqueville, voyage de la 

Grăce, vol. II, pag. 420, ediţia 11). Belu este nume Romănesc. Deci armatolul 

a fost Român. Vezi și la pag. 117 jos şi la Belo-lani la No. 151. 
No. 36. Costa Pală. Numele acestui armato! se cunoaşte dintr'un cântece 

ce găsim în "Apuororime Bahawpirns (în Adavăsns Adzos, pag. 197—198). 

Numele Pală şi a Pală insemneză sabie lată la Macedo-români. Deci a fost 

Român. 
No. 37. Capitan Dugli era armatol în Zagori din Epir şi din satul Roma- 

nese Doltani ('Apafavrvbs, xprvovp. tis "Hasipov, vol. ], pag. 254%, nota 1). Că 
în Doltani locuese Români vezi Pouqueville, voyage de la Grâce, vol. I. p. 209, 
ediţia IL.) 

No. 38 — 39. Lambru şi Aitru Țecura erai fraţi şi armatoli la Valtu în A- 
carnania, şi unul din ei era ginerele lui Trămbuca Găciuli, despre care am 

văzut mai sus la No. 15 că a fost Român. Zecura şi Secure sunt porecle Ro- 

mâneşti, deci ai fost Români. EI eraă rude cu Cafico-laneştii, armatoli cari 
eraii rude de aproape cu familia Căscari sai Coţeari din Preveza (vezi 'A- 

peost. Badawplens, în "AY. Aazoc, pag. 211, şi Satas, “EX. âxe4â. vol. |, p. phă 
„sus). Lambru Zecura are cântec popular (vezi Satas, powudy âvzadoroy Ta- 
Aafetâtov, pag. 159). 

No. 40. Caţico-aneştii aă fost din plasa Valtu a Acarnaniei și acolo arma- 
țoli, și erad incuscriți cu familia armatolică a Buleștilor saă Griveştilor (Sa=.



ROMÂNII DIN PENINSULA BALCANICĂ 159 

tas, 'EXA. âvxă* vol, L. pag. pă8). Aristotele Balauritul (în "AQavăone Aduos, 
pag. 210—213) ne dă numele nai multor bărbaţi din acâstă familie, cark au 
jucat un rol însemnat şi în revoluţiunea Grâcă. Numele Caţicoiani însemnsză 
lani edu şi se dă ca poreclă la hoţii de ext. Caţicoianeşti! erai rude de a- 
proape cu familia Cofcari din Preveza. Nu încape dar nici o îndoială că a- 
ceste porecle sunt Românești și că er ai fost Români. Vezi și mal sus, la 
No. 38—39. Moartea unuia din Caţicotaneşti este cântată de popor (Passov, 
pag. 59, cântecul LXIX). 

No. 41. Zaharia Costandara a fost ântăiă protopalicar a lui Janis Cacloni 
poreclit Părcolac, și după moartea acestuia îl succese în armatolia de la Sa- 
lona de pe Parnas. Costandara era din aceeaşi patrie cu capitan Ian; Ca- 
cioni şi cumnat de soră cu el. ani Cackoni murind lăsă un copil nevrăstnie 
sub epitropia lui Costandara, căruia îl încredinţă .și sigiliul capitanatului, 

„ Fratele lui Jani Cacioni, luptă cu Costandara pentru a lua armatolia fratelui 
săi, dar Costandara învinse și-l goni, şi după moartea copilului epitropisit r&- 
mase el stăpân pe armatolia lui Zani Cactoni. Costandara avu de protopali- 
cari pe Lambru ecura, rudă cu lani Cackoni, pe Vlahă-Tanase şi pe Floru 
Jataganea, cari după moartea lut naturală la 1755 împărţiră între: el capita- 
natul lui. Costandara avu multe lupte cu 'Tureii pentru mănţinerea capitana- 
tului s&ă, și perdu în acele lupte mulți viteji din armata sa. Intr'o luptă prinse 
vi pe un crud Dervenaga, numit Talir-Cocea, impreună cu zece soldaţi al lui. 
Fiind-că Zahir-Cocea punea în ţeapă pe ori-care din soldaţii Iul Costandara, 
cari îi cădeaă in mână, făcu şi Costandara același lucru cu Tahir- Cocea [ri- 
gendu-l cajpe un berbece și punâna pe cei 10 prizonieri să învărtească frigarea. 

Costandara era un om foarte crud. Pe un fiă al săă dat la desfrănări îl 
tăie cu mâna sa. Despre toate acestea vezi Salas în Xposzhis (vol. III, 
pag. 385—388, şi 417—419), vezi şi la Iani Cactoni la No. 98 şi la Lambru 
Caclont la No. 65. SI 

D. Satas ne spune la pag. 387, col, I, linia 38, despre Costandara că se 
numia:Zaharo-Costa, ear la pag. 388, col. I, linia 6 şi 24, ni-l Qă cu numele 
Costa- Zaharia şi simplu Zahariă. Din Costa dar şi Costantin este făcută forma 
augmentativă Costantara, care se aude Costandăra. Forma în ar neacen- 
tuat şi în ra cu accentul pe penultimă pentru augmentative este o formă 
escluziv.romănească. Astit-fel de la Boţ se face Băţar, de la Costa, Costar, de 
unde diminutiv Costarel, Costareli, de la Muciu, Miciar ete. Prin urmare 
numele Costandăra este nume Românesc şi Costandara a fost Român. Şi 
încuscrirea cu capitan Iani Cactoni Vărcolac şi faptul că a servit sub capi- 
tan român şi avu trupă romănească și protopalicari numai Români, precum 
ai fost Plaho-Tanase, Lambru Tecura, Floru Jataganea, şi că era simpatriot 
cu Capitan 'Jani Cactoni, și acestea confirmă romanitatea lul, 

No. 42. Histu Buta Griva era din familia Buteştilor, fiul lui Apostoli 
Griva și ginerele armatolului Caţico-lani. Hristu cu Iratele săă PDeghiu şi cu 
armatolul Gheorghe Lahuri ai jucat un rol insemnat în revoluţinnea Greacă
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din Peloponez de la unul 1769—70 luptând în Acarnania în contra Tureilor, 

cari vroiai se năvălească în Peloponez, şi căzând victime patriotismului lor, 

Locul unde căzură se numeşle şi astăzi : la oasele Griveştilor. Lahuri era rudă 

şi din aceeași familie cu Buieștii (Satas, “EA. âvtză, vol. I, pag. php, şi 

p1t). Vezi şi mal la vale la No. 119 şi: No. 167. 

No. 43. Dimu Trămbuca era fiul armatolului Trămbuca, despre care vezi 

mal sus la No. 15. Este cântat de popor (E. Xp. Xaawbrps, ovhhovI) răy zară Tijy . 

Hzspoy Sxjucrmâv ăapâzo», 2 "A0jvots, 1886, pag. 116—4117, cântecul 41). - 

„No, 44—48. Capitan Sturnari, State Lala-Dimu, Alezi Cara-Chiţu, lani 

Bucuvală, Iani Condo-Iani. "Toţi aceştia se distinseră în revoluţiunea din 

Peloponez de la 1769-70 cu luptele ce făcură în Grecia continentală ca se o- 

prească pe Turci de a năvăli în Peloponez. State Lala-Dimu zis şi Ghero- 

dimu de Greci (adecă Moşiă Dimu) eru armatol la Valtu și Agrafa, și după 

revoluţiune numi dintre adiutanţii săi pe Sturnari capitan la Aspropotam, pe 

Alexi Cara-Chiţu la Cărpenişii, pe Iani Bucuvală la Agrafa și pe ani Condo- 

Iani la Patragi= (Satas, Tovpzozp. *Edhăs, pag. 492, 497, şi 'Aptotor. Bahao- 

picne, la 'A9. Aâwos, pag. 178). 
No. 44. Capitan Sturnari era şi el Român (vezi la No. 255 şi la p. 123) 

No. 45. State Lala-Dimu sai Ghero-Dimu era din comuna Săcăreț de la 
Valtu, avu un fiă numit Ianui al Stati, care deveni cumnat cu Jani Bucuvală 

luând de nevastă pe soră-sa. <După moartea lui Jani al Stati, spune "Apor. 

Bahacopiens (la 'ADavacqs A&zos, pag..1'79), coboritorii lui nu putură să con- ! 

serve capitanatul părintesc, dar mai pe urmă earăși îl căpătă o rudă a lor, 

capitan Iscu». Acest Iscu vom vedea mai la vale că este frate cu capitan Gogu 

Bacdla, și pentru vitejiile sale fu poreclit Deli-Iscu şi Caraiscu. State Ghero- 

Dimu a fost Român; dovadă este că a fost din Săcăreţ, comună Românească 

(vezi "Apafavrivâs, pov. riia "Hzstpov, vol. Il, pag. 146—147), apoi că Deli- 

Iscu Bacsla, coboritorul și moștenitorul să în capitanat, a fost Român, și in- 

formațiunile ce avem ne spun că porecla familiii lui State Lala- Dimu era 

Bacila, care este nume Românesc (vezi la. pag. 29, k) 1; idem vezi la No. 207). 

No. 48, Jani Bucuvală, fiul lui Dimu Bucuvală, era şi el din Săcăreț de la 

Valtu (Agtator. Bahawplens, la 'ADav. Aăxos pag. 177—178), deci Român; 

apoi numele Bucuvală este Românese (vezi la pag. 61 No. 80). 

Numele Bucuvală îl găsim în forma Bucuvalea (Maovzovpahtac) şi la Ro- 

mâniă Jantaţi din familia armatolică a Teupacheştilor (Gudas, vol. VIU. 

pag. 404). Vezi şi la No. 191. 

Fraţii și descendenții lui Iani Bucuvală şi ani Bucuvală aii fost nişte a- 

devăraţi eroi în luptele cu 'Tureil şi sunt căntați de popor până şi astăzi în 

mai multe cântece (vezi Passov, pag. 6—7, cântecele II, III, IV, V; pag. 7-8, 

cânt. VI; pag. 8—9, cânt. VII; pag, 9—10, cânt. VIII; pag. 10, cânt. LX; 

pag. 10—11, cânt. X; pag. 8%, cânt, CIV; pag.:85, cânt. CV; paz. 85—86, 

cânt. CVI; pag. 100, cânt. CXXVI, vers. 5; Fauriel, vol. [, pag. 9—11 bio- 

grafia, şi pag: 12—16 cântecele cu traducţie); Vezi apreţieri despre lani Bu-
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cuvală în Pouqueville (voyage, eâiţ. II, vol. III, pag. 397—39$, Ia terreur des Albanais; aseminea, Hist. de la râgâner. de la Grece, vol. IV, pag. 37, unde un descendent a lui 1. Bucuvală luptă la Sul; impreună cu Marcu Boţari în contra 'Turcilor). ani Bucuvală servi şi la Ruşi şi muri foarte bătrân (la 1782) în Ierusalim, unde: se duse se se facă Hagiit CA gtor. Badaoptars, la Kvpă Dposr4, pag. 149—150), şi de acolo i se aduse cor- 
pul şi fu îngropat la Parga în Albania (Perevos, “Iozopia 705 Xov)ioy, cte., 
pag. 34, nota 3). Nici un eroi de inainte de revoluțiunea Greciei nu 
este cântat cu mai multe laude în cântecele populare. Aiurea vorbim pe 
larg despre membrii acestei eroice familii, care se aude în istorie pen€ 
la 1835. Atâta renume căpătase Iani Bucuvală, în cât ginerele să, ani 
al Stati, ca se se laude, zice : 276 "2 6 Prăwns 05 Y-a03), “tonâpbe 05 Mao 
10bpă)a =— Ei stnt ani al lui Stati, ginerele lui Bucuvală (Passov, pag. 14, 
cânt. XIII, vers. S şi pag. 15, cânt, XIV, vers. 7). Iani Bucuvală din cântecele populare ne aminteşte pe Ilpzzd3s al Greeilor vechi. Un stră- nepot al lui Jani Bucucală numit Janachi Bucurali este citat ca unul din 
eroii de la Misolonghi (1). 

| 
No. 46. Alezi Cara-Chiţu a fost armatol la Cărpenişiii. Chițu este nume 

românesc (vezi la pag. 28, F) 1); deci a fost Român. Vezi şi mai sus la 
No. 44—48, | | ” 

No. 47. Jani Condo-lani, adecă lani scurt = Novzo-"lâvyrs), a fost ar- 
matol la Patragie şi cl şi descendenţii lui penă la 1840. Cuciaudoni, un 
vestit căpitan despre care aven să vorbim mai-la vale (No. 162), ne 
spune Pouqueville ([list. de la regândration de la Grăce, vol. 1, pag. 193 
jos — 194 sus şi 196 sus) că a creditat sabia vestită a lui Conido-Iani, 
sabie de care îndată vorbim. Se vedem de ce a ereditat-o Cuciunroui ? 
pentru că cra din aceeași familie şi pentru că el deveni cel mai puter- 
nic în luptele în contra lui Ali-paşa, satrapul Epirului. Ereditatea pre- 
supune rudenie de sânge. Recurgem la probe din _citaţiuni, pentru că 
vrem ăntăiă se demonstrăm romanitatea eroilor Români după spusele 
altora, şi pe urmă vom spune ce ştim noi despre ei, ca unii cari îi cundştem 
(6rte de aprâpe, dar trebue seci desfacem ăntâiii de la Greci, unde i-aă 
incorporat fără nici un drept istoriografii Greci şi după ci şi striinik. 

Caciandoni am văzut mai sus (pag. 138, nota 1) că a fost Român. EI 
are un nepot numit Gheorghe: Cionga (adecă Ciungu), despre care Pougque- - 
ville (EHist. de la râgâner. de la'Grăce,.vol. III, pag. 432) spune expres: „Zon- 
gos, neceu de Iludgi Antoni et de Lepeniotis.« „Pe Caciundoni aică Va scris 

(1) Eată ce zice Auguste Fabre (Histoire du size de Missolonghi, Paris, 1827, pay. 97—98): „Prăâs de ces heros 'de la Sellcide sicgeaient. .... et Giannakis . Boucorallas, descendant du plus celtbre des Klephtes, dont 'les comhats, racontâs dans une possie mâle et concise, enflammaient, depuis plus d'un si&cle, lardeur des guerriers de l'0- Iympe et d'Agrapha“. Vezi şi la pag. 133 din această scriere despre Suliaţi. , . . | , ae , “ui 
Rec. p, Istor. arch filol. VI Supl
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Hadgi Antoni, pe când în vol. I, pag. 193 jos îl scrie Cadgi Antonis, se | 

înţelege pentru că nu ştia cum pronunță Românii. Şi Condo-laneştii şi 

Caciandoni şi Cionga ai fost 6meni scurţi. Fauriel spune despre Cacian- 

doni: „il ctait petit et grele, (Fauriel, vol. L, pag. 163, linia 9). Gheorghe 

Cionga aseminea, nepotul săă, şi el era scurt, dar nu slab ca unchiul săă 

Caciandoni, ci gros şi pântecos, şi de aceea în Passov (pag. 196, cânt. 

CCLXV, vers. 12) îl vedem batjocorit cu epitetul de : „oxzozoiris, adecă 

„eu pântecele putred, ceea ce nu l-a oprit de a fi unul din cei mai vi- 

teji căpitani în revoluţiunea Greacă. In Passov, pag. 183, cânt. CCXVIII, 

la versul 6, este numit Bhaozeâpzas, ear la versul 16 Ilodefhaye, adecă 

Român vechii, uzat, ete. Cionga a fost în răsboiii cu Buieştii şi cântecul 

este făcut de vre-un ţigan grec inimicallui Cionga şi al Românilor, pen- 

tru că după cum vedem în Fauriel (vol. 1, pag. 164 sus) Cionga şi Ca- 

ciandoni ca Fărgeroţi fanatici în românism nu erai tocmai amici ai Gre- 

cilor,. şi de aceea D. "Apagavrwbs (Apo Tijs Izsipov, vol. IL, pag. 146— 

147) supărat de aversiunea Fărşeroţilor către rasa greacă şi de necata- 

dexirea lor de a se încuseri cu Grecii îi declară de barbari, sălbateci şi 

exrecrabili ! ! ! 

Revenind la chestiune, spunem că şi Cionga şi Caciandoni şi strămo- 

şul lor Jani Condo-lani ai fost scurţi, şi de aceea saii numit unii din 

ramurile acestei familii Condo-Iani, Conto-lani, Kovro-Piăwrjs = ani Scurtu. 

Această familie ânsă nu purta tot-d'auna numele de Condo-luni, ci se 

numea - Cionga Cara-Toliu, şi găsim în Satas (Documents inâdits, etc., 

vol. VI, pag. 161, 183, 200) pe Cionga Cara-Toliu comandant de oştire . 

luptând împreună cu Venețienii în Peloponez în contra 'Tureilor pe la 

anii 1478—1483 şi incoace; dar ca toţi Fărşeroţiă, cari luptară în Pe- 

loponez, ne este dat şi el ca Albanez. (Vezi şi pag. 32, nota 3, şi pag. 

80—85 din această seriere asupra Suliaţilor). Condo-lani dar a fost Român. 

Vitejiile Condo-Ianeştilor sânt cântate în multe cântece populare. Vezi 

Passov, pag. 19, cânt. XIX, XX; pag. 57, cânt. LXVI; pag. 9—9%, 

cânt. CXXIV; Fauriel, vol. [, pag. 87—88, cântecele de la pag. 90—9+; 

aici la pag. 90—91 cetim următoarea inseripţiune în greceşte de pe sa- 

bia lui lani Condo-lani : | 

“Ozotos mopăwobs 6 Wet, 
K? hebdepos %6 răv 7500 Ci 

Acta, mini, (wi zov, 
e , + p. Et pâvov md oa. "705. 

Adecă „Celui căruia nu-i pusă de tirani, şi trăeşte liber în lume, glorie, 

onoare, viaţa hui, este numai sabia sa,. i 

Nu ne putem opri de a nu cita ceca ce spune Pouqueville despre această 

sabie miraculoasă a lui Jani Condo-lani, pe care o credită coboritoriul
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săi, vestitul Cuciandoni. Eată ce zice Pouqueville (Fistoire de la r6g6n6- ration de la Grăce, vol. I, pag. 193—194) despre această sabie cu oca- ziunea descrierii luptelor lui Caciandoni cu Ali paşa, satrapul Epirului : „(Ali-pacha) attentif ă dctruire toute espâce de liberte dans la Hellade,. il s'6tait attach ă la poursuite de ses derniers defenseurs. Alarme des 
progres de Cadyi Antonis (celeşte Caciandoni), qui avait herit& du sabre 
de Condoianis, sur lequel staient graves ces mots non moins mâmorables 
que la dâvise connue d'Algernon Sidney : & celui gui brave les trans, 
qui zit libre daus le monde, dont la: gloire et Vhonneur sont la vie ş îl r6- 

„solut d'exterminer ce chef redoutable....., Aici la pag. 194 vorbeşte şi 
Pouqueville că cra scurt Caciandoni: „lu pelitesse de sa stuture,. Vezi şi la Caciandoni, No. 162, şi la Cionga la No. 219. 
Descendenții lui Iani Condo-lani jueară un rol însemnat în revoluţiu- 

nea greacă. Cel mai însemnat dintre ei a fost Micu Condo-luni, care era 
armatol la Patragic. (Na Ilizpa, saă “Tzăcr;) lângă Lamia sai Zeituni de la 
fvuntariile sudice ale 'Fesaliei. Filimon (III, pag.91) spune următsrele des- 
pre origina lui Miciu Condo-lani : „Condo-lani işi trăgea rangul armato- 
lic din vechime, pentru că bunicul stu, originar de la Valtu, era proto- 
palicarul lui Dima Bucucală vestit odinioară armalol la Agrafa. Din cauza 
acestei vechimi avea influență morală încă şi asupra eparchiilor limi- 
trofe„. Despre Dimu Bucurală vezi la No. 154. 

Miciu Condo-lani este citat între eroii cari apărară Misolonghi, şi cari 
făcură acea fainâsă ezire de la Misolonghi, care atrase aplauzele Euro- 

“pei întregi (Tricupis, II, 289). Baltă ce zice şi Auguste Fabre (în cartea 
citată mai sus la No. 4$, nota 1, la aceeaşi pagină) vorbind de Coman- 
danţii, cari apăra Misolonghi: „Prts de ces hâros de la Sellside siâgaient 
ceux de la 'Thessalie et de PAcarnanie, le vieux J/itzos Kontoghiannis, et 
son neveu Spyros, qui soutenaient 'celat d'une maison oii, depuis. long- 
temp, Pautorită de Capitaine de RKlephtes se transmeltait, de pâre cu fils. 
avec une cpse ornde de cette devise: Cre glaive wappartient qwă celui 
Qui ne craint point les tyrans, qui sait rivve libre, et pour qui Phouneur et 
la gloire sont la vie,. Vezi şi la' No. 180 pe comandanții Români arma- 
toli cari apărară Misolonghi. Alţi armatoli însemnați din familia lui [ani 
Condo-lani şi Miciu Condo-lani sânt menţionaţi următorii : 

Nicola şi Costa Condo-lani (A prar. Baogicrs, în Kopă pooh, pag. 
154); Spiru Condo-lani ucis -la Misolonghi (Tricupis, II, 307); Vangheli 
Condo-lani (0. Ko)orozpovrs, Aci'ro:s ooufrreoy sis “ED. zodii, pag. 248), 
Vezi despre Condo-laneşti şi în Fauriel, vol. I, pag. 87—93; Pouque- 
ville, Hist.:de la regeneration, ete., vol. 111, pag. 424; vol. IV, pag. 327 
şi aiurea. Vezi despre asasinarea unora din Condo- luneşti la No. 159—154. 

Despre Miciu Condo-lani vorbim şi la No. 255, Me 
No. 49. Căpitan Bujdechi. Familia armatolică Pajdechi a fost ereditară 

în capitanatul ci de pe muntele Zagora de la sudul Olimpului cu reşe-
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dinţa în oraşul -Macriniţa, adecă pe muntele Pelion. Anastasie G&. Con- 

stantas CEztzoyă zijs “Iorop. zâv vo “E))ijyovy, pag. 76, nota 1) ne dă ur- 

mătoarele familii armatolice ca ereditare în capitanatele lor, esprimându- 

se ast-fel: „Aceste familii ereditare eraă : la muntele Pelion, familia 

“lui Atanase Bajdechi, vestit în cântecele populare ale Greciei moderne ; 

la munţii de la Agrafa, familia lui Bucucală; la isvoarele riului Ache- 

loii (adecă Aspropotam), familia Sturnareştilor, un descendent ai cărora 

ocupă un loc eminent între apărătorii actuali ai independenţei: Vestitul 

Papa Eftimie, fiul lui Blahava, -acela: care în secolul trecut concepu şi 

aproape esecută scopul colosal ca se rescoale în acelaşi timp pe toţi ar- 

matolii Greciei în contra Turcilor, era din familia generalilor din Casia 

(adecă Hașia); familia lui Zahila (ceteşte Taghila) dădea generali la Ala- 
sona ; la muntele Olimp cea mai vestită familie era aceea a Lazeştilor; 

aceea a Taşilo» (adecă a lui Cara-Taşiu), între Tesalia şi Macedonia, că- 
pătă un renume strălucit în actuala revoluţie (adecă de la 1821)“. Cons- 

tantas n'a ştiut se enumere pe toate familiile. 
Armatolii Bajdechi sânt cântaţi în multe cântece populare, dintre cari 

două numai găsim în colecţiunea Passov (pag. 20—21, cânt. XXIV, şi 

pag. 43—44, cântecul XLVIII în onoarea lui //roni Bajdechi. Vezi şi în 

Oizovouidris (Tparţobâta, z0d 'ONbuzov, îv Adivas,. 1881, pag. 64—65) cân- 
tecul unui Bajdechi de la 1878. 

În revoluţiunea Greacă aă jucat un rol însemnat următorii: Chiriac 

Bajdechi, Panaioti Bajdechi, Condo-Nicu Bajdechi şi Mitru Bajdechi (Fi- 

limon, III, 381, 389, 135;-1V, 433; Tricupis, |, 213; Gudas, |, 331; Pe- 

Tevos, "Azouvnuoy. Iohsurză, vol. II, pag. 13). 

Porecla Bajdechi este Românească (vezi pag. 95, lista No. 3, la No. 9, 

10, 11, 12); deci şi armatolii Bajdechi au fost Români. 

No. 50. Capitan Bizioti. Numele Bizioti este făcut de la o poreclă foarte 

des auzită la Români, adecă de la Beza sai Bezi prin luarea termina- 

țiunei ol sati otă; ast-fel de la JMişiu se face Jişioti, Dişiotă ; de la Simu, 

Simoti, Simotă, etc. (vezi la pag. 45, No. 34). Bizioti a fost. vestit arma- 
tol la muntele Pelion din Tesalia, şi când Ali paşa, 'satrapul Epirului, 

cu forţe considerabile reuşi a scoate pe capitanii Olimpului din Capita- 

natele lor, Bizioti împreună cu Jan al Stati, cu Eftimie Blahava, Lazeştii, 

Siru, Nicu Tara, Țaghila, Capitan Alexăndri, Colocotroni şi alţi începură 

resboiul de corsari în contra Turcilor cu o flotilă de 70—80 de corăbii 

şi puseră frica şi teroarea în Turcii marinari şi în cei de pe coastele 

mării Egee (Satas, Tobprozp. “EMăs, pag. 585—592). 
Bizioti era Fărşerot, şeful locuitorilor Români ai unui cătun de pe muntele 

Pelion, care cătun şi astăzi poartă numele : cătunul lui Bizioti Ciardini (Ko)5- 

froyr05 Botibrov Toapăi. Vezi Ilep,f"pmo:s î) Tozopparia cijs Ozooa)ias ai, Qsz- 

rahzijs  Marwrsias, bb Nirohdob 1. Marpwrzos. "Ev "A0vas, 1860, la pag. 100, 

linia 14 şi 15; aici vedem şi un sat 'Biziţa, dar Bizioti nu era din Bi-
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zița. La pagina 101 a cărței lui Mas vedem un alt cătun Românesc, a Fărşerotului Apostoli Evanghelinacu. În cartea D-lui Me:mms găsim că 
mai toate comunele de pe Olimp, de pe Ossa, Pelion şi tot districtul nu- mit Zagora de la nordul portului Vola din Tesalia, a fost locuit de Ro- mâni, dintre cari mulţi s'aă grecizat, car alţii sânt pe cale de'a se gre- ciza. D. Măârvns, grecizat deja şi elinizându-şi numele, a căutat în cartea sa se nu spună nicăire cari din comunele de pe munţi. vorbesc româ- neşte,. şi când veni rândul se vorbească de Vlaho-Livade de. pe Olimp, spune : „Bha/oeiiazoy, md ză Activn, zoudzo:s /oTawzi pă ptazo- Gia mepinov cizize, otzabuăyn mb DBhs/abs îj robhaptotov Cusodwrag 7ijv Ghoi- zi dâ0cav, adecă : Vlaho- Livade, . în vechime Dodona, comună creştinească cu irek-sute de case aproape, locuită de Români sai cel pu- țîn vorbind limba Română.“ Noi cei din Merâhn Bhayia ştim că de la marginea Olimpului de la nord până la golful de la Polo pe muntele Olimp, Ossa saă Chisav, Pelion, Magnesia (Zagora), comunele cele mai principale sint Româneşti, precum : Vlaho-Livade, Neohori, Iearică zisă Drept de Greci, Cuchinuplid, Draclia, Biziţa, Cariţa, Ambelachău,; Schitu, „Aghiă, Desiaui, Mănzila (astăzi nu mai esistă, căci locuitorii ată fost ruj- naţi cu revoluţia: de la 1821 şi sati mutat -în Grecia superioară), Ve- 

netu, Cireşiii (earna emigrează locuitorii pentru ernarea turmelor lor), 
Caprena, Mureşi, Aniliu, Tăngăraţi, Zagora aproape semigrecizată, într'o 
poziţie înspăimăntătoare (Acre, pag. 85), Promiri, Părci (cătun), Beşti- 
nica lângă Părci, Beru, Propan, Meru sai dAmeru zis de:Greci Mais, 
Aeauă (== zăpadă); această comună era o dată unită cu Neohori; .4r- 
galeştii într'o poziţiune încungiurată de stânci; nu ştim dacă mai vor- 
bese româneşte Argaleşteniă ; lângă Argaleşti este un liman foarte adânc 
care se numeşte şi până astăzi împlina saă lina, adică plina. D. Maeţ- Yris neştiind sensul cuvântului românesc împlina (adică mare plină) : de- 
rivă cuvântul din greceşte zicând: Mhiva ficat Maya «ij Media, %epoby 
1255 GOT vis, mpâns, adică: plăcut, blând; dar cine? 6 du = limanul ? Ensă 6 dpi este masculin în grecește şi împlina sai Molina sati Miiya 
este feminin şi nu se potriveşte de loc. Fără îndoeală dar că Argaleştenii dădură numele de plină a mării din acel loc. Aiurea vorbim pe larg despre romanitatea acestei părți a Meyâdet Bhopie arătănd cum s'a co- lonizat de Români, dintre cari o mare parte s'a grecizat, ear restul tinde spre grecizare neavând instrucţiune naţională ; conlinuăm cu comunele Româneşti, câle ne aducem aminte : AMacriniţa, Portăriăua, Volu jurnă- tate locuit de Români având şi o despărţire care se zice şi astazi AN pspiă sai Bhayouo/ahâs = partea ceea lallă sati mahalaua Românească ; Amuri, Alasona în cea mai mare parte locuită de Români, Veleştin, pa- tria lui Riga Veleştinlu; Veleştinenii sânt grecizaţi, nsă mai mult de 

cât jumetate din locuitori sânt Români, parte rămaşi negrecizaţi, parte aşezaţi acolo de mult din alte comune Româneşti, mai cu seamă din Ro-
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mânii de la Pind; mai amintim că riul dintre mer (AlrAiais) şi Aio- 

“hori se numeşte Bufa. Pe lângă acestea mai sint Rupşani (Răpciune), 

Ceariceani, aproape grecizate, având ensă multe familii negrecizate şi de 

Români Gin alte locuri. | . 
Aici este locul să amintim în treacăt că toate comunele Româneşti de 

pe Olimp, Ossa, Pelion şi cele 94 de comune din provincia Zagora de. 

la nordul portului Yoo, aii fost independente până la Ali paşa ca şi toţi 

cei lalţi Români, plătiai şi ei un mic prezent în bani, pe care capitanii 

locali îl ducea sati îl trimiteai de a drept manei Sultanilor, ear bise- * 

ricile şi monastirile lor depindea de a drept de la Patriarchia din Con- 
stantinopoli. Aceşti Români ai fost şi sânt, ca şi cei lalţi Megalo-Vlahiţi, 

cei mai luminaţi dintre cele lalte populaţiuni, cei mai buni industriaşi 

şi comercianţi şi cei mai bogaţi; apoi faptul independenţei lor arată că 

aii fost şi viteji şi au ştiut tot-d'a-una să-şi apere cu sânge libertăţile 

lor. Aici se găsesc mulţi Români, cari se lăsară de păstorie şi deveniră 

cei mai curagioşi marinari şi în întreprinderi comerciale şi în resboaie 
pe mare(1). 

Bizioti dar şi cei lalţi vestiți armatoli, precum Acu Tara, ani a) 

Stati, Eftimie Blahara, Siru, Taghila, Alexândri, Colocotroni, Lazeştă şi 

alţi, în resboaiele de corsari ce făceaă Turcilor, aveati în flotila lor ma- 

rinari mai mult Români, connaţionali de ai lor. 

Fiind că la aceste digresiuni ne-a dat ocaziune cartea D-lui Maps, 

trebuie se Qăm aici şi genealogia românească a câtor-va persoane im- 

portante trecute sub firma grecească de mult. Şi mai ântâi familia lui 
Mâ-pyns. | 

La pag. 86 a cărţii D-lui Mowne vedem că .Mâyyms are unchii pe 
vestitul lexicograf modern. grec Antim Gazis. Numele lui Gazis ne spune 

Gudas (vol. 1, pag. 344) era Gâzali (Lzâa)s) şi la scoală l-a prefăcut 

în Gazis (lati). La pag. 87 ne spune D. Msprqs că Eustatie şi Gheor- 

ghe Lapati erai frați ai bunicei sale; ei aveaii o soră numită Asimiţa 

(nume românesc), care se mărită cu Filip Svufiovizov (Simvanicu), care 
Lvufovizov este porecla familiei vestitului profesor de la universitatea de 

la Atena Filip loanu şi a lui Daniil Filipide, care a scris “lorogia rijs 

“Povpovyias şi “feoryparztzăy zii “Poouavvias (Mârwric, pag. 89). Cuventul vu 

Bavizoo nu este grecesc, ci elenizarea românescului Ciubănicu (2). Tot la 

pag. 89 ne spune D. Mârpvns că o altă soră a Asimiţei Lapati a fost muma 

(1) D. Means (pag. 73) spune că Niohoriţii se ocupă şi cu marina având corăbii- 

le lor proprii mari şi mici. El n'a. vrut se spună că Niohoriţii (hoară sat de neauă= de 

zăpadă) sânt Români, Filipide &nsă în țew-ţpamtrdy ri “Pobuovviac, partea II, pag. 51 
jos, o spune. 

(2) Saii Sumba Nicu (vezi la pag. 76 No. 117, şi pag, 93 No. 163).
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D-lui «1. Raugaci (1), tatăl fostului ambasador grec la Bucureşti. La pag. 86 
ne spune D. Ms:pvns că profesorul Zaharia, fiul lui Papa Pantazi, diu la- 
milia Pupa-ianuleştilor (pag. 86), era bunicul săă despre mamă. Junali 
este nume Românesc. Din tâte acestea dar rezultă că domnul Meţrqs 
este de origină Română grecizat. | 

Aici este locul să arătăm origina românească şi a învățatului Grigo- 
vie Constantas, care era călugăr: Din satul Cireşiu, despre al cărui lo- 
cuitori D. Mwps spune (pag. 91) că carna emigrează la câmp spre er- 
narea turmelor, vedem în Mâswms la pag. 67 că un oare care preot Ga- 
action, fiul lui Evanghelina Buşia, dotă la 1788 un ogor unei biserică 
şi scrise spre pomenire numele Galaction ieromonah şi Constanti preot. 
Familia Evanghelinacu esistă şi astăzi în Cireşiii şi şeful tribului Ciobănesc 
se numeşte Apostoli Feunghelinucu, şi despre Cătunul lui vorbeşte D. Mag- 
nis la pag. 101. Grigorie Coustantas dar se trage din acea familie. Dom- 
nul Măr, care elenizează numele româneşti, pe Buşiu saă Buşiu ni-l 
dă în greceşte B5ov» la pag. 67, şi la nota (+) zice: Bbawo, ro fboata. 
Genitivul grecesc B5av, B5owa, fosa nare nici un căpătâiă și nică un 
sens, Este dar Buşia şi Buşiu, nume românesc, despre care vezi la pag. 38, 
rândurile 95—33. “Tot la pag. 67 cetim şi alt nume Nicolo Bocata, 

Dar cum se face ca într'o familie de Fărşeroţi se găsim călugări? căci 
la ei blăstemul cel mai mare este se vadă pe cineva călugăr. Eată ce 
se întmplă. Când unui Fărşerot îi mor copiii, promite lui Dumnezetă că 
dacăi-va lăsa unul se trăcască, îl va face chiar călugăr, ceea ceeste la ei 
sacrificiul cel mai mare ce pot face. Astfel se esplică cazul, când la vre-o 
famiile Fărşerotească găsim vre-un călugăr sai şi popă. 

No. 51. Blahaceştii, vestiți armotoli, eraă din satul Blahava de la mun- 
ţii Jaşia din nordul 'Tesaliei, şi şi-a luat numele de la satul lor natal (9). 
Că satul .este românesc ne o spune Pouqueville (voyage, vol. III, ediţ. II, 
pag. 329, nota 3, unde ne dă sate: Luzeştii, Coniseu, Lepeniţa, Blahava, 
Zurunei, zicând în text: „c'est dans ses escarpements......, qu'on retrouve 
les ruines Wlrâsia et d'Euthydrium, que je place conjecturalement au 
voisinage de Zourantous“. Far după ce a vorbit de aceste sate româ- 
neşti, la pag. 330, nota 2 ne dă -satele româneşti Flamburiştăi, Clizuta- 
ță, dlavrilă. Ear la pagina 331, de la linia 5—8$, continuând a deserie 
satele din Haşia, zice: „Dans cette cireonscription, ses subdivisions sont, 
le sempti- Vlacho-Choria (des Valuques), dont je” viens d'enumerer les ha- 
meaux, et le Prrchouri, qui me reste ă aerire.* Dar şi fără de mărtu- 
ria lui Pouqueville numele Blahaca saă Vlahara este românesc şi nare 
trebuinţă de confirmare prin mărturii. 

(1) Rângar, Rângaciă la Macedo-români însemnează armăsar pe jumătate castrat, 
(vezi şi la No. 9217). 

(2) Sai ei ai dat numele la satul lor precum se intomplă mai des.



168 aa Le GARAGIANI 

“Inaceastă familie găsim următoarele nume : bătrânul. Blahaza, preotul 
Eftimie. Bluhaca, cel mai însemnat din totă familia, Teodor Blohasa, Di- 
mitri Blahaca, Floru Blahara. Despre vitejiile lor vorbesc următoarele 
cântece populare: Passov, pag. 87—88, cânt. CIX; pag. SS, cânt. CX; 
Fauriel, vol. 1, pag. 199—203, cânt. pag. 204—205. Apoi Satas, Tovp- 
mozp. Es, pag. 585—592, şi 595—604; "Apapovervbs, Xpov. zijs "Hasta. 
vol. Î, pag. 257, ', 284, 301, 307, “380, nota 2, 386, nota 1; "A prorot, 
Bohaopizns. la 'A0. Adzos, pag. 181; la Kopă Pposbyn, pag. 166, nota; 
vezi şi în Pouqueville, regânâration, vol. |, pag. 251—954% revolta şi 
moartea mart:rică a lui Eftimie Bluhava, despre care vorbim şi noi la 
No. 250—251. Porecla Blahava se află şi la o familie din Vlaho-Clisura, 
despre care vezi la pag. 87 No. 16. Despre unii armatoli B/ahaveşti asa- 
sinaţi vezi la No. 152—154, Despre Eftimie Blahava vezi mai multe de- 
taliuri şi la Nicu fura la No. 197. Vezi şi la pag. 133—134. Aseminea 
în. Pouqueville, voyage, ediţ. II, vol. III, pag. 413. | 

No. 52. Jani Culpuzu, armatol la Levadia din Beoţia, era văr primar 
cu Căpitan Comuna Troacă, armatol la * Parnas (Gudas, VIII, 360). Luă 
parte activă la revoluţiunea din Peloponez de la 1769—70 (Satas, Tovp- 
zip. E)dăe, pag. 484 şi 499). Vezi despre romanitatea lui la No. 77. 

No. 53—54. Caleşiii şi Floru Călțuda erai armatoli la Agrafa şi Căr- 
penişiă. Floru a fost asasinat de Ali Paşa CApafavewăs, vol. I, 259, nota | 
î)..Vezi în Passov, pag. 44—45, cânt. XLIX, versul 20—91. şi nota; 
pag. 45—46, cânt. L, versul 27; în Nasorns pag. 97, cânt. 12. 

Caleşiii—Galeşiii. Numele Caleşiii, Floru şi Călţuda sint româneşti; 
deci au fost Români. Vezi despre cuvântul Caleşiii la pag. 50, rândurile 
6—8.şi pag. 46 No. 35. | | 

No. 55. Tănase Cuara-Bela a fost din trupa lui ani Bucuvală şi pro- 
palicârul lui CApopovewâs, Xpov. zije "Ilzzipo, vol.I, pag 259). Pentru vi- 
tejiile sale .poporul îi făcu doauă cântece (Passov, pag. 12—13, cânt. XI 
şi XII; fu ucis într'o luptă lângă Melizovo, Passov, pag. 13, cânt. XII, 
vera. 23, 32 şi 36. Vezi şi Xaobrme, pag. 99, cânt. 15). 

- Numele lui Cara-Bela este scris în grecește Kopouzzas, Kapapmshâs, 
Napâpuzdos, dupe cerinţele versului popular. El este Belu cel negru=Cara- 
Belu. Numele Belu este românesc, deci a fost Român. O altă scriere Rapa- 
BEhhas (Apolo. 1, pag. 259, nota (|) arată că el se numia şi Gărăve- 
Ini==un fel de merlă saiă sita” saă gangur.. Gărăveliii se zice şi Gărăveli 
și prescurtat Găreli, Gareli. | | | 

No. 56. Iani Carali era ca un rege pe Olimp în timpul s&ă, zice Pou- 
queville (voyage, a II ediţie, vol. III, pag. 328: gui râgnait sur POlympe). 
Doi. descendenţi ai lui Luni Carali, anume Sterghiu şi ani îi găsim lup- 
tând şi în revoluţiunea greacă (Filimon, III, 301). Poporul onoră pe Iani 
Carali cu un cântec (Passov, pag. 22—93, cântecul XXIVa. Aici ve- | 
dem că era ginerele unui popă din satul Puliana, din partea nord-ostică
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a Olimpului). ani Carali numai prin faptul că are descendent numit 
Sterghiu, nume escluziv românesc, ne sileşte să admitem . că a fost ro- 
mân. Puliana este sat Românese, şi se zice şi Guguliana (un tel de 
ciupercă mică şi groasă) (Pouqueville, voyage, vol. V, ediţ. I, pag. 496). 
No. 57. Căpitan Chițu era din munţii Agrafa, dupe cum se'vede din 

ântecul XXVII, versul 4-6, din colecţiunea Passov, pag. 23—95, cân- 
tecele XAVI, XXVII, XAVIII, şi Fauriel, vol. I, pag. 95—96 şi cântecul 
de la pag. 98—99, , 

Chițu a fost Român, căci numele lui este românesc (vezi la pag. 28, 
F), 1). 

No. 58. Nicola Cojanitul saii Nicola de Cojani, cum îi zice Pouqueville 
(voyage, ediţ. II, vol. III, pag. 327), a fost major în armata germană şi 
a luptat în multe rânduri în contra 'Turcilor împreună cu armatolii de 
pe Olimp. Un descendent al lui Nicola, numit Nicola C. Cojanitul şi po- 
reclit Caşomuli împreună cu un altul Nanu Cojanitul figurează . şi în 're- 
voluţiunea greacă de la 1821 .(Filimon, IV, pag. 981 şi 478). Porecla ('a- 
şomuli (Racouo5ns) este Caşu muli, adică caşiii de mulă, de catâr. A 
fost dar Român. In oraşul Cojani din Macedonia pe lingă Românii gre- 
cizaţi locuese multe alte familii negrecizate şi din alte locuri, deci nu-i mirare să găsim porecla Caşiit-muli pe acolo. 

No. 59. Aicola Giurura era armatol în părţile despre 'Arta din Epir în revoltă în contra Turcilor şi umbla cu steag rog (A papzvzvosE pay, ris 
Ilzeipov, vol. |, pag 959; Nas:rns, pag. 110, cânt, 31, unde se spune că era şi la Cărpenişii; Perevos, “lozopia 105 Xeohiov, pag. 24). Tradiţiu- „nea locală spune că era nalt de statură şi robust ca un Ercule, El era din comuna Aeela de pe Pind şi din cauza rivalităţei cu alţi armatoli 
trecu în părţile Artei. Există şi astăzi în Avela o ramură din familia Giuvara. Numele Giurara este românesc (vezi la pag. 77 No. 161; pag. 102 No. 114) şi se aude şi Ciarara. Grecii îl serii :Itopăpas, Toio3ăpas, 
Toofăpas. 

Nicola Giuvara este cântat în multe cântece. Oizovouiâns (cparţobâna. toă “O)buzo, pag. 25, cânt. 27 şi pag. 38, cânt. 46) a cules doauă, dintre cari al doilea se află în colecţiunea lui Xactzys, citat mai sus, 
No. 60. Gheorghe THaiduti era din adiutanţii lui Iani Bucuvală (Passov, pag. 10--11, cânt. IX, versul 9 şi cânt. X, versul 8). IZaiduti este for- mă macedo-românească a cuvântului haiduc; deci a fost român. Adiu- tanţii căpitanilor erai de regulă rude de ale lor saii şi nerude, dar din- tre cei mai viteji; trupele lor se recrutaii dintre ciobani, mai cu sâmă Fărşeroţi, renumiţi pentru vitejia lor. Deci în cântecele populare greceşti, ca să se-arăte că cutare căpitan avea soldaţi viteji, se zice 'că avea: 6) "Apfonrozatăva, ndecă toţi soldaţii lui erai băeţi de Albanezi, şi prin acest cuvânt se înţeleg Fărşeroţii, "A ppamroB)azyor.
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Gheorghe Haiduti era din comuna Acela unde esistă şi astăzi descen- 

denţii lui (veză la pag. 39, coloana a II, rândul 98). 

No. 61. Căpitan Ianuli cra adiutantul lui Sterghiă Bucuvală împreună 

cu Hristu Nuiatu (Passov, pag, 7—8, cânt. VI, versul.9). Numele Zanuli 

este Românesc (pag. 57—58 No. 63); deci a fost Român, mai cu seamă 
fiind adiutant al lui Sterghiu Bucuvală. A fost şi alt căpitan Zanuli, 

frate cu Teodor Ziacă, din comuna Cir eşiil de la Pind (vezi la 'Teodor 
Ziacă, No. 963). | 

No. 629. Căpitan Lapa, a fostadiutant al lui Panu Zidru şi armatol la O- 
limp şi la Parnas (Passov, pag. 15—16, cânt. XV, versurile 3, 5, 10, 16. 
19, 95; cânt. XVIa, vers. 3,.5, 9, 10; Fauriel. vol. [, pag. 65—67, 68. 
La pag. 67, linia 2, Fauriel traduce cuvântul grecesc Wo:/o:otds prin fils 
de son me. Românii zic? hiliii de suflet, ceea-ce insemnează un tânăr ca 
de 15—20 de ani, pe care căpitanul îl lua cu el ca să-şi facă pomană 
scoțendu-l cirac în meseria armelor; nu era dar: fils de son âne). 

Lapa era Român (vezi la Zidru, No. 34). 

No. 63—64. Jacri- Puliu, AMucri-' Tanase. Cel ântâiă era armatol la Gre- 

heni în partea orientală a Pindului, ear al doilea la Olimp (Pouqueville, 
voyage, ediţ. II, vol. III, pag. 328; "Apafazwe, vol. I, pag. 959, spune 

eronat că ambii ai fost din muntele Chisuv ["0osa de lângă Olimp]; 
Perevos, “Iozop. 105 Xovhiob, I, pag. 23). Numele Puliu (= puiu) arată că 
Aacri-Puliu a fost Român. Dar cuvântul JMaeri nu este grecescul Mo- 

„pis ? Macedoromânii n'a adjectivul macru, ci ai poreclă cu acest:sens 

în formele. Mâcre şi JMăcri. (Vezi la pag. 100, linia 65, porecla Jâcre (1). 

In cartea D-lui Mâwqs, (despre care vezi mai sus la No. 50, la pag. 100, 

linia 13, găsim citat un comerciant prin cuvintele: sapă râ îuzâno K. Mă- 
2. D. Mons n'a scris Mazpi, ci Mâzpg. Unde dar găsim la Români 
nume reproduse de Greci prin Mozp» — în compunere, acolo nu este 
cuvântul grecesc p.zzp5s, ci JMacre, Macri românesc, care este opusul po- 
reclei Grosul. Deci Macri-Tanase, este "Tanase JMăcre saă Aăcri. Arma- 
tolii. de mai sus eraă fraţi şi unul senumia Pauliu ear cel-lalt Tanase şi 
aveai porecla părinteaseă Jăcre sai Alăcri, şi erai din eparehia Gre- 
bei, după cum spune Kovoroymăs (pag. 157, linia 10), şi în r&sboate ai 
fost totdauna nedespărţiţi şi în cântecele populare cântaţi împreună. Ambii 
dar au fost Români. | 

No. 65. Capitan Mândal era tată lui Aaşiu Mândal care a lvat parte 
activă în revoluţiunea greacă ca adiutant al Căpitanului lani Gura (Fi- 
limon, III, 150; Tricupis, I, 315,'1V, 57; din aceste titaţiuni se constată 

că era Român din Aspropotam şi poate rudă cu Hugi- Petru, despre care 

veză la pag. 123 din scrierea aceasta despre Suliaţi). In Passov, pag. 21—22, 

(1) Macre, Macri, este numele propri latinesc Macer.
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cânt. AXIV, vers. 11, se menţionează despre Căpitan Aândal. Vezi mai 
încolo la Naşiu Nândal, No. 245. i 

No. 66. Mitru Mara a tost cel ântâiii dintre adiutanţii lui Costa Bu- 
cuvală, după cum se vede în Passov, pag. 9—10, versul 16 în cântecul lui 
Costa Bucuvală, cântul VIIL. El după "Agpopavervăs (Xpoy. zis "llmstpoo, vol. ], 
pag. 958, 5) a fost poate (tows) fiul lui Ilondru Mara, despre care vezi 
la No. 82. Românii îi ziceai Mitru Mari (= mare) şi de aceea în Passov, 
pag. 10, la Aota de variante la numărul. 16 cetim Mmepouâprs. Am vă- 
zut 6nsă că porecla Mari, ca şi oră ce poreclă, poate lua la fine pe e, 
care ţine loc de articol, ca şi la acest, acesta, acel, acela (vezi pag. 98, 1), 9; 
pag. 6%, No. 99). Deci Mitru Mara saii Mitru Mari a fost Român şi a 
nume Fărşerot, căci la Fărşeroţi mai cu scamă se găsesc poreclele Jari 
şi Mic. Mai târzii Mitru Mari ajunse şi el armatol, şi-l vedem luptând 
în revoluțiunea din Peloponez de la 1769—70 (Satas, Tovrorp. “Eddie. 
pag. 492). Servi şi sub Capitan Chulea (Apor. Brhaogizns, în 'Aday, Ard 
405, pag. 117). Numele Mara la masculin se află şi ca nume de botez 
(vezi la pag. 89 No. 164 şi nota (40) de la pag. 90-—91). - 

No. 67. Ilristu AMilioni, vestit în cântecele populare, era din Acarna- 
nia (1) şi inimic al armatolului şi primatului J/avromati (Pauriel, vol. |, 
pag. 1—2, şi cântecul de la pag. 4—7), D. Satas (Xpov. âvtrâozov Laha= 
ediov, pag. 157) îi dă ca patrie plasa Lidorichi de pe Parnas. EL făcu 
multe vitejii în luptele cu Turcii (Satas, Xp. ver. Fodateâtoo, pag. 157.— 
163). In cântecul lui JMilioni din Passov, pag. 5, cânt.I, vers. 18—92 ce- 
tim că Milioni ucise pe asasinul săi. Milioui ca şi toți armatolii avea 
pecetie cu vultur (Satas, Ngoy. âv&â. odat., pag. 169, nota). Vulturul 
este pe toate pecetiile comunelor româneşti. La întrebarea ce am făcut 
la mai mulţi primară de ce vultur pe pecetii ? mi S'a respuns: „aşa am 
găsit de la părinţi.“ Numele Milioni este augmentativul lui Miliu, de unde 
Milioniii, Ailioni şi Milionă ; aseminea de la Câciii, se face Ci dictoniii, Că- 
cioni (veză la pag. 4% No. 20); porecla dar nu-i luată de la puşea nu- 
mită milioni, după cum i s-a spus lui Fauriel (1, pag. 1). Hristu Milioni 
a fost Român. | 

Numele Miliu este escluziv -românese şi naţional la Macedoromâni. El 
este prescurtat din Fuiliu, şi se aude foarte des. Deci, unde găsim nu- 
mele J/iliu, se se ştie că cel ce-l poartă este Macedoromân. Poporul gre- 

„cese n'are acest nume; ear Grecii literați a pe Aiuios, dar nici odată 
Mos. 

No. 68. Capitan Naca a fost din adiutanţii lui Capitan Tocica, care 
era armatol din comuna românească Acela de pe Pind. (Passov, pag. 20, 

(1) D. Satas (Xgpoy. ătuâorov Paate:diov, pag. 161, nota Î, spune că era din Dorida, 
de pe Parnas. Vezi despre satele româneşti din Dorida la pag. 197. Dorida şi Lido- 
richi este același lucru - (Pouqueville, voyage, ediţ. III, vol. IL, pag. 357).
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cânt. XXI, vers. 7:şi 23; Perevos, “lor. 705 Sovhiov, pag. 34, nota 5). 
Naca este nume românese; apoi faptul că era adiutant al lui Tocica a: 
rată că Nuca a fost Român (vezi despre numele Wace la pag. 57—58 
No. .63). i 
„No. 69. Capitan Nanu credem că este din familia lui Nicola Caşiu- 
muli din Cojani (vezi la No. 58), căci găsim numele Nanu din Cojani şi în 
revoluțiunea greacă dela 1821 (Perevos, "Azouy. zoheurză vol. II, pag. 68 
jos). Nanu este nume românesc, despre al cărui formaţiune vezi la pag. 
57—58 No. 63. Vezi biografia. lui Nanu in. Fauriel, vol. 1, pag. 73—75, 
şi cântecul de la pag.78—79; Passov, pag. 26, cânt. XXX; Xasbrns, pag. 
96, cânt 11; aici la versul 2 se află cuvintele: zai zodia pâtov, 
6 "Appomsozaiâza, adecă: şi aduna voinici, toţi băeţi de Albaneji. Aceşti 
băeţi de Albaneji sânt Arvanitovlahii CApBamrida:/0:), adecă Fărgeroții, 
vestiți în vilejie. (Vezi şi la No. 207 şi la No. 295). 

Nanu a fost Român. Panu Zidru, căruia Nanu i-a fost unul dintre 
" adiutanţi, îi dădu armatolia din Veria de la poalele nord-oştice ale Olim- 
pului (Apar. Bodacogirns, 'A0. Adzos, pag. 180). 

No. 70. Hristu Nuiatu, dupe cum se vede din cântecul lui Sterghiu Bu- 
cuvală (Passov, pag. 7—8, cânt. VI, versul 9), a fost unul din adiutanţii lui. 
Porecla este românească făcută de la cuvântul nuia, pl. nuiele; deci a 
fost Român. Nuiatu însemneză supţirel. o: 

No. 7[. Capitan Siru se numia şi Siru şi Şeru (de la şeari=—ferestreit), 
şi aceasta 'se vede din numele fiului său pe care-l găsim în Xasibens 
(pag. 121, cânt. 50, vers. 2 şi 10) scris ro Sepdzho (—Şeroplu), adecă: fiul 
lui: Şeru (1)- sai Şeară. Aseminea poreclă este şi Țecura saă Secure. Se 
află Ensă la: Români mai des forma Siru (vezi Siru la pag. 79 No. 181; 
96 No. 99). Capitan Siru (6 Raztrây Sbpos) a tost din adiutanţii lui Ca-. 
pitan Panu Zidru, care i-a dat armatolia de la Platamona din Tesalia 
('Aptor. Bodawpirne, în "AB, Adzo6, pag. 180). Nu se ştie de unde a fost 
Siru. În cântecul XXX din Passov, pag. 26—27, la versul 24 vedem că 
avu de adiutanţi pe un oare care Deghiu (To&y:) şi pe vestitul Cara- Taşiu 

.(Tăoo) din Neagoşte. 

