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Introducere

Timp de milenii istoricii au consemnat evenimentele majore din viaţa marilor colectivităţi 
umane, iar poeţii au preamărit faptele de vitejie ale eroilor.
Cercetarea ştiinţifică a identităţii popoarelor începe abia în secolul al XIX-lea, sub influenţa 
curentului romantic, care aduce în lumina tiparului imensa bogăţie şi frumuseţe a folclorului 
literar, făcând din cultura tradiţională stindardul luptei de eliberare a etniilor oprimate în 
fruntariile imperiilor.
Formă perfectă de limbaj pictural, fotografia, alăturându-se tiparului, devine o nepreţuită 
unealtă de cercetare ştiinţifică, dezvăluind lumii secolului al XIX-lea frumuseţea arhitecturii 
tradiţionale şi a obiectelor create de meşterii satelor, pitorescul costumelor populare, scene din 
viaţa unor colectivităţi rurale şi trăsăturile specifice diverselor etnii, imortalizate în expresivele 
portrete fotografice ale vremii.
La numai zece ani după apariţia cinematografiei, fraţii Miltiade şi Ienache Manachia pun 
filmul în slujba cauzei aromânilor din Pind, înregistrând între anii 1906-1911, scene din viaţa 
locuitorilor din Avdela, Veria şi alte zone ale Macedoniei greceşti, preţioase documente aflate 
azi în arhivele din Grecia, Republica Macedonia şi România.
Preocupările sistematice pentru cunoaşterea şi analiza fizionomiei morale şi culturale a 
popoarelor au dat naştere unor ştiinţe precum sociologia, etnografia, etnolingvistica, psihologia, 
care s-au dezvoltat în perioada apariţiei statelor naţionale, pe cenuşa fostelor imperii 
dezintegrate de prima conflagraţie mondială a secolului XX, izbucnită în Balcani, „butoiul de 
pulbere al Europei.”
Spre deosebire de alte arii geografice ale continentului, Peninsula Balcanică prezintă o 
compoziţie etnică extrem de variată, întâlnindu-se în anumite zone, aşezate unele lângă altele, 
sate greceşti, aromâne, slave, albaneze, turceşti sau mixte, pe teritoriul fostului Imperiu Roman 
de Răsărit şi apoi al Imperiului Otoman dându-şi întâlnire, de-a lungul istoriei, diverse neamuri 
şi civilizaţii din Orient şi din Occident, din nord şi din sud.
Structura geografică predominant muntoasă, condiţiile economice şi politice au contribuit 
din plin la deplasări masive şi repetate de populaţii, nepermiţând popoarelor să-şi menţină 
individualitatea etnografică în limite teritoriale foarte precise.
Asupra aspectelor legate de originea aromânilor, (macedoromânilor), asupra limbii vorbite 
de ei, cât şi a legăturilor ce le au cu românii nord-dunăreni, s-au exprimat condeie avizate, 
aparţinând mai multor discipline umaniste.
Demersul nostru ştiinţific urmăreşte cercetarea etnografică şi lingvistică a dezvoltării formelor 
de cultură materială şi spirituală ale aromânilor, aflate de-a lungul istoriei în contact cu diferitele 
forme de cultură ale popoarelor învecinate (greci, albanezi, sârbi, bulgari, turci), cât şi cu cele 
asemănătoare  ramurii familiei latinităţii nord-dunărene, facilitate de mobilitatea impusă de viaţa 
pastorală, cărăuşie şi negoţ, ce-au constituit ocupaţiile de bază ale comunităţii aromâneşti.
Dacă lucrările cu caracter istoric şi lingvistic sunt numeroase, asupra aromânilor aplecându-
se, cu dăruire şi pasiune, mulţi cercetători erudiţi, unii dintre ei fiind chiar de origine aromână, 
în schimb cele consacrate aspectelor etnografice se reduc, în timpuri îndepărtate, la cronicarii 
şi istoricii bizantini, mai târziu, la relatările unor călători străini care au vizitat, în cursul 



                
        
                
        secolelor XVII, XVIII şi XIX, ţinuturile locuite de aromâni, iar în prima parte a secolului al 

XX-lea, la operele fundamentale ale învăţaţilor Th. Capidan şi Tache Papahagi.
Considerăm că lucrarea prezentă, aduce o serie de informaţii şi date de natură etnografică 
şi lingvistică, ce consolidează argumetele istoricilor şi lingviştilor. Astfel contribuim şi noi la 
cunoaşterea evoluţiei civilizaţiei şi culturii populare tradiţionale a aromânilor, a realizărilor 
din industria casnică textilă, în principal a prelucrării fibrelor de origine animală (lână, păr 
de capră) – operaţiuni, ustensile, a produsului finit – piese de costum, textile componente ale 
interiorului dar şi ţesături de uz gospodăresc sau ceremonial.
În cercetarea problematicii legate de aromâni am pornit de la analiza informaţiilor bibliografice, 
cât şi de la observarea directă, nemijlocită a realităţii etno-lingvistice, prin efectuarea anchetelor 
de teren în satele cu populaţie aromânească din Dobrogea. Rezultatul acestor cercetări s-a 
concretizat şi prin alcătuirea unor colecţii reprezantative în Muzeul de Artă Populară din 
Constanţa, pentru toate genurile creeaţiei artistice populare, ale căror imagini,  parte inedite, 
constituie o parte importantă a lucrării.
Comunitatea aromânească se prezintă ca o unitate organică de viaţă, ce îmbracă unele aspecte 
particulare, specifice, determinate de un complex de factori, dar şi unele trăsături generale, 
comune aromânilor de pretutindeni, aspecte ce vor fi subliniate de prezentul studiu.
S-a urmărit interdependenţa limbii şi a formelor de cultură în măsura în care acestea reflectă 
desfăşurarea modului tradiţional de viaţă al comunităţii aromâneşti, constituind o bază pentru 
noi deschideri ştiinţifice.
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        Capitolul I 

Consideraţii de ordin istoric şi lingvistic

Demersul nostru ştiinţific asupra  aromânilor nu poate fi conceput fără o privire generală, de 
ansamblu asupra aspectelor esenţiale ale istoriei şi evoluţiei sale în timp.
Originea aromânilor constituie o problemă fundamentală care situează lumea ştiinţifică pe 
două poziţii diferite.
Cea mai mare parte a istoricilor români şi occidentali consideră că aceştia îşi au originea în 
vechea populaţie balcanică romanizată de la sud de Haemus, fapt consemnat şi de majoritatea 
cronicarilor bizantini.
Această poziţie este susţinută între alţii de : Al. Rosetti (1930), Th. Capidan (1932), Tache 
Papahagi (1974), B. Cazacu (1966), M. Caragiu-Marioţeanu (1968-1975), N. Saramandu 
(1972; 1984; 1987), C. Poghirc (1981; 1983; 1987).1

