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Защо говорим за това?
Защото е много важно да познаваме различните етноси в своята страна.
Нали знаеш колко е хубаво да пътуваш и да срещаш хора с различна
култура? Това може да става дори без да излизаш от България!

Днес ви представяме още една от статиите победителки в нашия конкурс.
Второкласникът Георги Николов ни разказва за един от най-малко познатите етноси у нас армъните.
Беше ни много интересно да научим за тях!

Знаете ли кой е най-малобройният и слабо познат етнос у нас – армъните. Реших да ви
разкажа за тях, защото моите баба и дядо са армъни. Въпреки че не научих техния език,
винаги с интерес слушах разказите им.
Армън означава „свободен човек“ или „човек, останал на място“. Техните типични черти са:
доброта, трудолюбие, честност, въздържание от алкохол, силна привързаност към
семейството, обич към веселието и песента. Има предание, че армъните „не стоят със
скръстени ръце“. Армъните се наричат още "арумъни", "власи" и др.
Армъни и българи живеели заедно от 15. век. Обитавали са земите на Балканския
полуостров от Черно море до Адриатическо и от Егея до Дунав. Баба ми разказваше, че
когато Господ разпределял благата на балканските народи, на гърците дал морето, на
албанците – крайбрежията, на българите – полетата, а планините оставил на армъните. Те
не се плашели нито от ветрове, нито от бури, нито от дъждове. Отглеждали коне и овце и с
това се препитавали. Техни приятели били едрите черно-бели кучета, които пазели стадата.
По време на турското робство жените си правели кръст на челото, за да не бъдат потурчени.

И така те запазили християнската вяра. Армъните спазват същите обичаи и традиции като
българите и живеят задружно с тях.
Днес армъните в България са не повече от 2000 души. Живеят предимно в района на
Велинград, Ракитово, Дорково и Пещера и са успели да съхранят своя етнически колорит
чрез езика и песните си.
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