„Porecla Siru: saă Şeru fiind românească, Capitan Siru a fost Român. 
“Porecla Siru, unindu-se cu numele lani, ne. dă Siruiani, i Siriani, re- 
produs. de Greci prin Xopreăwrns; ear Şeru luni se face Ve prev. Un 
Lopes, despre care se face vorbă la.pag. S în. citaţiunea din Pouque- . 
ville şi care a jucat un rol militar oare-care în imperiul Bizantin, are 
descendenţi cari sunt aşezaţi şi: cari esistă şi astă-zi în : comuna semi- 

“_grecizată Frăngaţii (Ppa:y445ss) de la Zagori din Epir cunoscuţi cu po- 
recla Xepptăwms (Lambride, vol. II, pag. 99). Despre Lopapăvns din tim- 
pul Bizantinilor eată ce ne spune Pouqueville (voyage de la Grăce, vol. 

(1) Numele Şeru (Liciu Şeru) îl poartă şiun locuitor din Nijopoli (vezi pag. 96 No. 99).
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IL, pag. 335, nota (1) în a Il-a ediţie): 1): Cantacuz lib. II, c. 24. Nicâ- 
phore Gregoras nous aprend que ce Syrgiannis 6tait Romain d'origine, 
„une famile ilustre sortie des Seythes Tlyperborcens et que son pere 
avait 6pous6 une princesse imperiale de Constantinople. T.1, p. 182. ad. 
Ann. 1320*. Aiurea noi arătăm că el era rudă cu Cantacuzineştii, cari 
au ca poreclă de familie şi numele Farcaşiii, pe când cel de Canta-Cusinos 
l-ai luat de la satul Cosina, despre care vezi la pag. 5 jos şi pag: 4Sla1, 
2,3, 4,5. . | 

No. 72. .Jani al Stati a fost fiul lui State Lala-Dimu din Acarnania, şi 
ginerele lui Jah; Bucuvală, renumit armatol. Armatolii de pe Olimp ne 
mai putând rezista forţelor superioare ale lui Ali paşa, se retraseră la in- 
sula Schiatos din marea Egee, şi acolo echipând o flotilă de 70—80 de 
corăbii sub comanda lui Jani al Stati şi lui Nicu Țara, împreună cu ar- 
matolii: Blahaca, Lazeştii, ughilă, Bizioti, Siru, 'Teodor Colocotroni din 
Poloponez, Capitan Romfei din Neagoşte şi Capitan Alexândri de pe O- 
limp, cu 1400 de voinici aleşi începură a cutreera marea Egee ca cor- 
sari aducând spaima în flota turcească şi în Turcii din oraşele porturi- 
lor. Aceasta se petrece pe la 1807. (Satas, Towpzorp. “E)ăs, pag. 576— 
587; Lcaliăs, apâzos vamrhvos 205 ss6hb = Stata, ăntâtul capitan al îlo- 
lei, pag. 586.) Despre faptele lui ani al Stati şi Nicu “Țara vezi în Fau- 
riel (vol. LI, pag. 9—11, şi cântecul de la pag. 14—15); veză şi în Passov, 
pag. 13—15, cânt. XIII şi XIV, unde la versurile 17 şi 98 se vede că 
lani al Stati era din comuna Domnifu saă Săcăreţ. "Apar. Bo)aopizris (în *A0. 
Adiros, pag. 179) spune că descendenţii lui luni al Stati nu putură să 
conserve armatolia părintească, şi mai târzii o căpătă Iscu, ruda lui Iani 
al Stati. Vom vedea mai încolo că acest Iscu este Andrei Iscu Bacâlu, 
poreclit şi Deli-Iscu şi Cavaiscu, care este tatăl eroului Gheorghe Carui- 
scachi şi care cra din comuna Domnița de la Valtu. Andrei Iscu Bacol 
fiind Român, şi Iani al Stati a fost Român ca rudă cu Andrei Iscu. Vezi 
şi la No. 45 şi la No. 207. . a a 

Numele Stati îl găsim în cântecele populare greceşti scris: Xra(is 
şi Xzo0ăs, nu Xrâf)rs şi XrăDas. codiis este cu accentul pe ultimă pentru 
cerința metrului iambic: î7& "p6 [râwwns z05 rad, tanâpăs 705 Alzov- 
zoopâha = eii sunt Iani al. Stati, ginerele lui Bucuvală. Ear Scade = Stata, 
este formă epirotică după imitație românească, ca Zegu, Tega, Mitru, 
Mitra etc., (vezi la pag. 33 nota, şi pag. 63,:nota 3). Stati Lala- Dimu, 
tatăl lui Iani al Stati, ne este dat ca 'origihar din Sicăreț si din Do- 
mniţa, Despre Săcăreţieni, sai Sărăţieni, câri se zic şi Sărăzăceani şi Săr- 
căceani, vezi la pag. 13; idem în. Jireăek, Geschichte der Bulgaren, pag. 

515 jos, _ 
"Despre faptele militare ale lui Iani al Stati vezi şi la No. 197 pe larg. 

No. 73. Panu Tara era tatăl lui Nicu Țara, şi ginerele lui Panu Zi-
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dru CAgpioror. Bohawpiens, în 'A0. Aăzos, pag. 180). Vezi la Nicu Țara 
la' No. 197. 

No. 74. Capitan 'Tocica era armatol la Grebeni (L pefvă), în partea o- 

rientală a Pindului, care dă în Macedonia. El era din comuna Acela de 
pe Pind, nu din Grebeni, cum spune D. 'Apofavevbs, (Xpov. zijs "Iazipov, 

vol. I, pag. 959). Descendenții lui se află şi astăzi în Avela. Numele '7o- 

cica este diminutiv lui Zociu (vezi şi la pag. 45 la No. 24). Grecii-l 

scrii 'Toscas (T6srzs; numai în colecţiunea Passov, pag. 19—21, cânt. 
SSI, XXII, XXIII, îl găsim bine reprodus în forma T6rouas, care este 

egală cu Tocica. În cântecul XXIII, vers. 2, pag. 21 vedem pe Zocica în 

revoltă plimbându-se cu trei mii de oştire. La 1770 estermină pe Alba. 

nejii, cari se întorceau încărcață cu prăzi din Peloponez (Perevos, “lozop.. 

ab Xevhiov. etc., pag. 23; Passov, pag. 20, cânt, XXI, XXII). Zocica şi 

din nume şi din locul de unde era se vede clar că a fost Român. El a 
fost aşa de vestit ca şi lani Bucuvală, Blahava, Curali şi Zidru, despre 

cari vezi la numerile respective. 

No. 75. Alexi Tragudăra era adiutant a lui Iani DBucuvală (Passov, 

pag; 10, cânt. IX, vers. 9, şi pag. Îl], cânt. X, versul 8). Este vestit şi 

el în resboaiele cu 'Lurcii, şi era originar din comuna Avela (vezi nu- 

mele lui ia pag. 62 No. 86). Un descendent a lui Alexi Tragudăra fi- 

gurează şi în revoluţiunea greacă împreună cu capitan Floru Grica, din 

familia Buieştilor (Lricupis, 1, pag. 313; Filimon,IV, pag. 154,. unde se 
vede ucis în luptă). Tragudara a fost Român. 

No. 76. Capitan 'Triţă era din adiutanţii lui Panu Zidru (Passov, pag. 16, 

cânt. XVIa, vers. 10). Zriţă este prescurtat din Dimitriţă. Numele lui 

arată că a fost Român. | | 

No. 77. Comna 'Troacă a fost armatol la Bha/oybuua (= satele româ- 

nezti) de pe Parnas (Satas, zebpizorp. EDăs, pag. 486 şi 4921. Unul din 
descendenţii lui Comna, numit tot (omna 'Troacă, joacă un rol insemnat 
militar în revoluţiunea greacă. Acesta are un fiii poreclit Dipla, care se 

laudă întrun cântec că este șoimul satului Furca: Atv sim! î 6 Ilavovp- 

“păc, 63v eipat wh-6 Avostac, Mov situ aa! i "Acei, rs Pobpras 7 

fewcâu = Eă nu stint Pânurea, nici Liseă, ci sânt din Agorianni, şoimul 

Fuiceă (vezi cântecul în Gudas, vol. VIII, pag. 370, versul 8 şi 9, estras 

_din colecţiunea lui Emile Legrand a cântecelor populare greceşti). Furca 

este sat românesc. Porecla Zroacă se dă de la o cusată mare care ser- 

veşte de fremântat pâne şi de dat hrană la poră; ear C(omna este un 

nume desla Români, care se aude şi Comin, Comina, Homin, Homna, Homnu, 

Humnu, (1) (vezi pag. 90, nota No. 7). D. Gudas neştiind numele 
şi poreclele româneşti şi dând peste numele Comuna a fabricat o legendă 

intreagă vrând se probeze fără nică o probă că familia (omua Toacă se 

(1) Se află şi ca nume de botez la femei în forma Homna.
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trage de Ja împărații Comneni (Gudas, vol. VIII, pag. 357—360). Dom- 
nia sa la pag. 360 ne spune că porecla Comuna este diminutivul lui Ko- 
pyrvăs, dar cum, nu spune; ear despre 'Troacă, pe care il scrie Tphass, 
zice că-i s-a dat lui Comna dincauză că la un joc cu umada el aruncând 
placa la joc nemeria şi la lovire se auzia sunetul trac// Curioasă deri- 
vaţie, şi nu ştim cum află aceasta pentru un lucru întâmplat 150 de ani 
inainte de a scrie despre Zroacă. Grecii pe oa îl scriă sai cu e sai cu 
a, precum: Soure scriă Loprs, Broască Mapăoras tvezi la pag. 30 la P). 2); 

„deci şi pe Troacă l-ai seris Tpăzas. 'Troucheştii eraă din Furca şi se mu- 
tară în Agoriani pe Parnas, unde aveaă armatolia asupra satelor Ro- 
mâneşti. Deci şi din numele şi porecla lor şi din origina lor de la Furca 
se probează că au fost şi sânt Români. Din această familie este şi Ca- 
pitan Calpuzu (Gudas, VIII, pag. 360—361 . Comna 'Troacă şi Calpuzu la 1770 
resculară satele româneşti de pe Parnas (ză Bhzyo/oma) în contra 'Tur- 
cilor (Satas, Tovpzozp. “1095, pag. 492), şi în timpul revoluțiunei de la 
1821 'Troacheştii, fiii şi tată, earăşi se puseră în fruntea Românilor din 
Bota şi aduseră servicii mari revoluţiunei greceşti prin vitejia 
lor (Gudas, VIII, pag. 365). Troacheştii rămaseră mult timp în Pelo- 
ponez şi de aceea îi găsim porecliţi şi Mwpatzats, adecă Muraiţi, din Jo- 
rea (Gudas, VIII, pag.360). Mai încolo vom vorbi despre unu Gheorghe Mu- 
raitul, tot din această familie, care a fost adiutantul vestitului capitan | 
Andruţu Veruşiii Moceanu (vezi la No. 131). 

No. 78. Statuchi Zaro-Nicu cu Nicola Zaro- Nicu, lanachi Zaro- Nicu şi 
Cuţo-Ilnistu Sin icu ati fost armatoli la Agrafa (vezi cântecele în onoa- 
rea lor în Passov, pag. 93, cânt. XXV; pag. 24, cânt, XXVII, versul 6; 
pag. 25—96, cânt, SSI, şi Naswers. pag. 110, cânt. 32 întitulat 5 Peăy- 
vris bagwitib?ns. Zuro-Nichioti este Zaro-Nicu cu terminația ” oti, otă (vezi 
pag. 45 No. 34). Zaro-Nicu este nume românesc egal cu Zalo- Nicu prin 
trecerea lui £ în r, lucru ce-l găsim şi la Românii Șfachioţi şi Lachioţi 
din Creta (vezi Passov, pag. 182, cântecul CCXLVII, versurile 3, 7, ete.), 
Cu. Zulo este compus şi numele renumitului poct Domân Zalo- Costa, care 
era din. comuna românească de pe Pind numită Săracu (vezi Xzvpiâov 
Il. Aduzpov, în Leopptos aonbaras, "A0/vqe:, (SGS, pag: 11, linia 5—8). 
Numele lor românesc dar arată că toţi ati fost Români fiind de aceeaşi 
familie. Vezi şi la Cuţo-JMristu No. 144, şi la Gheorghe Zalo-Costa No. 317. 

No. 79. Fotu Zidru, fiul lui Panu Zidru, fu asasinat de Turci la 1768 
(Passov, pag. 63, cânt, LAXV, vers. 13. şi 17; la uceste versuri este nu- 
mit Zidruli, cuvânt care este diminutiv rominesc a lui Zidru arătând 

"micul Zidru sai fiul lui Zidru; vezi ş "Aptozor. Bahaowriz =1;5, în "AO, Adizos, 
pag. 180). Zidru am văzut la No. 34 că a fost Român ; deci şi fiul stii 

No. 80. Cupitan Zahariă. Eată ce zice Fauriel (vol. ], pag. 73— —74) 
despre acest armatol: On ne connaissait guăre, en Morse, que trois ou 
quatre familles de Klephtes. La plus puissante âtuit celle de Kolocotroni,
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et celle de Zacharias la plus ancienne. Le chef de bande qui a rendu ce 
dernier nom fameux vivait vers le milieu du dernier siăcele; toutes les 
traditions qui lui sont relatives lui atribuent au plus haut degrâles qua- 
its indispensables pour faire un lephte de renom, une bravoure sans 
6gale, une extreme sagacit d'esprit: une vigueur et une soupplesse de 
corps extraordinaires, et une vitesse “incroyable ă la course. Elles c6- 
l&brent de plus la gânsrosits de son caractere, son humanite et ses m6- 
nagements' pour les Grecs, surtout pour ceux qui 6taient opprimâs et 
pauvres“. Gudas (VIII, pag. 92) spune că familia prinţiară “a Grigorea- 
nilor din Laconia, care numia pe subt capitani, lăsă în discreţiunea 'Tur- 
cilor pe armatolul Panaiota Veneţianacu, de şi era ginerele Capitanului 
Domnitor, şi-l înlocui cu armatolul Zaharia, pentru că Panaiotar nu 
arăta destulă ură în contra 'Tureilor şi pentru că făcea rtă Creştini- 
lor (vezi şi la No. 190). | | 

Pouqueville ([ist. de la râgenâr. de la Grece, vol. IL. pag. 264, edi- 
țiunea II-a, nota 1) vorbind despre fiica lui Zaharia, zice următoarele 
cu ocaziunea începerei revoluţiunei greceşti de la 1821 la Maniaţi: „Ă 
ces accents, une: Spartiate, Constance Zacharia, fille d'un mariyr de la 
libert6, qualific de brigand et empal6 comme tel â Tripolilza, en 1799, 
instruite des malheurs de son pâre quwelle perdit lursquvelle âlait au berceau, 
quittant ses fuseaux, saisit les armes! Altârce de vengence, elle plante în dra- 
peau sur sa demeure en signe d'enrâlement. Les femmes Laconiennes et les 
braves du Pentadaciylon s'enflamment ă ses recits (1) et se precipitent 
sur ses pas dans la plaine de Lacâdâmon, oi elle proclame la regân6- 
ration de la Grâce ă la tâte de cinq cents paysans. L'&vâque d'Helos An- 
thimos, accouru ă la reneontre de Pheroine, bânit son entreprise, et apră&s 
avoir forc6 les 'Tures ă se renfermer dans le chateau de Mistra, elle re- 
monte le cours de V'Eurotas, jusqu'ă L6ondari, oi elle vient renverser le 
Groissant des mosquses et mettre le feu ă la maison du vaivode qui 
tombe sous ses coups“. Ear la nota (1) Pouqueville zice următoarele : 
„Zacharias, que j'ai vu attache au pal en fâvrier 1799, ctait cite comme | 
un des hommes les plus rapides ă la course, titre qu' Homtre donne au 
divin Achille. Les chants populaires disent, au sujet de sa lsgărete,. que 
ses talons touchaient ă ses oreilles quand il courait ă travers les cam- . 
pagnes“. (Vezi şi Fauriel, vol. 1, pag. lix). | 

Din cele de mai sus rezultă că Zaharia era Maniat şi negreşit de la 
muntele. Taiget Pendadactylos, care-a dat numele de braţul de Mâni al 
părţii Laconii, care se numi greceşte Mzyq, Mătyn, Măiva (vezi la pag. 17, 
nota 3); ear despre romanitatea Maniaţilor, vezi mai cu semă la No. 189, 
apoi la pag. 47, 48,.49, 53, 54—55, 121 cu nota(1) şi pag. 192. Prin 
urmare armatolul Zaharia a fost Român. Esistă un -cântec “popular des- 
pre Zaharia (vezi Passov,. pag. 18, cânt. XVIII; Fauriel, vol, I, pag. 76). 
” Pauriel se înşeală în ceea ce priveşte vechimea familiilor armatolice .
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din Peloponez; cea mai vechie a fost aceea a Colocotroneştilor (vezi la 
No. 28). Ma e 

No. S1. Apostoli Buia Grica, din familia istorică .a Buieşlilor, a. fost armatol în Acarnania (Satas, “E)). îvtrdaca, vol. 1, pag. ph3). Buicştil 
fiind Români, şi el a fost român. Vezi despre Buieşti la pag. 5, 6, 18. 

No. 82. Jlondru Mara a fost armatol la Lamari !) spre Arta în Acar- 
nania superidră. El avi un fii numit Mitru Mara. D. "ApaBovavâs dai 
care scrie Xovsponâpas şi Xoăpouâpas credem că nu derivă cuventul de 
la grecescul '/6vâpăs = gros, şi de la substantivul 1) poponăpa = gugumă- 
nia, căci dacă Mitru Mara era fiul lui Xonpopăga cra să se numească 
Mitru Xovepopâpa, ear nu simplu Mitru Mara; deci Xovrpouăga este Ion- 
dru dara, adică Ilondru Mare cu a la fine, ca la' acest, acesta. Pore- 
cla /londru este deș audită la Români nu în sens de gros, ca grecescul 
-zovâpts. IMondru compus cu Dimă saii Piumă dă Ilondro-Dimă saiă Ilon- 
dro-Diumă, făcut de greci Novâps-teonos, ca şi când ar fi din (opi = damă, 
Şi /o0vâpă = groasă. Mara de la' Nopiu.d pas arată că armatolul in ches- 
liune a fost * Român, căci Aare, Mari şi Mara sint porecle româneşti 
(vezi "Apapores, Xp. zis Ilzsigov, vol. 1, pag. 250 şi 958, £'). Vezi 
şi la No. 66; idem la pag. 64 No. 99 şi pag. 89 No. 164 despre nu: 
mele şi porecla Mara şi Mase. Ilondru se aude şi Condru, Condra, Con- 
drea, nume des auzite şi în România. | 

No. 83. Scântu Buia a fost un oni de arie, de care se servi Ali paşa 
în contra inimicilor săi. Credem că este din familia istorică a Buieştilor. 
(Vezi despre el 'Agisz. Bodzopicas în Kopă Pposbvn, pag. 67—68 şi "Apapaveds, Xprvi sis "Ilasine» vol, 1, pag. 251—953, nota 2. Deci a 
fost Român. | | 

No. S4—S6. Costa, Deghiăi şi Ilristu Buia Griva, toţi din familia isto- 
rică a Buieştilor, aă fost armatoli în Acarnania şi luară parte în con- 
tra “Turcilor la revoluţiunea din Peloponez de la 1769—70 (Satas, E). 
aveziora, vol. 1, pag. ph —p$, şi Toopzozp. E)dăs, pag. 4S0, 492, 497—8). 
A fost Români, căci Buieştii eraă Români, dupe cum se vede la pag. 
5, 6, 18 şi aiurea. | e 
No. 87. Cupitan Ciolac a fost din adiutanţii lui Capitan 'Tockea impre- 
ună cu un altul numit Aaca. Acestor adiutanţi 'Tuseii le luară familiile şi ei se gândiaii să se supună lor; atunci 'Tocica le zice întrun cântec 
popular (vezi Perevos, “Istopia 705 Savhiov, pag. 35, versurile 5—9): „Băe- 
ţii mei, dacă vreţi tăiare şi ereţi să periţi, veniți să ră tatii cii şi să ză îngrop, 
să daii pomelnicele la toți popii, să audă (ări şi oraşe, oraşe şi ţinuturi, să 
zică că Tocica turbă şi-si mănâncă voinici. Vezi şi nota 5 la: pag. 3% 
tot din Perevos. o 

- 1) Lamari = La mare; căci pasa este lingă mare. Aici găsim şi numele Limba pen- tru o bucată de piment care inaintează în mare. (L. Heuzey, Le moni Olympe. et TA- carnanie, Paris, 1860, pug. 285, 237, 288 jos etc.) 

12



178 „e CARAGIANI 

Capitan: Ciolac a fost din familia numită mai. târzii Ciolacoglu 'din a- 

celaşi sat cu Gavu-Sterghiu din Agrafa. ['Apaavzwvbs, Xpov. ris 'Ilzzipov, 
vol. |, pag. 256 şi 345, nota (1)]. Gavi = orb la Macedoromâni ; ear Ster- 

ghiu este un nume escluziv românesc. Ciolac şi Ciolacoglu sunt rude cu 

capitan Gavu-Sterghiu, despre. care vezi la No. 173 ; deci Ciolac a fost Ro- 

mân. Gavu-Sterghiu a jucat un rol însemnat în revoluţiunea greacă de la 

1821; Pouqueville îl numeşte Je stratarque (regân. vol. III, pag. 423). 

No.. 88. Dimitri Ciolacoghi a fost -armatol la Agrafa şi din acelaşi sat 

cu Capitan Gavu-Sterghiu QApaBovrăs, Xpov. sis "Izsipov, vol. |, pag. 
956 şi 346, nota 1). Deci a fost Român; vezi şi - No. S7 de mai sus. 

Vezi inrudirea cu Gavu- -Sterghiu la No. 173. 
- No. 89. Cuţo- Hr istu Zaro-Nicu, vezi la No. 78. 

No. 90. Jani Dragani a fost din oraşul Galazidi şi camarad de arme 
„e capitan Plaharmata; căzu într'o luptă cu Turcii (Satas, Xpoy. ves. 
Tadateâiov, pag. 159—60). D: Satas scrie T pa avîjs elenizând pe Ro- 
mânescul Dragani şi Dragan. Nu încape îndoeală -că a fost Român, mai 
cu seamă. camarad cu Plaharmata şi numit Dragan. Numele Drag “agan, 
de şi slavic, este purtat de Români; asemenea, şi diminutivui Drăgănae, 

despre care vezi la No. 190. : 
No. 91. Capitan Ghiahu a fost armatol în Epir. Despre cl vorbeşte 

Fauriel, vol. I, pag. 23—94, şi pag. 26—97 în cântecul lui Giahu; asc- 

minea Passov, pag. 47—48, cânt. LIII. Numele Ghiahu şi Ghiacă sunt, 

româneşti (vezi la pag. 62 No. 87); deci Ghiahu a fost Român. In gre- 
ceşte numele este scris It:/os. - 

99. Lazeştii aă fost din Vlaho-Licade, comună românească pe Olimp: 
(Gudas, V, pag. 399). Din familia Lazeştilor a fost şi căpi itan. Gheorgachi 

Olimpiotul, şeful oştirilor lui Ipsilante la 1821 în România (Gudas, V, 

pag. 400, unde spune că această informaţiune o are chiar de Ia fiul lui 

Gheorgachi). Lazeştii ati fost mulţi, între cari notăm pe Costa, Dimu, Hristu, 

Micu şi Toliu, după următoarele cântece populare: Passov,: pag. 51, 

cânt. LIX, unde la versul 4 se zice că Lazu era ezarch în capitanatul 

săi; pag. 61—63, cânt. LASII, LXXIII, LXXIV; pag. 97, cânt. CXXII; 

pag. 98, cânt. CĂSIII; Xaoiorns, pag. 211—219, cânt. XXXIII, versul 

ântâiă de la pag. 212; Fauriel, vol. î, pag. 929—31 biografie, şi pag; 

32—33 cântecul lui Pliacica, unde găsim pe Pliacică rănit şi el întreabă 

păserile „oare, păstriler, mă voii lecui, oare mă voiii vindeca ? Şi-i se 

respunde : Dragă Pliacica, dacă vrei se te vindecă, se se lecuească rănile 

tale, eşi sus pe Olimp, la locul cel frumos, Voinicii acolo nu se imbol- 

năvese, şi bolnavii. se imbărbătează. Acolo sânt Clefţii cei mulţi, cele 
patru prutate (mari capitanate). Acolo. împărţesc banii. şi capitanatele. 

Lui Nicu îi cade Potamiă, lui Hristu Alasona, Toliu fu căpitan estan la 

Caterina - (oraş şi plasă), şi micul fii a lui Lazu luă Platamona, ete.“ 

De aci se vede că Lazeştii trăgeati la sorţ capitanatele ; Fauriel, vol. 1,
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pag. 41—42 şi 44—45, cântecul lui Diniu Lazu şi biograba lui; pag.. 
53—54 tot despre Dimu, şi pag. 56—57 alt cântec, la care găsim un nepot a lui Dimu numit Lambrachi, nume popular la Români; Xaoidys, pag. 113—114, cânt. 36, unde la versul 7, pag. 113 găsim şi.unu I46- lu sai Laliu Lazu, căruia Veli-paşa, fiul lui Ali-paşa, îi luă nevasta ca se-l silească se-i se supună; vezi şi 'Apapovewâs, Npoy. râs 'Ilzzipov, vol. |, 
pag. 307, nota (£), şi "Agrar, Bohoogicrs, în *Aday. Adis, pag. 196. Despre Lăzeşti vorbim pe larg aiurea, căci luară parte însemnată şi în 
revoluțiunea greacă de la 1821 (vezi despre Tolia şi Dimu Lazu în Gu- 
das, VIII, pag. 400). Despre Lăzeşti vorbeşte şi Perevos, “Iszop. 705 Xop)ioo, 
pag. 32, 33. Lazu de la 1760 a fost adiutantul lui Panu Zidru, arma- 
tol la Alasona din Tesalia, de la care luă capitanatul de la Zeaterina 
(oraş şi plasă la Olimp) (Apo. Bo)aoţizas, în "A0. Arras, pag. 180).. In 
timpurile vechi familiile însemnate româneşti trimiteati câte unu sati doi 
din sînul lor la coif mai însemnați căpitani se facă scoala armelor, şi ast- 
fel găsim că cutare mare “comerciant sa profesor Macedoromân avea 
frate armatol, distins în resboaiele cu Turcii. Nicu Tara, de exemplu, 
cra un eroii şi om literat (Fauriel, vol. I, pag. 182). 

Capitan Lambrachi Lazu şi alți Lazeştt ai însoţit pe Nicu Tara” la 
toate resboniele ce făcu pe uscat şi pe mare, şi de aceea sint cântaţi în 
multe cântece împreună cu el (vezi şi Oizovoniors, <pasţobâia 105 'O)uzov, 
pag. 52—53, cântecul 68, şi pag. 51—59, cânt. 67). In Oizovouidns (la pag. 12—13, cânt. 6) găsim următorul cântec relativ la moartea unuia 
dintre armatolii Lazeşti. Dim cântecul întreg cu textul grecesc şi în tra- ducere, atât spre a se vedea romanitatea Lazeştilor, cât şi spre a da şi o probă de geniul poetic al Românilor. Căci toate cântecele relative la bravurile armatolilor, fie ele în limba română fie în limba greacă, sânt! făcute numai de Români. Românii fiind dip)wsoo, adecă cci din Albania! şliind şi albanezeşte, car cei vecini cu Grecii ştiind şi greceşte, aă cân- tat pe eroii lor şi în româneşte şi in albanezeşte şi în greceşte. Deci şi cântecul citat mai jos este făcut de”Români. Eată cântecul : 

„Liczie zmâiă Bho/6zavha, zodii "md ră Atpzâia, , , 7 tă TOz0V Gas, zice pas Ti zozpida, 
Tovzezia vă ui) fi 
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Ss, eporţodâia vă pă re, 
Ri î oăs fosic' și, pâva 469, 1, Câhia 1 Gdepei mob, 
Mi ze 2âş Faptdjua, za cina: ozoroutvos; 
My îi 

. Ilipa. 
5 2605 Davepeberaa, 20S etno zrpevivos, 
îi mhdza. ms0epă, vi LADpI “fi “povatza, - 

Ri ară ză hzavohidapar at “Povara dări, * 

-Adecă : „Voi Dăeţi Românași, băeţi din Livade, dacă vă veţi duce pe la locul vostru, înapoi în patria vâstră, -se nu sloboziţi puşti, -cântece se



180 = 1. CARAGIANI 

nu ziceţi. Şi dacă vă va intreba maică-mea, biata soră-mea, se nu spu- 
ncţi că sânt rănit, că sunt ucis, ci spuneți că mă însurai, că sânt însu- 

rat. Luai placa de soacră şi negrul pământ de nevastă, şi cele mici pe- 

tricele le luai de cumnaţi.“* | 
Lazeștii au fost Români, ca unii cari erai din Vlaho-Livade. Vezi şi 

la Gheorghe Olimpiotul la No. 246. 

No. 93. Capitan Mavromati era de la Valtu din Acarnania, om bo- 

gat în turme şi tot de o dată şi armatol. In Passov, pag. 5, cânt. |], 

vers 9 şi 10 se spune că Hoistu Miliont ridică un cadii, şi autorităţile 

turceşti cerură de la Mavromati se ucidă pe Milioni, dacă vrea se-şi con- 
conserve capilanatul. In "Apafovrwvbs (Xpov. rijs 'Ilzsipov, vol. 1, pag. 310, 

nota 1), vedem pe la 1812 un descendent a lui Mavromati armatol. Ase- 

minea şi în Satas (E). âv&43oza, vol.I, pag. par), se aminteşte de Ma- 

vromati, că goneşte pe Capitan Caţico-lani şi pune în locul lui ca ar- 
matol pe Dracu Griza. 

Capitan Mavromati are nume grecesc padpo "păr: (= ochiu negru), ânsă 

el a fost Român. Spre a se convinge cetitorul, cetească la No. 274). 

No. 94 Colea Plipută a fost om bogat în turme în Peloponez, şi ar- 

matol, rudă cu Teodor Colocoironi (Fil. III, pag. 6, 55, 63, 409). Fiii lui 

Colea Plăpută sânt nepoți lui T. Colocotroni (Gudas, VIII, pag. 102 jos). 

Am văzut la pagina 31—32 că Colocotroneştii ai fost Români; deci şi 

Colea Plăpută şi fiii lui. Fiii lui Colea Plăpută jucară un rol însemnat 

în reboluţiunea greacă, după cum vom vedea mai încolo. Plăputeştii ai 

de rudă un oare care Pinură, viteaz luptător Filimon, IV. 57). Panuă 

este poreclă românească. (Vezi la pag. 50). | 

No. 95. Cupitan 'Toliu a fost armatol la Grebeni (L'p=2=y3), partea orien- 

tală a Pindului spre Macedonia. EI la 1770, întorcându-se mulţi Alba- 

neji 'Turci cu multe prăzi dela revoluţiunea nenorocită din Peloponez, îi 
extermină luându-le toate prăzile (Kwvoravrăs, pag. 141—142). Toliu a 

fost. Român, căci numele lui este românesc. (Vezi la pag. 44 No. 15). 

Se nu se confunde cu Zolu Lazu de pe Olimp, de la No. 92. 

No. 96. Iani Cacioni Vărcolac se numia mai nainte Iani Cactoni, şi fu 

poreclit Părcolac pentru că era negru la faţă şi pentru că mâncă mulţi 

Turci, adecă ucise mulţi Turci. (Xposah)is, vol. III, pag. 386, coloana 
ântâia). Cauza care îl făcu armatol a tost atentarea ce vru se facă la 
onoarea nevestei sale un Derven-aga Ture Albanez, pe care-l ucise. (Xpv- 
oah)is, III, pag. 385, col. a II-a). lani Vărcolae prin multele lupte victo- 
rioase ce făcu în contra Turcilor fu recunoscut prin firman împărătesc 
capitan peste mai multe oraşe de pe Parnas cu condiţiunea se trimită 
anual Sultanului câte un ali spre semn de supunere. (Xpwoa)). III, pag. 
387, col, II-a). După moartea lui lani Vărcolac vru se-i Ya locul fratele 
săi, dar un oare-care Costa Zaharia, supranumit Costandăra, cumnat cu 
Vărcolac, îl goni, şi fratele lui Iani Vărcolac se retrase şi se aşeză defi-
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nitiv cu familia sa în oraşul Leradia din Beoţia,: ear el luă capitanatul 
lui Văreolac, al cărui fii muri nevărstnic. 

Am văzut că lani Vărcolac se numia lani Cacloni; fratele lui aşezat 
în Livadia purta şi el numele de Caetoni. Un descendent al acestui -Ca- 

cioni aşezat în Levadia' vom vedea mai încolo că a fost vestitul Lambru 

Cucioni, un om estraordinar în luptele navale cu Turcii pe la 1790— 1806. 

Vezi mai la vale la Lambru Cacioni, la No. 165. Familia Cacioni. era în 
înrudire de aproape cu armatolii Lambru şi Mitru 'Țecura, despre cari 

am vorbit la No. 33—39,.şi pe cari îi vedem pe la 1740 la Valtu în 

Acarnania, şi. unul din ei a fost ginerele -armatolului Găctult Trâmbuca 
şi armatol la Valtu (Satas, “ED. âwzâ. vol. |, pag. phț'; şi Xpoomiic, 

vol. III pag. 387, col. ], unde se vorbeşte despre înrudirea Cactoneștilor 

cu 'Ţecura). Cacioneștii dar eraă originari de la Valtu, de unde se mu- 

tară în Galazidi şi pe'urmă în Levadia. i 

Porecla Cactoni este românească (vezi pag. 44 No. 20 şi 93; deci a 
fost Român. La No. 165 dăm mai multe detaliuri. 

No. 97.. Vergu Vlaharmata, armatol la Parnas, era dint”un. sat nu- 

mit MavpohOăp (Peatră-neagră) (Satas, Xpoy. âvyfz3oroy Tahateliov, pag. 

157; vezi şi faptele lui tot aici la pag. 157—158. La nota (2)de la pag. 

157 se spune că: Papa-Costa Ciamălu, locotenent de general în revolu- 
țiuuea greacă de la 1821, a fost rudă cu Vergu Plaharmata, ear la pa- 

gina 940, la corectarea erorilor, ultima linie, cetim următorele: „pag. 

157, nota: &rrovbs mod Bhaa pura,“ adecă Papa-Costa Cramâăla, des- 
pre care se vorbi la nota de la pag. 157, era Eros, adecă franţozeşte 

petit fils, saă în româneşte fiii de fii al lui Vlaharmata). Şi numele V/a- 

harmata şi porecla Ciamăla sunt româneşti; deci Vergu Vlaharmata a 

fost Român. (Despre porecla Ciamâla, Ctamalic, Ctamablac, vezi pag. 9, 
Nota 7; pag. 97, Nota 29). Papa-Costa jucă un rol însemnat în revo- 
luţiunea greacă. 

No. 98. lani Bună-horitul însemnează Jani din Bună hoară (din bun 

orașii). Bună-hoară, sal la Parnas, este scris grecește Bovn-/opa (ţară 
sai sat de munte) dupe cum se vede în Satas, Xpoy. âvâ7â. ahateriiov, 

pag. 157 jos. In Gudas, vol. VIII, pag. 387, linia 96, găsim forma Bsyqyopa. Din 
Bown-/opa a fost şi un renumit armatol cunoscut cu numele Vlaho- 
Tanase (Satas, Npoy. ăv&zdoroy Padatsiicv, pag. 163). Intrăm în aceste de- 
taliuri spre a găsi naționalitatea lui ani Bowwyoţitul, căci nu ştim dacă 

este sat românesc; numele de Vlaho-Tanase nsă din Boww=ypa ne 

face să credem că satul este românesc, şi prin urmare lani Bună-hori- 

tul, compatriotul lui Vlaho-Tanase a fost Român. Vezi faptele lui în Sa- 

tas, (Xpoy. ây€â. Lodateiiov, pag. 157—158). Şi Lambeti de la No. 120 

a fost din satul Bună-hoară. 

No. 99. Floru Iătăganea a fost din trupa lui Zaharia Costantăra, ar- 

matol la Parnas, şi camarad de arme cu Vlaho-Tanase şi Lambru Ţe-
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cura. După moartea lui.Costantăra, capitanatul săi rămas fără moşteni- 
tori şi-l împărţiră între ci adiutanţii săi. Ast-fel împregiurimele Salonci 

le luă Lambru 'Ţecura. şi Vlaharmata, Dorida, unde sunt ră B)ay/o0/opua, 
“o luă Floru Iătăganea, şi plasa Malandrinu o luă Vlaho-Tănase (vezi 
Xposad)is, vol. III, pag. 419, colâna I-a). Numele Floru este românese 
(vezi însemnarea lui la pag. 18, rândurile 14—19); deci Floru lătăga- 

„nea a fost Român; In greceşte este” seris Dhâpos 'lararţăvas, (vezi şi la 
No. 41). Porecla Iătăganea este de la iatagan,: care se zice şi îartagan. 

A -esistat şi alt capitan cu numele Floru simplu, contimpuran şi amic 
cu capitan Andruțu Veruștă (vezi cântecul lui în Nostirrs, pag. 97. cân- “tecul 12). Nu ştim dacă este acelaşi cu Floru Calțuda, fratele lui Cu- 
leşii Calfuda, despre cari vezi la No. 53—54. , 

No. 100. Capitan Alezândri. Numele Alezandru nu csistă -în popor; 
în locul lui este des usitat Alexi şi Deca. Alexi 'se face augumentativ 

* Alezandru (ca-la băet, băețandru) şi Alezândri, cu accentul pe penultimă ca 
şi Diamândi. Asemenea Costanti nu  esisă, ci Costa, care şi cl se face 
augmentativ  Custându şi “Custandei, Custândar, Custandăra, Costar, de 

"unde diminutiv Custarel, Custareli. 'T. Colocotroni (Avrrqsis coufăwoy 
ilie “EM. pohijs. pag. 32) spune că 1807 toți capitanii de pe Olimp pros- 
“ crişi, precum Alexândri, Papa Eftimie Blahava, Lioliu, Lazeştii, căpitanii 
“lui "Țara şi alți, cu 1400 de soldaţi, împreună cu Colocotroni făcea răs- 
boiul de corsari în contra 'Tureilor. Anzândri dar era şi el unul din ca- 
pitanii Olimpului. In Passov, pag. 106, cânt. CXXAVI, versul 17, cetim 
cuvintele următoare spuse de un căpitan, la care ăntiia dată se duse 
Alezândri şi se înrolă: "ID0= pă TOhoToipob/a %ai m05 (cvauoa zheutva, 

„adecă veni cu: opinci rupte (vechi) şi-i făcui (altele) împletite“. Din a- 
coste se vede că Alezândri a fost cioban la început, şi nici o îndoeală că 
a fost Român şi din această împrejurare şi din numele lui, “Ţeranii 
Greci din Tesalia nu era primiţi în oştirile capitanilor (vezi de ce, la 
pag. 134.), ear daca era oraşan Alexândri, nu purta opinci şi chiar rup- 
te, căci opinca = (ţăruhie la Macedoromâni) este încălțământ al ciobanilor 
Români. - | 

Vezi cântecul lui Alexândri în Passov (pag. 105, cânt. CXXXVI), şi 
"ceva interesant între el şi Colocotroni în 0:62opos Ko)ozorpiyns, Ain%o:s 
oopfăvroy zic “EN, gohijs, pag. 285, rândurile 3—7, 

No. 101. Capitan Andruţu Verușiă ne spune D. Satas (Xposa)ic, vol. 
III, pag. 997, col. 1) că se născu la 1740 în “satul Libanaţi al Locrider “Opuntiane, Ear Gudas (vol. VIII, pag. 124) ne spune că tatăl lui Andrațu 

“se numia Atanasie,: că avea poreclă Verușt, şi că Andruţu atâta speriă 
pe Turci cu faptele sale de arme. în cât Poarta .îl numi. capitan genera] 
asupra Greciei continentale întregi. Fauriel, (vol. I, pag. 102) spune că 

" Andruțu era dintr'o vechie familie de Clejți saă de Armatoli. Pouque- 
"ville (EHist. de la regen. vol. II, pag. 21, linia 5—6) ne spune că era din
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-Preveza din Epir. D. "Apofars [Spy ris 'Hasipav, vol. IL, pag. 257, 

nota (2')]ne spune că se născu în Tesalia; şi dă ca probă următoarele 

„doauă versuri, fără se arăte unde se găsesc, versuri în cari se vorbeşte 
“de muma lui Andruţu: 

„Arpăzoy ina fos, Ace 20 Z0p/z0800w7, 

Ti zăeray Tby “36409 UDD, Thy Vazatăy "AVOLIAO ,. pie d ” » 

adecă : „Munţi sălbateci de la Agrafa, creştete ale munţilor Agrafa, ce aţi 

făcut pe fiuleţul mcii, pe capitan Andricu 2,. D. "Apofavewbs putea să 
„citeze versul 7 — 10 de la cântecul XLVII, pag. 43 din Passov, unde mu- 

ma lui Andruţu, care şeade în Cărpeniștii, blastermă pe boierii din Cărpe- 

nişii şi pe un Cara-Ghiorghi că-i aii gonit de acolo pe fiul ei, pe cel 
dintâi voinic, şi spune în versurile 9 şi 10:. 

„Ilozănaa, rroscâţsre, vopiazra d 
"Apă m PAvâpim avolsecs, văz ord Rapzeriot. 

Adecă: Riuri, împuţinaţi apele, întoarceți-vă înapoi, deschideţi drum 

lui Andricu să vie la Cărpeniștii„. Din aceste versuri ar crede cine-va 

că Andruţu era din Curpenișiă, dar nu era de acolo. Numele Veruștii, 

Veruși, fără nici o îndoeală este românesc, diminntiv de la zeru (ver), 

care se zice şi aceru la Macedoromâni. Ast-fel de porecle sânt dese la 

ci, precum. şi Ae epot, Lală (în sens de unchii), Frate (vezi pag. 6 jos, 

10 jos, 81), ete. Ensă ca se găsim origina lui, trebue se recurgem la o 
poreclă ce poartă membrii din acâstă familie; porecla lor pe lingă aceea 

- de Veruștii, Veruși, este Moceanu.saii Muclună. In Filimon (III, pag. 139, 

linia 19) cetim că un nepot de frate a lui Andruţu se numia Peruși Mu- 

clană (Bepobsry Movzoavăv în cazul acuzativ); ear la pag. 429, la nota (a) 

de la No. 139, care se rapoartă la această pagină, Filimon ne spune că 

şi Andruțu, tatăl lui Odiseii Andruţu, era poreclit Muciană (aici din gre- 

şeală Filimon scrie Movsravâs în loc de Movroxyâs, cum scrise la pag. 139), 
apoi mai adaugă că Andruţu şi tatăl lui Veruși erati fraţi. Acuma se 
cercetăm porecla Moceanu, Muciană. 'Toţi Românii din Aspropotam din 
Tesalia sânt porecliţi de cei-lalți Români cu porecla generică de Joctaut, 
precum şi Fârșeroții sint porecliţi Fârșeroți, pe când ei se zic Români 
şi Rumeni. Fiind că porecla Verușt este foarte comună şi respânaită prin- 
tre Români, Andruţeştii, numiţi Peruşi, aă.fost supranumiţi şi JMoceani 
spre distingere şi spre a li se arăta origina din Aspropotam. Românii 
zie un Mocean cu accentul pe o, car când. pun la fine un &, mută ac- 

centul pe penultimă, schimbă pe o neaecentuat în u şi zic Muciână, pe 

care Grecii l-ai scris Movzowvâs, ca şi pe Pană, Tla, pe Pânură, Ilo- 

voopnăs, ete. Grecii de la cuvântul popi (== pâne) fac ţopâs (= pânar, 
brutar), de la za (= pânză) fac zavăs (= pânzar); numele Ensă pro-
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priă Ilzvăc, foarte des la cei din insulele Ioniane, nu însemnează pân- 20», ci este numele românese Pană grecizat. Afluenţa de Români luptă- tori emigrați acolo respândi numele şi printre Greci, pe când dacă cată cine-va bine, toţi cei numiţi Ilavăs trebue să fie Români încă sati Ro- mâni grecizaţi, căci prin Ilayăg nu se înțeleg pânzară. 
Căpitan Andruţu Veruşi dar, poreclit ocean saă Auciană, a fost Ro- mân, și nu era din Libanaţă din Locrida, ci din Aspropotam, şi familia lor vechie armatolică, cum spune Fauriel, cine ştie din ce prigoniri fu silită se se ascundă în Libanaţi. Tot această origină are şi numele familii Macedoromâne a Mocioneştilor din Buda-Pesta a Ungariei. | Numele de Andruţu Românii îl cunosc mai bine subt forma Andriţu şi Andricu, căci la ei numele grecesc 'Avâptas se află în forma Andra, şi diminutiv Andricu şi Andriţu şi mai rar Andruţu. Odiseii, fiul lui An- druţu, se subsemna Andriţu, nu Andruţu, nici Andricu. Grecii cărturari căutară se elenizeze numele şi-l făcură "Av&piozos, poporul grecesc Ensă a zis totdauna şi zice Andruţos, ear Românii Andriţu şi Andricu şi mai rar Andruţu. 
Capitanatul lui Andruţu era cel mai mare din toate capitanatele, căci cuprindea toată Grecia continentală (afară din Peloponez), care până la 1821 se numia Levadia, avend de rezidență oraşul Levadia. Epirul, Te- salia şi Macedonia nu se cuprindea în Levadia. Capitan Andruţu dar avea nu. capitanat, ci un prutat (zpozăzo) şi toţi capitanii din marea sa eparehie depindeaii de el. El era totul în Grecia continentală şi tremura de el toţi prefecţii 'Turci. EI avu multe lupte cu Turcii, şi poporul ad- mirând .eroismul lui îi făcu mai multe cântece populare, şi lui şi nepo- tului săi de frate Veruşiii Muciană. (Vezi Passov, pag. 27—30, cânt. NAAI, XXII, XXIII, XAAIV, XXXV ; pag. 36—37 » cânt. ALII, XLIII; pag. 40—43, cânt. LXVa; XLVI, XLVII; Fauriel, vol. I, pag. 101—412 subt titlul Andrilos, unde este biografia lui, şi pag. 114—115 un cân- tec despre Andruţu), | 

“In luptele navale de corsar Lambru Cacioni, amiralul, avea de tova- răşiă pe Capitan Andruţu, care avea subt el pe cei mai intrepizi arma- toli Români din timpul să împreună cu palicarii lor, cari cu toţii la întâlnirea cu flotele turceşti lipiaă corăbiile lor de ale Turcilor şi săriaă în ale inimicilor şi transforma luptele navale în lupte ca de pe uscat şi învingeaă totdauna. Intre capitanii renumiţi cari insoţiră pe capitan Andrutu cu Lambru Cacioni notiim pe următorii : Alexi Călugărul Ru- „mani, Mitru Deduşiiă, Costa Susman, Ilie Bidaviotul, Vlaho-Tanase, Iani Zotu Xiliehioti, Drosu Şărgăniatu, Gheorghe Muraitu, Colea Lidorichiotu, Gheorghe Pânurea, Manica, lani Diovunioti, etc., despre ai căror roma- nitate vezi la Numerele respective. 
Capitan Andruţu făcu armele subt Capitanul Mitru Plahotanase din Rună-hoară de pe Parnas, şi de aceea când Andruţu deveni mai târziă
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x 
tare şi mare, avea lângă şi pe Vlaho-Tanase pe care-l considera ca pe 

un tată (Satas, Xpoy. vezâozov Pohoteiim, pag. 163—164). Intre adiu- 

tanţii cei mai renumiţi ce avea Andruţu găsim în cântecele consacrale 
lut pe ani Zota, poreclit Ailichioti, pe Drosu Șărgăniatul, pe Gheorghe 

Muraitu şi pe Mitru JMihali (Sates, Npoy. ăvtzârzov Pahatetdio, pag. 164 

Passov, pag. 2$, cântul XXXI, versul 4--5; pag. 28, cânt. NXXII, ver- 

sul 7—S8; pag. 39, cânt. XLIV, versul 10, “Toţi adiutanţii lui Andruţu 
împreună cu Vlahotunase căzură 'în lupte; de aceea în Passov (pag. 29, 

cânt. XXIII, versul 6 şi 7) citim următârele cuvinte ca zise de Andruţu: 
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- Adecă: cinci băcţi mi-uciseră, şi pe Vlaho-Tunase, cinci coaste îmi 
frânseră, şi spata-mi dreaptă,. (înțelegând pe Vlaho-Tanasec). 

Din tote faptele de arme ale lui Capitan Andruţu cea mai renumită 
este retragerea sa din Laconia la 1796, unde debarcă cu trupele sale 
după o luptă navală, şi de unde îşi făcu drum printre mil de oştiri tur- 
ceşti străbătând Peloponezul şi ajungând la un port din golful Corintiac. 
de unde îmbarcându-se cu câţi soldaţi îi mairemaseră trecu şi scăpă în 
insula Itaca. Această retragere consulii străini din Peloponez 'o numiră o 
retragere Aenofontiană, ca aceea a celor 10 mii din 'Avâfzos a lui Xe- 
nofon (vezi Satas, Towzozpazovutm “ENâs, pag. 548—3584, şi anume 562 
despre retragere; vezi Pouqueville, Hist. de la regensration de la Grâce, 
vol. I, ediţiunea a II, pag. 42, 48, 49, 50—76, 97, 98, nota (1); "Apa- 
fooreebs, Xpoy. zis "lzsipev, vol. IL, pag. 279, nota 1). 

Capitan Andruţu se duse apoi la Petersburg, unde servi în armala 
rusească şi căpălă gradul de major, şi împărăteasa Ecaterina îi dărui o 
sabie: prețioasă. Dupe ce se întoarse din Rusia, guvernul Veneţian, pe 
când debarca la Cataro, îl arestă fără veste şi-l predă legat autorităţilor 
turcești, cari-l : trimiseră la Constantinopoli, unde muri în temniţă, ca 
şi când ar fi fost un criminal, la 1799. Generalul francez Aubert Du- 
başet solicită liberarea lui de la Capitan Paşa Kutehuck Hussein, dar 
acesta îi respunse: vaşiit du mai bine trei milioane de cât să liberez pe 
acest om. (Pouqueville, râgâncr. vol. I, ediţ. II, pag. 97—“8, şi nota (1) 
de la pag. 98). | - 

Capitan Audruţa în resboaie continue fiind cu Turcii, de multe orilua cu 
el şi pe nevastă sa. La 1790 dupe multe periepeţii se retrase cu ea în 
insula Itaca, patria lui Ulysse din Omer. Acolo nevastă sa îi nâscu un 
copil, căruia îi fu nănaşiii camaradul săi, amiralul Lambru Cacioni, şi 
căruia în amintirea rătăcirilor tatălui săi şi amintirea lui Ulysse, eroului 
insulei, îi dădu numele de Odiseii saă Ulysse, şi ast-fel avem în istorie un 
Român cu numele '0âvosz5s (vezi Gudas, VIII pag. 192). Odiseii Andru-
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țu ajunse în revoluţiunea greacă -de la 1821 atât de celebru ca şi tatăl "stu. D.Satas (în Xpooo))is, vol. III, pag. 225, col6na II) zice împreună 
cu un ÎInglez renumit că poporul grecesc fără de stratarchul Odiseii An- 
druţu nică odată nu putea să viseze liberarea sa. e 

Ali paşa, satrapul Epirului, când era tâlhar pe drumul mare şi se alit cu armatolii- cari lupta spre a-şi recâştiga privilegiile, se făcu fărtat cu capitan Andruţu, care într'o. luptă îi scăpă viaţa; aceasta ânsă nu. opri -pe Ali paşa, ajuns mare vizir, . să ceară de la Veneţieni. se predea cu trădare pe Andruţu, legat, în mânile autorităţilor turceşti şi pe ascuns să-l trimilă în temniţele din Constantinopoli, unde şi muri. Cu toate acestea dupe moartea lui -capitan Andruţu, Ali paşa luă sub protecţiu- nea sa pe fiul -săă .Odiseii Andruţu şi-l făcu şef al corpului săă de gardă (Filimon, III, pag. 440). Despre capitan Andruţu şi faptele sale militare -vorbim aiurea pe larg. Vezi şi la Odiseă Andruţu la No. 206. Aseminea vezi şi la No. 165 la Lambru Cucioni, a 
No. 102. Astrapo-Iani era originar din satul Sf. Eftimia de pe Parnus, După ce făcu noviciatul săi :subt armatolii Lambru şi Mitru 'Ţecura şi - Vergu Vlaharmata, formă un corp al săă a parte şi se impuse Tureilor, „cari îl recunoscură de armatol în Dorida. El avea de adiudant pe unu Lambeti din Bună-hoară de pe Parnas, şi căzând  într'o luptă cu Turcii şi fiind mortal rănit, rugă pe Lambeti se-i taie capul ca se nu-l fa Tureii, 

ceea ce şi făcu Lambeti, care gonit de 'Turei reuşi se-l scape şi se-l îngroa- „pe; mai târziă rănit şi el într'o luptă, se târi cum putu pnă la mormân- tul capului fostului săii şef şi acolo îşi dete şi el sufletul ('Apror. Bahzopicas “în 'A02y, Aduog, pag..182,—185). 
Numele Astrapo-Iani (Aozpozo-Tăyns) însemneză Jani- Fulger. Această poreclă credem că-i sa dat de Greci pentru Yuţeala picioarelor sale; el - fiind din sfânta Eftimia, sat românese şi armatol la satele româneşti din Dorida (1) nu putea să fie de cât Român. Şi adiutantul -săă Lambeli din Bună-hoară a fost Român şi numele lui românesc ne arată aceasta, Ambii făcură primele lor arme subt armatoli Români, adecă subt Lam- “bru şi Mitru 'Țecura, şi Vergu -Vlaharmata. (Vezi şi No. 97 şi 98). 
No. 103. Arapo-Gheorghi, saă Gheorghe Arap-lu, viteaz armatol din tru- pa lui Capitan Vergu Vlaharmata, era din -satul Sf, Ettimia din Dorida de pe Parnas, şi căzu într'o luptă cu Turcii (Satas, Xpov. âvtr3oroy Ta- dafetăiav, pag. 158). Origina lui din Dorida arată că a fost: Român. Vezi şi la.No. 108, unde Arapo-Gheorghe se zice şi-Caraplea - sai Arap-lu (= Arapul). Sa | 

„No. 104. Zanu Baracăra a fost armatol în Elida din Peloponez şi în provincia Spartei (Satas, Tovpzozp. E))ăs, pag. 493). Numele Boracu, 

(1) In Dorida sint ză Dhuzogopiu- (== satele Româneşti, cari formează doauă plăşi. - Vezi la pagina 197), ” | .
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Buracu şi diminuliv Baracili, Baracila sunt româneşti; deci anu Ba- 
rucula a fost Român. Baracura este răi scris şi este în loc de Baracila. 
unu aseminea (0y0s) este formă românească a lui Qavions, care se 
face la Români sai Tanu (0305) saă Nasi şi Naşiii (Năoqs). Vezi la 

„No. 201, „- 
Tanu Baracura credem că este din vechia familie armatolică a Bara- 

culeştilor saii a Baracareştilor (Mzapazagtov cum ati seris Grecii numele), 
cari Baraculeşti aă fost încuseriţi cu Colocotroneştii (Filimon, III, pag. 414). 
Veză şi la No. 163. | | 
„No. 105. Panaioti Benachi a jucat un rol însemnat în revoluţiunea de 
la 1769—70 din Peloponez. El era din familia lui Liberachi Gherăcaru, 
despre care am vorbit la No. 20 şi 21. Liberachi Gherăcaru avu trei fii, 
dintre cari unul se numia Benu (Mz&os); fiul acestui Benu a fost Pa- 
naioti Benachi. Benu şi Beni, şi Beru şi Beri, şi Binu şi Biru, suut nu- 
me româneşti (vezi pag. 96, nota 28), deci Benachi a fost Român. Vezi 
rolul lui în Satas (Loorzczpzzoouzm “Ehăs, pag. 482 şi încolo, şi nota (9) 
de la pag. 503 relaţiile date D-lui Satas de un oare care Ilie Strâmbu 
"Hiac Xcpobuzos, compatriot a lui Benachi, despre origina şi membrii fa- 
milii Benachi). Mai multe vezi la No. 21. 