Pe o poziţie contrară se situează susţinătorii tezei potrivit căreia aromânii au venit din nord, 
dintr-o regiune vecină cu dacoromânii, începând cu cronicarul bizantin Kekaumenos şi 
ajungând la B. P. Haşdeu, care explică această emigrare spre sud a locuitorilor romanofoni, din 
zona râului Sava, prin venirea ungurilor.
Prestigiul lui Hasdeu a făcut ca ipoteza susţinută de el să fie însuşită de mulţi lingvişti români, 
deşi nici aceştia nu au putut aduce dovezi indubitabile în argumentarea ei. Argumentele 
toponimice aduse de Theodor Capidan şi Tache Papahagi au avut o contribuţie majoră în 
admiterea tezei autohtoniei aromânilor sau a unei mari părţi dintre ei, în teritoriile pe care le 
locuiesc şi astăzi.
Marea majoritatea a cercetătorilor a trebuit să fie de acord că romanitatea a putut să apară în 
mai multe zone ale vastului teritoriu romanizat, din sudul şi din nordul Dunării, şi că aromânii 
sunt continuatorii romanităţii sudice.
La cumpăna veacurilor XIV-XV, autohtonii din Peninsula Balcanică păstrau încă, în proporţie 
de masă, conştiinţa originii traco-romane, fapt consemnat de însemnările călugărului 
dominican Ioan, arhiepiscop de Sultanieh, emisar al lui Timur Lenk la curţile europene: „…
spre miazănoapte este Vulgaria sau Bulgaria, şi a fost o ţară mănoasă dar acum a fost devastată 
de turci. Ei au o limbă a lor şi aproape latină, şi după cum se povesteşte se trag din romani, 
căci atunci când un împărat roman a pus stăpânire pe acele ţări – adică pe Macedonia – unele 
grupuri dintre români văzând că ţara e mănoasă, şi însurându-se acolo au rămas pe loc…De 
aceea ei se fălesc că sunt romani, şi lucrul se vădeşte în limba lor, căci ei vorbesc ca romanii şi 
în cele duhovniceşti ei i-ar urma pe latini şi nu pe greci decât că îi au pe greci vecini, şi ei trec 
repede la credinţa noastră precum am şi văzut. Dincolo de aceştia, lângă Marea cea Mare sau 
Pontica este Valahia, o ţară mare…Valahia e numită : cea Mare şi cea Mică. Prin această ţară 
trece Dunărea, cel mai mare fluviu de pe pământ…Această ţară (se referă la întregul spaţiu al 
latinităţii răsăritene – sublin. noastră) se mărgineşte la răsărit cu Marea cea Mare, la miazăzi cu 
Constantinopolul, la apus cu Albania, la miazănoapte cu Rusia sau cu Lituania.”2

Bun cunoscător al situaţiei geo-politice din sud-estul Europei, arhiepiscopul Ioan de Sultanieh 
are o viziune de ansamblu asupra teritoriului ce se întindea din sudul puternicei uniuni 
statale lituano-poloneze şi până la Constantinopol, capitala muribundului Imperiu Bizantin, 
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        considerându-l o singură ţară, datorită unităţii de limbă ai cărui locuitori „se fălesc că sunt 

romani,” oriunde i-ai întâlni, din Macedonia şi până în fostele ţarate bulgare ocupate de turci.
Şi iată că, din anul 1453, când otomanii conduşi de Mehmet al II-lea fac să se încheie istoria 
Imperiului bizantin, ne parvine scrisoarea lui Flavio Biondo, adresată regelui Siciliei, Alfons de 
Aragon,3 în legătură cu plănuirea unei cruciade împotriva turcilor, document care ne vorbeşte 
despre conştiinţa „afişată” a latinităţii dacilor dunăreni: „...şi acei Daci Ripensis sau Valahi 
din regiunea Dunării îşi proclamă ca o onoare şi îşi afişează originea lor romană pe care într-
adins o fac să se vadă prin vorbirea lor (…). Odinioară ne-am bucurat mult când i-am auzit 
vorbind.”4

Romanizarea Macedoniei începe încă din anul 168 î.H., când ultimul ei rege, Perseu, a 
fost învins, dus la Roma, iar statul său împărţit în patru regiuni, cu capitalele la Amphiolis, 
Thessalonic, Pella şi Pelagonia.
După răscoala antiromană din 149-148 î.H, condusă de Andriskos, Macedonia  elenistică  a  
fost transformată în provincie romană, alipindu-i-se Iliria, Epirul şi Achaia pentru a deveni 
astfel, centrul romanizării în Balcani.
Armata macedoneană a fost menţinută şi organizată după modelul roman, Celebra Legiune a 
V-a Macedonica, constituită exclusiv din autohtoni, având o contribuţie majoră la cucerirea şi 
romanizarea nordului Balcanilor. Din  aceeaşi  garnizoană  Oescus, pornise Legiunea a V-a, în 
anul 105, sub comanda împăratului Traian, pentru a înfrânge oştile regelui Decebal.
În perioada migraţiilor popoarelor din stepele nord-pontice, codrii şi plaiurile munţilor 
Carpaţi, Balcani , Rodope şi Pind au permis românilor – după expresia lui Lucian Blaga – să se 
retragă din istorie, adică să se retragă în ei însişi, în propria lor comunitate, păstrându-şi limba, 
obiceiurile şi tradiţiile şi evitând, atunci când era posibil, conflictul cu popoarele războinice. 
Când s-au întors în paginile cronicarilor bizantini, romanofonii aveau două denumiri: cea 
moştenită din străbuni, romanus, pe care o purtau cu mândrie în diverse variante zonale (român 
din Carpaţi şi până în Balcani; rumân, rămân, în nordul Pindului, mai ales fărşeroţii; arămăn 
sau armân cel mai frecvent nume ce le atestă originea şi privilegiile lor de vechi „cives romani,” 
menţinute şi în imperiul bizantin grecizat, iar al doilea nume le-a fost dat de germani, care în 
evul mediu, pentru a deosebi popoarele romanice le spuneau Welsch francezilor şi italienilor, 
Walach romanilor şi Wlah aromanilor.
Împrumutat de slavi de la germani şi transmis de aceştia bizantinilor şi maghiarilor, termenul 
a continuat să exprime în diversele lui variante, apartenenţa purtătorilor la lumea romanică, a 
cărei scindare începuse după părăsirea Daciei, şi se accentuase, începând cu a doua jumătate a 
secolului al VI-lea, odată cu primele invazii slave şi avare în Balcani. 
În secolul al VII-lea, nici limba străromână din Balcani nu se mai afla sub influenţa continuă şi 
directă a limbii latine, care încetează să mai fie limbă oficială de stat după instaurarea dinastiei 
greceşti a Heraclizilor, în anul 620.
Existenţa în Penisula Chalcidică a Valahorinchinilor „vlahii de pe malul râului Rinhos” este 
semnalată în însemnările din secolul al VIII-lea, găsite la mănăstirea Kastamunitu de la Sf. 
Munte, iar prezenţa vlahilor în anul 976 între Prespa şi Castoria o menţionează cronicarul 
bizantin Kedrenos (sec.XI).5
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        După pătrunderea triburilor protobulgare, conduse de Asparuh în sudul Dunării (681) şi 

înfiinţarea primului cnezat bulgar, care atinge apogeul sub Simion I (893-927), bulgarii au trăit 
alături şi în parte împreună cu vlahii, alcătuind „în timp de pace şi războiu o singură structură 
politică şi militară.”6

Din hrisovul dat de Vasile al II-lea, în anul 1019, aflăm că Vlahii aşezaţi „peste tot cuprinsul 
Bulgariei,” aveau înăuntrul acestui teritoriu, care cuprindea şi o bună parte a Macedoniei, o 
autoritate proprie bisericească, episcopia românească din Ohrid.
Izvoarele istorice atestă existenţa până în secolul al XIV-lea a „episcopatului Vlahilor” care-şi 
întindea autoritatea ecleziastică asupra etniei române din toată Peninsula Balcanică.7

Vlahii erau „rezervorul de proaspătă energie fizică” a unui popor călit în adversităţi şi în contact 
neântrerupt cu barbarii de peste Dunăre.8

Rămaşi singurii păstrători ai limbii şi ai tradiţiilor de sorginte romană - după grecizarea 
Bizanţului şi pătrunderea slavilor şi bulgarilor în Imperiu - valahii şi vlahii constituiau la 
sfârşitul mileniului I, când îi regăsim în cronici, un liant etnic şi cultural al sud-estului european, 
din nord-vestul Mării Negre şi până pe ţărmurile Adriaticei, Mediteranei şi Mării Egee, având 
un putrenic nucleu în Macedonia, Epir şi Tesalia (Elada), acolo unde începuse romanizarea cu 
douăsprezece secole în urmă.
Încălcarea privilegiilor vlahilor din Tesalia şi silniciile fiscale ale dregătorilor împăratului 
Constantin Ducas declanşează, în anul 1066, revolta vlahilor din oraşul Larisa, sprijinită de 
bulgari şi chiar de greci. 
Revolta vlahilor din Tesalia a fost menţionată în Amintirile (sau Sfaturile) generalului 
Kekauménos scrise cu un deceniu mai târziu. Condamnând acţiunea vlahilor, Kekauménos 
scrie că ei n-au rămas credincioşi nimănui, nici chiar foştilor împăraţi ai romanilor care i-au 
zdrobit (între Dunăre şi Sava, unde de curând locuiesc sârbii). Ei s-au împrăştiat prin întregul 
Epir şi Macedonia şi majoritatea lor s-a stabilit în Grecia.
Ambiguitatea acestui text, editat abia în 1881 a servit ca argument istoricilor care neagă 
autohtonia vlahilor în Balcani, pentru a plasa această coborâre, spre sud, începând cu secolul al 
X-lea, când bizantinii au zdrobit cele două state bulgare.
Recent s-a demonstrat de către bizantinologi că pasajul din istoria lui Kekauménos se referă la 
retragerea aureliană din Dacia în sudul Dunării, sau după Neagu Djuvara chiar la un moment 
anterior, cel al zdrobirii dacilor de către Traian (105-106 d.Hr.).9

Nu este exclusă nici deplasarea unei părţi a Vlahilor dunăreni, în timpul războaielor împotriva 
bulgarilor, spre satele vlahe din sudul Peninsulei.
Bizantinologul Petre Nasturel, ca şi antropologul Eugène Pittard, explică naşterea coeziunii 
tuturor românofonilor din Carpaţi şi până în sudul Peninsulei Balcanice tocmai prin aceste 
mişcări de mase latinofone de la sudul spre nordul Dunării după cucerirea Daciei, cât şi de 
la nord spre sud prin retragerea aureliană şi împrăştierea lor în Peninsulă: „la epoci în care au 
găsit supravieţuirea unei romanităţi mai vechi,” iar limba „…a primit şi o oarecare înrâurire din 
partea substratului roman anterior.”10

Autohtonismul aromânilor, sau cel puţin al unei mari părţi a acestora, în teritoriile pe care 
trăiesc şi astăzi, este o realitate de necontestat, confirmată de studiile celor mai reputaţi savanţi 
europeni şi susţinută în ştiinţa românească de istorici ca Nicolae Iorga.
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        În partea de nord a Greciei – afirma un bun cunoscător al istoriei şi culturii aromânilor 

Th.Capidan – „românii au format din toate vremurile masa cea mai compactă, din care s-au 
răspândit cu timpul în toate celelalte ţinuturi. Aici în Pind, Tesalia, Acarnania şi Etolia apare 
prima Românie a Macedoromanilor cunoscută de greci sub numele „Vlahia.” Această „Vlahie,” 
care mai târziu apare în istorie sub diferite forme, se mai păstrează şi astăzi în ţinutul Zagori, 
situat în partea apuseană a Pindului, sub numele Paleo-Vlahia (Vlahia Veche).” 11

Izvoarele bizantine menţionează Munţii Pindului şi ţinuturile din jur, locuite de o masă 
compactă de Vlahi, sub numele de Vlahia şi anume Vlahia Mare în Tesalia, Vlahia Mică în 
Etolia şi Acarnania şi Vlahia de Sus în Epir.
În secolul al XI-lea, după căderea ţaratului bulgar în 1018, din Imperiul bizantin făcea parte şi 
Macedonia propriu-zisă, a cărei parte de la apus la râul Vardar, cu ţinutul Meglenei şi localităţile 
Bitolia, Ohrida, Veria, Moscopole, Vlahoklisura, era populată în cea mai mare parte de Vlahi.12

Şi românii din stânga râului Vardar (partea de nord-vest a Traciei, pe care după geografia 
vremii Kekauménos o numeşte tot Macedonia) în veacul al XI-lea cresc repede ca număr şi 
putere, înmulţindu-se sub Alexa Comnenul „ca roiul de albine.” Vreo 300 de familii de păstori, 
coborâţi din Rodope şi din Balcani cu turmele lor trăiau chiar la Sf.Munte.13

Ana Comnena, scriind istoria domniei tatălui său, împăratul  Alexis I, consemnează luarea la 
oaste în masă a bulgarilor şi a acelor oameni care duc o viaţă nomadă şi pe care limba de rând 
îi numeşte „vlahi,” pentru a stăvili invazia pecenegilor.
Vlahii, luptători puternici şi viteji, erau preferaţi în armata bizantină sub dinastia Comnenilor 
(1081-1185), având o situaţie privilegiată.
Rabinul Beniamin din Tudela, care a vizitat Constantinopolul în vremea lui Manuel Comnenul, ne 
spune că împăratul avea „o dragoste deosebită faţă de vlahi, ca unul ce se trăgea din neamul lor.”14

De la scriitorul Nichita Honiates aflăm că românii din Pind trăiau neatârnaţi, sub un arhon 
propriu, în Vlahia Mare ce cuprindea „partea muntoasă a Tesaliei.”15

Capitulaţiunile încheiate de vlahii din Pind cu Imperiul Otoman le-au creat o stare mai 
avantajoasă decât a locuitorilor celorlalte raiale turceşti deoarece Tesalia fiind ocupată mai 
devreme de turci, vlahii de aici au dat un contingent ce a luat parte la asediul Constantinopolului, 
fapt pentru care otomanii le-au confirmat vechile lor privilegii în schimbul plăţii de taxe fixe şi 
de prestaţii militare. Un statut asemănător aveau şi vlahii din Bosnia şi Herţegovina.16