No. 106. Sterghiu Bucuvală, frate cu Jani, Costa şi Braţu Bucuvală, 
era din comuna Sicăreţ de la Valtu al Acarnanii, şi prin urmare Ro- 

“mân, Toţi aceştia împreună cu Iani Bucuvală aii fost armatoli la Agrafa, 
“şi prin vitejiile lor ajunseră teroarea 'Tureilor. Intr'un cântec din colec- 
țiunea Passov (pag. S, cântul VII, versul 6) cetim următoarele despre 
lani şi Costa Bucuvală: 

O Lrăwmns tva Basdiâc, 1 6 Koczas et Betornen. 

adecă : „ani este rege, şi Costa este vizir. Veză cântecul lui Sterghiu -Bu- 
cuvală în Passov, pag. 7—8, cântul VI; lui Costa Bucuvală, la pag. 9—10, 
cântul VIII; despre moartea.-lui Braţu Bucurulă, pag. 11, cânt. X, vev- 

“sul 19. Mai încolo vom vedea şi alți vestiți căpitani din această fami- 
lie armatolică. (Vezi la No. 153 şi 154). Despre Săcireţiani vezi la pag. 
13, şi la No. 72 spre fine. | 
„No. 107. Alezi Călugărul. Porecla lui ne spune D. Satas (Xpovy. âyâ43. 
lodassrăiov, pag. 173, la nota (2) că eri “Povuzyns = Rumanis, şi că era 
din sutul Xg»s55. Satul Xgpvoc5, Românii îl cunose sub forma Cruşiu, D. 
Satas l-are la nominativ: Xpoaă, car Perevos (Azonyrporbuaza zoheutză, 
vol. II,-pag. 29) ni-l dă la nominativ Xpdsavw. Satul este românesc. Să 
vedem acum ce însemnează porecla Rumanis = “Povpdoms. Macedoromâ- 
nii ciobani, când [rig berbecii la frigare, fată intestinul gros al berbe- 
cilor, îl umplu cu maiă sai cu ficatul, inima şi altele tafate în felii lungi, 
şi făcând un cârnat, îl învertese de berbece, şi: prinzând mărginile cu 
sulițe supţiri de lemn îl frig împreună cu berbecele. Pe acest cârnat îl
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numesc Dombu şi 'Dbumbar-lu (articulat); apoi mai fac: un 'alt cârnat um- „Plut cu maţe şi-l frig ca şi bumbar-lu ; pe acesta umplut cu maţe îlnu- mesc rumani saă arumani, Mulţi ciobani Români sânt porecliţi Bombu, Bombi, Bumbărilă, Bumbrilă, Bămbărilă etc., (vezi pag. 49 cu nota ; pag. 103, nota 3—-4); aseminea Pumani sati a Rumani. De aci derivă porecla lui Alexi călugărul, “despre care D. Satas ne spune că a fost calugăr, lu- cru pe care noi nu-l credem; căci Românii când se intorc de la lupte cu bărbile neras, dacă vre-unul din ei are barba foarte lungă, îndată i se dă porecla de călugăr saă Caldier. Alexi Rumani a fost Român ca şi toți locuitorii din Cruşiu, de unde găsim şi un alt armatol numit Aicu Teu. -Teu este o altă formă a numelui escluziv românese Tegu. Pe- revos la pagina citată mai sus ne dă pe Aicu Teu în forma Nizoş 0, Ori-cine recunoaşte că Oc» nu este genitivul lui 0z5ş (=Dumnezău), căci ar fi trebuit să fie Qzc5 în loc de Qîo, 
Alezi călugărul Rumani a fost ăntâtă din trupa lui Capitan Andruţu, apoi ajunse armatol la Parnas, în urmă la 'Teba din Beoţia, şi earăşi la Parnas impunându-se Turcilor prin _vitejiile sale, şi de aceea D. Satas il numeşte 6 fjpuc = eroul. In fine a fost asasinat de Turci, (Satas, Xpov. avEză, Fohaterâiov, pag. 173—179 şi cântecele populare despre vitejiile lui la pag. 174, 177 şi 178). In Passor găsim următoarele cântece în amin- tirea vitejiilor: lui Alexi Rumani: pag. 34%, cânt. XL; pag. 34—35, cânt, XLI despre asasinarea lui. La cânt, XLI, versul 3, Alexi! Rumani, îm- puşeat pe ascuns în seraiul de la Salona, vorbeşte ast-fel către vulturul de pe munţi: 

„Xa'ţtca pov rii heroină, my wm Avogowbzn, 

Adecă: Du salutările mele haiducimei, lui Iani Diovunioti,. Iani Dio-! vunioti, fost şi -el unul din Adiutanţii lui Capitan Andruţu şi prin ur- mare mult timp frate de arme cu Alexi Rumani, era după moartea lui Andruţu cel mai renumit Capitan şi era ca personificarea armatolimei. Avem să vedem mai încolo că Iani Diovunioti era dintrun sat româ= nesc numit doi munţi, tradus în greceşte prin &ob Govvă, şi de aci îi ră- mase şi porecla Avofovwobrns. A fost Român şi jucă un rol însemnat în revoluţiunea greacă, deja bătrân. - 
Alexi Călugărul dar, poreclit Rumani, a fost Român. Dacă porecla lui nu-i de la rumani,.atunci este Alexi Românul, 
No. 108. Fraţii Ghiorgu şi ani Carăplea erai din satul Sf. Eftimia de pe Parnas şi adiutanţi ai lui Capitan Andruţu. Ei împreună cu alţi armatoli avură mai multe lupte cu Turcii din Eparchia lor (Satas, Npov. vez doza Tadotet8iav, pag. 173—175). Carapleştii ne sint daţi de D. Sa- tas subt forma Rapaz)3o, nume care nu este grecesc şi n'are nici un sens în greceşte, Tatăl lor se poreclia Arap-lu, (arapu-l), nume care se
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aude şi Elarap-lu, şi D. Satas neștiind sensul a scris Kapazhte la plural, 
şi Kopaz Aijs la singular, pe care l-a luat de la numele lor .în plural Zla- 
rap-li, formă articulată plurală a lui Arap-lu şi echivalentă cu arapi-ă, 

Deci Jlarap-li (arapi-i) plural D. Satas l-a luat şi pentru singular şi "a. 
scris Kapazhâs, pe când trebuia să serie Kapăz)o». Aă fost dar Români. 

Gheorghe: Caraplea de aici este Arapo-Gheorghe de la No. 103, şi prote- 

ticul «irapo- de la Gheorghe justifică cele ce am spus mai sus că po- 

recla lor a fost Arap-lu la singular şi Avap-li la plural, de unde D. Sa- 
tas a făcut singular Kopazhis şi plural Rapazhsor. 

No. 109. Capitan Ciulca cra armatol la Cărpenişiii (Edporavia) după 
"Apor. Bahoogiens (în 'A0. Adaos, pag. 180). Lui Ciulca poporul îi făcu 
două cântece (Passov, pag. 135—136, cânt. CLANKII, şi pag. 136, cânt. 
CLAXXIII). Numele Zuciu face diminutiv TZacialiii, 'Tuciulea, de unde 
prescurtatul Ciulea foarte popular printre români. Acest Ciuleu are. di- 

minutive Ciulic, Ciulica şi Ciulca, care dupe Fiărşeroţi se aude şi Ciolca. 
(vezi şi la pag. 87, şi la No. 269). Ciulea dar a fost Român. Ciulea avu 
de protopalicar pe JMitru-Afara de la No. 6 (Agios. Brhawnizns în "Ay, 
A'ăzo0ş pag. 177). 

No. 110. Capitan Costa era din Agrafa şi se numia Costa Ilistu. . El 
cra armatol la Cărpenişiii şi. camarad de arme cu doi alţi căpitani, Ca- 
Dacuda şi Sacu din Acarnania. Intr'o luptă cu Turcii cade Calfacuda; 
Sacu îl lae capul şi fuge cu cl ca să nu-i-l ia Turcii, Gnsă şi el fugind 
este ucis, şi Turcii luară capul lui Caliacuda, şi-l aşezară pe un par în. 
Cărpenişiă ; Costa JIristu spre răsbunare intră în Cărpenişiti, arde seraful, 
tate pe Turcii păzitori af capului, şi-l Ya şi-l îngroapă (Apor. Baawpi- 
16, în "A0. Atăzos, pag. 180). Cărpenişiul este locuit de Români Fărşeroţi,- 
dintre cari mulţi sânt tureiţi de mult. (Pouqueville, voyage, ediţia a II, 
vol. Il, pag. 94). In Passov (pas, 34%, cânt. XLI, versul 3) Costa figu- 
rează ca din oraşul Crazari, dar Cravarioţii sânt mai mult cerşetori, şi 
ma fost nici un capitan din ei. Legătura lui Costa cu Sacu şi Caliacuda, 
cări ai fost Români, şi el fiind din munţii de la Agrafa, nu poate fi de 
cât Român. Vezi şi la No. 186.. 

No. îti. ani Creconi împreună cu Costa Sclepuşi ai tost adiutanţi al: 
lui Hristu Buia Griva şi epitropi, după moartea acestuia, a fiilor săi 
Drucu Griva şi Gheorgachi Griva, poreclit Dzvingu. Capitanul Caţico-Iuni, 
unchiul epitropisiţilor, luându-le. armatolia, Iani Creconi şi Costa Sclepuşi: 
merseră cu oştiri in contra lui Caţico-lani şi într'o luptă | fură ucişi 
amândoi (Satas, Epuză ây&z,, vol. L, pag „pha:), Din cele ce se cuprind în. 
pagina mai sus cilată resultă că Iani Creconi şi Costa Sclepuşi ati fost 
rude cu Buieştii, şi ei poate fraţi. Numele Sclepuşi este de la a sclipi 
din ochi, car Creconi şi Criconi este augmentativ lui Chircu, de unde 
Chirconiu, Criconiă. Şi din numele lor dar şi din înrudirea cu Buieştij: 
rezultă că aiă fost Români. Caţico-Iani dupe cuprinsul paginci citate mai
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sus a fost unchii de mumă 'a lui Dracu Grivă şi a' lui Gheorgachi sâă Daingu Griva. Numele Chireu şi Chirca se aude şi Crica prin metateză (vezi acest nunie în "Apat. Bahoogicns, în 'A0. Adizos. pag. 195 sus). Vezi şi la No. 155. - | o | 
No. 112. Capitan 'Cucean a fost din protopalicarii lui capitan Andruţu, şi era din satul Pondură de pe Parnas. "Porecla Cucean, Cocean (Koroâ- yos)-este românească şi însemnează Curechiu, varză, nu rădicina cuvechiu- bă. Prin urmare â fost Român. Satuluy Pondură (—ecuiit la Macedoromâin)) Grecii nu-i pot găsi derivaţiunea şi-l seri Ilssdpia saă Ilzvropta (2=cinci: munţi) sati Ievrâpna (==cinci vulturi), pe când însemnează cutii, pentru că satul este ca şi o haină spănzurată de un cuiii înfipt pe. coasta mun: telui. (Vezi . despre capitan Cucean "în Satas (Xpov. vâzd. Tahatzio, pag. 173). a 

„No. 113. Mitru Deduşiii (A=v2o5oqs) din comuna sf, Eftimia de pe Par-: nas a fost din: trupa lui Capitan Andruţu, şi fu ucis într'o luptă cu Tur- cil. Porecla: lui era Harhavela, cuvânt care însemnează părţile ruşinoase ale bărbatului la Macedo-Români. "Poreclele. dar româneşti Deduşiii şi Harhavela arată că a fost Român. (Vezi Satas, Xpoy, 43. Todatefiov, pag. 166, 167, unde este şi cântecul, şi pag. 178; nota (2), unde se vede porecla Ifarharela Xapaţs as). 
| No. 114. Jani Diocunioti se născu într'un sat numit Doi manți de pe muntele Oeta zis de Românii locuitori Arin saă Anin (Gudas, VIII, pag. 267). Tatăl săă' se poreclea Xichi, cuvânt care însemnează lipsa ce dă cine-va la cântărit; de aceca el îşi luâ numele satului săi grecizându-l din Doi munţi în Av fă, şi se poreeli Avofobyiens, pe când Capitan Andruţu, care-l avea de primul săă adiutant, pentru vitejiile sale îl nu- mia Cara-lani, adecă Jani zoinicul, puind îndintea riumelui lui de botez adjectivul turcese cara, care îhsemnează şi delii, şi de aceea vedem mulţi: capitani Români cu cara înaintea numelui lor, precuni Cara-Iscu, Cara- Miciu, Cara-Stergliu, Cara-Taşiu, Cara-Haliu, ete. (Gudas, VIII, pag. 268 şi 269 sus). Domnul Gudas ne spune. la pag. 267—268 că tatăl lui Dio- vunioti a fost plugar, car cl după moartea tatălui săă se fâcu cioban de sapre. Dupe cât cunoaştem obiceiurile Grecilor agricullori din Tesalia şi de aiurea plugarii nică. o dată: nu lasă plugăria să se ducă la munte se! se facă ciobani ds capre ori de oi, şi noi ştim pozitiv că tatăl lui Dio- vunioti a fost cioban Român, precum sint toți cei de pe muntele. A;in, şi fiul săi a succes tătălui săă tot în ciobănie, mai cu. seamă de capre, căci caprele la munţi prosperaază. Dovadă că a fost Român este şi făp-. tul că se însură cu Româncă luând de nevastă pe:sora fraţilor Ghiuţaşi, . Români din Cărpenişăii şi armatoli asupra provincii Căpenişiului (Gudas, VIII, pag. 269; Filimon, III; pag. 346. Despre variantele în privința nu- melui Ghiutaşi, Ghiontaşiii şi Ghioldaşi, vezi la No. 934). ” lani Diovunioti, născut pe la 1758, era deja bătrân în revoluțiunea -
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greacă de la 1821: cu toate acestea luptă -ca un eroi: în multe lupte-şi. 
câştigă multe victorii, după cum vorbim pe larg alurea. EI a fost mâna - 
dreaptă a lui Căpitan Andruţu în faimoasa retragere din Peleponez (Gu- 
das. VIII, pag. 269). O notă caracteristică a Românilor din peninsula 
Balcanică este spiritul lor glumeţ chiar la. cele mai serioase şi grave îm- 
prejurâri, mai cu seamă când este să înceapă lupta cu inimicul. Suliaţii, 
ne spune Pouqueville, aşteptaă momentele luptelor ca cele mai mari săr- 
bătoră şi păşiaii spre inimic căntând şi glumind [son courage (adecă a - 
Suliatului) impetucux celate par des saillies heureuses, etc.] (Pouqueville, 
voyage, vol. II, pag. 52). Glumele lui Colocotroni ati rămas proverbiale 
penă şi astăzi. (Vezi unele din ele în 0. K. Kohozrpivns, Arârnots Gbu.- 
fdorcoy vis “EN. goe, pag. 273—290 şi 290—302; vezi la pag. 279 jos, 
o glumă picantă despre .pretenţiunile istoriografilor). Fillmon (vol. III, 
pag. 88 jos) ne spune că şi Capitan Pânurea era glumej, dar ani Dio-. 
vunioti îl întrecea pe toţi, şi glumele. lui ajungea până la bufonade. 'Tot 
aşa ni se spune că era şi Capitan Iagi-Petru şi eroul Caraiscachi. (Vezi 
Gudas, vol. VIII, pag. 324). Despre romanitatea lui fug gi- Petru vezi mai. 
sus Ja pag. 108, ear despre Caraiscachi că a fost Român vezi la No. 216. 
Despre Pânurea că a fost Român vezi la pag. 32, No. 9, şi maila vale 
la No. 133. Ciue vrea se ştie mai multe despre Diovunioti, poate celi în 
Gudas (VIII, pag. 267—298), şi in Filimon (IV, pag. 134; III, pag. 88). 
"Diovunioti era armatol în provincia Budoniţa, oraş şi provincie lângă 

Termopile (Filimon, III, pag. $8). Aici găsim pe munţi 13 comune: „treize 
villages habites par des Valaques et des Albanais presque insoumis (1). 
(Pouquevil e, voyage, I ediţ. vol. III, pag. 257). Albanejii menţionaţi aici 
sint Fărşeroţii sai "Appansâzhazo numiţi Buii, despre cari Pouqueville. 
spune aiurea (voyage, ediţ. I, vol. II, pag. 214—2915): on leur donne, de ce 
cât6 le nom d” Albanais...,. Pougueville (voyage, ediţ. II, vol. IV, pag. 92 —83, 
nota (1), la pagina $3) dând numele satelor din plasa Lamia sa Zeituni, 
ne spune: „Villages valagues.* si 

„NB. La partie de mon manuserit brâle au lazaret ne me permet pas 
de rctablir cette lacune.“ 

Din cauza aceasta nu spune naționalitatea locuitorilor satelor ce ne da. . 
Ast-fel satele: 'Tărâţa, Cimbalaţă, Draghista, Beclăă, Călive, Sare-muza- 
che, Vlaho-gardichi, Pavliani, Comoriţii, Doi munţi. (Diovuna), Bărdaţăi, - 
Fiâugă, ele., le-ar crede cineva că sunt: greceşti,. pe când noi ştim şi 
chiar numele lor arată că sint româneşti, mai cu-seamă aşezate pe munţii 
Arin şi Gura numiţi de Grecii antică Oeta şi Orthrys. - 

Iani Diovunioti dar era Român. Vezi şi la No. 984. 
No. 115. Capitan Dimociii ne este cunoscut dintr'un cântec popular 

(9 Nică 1 nu pulea se fie altfel; căci unde sânt Români, acolo ai fost nesupuși Tur- 
cilor şi ori cării dinastii din trecut. (Vezi şi la No. „130). - pl
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„vechiiăă (vezi Tpamobâa 105 'Obuzov, 5zd "Adavaoiov K. Oizovoniâov, "Ivy 
"A0(vos, 1881, pag. 46—47, cânt. 59), în care se vorbeşte că el la 1770, 
pe când 'se intorcea Turcii din Peloponez cu sclavi şi cu prăzi în urma 
nenorocitei revoluţiuni de acolo, i-atacă în "Tesalia şi liberă pe sclavi şi 
luă prăzile de la Turci. Din cântec se vede că Dimoci era Român de pe 
Olimp. Numele Dimociit este Dimu-Aociu. Ce însemnează cuvântul Aloţ şi | 
AMociii Ja Macedoromâni vezi la pag. 31, rândurile 1—15, şi nota 1). A 
fost Român. 

No. 116—117. Deghiu şi Iristu Buia Grivu, din familia Buieştilor, ati 
fost fiii lui Apostoli Buia Griza. Ei luară parte activă în revoluţiunea ne- 
norocită din Peloponez de la 1769—70 şi căzură în luptă în Acarnania 
lângă, Anghelocatru, unde şi astăzi locul se numeşte „la oasele Griveşti- 
lor». “Împreună cu ei căzu şi un alt viteaz, rudă cu ei, Gheorghe Lahuri, 
poreclit Guli-Mişiu? (Foohuiis). (Satas, “ED. âvtzZora, vol, I, pag. păâ'— 
ps. Despre înrudirea lui Lahuri cu Buieştii vezi pag. pt, unde pe Low- 
dpijs îl găsim scris Tzohzuâg. Despre porecla aceasta care pare Bulgă- 
rească : gulema, gulema glava = cap gros, vorbim aiurea de unde i-a pro- 
venit lui Lahuri. Vezi şi porecla Ro)âus la No. 167. 

Ai fost Români. 
No. 118. Capitan Hroni a fost armatol la Dorida de la Parnas. EL a fost 

ucis înt”'o luptă cu "Turcii la 1791 (Agrez. Bohaopicas, în'A0. Atdros, 
pag. 198). Passov (pag. 43—44, cânt. AXLVIII) ne dă pe ZIvoni din Te- 
saliu. Numele JIvoni îl găsim în familia armatolică numită Bajdechi, care 
domni în muntele Zagora de lingă portul Volos în 'Thesalia. Ce căuta 
capitan Hroni la Dorida (plasa numită Bha/oytpia: ? Poate a fost che- 
mat acolo ca armatol de Români. Numele Hroni, Zisi, Lambru, Sterghiu, 
sunt purtate numai de Români. Vezi pag. 29, 25 No. 7; 79 No. 173. Deci 
Hroni a fost Român, căci şi familia Bajdechi a fost şi este românească. 
Vezi şi la No. 210. DE 

A fost şi alt IZroni, numit: Hroni Lefeaditul, despre care vezi-la No. 192. 
No. 119. Gheorghe Lahuri. Vezi mai sus la No. 116—117. Despre nu- 

mele Lahuri vezi la pag.57 No. 59; aseminea la capitan Calemi la No. 167. 
No. 190. Lambeti a servit ântâii subt armatolul Astrapo-Iani şi pe 

urmă ajunse armatol la Parnas. Muri într'o luptă cu Turcii CApor. Ba- 
aowpicns, în "AO. Ardo, pag. 182—185). Lambeti era compatriot lui Vlaho- 
Tanase din satul Bună-Hoară de pe Parnas. Numele Lambeti arată că a 
fost Român. Vezi formațiunea cuvântului la pag. 65 No..103. | 

No. 121. ani Lefeaditu a fost armatol la satele din Salona. Origina 
lui credem că a fost ca şi aceea a lui Hroni Lefeaditu, despre care vezi la No, 122, | 

No. 122. Hroni Lefeaditu, din provincia Lidorichi de pe Parnas, a fost 
din trupa lui capitaa Andruţu, şi a fost asasinat de Turci. (Apor, Ba- 
daogicns, în 'A0. Adoc, pag. 180—181). Numele roni este românesc,
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car porecla Lefeaditu însemnează : din satul Le/cada, care se află în plasa Buhaia saă Bucaia Gin cantonul Patragie-Lidorichi. Satul este de 20 de familii Fărgeroteşti. Vezi satele şi numele. lor româneşti în Pouqucville (voyage, II, ediţie, vol. IV, pag. 68 şi 09; şi ce zice despre satele din Buhaia, la pag. 73). A fost dar Român. Se poate ca porecla Lefcaditu se fi provenit de la satul Lefcuditi de lingă Muşuniţa din Dorida de la Par- nas, despre care vezi la pag. 146 nota (1). 
No. 193. Colea Lidoriciotul a fost ântâiă din protopalicarii lut Luea Caliacudu, apoi făcu parte din trupa lui capitan Andruţu, subt care luă parte la mai multe lupte. (Satas, Npoy, Gv&43ozoy Tohateâio, pag. 166— 169). Numele Colea este românesc; ear Lidorichioti este poreclă care a- rată : din prociucia Lidorichi (despre care vezi la pag. 195). A fost dar Român. D. Satas la pag. 166 serie Re):as. Despre formele numelui Aj- colae vezi la pag. 97, C). 1.. Lidorichi este numele provincici Dorida, unde sunt ză Bhay6/oma. (Vezi la pag. 127, şi Pouqucville, voyage, II ediţie, vol. III, pag. 357). 
No. 124. Capitan Lori a fost armatol al provincii Lidorichi de la Parnas, şi luă parte la revoluţiunea de la 1769—70 âin Peleponez (Sa- tas, 'Tovprozp. “E)dăs, pag. 492). Lori este scris Apis, cuvent care de- rivă de la hop = curea. Cuvântul hori ensii şi dobţi este latinescul lor, de unde Joreus== de curea, Macedoromânii. zie curauă, car la Fărşeroţi se află şi cuventul fură şi Iurie. Deci Lori a fost Român Zurşerot din cei de Ja Parnas. Despre Lidoriehi vezi mai sus Ja finele No. 123, No. 125. Capitan Manica a fost armatol la Parnasida, provincie pe Parnas, care se zice B)a/oypta == satele româneşti. n revoluțiunea grea- că găsim pe un armatol Atanasie JManica, ginerele lui Capitan Pânureu (Filimon, III, pag. 70). In Satas (Xpoy. viză. Lahafzâiav, pag. 173 jos) găsim pe JManica armatol la Parnasida impreună cu Pânurea, care este cel din revoluţiunea greacă. Pânurea era văr primar cu Jeni Gura, ves- tit capitan în revoluţiunea greacă, Şi Pânureu şi Gura și danica ati fost Români Fărşeroţi (vezi la pag. 127). 
Numele JManica este diminutiv lui Jfanu, făcându-se ânteiă Alanic şi apoi AManica. Poate însă să fie şi mânecă, căci la Fărşeroți găsim ase= minea porecle, precum : peşli (un fel de scurteică de bumbac bărbătească), meitani, care este acelaşi lucru cu peşti; cunduşiu, ete. (Vezi despre aceste porecle la pag. 57 No. 69). | o No. 126. Drosu Mansăla a fost dintre cei mai vestiți adiutanţi ai lui Capitan Andruţu, şi în cântecele lui Andruţu este menţionat prin cu- vintele: 6 Aptoos 6-aspiravos== Drosu cel mândru (Passov, pag. 28, cânt, ANII, vers. 4; cânt. NLII, vers. S; pag, 41, cânt. NLVa, versul 49). Numele Drosu (Apdoos) este prescurtat din Ardatvos, Apestvrs, prin care Grecii elenizează porecla ciobinească "rugină (= frânghie de căprină, per de capră). Vezi detaliuri la pagina 143. ar Aansăla este cuvântul 
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mânzul, pronunţat de Fărșeroţi JMânzol, la care ca la toate numele şi 

poreclele se pune terminația a şi se face Mănzola, ca şi la Mitru, Mitea, 

ete. A fost dar și el Român. O altă formă este J/eiuzild, nume cu care 

găsim un armatol menţionat în Salas (Tovpzozp. “Es, pag. 568 sus). 

Aseminea nume nu sint nici greceşti nici albanezeşti, ci purtate numai 

de Români. Membri din familia lui Drosu Mansola găsim şi în revolu- 

jiunea greacă (Filimon, IV, 135; III, 77 şi aiurea). Gudas (vol. I, pag. 

321) ne dă familia Drosu Mansola din comuna Ambelachia din "Tesalia. 

Vezi şi la pag. 87 schimbările lui u în o; aseminea vezi şi la pag. 101, 

“notele (7) şi (21). . 
No. 127. Nicu Mara-Beliu a fost dintr'un sat Sigdiţa de la Parnas. 

EI cu alţi armatoli luă parte în revoluţiunea de la 1769—70 din Pelo- 
ponez şi fu ucis la 1770 într'o luptă. Numele lui ni-l dă D. Satas (Xpoy. 

âvânducov Lahatstdieo, pag. 162 şi 163) în forma Mapafithqs. In limba grea- 

că Mapafthns mare nici un sens, pe când este Mara Beliu sai Beli în 

româneşte. Vezi numele Mara la pag. 04% No. 99 şi la pag. 89 No. 104, 
şi Beliu la pag. 125 No. 1. 

"Nicu Mara-Beliu dar a fost Român. 

No. 198. Capitan Musro-Puliu credem că este JMareu-Puliu, armatol 
de pe Pind în. provincia Grebeni. Acest Marcu-Puliu ne este dat în trei 

forme: Marcu-Puliu, Macri-Puliu si MMaeri- Paliu (Kovszavrăs, pag. 157; 
Ami Boud, vol. II, pag. 195; *Aproz. Badaopizre, în 'A0. Arăzos, pag. 180 

jos). Puliu (== puiu) şi Paliu (= paiu) sânt porecle româneşti. Paliu se 
face în şcolile greceşti de profesori şi Ilahiizovhos, ca şi Tapu, Toxzozov- 

)os. Cum, vom vorbi mai la vale la un vestit căpitan din Cărpenişiăi po- 

reclit Ilxdi6zovhos, despre care ştim că se numia Puliu şi descendenţii lui 

poartă numele Paliu până şi astăzi. Vezi la No. 63—64 despre Macri 
Puliu şi Macri Tanase. 

No. 199. Chiriţi Mihali. Vezi la armatolii Maniaţi Javromihaleştii, la 
No. 192... ă 

No. 130. Mitru Mihali, după cuprinsul cântecului XLV, versurile 9 şi 

10, pag. 39 din colecţiunea Passov, a fost dintre adiutanţii lui capitan 

Andruţu, ear pe urmă armatol. (Passov, pag. 41, cânt. XLVa, versul 9 

de la note; idem pag. 38, cânt, ALIV, vers. 9 şi 10). EI în capitanatul 

săi la caz de luptă dispunea de o mie cinci sute de soldaţi după cum 

se vede în Passov (pag. 37, cânt. XLIII, versul 28). Mitru Mihali era de 

la "Apfawro/pia de pe munţii Levadii din Beoţia, unde şi-avea capita- 
natul (Passov, pag. 39, cânt. XLV, versul 14). 'ApBawzo/opra însemnează: 

sate albanezeşti,. Despre aceste sate ablanezeşti eată ce spune Pougucville 

(voyage, vol. IV, pag. 73 la mijloc): A Poccident du territoire de Gia- 
nouladi s'elăve le sempti de Boucaia, travers6 par la Levca, riviăre qui 
prend sa souree quatre heures au N. O., dans le mont Varibovi, dont les 
plateaux, et les vallons, couverts de forâts, renferment treize villages ha-
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bites par des Valagues et des Albanais, qui vivent dans un ctat presque 
complet d'independance. Enfin au couchant des lacho-choria (= sate 
româneşti) la Ilaute-Valice du Sperchius etc. etc,. Cele trei-spre-zece sate 
de mai sus, despre cari Pouqueville spune că sint locuite de Români şi 
Albaneji, nu sânt locuite de cât numai de Români, ear Albanejii despre 
cari vorbeşte aici sunt Fărşeroţii Buii, despre cari tot Pouqueville (voya- 
ge, vol. II, pag. 214—215) a spus: on leur donne, de ce câte, le nom 
d'Albanais, ă cause qu'ils ont degencre de leur origine Valague en' se 
mâlant avec les Schypetars chrâliens ct les Grees de ces contrâes, (vezi 
şi la pag. 127 din acâstă scriere a nâst ră). Aceste sate se află la nor- 
dul Beoţii sati a provincii mari numite Leradia în timpul 'Pureilor. Acea 
parte nordică a Levadii, din cauză că era locuită de Români, Pouque- 
ville (la pag. 167 jos din vol. 1V ali:opului citat mat sus) ne spune că 
cra cuprinsă în marea provincie numită de Turci Ouloulhor (ţară sai 
sate româneşti), ou Curlclie des Palaques *: Le Vaivodilik de Livadie qui est 
englob6 dans !Ouloukhor, ou Carldlie des Valaques, sulfragant d'Egribos 
ou Negropont, embrasse dans sa juridietion soixante-dix-huit grands vil- 
lages gouvernâs par leurs chefs des vicillards, courbâs sous le bâton des 
soubachis tures qui sont dtablis dans chaque village).* Din aceste 78 de 
sate mari, cari toate aveati turci dregători în timpul lui Pouqueville, nu- 
mai cele 13 erati independente, cum ne-a spus mai sus. Cauza este că 
ori unde se aflaii Românii, ci crai independenți. Aiurea Pouqueville 
(voy., vol. IV, pag. 215) ne spune despre cele 78 sate mari din provin- 
cia Livadia,: La population des villages qu'on a fait connaitre est pres- 
que toute composte de Schypâtars ou Alhanais chretiens,. 

Nu încape dar nici o îndocală că Mitru Mihali, armatol la "A pâzncayopta, 
saii satele Fărşeroteşti de pe munţi, a fost Român, căci toate cele-lalte 
locuite de Albaneji eraii administrate de Turci. Albaneji în Grecia n'a 
avut armatolii în nici o provincie, precum nici Grecii. 

Armatolul Mitru Mihali servi sub capitan Andruţu ca adiutant împreună 
cu Vlahotunase, şi în revoltele în contra 'Turcilor unia oşlirea sa cu 
aceea a lui Capitan Andruţu. Căză şi el în fine într'o luptă cu Turcii 
asupra satului Cundura, unde şi-avea familia, pentru care în cântecul 
popular (Passov, pagina 38, cântecul XLIII, versul 10; pagina 3$, cân- 
tecul XLIV, versul 37) poartă şi numele de Kobwewpizns, adecă de la 
Cimdura. 

In colecţiunea Passov găsim următoarele cântece făcute în onoarea lui 
Mitea Mihali: Passov, pag. 37, cânt, XLIII, vers. 95, 31, 33, 37; pag. 38, 
cânt. XLIV; pag. 39, cânt. XWV. | Sa 

No. 131. Ghiorgu Muraitul a fost unul din cei mai viteji adiutanţi ai. 
„luă Capitan Andruţu, și de aceea mai în tste cântecele în onoarea lui 
Andruţu figurează şi el. Vezi Passov, pag. 28, cânt. XXXI, vers. 4, pag. 
98, cânt. XXXII, vers. 7.
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Ghiorgu Muraitul a fost din familia Comna Troacă, şi de aceea vezi 
acolo detaliuri la No. 77. Vezi şi în Satas, Xpoy. 445. Tohataâiov, pag. 

164—173. Vezi şi la Capitan Andruţu Veruşi la No. 101. Familia Conu 
Troacă a fost românească, deci şi Ghiorgu Muvaitul.  - 

No. 132. Capitan Panaiotar cra din familia armatolică a Veneţianacilor 

şi ginerele prințului JMunei Grigoreanu (Gudas, VIII, pag. 37). Colocotroni 

(Aviprrjate ovpfiăwov rs *E)). gotic, pag. 6—7—8) ne spune că era Maniu” 
şi uriaşiă de corp, şi că la o luptă Turcii îl prinseră viă şi-l uciserii 
(pag. S din cartea citată „mai sus a lui Colocotroni). Ear Gudas ne spune 
(vol. VIII, pag. 37) că Grigoreanii, socrii lui, îl părăsiră în discreţiunea 
'Tureilor, pentru că nu arăta destulă ură în contra lor şi pentru că apăsa 
pe Creştini. | : | 

Panaidtar este augmentativ românesc a lui Panaioti (vezi la pag. 30 şi 
31 ce s'a spus acolo despre Marcu Boţari şi despre familia Colocotronii. 
Deci şi din nume şi din faptul că era Maniat a fost Român. (Vezi des- 
pre romanitatea Maniaţilor la pag. 17, nota (3); pag. 47, 48, 49, 53, 54— 
55, 121 cu nota (1), şi pag. 122. Vezi şi la No. 190 şi mai cu seamă la 
No. 189 la Mâniaţi). 

No. 133. Gheorghe Pânuvea. Grecii serii Ilzvovrpăs (Satas, Xpov. ăvtz- 
dora Lodatsâtov, pag. 173, şi toți câţi aă vorbit despre dânsul). Po- 
porul grecesc ânsă zicea Il&yoopiias, precum îl numiaii Românii, adecă 
Pinurea, cu accentul pe antepenultimă, precum se vede din următorul 
I-iă vers: 

„Kăzo» fpovcby, pâpe Ilăvovprpia, 

„Răzov Bpovody ră priuodia. pe 

Vezi cântecul în Gudas, VIII, pag. 939. Filimon (vol. III, pag. 420, la nota 
68, (a) spune: „Kazirero 5 Ilovovrepâs 27 zâv Bhooopioy ris "A pzicori ai 
adecă: Pânurea era originar din satele roinâneşti de la Amfisa (= Sa- 
lona de la Parnas). Ear la pag. 70, liniile 23—294 tot din vol. III, spunc: 
“O Mavizas “ij 6 tanfpbs 05 Ilovooppă, 6 îs Todpas Es&dehros zobzov,, 
adecă: Manica era ginerele lui Pânurea, ear Gura vărul lui. Vedem dar 
că are văr numit Guva şi ginere JManica, nume româneşti. Filimon la 
pag. 6S, vol. III, ne spune că tatăl lui Pânurea se numia Dimitrie Eno 
Topris = brânza uscată, dură. Noi ştim din informaţiuni din faţa locului 
că porecla lui Dimitrie nu era Smposbpns, ci Gavru-iani, care la Români 
însemnează brânză tare, şi lui Filimon i s'a dat în traducere porecla, 
„Gudas (vol. VIII, pag. 243, liniile 6—8) ne dă următârele rude ale lui Pă- 
„nurea: Grămătică, Chitea, Nista, Bâcă, Teodor, Gheorghe şi Cacalină,. 
Toate aceste nume sânt româneşti Fărşerotoşti. Deci Pânurea era Ro- 
mân Fărşerot. | 

„Pânurea, zice Tricupis (1, pag. 82) era unul din cei mai însemnați
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armatoli ai Grecii continentale,. Filimon (III, pag. 69 jos— 70 sus) zice 
că Pănurea avea ca comandanţi de diviziuni pe Iani Gura, Atanasie Mu- 
nica, Papa- Andrea (preftul Andriu-zis de Români), Gheorghe IMalmucu, 
ani Aamivri şi Caplaui, Mamâri (= Mahmuru era nepotul lui Pânurea) 
(Tricupis, II, pag. 56). Pânurea cu aceştia făcea minuni de vitejie în 
contra 'Turcilor în revoluţiunea greacă. Toţi ati fost Români cum vom 
vedea mai la vale. "Trupele lui Pânurea crai compuse din Fărşeroţi. 
Toţi luptătorii, mai cu seamă şefă, purta fustanelă în revoluțiunea grea- 
că; Pânurea era cu costumul alb Fărşerotesc. Pouqucville ([list. de la 
regener. de la Grtce, vol. IV, pag. 76) zice: „Punorias, dW'Amphisse, qui 
m'avait jamais quite le costume de chevrier,. Pânurea este o figură mă- 
reață de armatol viteaz atât înainte cât şi în revoluţiunea de la 1S21. 
EI a servit şi subt Capitan. Andruţu în luptele de corsar ale amiralului 
Român Lambru Cacioni (Gudas, VIII, 938). Pânurea era foarte glumeţ 
(Filimon, III, pag. 69). Pânurea avu un fiă Aacu, care se distinse ca şi 
tatăl săă în revoluţiunea greacă. Mai pe larg vorbim aiurea. 

Vezi despre Gheorghe Pânurea şi la No. 259. In Filimon (III, pag, 
68—70) aseminea găsim câte-va notițe interesante despre cl. 

No. 134. Fraţii Piti-Meza = (Uemustas). Mai mulți fraţi Piţi-Meza au 
fost armatoli însemnați în Peloponez, şi din această familie mulţi ai lup- 
tat cu mare vitejie sub eroul Caraiscachi în revoluţiunea greacă de la 
1521. D. Gudas (VIII, pag. 163) ne spune că strămoşul lor din timpul lui 
Morozini se numia Vfasi. Numele Vlasi, ne spune C. Jos Jireăek (Geschichte 
„der Bulgaren, pag. 217), insemnează Român la Slavi. In această familie în 
timpul revoluțiunei de la 1S21 găsim următârele nume ilustrate : Golfin, 
Giorgi, Anagnosti, Panaioti, Vusile, Constantin, Nicola ete., şi unul pore- 
clit Cara-mela (= Cara-Bela ?) (Gudas, VIII, pag. 170, 19$; Filimon, III, 
153, 178; Vorăzos, 'Azopvrnosebuara, zohzutră ete., pag. 39). Numele Ils- 
mpatâs îl găsim scris şi Ilscustăs, şi cine nu cunoaşte numele româneşti 
ar crede că derivă de la zzzutt: (= un fel de compot de tidră saă .de 
harbuz), pe când este Biţi saă Piti (= Dimitri) Meza (vezi pag. 27, D) 1; 
pagina 92 No. 107 .şi pag. 94, Nota 27). Petmezeştii se iscăliaă I=zays- 
(ac. Din cele de mai sus dar rezultă că ai fost Români. Şi numele Gol- 
fin, Giorgi, Cara-bela, arată că avem a face cu o familie româncasei. 
Vezi şi la No.: 167 la fine. Numele Piţi-Meza îl poartă şi alți Români. 

No. 135. Capitan Sacu a fost unul din vitejii adiutanți at lui Luca 
Caliacuda ; el era din Acarnania. Numele Sacu (Lăzos) ne dispensează de 
altă probă pentru a arăta romanitatea lui. Vezi "Aptoz. Badaogizrs în A0. 
Adros, pag. 185—186. Vezi şi la Luca Caliacuda la No. 168. 

No. 136. Costa Susman, din lrupa lui. Capitan Luca Calciucudu, după 
moartea acestui din urmă, servi subt capitan Andruţu şi muri într'o 
luptă cu 'Turcii (Satas, po. dytzozov Tahaţeâiav, pag. 166—168. La pag.
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166 şi 168 ne este dat ca din Todztsiă, oraş maritim al Etolici sudice, 
la golful Corintiae). - 

Pouqueville [Hist. de la regener. de la Grăce, vol. 1, pag. 174, nota (1)] 
vorbind despre asasinarea unui Susman (Sousmane) împreună cu fiul săi 
de către Veli-paşa, fiul luă Ali-paşa, satrapul Epirului, spunc că acel Sus- 
man descindea de la: vechii regi ai Serbiei, numiţi 'Tribali de Bizantini, 
cari regi ai Serbiei cuceriseră Etolia, şi citează între alţi autori şi pe 
Chalcocondyla şi pe Cantacuzen, cari vorbese despre un rege al Mysie- 
nilor cu numele Susman. Chalcocondyla (în ediţia din Bonn, pag. 36, 37 
şi 9%) vorbeşte în adevăr (la pag. 36 mai cu seamă) despre un rege al 
Tribalilor şi al Mysienilor cu numele Susman, dar la pag. 35 ne spune 
că acei Tribali şi Mysieni, cari invadară' Grecia şi se aşezară şi în Laco- 

- nia din Peloponez şi la Tayget şi la promuntoriul 'Tenaron şi la Pind. 
se numiaă Vlahi, şi aceşti Vlahi vorbiaii aceeaşi limbă cu Tribalii şi My- 
sienii din Mysia, despre cari vorbeşte anume la pag. 36, 37, 53 [veză lex. 
tul întreg relativ la accasta citat de noi la pag. 121, nota (1)]. 

Susman, strămoşiul după Pouqueville al armatolului nostru de la acest 
No., era, fiul regelui Mysienilor Alexandru, care Alexanâru are un unchiu 
de frate numit Balaur (Mzzdao5pov). (Vezi în Cantacuzen, vol. I, pag. 464, 
rândul 15, ediţia Bonn). Numele Balaur în această familie arată că avem 
a face cu Români. Balaur dar era unchiul lui Susman, şi negreşit numele 
Balaur era porecla familiei lor. Pe Susman, fiul regelui Alexandru, Can- 
tacuzen ni-l dă în forma Sisman (vol. II, pag. 52 şi aiurea). 

Acest nume esistă la Macedoromâni în forma Sisa Manea şi Sisa Alani, | 
de unde apoi se făcu Sisman, Susman şi Șişman de cei cari n'aii ştiut 
provenința lui. Intre multele liste ce posedăm 'de numele ce poartă Ro- 
mânii din peninsula Balcanică avem şi dintr'un -sat aproape de oraşul 
Veria din Macedonia, sat numit Călivele lui Bardă-Alezi. In acea listă pe 
lângă alte nume există şi familia lui Nicola Sisa. In alte liste avem nu- 
mele: Sisa Mană, care Mand este Manu, şi care se face şi Alane, Mani şi 
Manea, | 

Familia Sismanilor dar în chestiune, care domnia peste Românii din 
Mysia superioară vecină cu Serbia, a fost românească. Porecla de Ba- 
laur a acestei familii este destulă a ne face să admitem că ea a fost ro- 
mânească. Johann Thunmann (Untersuchungen iiber die Geschichte der 
Ostlichen europăischen Vâlker, Leipzig. 1774, pag. 355, rândul 91—29) 
nici nu se îndoeşte de romanitatea familiei regale a Sismanizilor şi se 
esprimă ast-fel: „Der letzte fachische Konig Sismann fiel im 'Treften wi- 

„der Murad Chazi.....,. 
Intre apărătorii Misolonghiului la 1895—296 se distinse şi un armatol 

numit Panaioti Sotiropol, despre care cetim în : Tă ăzavra Teoppiev X. Za 
dhozesra, pag. 63, nota (9),, că era din familia Susman. Poetul Zalocosta, 
care luă parte însemnată în revoluţiunea greacă, cunoscu personal pe
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Panaioli Sotiri zis şi Sotiropol. De la bătrâni ştim că familia Sismaneşti- 

lor din Etolia era foarte bogată în turme şi în bani şi vorbia româneşte. 
Sismaneştii din munţii Etoliei ocupându-se cu creşterea vitelor făceaii şi 

ci migraţiunile uzitate la Români, despre. cari vezi la pag. 51—52. Aiu- 

rea vorbim pe larg despre Sismanizi. 
No. 133. Capitan Stamili este slrămoşul unui Capitan Stanili Găciu, 

despre care vezi la No. 231. ('Agtcz. Bohaogirns, în "AO. Ardzos, pag. 193). 

No. 138. Ghiorgu Sigdiţa însemnează Ghiorgu din satul Sigdifa, care 
se află în părţile Parnasului. Din Sigdiţu ne sânt daţi următorii arma- 

toli cu nume româneşti : Nicu Aara- Beliu şi Mitru Mitălă. Despre Nicu Mara 

Beliu am vorbit la No. 127. Mitea şi Mitara sânt augmentative româ- 
neşti lui Mitu (= Dimitri). Ghiorghu Sigdiţa dar, compatriotul celor doi 

Români de mai sus, este şi el Român. (Vedi: "Apor. Bahaopirns, în "AO. : 
Adros, pag. 180; Satas, Xpov. âvâ4â. Fada$., pag. 162, linia 16—17; pag. 

175 jos. La aceste pagini se află numele : Nicu Mara-Befiu şi Mitru AMitălă). 

No. 139. Lambru Casmă Sutiatul fu poreclit astfel pentru că era ori- 
ginar de la Suli. EI a fost arrnatol la Parnas şi în mare rivalitate cu Ca- 

pitan Pânurea. Luâ parte. însemnată şi în revoluţiunea greacă (Satas, 
Npoy. ăvtzâ. Tahasefiov, pag. 174 sus şi 175; Gudas, VIII, pag. 239, unde 

se află şi cântecul lui; Passov, pag. 83, cânt. CII, versul 10, unde Le- 

penioti, fratele lui Cuciandoni, roagă pe nepotul stii Cionga şi pe Lambru 

Suliatul, cari craii din trupa lui, fiind-că el cade într”o luptă, se-i tate şi se-i ia 

capul, ca se nu-l fa Turcii şi unu Nacu Zeu, care se unise cu Turcii în 

contra lui Lepenioti). Lambru Casmă, ca toţi Sufiaţiă, a fost şi el Român 

Fărşerot. Vezi despre Lepenioti No. 179; despre Caciandoni No. 1692; des- 

pre Cionga No. 219; despre Nacu Teu No. 200. 
Casmă însemnează Casmaua, | 

No. 140. Tanase Peveli era din satul Pindură (Ilzvrâpeo,, Ilăyrs-ăpna) de 
la Parnas. Era armatol în satul săi. (Satas, Xpov. vâ45. Todos, pag. 175— 

176). Din cântecul lui Alexi Celugărul Rumani (Passov. pag. 34-—35, 

cânt. XLI, vers. 4) se vede că servi subt Luca Caliacuda şi fu ucis într”o 

luptă cu Turcii. Porecla Vesel; este diminutiv lui Peru (= văr); r&ă dar 

scrie D. Satas: BepeXijs în loc. de DBzpshns. Poate Bzptdrs s'a făcut Bz- 

pzdis din cauza exigenţii metrului din poezia populară, unde este men- 

ționat. Nici o îndoeală dar că a fost Român. Vezi despre satul Pondură 

la No. 112, de unde a fost Capitan Cucean. 

No. î4Î. ie Bidaviotu sa Ilie din satul Vidari, armatol în satul săi 

de la Parnas, a fost ucis într'o 'luptă cu Turcii împreună cu Alexi Că- 

lugărul Rumani, Tanase Vereli şi alți (Satas, Xpov. âvs7â. Toast, pag. 
175—176). Despre moartea lui se vorbeşte şi în Passov (pag. 34%, cânt. 
XLI, vers. 5 şi 10). Satul Vidari se zice şi Vidara saii Bidava şi Vidari, 
şi se află în provincia Malandrino la partea apusană-sudici a Parnasu- 

lui cu (5 familii, cari nu ne îndoim că sânt dintr'un cătun Fărşerotese
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„£ KPouqueville, vol. IV, ediţ. II, pag. 58). lie în cântecul citat mai sus fi- 
;“turează subt forma românească Lia, de unde Românii face diminutivul 
-"Lăacu, nume pe care îl poartă un vestit armatol Român Liacu Cutova, 

despre care vezi la No. 222. 
De ce neam dar a fost Ilie Bidariotil? De sigur că nu era Grec nică 

” Albanez, ci Român. | 
No. 142. Mitru Vlaho-Tanase făcu armele subt Capitan Costandăra: 

după moarlea căruia capitanatul stă fu împărţit între cei trei mai prin- 
cipali protopalicari ai lui: Lambru Jecura, care luâ armatolia din îm- 
prejurimile Salonci de: la Parnas, Floru Iătăganea, care luâ armatolia 
Doridei unde sânt să Bhayo/bpta = adecă satele româneşti, plasă esclu- 
ziv românească, şi Mitu Vlaho- Tanase din Bună-hoară, care luă armato- 
lia provinciei Malandrinu (Satas, în Xpwsa))is, vol. III. pag. 419, coloana ID). 
Vlaho-Tanase a fost un vestit armatol, subt care făcu armele şi Capitan 
Andruţu, care când ajunse mare şi tare l-avea cu el respectându-l şi 
jubindu-l ca pe un tată, şi-l plânse mult, când îl perdu într'o luptă, în 
care bătrenul deja Vlaho-Tunase rivaliza. în vitejie cu tinerii (Satas. Xpov. 
avuâ, Tadat., pag. 162—173). Viaho-Tanase a fost Român, ca şi un alt 
veslit armatol Iani Bund-horital (Satas, Xpov, ăvt45. Tohat., pag. 157). 

Vlaho Tanase este menţionat cu laude în toate cântecele despre Capi- 
tan Andruţu. D. Satas (Xpov. îy. Tahat., pag. 163) zice: „... Bo/00ovă- 
Or, Spienuov Gpuazo)iy, Effou-rjuoi zo5z ziiy Tiziay 0, vai ini TEGGIpă- 
vovra Er) d EvBotav ruăro Entr[dzwp.a perehdâvza,; adecă : a+. Ylaho-Tanase, 
renumit armatol, în vârstă de 70 de ani atunci, care în timp de 40 de 
ani profesă această glorioasă profesiune. Afurea vorbim pe larg despre 
faptele de arme ale lui Plaho-'Tanase. Veză şi la Capitan Andruţu la No. 101. 

In Passov găsim următoarele cântece în onoarea lui V, laho- Tanase : pag. 
32, cânt. XXXVII; pag. 32—33, cânt. XXXVIIL, 

No. 143. Drosu Zapantiotu, după D. Satas (Xpoy. avt4â. Todos, pag. 164), 
a fost dintr'un sat Sirguni din împrejurimile provinciei Sulona de pe Pa:- 
nas, unde sânt satele româneşti (vezi sutele în' Pouqueville, voyage, ediț. 
II, vol. IV, pag. 103—104; la pag. 101 ne este dat satul Sirguni în torma 
Sourguni). Sirguni se numeşte de Români Șargani, şi alt sat românese 
Şargani găsim şi la Pind. Pe Drosu Zapantiotu, pe care D. Satas ni-l dă: Apdoos Siprroowirrjs, Românii îl cunosc subt numele Drosu Şărgăniatul, 
Pe acest Drosu Şărgăniatul il găsim în Passov, pag. 41, cânt. XLV a, Vers, 
42, cu numele Ap6oos Inzavtbras, care nu poate fi altul de cât Drosu Şărgăniatul, pe care-l găsim des citat în cântecele lui Capitan Andruţu cu cuvintele: 6 Apdoos & zepipavos = Drosu cel mândru, Zapanti de unde ar fi Drosu a fost un sat turcese pe la Agrafa (Filimon, UI, pag. 343), şi 
prin urmare Drosu nu poate fi din Zapanti, ca se fie poreclit Zapantiotul. 
Drosu a fost Român, şi credem că a fost originar din Ambelaclia, oraş 
românesc in “Tesalia spre Tempe, unde găsim o familie Drosu Aansola, 
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care Mansile nu poate fi de cât cuvântul: Mânzul, Mânzol, Mânzola, Ș co, 
poale fi diminulivul feminin Mănzăla, Mănzida = Jâuzişoara. (Vezi şi Cp, dap 
Capitan Andruţu, la No. 101). Drosu Şărgăniutul este menţionat cu laude 
în următoarele cântece : Passov, pag. 28, cânt. NNXI, vers. 4; cânt. XLII, 
vers. 8; pag. 4], cânt. LV a, vers. 42. Vezi şi la Drosu Manstla la No. 196. 

No. 144. Cuţo-llvistu Zaro- Nicu. Vezi la No. 78. 