Laonik Chalcocondylas, cronicarul sultanilor, vorbind despre românii din Dacia, pe care-
i numeşte daci, aminteşte de macedoromani, dând lămuriri despre unitatea lingvistică şi 
identitatea etnică a macedoromanilor cu dacoromanii 17 şi precizează că vlahii se întindeau 
din Dacia până în Pind, regiunile locuite de ei în sud fiind: Acarnania, Etolia, Tesalia, Epir, 
Macedonia, Tracia, munţii Rodopi şi Balcani.
Extinderea teritoriului Imperiului otoman până la Buda, după dezmembrarea Ungariei 
şi împărţirea ei între turci şi austrieci (1541), a uşurat accesul caravanagiilor aromâni până 
în Europa Centrală, iar „pax ottomanica,” instaurată după desfiinţarea statelor creştine din 
Balcani, a fost menţinută, mai bine de un secol şi cu ajutorul unităţilor locale de armatoli vlahi, 
care asigurau paza trecătorilor şi securitatea drumurilor comerciale.18 
Etnie harnică, inteligentă şi întreprinzătoare „popor ferment” al lumii balcanice, cum îl defineşte 
Simion Mehedinţi, aromânii se lansează în comerţul internaţional al Imperiului Otoman cu 
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        lumea Mediteranei, Imperiul Hasburgic şi cel al ţarilor de la Moscova, ajungând să acumuleze 

averi fabuloase, care le-au permis să ridice oraşe înfloritoare pe platourile munţilor: Moscopole, 
Bitule, Greava cu câte 60.000 de locuitori, Lunca şi Linotope cu 40-50.000, Niculiţa şi 
Gramostea cu circa 30.000, în vreme ce Atena avea doar 10.000 de locuitori.19

La sfârşitul secolului al XVIII-lea, oraşul Moscopole devenise metropola comercială, cât şi 
centrul cultural şi religios al aromânilor. În 1770, la numai un an după devastator atac banditesc 
asupra oraşului Moscopole, rectorul Academiei „preaînvăţatul şi preacucernicul dascăl, 
predicator şi protopop,” Teodor Anastas Cavallioti, tipărea la Veneţia „Prima învăţătură,” o 
carte de citire în limba greacă, însoţită de un vocabular cu 1170 de termeni greceşti, traduşi în 
aromână şi albaneză, fapt ce ilustrează mediul poliglot şi nivelul de educaţie oferit elevilor.
Ecoul primei scrieri în care este integrat un vocabular aromân a reverberat cu promptitudine 
în lumea ştiinţifică occidentală. La numai patru ani după apariţia vocabularului lui Cavaliotti, 
acesta este reeditat la Leipzig în 1774 de către tânărul suedez Johan Erik Thunmann (1746-
1778), profesor de retorică şi filosofie la Universitatea din Halle, iniţiatorul unor cercetări 
lingvistice privitoare la popoarele antice indo-europene, dispărute cu limbă cu tot.
Studiind materialul lexical oferit de vocabularul lui Cavallioti şi informaţiile obţinute de la 
studentul aromân Constantin Hagi-Ceagani, profesorul Thunmann remarca înrudirea limbii 
albaneză cu cea română, afirmând că albanezii sunt urmaşii ilirilor, romanii fii ai tracilor 
amestecaţi cu alte neamuri de oameni. Aromânii sunt „trakische Wlachen,” românii din nordul 
Dunării „dacische Wlachen.”
Strămoşii aromânilor, tracii din Tesalia, Macedonia şi Tracia au învăţat limba latină cu unele 
greşeli, păstrând şi elemente din traca maternă.
Thunmann ajunge la concluzia că limba romană (aromâna) este idiomul trac schimbat 
conţinând 50% elemente latine, 18,75% greceşti, 12,50% gotice, slave, turceşti şi 18,75% luate 
dintr-un idiom având multe analogii cu albaneza, fiind însă în mare parte latine.20

În anul 1794, Daniil Moscopoliteanu tipărea la Veneţia „Învăţătura introducătoare,” carte de 
lectură cu texte greceşti, însoţită de un lexicon în patru limbi, cuprinzând propoziţii şi fraze în 
greacă, aromână, bulgară şi albaneză.
Şi moscopoliteanul Constantin Ucuta, ajuns în fruntea comunităţii greceşti din Pozan (azi 
Polonia), sub numele de Konstantinos Oukoatas, tipărea la Viena în 1797, tot cu ortografie 
grecească „Noua pedagogie,” primul manual aromânesc, destinat instruirii în limba maternă. 
Cartea a fost subintitulată: „abecedarul lesnicios pentru a-i învăţa pe tineri carte româno-vlahă 
în uzul curent al romano-vlahilor” şi conţine preţioase reguli de scriere şi rostire, sunetele 
aromâneşti fiind mai bine redate decât în lucrările anterioare.21

Principiile scrierii cu litere latine fuseseră expuse încă din 1754 în manuscrisul primei gramatici 
româneşti a braşoveanului Dimitrie Eustatievici, dar abia în 1779 slova chirilică a fost înlocuită, 
limba română primind, pentru prima oară, haina ei firească, alfabetul latin   într-o carte „Carte 
de Rogacioni pentru evlavia homului chrestin,” publicată de Samuil Micu Clain (1745-1806), 
director de studii la Colegiul Sf. Barbara din Viena, oraş cu o puternică diaspora aromânească.
Absolvind Colegiul de Teologie din Roma (1774-1779), proaspătul doctor în teologie şi 
filosofie Gheorghe Şincai (1754-1816), înainte de a se întoarce în Transilvania, pentru a prelua 
postul de director al Şcolii primare din Blaj, iar din anul 1781 pe cel de inspector al şcolilor 

              11   
              ROMÂNII                       

            BALCANICI

          AROMÂNII

            Consideraţii

       de ordin istoric 

               şi lingvistic

         

                             



                
        
                
        „normaliceşti” de stat, create în urma „edictului de toleranţă” dat de împăratul Iosif al II-lea,22 

se opreşte un an la Viena pentru a redacta împreună cu Samuil Micu o gramatică romană: 
„Elementa linguae daco-romanae sive Valachicae,” Viena, 1780.23

„Edictul de toleranţă,” prin care se acordau tuturor cetăţenilor monarhiei unele drepturi 
individuale şi politice, a produs intensificarea propagandei şcolii latiniste şi afirmarea românilor 
nord şi sud dunăreni ca individualitate etnică, dar a provocat şi reacţia naţiunilor privilegiate 
din Ardeal care a dus la retragerea edictului (1790).
În lupta politică, Şcoala latinistă aduce argumentul istoric al descendenţei noastre latine 
şi cel filologic al „nobleţei” limbii romane. Urmând exemplul lui Şincai, tânărul medic al 
Spitalului Universităţii ungureşti din Pesta, Gh.Constantin Roja, descendent al unei familii de 
moscopoleni, stabilită în 1796 la Timişoara, îşi propune să scrie o carte de citire într-o limbă 
comună aromânilor şi dacoromânilor introducând cuvinte aromâneşti, de origine latină, în 
limba aromână literară, înlocuind astfel o sumedenie de cuvinte de altă provenienţă.
Lucrarea doctorului Roja, intitulată „Măiestria ghiavăsirii (citirii) româneşti cu litere latineşti, 
care sunt literele Românilor ceale vechi” este tipărită la Buda în 1809, când postul de cenzor şi 
revizor al tipografiei era deţinut de Petru Maior.
Şcoala normală, condusă de Constantin Diaconovici Loga, profesor şi la Scolara română din Pesta, 
şi-a încheiat activitatea în anul 1812. Un an mai târziu apărea, la Viena, Gramatica aromână sau 
macedoromână de Mihail G. Boiagi, redactată în limbile germană şi greacă, intitulată „Romanische 
oder Macedonowlachicshe Sprachlehre,” prima gramatică descriptivă a aromânei. Exemplele şi 
textele ilustrative aromâneşti sunt redate în text latin, răspunzând ca şi abecedarul lui Roja, nevoilor 
didactice de instruire a tinerilor aromâni din diaspora cât şi a celor din Peninsula Balcanică.24