No. 145. Jani Zaro-ANicu. Vezi la No. 78. 
No. 146. ANicola Zaro-Nicu. Vezi la No. 4$. Proteticul Zaro nu este de 

la grecescul Gapo = curbez, mă fac ghebos, ci de la un cuvânt poate sla- 
von Zulu, al cărui sens nu se mai şlie la Români, dar pe care-l între- 
buinţează şi în forma Zaro. Aici la Zaro-Nicu, Zuro poate să fie pore- 
ca Zăr, des auzită la ciobani, dar nu credem, Zalu se află numai în 
compunere cu nume de botez saă cu porecle şi însemnează actue ; pre- 
cum: Zalu-Ghiorghi = Năucul de Ghiorghi. Poate să fie şi grecescul (4) 
(= ameţeală) prefăcut in Zalu. Pe acest Zalu în ast-fel de compuneri nu- 
mai la Români se aude, 

No. 147. Jani Xilichioti ne spune D. Satas (Xp. vEzâ. Tahat. pag. 
164) că se numia Jani Zotu, şi că fu poreclit Xilichăoti (Zomoozrs) fiind 
că era din salul (Zohr4cds, 54 oh) Xilichi. Acest sat ne coste dat de 
Pouqueville în următoarele forme: Chilicous, Xircous ou Chircous (voyage, 
ediţ. II, vol. IV, pag. 148, linia 5; pag. 151, în notă, linia G, unde se 
vede că conţinea 40 de familii). Credem dar că numele satului a fost 
clenizat in forma de Ailicus, Ailicon. Acest sat se află în provincia Bu- 
doniţa de lângă Termopile, la munţii din Patragic şi Lamia (Zeituni), unde | 
sânt multe sate româneşti. Pouqueville nu ne spune de ce neam este locuit 
satul, şi nici noi nu ştim pozitiv. Numele ânsă de Zotu ne arată că ani 
Zotu a fost Român. Acest cuvânt, de şi în limba albaneză însemnâză 
domn, Albanejii nu-l întrebuinţează nici ca nume de botez nici ca pore- 
clă, pe când Românii l-ati des subt formele: Ziati, Ziotă, Ziot, Zoti, Zotă, 
Zotu, şi cală cum este făcut: există la Români un nume Beza saii Bezi 
foarte des auzit. Beza şi Bezi se face Biziofi, Biziotă, Biziot, de unde pres- 
curtatele Zioti, Ziotă, Ziot, Zota, Zotu, ete. (veză la pag. 45 No. 34). Vezi şi 
la Bizioti la No. 60. Trecem acuma la Xilichioti. Acest cuvânt (Bodu) 
în forma grecească însemnează de la satul Xilicus oc de lemnărie, şi 
ar însemna că Jani Xilichioti este de la acel sat, însă pe cei ce f-aii fă- 
cut cântecul i-a înşelat porecla Xilichioti, poreclă românească, care în- 
semnează alta ceva. Românii din peninsula Balcanică având în mâna lor 
escluziv tansporturile, ai mulţi cai şi mai cu seamă catiri, cu cari fac 
acele transporturi. Deci şi facerea samavrelor este tot meserie românească. 
Bucăţile de lemn tare din care se fac samarele le numesc, Românii Xi- 
lichi (3044), Cuvântul Ailichi se dă des ca poreclă şi la oameni săr- 
toşi şi mai cu seamă încăpiținaţi, şi are analogie cu porecla Drug. Aceas- 
tă poreclă Aichi după analogia lui Bizioti din Beza, Mişioti din Mişiu,
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Simoti din Simu, ete., (vezi pag. 45, No. 34), se face des Xilichioti. Xi- 
lichioti €nsă în grecește s'a intomplat să însemneze: din Xilicus, şi de aci 
a provenit toată neinţelegerea. Din toate acestea dar şi din numele de 
familie Zotu, şi din faptul că servi subt Capitan Andruţu, Român, care 
numai din Români îşi recruta oştirea, ca şi toţi capitanii, rezultă că Iani 
Zolu, poreclit Ailichi şi Xilichioti, a fost Român. 

Luni Zotu a fost din cei mai viteji palicari al lui Andruţu, şi poporul 
i-a cântat bravurile şi eroica moarte în luptă cu 'Turcii (vezi Satas, Xpov. 
ză. Lohat. pag. 164—178; Passov, pag. 28, cânt. AXNI, vers. 5; cânt. 
XXII, vers. 7; pag. 31—32, cânt. XLVI; pag. 32—33, cânt. XXXVIII). 

No. 148. Capitan Sterghiu nu se ştie unde a fost căpitan, se ştie 
însă numai că se făcu rebel, ca şi alţi căpitani, când începură 'Turcii 
să ocupe trecătorile munţilor prin aşa numiții Dervenaga, şi se desfiin- 
țeze capitanatele româneşti. Intr'un cântec ce găsim în Passov, pag. 4$, 
cânt. LIV, cetim următorele: 

„Ko âv ză Geplena robprebay, ră ziipay "A phovicats, 
"0 Xrtpos sivat toveavăs, zaoăis 3âv mredetu.y. 

Adecă: „Şi dacă strâmtorile se tureiră, şi le luară Albanejii, Sterghiu 
este vii, nu-i pasă de Paşi.....„. Fauriel care vorbeşte despre Capitan 
Sterghiu (vol. I, pag. 191-—123, şi cântecele de la pag. 194—195, 198— 
129), presupune că a fost de pe Olimp, şi că el împreună cuun alt că- 
pitan Ghiotu, la somaţiunea ce făcu Ali paşa către armatolii de pe Olimp 
de a-i se supune, pe când toţi cei lalţi se supuseră, ei apucară armele 
şi ocupară munţii zicând într'un cântec (Fauriel. 1, pag. 194): 

„Avd zodrjzămia udvoy 3 apoozbynsaw . 
pEziipay %ă. zovrăzaa, ră hauzpă ozod;ă, 
„Roi oză fobvă "yxiaivovy, rpEyavy or her 

Adecă: „Doi voinici numai nu se supuseră; luară puştile, strălucitele 
săbii, şi se suie la munţi, aleargă la haiducie,. 

Ear într'un alt cântec (Fauriel, vol. I, pag. 28) capitan Sterghiu zice 
Ja versurile 4—5: „Mergem să ne facem taberele unde şi-au lupii cui- 
burile. In oraşe şi în câmpii locuesc sclavi cu Turcii,. 

Armatolii de pe Olimp nu se supuseră nici odată Tureilor cu toate 
cele spuse în cântecul citat din Fauriel de la pagina 194 spre a releva 
bărbăţia lui Sterghiu şi Gliotu, cari ati fost Români după numele ce 
poartă (vezi la pag. 29, ]), 2; şi la pag. 28, G), 2; şi pag. 39. Vezi şi la 
Capitan Ghiotu la No. 233). Şi Ghiotu şi Sterghiu, cum arătăm aiurea, 
n'a fost de pe Olimp, ci de la Pind. Vezi şi la No. 975. 

No. 149. Tanuţu Condo-Dimu ne este dat de D. "Apafayswbs (Xpov. ris 
"Iasipoo, vol. Î, pag. 974, nota (1) ca tatăl lui Alexi Nuţu şi ca fruntaşită 
reprezentant al tuturor satelor de pe munţii Zagori din Epir. EL a fost
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ucis la Ianina (Passov, pag. 4$, cânt. LIV-a). Veză şi la Alezi Nuţu. Condo- 

Dimu se numia şi Balu Dimu, şi era din comuna Brădetu, comună astăzi 

aproape grecizată CĂ pofrnăs, X po. rijs lzsipov, vol. I, pag. 25% şi 255 

sus de tot. Bridetu îl serie Bpotzoy D. "Apagavawvăs). A fost dar Român 

şi după patrie şi după nume. 

No. 150. Capitan Anagnostăra se numia Anagnosti Papa Gheorghiu (Gu- 

das, V. pag. 99) sai mai bine I/ristu cu numele de botez, şi hirotoni- 

sidu-se Anagnost îi remase porecla Anagnosti, şi fiind-că era erculian de 

corp, porecla lui se făcu de popor în forma augmentativă Anagnostăra 

(Gudas, V, pag. 951). 

Titlul bisericesc "Avya-pybazns Românii îl cumpără pentru fii lor de la 

Archierei, când trec pe la satele lor, dându-le câte-va daruri, şi Archie- 

rcii îl oferă 'uşor, cu toate că cei ce-l capătă de multe ori nici nu ştiii să 

citească, Acest titlu îl găsim în abondenţă la Români. 

(Gudas V, pag, 250) ne spune că armatolul Anagnostăra era din sa- 

tul Puliana din Arcadia, sat al cărui locuitori emigrează earna ca alți 

Români la câmp pentru ernarea turmelor lor; că îşi făcură un sat şi de 

carnă, pe care îl numiră Agru-l, adecă ogorul (Gudas zice: Eizăfopsv îm 

o5zos &fewi0m 2 m "Avpbhop, jeep muiipar 265 opiov Ilohaviis, Tis 

2zapyias Asowagia», zeţi ză 1760, adecă: presupunem că cl s'a născut 

în Agru-l, cartierul de earnă al satului Puliana, al eparchii Leondari, pe 

la 1760). Porecla augmentativă Anagnostar sai Anagnostăra şi origina 

_1ui dintrun sat, al cărui locuitori emigrează earna la câmp, arată că ar-. 

matolul în chestiune a fost Român (vezi despre migraţiunea Românilor 

la pag. 51-52). Toţi Românii din Peloponez încă şi astăzi practică mi- 

graţiunea. Filimon (III, pag. 446, nota (a) la No. 271) ne spune că lo- 

cuitorii satului Bălteţ (mă Borrtzs), renumit pentru o victorie câştigată 

acolo de armatoli în contra 'Tureilor la 1821, emigrează earna și locuesc 

în satul Arahamiţii. Bălteţul se află aprâpe de Sparta. Colocotroni (Arf- 

rjsts avufâmoy zis “ED. gohăs, pag. 61) spuneşi el despre Românii din 

Peloponez că emigrează carna la câmp: „Lorsve ză yopiă, ră Bha/0/opta, 

Eherzay sic ză, spetmaâsă wa 29 Toy Xvpozot„, adecă: Atunci satele, satele 

româneşti, lipsiaii la ernatece şi nu erati oameni,. Acestea le spune apro- 

pozito de satul Cruşiocița (Xpvscfiztt), al cărui locuitori eraii la ernatec. 

Din satul Puliana era şi Pape Fleşea (1), un archimandrit, care în tim- 

pul revoluțiunci greceşti lepădă poteapul şi stratele popeşti şi se îmbrăcă 

cu costumul armatolic şi făcu minuni de vitejie (Gudas, V, pag. 146). 

Armatolul Anagnostăra jucă un rol însemnat şi inainte şi mai cu sca- 

mă în revoluțiunea greacă. (Vezi biografia şi faptele lui în Gudas, vol. 

V, pag. 249—984). 

(1) Românii din Puliana trebue să fie Firşeroţi; căci cetim in Gudas (V. pag. 148) 

că ei earna, scoborându-se din Puliana cu turmele, locuese în colibe (zis ră No)5frra 
203 'Aţpohov <îjs Ilohî,s). Vezi biografia lui Papa-Fleşea in Gudas (V, pag. 145-180).
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No. 151. Belo-Iani sai Belo-lunu credem că coste Iani Belu, avmatol 
în Etolia, despre care vorbeşte Pouqucville (voyage, edi. II, vol. II, pag. 
490 şi 492). Vezi şi la pag. 117 jos din scrierea aceasta asupra Suliaţi- 
lor. "Apor. Bohzopizns (în PAD. Aro, pag. 187 —195) ne dă o legendă 
foarte interesantă despre peripeţiile vieţii lui Belu-lani pe care însă îl numeşie Mzshopdwas, dar îl preface la pag. 159 în "Apzedornăwwns,: care în greceşte însemnează: Jani-ie, care n'are nici un sens. Belu-lani avea de adiutanţi pe unu Mutu şi pe un altul numit Vlaho-Gheorgachi. La pag. 194% ne spune Brhzopizns că străbunicul unui Tanasila Perentinu, care la 1865 îi povestia legenda lui Belo-lanu, era frate cu Murtu de mai 
sus, Numele Belu, Murtu, Tunasăla, Viaho-Gheorgachi sânt româneşti, deci 
toţi cei de mai sus au fost Români. Vezi şi la No. 35 la Iaui Belu, care 
ctedem că este aceeaşi persoană en Belo-Jani de mai sus. 

No. 152—154. Costa, Dimu, Braţu Bucucală. Din aceştia Costa şi Braţu 
ai fost fraţi cu Iani Bucuvală, despre care vezi la No. 48 şi No. 106; 
car Dimu Bucuvala a fost fiul lui Costa Bucuvală (Passov, pag. $4, cânt. 
CIV; aici la versul 5 este menţionat unu Lambrachi, nepotul lui Dimu 
Bucuvală. Lambru este nume, putem zice, naţional la Români ca şi Ster- 
ghiu; pag. 85, cânt. CV; aici la versul 9 se spune că a fost 30 de ani 
crmatol şi 25 de ani Cleft, adecă rebel; la versul 3—4, Dimu fiind rănit 
mortal, spune lui Lnbrachi, nepotului său, se-i ia el armele şi se le îm- 
brace şi se-i succeadă în capitanat,. ear la versul 5 lasă sabia sa fiilor. 
sti, cari se vede că nu erai încă destul de experţi în ale reshoiului ca - 
să-i succeadă ca şefi de oştire în luptă cu Turcii; pag. S5—S86, cânt. 
CVI; aici Dimu la versul 1, fiind grei rănit, la îndemnarea ce-i fac sol- 
daţii săi să se scoale, le zice: 

„Er oâs Mo 23 pzapă, zi osie wo ÎEre Gijzo,. 

„Adecă: „Eă vă zie nu pot, şi voi îmi spuneți scoală,. 
Bucuvaleşiii se aud în istorie şi în cântecele populare penă la 1833. 

D. "Apofaswbs ne spune (Xpov. tis "Ilzzipoo, vol.I, pag. 303 nota (a), că 
Costa Bucuvală avu trei fii, Tanase, lani şi Dimitri. Aceştia la 1810 îm- 
preună cu alţi armatoli şi cu oştirile lor a fost chemaţi ca aliaţi de 
Ali-paşa într'o espediţiune ce făcu la luarea Beratului în Albania, despre 
care vezi detaliile în Fauriel (vol. 1, pag. 1—3, şi cântecul de la pag. 4). 
In acest cântec citat din Fauriel, pe care il găsim şi în Passov, vedem 
figurând între aliaţii lui Ali-paşa pe următorii capitani Români, cum re- 
zultă din versurile următoare (7—11), pe cari le cităm din Passov, jpag. 
159, cânt. CCXVII: 

„Epoca za sv Xpoziayâv 20 cirovăra, 
„0 *lozos da” zi Aodwroay, 6 “ps 205 Tpifa T:op'ov, 

bi „Lod'uae dm m Sspănepo, 6 Iroprms Bapvazibens,
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„Io MzovzovRiio, ră midi E, zebs Xzvhoânuaiovs, 
„O Aăzos ui sv Ilavavpiptă 7 ci îvb Kovroiawainta. 

Bucuvaleştii sint aseminea menţionaţi ca participând (1835) la prăda- 

rea unci comune Custaniă. a cării locuitori nu vroiră se le dea nişte lu- 

cruri de rechiziție, pe când ei (capitanii) eraă prigoniţi de Turci şi în 
răsboiii cu că. Eată cci cari aii luat parte la această prădare nu tocmai lau- 

dabilă. Citiim numele din Passov, pag. 100, cânt. CXXVI, versurile 2—5 : 

„0 Toâzos az sd Mezoolo, oi mie Mzhaafioiot, 
„batatot "2 ră Tpe Batvă ot spsis Rovrorţtavyaiot, 
„L zoprâzas 6 Zep6pepos ab m Xuvhoijţo, 

3 „xoziprs ăzd 7 "Apața m oi 6 oi Mnzovzovfahaiot,. 

Acest cântec îl citează şi D. "A pazovzs, [Xpovy. ris ']lzzipov, vol.I, pag. 
380, nota (6)], care ne dă pe Xohofzpes în forma mai românească Xz»- 
)odiua. D. "Apafavzwvts ne spune [Spov. sâs 'Ilzsigo», vol. I, pag. 3$6, nota (1)] 

că la 1829 Selim pașa, satrapul 'Tesalici şi Epirului, primi ordinul din 

Constantinopoli se estermine pe armatolii esistenți in 'Tesalia şi Mace- 
donia. Chemă dar la Tricala, oraşiii în “Tesalia, pe toţi armatolii se vie 
acolo, spuind că are se reguleze cu ci chestiunea de mult pendentă a ca- 
pitanatelor, şi-i asigură cu jurăminte că n'aă se se teamă de nici o cursă. 
Mulţi se duseră, alţii nu se mişcară din loc ştiind ce însemnează jură- 
mintele turceşti. Acolo prin călearea jurămintelor fură asasinați cu adiu- 

tanţii lor următorii capitani: Blahaveştii, Condo-Ianeştii, Bucuvaleştă, Ster- 

ghiu Sturnari, Dimu Lazu de pe Olimp şi alţii. Cei cari nu veniră la 

invitarea făcută fură atacați pe neaşteptate la vetrele lor, însă se apă- 
rară şi mulţi se refugiară în Grecia, şi "Turcii le confiseară totul; unul 

singur din aceşti din urmă, Capitan Diamăndi, tatele lui Dimu Lazu, av- 

matol atunci în oraşul Veria din Macedonia, fu ucis. Acestea le spune 

D. "ApaRonuts. Ear.Perevos ('Istopia 705 Xovhicv, ete., vol. L, pag. 24—30) 

spune că acelaşi lucru se repeţi şi la 1832 in Tesalia lingă Larisa; Casă 

Capitanii invitaţi nu se duseră ci în persoană, ci trimiseră reprezentanţi 

din trupele lor. Aceşti reprezentanţi în număr de vre-o trei sute fură 

primiţi bine, petrecură cu “Turcii multe zile în bancheturi şi eşiră şi că 

pe o câmpie unde Turcii se puseră se facă eserciţii militare. Pe când se 

făceau acestea, vine la şeful oştirilor turceşti o veste (pregătită de mai 

nainte) că Sultanului i se născu un copil şi spre semn de veselie toţi 
se dea cu puştile. Turcii dar descăreară puşlile, ceea ce făcură şi mulţi 

din ccă trimişi de capitani, şi îndată se începe un măcel între oştirile 

turceşti şi între Români, atacați de cavaleria turcească. Luptară cum pu- 

tură, dar fură ucişi toţi, afară de doi, într'o luptă cu totul inegală şi cu 

perfidie pregătită. In acelaşi timp carăşi, fură atacați şi Capitanii în epar- 

chiile lor, dar n'ai suerit. nimica, căci se asteptati la aceasta şi craii
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pregătiţi. In urmă Turcii le cerură zăloage ca garanţie că n'aii se cerce 
a face revoluţiune în contra imperiului, şi această propunere se făcu Ca- 
pitanilor nu în rezidența satrapului, ca mai nainte la Tricala şi Larisa, 
căci Capitanii nu mai vrură se asculte, ci în munţii Hagia, la o comună 
Desicata, unde toţi armatolii veniră cu oştirile lor faţă în faţă cu ogtirile 
turceşti adunate acolo. La această întrunire, la care luară parte cei mai 
însemnați armatoli şi comandanții oştirilor turceşti, armatolul Tughila 
luând şi el cuvântul le aminti 'Turcilor că n'aă de dat nici un zălog şi 
că vor şti să-şi apere drepturile lor seculare în lupte făţişe, nu ca cele 
din 'Tricala şi din câmpia de la Larisa, nedemne de oameni înarmaţi şi 
altele. Discursul Căpitanului Tughila, aplăudat de toţi armatolii, tai ori 
ce discuţie de a ajunge la o înţelegere, şi Turcii cu oştirile lor se re- 
iraseră, pentru că armatolii se adunaseră acolo pregătiţi de luptă. Nu 
trecu însă mult şi Turcii începură o goană generală în contra armato- 
lilor, şi prin cruzimile ce făceaii locuitorilor din eparchiile Capitanilor îi 
siliră vrând nevrând se se declare şi ci în contra iubiţilor lor şefi ru- 
gându-i se treacă provisoriii în Grecia liberă până la ocaziune mat fa- 
vorabilă, şi astfel mai toţi armatolii rămaşi în 'Tureia după revoluţiunea. 
greacă se retraseră cu familiile lor în Grecia, unde celor distinşi în re- 
voluțiune li se făcu câte o mică pensiune ca se nu moară de foame, ei 
cari mai nainte trăiaii ea nişte prinți în eparchiile lor independente, şi 
din contribuţianile ce aveaii nu trimiteaii în casa Sultanelor Validă de 
cât numai un simplu dar ca semn de vasalitate. 

Vezi despre Janachi Bucuvală între apărătorii Misolonghiului la No. 48, 
nota (1). Acel Număr poartă titlul No. 44—48. 

No. 155. Dimitri Buia Grica, poreclit Dracu, fiul lut Hristu Buia Gri- 
va, era d'abia de cinci ani la moartea tatălui stă în revoluţiunea de la 
1769—70 din Peloponez. Deci adiutanţii lui Hristu Buia Griva declarară 
de succesor pe fiul săii Dracu, pe care îl puseră subt epitropia lui Capi- 
tan Caţico Iani (unchiu de mumă al lui Dracu) şi a altor doi, rude poate, 
adecă alui Costa Sclepuşi şi Iani Creconi. Sigiliul armatolie purla numele 
lui Dracu, în numele căruia lucra epitropia. Capitan Cuţico-lani 6nsă şter- 
ge numele lui Dracu de pe sigilii şi pune pe al săă, şi ast-fel îşi apro- 
priază şi drepturile capitanatului nepotului săi. Cei lalţi doi epitropi, te- 
mându-se ca nu cum-va Cuţico-lani să facă să dispară şi copilul, luară 
pe Dracu şi-l duseră spre siguranţă în insula Leucada (1), şi de acolo 
cşind formară un corp de soldaţi şi năvălind în Xevomer cerură depu- 
nerea lui Caţico-lani, şi tot de odată făcură mari stricăciuni posesiunilor 
lui şi ale unui feantaşiii Mavromati, inimic al Griveştilor. Caţico- luni eşi 
şi el în întempinarea lor şi făcându-se luptă căzură amândoi cei lalţi doi 
epitropi, adecă Sclepuşi şi Creconi. 

(1) Una din insulele Ioniane.
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Cei cari păziaii pe Dracu în Leucada, aflând cele petrecute, duseră pe 

băet la Corfu şi de acolo în Itaca, şi la 1778 eşiră cu oştire, şi 12 ani 
luptară din interval în interval cu Caţico-laneştii pentru depunerea lui 

“din capitanatul sfeterisit. In fine la 1790 cu ajutorul şi lui Mavromalti 

fură goniţi Caţico-Ianeştii şi Dracu îşi luă capitanatul părintese, la care 
“ adause şi provincia Voniţa din nordul Acarnanii. La ocuparea insulelor 
loniane de Francejii republicani Dracu trecând la Corfu sai Corcira fu 

numit şi el unul din comandanții oştirilor recrutate din Turcia şi Gre- 
cia, şi la venirea Ruşilor după Franceji r&mase tot în aceeaşi calitate, 

precum şi la venirea Francejilor imperialişti după plecarea Ruşilor. Când 
şi aceştia fură înlocuiţi de Ingleji, Dracu işi dădu dimisiunea şi fu în- 
locuit cu “Teodor Colocotroni (Satas, ED). âvâz2oza, vol. I, pag. phsr—p). 

S'ar mira ori-cine, când vede că armatolii Români acum servesc subt 

Franecji în contra Ruşilor, acum subt Ruşi în contra Franccjilor, apoi 
carăşi subt Franceji în contra Ruşilor, şi în fine subt Ingleji în' contra Fran- 

cejilor. Ei în aceste servicii militare, benevoli şi ca mercenari, nu aveati 

în vedere de cât liberarea patriei lor de subt Turci, cari în acele tim- 
puri le luară privilegiile seculare, şi prin urmare ajutaă pe ori-cure le 

făcea cele mai multe promisiuni şi dădea cele mai multe speranțe că are 

să casă triumfător şi-i va ajuta şi pe ci pentru a scăpa de Turci. Aceas- 

ta este esplicarea lucrului. 

Ivistu Caţico-lani, unchiul lui Dracu, în absența acestuia la Cortu, luă 

armatolia lui Dracu din provincia Vonița. Ali paşa 6nsă destitui pe Ca- 

țico-lani şi Y-o dădu inapoi lui Dracu. Mai târzii Dracu, fiind invitat de 

Ali paşn să ia parte la o expediţiune în contra Gardichioţilor (despre care 

vezi în Satas, Trnză ăvezfora, vol. |, pag. pX.) şi nevroind, căzu în 

disgraţia lui şi fu otrăvit la Ianina. 
Dracu murind lăsă cinci fii: pe ȚIristu, Floru sai Costa, Stavru, Teo- 

dor şi Alezi supranumit Gardichiotu. Cei trei dintâi distingându-se ca 

şefi de oştiri muriră în revoluţiunea de la 1821, ear cei lalţi doi, 'Teo- 

dor şi Gardichiotu, ocupă şi ci un loc însemnat între luptătorii pentru 

independenţa şi ridicarea regatului grecese (acestea sânt aprâpe textual 

traduse din Satas, 9). âvezfora, vol. I, pag. pt). 

Dracu avu un frale numit Gheorgachi şi poreclit Dzvinga. Acesta cu 
unicul să fiii căzu la cşirea de la JMisolonghi (Satas, “ED. ăvzfora, vol. 
I, pag. pă şi pt, nota (1). 

Toţi cei de mai sus, fiind din familia istorică a Buieştilor, ai fost Ro- 

mâni. Vezi despre Buieşti saă'Griveşti la pag. 18; car despre Creconi şi 

Sclepuşi la No. 111 şi 195. | 

No. 156—161. Gheorghe Buia Griva, poreclit Dzoinga; Ilristu, Costa, Stavru, 

Teodor, Alezi Puia Griva. Despre toţi vezi la No. 155. Teodor Buia Griva 

este cel mai însemnat dintre toți, şi ocupă un loc însemnat în revolu- 

[iunea greacă. În onoarea lui Teodor Griva esistă următoarele cântece:
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Passov, pag. 171—172, cânt, CCXXXII; pag. 183—184, cânt. CCXLVIII, 
“In acest din urmă cântec se vorbeşte despre o ceartă şi luptă între 'Teo- 
dor Griva şi Cionga, nepotul lui Caciandoni. Bardul care făcu cântecul, 
credând pe Griva grec, îl face să zică lui Cionga (la vers. 16): 

„Li De dz05 zahz6ihaye, LOȚĂ TOI ȚGdp7ă 0 ; n 
adecă: „Ce spui acolo măi Românule păcătos, măi picătosule de porcar 2“. 
"Acestea, pentru că la versurile 19, 13 şi 14 Cionga asediind pe 'Teo- 
dor Griva, strigă la oamenii săi: puneţi foc şi ardefi pe Tudorachi Grica, 
doar că l-am prinde viii, să-l mâncăm bucăţi,. In acest cântec la versu- 
rile 6, 192 şi 16 Cionga este numit: Bhaorciţuas. Acest cântec a fost 
scris de Ensuşi mâna lui Teodor Griva şi dat unui învăţat German nu- 
mit Ulrich, fost profesor la universitatea de la Atena şi autor al unui 
dicţionar Jatino-grze. Ulrich neștiind limba greacă modernă, vorbia lim- 
ba elenă vcehie cu Giza, care ca se arăte că ştie şi el elineşte, cu toa- 
te că nu era cu nici o ortografie. scris cântecul, a însemnat la finele - 
cântecului dala, în care sa petrecut ecarta cu Cionga, cu următoarele 
cuvinte: 870570 2oyojz îs ză 1823 pivz uaţiay (Passov, pag. 184, nota, 
la fine). Cei ce ştiii grecește înțeleg că Griva, dacă nu se silia să treacă 
de bun clinist, nu cra să facă greşelile ce făcu. Armatolii în împregiu- 
rările grele, în cari a trăit, n'aă avut mintea liniştită pentru studii. Mai 
găsim cântece despre Teodor Griva şi în colecţiunea Xas:âzys, pag. 124 
şi 195, relative la luptele din revoluţiunea de la 1854. 

7. Colocotroni (Ariirmsts  ovufiăvrwy zic “ED. podis, pag. 241 sus) ne 
spune că mai târzii Griva se împăcă cu Cionga. Şi unul şi altul fură în 
revoluţiunea greacă dintre eroii cei mai însemnați. Despre Teodor Grira 
vorbim aiurea pe larg, dar vorbim şi în explicările ce dăm despre armatolii 
din a doua listă, care urmează dupe aceea de la pag. 145 şi incolo, 

"Apr. Bohzoţicns spune, după D. Satas, şi noiam văzut aiurea (pag. 
S4 jos şi S5 sus) ci Curcudel Clada (1) era din familia hiă Schenderbei j 

(1) Grecii, necunoscând sensul cuvântului Curcudel, aă scris Novaâvdzoe şi ÎNooz- îz:)os, credând că este luat de la crocodil. La Rogriiz:hos vedem pe %3 inlocuind pe d de la Curcudel. Grecii pe d il reproduc prin 5 saă +2, precum Deduşiă = Azodaris 
(vezi la No. 113). Numele Clada este grecescul K)nâăs, care insemnează : Rămureanu, de la zh (= ramură). Dar de ce la numele românesc Curcudel avem porecla gre- cească Nhuâas? Noi credem că K)uâ2s este elenizarea poreclei româneşti Drămisii, 
care se face de la Drâni (= ramură la Macedoromâni), precum şi tufişii de la tufă, 
Că aceasta poate fi probabil se vede de la poreclele Drimi, Drâmi, Drâmaşii, ce le poartă camarazi de arme sai poate rude cu Curcudel (vezi la pag. 84, rândul 36; pag. 83, rândul 26, 30). Vezi şi la pag. 93, nota (14), şi pag. 95, nota (37) presupune- rile noastre provenite din reaua scriere a numelor româneşti de către străini. Vezi cuventul Nzsuz (Drâmâ) în Thunmann (Untersuchungen îiber die Geschichte der dstl. Europ. Vălker, pag. 201, rândul 12). După celirea tuturor acestora aleagă ceti- torul ce-i va părea că este mai rational, * ” |
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DBuieştii craii rude cu Curcudel Clada; Cionga Cara-'Toliu, strămoşul lui 
Gheorghe Cionga, lui Caciandoni unchiul lui Cionga şi a Conilo-Ianeştilor, 

era rudă cu Curcudel Clada. Caciandoni am vădut că era Român ca şi 
nepotul stă Cionga; atunci toţi cei de mai sus ati fost Români, şi prin 

urmare şi familia lui Schenderbei. Dar despre această chestiune vorbim 

aiurea pe larg. (Vezi şi la pag. 185—19, nota 8). 
No. 162. Fraţii Caciandoni. Românii de la Pind ştiă căarmatolul Ca- 

ciandoni a fost un Fărşerot gospodar mai nainte, posedând multe turme 

şi bucurându-se de o mare stimă printre Românii din provincia Valtu 
din Acarnania. Ali pașa, Satrapul Epirului, îi confiscă toată averea. 

Atunci alergă cu fraţii săi la arme, şi compuindu-şi o bandă numeroasă 

compusă toată de Români Fărzeroți, cutreera toată satrapia lui Ali paşa, 

şi aliindu-se şi cu cei lalţi căpitani nemulţumiţi ataca necontenit ar- 

matele lui şi escita pe popoarele creştine la o insurecţiune generală. 

Ast-fel a fost începutul lui Caciandoni în noua sa viață de armatol. D. 

"Apogeneiăs (Xp. ris "lazsirev, vol. |, pag. 253, nota), relatând despre 

peripeţiile vieței armatolice ale lui Caciandoni şi despre cauzele cari îl 

împinseră la viața armatolică, ne spune şi de ce naționalitate era prin 

următoarele cuvinte: Acyerar Ga 6 Racoavrivrs Eos DATEpa a pOT0iu 7. pe 

adecă „Se 2îce că Caciundoni acu de tată ua cioban Rumân. Fauriel, care 

a scris după informaţiunile ce-i-ati dat mai mulţi patrioţi Greci despre 
armatoli, cari patrioţi nicăire nu-i aii spus că acei armatoli aii fost Ro- 

mâni, vorbind şi el despre Cucfandoni (vol. ÎI, pag. 162) n'a știut să spuie 
că a fost Român, căci reproduce ceea ce i sta trimis din Grecia cu multă 

pază de a respira cum-va că armatolul Caciandoni a fost Român. El vor- 
Dbind despre triburile Fărzeroteşti respândite în "Turcia şi Grecia, triburi 

cu locuinţele pe munţi, pe cari le părăsese earna pentru a se scobori cu 

familiile în câmpii spre ernarea turmelor, se exprimă precum urmează: 

„Il ş a en Grece, particulicrement en 'Thessalie cten Acarnanic, des pâ- 

tres nomades qui, '6t6, conduisent leurs troupeaux sur les hautes som- 

mites du Pinde ct de ses divers embranchemenis, jusqu'aux montagnes 

de la Mae6doine, ct les ramenent en hiver sur les confins des plaines, 

ou dans le voisinage de la mer. Ces pâtres forment, au milieu de la Grece, 

une nation ă part, dont lesmoeurs ont guelgue chose d'interessant et de pit- 
toresque ; ă la simplicit6 pastorale îls joignent le courage guerrier, m'en- 

vient rien aux gens des plaines, et ne craignent rien des Klephtes, avec les- 

quels ils vivent frat-rnellement aux montagnes, presque cassi independunls 

qweuz et ă moins de risques........„. Acea naţiune a parte în mijlocul Greciei 

sint Românii Fărşeroţi, cunoscuţi de toată lumea din peninsula Balcanică 

ca rasa cea mai răsboinică din toate din peninsulă, dupe mărturia chiar a 
Albanejilor, cari sânt şi cu drept cuvânt trec de cei mai viteji. DPApazav- 

zwbs, de şi supărat pe Fărzeroţi pentru că spune că ai atâta aversiune şi 

ură către Greci, în cât nici odată nu vrură să se încuserască cu ci şi de 

14
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aceca în mânia sa îi numeşte barbari, sălbatici şi ezecrabili, cu toate asestea 
zice că sunt o rasă resboinică (1 p:wuns aer oh. Xpov. ris "Hasipo», vol. 
II, pag. 147, linia 13). In cântecele populare greceşti lauda cea mai mare 
ce se face voinicilor unui armatol este dea se zice că toţi unul şi unul sânt 
Părşeroţi (6 "A ppomzozaiăta, Căci Grecii pe Hărşeroţi îi numesc "A pâaws6- 
fhao: saă simplu ?A pâavizars, şi în poezia populară pentru exigenţele me- 
trului în loc să zică: 6) "A păanrosdz/ozaiia prescurtează şi zic : "ApBaw- 
zozotâa, şi ar crede cinc-va ci este vorba de băeţi «lbaneji, dar cei Qin taţa 
locului ştiii că este vorba de băeţi Fărşeroţi, cari sunt de acecaşi rasă cu 
Suliaţiă. Pastorii dar răsboinică. despre cari vorbeşte Fauriel sânt Fărşe- 
roții, cari ai dat pe cei mai mulţi armatoli înainte de revoluțiunea greacă 
şi pe cei mai mari eroi în revoluţiune, aceia pe cari D. "A paliayrivbs îl ca- 
lifică de barbari, sălbatici şi execrabili. Familia istorică a Duieştilor este tot 
din această rasă ; ascminea şi o mare parte dintre mulţi paşi Albaneji Turci 
aii eşit din această rasă, din care mulţi se turciră de mult, lucru despre 
care vorbim aiurea pe larg şi cu probe (vezi şi la No. 316). 

Fauriel -(vol. I, pag. 163) continuând zice: „Katzantonis ct ses frâres 
apartenaient ă Pune de ces familles de pâtres nomades, el î Pune de celles 
qui curent le plus ă souffrir des vexations MAli,. Nu încape dar nici o 
îndocală că armatolul Caciandoni a fost Român Fărşerot; cu toate aces- 
tea Fauriel nu glia încă, după informaţiunile ce-i se dădură şi pe cari 
le reproduse, că armatolul Caciandoni era Român. Toţi Fărşeroţii sânt 
naționaliști Români, foarte fan.tici pentru naționalitatea română;. de accea 
Şi Caciandoni şi fraţii sti, ca şi toţi căpitanii Fărşeroţi, în rechiziţiunile ce 
făcea de la Creştini şi Turci cruțat pe Români şi asupriaă pe Turci 
şi Greci, şi de aceea cetim în Fauriel (vol. |, pap. 108) că într'o adu- 
nare de Căpitani. i se făcu observaţie şi îndemnul : & traiter les Grees 
dune manidre plus fraternelle qwil ne Pavait fait jusgue-lă . 

Caciandoni era fiă de celuic (1), şef al unui numeros trib de F ărşeroţi, 
peste cari era ca un Domn, şi cei din tribul săi se numiaă Cuciaudo- 
neşti (vezi la pag. 50—51). Fauriel spune (vol. I, pag. 162) că era de la 
Agrafa; aşa este, dar familia Caciandoni cu tribul să făcea migraţiunile 
obişnuite de toţi Fărşeroţii, și de aceea une ori vara se duceai şi sta- 
ționai la Valtu, alte ori la munţii Iaşia. In aceste migraţiuni, pe când 
staţionaă la satul Lepeni din Acarnania, se născu în familie un băiat, pe 
care il botezară cu numele Lepeniatul (adecă cel născut la Lepeni), car 
pe când staţionaii pe munţii Zluşia, li se născu “alt băiat, pe care îl bo- 
tezară cu numele şi pronumele Gheorghe Haşiatul (adecă născut la Ila- 
şia). Şi Lepeniatul şi Ilaşiatul aă fost fraţii lui Caciandoni, şi sint cunos- 

(1) Vezi însemnarea cuvântului la pag. 51. Celnic, cuvânt slavon, însemnează gene- 
ral. [Vezi in Jurnalul Ministeriului Cultelor rusese din Petersburg, scris se întelege 
rusește, din anul 1881 (lunile luniă, Iuliă, August) pag. 273 jos de tot, în manuscriptul 
lui Rezaopufos publicat; tradus şi comentat de Wasilietski.
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cuţi din cântecele populare cu numele Azzzwirns = Lepenioli şi Xasi- 

“ns = Ilaşioti, forme pe cari le conservăm şi noi aici. Caciandoni a mai 

avut încă alţi doi fraţi (Fauriel, vol. I, pag. 162). Numele Caciandoni 

pare a fi Antoni Câciu saă Câciu Antoni, din care să se fi făcut Cacian- 

doni, ca şi "Tacu Cola, Tucola, Bâcă Cola, Bacola ; însă fiind că esistăi şi po- 

recla Caciu în poporul român pe lângă aceca de Câciu, credem. că numele 
Caciandoni este de la Caciu-Andoni, nu de la Câciu-Andoni. Posedăm 
multe liste de numele ce poartă Macedoromânii, şi numele Cuciu îl găsim 
în multe din cle. Intr'o listă din comuna Acela de pe Pind avem familia 

Cuciu- Peri; înte'o altă de la Călivele lui Badralexi (== Bardă-Alexi), comună 
românească de lângă Bigpaa din Macedonia, găsim familia Costa Caciu. 

Acest nume Caciu îl găsim şi în multe alte liste şi ca poreclă şi ca nunie 

de botez. Se află des şi ca nume de botez la femei în forma Căcia. La Cu- 

ciandoni, Caciu este poreclă, adecă Andoni Căciu. Credem că şi numele 

amiralului Ecaterinei împărătesii Rusiei, adecă numele lui Lambru Cacioni 
se fie de la Caciu mai corect de cât de la Câciu. Atunci Cucioni este pres- 

curtat de la Cucionii, augmentaliv a lui Caciu (vezi şi la Lambru Cacioni 

la No. 165). Ensă porecla Caciu în compunere nu este tot-dauna de la Câ- 

ciu în sens de asia, nici de la Cuciu, ci de multe ori este prescurtare de 'a 
cuvântul Cicciciosul, care se dă ca poreclă la prunci, poreclă care de multe 

ori le remâne în toată viaţa. Astfel avem Caciu-Antoni (= Caciandoni), Ca- 

ciu-lani, Caciu-Peri (==Caciu- Peni, Pena, de unde Penicu şi Pencu) ete.; ase- 
minca poate şi din Caciu-oni se făcu Cucioni, care poate fi şi augmentaliv 

lui Caciu, de unde Cacioniu, Cacioni, Cacioni. (Vezi şi la pag. 44 No. 20). 

Caciandoni a fost un adevărat eroii legendar în imaginaţiunea poporului, 
şi ne place a insista mai mult despre densul, şi a cita mai multe pasagie din 

Fauriel relative la viața furtunoasă a lui: „La nature, zice Fauriel (vol. 1, 

pag. 163), ne Pavait pas fait pour prendre en patience Pinjustice et les ou- 

trages : il parlait souvent de se venger, de se faire Klephte, et de ranconner, 

ăi son tour, les exacteurs du Pacha. Mais il ctait petit ct grâle, avait Vair 

faible et la voix basse et doueereuse; de sorte que ces menaces de se faire 

Klephte avaient, dans sa bouche, quelque chose qui frisait le ridicule, et 

Von y faisait peu Wattention. Cependant, poussc ă bout par les avanies, il 

tint parole: il vendit ce qui lui restait de ses troupeaux, mit le feu ses 

cabanes et d ses tentes, prit le costume et Parmure de Klephte (1), et chercha 

des Pallicares. Ses fr&res furent les premiers; dautres ne tardărent pas ă 

se prâsenter, et bientât il en cut plus qu'il n'en avait dâzir6,. Mai încolo 

avem se vedem că Suliatul Fotu' Ciacela, când Ali-paşa puse condiţiune 

Suliaţilor că se împacă cu ci, dacă vor exila pe acest redutabil inamic al 
săi, şi Suliaţii îi propuseră se se exileze pentru cât-va timp pentru binele 

(1) Românii in timp de reshoiii ai de regulă costumul zis aruăuțese, care nu este 

de cât cel roman.
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patriei sale, Ciavela după ce le spuse că exilarea sa va aduce în curend ro- 
birea patriei sale şi nu putu cu nică un chip să-i convingă, dădu foc caseloi 
sale şi ale rudelor sale şi plecă cu ei din Suli spuind că şi-a ars casa, ca se 
mut fie mânjită de picioare turceşti. (Pouqueville, regen. IL, pag. 149). 

Tot acelaşi lucru dar făcu şi Caciandoni. Fauriel continuând (la pag. 163), 
adaugă : „A lexecption d'un extsricur imposant, Katzantonis avait tout ce 
qu'il fallait pour devenir un Klephte redoutable. Il ctait brave j jusqu'ă la 
temerite, Vune souplesse et d'une lâgărete de corps merveilleuse, avait Pes- 
prit fâcond en ru'es, connaissait ă merveilles tout le labyrinthe de ses mon- 
tagnes, et brulait d: renâre le mal qu'on lui avait fait. Ear la pag. 164: 
„Ali pacha, auquiel il causa, en peu de temps, des dommages immenses, 
envoya contre lui, ă diverses reprises, des corps nombreux de milices qui 
6choutrent toujours dans leur poursuite. Tantât Paudacieux Katzantonis 
les repoussa de vive force; tantât il leur 6chappa par des hasards miracu- 
leux, ou par des stratagăines dont s'stonnaient ses ennemis et ses braves 
cux-memes,, şi ne spune una din aceste stratageme la pag. 164—165. Mai . 
departe Fauricl (la pag. 165) cată ce ne spune: „De tous les exploits de 
Katzantonis, la mort de Veli Guckas fut un de ceux qui firent le plus de 
bruit, et oi il cut le plus de bonheur. Le redoutable Dervenagas le cherchait 
en Acarnanie, ă la tcte dun corps nombreux de milices, et se fatiguait 
vainement ă le poursuivre; il ne pouvait venir ă bout de Vatteindre. Ivrit6 
Wâtre aussi frustr& dans sa qucte, Veli Guckas devastait, vexait ct rancon- 
nait les villages de PAcarnanie, sous pretexte de complicite ou dintelli- 
gence avec Katzantonis. Celui-ci fut informe de tout; ct soit par un imou- 
vement gânreux en faveur des opprimâs, soit pour le plaisir de braver un 
homme qui ne s'altendait pas ă Petre, il Gerivit et fit parvenir au Derven- 
agas une letire dont le contenu revenait ă ceci: „Veli Gudkas, on dit que 
tu me cherches, et que tu te plains de ne pouvoir me rencontrer: s'il est 
vrai que tu en aics Venvie, viens & IEryaurysis, j 'y suis et t'y attends,. 

Intâlnirea avu loc la Criavrisi, care însemnează : cismeaua rece, şi care 
este o poziţiune la Aspropotam în valea riului 'A-/2G0s în "Tesalia. 

Cântecele populare greceşti, pe cari le vom cita şi după cari s'a luat şi 
3 

Fauriel, spun că lupta avu loc cu puştile şi că între Turcii ucişi a fost şi 
Vel; Ghega, împuşcat de Ensuşi Caciandoni. Cântecele E Fărşeroteşti ânsă ce po- 
sedăm noi şi informaţiunile noastre de la bătrâni din familia Caciandoni, 
spun că lucrurile se petrecură cu totul altfel, adecă” "Caciandoni cu trupa. 
sa cra aşezat în nişte tufişuri de lângă Criavrisi, când avanposturile” îi anun-, 
țară că Veli Ghega cu oştirea sa se apropie venind nu pe drumul mare, ci. 
pe cărări lăturalnice în partea opusă a drumului. La apropiarea ambelor 

“oştiri începură injurăturile pe de o paste şi alta în limba albaneză, căci 
toţi Fărşeroţii ştiă albanezeşte, şi Veli Ghega cu trupa sa era Albanez. In- 
jurăturile şi ocările, după cum spune şi Pauriel, se făcea ca şi intre eroii 
lui Omer înainte de a se încăera. După injurături veniră la înţelegere cu
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purola de onoare (albanezeşte : besa ia besa) a cși câte 20 din fie-care parte 

a oştirilor inamice, Caciandoni în fruntea Fărşeroţilor, şi Veli Ghega în 

fruntea Albanejilor, şi a nu se da nică un foc, ci numai cu săbiile şi cu fa- 

taganele sc se lupte între ei. La semnalul dat înaintează din tufişuri spre 

drumul mare pe de o parte şi alta patru-zeci şi doi de voinici, zriaşul 

Veli Ghega în fruntea Albanejilor şi micul şi uscăciosul Cuciandoni în frun- 

tea Fărzeroţilor. Caciandoni roagă pe camarazii săi se-i lase lui pe Veli 

Ghega şi ei se se încaere cu cci-lalți, tot acelaşi lucru recomandă şi Veli 

Ghegu tovarăşilor s%i, se nu atingă nimine pe Caciandoni, căci işi îl rezervă 

pentru îngustarea sa, cum zice cântecul Fărşerotesc. Incăerarea a fost ce 

poate fi mai sălbatec şi de o parte şi de alta, şi rezultatul a fost răniri din 

partea Fărşeroţilor, şi câte-va cadavre din partea Albanejilor, intre cari şi 

uriaşui Vel; Ghega trântit jos la pământ de Caciandoni. Măcelul nu ţinu 

mult, căci un soldat Albanez din tufişiiă, văzând pe Vel; Ghega căzend la pă- 

mânt, trase cu puşea asupra lui Caciandoni, pe care îl răni uşor, şi lupta 

încetă şi se retraseră earăşi în tufişuri ambele părţi. De acolo îndrăsneţul 

Cionga, nepotul lui Caciandoni, în grândinca gloanţelor se repezi şi tăie capul 

jul Vel Ghega, şi intrând cu el în tufişiă se făcu nevăzut împreună cu Ca- 

ciandoni şi trupa sa. Ast-fel s'aă pelrecut lucrurile. 

Nu şti ce diferință poate fi intre duelul lui Cuciaadoni cu Veli Ghega şi 

duelul lui Mev?haos cu "Adttavâpos Ilas din Iliada lui Omer, şi glontele 

aruncat din tufişiă de către necunoscutul Albanez ca se ucidă pe Cacian- 

doni în contra jurămintelor făcute, şi săgeata aruncată de Il4y2zp5ş ca se 

ucidă pe Menelaii în duel cu Paris. “Pot acelaşi lucru s'a petrecut. Omer 

(Iliada, rapsodia L, versurile 16—18 şi 21—28) vorbind de eşirea dintre 

rândurile armatelor a lui Menelai şi a lui Puris, zice: 

posi niv Taină, Asia "A)ttavâpas 0zozi5iis, 

„Ulpia nos Ep 70 panda, T087 

„Ro Stzas, ete,. 
„lv? 3 0) 2/32 "A prez de Mavyă)o03 

ot pai TOOL) GidOD, pH LGV, 

„Oare hăwy E/pn ua deo £ E GUI 40073 

„Edpeov î Ehorzov ze îl pato atita 

“evo ete. „"0s ză Mzihaos, "Adtgavâpay enzita, 

„O0zWouoiary tv e 

Far la versurile 340—3439 : 

„0? 2 2mai oby Exâr uz 6ui)» 0opi:/0rj5%%, 
"Es ntosw) Tpooy 47 "Apa otto, 

. 

"Aer dertinâvot Viuos î €, 2 sia Gpâoyezrs, 
» 

» 

» 
„Tpods VP tzzoăăunos vai Eberiuidas ? Ap at096 ne 

Far la versurile $7—100 şi 105, 122—199 -vorbind cum Il7))ăs "Aia
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căuta şi găsi pe Il&yfapos şi cum îl decise, in contra jurămintelor făcute, 
se arunce o săgeată asupra lui Menelai, pe când se bătea în duel cu Pa- 
ris, aruncându-i o săgeulă, zice : 

„Tăvăapev avi6zoy âututwn si mov Eero, 
„Ebpe Avzăovos vidy pbuovă ss, Apaepây me 
a Eorcaiz”- auzi 88 puy apazepai ori/ss donată 
„Aa, oi oi Ezoyso da' Aictnoro foto, 
mÂ'/0 8 torantyn Înca. arsptsvaa 2pOST oda” 
“II fă 5 no. zi0oo Avz4ovoş vită Extrry: „ ; Yi ? 
„haine ve Mevehdry Zzimpotuey Toby tă, 
Isa: 28 42 Tposoo ăn mai 152305 ăpoLo . - ş ? 

„Ex zăwcovy 23 piara "ADsâivâpoe fnorhij.... ș 
„AD? ăp ofozzvooy Mayzhov 4057), 

  

„95 păr! "A0rjvoin m 83 eptvas ăepaw msi 
„Adriz' to) sâtoy Ebsooy, lEz)ov airăs 
m Apo ae 

Far la versurile 122—129: , 

i2aş cs hafâv 40 vebpa, păsa: 
îaos, râu î3 ciânpor 

„Abrăp Eaetâi, aodoreţăs utţa zâtoy Eres, : 
„Are frde, vsopi 08 p&p tac, do d tiorăe 
n Osopehiie, 200 Cuthoy iaariodon peveivv, 
20528 o£fjzy, Mevehaz, Ozot pă-zapec daibovzo 
„Vivre, zptscn 23 Ads Oorgdrerp, 'Arpehsin,e ete. 

n Ehze 8' ducă pop 
„Nevpiiv păv uată z 

După acest eveniment numele lui Cactandoni deveni celebru şi inspira 
spaimă Albanejilor Turci. Ali pașa, furios, trimise oştiră peste oştiri în con- 
tra lui Caciandoni, se fâcură lupte multe, dar Caciandoni eşia tot-dauna 
victorios ucigendu i pe cei mai viteji comandanţi şi soldați. 

Mai cităm şi următoarele din Fauriel (vol. I, pag. 166 jos—168) rela- 
tive la celebritatea lui Caciandoni : | | 

„Les îles Ioniennes, et particuli&rement celle de Sainte-Maure, 6taient, au 
besoin, le refuge de Katzantonis; c'6tait li qu'il descendait pour se faire 
gudrir, quand il 6tait bless6, ou pour €tre plus en sâret6 dans les inter- 
valles d'inaction forese. Chacune de ses apparitions attirait la multitude qui 
accourait volontiers admirer le terrible Klephte dont elle ne connaissait que 
la renommce,. Ast-fel altă dată la întoarcerea lui Ulise de la resboaiele din 
Troia se adunară toţi Feacienii la adunarea lor de lângă corăbii, ca să vază şi să admire pe strălucitul fiii a lui Laerţită. 

Spa orpprutvoy 
Ilo))oi î'ăLa Oricavzo iztyaze v'ty Actnao Cate pa vausuaae 

(Odisca, cânt, 0, vers, 16—18). . 

NapzoMpos Buza pusti drțopai ss wat.
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„Mais de toutes les apparitions de Katzantonis ă Sainte-Maure, la plus bri- 

Jante fut celle qw'il y fit en 1805. [l se tramait alors dans cette île el dans 

celle de Corfou une grande conspiration contre la Porte et contre Ali 
pacha. Il s'agissait Wopârer, dans la Greece, un soulevement en faveur de 

Vindâpendance et de la liberte. Les Russes, qui tenaient alors les iles Io- 

nienncs, s'ils n'avaient pas inspir& ce projet, le secondaient du moins avec 

zele; el le Grec(1) qui en avait tous les fils dans sa main, tait un homme 
de la plus haute intelligence, et celui qui connaissait le mieux alors le mo- 

ral et le matâriel de la Grăce. Echapp, comme par miracle, des mains 

WAli pacha, il s'ctait jete dans les îles de Sainte-Maure, pour s'y livrer tout 

entier aux prâparatifs de son desscin patriotique, et ce fut pour faire un pas 

decisif vers Pex6cution de ce dessein, qu'il manda, en 1505, les capilaines 

de klephtes sur la coopsration desquels il comptait, afin de leur donner les 

instructions, soit gendrales, soit particuliăres, que reclamait la circonstance“. 

„On eut alovs â Suinte-Maure un spectuele curieuz: celui de tous les chefs de 
bande de  idcarnanie, de Pitolie, de Lipire et dela 'Thessalie occidentale, accou- 

rus & la coiz d'un homme qui wetait pas des leur's, pour faire tout ce que cel 
homme acait & leur commander duns Pintârât et pour la gloire de la Grice, 

Pour Katzandonis, ce fut unu vrai triomphe de paraitre au milieu de cette 

foule de brares, proclame Pune voix unanime lo plus brave de tous, 

et entre tous facile & distinguar, et par la fierte de son air, qui contrastait, 

en cuelque sorte, avec la petitesse de sa taille, et par lor qui, âtincelant de 

toute part sur sa personne, y relevait encore le costume pittoresque de 

Klephte,..(2) 
„Ali-pacha, qui soupeonnait ou savait peut-âtre au juste ce qui se tramait 

ă Sainte-Maure et ă Corfou, tenait, en consecquence, cinq ou six mille homnies 

en observation ă Preveza, prâts ă se porter partout ou 6elaterait le premier 

mouvement. Kuf/zuntonis offrit, sur son honneur et sur sa tâte, de prendre 

vivants ou moris ces cinp ou six mille hommes atec ses Pallicures. Le chel de 

Pentreprise auquel il faisait cette offre n'âtail pas encore en mesure d'en 

tirer parti ; îl se contenta d'exhorter Katzantonis ă reserver cect acte de 
bravoure pour le moment opportun, ct & traiter, en attendant, les Grecs bune 
maniere plus fraternelle gvil ne Varait fait jusque l& . 

Caciandoni, pe când se afla la Sf. Maura şi aștepta din moment în mo- 

ment a debarea in teritoriul turcesc în fruntea tutulor armatolilor adunaţi 

acolo pentru o revoluţiune generală a tutulor Creştinilor, cade bolnav de 

vărsat şi din ce in ce boala lui se agravează. Vrend si respire acrul 

(1) Era un Archiereii. 