Pornind de la lucrările lui Roja şi Boiagi, pe care le-a recenzat, Jernej Bartolomeu Kopitar 
cercetează  aromâna scriind în studiul „Albanische Walachische und bulgarische Sprache” 
(1829) că româna, bulgara şi albaneza, deşi deosebite ca lexic se aseamănă prin substratul 
comun tracic şi observă chiar „schimbarea sunetelor romane în gura tracică.”
Dar primul filolog care a reuşit să formuleze o teorie, valabilă în parte şi astăzi, asupra originii 
limbii şi poporului român a fost slovenul Franz Miklosich (1831-1891). El a clarificat problema 
substratului comun al românilor şi albanezilor plecând de la observaţia că popoarele, ce locuiau 
în vechime Carpaţii şi Balcanii, au format ramurile unuia şi aceluiaşi mare neam care poate fi 
numit tracic.25

Situaţia economică înfloritoare a diasporei aromâne, aflată în contact direct cu învăţământul şi cultura 
Europei centrale şi apusene, a facilitat apariţia unor generaţii de intelectuali aromâni, contaminate 
de ideiile paşoptiste ale libertăţii şi suveranităţii naţiunilor, hotărâte să lupte pentru redeşteptarea 
conştiinţei etnice a fraţilor din sudul Dunării, aflaţi în plin proces de desnaţionalizare.
În 1860, când învăţătorul Apostol Mărgărint de la Şcoala Grecească din Vlahoclisura 
începea să predea şi în limba maternă a elevilor săi, stârnind mânia clerului grec, comunitatea 
aromână din Bucureşti constituia un „Comitet macedoromân” care a finanţat imprimarea 
unei gramatici aromâne.26

Aceste comitete au sprijinit, prin toate mijloacele politice şi economice, dezvoltarea 
învăţământului în limba literară.27

Înfiinţarea în Macedonia, Pind, Tesalia, Epir şi în alte zone cu populaţie aromânească, a şcolilor 
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        cu limba de predare maternă cât şi a celor în care se preda limba română literară, a avut ca 

rezultat şi apariţia unei pleiade de scriitori care a creat literatura aromână cultă, a contribuit la 
culegerea folclorului literar precum şi la editarea presei în limba maternă.
Amintim doar câteva nume intrate în istoria literaturii aromâne: Constantin Belimace (1848-
1928), George Murnu (1868-1957), Nuşi Tulliu (1882-1949), Nida Boga (1886-1974).28

După tratatul de la Berlin din 1878, prin care Turcia acorda independenţa Serbiei, marele vizir 
Mehmet Esat Safvit Paşa recunoştea de facto etnia aromână şi ordona autorităţilor locale să 
nu împiedice cu nimic învăţământul românesc. Prin înfiinţarea la Bitolia a Consulatului Regal 
al României, a Liceului de băieţi, a Şcolii superioare de fete, bibliotecii şi a librăriei româneşti, 
această localitate devine centrul culturii aromâneşti.
Trei ani mai târziu, după revolta „Junilor turci” din 1908, doctorul grămostean Filip N. Mişa 
şi scriitorul Nicolae Batazaria intrau în Parlamentul osman ca deputaţi ai Partidului pentru 
Unitate şi Progres.29

Un rol deosebit în acţiunea de culturalizare şi închegare a unităţii etnice aromâneşti, prin 
intermediul presei, l-a avut Nicolae Batzaria.
Primele publicaţii s-au tipărit la Bucureşti din iniţiativa unor intelectuali aromâni: „Fratilia 
întru Dreptate” (1880), „Macedonia” (1888-1889), „Peninsula Balcanică” (1893-1894; 1900-
1901; 1912-1913).
În luna februarie 1901, Nicolae Batzaria, profesor de istorie la Liceul român din Bitolia, edita 
prima revistă aromânească din partea europeană a Turciei, intitulată „Fratilia,” ce a continuat 
să fie tipărită între 1903-1908 la Salonic şi la Bucureşti. Din 1903, Batzaria scoate o nouă 
revistă la Bitolia, „Lumina” (1903-1908) şi apoi din 9 noiembrie 1908 până la 16 noiembrie 
1901 redactează aproape singur în Macedonia la Salonic, săptămânalul „Deşteptarea,” prima 
„frândza” (foaie) care se scrie pe limba vorbită şi înţeleasă de toţi aromânii.
În paginile gazetei „Deşteptarea” au fost prezentate lucrările primului congres al aromânilor 
(Bitolia, iunie 1909) şi ale Primului Congres al Corpului Didactic Aromânesc din Turcia 
(septembrie 1909, Bitolia (Monastâr).30

Exprimându-şi părerile asupra limbii de predare, română sau aromână în şcolile româneşti 
din Turcia europeană, N.Batzaria ţinea să precizeze „…că nu din România a purces învăţătura 
pentru aromâni, ci din marele şi bogatul târg aromân Voscopolea.” Şi tot el continua: „Căci noi, 
după limbă, după nume şi după neamul nostru suntem fraţi de un sânge, de o mamă şi de un 
tată cu românii din România. Învăţătura românească, că iese ea din România, din Transilvania, 
din Basarabi sau din Turcia, este a tuturor românilor, este ca o casă la care toţi au parte şi pentru 
care toţi se angajează să lucreze pentru a o înfrumuseţa şi a o întâri.”31

În 1912, anul izbucnirii primului război balcanic, aromânii dispuneau de 106 şcoli pentru 81 
de comunităţi, de o şcoală normală, de un gimnaziu, de o şcoală comercială şi de o Academie 
de Comerţ, aproape 300 de învăţători fiind înscrişi pe listele de plată ale Ministerului 
Învăţământului din Bucureşti.32

După opt decenii, aromânii din Albania, Bulgaria, R.Macedonia, Serbia, „nu au nici un învăţător, 
nici un preot care să facă educaţie în şcoală, să slujească în biserică în limba maternă,” se arăta în 
apelul adresat Consiliului Europei 1994 de către „Uniunea tră limba shi cultura aromână.”
Produs al celor şase secole de latinizare a populaţiilor sud-est europene, macedoromanii şi-au 
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        păstrat identitatea etnică şi limba de-a lungul unui mileniu de dominaţie a culturii greco-

bizantine, şi de influenţă a celei slave, urmată de cele cinci secole ale cuprinderii Balcanilor 
în sfera civilizaţiei otomane, pentru a fi supus în secolul al XX-lea unui puternic proces de 
asimilare forţată „…prin aplicarea oarbă a unei idei (cea a statului naţional).”33