(2) De unde cra acel aur? Gapitanii Români, in timp de pace, din Dirurile ce 'strân- 

geaii din eparchiile lor nu trimeteaii de cât un mic dar Sultanei Validă, restul le ră- 

mânea lor; ear în timp de revoltă împuneaii biruri forțate la Creștini şi Turci. saii 
atacaii poştele tureeşti cari transportaii hicurile şi le luai ei, sail ridicati de prin oraşe 

Turci ogaţi și luaii spre rescumpirare sume mari de la vudele lor,
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munţilor, în cari a fost născut şi crescut, eşi de acolo numai cu fratele stă 
Gheorghie şi sc duse pe munţii Agrafa, unde agravându-se boala lui şi mai 
mult, din cauza drumului, se retrase într'o mănăstire, unde se căuta. Ensă 
ştiind că este spionat şi că poate fi trădat de călugări, se hotări să plece de 
acolo şi se ascunse cu fratele stă într'o peştere din munte care îi era cunos- 
cută, şi acolo o bătrenă le aducea de mâncare şi tot ce le trebuia. Fură 
Ensă trădaţi lui Ali-paşa, care trimise îndată 60 de soldaţi Albaneji dintre 
cei mai viteji ca să-i prindă şi să-i aducă, dacă se poate, zii pe amândoi. 

Cei 60 de Albaneji sosind pe nesimţite la locul arătat se aşezară acolo 
aproape la intrarea peşterei. Gheorghe, cşind din peştere înir'o zi, se află faţă 
în faţă cu Albanejii. Reintră îndată, anunţă lui Caciandoni lucrul, şi luând 
pe fratele săii pe spete îşi face drum cu sabia în mână printre Albaneji 
tăind vre-o doi trei dintr'ânşii şi fuge cu scumpa sa sarcină. Albanejii Ensă 
se țin după el mercii, şi în fuga sa din timp în timp depune jos pe fratele 
săi şi întorcându-se luptă cu ei şi ucide câţi poate, dar în fine este ănit şi 
cade în mâinile lor şi el şi Caciandoni, şi sânt duşi la Ianina şi închişi în 
temniţă, condamnaţi amândoi la moarte prin sfărămarea membrelor infe- 
rioare cu ciocanul (Fauriel, vol. I, pag. 168—170). Aceasta se întemplă la 
1811. 

. 
Pe când Caciandoni şi fratele săă erai în temniţă aşteptând cruda moarte, 

ratele lui Vel; Ghega, auzind prinderea lor, ceru voia de la Ali-paşa să ese- 
cute el însuşi sentința. Intră dar în temniţă unde ziceai mii de martiri şi 
cu temnicerul se prezintă înaintea lui Caciandoni. Acesto văzând pe fratele 

„ui Veli Ghega, pe care nu-l văzuse nici odată, zisa temnicerului:., Acest om, 
dacă nu mă înşel, trebue să fie fratele lui Pel; Ghega. Voinic Veli Ghega, 
dar voinic şi ei; îşi făcu datoria, îmi făcui şi eii pe a mea“. 

* Fratele lui Veli Ghega, care se duse în temniţă să execute sentința, auzind 
aceste cuvinte, se duse la Ali-paşa şi ceru să libereze pe Caciandoni ca să 
se bală cu cl în duel (1) şi si resbune moartea, fratelui săă. Ali-paşa ensă 
care cunoştea din experiență de ce era capabil Caciandoni, respinse nobila 
cerere a Albanezului, şi ordonă unui nepot a lui Veli Ghega să esecule acea 
barbară sentință (Apor. Bohaowpizas, în Kopă Dpoodwn, pag. 147-148 ;. 
Pouqueville, Ilist. de la râgâner, vol. 1, pag. 315). Sentința se esecută în 
piaţa principală din Ianina, în prezența populaţiunei 'Turceşti, care asista 
batjocorind şi injurând pe acei doi martiri. 'Torturele începură ăntâiă cu 
Caciandoni, care era deja foarte slăbit de boală. Până lo. un timp, pe când 
i se sdrobiaii ciolanele de la picioare, răbdă fără a da nici un semn de du- 
ere ; când 6nsă ciocanul îi sfărâmă osul genuchiului nu mai avu puterea 
de a rezista durerei şi dădu un jipet. Fratele stă Gheorghe, care asista la 
acest infiorător spectacol, mirat şi măniat de acest semn de slăbiciune, îi 

(1) Ceru duelul, pentru că află şi în temniţă că în duel cu sabia, ear nu en puşca, Caciandoni ucise pe Veli Ghega.
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zise: EX bine, Cucianloni ! nu te mai înţeleg, ţipi ca o femee,. Dup aceasta 

veni rândul lui Gheorghe. Acesta văzu sfârâmarea ciolanelor sale cu cioca- 

nul fără a vărsa nici o lacrimă şi lără a da cel mai mic semn de durere. 

(Fauriel, vol. 1, pag. 170-171; Pouquerille, Hist. de la râgencr. vol. I, pag. 

215). Pouquerille, la pagina citată mai sus, descriind esecutarea sentinței 

şi curagiul lui Gheorghe, adaugă : „son courage apprit & VIipire quwil renai- 

trait des vengeurs de sa cendre,. 

Ast-fel a fost sfârşitul acestor doi eroi şi martiri, rămaşi legendari în me- 

moria poporului român şi grec. Poporul eterniză memoria fraţilor Cacian- 

doni prin mai multe cântece greceşti şi româneşti, din cari citim urmă- 

toarele: Pussor, pag. 76—77, cânt. XCIIL; pag. 77—78, cânt. NCIV ; pag. 

78—79, cânt. XCV; pag. 79, cânt. XCVI şi XCVII; pag. 80, cânt. XCIX. 

Aici la versul 4—5 cetimn : A2v 055 sobzev 6 Madenapns 7 6 Pâzos 6 Tongsh- 

has; Kazas "Avea ori, Pporpriă vă “pers bază, adecă; „nu ţi-a spus'o 

Boţari şi Fotu Ciavela ? şezi Antoni în Francia (adecă în insulele Ioniane) 

ca să te faci căpitan,; pag. 80, cânt. C. Aici la versul 32 se spune că cel 

care trădă pe fraţii Caciandoni, când eraii ascunşi în peştere, se numia Gur- 

leu ; pag. S2, cânt. CI; Fauriel, vol. I, pag. 161—171 biografia, pag. 172— 

179 cântece; Nasiwz4s, pag. 100—101, cânt. 16. 

Eroul Gheorghe Caraiscachi făcu armele subt Caciandoni şi fu nedespăr- 

țit de el până la îmbolnăvirea lui, când luând comanda trupei Lepenioti, îra- 

tele lui Caciandoni, trecu şi el subt acest din urmă, după a cărui asasinare 

rămase cl ca şef. (Perevos, ? Amor Bohzţ 244, vol. IL, pag. 29; Xp. Botăy- 

mos, Istoria zây vază Ti £0). Ezovânrasty Susrp. ete. pag. 256). 

Despre inrudirea lui Cuciundoni cu familia armatolică a Condo-Ianeştilor 

vezi la No. 219, unde se vede că Cionga era nepotul lui Caciandoni. Des- 

pre Lepenioti vezi la No. 179, ear despre Lepeniotachi, fiul lui Lepenioti, care 

luă parte în revoluțiunea greacă subt Odiseii Andruţu, vezi la Lepenioli la 

No. 179 spre fine. Vezi înrudirea lui Caciandoni cu Condo-Janeştii şi la No. 47. 

No. 163. Teodor Colocotroni. Despre romanitatea. Colocotroneştilor an 

vorbit la pag. 31 No. 4; aseminea la No. 28. Aici mai adăugăm că muma 

lui "Peodor Colocotroni se numia Zambia şi era dintr'o familie numită Co- 

țachi (Koss4zq) (Gudas, VIII, pag 82). Despre numele Zambia vezi la pâg. 

61 jos la No. 81; car porecla Coţachi însemnează partea din napoi a sama- 

rului care serveşte de legat şi de agăţat frănghia. În Filimon (III, pag. 414) 

cetim că bunicul lui Colocdtroni se însură cu fata unui căpitan Ilrona dn 

familia armatolică a Baracareştilor, adecă a lui Boracu sai Baracu din sa- 

tul Cruşoviţa din Arcadia. Cruşorița a fost încă până la revoluţiunea greacă 
de la 1821 cătun de vară locuit!de pastori Români, cari carna emigrează cu 

familiile lor la câmp pentru ernarea turmelor (T. Colocotroni, A+:pnsts a- 
făonoy zis EDD. eohis. pag. Gl şi 24). Fiul lui Colocotroni, ani, care în 

revoluțiunea greacă pentru vitejiile sale fu supranumit ziteazul (ureatos) 

era poreclit mai nainte Daşcălea (Azoz55hioc. Filimon, IV, pag. 343, rân-
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dul 2). Daşculea este Daşiu, de unde Daşeu şi Daşeulea diminutive. Daşiu 
sunt porecliţi cei ce aă faţa asemînătoare cu berbecii. Teodor Colocotroni 
avea de nepot pe Nichita Stămătel sai Stamatelopol, supranumit pentru 
vitejiile sale în revoluţiunea greacă Nichita Turcofagul (Iprzobzns, |, pag. 
257). Nichita este poreclit şi Nichita sai Nichităra. Această poreclă este 
mai mult Fărşerotească, şi se zice şi Nichita şi Chita şi Chitea. Şi fraţii Plă- 
pută, distinși armatoli în revoluțiunea greacă, aii fost nepoți ai lui 'Peodor 
Colocotroni (Gudas, VIII, pag. 102). Colocotroneştii se porocliai şi Boţică 
şi Ciorchină şi aveai o intinsă înrudire în Mesenia, mai cu seamă la munţii 
numiți Kovzozc5wo=munţii Seurţi, unde un-prinţ numit Buţâra făcu o mare 
rezistenţă Cvuciaţilor pe la 1204 (vezi Prof. [. Phil. Fallmerayer, Geschi- 
chte de: Halbinsel Morea, Stuttgart, 1830, vol. |, pag. 316, nota (*) şi pag. 
368, nota (*). Nu ştim dacă Coţică sânt strănepoţi ai acelui valoros Cuţăra. 
Coţar şi Cuţăra la Macedo-români însemnează boțuri mari, oameni scurți 
şi prea groşi, pe când Coţieă, scurți şi nu prea aşa groși. - 

Colocotroneştii se ocupati cu creşterea vitelor sati a turmelor, ca toţi Ro- 
mânii Fărşeroţi, şi deci averea lor consista în mulţi cai, epe, oi şi cele de 
aseminea (Filimon, III, pag. 415, rândul 1). Pe lângă aceasta ei n'aiă fost su- 
puşi nici odată 'Turcilor, ci unde eraă aveati capitanatul lor şi nu lăsai pe 
supuşii lor să plătească bir Tureilor, ci lor, şi de aceea erati în continue 
lupte cu Turcii. Toţi Colocotroneştii erati vestiți pentru vitejie înainte de 
revoluţiunea greacă, ear în revoluţiune se distinseră mai presus de toţi ar- 
matolii sai egal cu cei mai mari. Ceea ce a fost Garibaldi în Italia, aceasta 
a fost 'T. Colocotroni în Grecia. Imprejurările în cari a trăit nu-i at per- 
mis să înveţe multă carte, şi de aceea Pouqucrville (Hist. de la râgâncr, de 
la Gr&ece, vol.IV, pag. 242) spune că dabia ştia să-şi iscălească numele, dar 
cra om de genii în ceea ce priveşte resboaiele şi era unul din cei mai deş- 
tepţi şi mai glumeţi armatoli. Proverbele şi glumele lui sânt foarte de spi- 
rit (vezi în 0z62wpoşs Ko)ozoTpqs, Avijrrjo:s. oo fo zis “E. cois, 
proverbele şi glumele de la pag. 273—302). Cărţile favorite ce cetia eraii 
istorii, mai cu seamă istoria lui Schenderbei. 

Faptele militare ale lui Colocotroni şi ale strămoşilor :&1 înainte de re- 
voluţiunea greacă, precum şi cele din revoluțiune atât ale lui căt şi ale 
fiilor şi rudelor sale, sânt multe, şi vorbim despre ele pe larg aturea. Aici 
am căutat se stabilim numai romanitatea Colocotroneştilor. In revoluţiunea 
greacă aă jucat roluri însemnate următorii membri din familia Coloco- 
troni : Marcu şi Anton, veri cu 'T. Colocotroni: Panu, Iani viteazul şi Co- 
lin, fii ai lui “Feodor Colocotroni. Din familia Colocotroneştilor a fost şi 
Apostoli şi Iristu Colocotroni. | 

Colocotroni în revoluţiunea greacă a fost generalisim asupra tuturor oş- 
lirilor revoluţionare din Peloponez, precum Caraiseachi, alt Tomân, asu- 

-pra tuturor oştirilor celor-lalte din afară din Peloponez, precum Albanezul 
Miauli era pe mare amiralul tuturor flotelor revoluționare. Pe Colocotroni
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poporul îl numia 6 Bhayozzasăs sati 6 Bastas ză B)a/ov, adecă: Re- 

gele Român sai Regele Românilor (Ppoustâs, 'Eztzon) sis “loopias Tis ăya- 
“evrzions “E))ă2os, vol. IV, pag. 131) pentru cuvântul că miezul oştirilor 

sale, cu cari câştiga victoriile, era compus numai din Români, şi pentru că 
şi el era Român. El avea mai cu seamă un corp de elită compus din cei mai 

viteji Fărşeroţi, căci şi el eva Fărşerot, şi dintre aceştia erau 200, cari for- 
mai garda sa perzonală. Gudas (VIII, pag. 106) repetând ccea ce mulţi 

scriitori iii zis, spune: „Fără de cl era imposibil se fie liberată Grecia, 
“Teodor Colocotroni era un orator popular distins şi om foarte religios. 

Când incepu revolujiunea greacă, era de 52 de ani (vezi deserierea şi apre- 
Jiarea ce face lui Colocotroni un însemnat italian în Arippmots ovuidvzwv ris 

“TD. zohis, bzb 0. Kohorespesn,. la pag. 203—265). 

Lui Teodor Colocotroni i sai făcut multe cântece populare (veză Fau- 

rie], vol. II, pag. 5$, 60 şi 62; Passov, pag. 170—201, cântecele CCXXIX, 
CCANXIII, CCXXAVIII, CCNLIII, CCLNIN; Atras avu, ete., pag. 

961 şi 962. Vezi şi la No. 206 ceva care priveşte pe "Teodor Colocotroni). 

No. 164. Capitan Caciubeliu a fost Suliat, şet de trib, şi unul din voi- 

nicii, cari fură aleşi de Suliaţi pentru un atac periculos în contra 'Turcilor 
subt şefii Fotu Ciavela şi Chiţu Boţari. Tatăl să, protopalicarul lui Capi- 
tan lani Bucuvală, însoţi pe şeful să care la bătrâneţe se duse la erusa- 

lim (Pouqueville, Ilist. de la regâner. vol. |, pag. 127 jos—198). Numele 
Cuciubeliu îl găsim seris Noitiuztrs în Perevos. (los. 765 Sovhiod, Î, pag. 

142), şi Kudyibeles în Pouqueville la pagina citată mai sus. Este şi un alt 

nume Căţimbeliu, diminutiv lui Căţimbă, care şi acesta ar fi putut fi scris 

de Greci Naztiu.zrs după regulele lor nedefinite de a serie numele romă- 

neşti. O ramură din această familie este aşezată în comuna românească 

„Acela de pe Pind şi numele ci este Căfimbă; de aceea credem că şi Pe- 

revos şi Pouqueville a vrut se scrie Căţimbeliu prin formele de mai sus 

ale acestui nume românesc. (Vezi şi la pag. 36, NN), 1, şi la pag. 62 No. 

88). Caciubeliu a fost Român. Caciubeliii poate fi şi de la Caciu Beliu. Vezi 
la No. 162. 

No. 165. Lambru Cacioni. Familia Cucioni a fost din provincia Vultu a 

Acarnaniei şi cra în înrudire de aproape cu Lambru şi Mitru ecura, cari 

şi aceştia erati rude cu familia armatolică a Cuţico-Iuneştilor. Unul dintre 

Tecureşti a fost ginerele lui Găciuli 'Prămbuca, armatol şi fiii al armatolu- 
Jui Treâmbuca. Duieştii ati fost în lupte continue cu Zreimbuchestă, Ţecu- 
reştii şi Caţico- Iuneştii pentru armatolia Valtului,şi din cauza multelor morţi 

de membri din toate aceste familii în maj multe lupte sângeroase ura între 

ele a fost perpetuă. In fine reuşiră Curtești, şi cei-lalţi afară de Caţico-Ja- 

neştii emigrară în Etolia sudică, în oraşul Galaxidi şi în satul Sf. Eltimia 

de la Parnas. Pe la 1705—10 unu Iuni-Cucioni, poreclit Părcolac din cauza 

culoarei negre-galbene a feței sale, om gospodar şi fruntaşul satului stă, 

priimi în gazdă pe un Dercenaga Albanez, pe care îl ucise pentru că îşi
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. permise oareşi cari espresiuni necuviincioase către nevastă sa, şi după 
acest omor chemând la biscrică pe săteni atacă cu ei şi ucise pe toţi sol- 
daţii lui Dervenaga. Cacioni din acel moment jură moartea 'Turcilor, şi 
prefăcând în bani toală averea sa şi luând cu sine pe acei dintre rudele 
sale cari puteaii lupta şi alți mulţi voinici, se declară rebel în contra impe- 
riului şi deveni celebru prin victoriile sale în contra Dervenagalelor, cari-l 
urmăriau ca se-l prindă. In fine fu recunoscut de Sublima Poartă ca arma- 
tol general peste mai multe oraşe de pe Parnas cu condiţiunea de a trimite 
Sultanului câte un ulii pe fie-care an. 

După moartea lui Jani Cacioni Vărcolac, fratele stă mai tânăr, care cra 
stab'lit în Galaxidi și care nu trăia în armonie cu "Cacioni, se duse la Con- 
stantinopoli şi căpătă firman, prin care era recunoscut succesor al fratelui 
săă. Un camarad de arme ânsă a lui lani Cacioni, numit Costa Zaharia şi 
poreclit Costandăra, care era cumnat cu Cacioni, căpătă la moartea aces- 
tuia sigiliul armatolie şi însărcinarea, de a fi epitrop al fiului săi nevârstnie 
şi şeful corpului de oştire ce întreținea Cacioni. Costandăru, nefăcend nici 
un caz de firmanul împărătesc, goni după mai multe lupte victorioase pe 
fratele lui Cacioni, care merse în contra lui cu mulţi adepți şi cu 'Turci, şi 
astfel din epitrop, după moartea fiului lui Cacioni, ajunse el moştenitor al 
capitanatului. Ear fratele lui Cacioni, perzend ori-ce speranţă de a căpăta 
armatolia fratelui săi din mânile uzurpatorului Costandăra, se retrase cu 
familia sa şi se stabili definitiv în oraşul Lecadia din Beoţia pe la 1740. Din 
această familie stabilită în Levadia este Lambru Cacioni, despre care avein 
se vorbim (vezi Satas, în Xposo)die, vol. III, pag 3$5—388; “E. dytz- 
înca, vol. I, pag. ph —p3, unde se vorbeşte despre origina Cacioneştilor 
şi Jecureştilor din Valtu şi înrudirea lor între ei şi cu Caţico-laneștii; des- 
pre înrudirea lui Cacioni cu fraţii "'Țecura se vorbeşte şi în Np»s7))is, vol, 
III, pag. 387, coloana |, rândul 37). Credem că familia fraţilor Lambru şi 
Mitru ecura a fost o ramură din familia Cucioni, căci în familia Cucioni 
stabilită în Levadia, care mai tărziă ajunse una din cele mai principale fa- 
mnilii din Levadia cunoscută subt numele N zip: (Nacheştii), găsim, pe lirigă 
numele româneşti Nacu, Junii, Mănuşeu, şi pe acela de Lambru, pe care îl 
poartă unul din: Nacheştii şi ensuşi Lambru Cacioni, fiul lui Dimitrie Nacu 
Cacioni (vezi numele despre cari vorbim în : Filimon, Il, 439, 86, 492, 76; 

„_ Gudas, VIII, pag. 498; Pouqueville, râgâncr. vol. III, 315; 'Tricupis, II, 914, 
IV, 196). Din citaţiunile de mai sus pe lângă nume va vedea cetitorul şi 
poziţiunea naltă socială ce ocupaii în Levadia Nacheştii sai Cacioneştii prin 
bogăţiile lor şi prin capacitatea lor Capitanii 'Trămbuca şi Găciuli din 
Acarnania și Caţico-Janeştii cu cari sânt în înrudire Lambru şi Mitru 'Ţe- 
sura; înrudirea sau ființa din acceaşi familie a acestora cu familia Cucioni 
sai Vărcolac ; romanitatea, familiilor de mai sus şi origina lor de la Valtu 
locuit de Români; apoi numele de Cacioni, nume românesc, pe care îl gă- 
sim şi într'o familie din comuna românească dela de pe la Pind; toate
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acestea sint probe că familia Cucioni şi prin urmare şi Lambru Cacioni a lost 

Român. Despre porecla Cacioni şi formarea acestui nume vezi la pag. 44 

No. 23; vezi alt nume Caciani la pag. 99, lista No. 4, la G; vezi şi la Ca- 

ciandoni la No. 1692. Dacă aceste probe nu sint destule, familiei Aacheşti- 

lor din Levadia credem că nu-i va fi rușine nici teamă de a mărturisi 

la caz despre origina ci românească. Dar chiar dacă ea nu-şi ar aduce a- 

minte, porecla Cacioni spune ccea ce ar fi uilat cci cari o poartă. Lambru 

Cacioni dar a fost Român. 
Acuma dăm un rezumat despre faptele lui Lambru Cacioni, rezumat pe 

care îl estragem din D.'A popor s (Nov. sâs "Izsipoo, v.1, p. 279, nota (1), 
şi din Satas, Tovpzozp. “Es, pag. 538—564). Eată ce zice D. "A pagartvds 

în rezumat: Dimitrie Cacioni, din Levadia, tatăl lui Lambru Cacioni, uci- 

gend în Levadia un Turc, se espairiă la 1770 în insula Ioniană Zachint 

având en el şi pe fiul stă Lambru, care atunci era de 15 ani. Lambru după 

moartea tatălui stă se duse la Livorno în Italia, şi-şi făcu studiile în scoala 

de marină de acolo. După terminarea studiilor intră în marina rusească. 
Inaintat peste puţin, se distinse într'o luptă navală de pe Dunire ca căpitan 

al unci mici flotile, şi de acolo trimis fiind cu flotila sa în marea Neagră 

distruse o diviziune din flota tureească, lucru pentru care carăşi [u înain- 
tat și decorat. După aceasta fu trimis ca funcţionar diplomatic pe lângii 

ambasada rusească din Persia, unde rtmase trei ani. Reîntors în Peters- 

burg propuse un plan de atac în contra flotei turceşti în marea Mediterană, 

care plan fiind aprobat de împărăteasa Ecaterina, Lambru Cacioni luând 

cu cl ce-i trebuia, se duse la 1788 la Triest, şi acolo pregăti în grabă o co- 
rabie de răsboiii, în care luă 150 de marinari şi pleci. Pe drum prinse pe 

lângă coastele Dalmației trei corăbii turceşti şi le luă cu el. Cu aceste pa- 
leu corăbii ataca în marea Medilerană ori-ce corabie turcească întâlnia şi 

o prindea, şi astfel îşi măria flotila. Pe la August 1788 numai cu fregata 

sa, care se numia Jinerza Nordului, atacând trei corăbii de răsboiii tur- 

ceşti pe lângă insula Carpatos, le prinse. In puţin timp Cacioni se făcu cu 

„zece corăbii de resboiă, în cari avea marinari din insulele mării Egee, şi 
după ce întări portul de la insula Ceos şi făcu acolo depozite de muniţiuni 

de resboită, plecă pentru întâmpinarea flotei africane, pe care o învinse 

lângă insula Jlenei, şi de atunci cutreera marea Mediterană atacând dife- 

rite poziţiuni întărite turceşti şi îndemnând pe Greci la rescoală. O flotă 

numeroasă lureească, atacând întăriturile din insula Ceos, distruse toate mu- 

niţiunile lui Cacioni, dar el carăşi le rcînființi, şi aşeză acolo un corp de 

“vre-o 400 de armatoli subt comanda lui Capitan Andruţu. La 1790 Lam- 
bru Cacioni cu 30 de corăbii mici de resboiti atacă între insulele Andros şi 

Ceos o flotă turcească de 30 de corăbii mari de resboiă şi o învinse împrăg- 

tiind-o şi urmărind-o; peste noapte însă veni flota africană, care unindu- 

se cu cca împrăştiată oferiră lupta lui Cacioni, pe care o priimi şi luptă 
penă îşi sfârşi muniţiunile de resboită, şi atuncă fu silit se intre în portul
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de la Ceos urmărit de doauă flote unite şi puternice. Dacă vre-o corabie a 
lui Cacioni era prinsă, marinarii după ordinul amiralului lor îi dădeaii foe 

„Şi mulţi Turci îşi găsiaii moartea în flacără. Intrând în portul de la Ceos Lam- 
bru Cacioni cu câte corăbii: putu se scape, şi asediat de flota inimică, 
după o înelegere ce avu cu oamenii sti, el intră într'o corabie uşioară 
cu cei mai intimi şi cu amicii săi, şi noaptea ca prin minune străbătend 
printre inimici se duse la insula Cerigo, şi de acolo în Rusia, unde fu 
decorat şi înaintat la gradul de amiral. Ear cei remaşi în Cea dintre oame- 
nii lui Cacioni se împrăştiară în insulă şi [ură ascunşi de locuitori fără să 
poată să-i descopere Turcii cari intrară în insulă. Acestea spune în rezu- 
mat D."Apagavewăs despre Lambru Cacioni. Ear D. Satas (TobpzozpazobuSn 
“E))ăs, pag. 538—564: ne dă în 26 de pagini cu acte autentice un tabloă mă- 
reț de luptele navale ale lui Lambru Cuctoni, care este un alt Canaris şi 
Aiaulis înainte de revoluţiunea greacă. Pe când Lambru Cacioni triumfa în 
marea Mediterană în contra flotelor Turceşti, Rusia închei& pace cu 'Tur- 
cii fără a prevedea nici o ameliorare a soartei Creşlinilor din Grecia, pentru 
cari luj ta Cacioni. Provocat dar de Ruşi să înceteze şi el luptele, res- 
punse : Împărăteasa Ecaterina încheid pacea sa, dar Cacioni n'a încheiat încă 
pe « sa, şi a continuat luptând. Sultanul ca să-l împace îi propuse să-l facă 
Domn ereditar în ori-ce insulă şi-ar alege el din marea Mediterană, dar el a 
refuzat. În fine provocat earăşi de guvernul Rusesc să înceteze cu luptele şi 
nesupuindu-s*, fu disgraţiat şi de Ruşi, cari împreună cu flotele 'Purceşti îl 
combăteai. Atunci Lambru Cactoni fu silit să disolve flotila sa şi se retrase 
la Coriu. Pe când Lumbru Cacioni era la Corfu, care atunci era în stăpâ- 
nivea Veneţienilor, guvernul 'Turcose ceru de la ci să-i predea pe Cacioni, 
pe Capitan Andruţu şi pe toți oamenii lor refugiaţi acolo. Atunci Capi- 
lan Andruţu, pe când debarea la Cataro, fu prins şi predat 'Tureilor, şi 
muri în temniţele din Constantinopoli. Mulţi din oamenii lui Cacioni şi 
Andruţu, prinşi fără de veste, fură şi că predaţi Turcilor, car alţii închişi în 
temnițe. Lambru Cacioni apucă să scape în Epir, nevastă sa Gnsă cu doi copil 
fu închisă la Corfu şi pe urmă prin mijlocirea guvernului rusesc liberată, 
Nu trecu mult şi Lambru Cacioni se duse la Petersburg, dar Impăriteasa 
Ecaterina îl primi cu răceală. Paulu ânsă I-iă, succesorul Ecaterinei, apre- 
ţiind meritele lui Cacioni, îi dărui 470 de mii de ruble, din cari cea mai 
mare parte le împărţi foştilor săi soldaţi. După aceasta îşi ceru dimisia din 
serviciul militar rusesc, şi se stabili cu familia sa în Crimea, în oraşul Ca- 
rasoi. După trei ani întorcându-se din Petersburg, unde se dusese pentru 
ultima dată, se îmbolnăvi şi muri la 1804 în vârstă de 52 de ani. 

Biografia lui Lambru Cacioni este foarte interesantă şi vorbim aiurea pe 
larg. Aici dupe scurtele rezumate ce am dat din "Apagavyewvbs şi din Ld0ag 
mai spunem că cel din urmă îl numeşte Aopo-Borozăs, adecă Loero- Beoţian, 
cuvinte prin cari este imposibil a străbate cine-va în origina română a lui 
Cacioni. Pouqueville vorbeşte des în cărţile sale, Voyage şi IMist. de la vig-
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neralion de la Grece, despre Lambru Cacioni. Eată ce zice (în vol. V, ediţ. 

II, pag. 572 din Voyage de la Grăce): „Tel ctait Petat du Magne en 1785 et 

les documents qu'on avait sur cette partie de la Morce, lorsque. deux ans 

apres Lambros Cutzoni, Beotien, auquel il n'a manque qu'une occasion pro- 
price pour devenit Pâmule de Cunaris, dont il fat le prâcurseur, se fit cou- 

ronner voi «e Sparte  Porto-Quaglio dans YEleuthâro-Laconie. Diclarant 

ensuite la gucrre au Sultan, ses vaisseaux ne tarderent pas ă courir PAr- 

chipel, ct mieux conscill6(1) il aurait râussi ă rcunir assez de Grecs pour 

râaliser les prodiges qui s'optrent de nos jours (2). „Un fils, n6 d'une femine 

greeque qu'il avait âpousce ă Cos, recut le nom de Lycurgue(3), de son 

parrain Andricos (4) pere d'Odyste, hros malheureux(5) de la IIellade mo- 

derne. Mais Lambros insulta le pavillon de France..... et le 17 Iuin 1792, la 
îrcgate la Modeste, commandee par le inajor de vaisseau Venel, mit fin au 
r&gne phemere de cet intrâpide marin. 

Insulta despre care vorbeşte aici Pouqueville este aceasta: La 1791 Lam- 

bru Cacioni avend cu el şi pe Capitan Andruţu împreună cu 800 de arma- 

tolii cei mai însemnați fortificară portul Cujo de la promuntoriul oriental din 
Laconia. Flota 'Turcească împreună cu câte-va fregate de resboiă Franceze 

atacară portul cu mari perderi din partea lor. La al doilea alac flotele se 

apropiară atâta în cât gloanţele de pe uscat puteaii ajunge până la corăbii. 

Atunci Cacioni şi „Andruţu, indignaţi că Franeejii, ca Greşlini, ajută pe Turci, 

didură ordin armatolilor să încarce puştele cu gloanţe legate cu sârmă şi 

să nu ochească de cât pe oficerii Franceji, ceca ce se şi făcu, şi fură ucişi 

un mare numtr dintr'enşii. Măniaţi Francejii rămaşi vii ordonară o debar- 

care, care reuşi a se efectua, şi avu loc pe uscat o luptă sângeroasă, în care 

cinci mii de 'Lurcă şi Franceji luptară cu eci S00 de armatoli. Din cot cinci 
mii nu remaseră vii de cât numai vre o sută, cari abia scăpară fugind cu 

luntrele. După aceasta amiralul 'Pure se adresă prinţului Laconii Gicnetu 

Grigorachi (6) să-i predea pe Lrombru Cuctoni viii, căci alt-lel va fi declarat cl 
inimic al imperiului. Gianetu Grigorachi rugă pe Lambru să nu aducă ruina 

Mancă şi să plece, căci alt-fel va avea pe lingă Turci şi pe el cu Maniaţii de 

adversar. Atunci Lambru Cacioni luând cu el pe un ofițer numit Constan- 
tin Scrbu şi un-spre-zece corăbieri intră intruna din cele mai uşioare ca- 
noniere şi strecurându-se printre flota 'Purco-Franceză se duse la insula 
Cerigo şi de acolo la Itaca, ear Andruţu cu armatolii intreprinse acea fai- 

moasă retragere din Peloponez, care ţinu patru-zeci de zile şi patru-zeci de 

(1) Adecă dacă nu se alia cu Ruşii, ci cu Francejii. 

(2) Adecă in timpul revoluţiunei greceşti (1821). 
(3) Acest Lycurg deveni un amiral vestit în revoluțiunea greacă de la 1S21.. 
(4) Este Capitan Andruţu, trădat în urmă de Veneţieni şi mort în temnitele din 

Constantinopoli. 

(5) Inimicii şi rivalii sti de arme il asasinară, după ce făcu minuni de vitejie la 1821, 

(6) Vezi la No. 190.
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nopţi şi pe care consulii străini o numiră Aenofontiană (veză la Capitan An- 
druţu la No.101). Aceasta este insulta despre care vorbeşte Pouqueville, pe 
lângă care şi o plângere că Lambru Cacioni prădase trei corăbii Franceze. 

In cântecele populare greceşti în onoarea lui Capitan Andruţu se vorbeşte 
cu mare entusiasm despre Lambru Cacioni, care este menţionat cu cuvin- 
tele: “O Marpăp Aduapos. Vezi în Passov, pag. 42, cânt. XLVIL. 

Resboajele lui Lambru Cacioni în Mediterană în contra flotelor Turceşti 
reincep cu mai multă furie mai târziă de alţi capitani Români aşa de viteji 
ca şi Lambru C: cioni. Aceşti Capitani, cari nu văzuseră altă dată marea, dar 
cari ajunseră celebri prin victoriile lor marine, sânt Nicu fura, Biztoti, Bla- 
hava, T. Colocotroni, luni al Stati, ginerele lui Capitan Iani Bucuvală, şi alți 
mulţi (vezi Fauriel, vol. 1, pag. 181—191). 

No. 166, Statachi Cacioni trebue se fi tost frate ori rudă cu Lambru Ca- 
cioni. EL era în flota lui Cacioni capitan de corabie. După plecarea lui 
Lambru Cacioni din portul Cajo de la promuntoriul oriental din. Laconia, 
marinarii rămaşi aii fost puşi subt protecţiunea prinţului Maniat Gheorge 
Mavromihali, care la somaţiunea făcută de 'Turci şi Franceji refază de a-i 
preda spuind: „vin ei şi spânzuraţi-mă, dar din oamenii lui Lambru nu tă 
predaii nică un fi de păr de pe capul lor. Pentru această faptă marinarii lui 
Lambru spre recunoştinţă îi dădură o hârtie de mulțumire, în care între 
opt nume de marinari subserişi găsim şi pe Capitan Statachi Cucioni (Ka- 
zscăy Scobăzrs Nazotyrjs [spate Filimon, IL, pag. 411 jos la no'a No.24). 

No. 167. Capitan Culemi. "Agras. Bahsopicris (în AD. Adzos, pag. 199) ne 
spune că Ghiftachis şi Culemis erati fraţi şi nepoți din spre mamă ai lui Mici 
Condo-lani, care era armatol la Putragic, şi din al cărui familie era şi Ca- 
ciandoni şi Cionga, despre cari am văzut că ati fost Români. Fauriel (vol. 1, 
pag. 17) ne spune că Ghiftachis: „6tait de la famille de ce fameuz chef de 
bande (adecă : de Boucovallas), ct par consâquent d'Acarnanie,. Am văzut 
la No. 4$ că lani Bucuvală a fost Român; deci şi fraţii Culemis şi Ghifta- 
chis ai fost Români şi despre tată şi despre mamă. Ghiftachis se zîcca de 
Români articulat: Ghiftac-lu, adecă ţigănaşul, din cauză că era foarte oa- 
cheşiii sai negricios, după cum spune şi Fauriel la pagina citată mai sus. 
Amândoi fraţii aă fost ucişi înt'o luplă cu Turcii la 1802. | 

Despre fraţii Ghiltacu şi Calemi esistă următoarele cântece populare: Pas- 
sov, pag. 51—59, cânt. LX; pag. 52—53, cânt. LXI; Fauriel, vol. 1, pag. 20. 

Calemi, reprodus în greceşte prin Rah&uas, este cuvântul călemi, care în- 
semnează un fel de batistă neagră colorată cu flori roşii şi galbene, cu care 
se leagă la cap Românii peste o căciulă albă de lână. Dacă gândim că Gif- 
tacu, fratele lui Calemi, s'a numit ast-fel pentru că era zegricios, trebue să 
admitem că şi frate-săti Calemi a fost negricios, şi prin urmare porecla Y-a 
provenit de la acea batistă neagră cu flori galbene şi roşii. 

Ast-fel de poreclă dată de la logătoare de cap este şi aceea a lui capitan 
Gheorghe Lahiri din familia Butoştilor, despre care am vorbit la No. 116
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de la pag. 192. Porecla Lahuri însemnează un fe! de şal de legat capul la 
femci, dar cu care îşi lega capul şi mulţi bătreni ca cu un turban turcesc; 
căci, după cum am apucat şi noi, mulţi bătrâni purta un turban pe care 
l-am văzut purtat şi de căpitani. Acest turban însă n'a fost turcesc, ci 
poate Dizantin, şi nu-l purta ori-ce bătrân, ci numai cei bogaţi, cei de fa- 
milii mari, celnică (veză însemnarea cuvântului la pag. 5i şi nota (1) de la 
pag. 210) şi mulţi dinire căpitani. 'Turbanul în chestiune se numia de Ro- 
mâni ercelă, care astăzi nu mai există. De la această şercetă făcută din şa- 
lu! numit lahuri, sal foarte preţios, poate că-i a provenit lui Gheorghe 
Lahuri porecla. Zicem poate, pentru că de şi mulţi Macedoromâni cred aceasta, 
noi re îndoim încă şi cată pentru ce: La Macedoromâni esistă o altă po- 
reclă Pluhir, Plahiurcu, Plahări, care se aude şi Lahâri şi Lahir, şi care 
însemncază animal cu urechile late, mari şi atărnate jos, poreclă dată la 
animalul urechiat, la câni, cai cte., şi de aci şi la oameni (vezi şi No.59 dela . 
pag. 57). Pluhări se aude şi Lahări, pentru că marginile şercetei atărnaii 
ca nişte urechi de «sin. O ramură din familia Buia- -Spată vedem că poartă 
poreclele Golemi și Glara, care poate la început cra Gulema Glaca, adecă 
cap mure, Porecla Goleni, Gulimi (Lzohsuzis, [oshuis) o purta familia lu! 
Gheorghe Lahuri (despre care vezi la No. 116, pag. 192 » ŞI No. 16, pag. 151). 
In Satas (Documenis incdits etc., vol. VI, p. 169, 202 şi aiurea) găsim printre 
comandanții Români în oşlirile Venețiene i in resboiti cu "Turcii în Peloponez 
pe la 1479—1453 pe unu cu numele Miha Golemi împreună cu Buieştii şi 
cu Mecia Buşicu, Ilie Ciagan, Casneşi Climenti și Curcudel Clada saii Cladioti 
(vezi nota (1) de la pagina 208). Acest Miha Golemi negreşit că este din 
fumilia Dufeştilor şi strămoşul lui Gheorghe Lahiri Golemi, pentru că co- 
mandanţii citați mai sus îi vedem luptând tot-d'auna alăturea cu Buieştii 
în oştirile Venețiene, cu cari Bueşti era împreună şi Miha Golemi, precum 
la 1769—70 carăşi pe Gheorghe Lahuri Golemi îl găsim luptând în contra 
Tureilor împreună cu Buicştii, din ai căror familie făcea parte (vezi No. 
116—117, pag. 192). Ear porecla Gura în familia Buia-Spată o găsim pe 
la 1465 purtată de un membru al ci care cra cipilan la Agrafa (Charles 
Iopt, Chroniques grâco-romanes, Berlin, 1873, pag. 531|, B. Famille de 
Bua-Spatas). Dacă dar. porecla Lahiwi nu este de la turbanul cu şalul la- 
huri, ci de la cuvântul pluhiu-, plohivi, care se zice şi lahări şi care insem- 
nează animal cu urechile mari, lute şi atărnate jos, “sut care de regulă se în- 
țelege asinad, aluncă porecla de Golemi şi Glavu, ce găsim în această fami- 
lic, nu este de cât o parafrază şi o dare pe faţă a sensului poreclei Lahuri; 
căci dacă Lahivi este poreclă relalivă la urechi late, mari şi jos atărnate, 
atuncă a doua poreclă, adecă aceea de Golemi şi Glasa, care însemnează cap 
mare în limba bulgară sati serbă, şi pe care Macedo-românii o aplică spre 
baljocură numai la oamenii cu capul mare saă gros şi pentru aurechiaţi (1), 

"(1) In această familie găsim şi porecla Mătărângă. Veză spre finele acestui număr. 

15
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atunci zicem Golemi şi Glava sint o esplicare a poreclei Lahări. Familia 

Buieştilor luă în timpii din urmă şi porecla de Griza, poreclă dată de re- 

-gulă la cat roili, cu toate că această poreclă poate că ati luat-o şi de la o mo- 

şie a lor din Albania numiti Griva, dar se poate ca ei, Griveşti, să fi dat 
numele moşii (vezi în Pouqucville, voyage de la Grăce, a ÎI ediţ., vol. I, pag. 

343 şi 339). 

Dar cum s'a întâmplat ca Buieştii, Români de origină şi de sânge, scaibă 

în familia lor porecla de Lahui tradusă în Gulemi şi Glava în serbeşte şi 
bulgăreşte? Eată cum se esplică lucrul : Familia lui Gheorghe Lahuri ca şi 

întreaga familie a Buieştilor, fiind familii Fărşeroteşti din Albania, ati că- 

pătat pentru vre-unul din membrii lor porecla de Gulema Glava de la Bul-. 

gari, la cari poate staţionară vre odată în vechime în migraţiunile lor no- 

madice obişnuite la Fărşeroţi. Căci Fărşeroţii în migrațiunile lor ajung 

de multe ori până în munţii Balcani din 'Pracia, unde staționează unc-ori 

mai mulţi ani şi carăşi se întorc în patriile lor din Albania, Pind şi Etolo- 

Acarnania, şi din aceste peregrinaţiuni împreună cu toate familiile lor din 

catune se întorc dese ori cu porecle Plasi, Dobru, Gulemi ctc,, din cari i-ar 

crede cine-va că sânt Bulgari. Ast-fel în Satas (Documents in6dits ete., 
vol. V, pag. 246—2947) găsim un comandant în oştirile Venețiene în Pelo- po 

ponez cu numele I. Vlusi, care Vlasi este străbunul familii armatolice a 

Piti-Mezeştilor din Peloponez (vezi şi la No. 13% despre armatolii Piţi- 

Meza). D. C. JI. Jircick (Geschichte der Bulgaren, pag. 575 jos) eată ce 

spune despre Săiricăceani, o fracțiune dintre Fărşeroţi, şi despre migraţiu- 
nile lor. In citaţiunea ce vom face D. Jireăek scrie greşit Karakadani în loc 

de Sărăcăceani, cari sânt cel din satul şi plasa Săcăreț din Acarnania : Wla- 

chische Hirten, Karakacani genannt, bringen den Winter am Aegaeischen 

Meere, den Sommer aut hohen Bergen wandernd zu, wobei sie mitunter 
bis in den Trojan-Balkan gelangen. Bisher hielten die Vlasi die Partei der 

Griechen, und grăcisirten sich stark ; jetzt brach auch bei ihnen eine anti- 

fanariotische rumunische Nationalbewegung los, etc., 
Din această citaţiune reese că triburi Fărşeroteşti, numite Siărăcăceani 

(nu Karakaceani, cum spune greşit D. Jireăek), ajung în migraţiunile lor 

până în centrul Bulgariei, şi că Românii sânt numiţi Vlasi de Bulgari, şi 

prin urmare unde găsim porcela Vlasi avem aface cu Români. De la:0 

astfel dar de migraţiune credem că Lahureştii căpătară şi porecla gulema 

glava, reprodusă de scriitori prin Golemi, Gulimi (Dzohsns, [oohtu7js) şi Gu- 

lamos, precum avem se vedem mai la vale, şi care nu este de cât parafraza 
poreclei româneşti Lahări. 

Nu ne putem esplica aici(1) cum familia Lahureştilor, care poartă şi 

poreclele de Gulemi şi de Glasa, este o ramură din familia princiară a 

Arianiţilov-Comneni din Albania, la cari găsim pentru ântâia dată porecla 

(1) Vezi Nota (35) de la pag. 98,
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Gulamos. In Charles Hopt (Chroniques grâco-romanes, pag. 535) vedem că, 
la 1258 unul din Arianiţit-Comneni din Albania poartă porecla Goulamos, 
la care Ilopt pune în parenteză (: Golem, Guglielmo?) cu semnul întrebării. 
In familia Comnenilor găsim atâtea porecle româneşti în autorii Bizantini, 
în cât nu încape nici o îndocală că ca a fost românească, apoi chiar: Com- 
neniă ânsuşi se făltaă e descind de la una din cele mai mari familii cari fură 
transportate din Roma de către Constantin cel Mare în noaua sa capitală 
(vezi în Brunct de Presle, Grâce depuis la conquste romaine jusqu'ă nos 
jours, Paris, 1869, pag. 201). 

În această familie a Arianiţilor-Comneni pe lingă porecla Gulamos gă- 
sim şi aceea de J/ătărângă, cuvânt al cărui sens este strins legat cu acel al 
cuventului Plahiw, Plahâri, Lahân, Lahări şi Gulemi şi Glava, adecă sen- - 
sul de urechi mari, cari deşteaptă noţiunea de urechiat sati asin şi tot ce 
se raporlă la el. Vezi despre aceasta și nota (1) de la pag. 49. Vezi des- 
pre porecla JMătăringă în EHopt (Chron. grâco-romanes, pag. 595). Aici ve- 
dem că un fii a lui Jătirângă se numeşte Goiko Golem, care luă de nc- 
vastă pe Albu, fiica lui Straşimir Balsiei. Goiko, Goico la Românii din 
Albania este în loc de Guicu, diminutiv lui Guia, nume des auzit la Macedo- 
români, care este prescurtat din Baga, Bugitia, poreclă care se aude şi în 
România în forma Bagăvan saiă Bagotan (Maaţziăavoy în Satas, Mzoaw- 
vezi, pede) iz, Tenas I”, pag. 19, rândul 71—8). 

C. Hopt (Griechenland im Mittelalter und in der Neuzeit, sechster Band, 
pag. 300, coloana a II, rândul 27) ne dă pe Gulamos din Arbanon ("Apa- 
09), care este oraşul Elbasan din Albania, spre apus de Achrida. Elbasan 
astăzi este locuit in mare majoritate de Români (1). Ilahn, vorbind despre 

(1) Oraşul Alăsan sai Llbăsan la 1554 era locuit, după Hahn (Alb. Studien), de 
2000 familii turceşti şi 200 creştinești, dintre cari SO albanezeşti şi restul româneşti. 
Afară dar de Turci, Domânii la 1854 era în majoritate faţă cu Aibanejii. Inforima- 
tiunile noastre din faţa locului ne spun că actualminte numărul familiilor româneşti 
a crescut in mod considerabil, poate şi din alte oraşe saii sate româneşti. Albisanul 
mai naiute se vede că era așezat la o trecătoare pe munte şi mai târzii incepură a 
se scobori familii de acolo pe cămpie şi zidiră un oraş mai mare. Oraşul care domina 
trecătoarea muntelui purta numele Armânu (A Rumânu) sati (la) Armdui, şi credem 
că de aci se făcu ântâiăi Arbânu [in sens de aRmân — Nomân, căci la oră ce cuvânt 
începător cu r Macedoromânii pun inaintea lui un a. Românii dese ori schimbă pe m 
în b şi p; precum: Zarmă (este o poreclă), se aude şi Zardă şi Zarpă, ete.], apoi 4r- 
mănaşiii şi Arbănașiii. Oraşul Armânu sa Arbânu de pe munte, după ce marea ina: 
joritate din locuitorii săi se mută în noul oraş de pe câmp, se micşoră şi de accea, 
credem, fu numit Arbănaşiii sai Armănaziă, ear cel de pe câmp. care poate la ince- 
put se nuniia şi el Armânu sait Arbânu, se lăcu in forma augmentativă Arbănaşian, 
de unde cu timpul ajunse Arbăsan şi Albăsan. Se poate ensiă ca Albăsan se fie tot 
cuvântul Albănaşiă prin metateză : Alb-in-aş, Alb-ă-san, Albăsan. 

Oraşul de pe munte Armânu, Arbânu ne este dat în grecește "para, ”Ahrava, 
"E)gasoy, sâhts "42, şi PANBeaviaoh:s. De la forma ” Fiâuvoy şi "Aldo se esplică 
uşior cum Arbănaşiul se schimbă în Albinașii și Elbănaşiii, de unde apoi ajunse Al. 
băsan şi Elbăsan. Dacă luăm în considerațiune că „ilbăsanul este lingă Durazzo (Dyr-
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Românii din Albania, după:ce spune că suburbia Durazzului este în cea 

mai mare parte locuilă de Români, şi că în provincia Cuvaia, afară de co- 

lonia din oraş, se află cel puţin 10 sate româneşti, zice şi despre Românii 

din Elbasan: „In Elbasan sind ausser der stădlischen Colonie 4 Dârfer* 

(vezi textul întreg citat de noi la pag. 71). Hopf, în opul citat mai sus, la 

pag. 299, coloana II-a, rândul 8) ne spune despre Gulumos că cra şeful 

unui trib din Albania (Clanhăuptling), car la pagina 300, citată mai sus, 

spune că era din Arbanon saii Elbasan. Nu cra dar din oraş, ci din cele 

rachium) şi Tyranna. Apolonia, Muzachia, Mala-Castra, etc. (vezi la No. 186), unde ai 

fost primele colonizări vomane; dacă Albăsanul nu este de cât tot Arbănaşiul, de unde 

se coloniză şi ArDănaşii de lângă Târnovo din Bulgaria; dacă Avbănaşiul de lingă 

Albăsan este acela pe care scriitorii Greci ni l-aii dat cu numele “A pârzoy şi ”ÂhAra0v 

pe al cărui locuitori Grecii nu puteai se ni-i dea în altă formă de cât "Agar saii 

'AhBavisat, apoi de aci trebue se conchidem că la început când s'a vorbit de scriitori 

Greci, mai cu seamă Bizantini, despre 'Appravizat sai 'Â)Bavisa:, nu se ințelegeaii de 
cât locuitorii Arlănaşiulul saă Armiănaşiului, şi fiind că ei eraii colonii romane şi 
prin urmare Români, ai fost înşelaţi aceia cari văizendu-i scriși PA pânza: saii PA Ba 
vizat (= locuitorii Arbănaşiului) aă crezul. că era vorba de Alhaneji. Noi credem că 

"AgBuvizut sati 'A)ânviza: la inceput s'aă înțeles pur şi simplu locuitorii Arhănaşiului 
șaii ai Albăsanului (şi de aci credem că fură numită şi 'Appeez6Bha/6t), de la cari se 

numiră ast-fel şi toţi Românii colonişti aşezaţi în Muzachia de lungă Apolonia și Du- 
razzo şi cei din provincia Mala-Castra de lingă Muzachia şi în genere toţi Românii 
din Albania, ear nu Albanejii, căci ci totdauna se numiră și se numesc Schipetari. * 

Când dar vedem că Buieştii, originari fără îndoeală la inceput din Arbănaşiă, de unde 

eraii Arianiţii-Comneni şi descendenţii lor Gulamu, Mitărângă, şi în genere Spăteştii, 

apoi şi triburile Malacastriţilor saii Malacaşiţilor şi Mazarachiţilor, că sânt trecuţi în ero- 
nica Epirolicii (vezi pag. 6, 13, 14, 16, 17, ete. din această scriere a noastră) ca ?Â4)- 

Previcut, sd mă PĂNBavtzv “ţivos, ele., cu toate numele lor româneşti de Buia, Dracu, 
Roşiu, Ghini, Frati, etc., ne dăm seamă uşior după cele spuse mai sus ce se înțelege 

cu numele 'A)âzvizat, şi de ce poate chiar ei &nsuşi, de și Români, se ziceaii "ABa- 

Viza. în greceşte saii 'Arbănaşi ori Armănaşi in româneşte, şi de ce și cei cari eraii în 

serviciul militar al Veneţienilor în Peloponez. sânt trecuţi ca Albaneji, şi cei aşezaţi la 

Pind cu numele de Mzosto:, Mufngrztzat şi Mrzhaazsaot ne sânt dată şi cica Albaneji. 
Aiurea demonstrăm că coloniile zise Albaneze, cari fură aşezate in Peloponez înainte de 
catastrofa lui Schenderhei, nu erai albanezeşti, ci româneşti, și că Alhanejii actuali 

din Peloponez se duseră acolo cu mull mai târziu de cât Românii. (Completăm la No. 180). 

Vezi despre Elbasau, YAhârzoy, "Aga, "hârauoy, SAND mois, PAhoavosahtg 

multe intormaţiuni interesante şi diferite idei emise de Hahn în Albanesische Studien, 
pag. 19 şi nota 62 şi 66; pag. 119; pag. SI, notele 67, GS şi 69; pag. 262, nota 94,9%; 

pag. 230, 9; pag. 931. La această din urmă pasină Hahn neputend se dea peste ade- 

vErala derivaţiune a cuvintelor Albania, "Ahăzrow YApBavow "pios, recurge şi la 
cuvântul Armân (= A Rumân = Român), nume cu care se numesc pe sine Românii 

din Epir, Tesalia, ete., şi necunoscând că Noinânii din peninsula Balcanică pun un a 

inaintea cuvintelor începătoare cu r, şi prin urmare şi la cuvântul Român, spune că 

numele de Armân, pe care îl scrie în grecește "Azur, nu se poate esplica din limba 
română, şi de aceea se întreabă nu cumva acei Români sunt orizinari din Armenia. 

saii din Albania de la Caucaz. Fată erorile, la cari cade cineva, vorbind despre ori- 

gina unui popor fâră a-i studia tradiţiunile, limba, moravurile, ete.
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4 sale româneşti, dacă era şef de trib, fără îndocală, Fărgerotesc. Deci era 

ca şi toți Comnenii Român. Cu toate acestea C. Jos. Jiveck (Geschichte 
der Bulgaren, pag. 266, rândul 2) ne dă pe Gulamos ca Albanez, precum 

şi pe Glava (la pag. 965 jos de tot) fără a da nici o probă despre albanila- 

tea lor. “Agpâzvyoy de unde era Gulamos se zicea odinioară Arbănaşiii şi Ar- 

mdnaşiii de Români. O amintire obscură conservată la Românii din Elba- 

san spune că odată Elbasanul era locuit numai de Români şi că întrun 

timp foarte îndepărtat mulţi locuitori din Arbănaşiii emigrară în Bulgaria. 