Spre deosebire de aromâni, cărora istoria modernă nu le-a hărăzit un stat naţional ca celorlalte 
popoare din Balcani, dacoromânii au reuşit să-şi păstreze identitatea etnică în forme statale 
durabile încă din evul mediu, oferind astfel adăpost şi fraţilor din sud, de câte ori aceştia erau 
persecutaţi sau prigoniţi din locurile lor de baştină. 
În privinţa limbii vorbite astăzi la aromâni, nimeni nu mai poate contesta apartenenţa sa la 
familia limbilor romanice, discuţia purtându-se doar asupra problemei dacă aromâna este un 
dialect al limbii române sau poate fi considerată o limbă aparte deosebită de cea română.
Considerăm că această problemă şi-a găsit rezolvarea în opoziţia limba istorică-limba funcţională, 
definită de Eugen Coşeriu şi preluată de Matilda Caragiu – Marioţeanu în credo-ul său ştiinţific 
„Un decalog al aromânilor,” opoziţie pe care o putem rezuma astfel: limba română, vorbită în tot 
spaţiul traco-dac latinizat este o limbă istorică ce are un adjectiv propriu – limba română. Acest 
adjectiv nu aparţine numai dacoromânei ci fiecăruia dintre limbile vorbite de vlahi (macedoromâna, 
meglenoromâna şi istroromâna), care sunt dialecte istorice ale românei comune, al acelui trunchi 
din care se trage şi limba română a populaţiei nord-dunărene şi fiecare dintre ele astăzi este o 
limbă funcţională, o limbă care conferă conştiinţa etnolingvistică aparte a grupului de comunităţi 
în care este vorbită şi care i-a înscris pe aromâni în istorie, ca etnie diferită de greci, albanezi, sârbi, 
turci sau bulgari. Aromânii sunt autohtoni numai în sudul Dunării şi se află în diasporă numai 
când emigrează în orice altă parte a lumii, chiar şi în România, cu deosebire că aici sunt între fraţi 
de sânge şi de limbă şi ar fi o absurditate legalizarea lor ca minoritate etnică.34

Într-un articol intitulat „Protoistorie şi ev mediu,” Mircea Eliade observa că în ultimul secol 
„…cel puţin în anumite ţări, interesul s-a deplasat de la istorie la protoistorie. Se caută tradiţia 
nu în evul mediu, ci în leagănul rasei, în începuturile rasei, la începutul neamului.”35

Învăţatul german Gustav Weigand (1860-1930) a acordat un loc privilegiat cunoaşterii istorie, 
limbii, etnografiei şi folclorului aromânilor, publicând rezultatele cercetărilor efectuate pe 
parcursul mai multor călătorii în revista sa din Leipzig,36 şi într-o lucrare etnografică, filologică 
şi istorică despre aromâni.37

Treizeci de ani mai târziu (1924) G.Weigand, încercând să descifreze problema etnogenezei 
aromânilor, publica un studiu în care comparând albaneza, româna şi bulgara le considera ca 
trei ipostaze ale aceleiaşi limbi „balcanice,” albanezii find  - după opinia lor – traci care păstrează 
limba veche (şi nu urmaşi ai ilirilor cum sunt de fapt – sub.n.), românii, traci romanizaţi, iar 
bulgarii, traci slavizaţi.38 Teoria sa a fost combătută de renumitul filolog Sextil Puşcariu care 
susţine că elementele comune româno-albaneze sunt elemente trace „…moştenite la noi şi 
împrumutate de la traci de strămoşii iliri ai albanezilor.”39

Lingvistul Th.Capidan (1879-1953), aduce o contribuţie decisivă la cunoaşterea ştiinţifică a 
aromânilor prin lucrările: „Raporturile albano-române” (1922); „Raporturile lingvistice slavo-
române” (1923); „Românii nomazi” (1926); „Fărseroţii, studiu lingvistic asupra aromânilor 
din Albania” (1930); „Aromânii. Dialectul aromân” (1932); „Macedo-românii. Etnografie. 
Istorie. Limbă.” (1942).
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        Menţionăm, de asemenea, studiile lui Tache Papahagi (1892-1977): „Antologie aromânească” 

(1922); „O problemă de romanitate sud-ilirică” (1923); „Din epoca de formaţiune a limbii 
române” (1924); „Aromânii, grai, folclor, etnografie” (curs litografiat 1932) şi „Dicţionarul 
dialectului aromân general şi etimologic” (1963) ediţia a  II-a din 1974.
Merită amintită lucrarea Matildei Caragiu-Marioţeanu „Fono – morfologia aromână. Studiu 
de dialectologie structurală” (1968).40

O contribuţie majoră, în cercetarea materialului rămas din idiomul vorbit de numerosul popor 
tracic, o are lingvistul I.I.Rusu, autorul primei lucrări de ansamblu apărută în România despre 
„Limba traco-dacilor.”41 În ampla sa monografie, rod al muncii de peste două decenii, în care 
a selecţionat întregul material descoperit până la acea dată, al idiomului trac, analizează cu 
o deosebită rigoare ştiinţifică elementele lexicale, vocalismul şi consonantismul cuvintelor şi 
numelor proprii cu semantism ori etimologie sigură ori probabilă traco-dacă. 

O a doua carte a lingvistului I.I.Rusu, apărută în 1970, intitulată „Elemente autohtone în 
limba română. Substratul comun româno-albanez,”42 aduce noi dovezi în sprijinul tezei istorice 
a autohtoniei şi continuităţii populaţiilor traco-dacice, dintre Adriatica şi Marea Neagră, pe 
ambele maluri ale Dunării, care alcătuiau baza etnico-socială şi lingvistcă a romanităţii carpato-
balcanice, în faza iniţială a formării limbii primare (proto sau străromâna) premergătoare 
despărţirii celor patru dialecte: daco-român, aromân, meglenoromân şi istroromân.
Termenul „traco-dacic,” adoptat de către istorici şi lingvişti, nu reprezintă doar o formă 
teoretică abstractă, indicând un stadiu de evoluţie a elementelor româneşti prelatine ci 
individualizează faza preromană (străromană) a fondului lexical din limba vorbită de un mare 
popor al antichităţii, care n-a dispărut cu desăvârşire nici în sens etnic-social şi nici lingvistic 
după instaurarea administraţiei romane şi nici după venirea slavilor din Balcani.
Cele 71 de cuvinte comune româneşti şi albaneze preromane şi cele 80-100 de cuvinte traco-
dacice existente numai în limba română, inventariate de lingvistul I.I.Rusu în „repertoriul de 
cuvinte,” constituie baza de plecare în acţiunea de reconstituire a arhetipului străromân, deosebit 
de dificilă, datorită lipsei textelor în limba tracă, cu excepţia celor 23 de epigrafe din secolele VII-
VI î.Hr. în limba frigiană, scrise în alfabetul grec arhaic, şi a celor câteva formule de ameninţare, 
în idiom frigian, de pe inscripţiile funerare greceşti, din primele secole ale erei noastre.43

Observaţia făcută în secolul al XVIII-lea de primul cercetător al  aromânei, prof. Thunmann, 
că trei şaisprezecimi (18,75%) din totalul cuvintelor aromâneşti sunt luate dintr-un idiom trac 
„…având multe analogii cu albaneza, fiind însă mare parte latine (subl.n),”44 i-a determinat pe 
unii specialişti să-şi pună problema înrudirii cu limba vorbită de locuitorii Peninsulei Italice.
În privinţa limbii pe care o vorbeau tracii, este de reţinut concluzia la care ajuns părintele 
Dumitru Stăniloae, în urma analizei unor izvoare scrise, de la începutul creştinătăţii, referitoare 
la ce-a de-a doua călătorie misionară a Sf. Apostol Pavel: „…Venind el cu corabia din Troia 
peste Bosfor ajunge la Filipi, „cea dintâi cetate a Macedoniei şi colonie romană.” (Fapte 16,12). 
Era o cetate a Traciei ocupată de romani în secolul II.a.Chr. Dacă această parte a rămas cu 
limba latină, spre deosebire de Grecia, Asia Mică, Egipt, Siria, înseamnă că aceşti traci erau 
prin ei înşişi un popor de limbă latină. Credinţa creştină a fost tradusă de atunci într-o limbă 
latină deosebită de cea răspândită de la Roma, datorită faptului că creştinismului a ajuns acolo 
înainte de a ajunge la Roma. Credinţa creştină întinsă de  la Tracii din sudul Dunării la Dacii 
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        din nordul ei are, de aceea, până azi termenii ei latini principali deosebiţi de cei de la Roma. Noi 

zicem: Tată, Atotştiutor, Făcător, Fecioară, Împărăţie. De la Roma s-au răspândit în Occident 
termenii: Pater, Atotputernic, Creator, Virge, Regnum.”45