Această amintire se confirmă prin istorie. C. Jos. Jireăek (Geschichte der 

Bulgaren) ne spune la pag. 257 că oraşul Arbănaşi de lângă Târnovo din 

Bulgaria a fost după tradiţiune fundat de un far cu ocaziunea însurărei 

sale cu fata unui împirat Bizantin şi că la început avea 70 de familii gre- 

cești. Mai încolo Jireăek ne spune la pagina 358 că Românii Brancovani (die 

walachischen Brankovanc) eraă originari din Arbănaşi de lângă "Târnovo, 

Arbănaşi numit de Greci "A parere (= sat albanezesc) şi de Turci Ar- 

naut-kioi; car la pag. 491—492 ne spune că oraşul Arbănaşii, altă dală 

înfloritor prin comerţ, după cum se vede din frumoasele ruine de biserici, 

clopotniţe şi alte edificii măreţe, a fost distrus de 'Turci la 1797, şi locui- 

torii se refugiară în România cei mai mulţi fără a se mal întoarce în patria 

lor, ear cei cari se întoarseră ne spune D. Jiretek la pag. 459 că şi până 

astăzi vorbese un dialect românesc amestecat cu cel Bulgărese şi cu multe 

cuvinte greceşti. Locuitorii Arbănaştuluă dar erai Fărşeroţi, şi de aceca 

Grecii numiră orăşelul lor "A pzanzoy/op, căci pe Fărzeroţi îi numesc şi "Ap- 

fana) și simplu "A pfovizats. Dovadă este că'şi alte doauă orăşele de 

Fărşeroţi emigraţi din Albania, orăşele numite Bei Arnaut şi Kara Arnaut 

spre sud de Razgrad din Bulgaria şi cari astăzi nu mai esistă, erati şi ele 

colonizate de "A peomzââ)a:/o: (rămaşi mult timp autonomi până la. 1810), şi 

de accea aii fost numite Bei Arnaut şi Kara Arnaut. D. Jiveăck spune la pag. 
459 că vorbiaii româneşte, albanezeşte şi bulgăreşte. Fârzeroţii vorbesc şi 

albanezeşte, Albanejii ensă nu vorbesc şi româneşte, şi de aceca fără nici o 

îndocală că şi locuitorii din Bei Arnaut şi din Kara Arnaut crai nu Alba- 

neji, ci '"Agezwzitdazo, adecă Fărşeroţi. Am intrat în. toate aceste amă- 

runte ca se arătăm încă odală eroarea scriitorilor, cari pe Arvanitovlahi 
j-aă trecut pretutindeni ca Albaneji, ceea ce a făciit şi D. Jireăck cu Gula- 

mos şi cu Glara, pe când ei erai Fărşeroţi Români din Albania. 

Domnul. F. Kanitz în interesanta sa scriere : la Bulgarie Danubienne 

ct. le Balkan, ctudes de voyage (1560—1880), cdition frangaise, Paris, 

1882, este cu mult mai clar în ceea ce priveşte romanitatea locuitorilor 

oraşului Arbănaşi sai druaut-lioi de lângă Ternovo din Bulgaria. Fată ce 

"celim la pag. 147—14S: 

„Mon excursion arheologique suivanle (ut consacree au village VArnaut- 

keui (bulg. Arbanasi), situd ă trois quart d'heure de 'Tirnovo, sur la rive 

droite de Yantra, ct qui passe gentralement pour un dtablissement de date 

x
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fort ancienne. Il comptait, en 1871, environ 1400 âmes. Une bonne route 

et de beaux jardins en font la promenade favorite des habitants de 'Firnovo., 

„A travers les vignobles ct les vergers, nous atteignimes son cglise basse, 

ă demi cache par des tombes ornces de fleurs ct par quelques beaux 

“arbres. C'est une sorte de catacombe hors de terre, dont Peneeinte, rem-: 

plie d'une ombre mysterieuse, donne entrâe dans six chapelles plus basses 

encore, sans fenâtres, oi la lucur de modestes petites lampes lutle scule 

avee les tântbres; les chapelles ont ct6 successivement ajoutees ă eglise 

principale par les riches familles J/actdo-roumaines, jadis âtablies ă Arbanasi,. 
„La tradition fait remonter la fondation de Pedifice ă une princesse by- 

zantine marie au izar Chichman (1), mais il me parait apparlenir plutot 
ă la seconde moili du quatorzitme sitele. Cette opinion est appuyce par 
une autre l&gende qui attribue Ia fondation A'Ardanasi î de Roumains ve- 
nus de Plipire il y a quatre cents ans, et qui entretenaient avec los terri- 
toires du Danube un important comimeree de bâtail,. 

„Les belles maisons des marchands zalagues du village mâritent leur r6- 
putation (2). Elles mont fait songer aux castelli (3) de la haute Italie. Une 

(1) Veză cele cuprinse la No. 136 de la pag. 197—199, unde se vede că Şismăneştii, 
cari purlaii şi porecla de Balaur, ai fost Români, Pe lingă porecla Sisa esistă la Ma- 
cedoromâni şi Şiza şi ŞIaşia, precum se vede la Şiaşia-Muti sai Şişa-Muti, poreclă pur- 
tată de o familie din comuna Av ela de Ja Pind. De la Sisa se face şi porecla Sisimi 
și Xraaviuv, 

(2) D. Kanitz este un admirator al industriașilor Macedoromâni şi niaY cu seamă al 
architecţilor. Domnia sa nu perde nici o ocaziune ca se laude aceste calități ale Ma- 
cedoromânilor. Afară de cele spuse de Domnia sa în cartea sa: „La Serbie“ despre Ma- 
cedoromâni (vezi citaţiunea la nota (2) de la pag. 110—111 din această scriere a noas- 
iră), eată ce mai celim in la Bulgarie (pag. 63) despre argintarii Macedoromâni, pe 
cari une-ori ii numeşte Tzintzari, dup cum de regulă li numesc Sârbii: Au picd de 
la tour (de Vidin), de petites baraques de bois abritaient Zes cdlbres orfâvres et bi- 
joutiers de Vidin. Jai pass lă bien des heures ă me reposer de mes courses, tout en 
essayant de surprendre le secret des merreilleuz traraux en filigrane de ces modestes 
artistes. Avec guel art ct guelle patience înfinie la main du Tsintsare in notă: Rou- 
main de la Macedoine) courbe et replie le fil d'argent quiil a tir€ d'une n:onnaic an- 
tique! Brin apres brin il dispose les cereles, les ctoiles, les nocuds de ses arabesques 
aussi bizavres que rythmetes; il fait €clore peu î peu devant nous les charmautes pe- 
tites soucoupes d'or et d'argent dans lesquelles les riches. et les pachas nous pr6- 
sentent le moka parfume, les bouts de cigarettes, les bijoux des odalisques turques, 
les anneaux, les €pingles, les colliers et les agrafes des belles Bulgares!,. 

„Pr&s de ces aimables crâations de la fantaisie orientale nos produits occidentaux 
faits ă l'emporte-piece, jouent un bien triste role avec leurs pevles fausses, leurs einaux 
criarâs ct leurs imitations de pierres precieuses. Et cependant, ici comme -chez nous, 
le nouveau, l'6tranger, le bon marche, gagnent de plus en plus, ete.,. 

Mai incolo D. Kanitz vorbind despre o biserică de la o mânăstire de lingă Dobri- ! 
dol din Bulgaria, zice la pag, 108: 

„La gracieuse petite eglise, construite par des Tsintsares, est surmontee d'une mince 
coupole et embellie d'un vestibule remplacant le narthex; le portail ă colonnes est 

(3) Vezi nota (3) la pag. 932,
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des plus belles et d=s micux construites est celle de la famille Brincozanu, 

aujourd'hui propridt6 de la commune. C'est dans ses murs que le dernier 

6veque de 'Tirnovo, chass€ de son sitge, essaya d'oublier ses chagrins. 

P'autres constructions spacicuses et presque monumentales, aux plafonds et 

aux cheminces de stuc, aux 6ltgantes sculptures en bois, portent les nos 

patriciens de Cantacuzene, de Bratianu ei de Philippescu. Je ne sais quelles 

relations existent entre Arbanasi et les familles influentes de la Roumanie 

dont je viens de citer le noms, mais, si elles curent autrelois des posses- 

sions dans le village, celles-ci sont, par degr6s, tombâes aux mains des Bul- 

gares. Les demeures de Georges Iladji-lia et d” Athanase Rouzoviteh, oii 

dâcor€ Wanimaux symboliques, de forme primitive, representant la vietoire du chris- 

tianisme sur le paganisme. Celte ornementation rappelle de tout point celle de leglise 

de Bregova, sur le Timok, et, comme tous les ouvrages des Macâdo- Valagques, con- 

serve soigneusement les modeles byzantins,. Mai încolo, la pag. 116, celim carăşi des- 

pre o biserică din satul important (Pimportant village) Vitbol: „Le portail de sa riche 

&glise, achevâ en 1862, est richement agrement ă la fagon des Tsintsares,. 

Ear la pagina 133 vorbind despre puntea de pe riul Yantra, făcută la 1868-70 de 

meşterul Ficlogiu din ordinul lui Midhat-pacha, d. Kanitz zice: 

„Quittant Bela par la route de Tirnovo, je traversai la Yantra sur le pont rraiment 

grandiose, construit de 1868 î 150 par ordre de Midhat-pacha. Le hasard voulut qu'en 

1872 jeusse Poccasion de me rencontrer î Fedabey, pres de Kilifar, avec maltre Ai- 

cola Fitehoglou, le constructeur du pont. Rien dans ses traits ni dans son costume 

ne le distinguait du plus simple paysan. Il s'anima pourtant en parlant de son euvre, 

et insista parliculizrement sur les 700,000 piastres (175,000 fr.) qu'elle avait cout€. Le 

brave homme ne semblait pas se douter gu'arec les connaissances les plus €lEmentaires, 

il arait cred une euvre dont s'honoreraient ă bon droit nos plus habiles ingânicurs». 

Inainte de a continua citațiunea întreagă trebue se esplicăm de unde derivă numele 

meşterului Macedoromân Fieloglu. Scoţond terminațiunea turcească glu, care este egali 

cu escu din România şi care insemnează fiul. cuiva, avem porecla simplă Piciu. Prin 

ficiăi Macedoromânii înţeleg conul mie tăiat la vârf, pe care pun paralele copiii şi la 

care aruncă ca se nemerească la jocul cu amada, care se zice: „joclu cu asmada, la ci. 

Cuventul fictă îl dai copiii ca poreclă la alți copii scurţi, „poreclă care de multe ori 

pămâne la unii din ei. Meşterul dar Nicola Ficioglu de mai sus a fost Macedoromiân. 

După această esplicare continuăm citațiunea : 

„Je m'6tais sourent demande auparavant qui pouvait bien avoir construit les nom- 

breux ponts tures du seizizme et du dix-septiame si&cle, par exemple les admirables 

viadues de Vidin. Les conqusrants tures avaientils au debut, dans leurs rangs, des 

ingânieurs et des architecles, et la goit des sciences et des arts ne stestiil perdu chez 

eux que plus tard, ou bien avaient-ils fait appel au talent des 6trangers? Le pont de 

Bela dissipe tous les doutes îi cet 6gard. La plupart des constructions datant de l'€- 

poque brillante de Vempire ture sont dues ă des ingenicurs mactdoniens el bulgares, 

chez qui s'âtaient maintenues les grandes traditions des celebres architectes byzan- 

tins du temps de Justinien,. | 

Bulgarii și Sârbii disting pe Macedoromâni de Greci şi laudă talentele lor fără a-i 

trece de Buluari saii de Sărbi; Grecii însă pe Macedoromâni îi trec de Greci, mai cu 

seamă când este vorba să se laude cu ei, ear când Macedoromânii se prezintă în fața 

Grecilor ca națiunea aparte, ei atunci îi califică cu epitetu! de Cuto- Vlahi. Doriam se 

cetim şi în vre-o carte grecească vre-o menţiune onorabilă despre Macedoromâni afară
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je regus Paceucil le plus cordial, peuvent âtre citâes comme des types du luxe oriental le plus solide (4),. 
Şi din citaţiunile din Jiretek şi din cele din Kanitz se constată că lo- cuitorii „4rbinaşiului de lângă 'Ternovo ai fost Mocedoromâni şi anume ăy- şeroți CApBawăzazo!), ear nu Albaneji; că ei era colonişti din Elbasan saă Albasan din Albania, care Albasan CA pfavoy sai "A)fay0y) se zicea de Români în vechime Arbănaşiii sai mai bine dArmănaşiii; că Albasan (care poate fi tot cuvântul Albănaşii, făcut din Albănaş prin metateză Albasan de noii locuitori sati de străini după emigrarea vechilor locuitori Români în Bulgaria) a fost oraş românesc; că Gulamos, ca unul care era din Albasan (“Apâovov) saă mai bine din unul din cele patru sate româneşti de lângă Albasan, căci ne este dat ca şef de tri), a fost şi el Român, şi deci greşeşte D. Jiveek care ni-l dă ca Albanez şi pe el şi pe Gaza, care era tot din fa- milia lui Gulamos, 
Povhuis sună a Guli-Miş, dar noi după cele de mai sus nu credem în această derivație, şi de aceea la pag. 192, No. 116—117 am pus semnul întrebării. Forma Goulamos (franţozeşte) saii Gulamos este abătută de la Golemi ;şi Gulemi şi ar putea cine-va să-i dea o esplicare cu totul româ- nească, când pe lângi Gulamos are şi pe aceca de Gulimi= Tovuiic, şi cată cum: Românii din România ai doauă terminaţii pentru formarea de colective, pe ame formă vechie şi pe îme formă mai noauă. Astfel ci de la mişel fac mişelame şi mişelime, de la voinic, voinicame şi voinicime; prin ur- mare şi de la gol pot sati aă putut face Gulame şi Gulime, adecă Gulamos şi Gulimis = Lovhspos, Lovhrp,s de mai sus. Acelaşi lucru se face şi la Ma- 

de epitetul de Cuţo-Plali, dar în zadar. Aducem aici mulţumirile noastre D-lui Ka- nitz pentru mângăierea ce ne-a dat şi ne dă făcând lumei cunoscuţi pe connaţionalii noştri şi: aptitudinile lor industriale şi comerciale. : Fiind vorba de architecţi Macedoromâni, amintim celitorului pe meşterul JManoli sai Manea, despre care am vorbit la pag. 59—60. 
(3) La pag. 109—114 am. spus in ce poziţiuni se află satele şi oraşele româneşti de pe munţi ale Ro:nânilor din peninsula Balcanică, şi am arătat că poziţiunile formid a- bile in cari sânt aşezale aii fost alese pentru apărarea independenţei lor de invaziu- nile barbarilor; am spus la pag. 118 că nu numai oraşul intreg este o fortereţă, dar chiar casele stint aşezate ast-fel ca una se apere pe ceea-laltă, ete., ete. Apoi am mai adăugat tot la pag. 118: Casele Găpeteniilor siint și astăzi ca nişte Casteluri. şi ruine de nişte astfel de casleluri se află în toate comunele româneşti, mai cu seamă la Inarginea comunci saii pe locuri mai nalte, de unde se poate apăra comuna, ete.,. La pagina 113 vorbind despre oraşul Scateşti am spus: „Casele din Seateşti sint măreţe, şi cele mai vechi, cari sânt cele mai multe, par că siint toate nişte case de seniuri.* Acelaşi lucru vedem acuma şi la orășelul Arbănaşi de liinză Târnovo. Cuvintele Ca- nabae, Cătun şi Castru sunt numele ce dădeaă omânii satelor» lor, şi aceste cuvinte arată că satele lor eraii stațiuni militare forlificate ale legionarilor Romani. (Vezi des- pre Canabae, Cătun şi Castru la No. 1856). 

-4) Credem că aceste case, tipuri de lux oriental, sânt ale espatrialilor Macedoro- mâni din Arbănaşi, nu conslruile de D-nii Hagi-llie și Alanase Rusovică.
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cedoromâni pentru colective, cu diferinţa că şi la ci ame este mai vechii de 

cât ime, dar şi ame şi ime se aud la ci ami şi îmi, căci ori ce e neaccentuat 

Ja ci se aude ca îi. Aşa, dar și ei ar fi putut face din gol colectivele Gulami 

şi Gulimi, adecă Gulamos şi Gulimis de mai sus, Lovhipiis, L'zoheuiis, şi a- 

tunci forma Gulame şi porecla Gulamos stint vechi, pe când formele Gulimi, 

de unde Lovhtwas, sânt mai moderne, ceea ce şi istoriseşte s'a întemplat cu 

această poreclă în familia în chestiune. (Vezi despre formele ame şi îme în 

Etymologicum magnum Romaniac, de D. B. Petriceicu-Hasdeu, Bucureşti, 

1887, fascioara 1V, pag. 1010—1016; vezi despre porecla Guiu în Lam- 

pride, vol. II, pag. 152, 217 şi aiurea; vezi despre Bagira la pag. 1£ Jos, 15, 

16, 17, ete.; idem la No. 182 de la pag. 79 din această seriere a noastră). 

Dar cum din Gulame sati Gulami s'a făcut numele masculin în os şi nu în 

s? Grecii seriitori pe a final românesc il reproduc dese ori prin s, şi pei 

final prin cs, precum : Nepotă, Nzzcsrs, Roseti, “Posszoz, ete, (Vezi şi la 
No. 71 de la pag. 60). Toate acestea se pot face, adecă şi derivaţia de la gol 

a lui Gulamos (1) și Gulimis, şi schimbarea terminaţiunilor ame, ani şi îmi 

în os şi 95, dar noi înclinăm a admite că Gulamos, Golemi, Gulimi, Vaahs- 

us, Loohuis şi Glaca aă -provenit de la perifraza lui Lahuri în gulema 

glacu cu aluziune la urechiat, de unde a provenit în familie şi porecla de 

Mătărângă şi poate şi accea de Grica, poreclă mai modernă a familici 

Buta-Spată (9). 

Aceste avem de zis în privința lui Gulamos. 

Ear în ceea ce priveşte familiile patriciane româneşti din Arbănuziul de 

lingă 'Fernovo, cari emigrară în România, adecă familiile Cantacuzen, Bră- 

tianu şi Filipescu, nu ne pulem pronunţa dacă ele stint originare din Ar- 

hanaşii, ori ai fost exilate din România acolo, după cum s'a întemplat 

dese ori şi cu alte multe familii din cauza rivalităţilor boerilor pentru Dom- 

nie, când partida învingătoare prigonia şi exila pe cei învinşi. Vezi despre 

nişte aseminea cxilări în X40zs, Mzsatoză fifeodizn, menos L, în Xpowzăy 

Rosapino Aare (pag. 12—37, în special la pag. 19—25 şi încolo). Intre 

familiile date de D. Kanitz ca din „Arbănaşi vedem şi pe aceca a D-lui Bră- 

tianu, marele om politie şi actualminte Prim Ministru al Românici. Dacă 
în realitate familia BraBanu este originară din zirbănaşi, se vedem ce în- 

semnează porecla Brătianu, Românii Arbănaşi sai Armiănaă ati fost Făr- 
şeroţi din Elbasan sait Albasan, care de Români se zicea Armănaşiii şi Ar- 

bănaşiii. Lângă Elbasan spre sud este oraşul Berat, locuit acuma de Români 

şi Albaneji. La Macedoromâni, esistă obiceiul, când o familie româncască 

vine şi se aşează întrun alt sat românesc (3), locuitorii acestui sat din 

(1) Vezi şi la No. 1S6. 

(2) Că Buieşiii aveait şi porecla Spată se vede şi în Fr. Miklosich et Jos. Miller (Acta 

Patriarchatus Constantinopolitani, 'Tomus posterior, Vindobonnae, 1562, veză- la indi- 

cele alfabetic de la pag. GOI, coloana a doua, la Maps dzanieris î mas). 

(3) Macedoromânii nu priimesc familii de alt neam să se aşeze in satele lor.
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urmă poreclese pe şeful acelei familii după satul de unde vine, şi porecla 
de regulă rămâne acelei familii (vezi detalii la pag. 43). Admiţend dar că 
familia Brătianu este orginară din Arbănaşi, emigraţi în Bulgaria din Elba- 
san, şi că această familie ar fi venit la Arbănaşiul din Albania de la oraşul 
Berat, locuitorii Arbinaşiului ar fi dat şefului familici porecla Berăteanu, 
adecă din Berat. Ensă la Macedoromâni ori ce e neaccentuat se preface în 
î, şi acest i în mijlocul curentului între doauă consoane, dintre cari a 
doaua se nu fie urmată de altă consoană, dispare de multe ori, precum : 
Versu, virsai, nu versai; vedu, vidui, nu vedui: zer (= văr), Viruşiă (ai- 
minutiv) şi Vruşii, nu Veruşiă; Ver, Viretu (diminutiv), nu Veretu; acest 
Viretu se prefăcu în Vrefu ; Citernă (lat. cisterna), sc preface în sternă, ca 
şi la obicinuit în obişnuit. 'Tot aşa atunci şi Berdteanu se prefăcu ântâtă în 
Birăteanu şi apoi în Brăteanu, mai cu s6mă când cu timpul se uită idea 
originei din Berat (1). La Macedoromâni esistă şi porecla Braţu, de unde şi 
altă poreclă Brăţanu şi Brăţeanu. Un frate al vestitului Armatol Iani Bu- 
cuvală era poreclit Braţu. La Macedoromâni pe lângă i dintre doauă con- 
soane, care dese ori dispare, este şi w, care dispare şi mai des între două 
consoane ; aste] buratec se face broatec; fugim, se face Îgim şi vgim (pro- 
nunţă edzim), fugiţi, se face fgiţi şi vgiţi (2), ete.; mulare (catâr), se face 
mlare; muliare, sc face mliare; muşat (frumos), se face mşat şi pşeat şi şeat. 

No. 168. Luca Calinciidu era din Dorida sati Lidorichi, provincie în Par- 
nas, dintr'un sat scris Sericaki de Pouqueville (voyage, ediţia IL, vol. IV, 
pag. 104, nota), şi Sepwzz de Satas (Xpoy. vera. To)o&z6io, pag. 164). 
Această provincie cuprinde ră Bhzyo/bpia, adecă satele româneşti (Fili- 
mon, III, pag. 70). Luca Caliacuda a fost mult timp protopalicar lui Capi- 
tan Andruţu şi pe urmă armatol în părţile Etolici. EI avu de adiutanţi pe 
căpitanii Mitru Deduşii, Alexi Călugărul Rumani, Costa Susman, lie Bi- 
daviotul, şi pe cel mai intim dintre toţi, pe Sacu din Acarnania. Luca Calia- 
cuda şi-aşeză familia în Itaca, şi el lupta necontenit cu Turcii, când într'o 
ultimă luptă lângă o baltă numită Gaorolimni din Etolia cade mort lovit 
de un glonte. Camaradul s&i intim Sucu, văzându-l mori, ii tăi€ capul ca 
se nu-i îl ja Turcii, şi-şi face drum printre 'Purci, dar a fost şi el atins de 

(1) In familia Bratianu se conservă şi astăzi pronunțarea guturală a lui + întocmai 
ca la toți Românii Fărşeroţi și prin urmare şi la cei din Arbânaştii. (Veză nota (1) de 
la pag. 4). Vezi şi numele Britanio in genealogia familii princiare romăneşti a Mu- 
Jjacheştilor din provincia Arbănia sati Arbănaş din Albania în Hopf, Chron. grâco-ro- 
manes, pag. 310, şi 270—340. i 

(2) In Cedrenus, vol. 11, pag. 466, ediţia din Bonn, giisim fraza: Degzize, 6 'Tiaisuz! 
Aceste cuvinte le spun soldaţii Români intr'o luptă din secolul al XI-lea cu oșlirile 
Bizantine, in care luptă se ivi de odată şi Împăratul &nsuşi cu toată pompa sa între 
luptători. Atunci soldaţii strigară româneşte : „xgiţi, Cezar,, adecă fugiţi, luptă şi Imp&- 
ratul (se înţelege cu garda sa aleasă,, Pgiţi saă 'zâgiți se aude la Macedoromâni ca 
edziţi, cădziţi; deci als, 6 Teisua nu este alta ceva de cât, reproducerea in gre- 
ceşte a lui rdziţi, saii rădziţi, Cezar.
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un glonte şi căzu mort ţiind de plete încă capul lui Caliaeida CA proc. Bz- 

aopiens, în A0, Ardzos, pag. 185—186 şi 198). 
Porecla lui Luca Catiaciulu poate că-i este daţă saii luată de cl de la un 

munte sai poziţiune muntoasă foarte grea de atacat saii cu totul imposi- 

pilă de a fi străbătută din partea apusană şi care se află patru oare departe 

de oraşul Cărpeniştii de la Agrafa (Gudas, VIII, pag.219). Cuvântul Caliccirda 

în limba greacă modernă însemncază cioară, stancă. Nu credem se se îi po- 

reclit Cioară şi sc-şi îi grecizat numele, şi cală de ce: Numele Luca Grecii 

l-ati cu accentul: pe ultimă zicând Acozâs, Românii pe penultimă zicând 

Lica. "Toţi seriitorii Greci câţi vorbiră despre Culiacida şi cântecele popu- 

lare greceşti ni-l prezintă cu numele A6bzzs, nu Aco4âs, adecă ni-l dai cu 

forma românească; apoi porecla Catiacirda o aii şi Românii, nu Gnsă în 

sensul grecesc, ci formată precum urmează: Esistă la Români o poreclă 

foarte populară Caliu şi Caliacu, care nu este alta de cât numele Calenus, 

prefăcut în Calu şi Caliacu. Precum de la Câlţu Românii fac Calţida, de 

la Cota, Cutuli, Cutulida, tot aşa şi de la Culiacu făcură şi fac des porecla 

Caliacuda. Numele dar Sericachi sati Sernicachi al satului de unde a fost 

Catiacuda, nume care este Zăr- Nicache, (veză şi la No.7$, 146 şi 177); poziţia 

în care se află acest sat in muntele Caliacida; plasa Dorida compusă numai 

din sate româneşti unde se află şi Zăr-Nicache; forma românească a nu- 

melui Ac»zâs, adecă Lica; toate acestea ne arată că avem aface cu un 

Român. Apoi faptul că făcu armele subt Căpitan Andruţu, că avu de a- 

diutanţi numai Români, şi, pe lingă toţi, pe Saca, cel mai intim al săi amic 

şi camarad de arme, ne confirmă în romanitatea lui Luca Caliacăda. După 

acestea şi numele nevestei sale este românesc; ca se numia Violeta, repro- 

dusă în cântecele populare greceşti prin A:mh&sca, din cauză că cei cari fă- 

cură acele cântece nu cunoşteaii sensul cuvântului românesc zioleta (1). 

Românii nu se încuserese de cât numai cu Români. Luca Caliacida dar a 

lost Român. Vezi i cântecele populare: Passov, pag. 49, cânt. LV; p.49— 

50, cânt. LVI; pag. 50, cânt. LVII; Faurici, vol.I, pag. 117, cânt. pag. 118. 

No. 169. Ciacelaţii. Familia Ciacela din Suli a dat mai mulţi vestiți că- 

pilani, între cari cei mai însemnați sunt: Lambru Ciacela, Fotu Ciuvela, 

Băcăţel Ciavela, Chițu Ciacela, Costa Diamăândi Ciacela, Daiguri Ciavela, 

Gheorghe Zicu Ciarela, Nicola Ciavela, ete. Intre bărbaţi se cuprind şi eroi- 

nele: Mosca, nevasta lui Lambru Ciavela, şi Muida, fiica lui Lambru Cia- 

vela şi soră cu Fotu Ciavela. “Toţi aceştia prin croismul lor deveniră per- 

soane istorice ilustre, unii înainte de revoluţiunea greacă, alţii în revolu- 

ține. Fiind-că vorbim pe larg despre ei în resboaiele Sufiaţilor, dăm aici 

numai cântecele populare făcute în onoarea multora dintre ci. Despre 

Lambru Ciacela veză : Fauriel, vol. |, pag. 292, 994. Aici la pag. 291, vers. 

(1) Muma lui Capitan Gheorgachi Olimpiotul din Vlaho-Livade se numia Niculeta 

(Gudas, V, pag. 399).
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3, celim.: "Azun rods ebhărţouz mos oubh)ove "Apovizats; adecă: încă-i 
aşteptăm pe cânii de Albaneji?,, Menţionăm. acest vers cu cuvintele de 
mai sus eşite din gura lui Ciazela, ca se arătăm că Suliaţii nu erai Alba- 
neji, ci Români Fărşeroţi, căci o ast-fel de ocară de la Albaneji către Al- 
haneji, presupuindu-se că Suliaţii aii fost Albaneji, cum ni-i dădură mulți 
scriitori, n'are nici un sens; Passov, pag. 153—154, cânt, CCVII; pentru 
Fotu Ciarela : Passoy, pag. 156, cânt, CCXII; pentru Mosca, nevasta lui 
Ciavela : Fauriel, vol. I, pag. 284, 986. Aici sânt menţionaţi şi alți mulţi 
capitani Suliaţi; Passov, pag. 152, cânt, CCVI; pag. 154, cânt. CCVIII; 
pag. 151—155, cânt. CCIX; pentru Haida : Passov, pag. 152, cânt. CCV.— 
Cine vrea se cetească despre reshboafele Suliaţilor cu Ali-paşa, satrapul Epi- 
rului, poate percurge pag. 225—983 în Fauriel, vol.I; ear de la pag. 984— 
303 va găsi cântecele populare greceşti făcute în onoarea” diferiților că- 
pitani Suliaţi. Mai multe poate găsi cetitorul în partea din această scriere 
a noastră despre -Suliaţi întitulată: Resboaiele Suliaţilor. Despre roma- 
nitatea Suliaţilor vezi mai cu seamă la pag. 19—37. Revenim asupra Cia- 
celaţilor în esplicările ce dăm după lista eroilor Români din revoluțiunea 
greacă de la 182]. Spunem numai acuma despre Fotu Ciavela, care trăi 
înainte de revoluţiunea greacă, că atâta spaimă pusc în Turci în cât jură- 
montul lor era: dacă spun minciună, se nu scap de sabia lui Totu Ciavela 
(Pouqueville, Hist. de la regânâration de la Grăce, vol. I, pag. 146, nota (2) 
greşeşte, când zice că Suliaţii făccati acest jurământ). Dot şi Dotean însem- 
nează Fărşerot. Fotu Ciavcla este asttel poreclit în Satas (Tozoprzai dtocpraai, 
&v "Afivass, 1870, pag. 268, rândul S) de Ilagi Sehreti, bardul lui Ali-paşa, 

„ Despre porecla Dot vezi la pag. 25 No. 6. , 
No. 170. Capitan Coschinas (Kooz+âs) era din comuna Vrahori din Eto- 

„lia (1). Vralori [Efpoto/âpi 1, Bho/o/u, adecă sat de Evrei sa sal din 
(provincia) Vlohos, zice 'Tricupis, vol.I, pag. 299] era odată capitala Curleli 
(despre care vezi la pag. 194) şi locuit de Turci-bogați şi puternici în tim- 
pul revoluțiunci greceşti. Coschinas n'a fost armatol cu capitanat, ci un sim- 
plu haiduc ucis de Turci într'o luptă. Cuvântul Koszwvâs în limba greacă mo- 
dernă însemnează: cel care face ciururi. Această meserie în. 'Lurcia oa nu- 
mai figanăi Turci; deci s'ar crede că cl a fost țigan, dar n'avem nici un 
esemplu de figan haiduc în "Turcia, subt care să se înroleze alţi țigani şi, 
ecea-ce este imposibil, Creştini. In Vrahori ştim că erai aşezaţi mulţi Ro- 
mâni argintari şi şelari şi samargă, adecă cari fac samare. Românii ati un 
cuvânt Cuscune, care însemnează pofilă, şi acest cuvânt dă porecla româ- 
nească Cuscunar (care face cuscuni), şi greceasca 46940vy4s. Dar porecla Nos- 
1âe aici nu este nică de la 26670, nici de la Cuscunar, ci de la o poreclă 
românească reprodusă r&i de Greci, fiind că sai nu cunose pronunţarea 
românească, saii tind a greciza numele mai cu seamă când găsesc vre-o 
analogie cu limba greacă. 

. (1) PA prapraverbre, Neo sis Ilzeiz, vol. I, pag. 254, nota (4).
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Into listă de numele ce poartă locuitorii satului românesc Xiro-livade de 

pe munţii de lângă oraşul Bţţee din Macedonia, găsim şi numele Dina Goş- 

china. Acest nume este făcut de la Gociu, de unde diminutiv Gocicu, de unde 

Goşeu, de unde Goşehin, Goşchina. Locuitorii din Xiro-livade sânt emigraţi 

din timpul lui Ali paşa de pe muntele Pind. Acesta dar este numele pe care 

Grecii il făcură Kosz'w3s. Nu încape dar nici o indoeală că Goşchina a fost 

Român, căci numai Românii alergat la haiducie, când aveai a resbuna vre 

o insultă fâcută de Turci. 

Poporul îi făcu şi lui Goşehina un cântec, căci avea o bandă numeroasă 

cu el şi luptă vitejeşte cu "Turcii, dar fu ucis în fine de ci într'o luptă. Vezi 

cântecul în Passov, pag. 5S—59, cânt. LAVIII. 

No. 171. Capitan Cuţu- Nica era Suliat din tribul Buz-baţilor (vezi la pag. 

95, No. 2) şi prin urmare Român ca toţi Suliaţii. Esistă următoarele cân- 

tece despre vitejiile Ini Cuţu- Nica : Fauriel, vol. I, pag. 288—990; Passov, 

pag. 130—151, cânt. CCI; pag. 151, cânt. CCIV. Despre Cuţu-Aica vor- 

bim şi la resboaiele Suliaţilur. 

No. 172. Capitan Dipla ne este dat de Fauriel (vol. |, pag. 155—157) ca 

armatol din Acaruania şi Agrafa legat cn Caciandoni printr'o amiciţie, care 

aminteşte pe aceea a lui Oreste şi Pilade din mitologie EI ânsă nu era din 

Acarnania şi Agrafa, ci din comuna românească Avela, unde se află şi 

astă-zi descendenţii lui cu porcela Diplu, care însemnează om îndoit ; şi în 

adevăr oamenii din această familie stint nalţi şi groşi şi din unul din că, cum 

se zice, poale cine-va face doi şi irci din cei-lalţi oameni. Capitan Diplu, ne 

spune Fauricl la pag. 155 citată mai sus: „II ctait dâjă ancien dans la car- 

ri&re, et regarde comme le mailre de tous les Ntephtes de son temps ct de sa 

contree, lorsque ce famcux Katzantonis, dont je vais parler tout-ă-Vheure 

plus au long, et dont je suis oblige de dire ici d'avance quelques mots, com- 

menca ă Veelipser,. Când Capitan Caciandoni ajunse mare şi lare, Diple in- 

tră în trupa lui ca un mentor tot de odată înțelept şi resboinic chiar la bătrâ- 

neţe. Când Caciandoni era rănit, el îi comanda trupa unită cu soldaţii sci 

veterani. Din toate faptele lui Dipla cea mai frumoasă este aceasta : Cuciau- 

doni și Dipla, însoţiţi de câţi-va soldaţi numai din trupele lor, fură odală 

aşa de strins înconjurați de 1500 de Turci Albaneji, în cât era imposibil să 

scape. În momentul de a sări să pună mâna pe că, Turcii întreabă de depar- 

te: „Cine dintre voi esie Caciandoni?„ — ii, respunse Caciandoni cu mân- 

dric, şi Turcii se repeziră asupra lui. Atunci Dipla, ca să scape pe Cuciandoni, 

care era lenăr şi promitea mult, pe când cel era deja bătren şi-i apunea 

steaua, strigă din tabăra sa: Cine este acel insoleat, care îndrăsneşte să-mi iu 

mamele 2 Lii sânt Cuciancloni; cei ce tor să mă prindă, poftească aici şi tor ve- 

dea „. "Toţi Turcii atunci se reped asupra lui Dipla, care cade în fine pe şeaple 

cadavre ce aruncă jos luptând cu o mulţime aşa de mare. Fauriel, care is- 

toriseşte acest incident, spune (vol. [, pag. 156), că pe când Dipla lupta, Cu- 

ciandoni scapă şi dispare, şi adaugă că într'o aseminea împrejurare mulţi
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alți Clefţi, un Nicu Țara, de csemplu, saii un Andruţu, Sar fi arătat demni de «devotamentul lui Dipla şi Sar fi ucis împreună cu cl(1). Dar de unde 
ştie Fauriel despre Caciandoni că fugi și dispăru fără se lupte? căci erat 
aşa de strins înconjurați de 1500 Albancji, în cât fără luptă cra imposibil 
se scape; apoi în nici unul din cântecele populare conservate relative la 
acest eveniment nu se spune una ca aceasta, mai cu seamă fiind vorba 
despre Caciandoni, al cărui vitejii aii râmas legendare. Cum dar Cacian- 
doni luptând ca se scape pe Dipla, care se devotă pentru cl, nu cade şi cl mort, ci scapă? Aceasta nu se poate interpreta numai după esplicarea ar- 
bitrară a lui Fauriel, care nu este bazată pe nici un text şi pe nici o măr- lurisire oculară. Dacă star fi întemplat ceea ce spune Fauriel, Caciandoni imediat era se fio ucis de camarazii săi Fărşeroţi, la cari laşitatea este ne- cunoscută (2). 

Despre Dipla esistă următoarele cântece : Fauriel, vol. I, pag. 155—157 
biografie, şi pag. 158 cântecul; Passov, pag. 75—76, cânt. XCI; pag. 70, 
cânt. XCII. 

A esistat şi un alt căpitan cu numele Dipla. Acesta este Dipla, fiul lui Comna 'Troacă de la Biz/oybma de pe Parnas, despre care vezi la No. 77, 
pag. 174. | | | 

No. 173. Capitan Gracu-Sterghiu se numia Anagnosti CA pogavewvăs, N pr. zijs "Ilzzigoo, vol.I, pag. 283, nota (2), unde se vede că cra amie cu Lepe- nioti, fratele lui Caciandoni, şi fruntaş al comunei Fura din Agrafa). Nu- mele Sterghiu este escluziv românesc, precum şi adjectivul gară, care în- semnează chior şi orb; deci a fost Român. Gazu Sterghiu ia parte însem- nată şi în revoluţiunea greacă ca stratarel, (Pougqucville, regânsration de la Grăce, vol. III, pag. 493) şi ca comandant subt Odisei Andruţu împreună cu armatolii Condo-Iaui, Iani Gura, Diovunioti, Diamândi Lazu şi alți (Pou- queville, râgândr. vol. IV, pag. 77). Apoi îl vedem cu Cionga, nepotul lui Caciandoni, câştigând o mare victorie în contra Turcilor (Pouqueville, r6- generation vol. |, pag. 335). Il vedem aseminea în Bucureşti pe la 1820 pregătind cu eteriștii revoluțiunea care era se isbuenească în Grecia după un an (Filimon, vol.I, pag. 345). In Bucureşti era pe atunci tot pentru ete- ie venit şi o rudă saă fiii al săă numit Gheorghe Gavu-Sterghtopulos (Fili- mon, vol. I, pag. 394, linia 18), pe care la începutul revoluțiunei, întors la Agrafa, ne spune D. "A pafavsvăs [Xpov. râs fIlasigo», vol. ], pag. 346, 

(1) Fauriel a uitat ce a vorbit aiurea despre Caciandoni. Vedi la Xo. 161 şi judecă. (2) Ce făcu Dipla peutru Caciandoni, acelaşi lucru face mai târziă şi Caciandoni pentru fratele sti Ghiorgu, când fiind bolnav intro peştere află de la Ghiorgu că sânt înconjurați de Turci. EI spune lui Ghiorgu: edută-ţi tu singur scăparca, se nu peri şi tu cu mine vrând se mă scapi ; caută, frate, se scapi, ca se-mt resbuni în urmă sân- ele». Ghiorgu r'ascultă, ci ficu cum făcu şi Caciandoni cu Dipla, dar fu nenorocit, căci căzu rănit, (Vezi Passov, pag. 79, cânt, ACV, vers, 15—17).
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nola (1)] îl ucise Ilursit-paza împreună cu 7 membri din familia sa fiind 

trădat de o rudă a sa Ciolacoglu, cu care trăia răi. 

Revenim despre Gavu-Slerghiu la espliearea listei eroilor Români în 

revolujiunea greacă. 

No. 174. Capitan Ghiftacu a fost fate cu capitan Calemi, şi erati din fa- 

milia, lui capitan Zani Bucucală. Veză la Capitan Calemi la No. 107 şi la 

Jani Bucuvală la No. 48. 

No. 175. Cupitan Gheorgachi, după cuprinsul cântecului LVIII, pag. 50, 

“versul 13 din Passov, unde figurează în luptă cu JMiciu Bonu, general al 

lui Ali paşa, este tot acelaşi armatol, pe care îl găsim în 'Aprac. Badhowpizns 

(în Kopă Ppssbwn, pag. 216, linia 20) cu numele Vlulo-Ghcorgachi (Bha/o- 

“picorețătrs) menţionat între armatolii Acarnanii şi al or provincii, precum : 

Condo-Ianeştii, Bucucaleştii, Ghiorgu omu, Barabulea (Ilapaâzs), Schilo- 

Dima, Caţico-laneştii, Caciandoneştii, Dracu Grira şi alţi. 

A fost dar Român. Esistă numai un cântec (col citat mai sus din Pas- 

sov) despre Capitan Giorgachi sait Vlaho-Gliorgachi. Vezi la No. 203. 

No. 176. Capitan Goga. Despre acest armatol n'avem nici o notiță bio- 

grafică; îl dăm numai dinte'o listă de armatoli menţionaţi de "A pnotosEhris 

Poozoșiers, în Nopă pes, pag. 232. Numele Gogu, Goga este românesc; 

deci Capitan Goga a fost Român. Vezi despre numele Gogu, Goga la pag. 

41 No. 9. 

No. 177. Capitan Ilvistachi ne este dat de D."Apapavstbs (N pov. râs "last- 

pa», vol. L, pag. 98%) ca dint'un sat Lamari de lângă Arta (1). Pe acest 

Iristachi D. "Aprâzvews (a pag. 959, nota (1) din citatul op) ni-l dă ca 

nepot al fraţilor Xicola şi Statachi, despre cari am văzut la No. 78, 144—146 

că aveati porecla Zalo- Nicu saii Zaro- Nicu şi că crai din munţii Agrafa, şi 

am arătat că erati Români. Deci şi nepotul lor J[ristu sati Capitan lista 

sati IIistachi a fost şi el Român. Acest Capitan IIristachi a fost socrul lui 

Marcu Bolari, şi-şi avea rezidența în oraşul Preveza (vechiul Actium) din 

Epir [vezi în Pouquoville, voyage, edi. II, vol. III, pag. 449, nota (1)]. 

No. 178. Costa IIristu era armatol din munţii Agrafa. Veză despre roma- 

nitatea lui la No. 110. 

No. 179. Capitan Lepenioti a fost fratele lui Cuciandoni (Fauricl, vol. ], 

pag. 162). EL şi-are numele de botez de la un sat Lepeni (Azasv05 grecește), 

unde se născu în migraţiunile nomadice ale tatălui stă, care era un on bo- 

gat în turme. Un frate al săă, născut la munţii JZaşia din nordul 'Tesalici, 

pe lângă numele Gheorghe, fu poreclit şi Ilaşioti, adecă de la Ilaşia, poreclă 

care îi rămase. (Vezi despre numele Lepenioti : Fauriel, 1, pag. 162; des- 

pre satul Lepeni vezi în Pouqueville, Ilist. de la regânr. vol. III, pag. 395. 

Că cra frate cu Caciandoni veză şi : Perevos, "Azouy. zo)zuzză, vol. II, pag. 29, 

unde se vorbeşte şi de asasinarea lui). Pouqueville (regencr. vol. Il, pag. 419, 

(1) Vezi ce însemnează Lamari = La mari, la mare, nota (1) de la pag. 177.
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şi III, pag. 115-—116); ne qă pe Iscu şi pe Lepenioti ca nepoți ai lui Cucian- 
doni. Iscu, poreclit şi Caru- Iscu, Deli-Iscu, frate cu Gogu Bacola, cra în ade- 
văr nepotul: lui Caciandoni, însă Lepenioti îi era. frate, lucru despre care 
toţi scriitorii sânt de acord. Numele lui Jscu era Andrei, car Iscu îi era po- 
reclă personală, nu de familie, care era Bacola. Pe când Caciandoni era.de 
talie mic, chiar scurt, Lepenioti cra ca un uriaşiii CA prez. Bodaorizre, în 
cartea sa Mvquâowva,, pag. 90). Se vede că semîna mumei sale în aceasta, 
căci Fărşeroatele sânt în genere de talie măreață, 

Lepenioti în luptele sale cu Turcii ă fost atât de viteaz şi de legendar ca 
şi fratele săă' Caciandoni. La 1810 ne spune Teodor Colocotroni (Art-pnste 
Gipsy zis EX). goe, pag. 43—44) că Lepenioti se duse cu.200 de sol- 
daţi se-l întâlnească la Culamo, ună din insulele Ioniane, spre a goni îm= 
preună pe Franccjii din insule, cari nu fâcură nimica pentru liberarea Creş- 
linilor de subt Turci. Şi în adevăr Lepânioti cu oamenii săi făcu mult în 
luptele cu Francejii. Lepenioti, Ilaşioti şi nepotul lor Ciouga, craii dintre cei 
mal viteji adiutanţi îi lui Caciandoni. Gheorghe Caraiscachi, eroul din re- 

" voluţiunea greacă de la 1821, făcea parte şi el din trupa lui Caciunidoni şi 
alui Lepenioti, şi subt ci făcu practica luptelor. Cavaiseacehi era rudă cu 
Caciandoni, căci era fiul lui Andrei Iscu Bucolă care. era poreclit .şi Cu- 
raiscu, şi Andrei Iscu, cum am, văzut mai sus, crâ nepotul lui Caciandoni. 
(Vezi şi Perevos, "Azonwynu.. zoheurză, vol, II, pag. 98, nota (*), şi pag. 29). 
 Lepenioti, după moariea tragică a fraţilor sii Caciandoni şi Gheorghe 
Haşioti, cedând iiprejurărilor, fâcu o pace ptovizorie cu Ali-paşa, în urma 
căria fu recunoscut ca armnatol la Agrafa, Cnsă fâră a se prezenla nică o 
dată în curtea lui ca se facă act de supuncie (Fauriel, vol. 1, pag. 171). 
Ensă după acest pact Ali-paşa cumpărase mai mulţi oameni ca se asasineze 
pe Lepenioti, cari nu cutezară se esecute planul, pent când în fine pe când 
Lepenioti se ducea într'o zi la 1815 se viziteze pe Capilan Anagnosti Garu- 
Stergia în satul Furna de la Agrafa, un fost camarad de ârnie a lui Lepo- 
nioti numit Nica “Tegu saii 'Teu, cumpărat de Ali-paşa, îl pândi pe drum 
împreună cu un Dervenagă Albanez numit Dodu Daşiara şi fără veste îl îm 
puşcară ('Apafovetvs, Xpoy. vie "Ilzzipev vol.I, pag. 283, nota (2), şi Perevos; 
"Azoyyrovebuacă zodii, vol. II, pag. 29. Perovos aici nă dă pe Acu Teu 
în grecește. Nizos 00... axd-/opioy Xpboov, adecă Nicu Theu, din sat Choiisu.: 
Satul se zice Cruiu de Români, car Nicu 0îov se numa: Tegu şi Teu. Era 
şi cl Român. Despre nuiele Zegu, Zeu, Tea, 'Tega, Sterghiu, veză la pâg. 
43 No.:2; pagina 90 Nota 38). Astfel muri şi acest brav Român, despre 
care cată ce'zice Perâvos ('Iszogia z05 Coviov vai Iăpas, vol. I, pag. 24): 
„O Raziavicorrs usi 6 Acaswotrs dfsip6e.. mov AOssTouusau ză, Esi    = pr a ms me . a a a - - a am Na ” Gepuevuara, pai avipsorepovs Gpytrods s05 "Ai, Ilacă, vai xy 0 

N - RR [ Pe i îi a = 7 ” 3 Sa = p a aa - fa vă mpodolosiaie by zpibtoy 050=v7).dvra, «4 8iy 200)o'ptiyst Thy Bsizapy, 
îosz6hos ze ros zasatia îrd. ev Oahwy,, adecă: „Caciandoni şi Lepe- 
nioti fratele săi înspiiimentară cele mai alese oştiri şi pe cci mai viteji co-
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mandanţi ai lui Ali-paşa, şi dacă nu prindea pe cel ântăiii pe când cra bol- 
nav, şi nu asasina pe al doilea, cu greii era se-i doboare cu armele,. Fau- 
viel vorbind şi el despre asasinarea lui Lepenioti, pe când mergea se fucii 

Paşlele şi avea cu el şi pe nepotul săi Cionga, care ca prin minune scăpă 

de la pânda ce li se făcu „Son protopallicare, zice Fauriel (vol. |, pag. 

171), se sauva, et combat aujourd'hui (adecă la 1821—27) pour la Grice, 
c'est le brave Zongas,. 

Lepenioti este menţionat în multe cântece populare, Sânt și două cân- 

tece în Passov, cari vorbese de moartea lui. Vezi în Passov, pag. 53, cânt, 

CU, şi pag. $3—S4, cânt. CIII. In cântecul ântâiii figurează între adiu- 

tanţii sâi Cionga şi Lambru Suliatul, vestit căpitan; în al doilea următorii: 
Trcunga, Draghista şi ani Batariă, cari toţi nu pot fi de cât Români (1). 
Lepenioli din cântecul ântâtii şi al doilea rezultă că n'avea cu el când a fost 

asasinat de cât pe Cionga şi pe Lambru Suliatul, şi că corpul săi a fost siră- 

puns de 50 de gloanţe. Aica Zeu în aceste cântece figurează subt numele 
Nazo-Tsas, adecă Nacu Lea, care nu este alta de cât Nacu Tega, nume ro- 

mâneşti. 
Un fiii a lui Lepentoti cu numele Gheorgachi Lepeniotachi a luat o parte 

însemnată în revoluţiunea greacă de la 1821. ca comandant subt Odiseii 
Andruţu (Tricupis, II, pag. 33% jos). Poetul Alexandru Suţu, în epopea sa 

întitulată : „IL "Poopzonăos “Ehăs, & "A0Tpo:s, 1850, in care. eroul este 

Odiscii Andruţu, enumerâud pe armatolii eci mai însemnați, cari cu tru- 

pele lor iaii parte în revoluţiunea greacă, ne vorbeşte şi de Lepeniotuchi la 

pag. 15 în versurile următoare: 

Rai poză robzovs Npistos Xovhiuwrjs, 
Aszewozărrs 4 lararăs, ete., adecă: 

„Şi după aceştia IHristu Suliatul, 

Lepeniotachi şi Pataca,. - 

No. 180. „Dimitri Macri, ne spune Filimon (III, pag. 329), era armatol 

al Jugului (munte care se află în partea sudică a Etoliei) înainte de a se în- 

cepe revoluţiunea greacă. Singur amic avea numai arma sa şi libertatea, 

şi singură casă părintească avea inunţii. Foarte archaic şi foarle simplu în 

moravurile sale şi fără viclenie şi vorbind puţine, purta totdauna neschiin- 

bată inocenta sa inimă şi nedoborilă rara sa bărbăţie, cu cari cra inzes- 

trat de natură. Semeni cu el avea pe Nichita din Peloponez şi pe Pânuvrea 
din Focida,. In nici-o carte n'am găsit scris de unde anume era Dimitri 

Macri. De la Fărgeroţii de la Jug am aflat că cra dintun ccitun Fărşero- 

tesc de la Jug, cunoscut de Greci subt numele de 47)bâra /pibrtaa, = co- 
libe de la Jug, şi prin urmare Fărşerot întreținut de conalionalii săi pentii 

a-Y apăra de 'hoţi. Pouqucrille (Ilist. de la regâner. vol. IV, pag. 150), cală 

(1) Veză la No. 279, No. 272, No. 266. 
16
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ce spune despre acest cătun : „Calivia Zygotica, petit village situs au-de li 

dAngelo-Castron, sur le bord de-PAchâloiis*; ear în voyage, vol. III, pag. 

593, nola (1), ediţ. II, vedem că acel cătun era locuit numai de 40 de fa- 

miliă, şi-l vedem cu numele în grecește Calizia. Cele ce spune Filimon des- 

pre Macri că cra archaic, foarte simplu în morazuri, etc., arată că avem a 

lace cu un om de munte, crescut în munte, şi care, cum o spune Filimon, 

casă părintească avea munţii. Aceste concoardă cu informaţiunile noastre 

de. la Fărşeroţi că Macri era de la Călicele sati ccitunul Fărşerotese de la 

Jug, şi prin urmare cra Român Fărşerot. Dar dacă era Român, de ce 

purta porecla grecească Mozpzs sai Mazp5s? aceasta nu trebue se ne mire, 

căci această poreclă o găsim des la Români şi simplă şi mai cu seamă în 
compunere cu alte nume româneşti. Astfel avem Maceri- Puliu, armatol la 

Grebeni (No. 63), Paje Alacri- Dinu, Român din comuna românească Pe- 

vizoli (vezi pag. 92 la No. 114), şi alţi mulţi. Precum cei scurţi sunt pore- 
cliţi şi de Români prin cuvântul grecesc zovcds în compunere (Kovzo-l&yyrs, 

Iowo-kosrae. O familie românească însemnată cu locuinţa la Seres în Ma- 

cedonia, originară din satul românesc Băeasa de la Pind, poartă numele 
Noyzo-K borzs), tot aşa şi cei nalţi sânt porecliţi prin cuvântul Mazg5s în 
compunere şi simplu. Ensă. această poreclă nu este totdauna adjeclivul 

grecesc paz4p5s, ei adjectivul românesc nucru, care devenind poreclă se. face 

şi Aăcrea, AMăcre şi Aăcri, pe. care auzindu-l Grecii îl confundă cu gre- 

cescul Mzpăs şi chiar îl fac şi-l serii Maps şi în compunere Mazp», pe 

când la Români este des opusul lui Grosu, poreclă foarte des auzită. Une ori 

ensă şi scriitorii Greci păstrează pronunția şi accentul românesc şi-l scrii : 
Măzpris, Mozptas (dăcrea). Asttel cetim în Morpras (Mepriirqois î zozorpo- 

ia ris Oecoadias, ete., pag. 100, rândul 13) numele unui comerciant în 

dativ : zagă se uztnp N. Măzpg; în A. B. Rangabe (Prâcis V'une Histoire 

de la Littârature Grecque, Berlin, 1877, vol.1, pag. 10% şi 110) cetim : „Serge 

Macras d'Agrapha,, care Serge Macrtăs nu este alta ceva de cât Sterghiu 

Mâcrea, mai dres în Xepipos Mozptas şi în Xăpeptos Mazpaios aiurea la alți 

scriitori (Satas, Nsoz)ruzi, pohoiz, ete., pag. 629). La pag. 100 No. 65, 

găsim un locuitor din comuna românească Vereasta din Macedonia numit: 

Aaehi Alacre, despre care am spus la nota 1S de la pag. 101: credem se 

fie de la grecescul Mars, dar resfoind multele liste de nume româneşti, cc 

posedăm din multe comune româneşti din peninsula Balcanică, vedem că 

porecla JMăeru, Măcre, AMăcri ca şi Grosu este foarte respândtiă la Români, 

şi prin urmare afară de rare cazuri unde găsim numele unui Român re- 

produs de Greci prin Mazpds şi Margo —în compunere, acel nume este Mă- 

eri (Alăcre, Alăerea, AMăeru). Vezi şi la pag. 170 No. 63—64, nota. 
Intoreându-ne acuma la Dimitri Macri, Fărşerot de la cătunul (hă5âra) 

din Jugul din Etolia, trebue se mai spunem că el a jucat un rol mare în 

revoluțiunca greacă de la 1821. Pe lângă multe vitejii, pentru cari vorbese 

cu mari laude despre cl toţi istoriografii revoluţiunei greceşti, Dimitri Ma-
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cri şi Suliaţii Aoti Boțari şi Chitu Ciarelu, aă fost acei trei mari generali 

cari ati făcut acea faimoasă eşire din JMisolonghi la 1826, despre care sa 

zis că chiar dacă n'ar fi făcut nici o allă bravură Grecii în timpul acelci 

revoluțiuni, eşirea croică din Misolonghi era destulă se le asigure pentru 

eternitate renumele de an popor brav. Ensă, cerectate de aproape, şi apărarea 

AMisolonghiului şi eşirea nu s'aiă făcut de cât numai de Români, şi cine este 

neribdător se afle aceasta înainte de a ajunge la esplicările ce dăm Ia lista 

de croii Români din revoluţiunca greacă poate ccti paginile 279 —322— 
360, 380—3S$2 din 'Trieupis, vol. III, şi acolo va vedea numele generalilor 
şi capilanilor Români: 

Marcu Boţari | Grigore Liacâta 
Noti Boţari A. Caraiani 
Nicola Sturnari j $. Caţaros 
Gheorghe Cionga C. Vlahopol 

A. Scâlţu G. Sultani 
A. Vlahopol Ilristodol IHagi-Pelru 

D. Macri Chițu Ciavela 
Gheorgachi Dracu Costa Sadima 
lanăşii Panu-Mara Tanase Razu Coţea (1). ete. 

Vezi şi mai la vale. 