Până la căderea Imperiului Otoman, plurilingvismul le-a fost indispensabil aromânilor, aflaţi 
în permanente contacte comerciale cu populaţiile balcanice.
În perioada interbelică, îngrădiţi între frontiere naţionale, dar având încă şcoli cu predare  în 
limba română, ei erau cel puţin trilingvi: aromâna ca limbă maternă vorbită, româna şi limba 
oficială a ţării respective ca limbi scrise.
Generaţia instruită după cel de-al doilea război mondial, când nu mai existau şcoli şi biserici 
româneşti, ajunge să aibă despre aromână doar cunoştinţe pasive, devenind bilingvă:  aromâna 
vorbită şi limba oficială (greaca, de exemplu) ca limbă scrisă şi vorbită.46

„Macedoromânii” cum i-a denumit Th.Capidan în 1937,47 sau „macedovlahi” cum propune 
cercetătoarea Matilda Caragiu-Marioţeanu,48 sunt cunoscuţi azi în satele balcanice sub 
denumiri şi epitete: „vlahi” şi „cuţo-vlahi” în Grecia; în Republica Macedonia cu numele oficial 
de „vlasi,” iar în presă şi cărţi „macedono-vlasi” sau „vlaho-macedoni.”
Cu excepţia Republicii Macedonia, nici o altă ţară balcanică nu recunoaşte existenţa acestei 
etnii, iar numărul aromânilor poate fi doar aproximat.
Dacă în perioada antebelică ei reprezentau 21% din populaţia Greciei, astăzi statistica oficială 
ne dă cifra de 98% greci şi 2% alte etnii, conform reputatei publicaţii americane „The World 
Almanac,” 1997.49

Ce s-a întâmplat cu cei 21% macedoromâni de au putut încăpea în cele două procente de turci, 
albanezi, slavi şi alte etnii aflate azi în Grecia, deci un total de 210.571 „străini” la o populaţie 
de 10.528.594 locuitori?
R.F.Iugoslavia (în 1992, înainte de desprinderea Croaţiei, Sloveniei, Macedoniei, Bosnei şi 
Herţegovinei) avea 10.614.558 locuitori, dintre care 63% sârbi, 14% albanezi, 6% muntenegreni. 
Ne întrebăm ce sunt ceilalţi 13% nenominalizaţi?
Datele din 1997 ne dau pentru Albania 3.249.136 locuitori dintre care 95% albanezi, 3% greci 
şi 2% alte etnii, dar unele publicaţii, mai ales greceşti ne informează (din considerente politice) 
despre existenţa în Albania a unei populaţii de aproximativ 250.000 până la 300.000 de Vlahi, 
pe care îi numesc „greci vlahofoni.”50

Bulgaria cu o populaţie de 8.612.757 locuitori, are 85% bulgari, 8,5% turci şi 6,5% alte etnii.
Dintre republicile desprinse din Iugoslavia, Macedonia cu 2.104.035 locuitori, declară 65% 
macedoneni şi 22% albanezi, principalele limbi vorbite fiind macedoneană, albaneză, turcă şi 
sârbo-croată.51

Nicăieri nu apare menţionată, în aceste statisticii vehiculate pe tot globul, etnia aromână sau 
macedoromână.
Cercetătoarea Matilda Caragiu-Marioteanu ne atrage atenţia, în al său „Dodecalog” al 
aromânilor, asupra confuziei ce o produce utilizarea termenului Macedonia / Makedonia, ca şi 
a adjectivului macedonean/makedonski: „A da numele Makedonia unei republici slave create 
după război şi care are frontieră cu o provincie grecească…care se numeşte tot Makedhonia, 
înseamnă a crea confuzie… .”52
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        Aceaşi confuzie o produce şi folosirea termenului „limbă macedoneană” în „The World 

Almanac” (1997).53

Aşa cum sublinia profesorul Nicolae Saramandu de la tribuna celui de al IV-lea Congres 
Internaţional de limbă, literatură şi cultură aromână (Freiburg, 1996) marile diferenţe de 
pronunţare şi de scriere de la un grai la altul (grămostean, moscopolean, pindean) fac foarte 
dificilă stabilirea unei scrieri unice pentru toţi aromânii.

 

 

              17   
              ROMÂNII                       

            BALCANICI

          AROMÂNII

            Consideraţii

       de ordin istoric 

               şi lingvistic

         

                             



                
        
                
        Note bibliografice

1. Aromânii.Istorie.Limbă.Destin, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Romane, 1996, p.18
2. Călători străini despre Ţările Române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968, p.38-39
3. Cf. Magazin Istoric, an I, nr.2, mai 1967, p.19
4. Ibidem
5. N. Saramandu, Aromâna, în Tratat de dialectologie românească, Craiova, Editura Scrisul 
Românesc, 1984, p.424
6. George Murnu, Românii din Bulgaria Medievală în Memoriile secţiunii literare, seria III, 
tomul IX, Mem.4, Bucureşti, Academia Română, 1939, p.9
7. Gheorghe Zbuchea, Problema bisericească la aromâni (1878-1914), în vol. Perenitatea 
vlahilor…, p.79
8. George Murnu, op. cit., p.11
9. Cf. Cicerone Poghirc, op. cit., p.19 subsol
10. Petre S. Nasturel, Vlahii din spaţiul bizantin şi bulgăresc până la cucerirea otomană, în vol. 
Aromânii…, p.56-57
11. Th. Capidan, Macedoromânii.Etnografie.Istorie.Limba, Bucureşti, Fundaţia regală pentru 
literatură şi artă, 1942, p.12
12. George Murnu, Istoria romanilor din Pind, Vlahia Mare 980-1259, Bucureşti, Editura 
Minerva, 1913, p.221
13. Ibidem, p.220-221
14. George Murnu, Românii din Bulgaria medievală…, p.16; Istoria românilor din Pind…, 
p.221
15. Ibidem, Istoria românilor din Pind…, p.214
16. Matei Cazacu, Vlahii din Balcanii Occidentali (Serbia, Croaţia, Albania, etc) Pax Ottomanica 
(secolele XV-XVII), în vol. Aromânii…, p.90-91
17. Th. Capidan, Macedoromanii…, p.157
18. Matei Cazacu, op. cit., p.91
19. Ilie Bădescu, Poporul aromânesc între catastrofă şi genocid, în vol. Perenitatea vlahilor…, 
p.10
20. Cf. I. I. Rusu, Elemente autohtone în limba română.Substratul comun româno-albanez, 
Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1970, p.14
21. N. Saramandu, Aromâna, în Tratat de dialectologie…, p.424
22. Cf. Constantin Loghin, Istoria literaturii române, Bucureşti, Editura Cugetarea – Georgescu 
Delafras, 1941, p.133
23. G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Bucureşti, Editura 
Minerva, 1982, p.63
24. Nicolae Saramandu, Diaspora aromânească în Austro-Ungaria la începutul sec. Al XIX-lea, în 
vol. Perenitatea Vlahilor…, p.31-36
25. N. Saramandu, Aromâna, în vol. Tratat de dialectologie…, p.425
26. Max Demeter Peyfuss, Aromânii în era naţionalismelor balcanice, în vol. Aromânii…, p.137
27. Ibidem