Dimitri Macri este cântat în multe cântece populare împreună cu Cionga, 

Boţari, Caraiscachi şi alţi. Veză Passov, pag. 1853, cânt. CCXLVIIL; pag. 188, 
cânt. CCLIII; pag. S7, cânt. CVIII. Aici la versul S se spune că Macreştii 

craii mai mulţi fraţii şi unii din'renşii ai fost ucişi la 1810 de un armatol 

Teodor Ziaca din satul Tişte sati Cireşiii de pe Pind, unde la un sat Cornu 
(Kgaviă în grecezte) Mucreştii cu fraţii Schilodima călcară o caravană ca hoţi. 

Descendenții şi rudele lui Dimitri Macri duc şi astăzi viața nomadică ii 
Fărzeroţilor, şi de multe ori îşi fac stânele vara pe muntele Pind. 

Ca se nu rămâie nici o îndoeali că apărarea JMisolonghiului şi eşirea fui- 

moasă din Aisolonghi aă fost făcute de armatolii Români cu oştirile lor, dăm 

mai la vale din cartea lui 'lorqs 0. Ro)ozorporns întitulată : "Epppaza pai 

"Ezozohai msţi sis Ehhrpnzis Enovassasiws, "ADs 1884, pag. 280, nu- 

mele comandanților oştirilor din Misolonghi. Numele de mai jos figurează: 

într'o adresă făcută de şefii oştirilor din Misolonghi citre guvernul revolu- 

ționar cerend se le trimită nutriment, căci multă lume incepuse a muri de 

foame. Adresa poartă data de 12 Noembrie 1825, şi la 10 Aprilie 1826 se 
făcu cşirea. Fată numele comandanților iscăliţi în acea adresă : 

Miciu Condo-lani, despre care vezi la No. 47. 

Gheorghe Pascal, , n e bag. 9%, BB).2. 

(1) Numele de mai sus, cari nu se găsesc în lista armatolilor, se se caute în lista 

care urmează după capitolul VII.
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Nicola Sturnari, despre care vezi la No. 955. - 

Iani Brâscă (Ilpcozas) „ 1 1» „ No.913. 

Andrei Iscu, > » n „ NO.907. 

Noti Boţari, R n» pag. 31—92, B).8. 

Grigore Liacăta, x sn „No. 941. 

Chițu Ciavela, N „n No. 169. 

Dimitri Macri, » n 3 n» NO. 180, 

Gheorghe Chițu, nume românesc. 

Apostoli Cuşiuri, „ » (1). 
Lambru Beicu, pag. 25 No. 3. 

"Tanase Razu Coţea, nume românesc. 

Hristu Fotu-Mara 

Lămbruşiă Fotu-Mara 

Costa Veri, nume românesc. 

Fotu Bombori, vezi pag. 101 No. 5—8; pag. 49, nota. 

Costa Vlahopol, vezi la No. 982, 

Spiru Miliu, nume românesc. 
Nicolachi Condo-lani, vezi la No. 47. 

Chițu Pascu, vezi la pag. 34, AA), 1; şi pag. 28 la 3. 

Dimitri Ghero-Tanase (2). 

Coliu Boniu, nume românesc. 

Galani Papagalani, nume românesc (3). 

Nicola Zerva vezi la No. 205. 
„Sotiri Gugia-Manc,. vezi pag. 40, col. II, rândul 93. 

Costa Iataganca, vezi la No. 99. 
Costa Şişovitul, nume românesc. 
Vasile Hăsapu, din Xeromer (Tricupis, 1, 84). 

Andrei Griva, vezi la No. 156—161. 

Costa Economu, vezi la No. 206. 

nume româneşti. 

Toţi dar comandanții de mat sus aii fost armatoli Români. Intre arma- 

toli trebue se menţionăm şi pe un fruntaş Român, care cheltui milioane 

pentru revoluţiunea greacă şi care muri la eşirea din Misolonghi. Acesta 

este Ioan Papadiamandopol, primatul Misolonghiului. EL era după Gudas 

(V, pag. 330) nepotul lui Papa Diamândi din satul Pleşia al eparchii Aă- 

ltcaşi din Epir (veză despre eparchia Mălăcaşi la pag. 5 jos şi la 107). Dos- 

pre rolul lui veză în Gudas (V, pag. 329—398); aseminea şi Auguste Fabre 

(1) Era Fărşerol;. rudele sale se află la cătunul Fărşerotesc de lângă Calirele lui 
Bardă Alexi din Macedonia (vezi pag. 50). 

(2) A fost din comandanții lui Iagi-Petru și era Român din Aspropotam (vezi in 
Gudas, VIII, pag. 307 pe unu Dimitrie Ghero-Tanase cu Hagi-Petru. Vezi despre Hagi- 
Petru la No. 9255). 

)9) Era din satul Broşteni din Peloponez (Duozrrss, pag. 16). Numele Broşteni esle 
omânesc, precum şi forma Galani, pe când Grecii zic ars = Galanăs,
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(Ilistoire du sicge de Missolonghi). Aici este locul se menţionăm şi pe un 

alt primat Român din Misolonghi numit JIvistu Capsali, care nu vru se 

- casă din Misolonghi la eşirea garnizoanei, ci rămase şi luptă cu Turcii, 

când intrară în oraş, până la ultimele momente. Când văzu că nu mai 

poate lupta, dădu foc butoaielor de prat de puşcă din pivnițele casei, unde 

era închis cu multă lume, şi fu aruncat în ace cu taţi cei cu el şi cu doaut 

mii de 'Purcă. Despre acest fapt vezi în cartea citată mai sus a lui Auguste 

Fabre la pag. 302 şi 309. Despre romanitatea lui Capsali vorbim aiurea. 

Intre apărătorii Misolonghiului a fost şi armatolul Ianachi Bucuvală, des- 

pre care vezi la p. 161, nota (1). Şeful suprem al oştirilor din Misolonghi 

a fost Capitan Nicola Sturnari în timpul asediului. Când se fâcu eşirea, el 

cra bolnav, şi de accea dădu comanda lui Noti Boţari, Dimitri Macri şi 

Chițu Căavela. Vezi despre aceasta şi despre moartea lui Capitan Nicola 

Sturnari în Auguste Fabre ([listoire du sicge de Missolonghi, pag. 104 şi 

310). Arătă mare vitejie în timpul asediului şi Panaioti Sotiropol (Bo:y- 

sos, pag. 228, 930; Gudas, VIII. pag. 222; mai cu seamă în Tricupis, v6l. 

III, pag. 344 şi 345). Acest Panaioti Sotiropol era din familia armatolică a 

Susmanilor [vezi ză ăzowa Tioprţi N. Iahonbsra, pag. 63, nota (9)]. Des- 

pre armatolii Susmani vezi la No. 136. 

In asediul de la Misolonghi a fost şi Capitan IIristodol Hagi-Petru, des- 

pre care am vorbit la pag. 193 şi aiurea (vezi în Gudas, VIII, biografia de 

la pag. 295—-324). 

Nu vedem dar nici un armatol grec, şi aceasta nu numai la apărarea şi 

cşirea din Misolonghi, dar în toate resboiele din revoluţiunea de la 1821. 

Mai încolo, la esplicările ce vom da unci alte liste, vom vedea că numai 

Românii conduc ca generali şi comandanţi toate luptele pe uscat şi numai 

că cu soldaţii lor se disting şi se pomenesc în descrierea luptelor de serii- 

torii acelei revoluțiuni. Aici mai dăm încă o listă, din care se va convinge 

cetitorul despre cele ce spunem şi despre cele ce am spus la pag. 55 sus şi 

106. La 1826, Noembrie în 18 revoluționarii câştigară o mare victorie 

asupra 'Turcilor lângă Arahova de pe Parnas, prinzându-le mai mulţi Pași, 

distrugendu-le mai toată oştirea şi luându-le steagurile, muniţiunile de . 

răsboii, caii, armele, ete. In cartea lui 'lozwrje 0. Nodhozrporqs intitulată 

”E-ptporza, ai. austo)ai, etc., pe care am citat-o şi mai sus cu ocaziunea lis- 

tei capitanilor cari apărară Misolonghiul şi făcură faimoasa eşire, găsim 

la pag. 3$7—388 adresa ce făcură către guvernul central revoluționar 

generalii şi comandanții, cari câştigară acea mare victorie. Adresa este dată 

de la lagărul din Arahova cu data de 27 Noembrie 1826. Fată numele 

subscrise la acea adresă: 

1. Gheorghe Caraiscachi | 5. 'Tanase Cuţu-Nica 

3. Nichita Stamatelopol 6. Gheorghe Malămu 

3. Gheorghe Dangli 7. Dimu Celiu. 

4. Hagi-Mihali $. Gheorghe Vaia



. Costantin Veri 

„N. Pânurea 
. G. Diovunioti 

. Vasili Buzgu 

. lanuşiti Panu-Mara 

Nicola Cara-Miciu 
. Mitru Vaia 

. Lionti Dangli 

. Nastuli Dangli 

. Spiru Xidi 

„ Mitru Triandafilu 

20. Costa Macri 

+ Ianachi Farmachi 

. Tuliu Panu-Mara 

. Spiru Miliu 

„ Anastase Roca 

. Hristodul Hagi-Petru 

„ Gardichiotul Griva 

+ Panaghi Galâni 

„ Nicola *Bărbicioti. 

. Costantin Griva 

. Triandafil Apocuritul 
„ Iani Ruchi 
. Constantin Căliva 

33, 

. Comnen 'Troacă 

5. Anagnosti Canevăs 

. Diamandi. Zerva 

. Gheorgachi Dracu 

+ Lambru Beieu 

39. 

40. 

AM. 

49, 

43. 

4, 

45, 

46. 

47. 

48, 

49. 

50. 

51. 

Constantin Ghioldaşi 

Fotini Fotu-Mara 

Tanase Dracu 

Nicola Boţari 

Ian-lu al Duli 

Iani Băiractarul 

Pascu Cosma 

Coliu Pasculi 

Costa Ciavăla 

Băcăţelu Ciavela 
Gheorghe Băiractarul 
Gheorghe Boţari 
Hristu Beca 

Nicola Cascari 
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76. 

77. 

78. 

79. 

$0. 

SI. 

2. Spiru Lăveri 
s3. 

84. 

s5. 

86. 

87. 

S8. 

S9. 

90. 

91. 
92, 

93. 

. Spiru Gheorgachi 
3. Tanase Zerva 

. Gheorghe Zerva 
5. lani Varghiaditul 

. Anagnosti Gravaritul 
. lani Bătlălă 
„ Lambru Ciavela 
. Panu Taşiula 
. Nastuli Duca 

„ Nicola Diacu 
2. lan-lu al Bărzioacă 

„ Nastu Condo-lani 
. Coliu Ghero-Curu 

5. Piliu Degheri 
. Vasili Antonopol 
. Hiliu Atanase 
. Ghiola Câciu 
. Chițu Duca 
. Mitru Misolonghitul 
. Chițu Ciacu 
. Dimitri Macri 

73, 
74. 

Costa Tormova 

lanachi Chițu 
I. Mela 

Mitru Zboacă, 

Vasili Arghivocăstritul 

Gheorghe Cadă 

Constanti Paăscali 

Panu Dara 

Tanase Cricohoritul 

Gheorgachi Lacă 
FHristu Macri 

Hristofor Perevos 

Dimitri Calerghi 
Hristu Varfi 

ani Farmachi - 

Milru Grăbu-lani 

Antoni Sturnari 

Haralamp Papapolitul 
Nicola Dragaminu 

Anagnosti Câciu-Câpă.
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Din aceşti 93 de şefi şi comandanţi aii nume cari par greceşti următorii: 

G. Diovunioti Mitru Misolonghitul 

Spiru Xidi | Dimitri Macri 

Mitru Triandafilu I. Aela 

Ianachi Farmachi | Vasili Arghirocăstritul 

“Triandafil Apocurilul “Tanase Cricohoritul 

Pascu Cosma Tiristu Macri 

Spiru Ghcorgachi Dimitri Calerghi 

Nicola Diacu ani Farmachi 

Vasili Antonopol | Haralamp Papapolitul 

Adecă 18 din 93. Din aceşti 18 nu şțiii dacă vre-unul ar cşi Grec. 

G. Diovunioti a fost fiul lui Iani Diov untoli, despre care am văzut la No. 

114, pag. 1,0—191,-că a fost Român. 

Jani şi Ianachi Furinachi ivcbue se fie din familia lui Capitan ani Far- 

machi, despre care am văzut la paz. 138 jos—139 şi vom vedea şi la No. 

230 că a fost Român. Farmacheştii, de şi originari din comuna Blaţa, pa- 

tria Dumbeştilor din Viena, trăfati în Acarnania mai mult, unde şi-avenii 

posesiunile, pe cari li le luă Ali-paşă, satrapul Epirului. Iani şi anachi Far- 

machi din lista de mai sus, cari credem că sânt aceaşi persoană scrisă de 

doauă ori, pentru că cum avem se vedem mulți aii fost subserişi de Îlristo- 

for Perevos in adresa menţionată mai sus, îl vedem lăudat de Tricupis în 

istoria revoluţiunei greceşti, vol. IV, pag. 319— —320, pentru vitejiile ce făcu 

inte'o luptă de lângă satul Lobodina din Acarnania. Se vede că o ramură 

din familia lui capitan Iani Farmachi trăia în Acarnania în satul Lobodă 

sati Lobodina, şi ca toți armatolii Români lupta ş şi el apărând provincia sa 

cu preferinţă (vez despre aceasta și la No. 255). Iani dar sai Tanachi Far- 

machi ai fost Homâni. | 

Dimitvi Macri este cel despre care am vorbit în acest Număr 180, şi care 

am văzut că a fost Român; deci şi [Hristu Macri, negreşit frate sati rudă 

cu cl, a fost şi ci Român. 

Dimitri Calerghi a fost Român din insula Creta. Vezi nobleţa familii sale 

la No. 188, unde vorbim despre Românii Lachioţi şi Sfachăoți din Creta. 

Pascu Cosma şi Coliu Puscili, care este însemnat cu cifra 4ă de mai sus, 

ati fost Suliaţi; Pascu, Pasciuli sânt nume româneşti (veză la p. 3%, AA), 1,2. 

Mitru Triandafilu este seris aiurea Milru Triandafilina (Filimon, IV, pag. 

130, III, 84). 'Terminaţia înc la nume masculine şi la porecle este Fărşero- 

tească; astfel Vangheli la ei se face des Panghelina şi de aci Vanghelinacu 

(veză la pag. 167). Mitru 'Triantafilina îl vedem nedespărţit de un alt co- 

mandant Nicola Simăreşi, pe care Filimon (III, pag. $3) ni-l dă ca originar 

din "Aveubrza, care "Avspuopsa nu este alta de cât comuna rahova de pe 

Parnas (Filimon, III, pag. 82). Şi Triandafilina trebue se fi fost compatriot 

cu Simdăreşi şi poate şi rudă, căci Românii din acelaşi sat saii şi rude erai 
ay 

nedespiărțiţi la lupte. Simăreşi este numele Sima făcut ăntâiti augmentativ
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Simar şi apoi diminutiv Simăreşiă, Simăreşi, ca şi Costa, Costar, Custărel, 
Custăreli. Simăreşi şi Triandafilină erati Fărşeruţi, ca şi Tanase Diacu, subt 
cari serviaii ca protopalicari (Filimon, III, pag. St). 

Nicola Diacu trebue se fie frate cu un adiutant al lui capitan Comna 
Troacă, care se numia Nastase Diacu. Gudas (VIII, pag. 380) ne spune că 
Nastase Diacu era din Agoriani şi că era soldat fidel a lui capitan Comna 
Troacă. Comna 'Troucă am văzut la pag. 174 No. 77 că era Român; deci şi 
adiutanţii săi după obiceiul armatolilor Români. Capitan Comna 'Troacă 
avea ca adiutant şi pe Panaioli Cutra, pe care Gudas (VIII, pag. 380) ni-l 
dă în forma Kobrhas. Numele Diacu nu este totdauna grecescul A:do05, pres- 
curtat de la Adzowos, ci Diucă, Diaca, care credem că este prescurtat din 
Chirghăacu prefăcut de Români în Giacu ântâră (vezi pag. 92. No. S1) şi 
apoi în Diacu, Diuca, pe care Grecii îl reproduc prin A:âos. Vezi porecla 
Ghiotu Diaca la pag. 100 No. 31 care vine după No.41. Aici No. 31 este 
greşit în loc de 42, şi nota (11) d:la pag. 101 care se referă la acest număr 
are şi ea o croare că nu-i s'a pus semnul întrebări; căci acolo noi întrebăm : 
este tot cuvântul Diucu = Diucon?). Aşa dar Nicola Diacu de mai sus, frate 
cu Năstase Diacu, adiutantul capitanului Comna Troacă, a fost şi el Român 
şi nici nu se pulea altfel. Am spus mai sus că mulţi din cei din listă at fost 
subserişi prin acel ce scrise adresa, şi acca adresă a fost scrisă, după cum cu- 
noaştem stilul din alte scrieri şi scrisori, de Hristofor Perevos, singurul om 
invăţat dintre ci, şi el avea mania de a eleniza numele româneşti. Astfel 
pe Trandafilina l-a scris Zriantafilu, pe Jun-lu al Duli l-a scris Tiâvos Acb- 
hrs pe Jan-lu al Bărzoacă Tiăwvos Ileptszsăs, pe Fotoniă (augmenlativ) Fotu- 
Mara Porodns Poronăsac, pe Filiu 'Fanase ânsă l-a seris întocmai după 
pronunţarea romăncască //iliii (X'(+oş), căci f urmat de i se pronunță ca /; 
Xhtos = IHiliu este prescurtat din Filip. Duli de mai sus este prescurtare . 
romănească din Costandili. Pe Piliu sati Pilea Dzeghiar saii Dzăgar D. Pe- 
revos l-a scris T6e/tprs; pe Comna Troacă l-a făcut Kouwvbs Tpăzos, pe 
când el se subseria Comna şi chiar aşa este cunoscut. 1. ela (|. M=ds) este 
prescurtat din Cara-Bela şi Cara-Mela şi apoi elenizat în Ms)âs, care nu este 
nume grecesc, i 

La următorii terminaţiunea îful arată locul de unde aă fost, şi cauza că 
ci sânt porecliţi după localitate este că avoaii porecle, cari nu le convenia 
se le poarte. Noi nu insistăm a-i demonstra! că aă tost Români, ântâiă că 
în forma subt care ne sânt daţi este greii de a ne pronunţa, dar când avem 
alâţia însemnați armatoli Români am putea şi st-i dăruim Grecilor, dacă 
ar putea să-i demonstre că aii fost Greci, căci avem de unde, şi apoi mai 
nici o însemnătate, şi nici nu mai figurează aturea în istoriile revoluţiunei 
greceşti. Aceştia sânt: 

Triandafil Apocuritul | Tanase Cricohoritul 
Mitru Misolonghitul Haralamp Papapolitul 
Vasili Arghirocastritul
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Rămân Spiru Xidi, Spiru -Gheorgachi şi Vasili Antonopol. Xidi în gre- 

coşte înseninează oțet; Aidi şi Aida la Români sunt porecliţi de multe ori 

bucală [veză un însemnat Român din oraşul romănese Aminciu sai Melzovo 

(cum îi zic Grecii) de la Pind, la pag. 94%, rola (26) spre fine]. Cât despre 

Vasili fiul lui Antoni, care se face de Greci la scoală Antonopulos, ca şi 

'Tapu, "Țapopulos, Ţara, "Țaropulos, etc. (vezi la No. 186) trebue se-l de- 

monstre că nu a fost Român cci ce se interesează a-l avea spre fală naţio- 

nală, precum şi pe Spiru Gheorgachi. Noi cari ştim starea în care se aflaii 

Grecii (vezi la pag. 132, 194%, 126, 197) şi poziţiunea escepţională ce ocu- 

pai Românii în imperiul turcesc cu armatoliile şi cu necontenitele lor 

Iupte cu oştirile îinpărăteşti, nică nu ne îndoim că şi comandanții nedemons- 

traţi de mai sus au fost Români. 

Apărarea Misolonghiului dar şi eşirea faimoasă de la Misolonghi ati lost 

tăcate numai de generali, comandanţi şi soldaţi Români, şi toate victoriile 

de pe uscat în contra 'Tureilor în toate luptele din revoluţiunea greacă aii 

fost conduse şi căştigate numai de Români. Lista comandanților victorii 

de la Arahova de mai sus demonstră ceea ce spunem. Numele cele-lalte din 

listă le poate găsi cetitorul la pag. 145—149, la diferitele liste ce figurează 

în această seriere a noastră şi la lista eroilor Români din revoluțiunea 

greacă, care va urma. Nichita Stamatelopol de la cifra 2 a fost nepotul lui 

'F, Colocotroni, despre care vezi la No. 23 şi 163; JIagi Mihali afost un Ro- 

mân din Balcani, şi vorbim aiurea despre el; car Constantin Ghioulaşi ese 

Costa Ghiutaşiă, despre care vezi la No. 234. 

No. 181. Capitan Mănzilă purta numele de botez Grijore, şi-l găsim în 

insula Corfu, se înţelege trecut acolo din Turcia, pe la 1798 (Satas, To»p- 

pozpazoonirr, Es, pag. 568). Numele AMănzilă (LD) arată că a lost 

Român. 

No. 182. fani Meliu (= meu) era. din provincia Trifilia din Peloponez, 

“care provincie în timpul dominaţiuncei turceşti se numia Arcadia. Tvifitia, 

zice Filimon (UL, pag. 415, la nota (a) de la Numărul 37), era împărţită în 

timpul dominaţiunei turceşti în patru plăşi, adecă plasa Câmpului, a Sulimei, 

a Conlovunelor (munţilor scurți) şi a Giurgei. Ear la pagina 37 tot din vol. II 

cetim următoarele : „La 2% (Martie) munteni din 'Trifilia, numiţi Ast3=s (1), 

se resculară subt protopopul Dimitrie Ciorră (Top), Alexi Fugi şi Anton 

Dura, şi nevătămaţi goniră pe 'Lurci, ele. La pag. 158 tot din vol. II, ce-. 

lim că Grigorie, Ipiscopul Metoneă, 'Trifilian de familie nobilă, de un carac- 

ter intrepid în toate, se lăuda zicendu-se Dres (Ap$5). La această pagină 

Filimon pune nota (a) şi trimite la pag. 433 la nota (a) de la No. 158, unde 

celim următoarele : „Trifilienii, zişi Areadieni în timpul dominaţiunei tur- 

cești, furi porecliţi Apt2=c în timpul revoluţiunci din cauza următoare: 

Ilpâros Ezwyouol)r, Touătoș (iza âp9bs za zabapbs 3/0pozos) 6 "otrrrjs MS- 

(1) Adecă Dreși.
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os 6 Mz0oyqs Lptipos ovvsitite zaw/opzvos „Einar Aris, sot xadapbs Ti) 
zapâia oi vâptos tipi, adecă în traducere: „Cel ăntâiii care fu poreclit 
astfel (Ape, adecă om drept şi curat) fu Ioan Meliu, care mai nainte cra 
armatol, ear pe urmă servi în statul lonian subt Ruşi, Franceji şi colonel 
subt Ingleji. De la el, care era Suli-mohorit, fură porecliţi Dreşi [Ap3ss, plu- 
ralul în grecește a lui Aţ&s(1)] şi toți Suli-mohoriţii, adecă muntenii Tri- 
filieni; de la el şi toţi 'Trifilienii în mod abuziv, pentru că cuvântul Dres 
(Ap2s) luă de atunci sensul de viteaz, Astfel Grigorie episcopul Metoniei 
avea obiceiă a se lăuda: „Siut Dres,, adecă curat de inimă şi bărbat zi- 
teu2„. Ori cine înţelege din această citaţiune că este vorba de adjectivul 
des făcut de la supinul verbului dreg. Românii din afară de Peloponez 
întrebuinţează cuvântul dres pentru acsi viteji luptători, pe cari nu-i prinde 
glontele şi despre cari poporul crede că sint dreşi cu farmece pentru aceasta; 
car cuventul drept, mai rar, pentru un om care nu coste gârbov saii ehe- 
bos, ci drept ca luminarea şi prin urmare şi zoinie. Românii din afară din 
Peloponez mai aii şi cuvântul iseu în sens de drept (opusul lui gârbov) ca 
luminarea, dârj, viteaz. Cuvântul iscu nu este alta ccva de cât grecescul 
Toios (= drept), pe care adoptându-l Românii pe lingă drept şi dres al lor, 
îl făcură. îscu, şi-l uzitează ăntâiă la prunci, când dabia pot sta în picioare, 
şi când îi pun se stea pe picioare şi le zic: stăi iscu, adecă stăi drept, ceca ce 
în România se zice: stăi cupăcel. Multor prunci, cari la prima încercare 
stai îscu, le dati porecla îseu, care la unii le rămâne în toată viața. Porecla 
îscu Ensă nu se dă numai la prunci, ci şi la adulți, când stint drepţi de sta- 
tură, şi îscu atunci are şi sensul de drept, dar şi de dâ»j, voinic, viteaz. Ast- 
fel un armatol Român numit „Andrei Bacola, fu poreclit Andrei Iscu, adecă 
Andrei viteazul. "Turcii pentru vitejiile sale îl mai porecliră şi ei Deli-Iscu 
şi Cara-Iscu, ceea ce însemnează: Deliul Deliilor. Avem se vedem nai în- 
colo că eroul Gheorghe Caraiscachi a fost fiul lui Andrei Bacdla, poreclit 
Iscu, Cara-Iscu şi Deli-Iscu. (Vezi la No. 207). | 

Fiind că este vorba de provincia Trifilia din Peloponez, dăm următoa- 
rele nume româneşti de luptători 'Trifilieni în revoluțiunea greacă de la 
1821 aşa cum le găsim în istoricul revoluţiunei greceşti protosinghelul 4m- 
brosie Frantzis (vol. IV, pag. 157—158): : 

Ianachi Meliu (== meiu) | Costantin Gociu 
Gheorghe Săracu (Sipa0s) Costantin Buhană. 
Protop. Dimitrie Cioară (Locp4s) Alexandru Mănuşiiă. 
Panaioti 'Tufă (Nzobpas) Gheorghe Fugi. - 

(1) Vezi şi la No. 189 idea eronată a D-lui Satas despre Dres şi Age,
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Dimu 'Lociu Gheorghe Atanasila 

ani Cărceli (= căreci). | "Tanase Purnu (= prunu) 

lani Ciaciuli Anagnosti Calangiu (din Giurgea). 

Anagnosti Baltă. | 

Fur în Elidu (vol. IV, pag. 159: 

Tanase Soare (Lwpirs) Spiru Gumă 

“Teodor Grijioti :veză şi la No.9854) Tanase Mitrac 

Costa Cârje Mihali Cara-Sulu 

Mitru Mara (Filimon, III, 983) Pelru Miciu 

Dimitri Ciunu. | Licurg Creştenitu, cete. 

In provincia Trifilia, afară de plasa Câmpului, ccle-lalte trei plăşi cuprinul 

satele de pe munţi ale Suli-mohoriţilor, ale munților scurți (Roozcowa) şi 

ale Giurgenilor. 'Toţi muntenii pentru vitejiile lor fură porecliți dreşi, adecă 

viteji. Cine le-a dat această poreclă românească ? negreşit că nu Grecii, căci 

„i-ar fi poreclit cu poreclă grecească, ci că ăntâtii porecliră dres pe lani Me- 

lin, apoi din cauza vitejiilor ce făcură în timpul revoluțiunci se poreeliri 

deşi (Agt3=5) şi de alţii. Nu încape dar nici o îndocală că sint Români, 

şi numele româneşti citate mai sus confirmi aceasta, Apoi numele de Koy- 

zotnbwa == munţi scurţi al uneia dintre plăşi, munţi, cari ne stint daţi cu 

numele de Scorta de Cronica Moreii (a Peloponezului); numele plăşii a doaua 

Suli-mohoriţăi care şi el este românesc, precum şi cel al plăşii a treia Giwr- 

gea, pe lângă numele de sate dale de noi, după D. Satas, la pag. 104, la 

nota 52; toate acestea arată ct avem a face cu o provincie locuită de Ito- 

mâni. Traducerea numelui vechii al munţilor Scurţi (Scortu) prin kovso- 

îciwa, arată că sensul curentului Scorta dat de cronica Moreii este cel dal 

de Români; Fallmerayer dar (Geschichte der IHalbinsel Morea, Stuttgart 

und Tiibingen, 15830, vol.I. pag. 316), care se încearcă cu toate puterile sc 

demonstre ca Slaronă invaziunea barbarilor în Peloponez, şi care prin ur- 

mare a crezut că şi Trifilia a fost slavizată, nare drept când zice despre 

partea muntoasă a Arcadii din ambele părți ale riului Alfeii că după slu- 

pizarea țării luă numele de Scorta (haite nach Slavinisirung des Landes den 

Namen Shorta crhalten), şi că acest nume Scorta est: cuvântul ruso-ilirie 

Gortun, care însemnează strîmtori de vale, căgăuni. "Traducerea în grecește 

a lui Scorta (munţii Scurţi) prin Koveczobwa arată neesactitatea celor susli- 

nute de Fallmerayer. La pagina citată mai sus el ne vorbeşte după cronica 

Moreii că munţii Scurţi (Scorta, ză Erozez, adecă ză Sara, fab == scurţii 

munţi) erati locuiţi de un popor neastămpărat şi răsboinic, între care familia 

Booztapă, care locula în castelul Arahova de pe stâncile nalte, se deosebia 

prin putere şi influinţă. Mai încolo la pag. 368 Fallmerayer citează din 

cronica Moreii, că Ville-Ilarduin, când năvăli în Peloponez cu Cruciații şi
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vru să-l cucerească, zise că până când nu se vor lua strimtorile munţilor Scurţi şi castelul familii Bovstapă, nu poate găndi la atacarea oraşelor pe-. 
insulei. Apoi în nota (*) de la pag. 368 Fallmerayer spune: Auf der Burg Araklovon lag ein tapferer RKrieger aus der griicisirten Barbarenfamilie Bu- tzara (âză zo5s Bovzţap4â=5), adecă : „Pe castelul Araclovon ca un țnpăa luptător din familia barbară grecizală Buţara (a Buţaraţilor),. 

Din cronica Moreii se ştie că diri toate populuţiunile din Peloponez cvi cari aă făcut cea mai mare rezistenţă Cruciaţilor aă fost muntenii de lu munţii Seurţi (câ Xz6pea) şi eci dintre Melona şi Patras, unii subt prințul - Beostapăs şi cei-lalţi subt prinţul Bpavâs. D. Satas (Documents in6dits re- lalifs ă Phist. de la Grăce au moyen âge, vol. T, pag. XVIII) susține că Bov- stapăs şi Bowvăs şi muntenii de la munţii Scurţi din Trifilia aă fost A4bu- nrji zicend că numele Bovrtapâş îi aminteşte pe Suliatul Boţari, apărătorul independenţii elenice, al cărui nume îl derivă de la cuvintele botza, boza, buza, ear Bpavăs că şi el este un nume albanezesc, pe care îl derivă de la bran, branis, sbranis. Noi am văzut mai sus că numele ce poartă şi astăzi untenii din 'Frifilia, unde se află munţii Scurţi şi Suli-mohoriţii şi Giuy- genii, sânt româneşti; am văzut la pag. 104, nota 52, că numele satelor date acolo sânt româneşti; am văzut că armatolul Suli-mohoriţilo», loan AMeliu, poartă nume românese, căci J/eliu în dialectul macedoromân însem- ncază meiii, poreclă dată la Românii cari sânt scurți, precum şi aceea de Aazdre şi Măzărachi, pe care a purtat-o şi un şet al unui mare trib de Ro- mâni, cari după numele şefului lor fură numiţi AMuzariţi şi Mazarachiţi, precum alţii fură numiţi Bai; şi IMalacaşi sai JMalacaşiţi (vezi la pagina $); am văzut că Ioan Aeliu pentru vitejiile sale fu poreclit, se înţelege, de com- patrioţii săi Trifilieni Suli-Alohoviţi saă cei-lalţi, cu porecla dres, poreclă românească, pe care nu puteai se i-o dea nici Grecii nici Albanejii; nu- mele ră Sapca fowă am văzut că nu este slavonescul Gortan, care însem- neuză strimtori de răi; numele castelului Araclovon de şi slavonese are pe « de la început, care ne arată că cei ce-l numiră astfel şi cari loculaii într'ân- sul a fost Români, căci Românii de dincolo de Dunăre la toate cuvintele începătoare cu 7 pun un a înaintea lui, aşa că şi cuvântul Daclovou, Ruhocu numai Românii puteai să-l facă Araclovon şi Arahova; D. Salas spune că numele Bovrţapâc îi aminteşte pe Botzari. Bowtapăs nu poate fi alta de 
căt românescul Buciăra, care este Bociar, formă augmentativă a lui Boţ şi Bociu, şi care luând la fine pe « (ca la Mitru, Mitra, acest, acesta), ete. (vezi la pag. 33, nota) şi trecând accentul la penultimă, a schimbat în şi pe o de la Bociar, şi s'a făcut Buciăra. Cât despre Bpayăs, pe care D. Satas îl derivă de la bran, branis, sbranis, spunem că cl nu reproduce un nume Branas, ci pe Vrană saă Vrana, nume pe care nu-l poarlă nici un Alhanez nică în forma de Brana nici în forma de Vrana, ci-l găsim şi astăzi numai la Românii din peninsula Balcanică, Ca se nu cităm porecla Vrană din multele liste ce posedăm încă inedite de numele a mii de locuitori din șate
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româneşti din peninsula Balcanică, poreclă foarte des găsită, dăm din Lam- 

bride (vol. L, pag. 146, rândurile 25 şi 27) pe Vrană papa loan şi loan Vand, 

Români din comuna românească Grebeniţii din provincia Zagori din Epir, 

In cartea D-lui Doctor Lambride această poreclă se găseşte des la Români. 

Din toate cele de mai sus dar rezultă că Trifilia a fost colonizată de Ro- 

mâni, nu de Albancji, nici de barbarii Sclazuni, despre cari se zice că inun- 

dară Peloponezul, Sclavuni cari, luaţi şi cercetaţi de aproape, nu sint alta 

ceva de cât Românii din Moesia şi Tracia, din cai mare parte furi siliți se 

sc disloace spre sud ne mai putând se reziste la potopul barbarilor cari nă- 

văliră în acele provincii (1). - 

Revenind la armatolul lani J/eliu, de la care ne-am abătut pentru a de- 

monstra romanitalea sa şi a compalrioţilor săi, trebue se mai spunem că 

Pozizas CA paprnovebunza, meţi ris “E Exayaorăszos, pag. 201, rândul 23) - 

ne dă porecla Aefiu în forma românească chiar în limba grecească, când la 

pagina citată serie pe nişte rude ale lui Meliu : ză Aruijrgq ud. Rova, 

ME robs. 

Tani Melia a fost asasinat în timpul revoluţiunci greceşti (Filimon, 1V, 

pag. 116). 

No. 1$3. Mitru Mitala, armatol la Parnas, era dintrun sat Siydiţa. Nu- 

mele Alitala (Miza)a) este augmentativ Macedoromân a lui Mitu (= Mitru, 

Dumilru), şi prin urmare armatolul în chestiune a fost Român. Veză dezpre 

cl în Satas (Xp. vezâazov Tadatetâiv», pag. 175 jos), ear despre Mitu, la 

pagina 95, nota (1) din această scriere a noastră, şi despre forma ali, ală, 

la pag. 46 No. 36. | 

No. 184. Capitan Aurtu a fost împreună cu capilan Vlahe-Ghiorgachi 

protopalicar al armatolului Jani Belu sai Beb-lanu din Etolia, şi străbun 

al unui Tunasăla Ferentinu, celnic (1) bogat din Acarnania (Agrar, Bo)aw- 

piste, în "A0. Adzos, pag. 187—195, şi în special pag. 192 şi 19%). Murtu, 

cu nume românesc, camarad de arme cu Vlaho-Ghiorgachi, şi adiutant al 

armatolului român ani Belu, nu poate fi de cât Român. Vezi despre nu- 

mele Murtu la pag. 43 No. 5; despre Iani Belu la No. 151; ear despre Vfa- 

ho-Ghiorgaclii la No. 203. 

No. 185. JIvish Palasca era Suliat, fiul lui Triandafil Palasca. 'Triandafil 

Palasea era ginerele lui Chițu Boţari, tatăl lui Marcu Boţari, şi Perevos ne 

spune ('loz. z65 Xsohio, ete., vol. I, pag. 70) că el trădă pe Suliaţi şi împinse 

la trădare şi pe socrul sti. Pe de altă parte Perevos, în opul citat mai sus 

(vol. L, pag. 129), ne spune că Suliaţii Cuţu-Nica şi unu Pulu Guziu Buzbă, 

din tribul Buz-baţilor, fiind amenințate de a fi decapitate de Ali-paşa nizle 

rude ale lor cari erati zăloage în mânile satrapului, se învoiră cu el pentru 

scăparea lor ca să introducă pe ascuns în Suli oştire de a lui Ali-paşa. 

(1) Vezi detaliură interesante la No. 159. 

(1) Vezi insemnarea cuventului la pag.d1 şi 210, nola (1).
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Pouqueville aseminca spune că Puliu Guşiu Buzbă, arătând oareşi caro 
slăbiciune într'o luptă, nu mai putea se trăească în Suli nică cl nici familia 
sa pentru ocările de toate zilele ce li se fiăceati de eci-lalţi Suliaţi şi Suliate, 
şi prin urmare se decise se-i pedepsească pe toţi prin trădare, și introduse 
pe ascuns în Suli oştire de a lui Ali-paşa, pe când Suliaţii erati în luptă cu 
el (Pouqueville, Tist. de la râgânâr. vol. I, pag. 158). Ear la pag. 37 din vo- 
lumul al IV al aceluiaşi op, Pouqueville ne spune că Jfistu Palasca era fiii 
al acelui Puliu Guşiu Buzbă, care trădă Suliul. Ensă tot Pouqucville pe 
acest Puliu Guşiu îl numeşte : „le truître Pulascas, la pag. 170 din volumul 
ăntâii. Puliu Guşiu Buzbă dar se vede că cra poreclit şi Pulasea. Pe acest 
trădător Puliu Guşiu Palasca Perevos (“loropio 6 Lovin» 40; Ispas (vol. 1, 
pag. 70) îl numeşte şi Zriandafil Pulasea (Tpiawăârzohoy, Iahăozay Îsp6- 

„2Y0V). | 
Ori cum am admite, ori că Puliu Guşiu este altă persoană, ori că este 

tot acecaşi cu viandafil Pulasca, care s'ar fi numit Triandafil Puiu Guşiu 
şi poreclit Palasca, rezultă că Ifristu Palasca a fost fiul unui om însemnat 
din Suli, dar care sai de ură către compatrioţii săi săi de slăbiciune pen- 
tru a-şi scăpa nişte rude zăloage, în pericol de a fi decapitate de Ali-paşa, 
a fost trădătorul compatrioţilor săi. Zriandafil Pulasea saii Triandafil DPuliu 
Guşiu Palasca, după catastrofa Suliaţilor în urma trădării sale, fu prins de 
armatolul Gheorghe Caraiscachi şi predat lui Ali-paşa, care dădu ordin 
de-i sfărâmară ciolanele cu ciocanul spre resplata' răului ce făcu, după cum 
vom vorbi pe larg mai departe (Perevos, “lotopia z05 Xavo», etc,, vol. ], 
pag. 166—167). 

Iristu Pulasca până la 1820 trăi în insulele Ioniane, unde toţi Suliaţii se 
retraseră după ce evacuară munţii Suli la 1804. EI servi acolo subt Ruși, 
când ocupară insulele [oniane, şi căpătă gradul de maior în artilerie (Pou- 
queville, regenr. vol.'1V, p. 37 jos). Şi în Filimon, (vol. [, p. 133) găsim pe 
Iristu Palasca subseris într”o petiţiune adresată la 1814 Impăratului Rusii 
Alexandru de vre-o 32 de comandanţi de oştire, cei mai mulţi Suliaţi, prin 
care petițiune cereai a fi luaţi în serviciul militar rusesc (1). După accaslă 
dată până la 1820 numele lui J/ristu Pulusca nu se aude. In acest interval 
ensă se vede că fu silit să se împace cu Ali-paşa şi se intre în serviciul lui 
militar, poate din cauză că Ali-paşa mat avea încă în mâna sa zăloage din 
familia lui Palasca, cari eraă amenințate de moarte, şi-l puse în alternativă 
se aleagă, precum făcu şi cu alţi Suliaţi. De aceca la 1820, când Ali-paşa 
fu măzilit, JIvistu Palasca combate pentru cl în contra oştirilor împărăteşti 
fiind comandant peste un corp de o mie de soldaţi. In acest timp îşi libe- 
rase familia din mânile lui Ali-paşa şi o trimise în comuna romănească Că- 

(1) În acea peliţiune comandanții spun că şi ei şi familiile lor sânt ameninţaţi de 
a muri de foame, căcă în Turcia nu se mai pot întoarce, ear Inglejii, în armata cărora 
serviră până atunci, îi congediară ne mai având trebuință de serviciul lor.
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lăreţă de la Pind. După decapitarea lui Ali-paşa, fiind că ceci mai mulți ge- 

nerali ai lui trecură în serviciul Sultanului, trecu şi JIristu Palasca cu gradul 
săi de chiliareh, şi împreună cu generalul Ome» Prioni şi cu Alexi Nuţu, 

care până atunci servi cu mare fidelitate cauza lui Ali-paza, intrară cu 0ş- 

tirile împărăteşti în Grecia în contra insurgenților şi ajunseră aproape de 

oraşul Levadia din Beoţia, pe care-l asediară. J/ristu Palasca şi Alexi 

Nuţu (1), ca creştini, simpatizai negreşit pentru cauza revoluţionarilor Şi 

aduseră mari servicii Creştinilor. Pe când încă continua asediul, IIristu Pu- 

lasca află că Turcii carăşi îi luaseră familia din Căldreți ca zălog, şi atunci 

în loc să se devoteze mai mult 'Lurcilor pentru a nu periclita viaţa ci, el 

trecu imediat la'vevoluţionari împreună cu Alezi Nuţu, şi se puse sub stea- 

gul lui Odiseii Andruţu, şi prin curagiul şi esperienţa sa militară aduse mari 

servicii revoluțiunci şi subt Odiseii Andruţu şi ca comandant a parte mai” 

târzi. 

Odiseii „Indruţu, Ilvistu Palasca şi Alezi Nuţu se cunoşteati de mai nainle 

ca unii cari ati fost în serviciul lui Ali-paşa. Ensă Odiscă ii dispreţuia, pe 

Palasca ca fiă de trădător, care în loc se răsbune moartea tatălui săi servia 

pe acela care-l omori, car pe «Alegi Nuţu ca pe un boer, care cât timp a fost 

cu Ali-paşa nu căuta de cât interesele lui şi a-şi mânţînca poziţiunea naltă ce 

ocupa fără a gândi la liberarea Creştinilor. Odiseăi în revoluţiunea greacă 

cra unul din cci mai viteji generali, şi era comandantul tuturor trupelor re- 

voluţionare din Grecia orientală, şi avea subt el mulţi însemnați armatoli, 

şi ajunse celebru în Grecia chiar de la începutul revoluţiunci prin câteva 

lupte foarte îndrăsneţe încoronate de succes. Ensă câţi-va dascăli şi archie- 

"ci, cari n'aveaii nică o idee de r&sboaie, formaseră un guvern provizoriii 

şi începură a da ordine şi lui Odiseii, care supărându-se de aceasta merse 

în contra lor ca să-I prindă. Aceştia ca şi alţii cari se întitulaii guvern pe 

vizoriii începură a prigoni pe Odiseit ca nesupus, şi într'o zi deciseră ca să- 

ia comanda, pe care nu i-o dăduseră ci, ci renumele săi printre armatoli i 

victoriile sale, şi numiră în locul lui pe Ilristu Palasea şi pe Alexi Nuţu, pe 

cari îl trimiseră st-l inlocuească. Pe când aceştia mergeail se înlocucască 

pe Odiseii, diferite rumori se respândiseră că ei mergeaii cu dcerele se 

ucidă pe Odiseii condamnat de cei de la guvernul provizorii. Deci cum 

ajunseră în lagărul lui Odiscii şi-i cetiră decretele de numirea lor, Odisci 

adunând în jurul săi pe ostaşii sti îi întrebă pe cine vor ci de general, pe 

cl sai pe Ilristu Pulasca şi pe Alea; Nuţu; şi că într'un singur glas respun- 

seră că pe el. Atunci Odiseii zise în gura mare către ci „dacă mă ereţi pe 

mine şi aceştia aii venit să mă gonească dintre voi, pedepsiţi pe inimicii voştri şi 

pe ai mei.“ După aceste vorbe Odiseii se relrase şi se făcu o mare ochlago- 

gie printre soldaţi, cari cu strigăte de „mointe inimicilor generalului nostru, 

uciseră pe ZIristu Pulasca şi pe Alezi Nuţu (1822, Mai 95). 

41) Vezi despre Alexi Nutu la pag. 131 —132, nota (2).
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Hristu Pulasca avea de rudă pe unu Liuşia (A3055%5), care-l însoţia când 
Pulasea impreună cu Omer Vrioni intrară cu oştirile turecşti în Beoţia (Fi- 
limon, vol. IV, pag. 122. Numele Liuşia este prescurtat din Tuliusia, di- 
minutiv lui uliu (vezi la pag. 7). 

Numele pălască în dialectul Macedoromân însemnează cartuşieră, şi sc dă 
ca poreclă la zoinici. 'Tricupis €nsă (vol. IL, pag. 239, rândul 7, 34. şi pre- 
tutindeni) serie Mazhăszas. Se fie oare atunci porecla Balaşea, poreclă care 
se aude des printre Români pe lingă Balu, Bulaţu, Balăşii, Bulăşia, Beă- 
lişea, Bălăşica, Baluşea ? Noi nu credem, căci cuvântul pălască, unii îl pro- 
nunță bălască, precum şi cuvântul tufechi (puşcă) dutechi. 

Iistu Palusca era fiul lui Puliu Guşiu Buz-lă din Suli, din tribul Buz- 
baţilor, despre care spune Perevos (Iszoriz. 05 Xovhio ai Ilăpras, vol I, 
pag. 14) că veni în Sul; de la Bhzyoyopa, adecă de la satele româneşti. Nu 
încape dar nici o îndocală că J/ristu Puluscu a fost Român. | 

Pereros, de origină Român, elenizat de mult şi necunoseând limba ro- 
mână, apoi adept înfocat al clenizării cât mai curând a Românilor, n'a vrut 
se spună că Suliaţii aă fost Români, ci-i numeşte Flini pretutindeni unde 
vorbeşte de ei. Dar numai pe Suliaţi ii numeşte Llini ? Şi pe cci-lalţi Do- 
mâni pretutindeni îi numeşte [/ini. Ia cartea sa 'Iatopia z0 Xovhiav pai Ilăp- 
as de la pag. 22 până la 37 ne dă ca Zlini pe următorii căpitani Ro:nâni. 
Aceşti căpitani sânt: Luni Bucuvală, Capitan Zidru, Capitan Tocie e, Capi- 
tan Luni Cuviali, Mucri-'Tunuse, Mucri- Puliu, Bajdechi, Giuvaru, State, Cu- 
vaiscu, Blahasa, Lzeştăi, Nicu "unu, Andruţu, Cacioni, Cuciundoni, Lepe- 
nioli, ughila, Sterghiu Sturnari, Naca, Ciolac, ete. „Poate că nu ştia Perevos 
că aii fost Români,, va zice cineva. Noi răspundem că știa, precum ati ştiut 
şi ştii bine mai toţi scriitorii moderni Greci, cari a scris despre avmatoli; 
dar de ce atunci n'a spus că ai fost Pomâni? Se răspundă eci cari ai da- 
rul de a ghici. 

Câteva cuvinte încă despre Pulasca şi terminăm. Perevos spune eronat 
(Azopy. zoheuiză, vol.I, pag. Gl jos —62 sus) că Hristu Palasc cra din sa- 
tul Godeşti.. Satul Godeşti este românesc, se află pe Pind şi dădu şi cl doi 
însemnați: armatoli, pe ani Costu şi pe Iani Cutulida, despre cari vezi la 
No. 220 şi No. 924. 

No. 186. Dimitri Puliopol a fost din oraşul românese Cărpenişiii de la 
munţii Agrafa CApapoymwvăs, Xpoveip. râs "Hasigm, vol. 1, pag. 256, nola 13); 
pag. 284 şi 298, nota :1;; Pouqueville, voyage, cdiţ. I, vol. V, pag. 399 jos 
şi 400—404; Gudas, vol. VIII, pag. 444, 445). După cuprinsul citaţiunilor de 
nai sus familia lui Dimitri Puliopol a fost una din cele mai influente din Car- 
penişiii, dar prigonită de Curt-paşa (vezi nota (2) de la pag. 131—132, cra 
scăpătată în timpul copilăriei lui Dimitrie Paliopol. Acesta rămas orfan: de 
tătă în vârsta de 14 ani, fu silit să se espatrieze ca se scape de inimicii fa- 
milii sale, şi intră în trupa unui Armatol rebel, unde în puţin timp sc dis- 
tinse prin curagiii rar şi prudenţă, şi formă o trupă a sa, cu care punea
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groaza în 'Purci. „Le bruit de sa valeur volait de bouche en bouche, zice 
Pouqucville (voyage, ediţ. I, vol. V, pag. 400), şi renumele de vitejie a lui 
Puliopol ajunse aşa de mare, în cât la acecaşi pagină Puuqucville spunc: 
„Dans Ies siteles heroiques Paldopoulos serait devenu un autre These, tan- 
dis que parmi les Grees humiliâs il ne pouvait €lre qu'un chef de parli- 
sans,. “Lot la această pagină ne spune Pouqueville despre Paliopol că un 
vechii amic al tatălui săi, Cunazos, grec de rasi antică, îl smulse din cariera 
aventuroasă de armatol, ce îmbrăţoşiase, îi dădu de nevastă pe unica sa 
fiică, şi liind că era influent pe lângă Ali-paşa, reuşi a-l face carăşi primat al 
Cărpenişiului. Inimicii săi Cnsă reuşiră a scoate un firman de moartea lui 
Paliopol, şi cl fu silit carăşi se se declare rebel, și doi ani de zile a fost în 
continue lupte cu vizirul Tesalii, după cari carăşi fu recunoscut de primat 
ul Etolii. Atunci Ali-paşa, cunoseând meritele lut militare, îl luă în servi- 
ciul săi militar, şi de atunci Puliopol deveni omul lui Ali-paşa, cu care era 
de aceeaşi vârstă şi cu caresemîna atâta, în cât îi numiaiă „Menechmii pi- 
7oli„. Ceea ce-i lega pe lingă acestea era şi faptul, că şi părinţii lor erati 
amici intimi. Pe când seminati aşa de mult în fizionomie, diferiaii cu totul 
în calităţile inimei. Paliopol era viteaz, sincer şi veridic, pe când Ali-paşa 
cra fricos şi ipocrit. In toate luptele ce avu Ali-paşa cu rivalii săi Paşi Alba- 
neji Paliopul îi comanda oştirile şi-i căştiga luptele, pe când Ali-paşa, când 
se apropia momentul luptelor, îngălbenia de frică şi ruga pe Paliopol sc-i 
dea costumul-săă şi el să se îmbrace cu hainele lui Ali-paşa, şi fâcea aceasta 
ca se nu fie descoperit de inimică, mai cu seamă când cra silit se fugă. 
Aceasta o făcu de multe ori şi când era învins de Suliaţi (vezi despre toate 
acestea, pe cari le rezumăm în traducere, Pouguceville, voyage, vol. V, pag. 
400—401 şi nota (1) de la 401, ediţ. 1). Pouqueville ne spune în nota de 
mai sus că Paliopul văzând laşilatea lui Ali-paşa, de multe ori îi trecu prin 
minte se ucidă pe acest monstru şi se scape lumea de el, dar Canaros, so- 
crul săi, nu-l lăsă să-şi păteze onoarea, cu tot binele ce cra se aducă prin 
acel asasinat, 

Paliopol ajunse idolul soldaţilor lui Ali-paşa, şi acesta se gândia cum se 
scape acuma de el. Deci asasină ântâiii pe socrul lui, cu toate că-i aduse 
mari servicii, şi pregăti asasinarea şi a lui Paliopol; acesta 6nsă aflând sco- 
purile satrapului se retrase în munţii Agrafa şi îmbrăţoşie carăşi viața de 
armatol şi luptă patru ani cu oştirile lui Ali-paşa, dar ce putea se facă în 
contra atâtor oşliri el cu o mână de oameni în discordia în care erai puşi 

pe atunci Arimnatolii cei-lalţi (1)? Deci prigonit din toate părţile scăpă la 

Constantinopoli, unde puindu-se sub prolecţiunca legaţiunei Franceze, 

adresă Porții la 1812 o justificare a purlării sale şi un plan detaliat despre 
mijloacele prin cari star putea dobori Ali-paşa, al cărui mărire ameninţa 

detronarea Sultanului (Pouqueville, voyage, vol. V, pag. 402—403). 

1) Pouqueville, regen. vol. |, pag. 189, 174—5,
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Poarta asculti consiliile hii Paliopol, dar planul a fost trădat de spionii 
lui Ali-paşa şi nu reuşi, când tocmai pe la 1820 un vechii amic a lu Pa- 
“iopol, Paşo-bci, reuşi pe lângă Sullan a-l pure în aplicare luând cu el 20 
de mii de soldaţi şi mergend în contra lui Ali-paşa. Paliopol fiind atunci la 
Constantinopoli bolnav şi bătrân, pe când Paşo-hei era gata de plecare în 

„contra lui Ali-paşa, îl chemă la e] și încuragindu-l îi zise: „mor cu regret că 
nu pot se mă giisesc cu tine pe muntele Driscos (L:; Ali-paşa ar recunoaşte încă 
pe Paliopol din ructul groasi sale pusti. Pouqucville (Eist. de la râgânsr. 
vol. |, pag. 398), de la care traducem cuvintele de mai sus ale lui Paliopol, 
adaugă în nota (1) de la pagina 398 următoarele cuvinte : „Le tusil de Pa- 
Isopulos, appelă Milioni, tait d'un calibre norme; îl avait une râputation 
aușsi grande chez les Epirotes, que lâp6e de Roland parmi nos anciens 
preux. "Lot aşa cra şi sabia armatolului Condo-Iani, pe care o credită ne- 
potul săi Caciandoni (vezi la No. 47). D. Gudas (vol. VIII, pagina 444) ne 
spune că Paliopol a fost şi ia Iaşi înainte de isbucnirea revoluțiunei gre- 
ceşti, şi că acolo găsi pe un compatriot al' săi numit Tanase Furlidu, tu- 
fecciăi „de profesiune, care îi dădu ospilalitate şi ajutor, şi că muri în Iaşi 
resturnat de o trăsură. Pouquerville zice că Paliopol muri puţine zile după 
întrevederea cc avu cu Paşo-bei, dar nu spune unde. | 

Despre faptele militare ale lui Paliopol, atât în serviciul lui Ali-paşa cât 
şi ca armatol, vorbeşte des Pouqucville în scrierile sale. (Veză între altele, 
paginile: 93, 93, 94, 135, 136, 169, 1745, 189, 250,396, 397, 398, 399, 
în vol. I din Hist. de la regânration de la Grăce, a treta ediţie). 

Trecem acuma la probele despre romanitatea lui Paliopol. El era din Cir- 
penişiii. Despre Cărpenişiii cată ce ne spune Pouqucville (voyage, vol. IV, 
cdi. II, pag. 24): „Carpenitee, bourgade de six cents familles calagites et 
albanaises mahometanes,. Ear la pag. 21, nota (9), linia ântâta cetim: „Ca- 
dastre du canton de Carpenision ou Carpenitz8,. Identitatea numelor Carpe- 
nision şi Carpenitze este indispensabil se o constatăm, căci Pougueville. la 
pag. 21, nota (2) ne dă oraşul Curpânitză de la pag. 21. cu numele Casprui- 
siou, şi ni-l dă locuit de 1000 de familii cu adaosul în parentez : (moiti€ 
Grees et 'Tures), pe când la pagina 24 pe Carpenision ni-l dă cu numele 
Carpeniteă spuind că este locuit de 600 de familii Româneşti şi Albanezeşti 
mahometane, Este acelaşi oraş, cel mai mare din toată provincia Că-peni- 
şiului. Acel moiti€ Grecs et 'Tures a lui Pouqueville din cele 1000 de familii 
ce ne dă la pag. 21, nota (2), care este în contrazicere cu cele 600 de fa- 

„milii de la pag. 24, nu poate însemna alta cova de cât că jumătate stint Creş- 
tini, jumătate Turci. Alvanejii mahometanii, despre cari vorbeşte Ponqueville 
la pag. 24, sânt Fărgeroți tureiţi de mult, altfel Românii din Cărpenişiii tre- 

„buia se facă una din doauă, ori se nu priimească în oraşul lor "Turci, ori se 
părăsească oraşul. Aşa ati făcut totdauna Românii în ori-ce provincie tur- 

(1) Este lingă Ianina, capitala lui Ali-paşa,
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cească. Provincia întreagă a Cirpenişiului afară de câteva sate grecizate 

deja este locuită şi astăzi numai de Români, şi cetitorul necrezător n'are de 

cât se deschidă volumul citat mai sus al cărţii lui Pouqucville la pag. 21, 

22, 93, 21, şi celind numele româneşti ale satelor se va încredința despre 

ceea ce spunem, precum şi despre provincia Agrafa, a cării nume de sate 

le poate ceti la pag. 17 şi 18. Un Cărpenişian dar creştin nu poate fi de cât 

Român, dacă am admite că cei turciţi nu mai sânt Români de sânge. Dar 
dacă Dimitrie Paliopol Cărpenişiunul a fost Român, de ce se poreclia Ilz- 

hatdzobhos, adecă fiul lui Ilohads (= vechii)? Mai ântâtă observim că 

numele Ilz)zz5ohos nu se pronunţă de Greci Paleopulos, ci Paliopulos, şi 

Grecii moderni n'ati poreclă llz)a:ds (pronunţă paleos), ci Ilas, şi de la 

los profesorii Greci fac pe Ilmupizovhos, pe care ci şi cci cari vor să eleni- 

zeze îl pronunţă Ildprizenhos, dar îl serii sai mai bine îl tipărese Ilodars- 

zav)os. Prin urmare Ilzhatizovhos este Ilnhpizavhos, adecă Paliopulos. 

Dacă pronunţiim numele cum îl pronunță Grecii, adecă 'Paliopulos, şi scoa- 

tem terminația z0v)os, ne rimâne numele simplu Palio, care este una din 
doauă, saii grecescul zxhpo (vechii), saii macedoromânescul palii, care 

este paiii în dialectul din România. Profesorii Greci, cari ai mania de 
„a cleniza numele româneşti ale elevilor Români, prefac porecla Ţupu 

în 'Țapopulos Tazzsze»hos (Tricupis, II, pag. 78), porecla Pişca în Pişcopu- 

los Iozszcodos (Filimon, |, pag. 341), porecla Tara în 'Țaropulos Lozgd- 

=05)0s (Satas, Tovprorp. “E))ăs, pag. 577, nota), porecla Ţiru (= ciur în 

dial. macedor.) in Țiropulos Torpezovhos (Filimon, Î, pag. 414), porecla Pu- 

cur în Bucuropulos Mzovzowr6zovhos (Pozizos, pag. 239), porecla Mămăligă 

în Mamalinghidis Mapadrpziqe (Passov, pagina 102, cântecul GAXX, ver- 

sul 5), ete., ete. Aceste nume terminate şi aschimonosite astfel în z0»0s, 

Românii pentru motive de decenţă dictată de coincidenţă supărăcioasă pen- 

tru urechile lor caută cu toate chipurile să le evite, şi când n'aii încotro 

apoi le pronunţă plu în loc de pulos, şi zice Lazoplu, Pulioplu, ele. şi scapă 

de cacofonie. Ce s'a întemplat dar cu formarea poreclei Paliopulos ? tatăl 

lui Dimitrie Puliopol se numia Joan Putiu, adecă loan Puiu, şi profesorul ii 

schimbă numele în Paliopulos, precum alţii schimbară pe Ţupu în Ţupo- 
pulos, şi Paliu prefăcut în Patiopulos s'a pronunţat Paliopulos (Ilz)qzovhos) 

şi s'a scris de cărturari Ilahz:6zovhos şi pronunţat Paleopulos de cei cari 

nu înțeleg bine limba greacă modernă. "Ap:szorsh1s Brhzogizys, care a seris 

în limba poporului grecesc, şi care este pentru Greci un alt Alezaudri al 

României, într'o notiţă ce ne dă despre Paliopol în cartea sa Ropă Pp55%7q, 

pag. 153, zice: „Ilohmezovhos î Ilahozovhos,, adecă „Paleopules saii Palio- 

pulos„. Porecla Paliu (=puiu) o poartă şi o familie din comuna româ- 

nească Săracu de pe Pind, şi un doctor în medicină din această familie, ac- 

tualminte medic la Proveza din Epir, se numeşte şi se subserie Leonidu 

Puliu (Acosiâas Ilăd:6s). Domnul Doctor Paliu, care poartă numele gre-: 

cese de botez Azwyi?as, dacă şi-ar fi greeizat şi porecla în Ilahz6zc5)5s
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sau Ilo)pezoohos, era se ne dea şi D-sa mult de lucru ca să-l demonstrăm 
cu probe din cărţi tipărite că este Român, cu toate că la 1880 trecând prin 
Preveza am făcut cunoştinţă cu D-sa şi am vorbit şi discutat despre multe 
lucruri în dialectul nostru macedoromân. 

Dimitrie Paliopol dar a fost Român, şi porecla lui nu este de la grecescul 
aus = vecii, de unde să se fi făcut [Iad %6z056s, după cum arătăm aiu- 
rea dând probe nu din cărţi tipărite, ci din informaţiunile ce am câpttat 
din faţa locului chiar de la rude. 

Dar Cunacos (Ravoţăs), socrul lui Paliopol, a fost el grec de rasă antică, 
după cum spune Pouqueville în citaţiunea ce am dat mai sus? Prin grec de 
rasă antică sar înţelege un grec coboritor de la un Elin din timpurile lui 
Pericles saă în fine şi din epoca post-clasică a Grecilor antici. Ensă cuvân- 
tul Canavos (Kavafs) din nenorocire pentru Canaveşti nu este elinesc. Apoi 
Pouqueville nu ne spune cum o poreclă Ravziăş, care n'are nimica grecesc, 
poate arăta că cel ce o poartă este Flin. Negreşit că Pouqueville, dând 
peste acest nume, a gândit la acel Kavofăs, care la intrarea Cruciaţilor în 
Constantinopoli (1204) a fost ales şi proclamat de populațiunea din capitală 
împărat fără voia lui al imperiului Bizantin, dar foarte iute depus (vezi în 
Nairas Xomărns, pag. 744 şi 746 (1), edijiunea Bonn). Dar nu ştim ce 
probe ati fâcut pe Ponqucville se creadă pe Anagnosti Kavyazbs, socrul lui 
Paliopol, din Cărpenişiă, ca descendent al acelui efemer împărat, şi a ne 
da şi pe modernul Kavwzzăs ca grec de rasă antică. In listele ce posedăm de 
numele ce poartă actualminte Românii din peninsula Balcanică găsim des 
numele sai mai bine porecla de Kavzgis în formele Cănăr, Sedinăv şi Scă- 
mita (2) (pentru bărbaţi), şi Cănâca (pentru femei). Dacă dar ne-am lua: 
după Pouqueville, ar trebui ca unde găsim poreclele Cănav, Seine, Cănăvu, 
Cănăre, Scănve, Seinări,. se zîcem că cei ce le poartă sânt descendenţi ai 
efemerului împărat Bizantin Navafăs, ceea ce nu se poate, căci sânt mulţi 
şi în multe comune cei ce le poartă. 'Trebue însă se fie unii din ei adevă- 
raţii descendenţi ai vechiului Cunaros, dar cari? Porecla Kavafăs este trans- 
crierea în greceşte a lui Cănăv sai Sednâv, care se făcu şi Kovaţis ş şi Spa 
vapijs de Greci, nume purtat de mulţi Români. Cuvântul negreşit este la- 
tinesc, şi se află in feminin canaba şi la plural canabae cu însemnarea de: 
corporaţiine, sat, cătun pentru Romanit aşezaţi în ţările cucerite de ei în 
afară din Italia, şi aceste cătune provizorii erai locuite de regulă la înce- 
put de legionarii Romani. Cunabeuses se numiată locuitorii acestor cătune. 

  

(1) Nervizay stă hrefitrreze Neabhpu ST TĂT ate, Rrvafiy st : 
Gty Xaowa. Ear la pag. 746:,., Reavaă zi 
peri? deget mă mohzurut, La pagina 747 se spune că Nicolae Canavos era de familie 
nobilă, 

(2) In lista de la Călivele lui Bardă-Alezi de lângă oraşul Dzzzn: din Macedonia 
găsim familia lui Gheorghe Scănăca, ear în alte liste găsim formele cele-lalte, pe lingă 
cari şi Scăndei şi Cănări, de unde transcrierea in grecește uzata, Rravafiis, 

a) 3 sic pazita ppinv- 
. 

ză Tes pie ara dz ra “pour,
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Românii pentru a arăta un locuitor de nişte astfel de cătune fac de multe 

ori porecla Cătuna (1), ear cci trăitori printre Greci, cari numesc cătunul 

sati cătunele 4x)bia, ati adoptat cuvântul călive în loc de cătun, şi de aceea 

ci formează porecla Călica (Kz)bzas). Tot aşa ati făcut şi legionarii Ro- 

mâni în timpuri mai vechi formând porecla Cănăv şi Scănăv, Scăniva, Scă- 

ncve, Scănăvi, pentru un locuitor de canaba sati canabae, şi de aci sânt 

poreclele de Navyogs şi Xzovyogs, cari arată Romani sai Români, şi nici o 

dată alt neam. Prin urmare Kavyzgâs din Cărpenişiii, socrul lui Paliu 

(=paiu) zis şi Paliopol, nu poate fi de cât Român şi nici de cum grec de 
rasă antică, cum a crezut Pouqucville. (Vezi despre însemnările cuvântului 

canuba, canabae, în Dr. Iulius Jung, Romer und Romanen, Innsbruck, 1877, 

pag. 77, 78, 79, 50). 

Românii numiaiă câăfinele şi cănabele lor şi cu numele castre. Despre cas- 
tre şi despre Românii din Albania cum la început se numiaă "A p2ovizae 

şi cum prin "Apăoizar se înțelegcaii numai Români, ear nu Albaneji, vezi 

la No. 1£9 şi 949, şi nota (1) de la pag. 227—928. 

Dar să ne întoarcem la Anagnosti Kayzgăz. După esplicările ce am dat 

în acest No., hayas a fost Român şi din porecla sa şi din numele ora- 

şului Cărpenişiă, de unde era, şi din încuserirea cu capitan Dimitrie Pu- 

liu, care a fost Român, pentru că am spus şi ajurea şi repetiim şi aici 

că Românii nu se incuserese cu alte neamuri. Deci Kovazbs n'a fost grec de 

rasă antică, precum n'a fost grec nici Ko)ogds, secretarul lui Ali-paşa, din 

oraşul românesc „minciu, zis de Greci MEziszov (Metzovo). 

SE nu se confunde porecla hzyzsbs (Cănăv) cu Rovy42qs (Cunâvi); căci 

cunări la Macedoromâni însemnează jder, pe când Căndv şi Scănăv are 

sensul ce l-am arătat mai sus. Un tânăr Macedoromân din părțile Cărpe- 

nişului, necunoscend sensul cuventului latinesc canaba, canabae la Romani, 
precum nică cele relative la efemerul împărat al Constantinopolei Kovagăs, 

ne-a scris că Anagnosti hanavds, socrul lui Căpitan Dimitrie Paliu, poate 

că nn se numia Canavos, ci Cunăsi, şi că poate în scoală profesorul i-ar fi 

schimbat numele din Kowzâns în Kovaţ 205 după numele împăratului sus 
menţionat, şi că poato Kayzgăs sati Rowz?rs era din satul Cunăcri (plural) 

de pe munţii de la Agrafa. Se poate şi aceasta, dar not după esplicările de 

nai sus și după informaţiunile personale ce avem nu credem. Cu toate 

acestea se vedem. In adevăr pe munţii de la Agrafa din Tesalia occiden- 

tală se găseşte un sat cu numele Cundei, aproape de care se află un altul 

numit Vulpi la plural, despre care Pouqueville eronat crede că este un ve- 

chit oraş grecesc, care se numia "0224 în antichitate (2). Şi astăzi când se 

vorbeşte despre satele Cunăvi şi Vulpi se zice: la Cunări, la Vulpi, adecă: 

4 

(1) Vezi această poreclă la .No. 27£, 

(2) Atună cine din *0izn, l-a făcut Vulpe? Xegreşit că Grecii nu, căci ei nu ştiii 
ce este Vulpe în româneşte.



262 1, CAĂRAGIANI 

la satele unde sint multele cunăei, multele vulpi. Cunăoi (fem. singular) la 

Macedorormâni, am spus, se numeşte jderul, adecă un fel de nerăstirică mare 

şi lungă, cu părul ca acel al blănilor de samur, şi care trăeşte prin pădu- 

rile de brad mai cu seamă. Satul Cundzi ni-l dă Pougueville în forma Co- 

niavi [Pougqueville, voyage, vol. 1V, cdiţ. II, pag. 19, nota (2)] lingă satele 

Mucea (Moiicha), Vracha, Frăughişte,. Seliţu, Cliţu, Coclii şi vechia Cătuna 

(Palaeo-Cutouna), despre care la nota (3) din citata pagină Pouqueville 

zice: „Par la dânominalion de Cutouna les Valaques dâsignent les ruines 

des anciennes villes, comme les Grecs le font sous celle de Palaev-Castron ,. 

Ear despre satul Pulpi, cuprinzând numai 30 de familii, ne vorbeşte Pou- 

queville la pag. 18, la rândul al 13-lea din notă, şi la pag. 19 din text diu 

citatul op şi volum de mai sus. La pag. 18 în notă pe lângă satul Vali ve- 
dem Vechia Cătună (Palco-Catouna) cu 10 familii şi Cunăsi (Coniari) cu G 
familii, negreşit Fărşeroteşti; car la pag. 19 în text vedem comuna Ghiâ- 
leşti aproape de satul Vulpi. "Poate aceste sate sânt româneşti. Canaros deci 
ar însemna; „cel din satul Cunui,, precum un alt căpitan originar din 
satul Vulpi, anume Costa Vulpiotis, însemnează : Costa din satul Vulpă (Tri- 
cupis, vol. III, pag. 194; Filimon, vol.IV, pag. 147, unde Costa Vulpioti este 
menţionat cu alţi armatoli Români, Gogu Bacsla, Tragudăra, cte.). Pe când 
porecla Cunaszos ar fi în loc de Cunacos, adecă din satul Cunăzi, cuvent 
care se aude şi Cinăei, precum şi Cantu-Cusinos, însemnează : Canta din 
Cosina (vezi la pag. 4$, No. 3), porecla Cunavi (în singular) însemnează ani- 
malul înţeles subt acest cuvânt, şi cu această poreclă găsim în Lambride 
(vol. I, pag. 55, rândul 30) un călugăr Român Ghenadie Cunăvea (Pewyiâtas & 
Kooy&frs) din satul românesc: zechiul Săracu (dat de D. Lambride în gre 
ceşte Ilo)ato/wpioy Xvgpi:nws). Că acest din urmă sat este romănesc, vezi tot 
în Lambride, vol. II, pag. 6, rândurile 13—16, unde ca la toate satele ro- 
mâneşti D. Doctor Lambride, ca se facă pe Români se creadă că s'aă dus 
Românii, adecă că sai grecizat, şi se-şi ia nădejdea Românii, spune şi 
despre vechiul Săracu, precum şi despre comunele Săracu, Călăreţii, Pros- 
golie, Măciucă, ete., că d'abia se mai aude dialectul Cuforlahie pe la câte 
vre-o femce, pe când cei ce se interesează despre neamul romănese din pe- 
ninsula Balcanică şi ingrijesc ca se nu fie grecizat, ci se rămâie cu limba 

lui romănească, precum a fost de secoli, ştii tocmai contrariul de ceea ce 
vrea să ne facă să credem D. Doctor Lambride. Dar aici nu este vorba de 
aceasta şi trecem la chestiunea ce ne preocupă. 

Şi Ghenadie Kovysfqs şi Anagnosti Koyz2dş aii fost Români, lucru foarte 

bine cunoscut de Românii de la Pind şi de la Agrafa. Noi ştim că Ana- 

gnosti Canavos a fost din Cărpenişiii, că era om însemnat şi că poate a fost 

din familia vechie a lui Kayazos, precum sânt şi alţi mulţi, Ensă cari se nu- 
mesc greceşle Xavoţis. Dar cum atunci Pouqueville a scris că Anagnosti 
Canavos era grec de rasă anlică? A scris precum a scris şi despre Gheor- 

> ghe Dracu şi Capitan Nicola Sturnari din' Aspropotam, Români neaoşi,
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că ai fost Dorieui; precum a scris şi despre Capitan Seilţu Dimu şi des- 
pre Tanase Diacu din Muguniţa de la Parnas, că aii fost de rasă Dorică; 

precum a seris şi despre Gheorghe Turturi, unchiul lui Coleti din Săracu de 
la Pind, că cra Elia. Pouqucville ne-a spus că comuna Câlăreţii (Cala- 
viles cun o numeste cl) este romănească (vezi la pag. 71); ne-a spus în 

Ulist. de la râgâner. (vol. II, pag. 403) că Gheorghe Turturi era primatul 

Călăreţenilor ; ear în vol. IV, pag. 365 tot din citatul op, după ce reproduce 
niște cuvinte patriolice ca zise de Gheorghe 'Turturi, adăugă de la sine cu- 
vintele : „Ainsi parlait un Grec enfant du Pinde,. Pouqueville era entusiast 

pentru liberarea Greciei, şi pe toți cari lucraă pentru acest scop îi numi 

Greci, pe unii fiind că poale îi credea că stint de neam grecesc, dar pe 

alţii chiar şliind că eraă Români, precum se vede clar din cele de mai sus 
dexpre Gheorghe Zurturi; de aceea nu trebue se ne mirăm că şi pe Cuna- 

ros din Cărpenişiui, l-a făcut grec de rusă antică. 
Dimitrie Puliopol dar din Ciărpenişiii şi Anegnosti Cunacos ati lost. şi ci 

Români. 
N.B. Completările notelor (1) de la pag. 927—928 şi (1) de la pag. 233, 

anunțate pentru acest număr 1S6, se se caute la No. 189 şi 249. 

No. 187. Velestintiul Riga. In toate biografiile publicate până acuma des- 

pre acest bărbat insemnat nu găsim alta în ceea ce priveşte origina sa de 
cât că era din Velestin, sat în Tesalia lângă oraşul Volos. Cum se numiaii 
părinţii să, cum se numia el din botez, deşpre acestea nimeni n'a putut se 

spună nimica, afară numai de unu Brecăet, fost consul francez în Triest, 

după care, ne spune Gudas (ÎI, pag. 110), Diga se numia «Întonie cu nu- 

mele de botez, ear porecla Riga era numele de familie. Jiga se subscria în 

areceşte: „"Prrpas Bahzozwîs,, adecă Riga Veleştinliul, sai Riga din Ve- 

leştin, car cărturarii Greci îl prefăcură în: „Pas 6 Pepaios,, adecă „Riga 
de la Pere, fiind că Veleştinul se numia în antichitate Pepai. Riga Veleştin- 

liul este o figură măreaţă în istoria independenţei greceşti, pentru că el ân- 

tâiă concepu idea unei ligi a tuturor armatolilor ca se lupte cu toţii îm- 

preună pentru scuturarea jugului Lurcesc, pentru că cl făcu şi respăndi un 

fel de marseillaise printre populaţiunile creştine de subt jugul turcesc, care 

muvseillaise este o capo-doperă în ceea ce priveşte puterea ce a avut dea 

surescita inimile la răscoală, şi pentru că el, de şi n'a reuşit din cauză ci 
planul să a fost trădat, ensă a dat idea, pe care aii realizat-o mai lărziă 

cci cari sati inspirat de la cl. 

C. Jos. Jireăel: (Geschichte der Bulgaren, pag. 121) ne spune următoa- 

rele despre Veleştin : „Im Vertrage des Alexios Ill mit den Venetianern 1199 

wird neben Blachien (Thessalien) und Demetrias eine „provincia Belegezi- 

tiae, genannt; ebenso bei der Reichstheilung 1204. Noch heute ist dort 

cine Stadt Velestino „. Domnul Jireăek prin cele citate mai sus şi prin altele 
vroeşte se arăte că Veleştinul a fost o colonie slavonă, şi că în "Tesalia pe
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munţii golfului Pagasaic locui un popor slavon numit Pelesiăi su Velegos- 
tizi (Baheretijra:) şi că a fost acolo o provincie: numită Beata, 

Provincii şi triburi cu numele de mai sus aii fost prin acele locuri, ânsă 
oamenii din acele triburi şi provincii de pe munţii de deasupra golfului Pa- 
gasaic, adecă din Magnesia, care se zice Ziăgori de Români şi Zaopă de 
Greci, precum şi toţi cei din şira muntelui care începe de la nord şi ajunge 
prin Olimp până la portul Volos, se ziecati Vlahi şi țara lor cra numită de 
Greci: Bhayia î Gsvrâpo =—a doaua Vlahie, pe lingă Msâ)q Bioyia, din 'Te- 
salia (vezi L. Heuzey, Mission archâol. de la Macddoine, pag. 451). Slavonii 
D-lui Jireăek dar ai fost Români trăiţi mult timp unii din ci împreună cu 
Slavii din Moesia şi Tracia şi apoi emigraţi în spre sud şi aşezali în toată 
Grecia, pe la munţi şi dealuri (1). Bătrânii Români spun că locuitorii Ve- 
leştinului vorbiaii romăneşte, şi astăzi chiar după grecizarea unei părți din- 
tr'Enşii restul vorbeşte romăneşte. Apoi în Veleştin pe lângă cei indigeni 
sunt aşezate stabil multe familii româneşti din alte sate romăneşti, şi earna 
Veleştinul este plin de familii de' Români din cei cari emigrează earna de 
la munţi la câmp pentru ernarea vitelor lor. Locuitorii comunei romăneşti 
Băeasa de pe Pind şi mulţi din Perivoli, emigrând carna, totdauna se du- 
ceai în Veleştin, şi mulle familii ati şi astăzi casele lor în Veleştin şi se sta- 
biliră aci definitiv. 

Dintre familiile vechi din Băcasa cari de mult se stabiliră în Veleştin a 
fost şi una care purta porecla de Truşină, şi din această familie era Riga 
Veleştinliul. Parte din această familie cmigră în oraşul A mbelachia de lângă 
Veleştin, ear parte rămase în Veleştin. Familia lui Riga din Veleştin a fost 
ctobănească şi se ocupa cu creşterea vitelor, şi Riga, după cum am aflat de 
la bătrâni Băeşaţi şi Perivoliaţi, cari emigrează încă şi astăzi earna în Ve- 
leştin şi în câmpiile de lingă Veleştin, a păscut mulţi ani capre ca cioban, 
şi tărziă se puse se înveţe carte, şi se poreclia Riza sati aiza şi Riga 
şi Ibu. 

Pougueville (Hist. de la râgenr. de la Grece, vol. Il, pag. 137) vorbind 
despre un frate a lui Riga Veleştinliul zice : „Un frere du Pindare moderne 
de la Thessalie, Yoes Rigas venait, dit-on, d'aborder dans PEtolic, 6t les 
hymnes de la libertă retentissait au milicu du mont Oeta et de la Doride., 
Pindarul modern este Riga Veleştinliul. Numele Yoes al fratelui lui Riga 
este Ibu, nume care se aude printre Români şi ca poreclă şi ca nume de 
botez. Intre numele locuitorilor din comuna romăncască Aolovişte (vezi 
pag. 102, No. 54 şi nota 95 de la pag. 103) găsim şi pe acela a lui Ibru 
IHristu, Ibru care se aude şi Ibu (2). Bătrenii Români spun că familia lui 

(1) Vezi detaliuri şi la pag. 164—167 de la No. 90, veză şi la Maniaţi Xo. 189. „(2) Pe lângă numele Iu şi Ibru găsim des la Macedoromâni şi pe acela de Jore, Jivu, Jira (vezi No. 98, 99, 100 de la pag. 8; pag. 100, No.57; pag. 102, No. 54, 55 şi nota (25) de la pag. 103. Numele Jiru care se aude şi iru poate fi latinescul Vibius, pronunţat Tibiu ăntâiiă, apoi Jibiu şi Jiriu şi Jivu. Românii din România aă făcut din
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Riga cra originară din Băcasă, că de mult emigră de acolo şi că unii din 

membrii că remaseră în Velestin, alţii se duseră în oraşul Ambelachia, şi că tra- 

tele lui Riga se numia Sterghiu Riga sai Riza şi avea porecla 1bu şi rugină. 

Cuvântul truşin la Macedoromâni însemnează frânghie de căprină, adecă 

de păr decapră, şi se dă ca poreclă la ciobani de capre spre batjocură (1). Şi 

curios Jucru ! informaţiunile noastre de la Români bătrâni se acoardă cu 
cele ce găsin scrise în istoriografii Greci moderni ai revoluţiunei greceşti. 

Filimon ne dă pe bu Riga cu numele "Ilgeo “Pisa ca din comuna Ambela- 
chăa din “Tesalia (Filimon, III, pag. 330; 1V, pag. 189). Pe acest Iu iga, 

Npi,ozos Botăvstos (“lozoria zâv zază, riy E), izovăozasty EAatparsây val pat 
76, pag. 179) ni-l dă cu numele *Aczâptos "lzos, 0z55x)ds E "Apzehaziwy, 

adecă zisterie Ibu, Tesalian din Ambelachia. *Acrâptoş esle elenizarea romă- 
nescului Sterghău, pe care Grecii îl fac şi Xztptos şi Stprpos. Familia lui Ster- 
ghiu Ibu saă o ramură a ci o găsim în Ambelachia şi pe la 1706. Un erudit. 
din această familie se numeşte Ibu Zruşină prefăcut în "Iâos Apdotvos, com- 

patriot cu un altul aseminea învăţat numit Zisi Gacră (fions Kăfpas), des- 

pre cari vezi în Masbzia» K. Ilzpaviza, Xiefiaoua, pag. 86). Pe Kăapus Gu- 

das (I, 168 şi 321) îl serie şi Kâzowpas, ceea ce in grecește însemnează rac; 

nsă /i54s este nume escluziv macedoromân, şi atunci şi Nzpas nu este 

Ră&pas (= rac), ci Gavră (= gaură). Porecla rugină alţii o elenizară 
prefăcendu-o în Agoziyns (vezi la pag. 113). Vezi şi No. 214. 

Din toate acestea reese că fratele lui Riga Veleştinliul, Jbu Riga, se nu- 

mia Sferghiu şi era poreclit bu, şi familia lor purta porecla de Riga şi de 
Truşină, Prin urmare Sterghiu Ibu Riga 'Truşină a fost Român; ar fi dar o 

minune ca fratele săi, care se subseria Riga Veleştinliul, se fie alta ceva 

de cât Român şi cl. 

Riga dar Veleștinliul, vestitul între Grecii moderni, “Piras 6 zpoios, a 

Vibius pe Jijie. Vezi numele Vibius în Meuzey (Mission arehâologique de la Macc- 

doine, vol. I, pag. 45). Cum de la Vibius se lepădă i şi se făcu Jiru, ear nu Jiviu, sa 

vede şi la numele Macedoromân Velu, Velo, de la Velleius, care se aude şi Velu şi 

Veliu. La pag. 10t nota Ao. 49 vorbind despre Veliu emitem opiniunea că poate fi de 

la Beliu, care prin scolile greceşti se preface în Veliu (Bf62), dar este mai apropiat 

de Velleius. Vezi numele Velo, Veliu la Xo. 119,.120 de la pag. 103, ear-pe Velleius 

in Heuzey (Alission archtol. de la Macedoine, vol. 1, pag. 72). De la Velu şi Veliu Ro- 

mânii fac diminutive Vecu şi Veleu, de unde apoi augmentative Velcontu, Pelcuniu, 

Velcăn, ete. In Satas (Lovgzorg. “Eris, pag. 206) cetim că un primat din Arahova din 

Laconia se nuinia Dimea Velcunu = Arpfrzs lshzpzos. Rahova cu forma Arahova în- 

semnează că era locuită de Români (1619). Pouqueville a seris pe Iu saă Ivu, fa- 

tele lui Riga, cu Y (Yves), pentru că in forma Icu Românii pronunţă şi Liru saii Jiu, 

pe când în forma bu se aude j la diminutivul Jibez, Jiabec. Jabechi. Numele Ibu este 

des la Români. Intr'o listă dintr'un cătun Fărşerotese de lingă Dtzio:4 din Macedonia 

pe lingă alte fantilii găsim şi pe aceea a lui Colea Ibo (—1bu). Vezi Joru la No. 188 

la Românii $/achioţi. 

(1) Adecă sânt aşa de săraci, în cât n'aii brâiii roş ca să se incingă, şi se incing 
cu trugină.
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fost Român. Aiurea intrăm în multe detaliuri dând numele familiilor înru- 
dite cu Riga Veleştinliul şi rolul ce a jucat acest mare om al Grecii moderne. 

„ (Yezi provizorii despre Riga, Fauriel, vol. II, pag. 15-- 19 scurta biografic, 
şi pag. 20 —29 marșul lui Riga în greceşte cu traducerea franceză). Ziga 
trecând prin “Triest cu nişte proclamaliuni revoluţionare pentru Creştinii 
din Turcia, tu prins de guvernul Austriac şi predat Turcilor, cari-l uci- 
seră în Belgrad aruncându-i corpul lui şi al tovarăşilor lui în Dunăre. Turcii 
spănzurară unul căte unul pe tovarăşii lui Riga. Când veni şi rândul lui, 
Riga printrun ghiont puternic trănti jos mort pe găde, şi a trebuit să-l îmm- 
puște, căci a fost imposibil s&-l spenzure. Riga, pe când espira, zise în limba 
turcă următoarele cuvinte către Turci: „aşa mor giganți; că am semănat, 
vin alţii să secere,. Vezi biografia lui Riga şi în Gudas (vol. II, pag. 109— 
144), Lui Riga i sa ridicat o statuă uriazie la Atena, aşezată inaintea Uni- 
versităţii. Această stutuă este în mâna stângă; car la mâna dreaptă este o 
altă de aceleaşi dimensiuni a palriarehului Grigorie, spânzurat de "Turci la 
începutul revoluțiunci greceşti. Amăndoauă aceste statue le comandă cu 
spezele sale un Român bogat din Cuir al Egiptului, numit Averof, originar 
din comuna romănească „Aminciu (Metzovo) de pe Pind (Gudas, vol. II, 
pag. 144). Despre alte donaţiuni ale D-lui Averof vezi la pag. 115—116 
din această seriere asupra Suliuţilor; veză şi No. 255. Veză de numele Are- 

„rof la pag. 94, nota (26). 
D. Arerof oferi prințului creditar actual al tronului Grecii, cu ocaziunca 

serbării majoratului săă, 100,000 de franci ca să dispuni de că cum vrooşte. 
Puțin timp după serbare mai oferi aceluajaşi prinţ ereditar 600,000 de 
franci, cu cari se va zidi la Atena o scoală militară. Nu incape îndoeală că 
după zidirea localului va trebui se dăruească încă o sumă cu mult mai mare - 
pentru lefurile profesorilor, ete. Numai Macedoromânii sânt capabili de 

aseminea sacrificii, dar crescuţi în ideile greceşti le fac pentru grecism, şi 
poporul Român, care acuma luptă pentru limbă şi naţionalitate, auzind de 
aceste sacrificii făcute pentru alţi, car nu pentru el, si-aduce aminte de ver- 
surile greceşti : 

Tpo' 1) hbzabs aipes = mănîncă lupul şi se bucură 
K” 1 darts uapaiwst == şi epurele se întristează si se vestejeşte. i ŞI Ş Jeş 

No. 188. Lachioţii şi Șfachioţii. In insula Creta sânt nişte munţi, cei nai 

mari din insulă, cari se numese munţii Albi Qsvză pa) din cauza zăpezii 

perpetue de pe vârturile lor cele mai nalte; se zic aseminea şi munţii Șfa- 
chioților. In fundurile acestor munţi loculesc doauă popoare pastorale nu- 
mite Şfachioţii şi Lachioţii. Elisâe Reclus (Nouvelle gcographie universelle, 
Paris, 1876, vol. I, pag. 135; veză la pag. 136 configuraţiunea manţilor 4103) 

zice: „On designe aussi les monts Blanes sous le nom de monts Sphakiotes, 

î cause des populations doriennes, restces pures de tout mtlange, qui s' y sont 

cantonnces conune dans une citadelle..... Pendant la guerre de Pind6-
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pendence (greeque), les Tures essaytrent vainement de forcer celte porte 

de la grande citadelle des monts,. Din toate populaţiunile din insulă, cei. 

cari sânt familiarizați câtuşi de puţin cu istoria Cretei ştii, sati, dacă nu 

şliii, afle că Laclioță si Șfachioţii simt cei mai viteji, şi de când sc allă age- 

zaţi în Creta nici o dată n'ati fost supuşi nică unei puteri din câte se strecu- 

vară în această insulă muult încercată, Șfuchăoţii şi Laclioţă ati format tot- 

dauna stat în stat, şi singuri din insulă avură armatolii saii capitanute în- 

locmai ca Românii de la Pind şi de aiurea, ca Sutiaţă şi ca Maniaţă din 

Laconia. Ei ai fost totdauna reprezentanţii armelor în Creta, şi ori ce miş- 

care militară s'a făcut în decursul sceulilor de când se aşezară acolo o 

începură, o conduseră şi o sfărşiră ci puindu-se totdauna în fruntea celor- 

alte populațiuni. Ca se rezumăm în puţine cuvinte valoarea lor militară, 

spunem : see aii fost Suliaţă în Epir, aceasta aii fost Lachioţii şi Şfachioţii în 

Creta „. 

Blisce Declus zice, cum am văzut mai sus, că stint Dorieni, rămaşi curați 

de ori ce amestec. Mă tem ca aceşti Dorieni se nu casi Români, ca şi Do- 

vieniă lui Pouqueville, de câte ori vorbia despre Fărşeroţii din Cărpenișii, 

din muntele Arin de la Parnas şi de aiurea. 

La Atena se publică în 1868 o epopee în limba greacă, în care se cântă 

vitejiile Şfachioţilor şi Lrchăoţilor, de un poet numit Antoniu Joan „Antoniade. 

Cartea îu prezentată la un concurs poetic şi [u mult lăudată. Ea se întitu- 

lcază : „Kprjerjts, feat 6 Aaznbsns Apdzos za sijs Npiznis ot "Opawei, “Enos. 

“Yad Avcowiod "lo. Avroowdâon, aa9rpatod îv Megane, "IE "Adijyas, 1568. 

Adecă: „Critiis, saă Dracu Lachiotul şi muntenii din Greta, Fpos. De Anto- 

niu Joan Antoniade, profesor la Pireii. Atena, 1568,. 

D. Antoniade ne spune la finele cărţii (pag. 371, versul 19) că este din 

Creta, car la pag. £, rândul 1 şi 2 că a stat patru ani la Chanea din Creta, 

unde avu ocaziune se cunoască de aproape pe bărbaţii mărinimoşi (pz*/2)0- 

ppâa»s) de pe munţii Ali şi Ida, pe cari îi deserie, zice raportul comisiu- 

nci premiilor la pag. sz, în toate amăruntele. Poetul dar descrie pe Şfachioţi 

şi pe Lachioţi ca şi când ar fi şi el din ai lor, aşa de bine i-a cunoscut în 

escursiunile sai în şederile ce făcu între ci. Eroilor din poema sa, de şi 

trecuţi ca persoane fictive saii legendare, dar cele mai multe istorice, le-a 

dat numele uzitate la Şfachioţi şi Lachioţi, nume pe cari le-a auzit în şe- 

derea sa la ci în timp de patru ani. 

Eată numele eroilor Șfachăoţi şi Laclăoţi din epopee cu pag. şi versul, unde 

se află menţionaţi şi cu însemnarea lor: 

Bâcă, pag. 226, vers; 3 == pântece, 

Brâncă, „216, 19 = brâncă. 

Chiali, „3%, 93 — piele. 
Chilic, „9202, „ 29 = mie burduf. 

Clin, „9, 97 = lin. 

Cuma, „294, „ 15—900= guma.
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Cuva, pag. 351, vers. 93, 33 = gaură. 
Dimu, , „ 209, „  92=— Dimitri. 
Dracu, . d 98 = Dracu. 
Damu, „20, 94. =— Adamu. 
Dubi, - „213, » 11 = Dubi: 
Iedac, „192, 31 — led mic, 
Gorgos, „90, „ "19 = Gorgos. 
Hali, a 994, „15—20=— Mihali. 
Lupu, „ Si, „20, 30=— Lupu. 
Lupaşiă, , 97, „, 21 = Lupa. 
Mănuşă, „2%, , 1 = Mănauşiă. 
Miha, ! „220, , 3 =— Mihali. 
Măndacu , 4. 17 = Mantu. 
Marin, , 7. 3 1 =— Marina. | 
Milingă „98, 21 = Miliu mare, 
Nicu, „20, 26 — Ioniciă, Ionică. 

“Pală, „56, 7 = Sabie. 
„_ Puliu, a 2%, 28 =— Puiu. 
Pândaru, ,„ 23, , 24 =— Păndaru, 
saru, „286, „ 21 = Sur. 

Ruha, „9%, „ 13 — Baruha. 
Sculă, „203, „ 3 = Seulă. 
Şiafea, „93, 11 — Stefânică, 
'Taşea, R 3 op 94 == Taciu (diminutiv. 
Țareu (1), „ 19, , 31 = Țareu. 
Volan (9), , 6, - 1 =— Volan. 
Verga, „90, 30 — Vargi, 
Zerva, 45, 10 = Stângu. 
Zimbracu, „303, „15—92=— Zimbru mic. 

Cel ce vrea esplicări asupra numelor. de mai sus poate consulta listele 
de nume ce am dat la pag. 21—79, S1—84, 87—104. 
„Nu încape nici o îndoeală că numele de mai sus sânt romăneşti. Dar 

cum se poate ca Dorienii D-lui Elisce Reclus, rămaşi curați de ori-ce ames- 
tec, se poarte nume romăneşti? Ei nu numai că poartă nume romdneşti, 
dar avem se vedem mai la vale că şi se muindresc că sânt coboritori din cele 
mai nobile familii romane. D. Satas (EMmuză âveztora, vol. IL, pag. 0—4) 
spune că după cucerirea Cretei de "Turci multe familii nobile din ca emi- 
grară în insulele Ioniane, şi una din ele luă şi un IIrisov de la 1091 despre 

(1) Zareu şi zărculă — giugă, sluguliţă ; ear Țarcu este poreclă luată de la căsuţa 
ezilor, care are forma unei zărcile. 

(2) Vezi numele roman Polanus în Heuzey, (Mission archsologique de la Macâdoine, 
vol. |, pag. 466—467).
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colonizarea insulei cu Romani conduşi de 12 familii nobile din Ordinul Se- 
natorial din Constantinopoli şi despre pămenturile date de Iinpăralul Cons- 
tantinopolei atât acelor familii cât şi coloniştilor; şi că la ocuparea Cretei 
de Veneţieni ivindu-se contestaţiuni despre posesiunile unora din acele 12 
familii, se depuse originalul EHrisovului în archivele insulei trăgându-se şi 
nai multe copii pentru cei cari se interesati a le avea, copii legalizate de 
autorităţile Venețiene. Una din aceste copii în traducere italiană şi greacă 
modernă, legalizată de autorităţile din insula Zachint, ne spune D. Satas că 
a văzut-o cu ochii sti în posesiunea unui învăţat din Zachint numit Ioan 
Vlastos, la 1865. 

lrisovul în chestiune vorbeşte de colonii Bomane trimise în insulă pe 
la 1091. Se stie din istorie că insula Creta căzuse la 824 in mânile Sarace- 
nilor din Ispania, cari o stăpâniră penă la 963. La această epocă domnia 
în Constantinopoli Impăratul Roman al II-lea. "Tatăl acestui împărat avea 
un viteaz general numit Burdă- Foca, care era deja bătrân la suirea pe tron 
a lui Roman al II-lea. Deci noul împărat dădu comandamentul oştirilor im- 
perivlui Bizantin fiilor lui Bardă, Leon şi Aicefor Foca. Acest din urmă 
goni pe Saraceni din Creta, şi murind subit Roman al Il-lca deveni el îm- 
părat al Gonstantinopolei cu toate intrigile unui puternie Eunuc al palatu- 
lui numit Brânca (Bpuârpzas). Nicefor Foca-Bardă fu detronat mai tărziă şi 
înlocuit de o rudă a sa de aproape, de generalul Cimischis, care deveni în- 
părat. Membri €nsă însemnați ca generali din familia Bardă cu numele 
Burdă- Foca şi Burdă-Seleros continuară a avea mare putere în imperiul 
Bizantin, şi pe un Aicifor-Fuca din această familie supranumit incă şi Bota- * 
niatis îl vedem împărat al Constantinopolei la 1077 uzurpând drepturile lui 
Alexie Comnen. Pe când dar domnia în Constantinopol acast Nicefor Foca 
s'a trimis earăşi colonii Romane în Creta (1); car Alexie Comnen, care 
veni după el, trimise ca vice rege în insula Creta pe fiul săă Isac împreună 
cu” alţi mulţi colonişti, cari aveaă ca şefi 12 nobili patricieni Romani 
din Constantinopoli, din Ordinul Senatorial. Hrisovul dar despre care am 
vorbit este dat de împăratul Alexie Comnen nobililor şefi ai coloniştilor, 
ca se le servească de document pentru posesiunile teritori ale ce le acordă 
în Creta (vezi indreptarea datei 1091 în 1184 mai încolo). 

D. Satas recunoaşte autenticitatea Hrisovului, şi spre confirmarea opi- 
niunci Domnici sale ceată ce zice în „EM roza, vol. II, pag. i—p':, 
Christofor Buondelmonte, care vizită Creta la 14:15—1416, relatează urmă: 
toarele despre cei 12 patricieni (apere) o), cari se mutară din Bizan- 
ţii în insulă: 

„Cum a Merona disceditur per montem graditur, in cujus radicibus cen- 
tum fontes emanare non cessant, in quibus amplissima Romanorum -de 

(1) Din citaţiunile de mai lu vale se constată că şi Xicelor Foca, fiul lui Bardă, tri- 
mise colonişti Români în Creta la 963.
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C. Poli urbe in hanc insulam ad dominandum venit, qui omnibus istis no- 

bilibus dominium atque loca concessit. De inde magno peraclo tempore ex 

continuis bellis jam fessi in ista devenere loca, qui hodie arma et nomen 

antiquum Romanorunm domorum ferunt, et in tanta devenerunt quantitate, 
quod si concorde essent, leve fuisset cis insulam possidere, et primo sunt 

Gortazi, idest Saturi quingenti. Melissini, idest Vespasiani ivecenti numero. 

Ligni, idest Suptiles mille sexcenti. Vlasti, idest Pupiniani ducenti. Cladi, 

idest Ramuli centum octoginta. Scorâdili, idest „plati octigenti. Venerent 

post longum tempus duac aliae generationes, quae cum istis locum ha- 

bucre, seilicet Arculeades, idest Uysini centum, et Colonni, idest Allunnen- 

ses qui fere triginta remansere, et versus Sithiam non cum aliis concor- 

des locum eligere. De inde cum ab hujusmodi ruribus disceditur in pla- 

num non magnum pervenitur, a quo per angustam et periculosissimam: 

viam în planum aliis meliorem devenitur; in quo Ecclesia Sancli Constan- 
lini est, a qua cum per frondifluos montes ct virentia prata diseeditur, mi- 

nera auri et argenti ac stamni videtur, quac hodie Stimpolis nominatur 
quaeque in altissimo monte collocata est.“ 

„Aiurea acelaşi autor relatează următoarele din gura unui protopop : 

„Postquam Chirfoca (Nrzryz6pov 755 Pwz5) ex parte nostri Imperatoris In- 
sulam totam subjugaverat, filius dieti Imperatoris cum nobilibus duode- 

cim principalioribus Romanorum Polis diuque Civibus in hanc Insulam 

venit, qui omnibus istis nobilibus dominium et loca concessit, deinde magno 

“tempore peracto ex continuis preliis jam fessi in istis montibus conduxe- 
runt (Î)., ” 

„Relaţia dată de Buondelmonte din partea protopopului concoardă ad 

literam cu cele cuprinse în Hrisov, cu singura diferinţă că în loc de Alexie 

Comnen se menţionează Nicefor Foca,. 

„Andrea Corneliu, nobil Veneţian colonist în Creta, care a lămurit isto- 

ria acestei a doaua patrii a sale pe baza unor acte publice autentice, zice 

următoarele despre acea colonie în insulă,. 

„Cosi sottomessa egli (Nznzâpp r& Poz4) et pacificata Visola, che per 
anni centi quarantaduo era stata oceupata et signoreggiata da' barbari, la 

fece habitare, e vi lasciă in forma di Colonia per maggior sicurezza del 

isola famiglie nobile Constantinopolitane dell” Ordine Senatorio, cioe li Ar- 

meni, li Caleteri, li Anatoliei, li Curgiacii, che vuoi dire Saturnini detii 

Cortaci, li Vespasiani detti Melissini, li Ligni detti Suttili, li Papiniani detti 

Vlasti, li Romuli detti Claudii, li Aliati detti Scorăili, li Coloriesi detti Co- 

Jeini, li Orsini detti Arculedi, e li Foca del sangue del medesimo Niceforo 

Foca, che da questi Foca ebbe origine la casa Calergi (9),. 
„Dar şi Veneţianul senator Valiero, care a istorisit cu de amăruntul ul- 

(1) Descriptio Cretae (Cornelii, Creta sacra 1, pag. 17, 107). 

(3 Chronicum Rerum Cretensium (Creta sacra 1, pag. 74).
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timul răsboiii al Cretei, menţionează acest fapt precum urmează: „Sono 

genti (0: Sramâsar, adecă Șfuchioții) ehe abitano le montagne di Canca 

verso il mar d'Ostro, e che rantano la loro discendenza dalle piu conspicue 
famiglie di que Romani, che si transporturono in Coustantinopoli e poi di lă 

in Caudia, e che erano în concelto in gran brazura (3) „. 

„In fine nici Flamiuiu Corneliu ânsuşi nu desminte faptul, ci comentând 

cele mărturisite de Buondelmonte, adaugă: „Fortasse hoc illi (0: epave 

îs ze, adecă nobilii Cretei) vctulerunt incolae genus suum alta ab ori- 
gine jactabundi ducentes (1),. 

Din cele citate până aci din Satas rezultă că încă penă la 1415—16 esista 

în Creta tradiţiunea despre colonizarea Romană în insulă; că mulţi din no- 

bilii colonişti se relrăseseră in munţii Albi, unde se află Lachioță şi Șfachioţiă, 

şi că aceşti din urmi se lăudat de descendența lor Romană. Numele dar 
romăneşti ce găsim la ctobanii Sfachioți şi Lachioţi se esplică uşior acuma, 
şi Dorienit lui Elisce Reelus, rămaşi curați de ori ce amestec, sânt Români, 

cari rămaseră ncamestecaţi cu alte neamuri ca toţi Românii despre cari 

am vorbit până acuma. Am văzut că munţii Al se numese şi munţii Șfa- 

chioţilor, cari se măndrlai de descendența lor Romană; în $/achioţi însă 

se cuprind şi Lachioţii, cari locuiesc întrun sat numit Laca tot în munţii 
„Ai aproape unii de alţii purtând şi că nume romăneşti. 

Prin faptul colonizării se esplică prezenţa de nume romăneşti nu numai. 

in epopea citată la începutul acestui No., dar şiîn alţi autori. Eată şi alte 

câteva nume de Șfachioți : 

Calinic Surpachi (Xazpzzzns, Filimon, IV, 52). 

Petru Mănuşel (Mavovsfhrs, „IN, 50) 

Curmuleştii (Roopusshas, „IV, 48). 

N. Furachi (Povr4zrs, „1V,399 jos). 

Cioroniii (Loovpowrns, „ 1V,59). 

Gg. Bao (B3os, „ 1V, 400 sus). 

Rusu Burdumba (Tricupis, |, pag. 230). 

Puliu-lanachi (llo)epowâzrs, Filimon, IV, 50). 
Jinar (Dwapris, - IV, 50). 

Beliu Ziană (BzheGivns, op IV, 50), 

Anton Catană . | Gheorghe Ziuchi 
Marcu Mara Nicola Zoghia 

Const. Memu Pavlu Curesiii 

Proca Chiantu - I. P. Bărbuca 

Luca Sănginalu Nicola Roşiu 
Anton Păndinu Gheorghie Dulcă 

Gheorghe Gavală Anghel Tronu 

-.9) Storia della guerra di Candia 1, pag. 72-73. 

(1) Greta sacra, 1.
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Pavlu Stai | „. Toan Manu 
Benedict Mizial | - Toma Muzală 
Andrei Balaşiii . | = Alexandru Vieru 

* Andrei 'Torcheliu. | __.. Mareu Boţu, ete, 

Aceşti 22 din urmă aă fost oameni învăţaţi din Creta. Vezi “Satas, 

Neos)). Poheia, pag. 416— 491, 

In insula Creta găsim şi. Mesariţi saă Mazavifi (Filimon, 1V, pag. 48 şi 

-49), cari se tureiseră de mult şi cari la 1821 cu ocaziunea revoluţiunei gre- 

'ceşti reveniră la creştinism. Prezenţa Mazariţilor în Creta se esplică prin 

"aceea, că după cucerirea Peloponezului de Turci mulţi comandanţi Fărge- 

“roţi în serviciul Veneţienilor emigrară de acolo sai fură transportaţi de 

către Veneţieni cu triburile lor în Creta (vezi la pag. 4S No. 7 şi 8). Ce sânt 

Mazuriţii? (vezi la pag: 6, rândurile 6—10; pag. $, rândurile 25—33; pag. 

16, rândurile S—11). Vezi la No. 316 cauzele pentru cari din toate tribu- 

rile romăneşii din peninsula Balcanică. numai din Fărşerofi se turciră unii. 

In munţii Ali pe lingă Șfachioţi şi Lachioti sânt şi Riziţii, sau locuitorii 

unui sat numit “Pia, adecă rădiciui (Filimon, IV, 48). Riziţă se află lo- 

cuind puţin mai la nord de Şfachioţi. Filimon ceată ce zice despre ei (vol. IV, 

pag. 48): „Viguroşi, nalţi şi iuți de picioare, Riziţii erai consideraţi ca ocu- 

'pând rangul al doilea după Şfaeltoţă 3 în ceeu ee priveşte curagiul şi deprin: 
* derea armelor,. Ear despre Șfachioţi: în genere sub cari se înţelegea Afu- 

zariță, Riziţii sau Rizioţă şi Laclioţă, Filimon, zice (vol. IV, pag. 45): „In 

special Şfachioţii, toţi ciobani, agricultori şi industriaşi, eraă consideraţi, 

precum şi erai, ca nişte alţi Luconi ai Peloponezului, sai Suliaţi ai Epiru- 

lui,. Ear Trieupis, vorbind despre suferinţele Creştinilor din Creta din par- 

tea 'Turcilor, zice (vol. ], pag. 925): „Numai cei cari trăiaii la munţi eraii 

scutiţi. de aceste nenorociri. Între aceştia se distingeaii $/achioțăi, locuind 

un pământ stăncos şi muntos sub creştetele munţilor „41. Acest popor pu- 

țin numeros este viteaz şi espert în ale r&sboiului, dar nedisciplinat şi aple- 

cat la răpiri, precum toţi aceia cari nu trăese subt jugul legilor, dar ma! 

mult fără guvern de cât de sine guvernat,. 

Sfachioţii, ca toţi Românii, avură armatolii, şi singurii din insula Creta 

aveai dreptul de a purta arme, pe când de la toţi cci-lalţi Creştini armele 
eraii luate de toate dinastiile, cari domniră in insulă (Xpijacoe Bow sos, 

pagina 8). 

Aiurea vorbim pe larg despre istoria acestor Români izolaţi în munţii. 
„Albi de seculi de ceca-laltă lume Română. Aici am căutat numai se cons- 

tatăm romanitatea Sfuehioțilo» şi faptul că dintre toate populaţiunile creş- 
tine din Creta ei aii fost reprezentanţii armelor de totdauna şi că au fost şi 

sânt cei mai viteji din insulă, şi de accea nu dăm aici pe armatolii lor, pre- 
cum am făcut cu ceilalţi Români. Nu putem ânsă:trece cu vederea patru 

eroi din câ TE ăsiim în 1 Passov (pag. 180. cânt. CCXLIV; pag..1S1, 
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