              18   
              ROMÂNII                       

            BALCANICI

          AROMÂNII

Note bibliografice

        

               

         

                             



                
        
                
        28. N. Saramandu, Aromâna, în vol. Tratat de dialectologie…, p.426

29. Max Demeter Peyfuss, op.cit., p.140; 144; 145
30. Stoica Lascu, Contribuţii aromâneşti la spiritualitatea modernă est-europeană: primul ziar în 
dialectul aromân din Balcani (Deşteptarea – Salonic, 1908-1909), în vol. Perenitatea vlahilor…, 
p.37-43
31. Ibidem, op.cit., p.42-43
32. Cf. Max Demeter Peyfuss, op.cit., p.40
33. Marianne Mesnil, Kosovo 1999: explozia întârziată a unui model politic occidental în Balcani, 
în Balcani după Balcani…, Caiete de antropologie, Bucureşti, Editura Paideia, 2000, p.37
34. Matilda Caragiu-Marioţeanu, Un dodecalog al aromânilor, în vol. Aromânii. Istorie. Limbă. 
Destin. Coordonator Neagu Djuvara, Buc. 1996, p.173;176
35. Mircea Eliade, Protoistorie şi Ev mediu, în Fragmentariu, Editura Vremea, 1939, cf. Ovidia 
Babu – Buznea, Dacii în conştiinţa romanticilor noştrii, Bucureşti, Editura Minerva, 1979, 
p.84
36. Jahersbericht des Instituzs fur rumanische Sprache (I-XXIX), Leipzig, 1894 – 1921
37. Gustav Weigand, Aromuen. Ethnographisch philologisch Untersu chungen uber das Volk der 
sogenannten Makedoromanen oder Zinzaren, Leipzig, 2 volume, 1894 – 1895
38. Gustav Weigand, Ethnographie von Makedonien, Leipzig, 1924, p.59-60
39. I. I. Rusu, Limba traco-dacilor, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1967, nota de la subsol p.189, 
cf. S. Puşcariu, Studii istro-române, II, p.354
40. Cf. N. Saramandu, Aromâna, în Tratat de dialectologie…, p.426
41. I. I. Rusu, op. cit.
42. I. I. Rusu, Elemente autohtone în limba română.Substratul comun româno-albanez, Bucureşti, 
Editura Academiei R.S.R., 1970, p.14
43. Ibidem
44. Ibidem
45. Dumitru Stăniloae (1903-1993), Creştinismul la români, în vol. Românii.Psihologie.Identitate 
spirituală. Destin, Departamentul Informaţiilor Publice, Guvernul României, 1995, p.210
46. Mihaela Bacu, Între aculturare şi asimilare. Aromânii în secolul al XX-lea, în vol. Aromânii…, 
p.162
47.Th. Capidan, Les Macedoroumains.Esquisse historique et descriptive des populations roumaines 
de la Peninsule Balkanique, Bucarest, 1937
48. Matilda Caragiu – Marioţeanu, op. cit., p.177
49. Apud The World Almanac and book of facts, Mahwah, New Jersey, 1997 p.769
50. Mihaela Bacu, op. cit., p.167
51. Apud The World Almanac…, p.795
52. Matilda Caragiu – Marioţeanu, op. cit., p.177-178
53. Apud The World Alamanc…, p.737

              19   
              ROMÂNII                       

            BALCANICI

          AROMÂNII

Note bibliografice

        

               

         

                             



                
        
                
        Capitolul II 

Consideraţii de ordin etnografic 

În reconstituirea modului tradiţional de viaţă al populaţiei aromâneşti un izvor deosebit de 
important îl constituie istoriografia bizantină care, începând din secolul al X-lea şi până la căderea 
Constantinopolului, ne-a furnizat o serie de date şi de informaţii de natură etnografică cu privire la 
locurile natale originare ale aromânilor, la sursele principale de existenţă (păstoritul), la îndeletnicirile 
legate de practicare acestei ocupaţii de bază (negoţul, cărvănăritul, o serie de meserii), precum şi de 
date referitoare la unele piese vestimentare ce caracterizează portul păstoresc.
Foarte mulţi dintre cronicarii şi istoricii bizantini au menţionat, nu odată, rolul activ, dinamic, jucat 
de vlahii sud-dunăreni, aceştia având, în diferite momente istorice, o greutate precumpănitoare 
în desfăşurarea evenimentelor din Balcani, la care au luat parte alături de celelalte popoare cu 
care conveţuiau sau veneau în contact, înfruntând timp de secole ofensiva Imperiului bizantin.
Scrierile din secolul al XI-lea (1075-1078) ale istoricului bizantin Kekauménos vorbesc despre 
aromânii care locuiau în provincii, numite  Vlahii.
Toponimia păstrează, încă, până în zilele noastre amintirea aşezărilor vlahe din timpuri 
îndepărtate. Aromâni ocupau cu predilecţie regiunile înalte ale Pindului, Epirului, Macedoniei 
şi Tesaliei,exact acele locuri unde, până astăzi, ei formează nucleul cel mai numeros.
Din amintirile generalului bizantin reiese clar că ocupaţia principală a aromânilor o constituia, 
încă de pe vremea aceea, păstoritul, practicat în forma cunoscută sub numele de transhumanţă 
– o pendulare între două ţinuturi cu climat deosebit, munte – şes, în căutare de păşuni. Însoţiţi 
de întreaga familie – precizează istoriograful bizantin – păstorii aromâni, în perioada aprilie-
septembrie, îşi păşteau turmele în munţii Bulgariei, „pe piscurile înalte şi în locurile cele mai 
răcoroase,”1 după care coborau la câmpie, unde clima era mai blândă, pentru a ierna.
Rabinul Beniamin din Tudela, vizitând Grecia la 1161, afirma că vlahii se bucurau de o largă 
autonomie. Călătorind prin Tesalia, este impresionat de oraşul Halmyros, cel mai important 
centru comercial al acestei regiuni.2

O serie de documente, păstrate în arhivele mănăstireşti de la Muntele Athos, îi menţionează, 
deseori pe aceşti vlahi şi pe femeile lor, care îi aprovizionau pe călugări cu produse lactate şi lână 
de calitate superioară. Acestea erau foarte apreciate şi la curtea imperială de la Constantinopol.
Sub Comneni, vlahii, care deţineau mii de turme, s-au bucurat de o serie de libertăţi, coborând 
pentru iernatic în câmpiile Macedoniei şi, mai cu seamă, în Tracia, denumită de Homer „mama 
oilor,” şi ajungând cu turmele până în Asia Mică în căutare de păşuni grase.3

Autori bizantini au furnizat, uneori, date succinte asupra unor piese ce făceau parte din 
costumul aromânesc. Astfel, în secolul al XII-lea, poetul boem Ptochprodomos, de la  curtea 
Comnenilor, se arăta uimit de polifuncţionalitatea unui element de port, numit, capă, ce servea 
când de cojoc, când de plapumă, când de cămaşă.4

Brânzeturile, ca şi ţesăturile de lână, prelucrate de femeile aromânce, erau foarte căutate şi 
apreciate în Bizanţ. Astfel, în veacul al XIV-lea, poetul Manuel Philes, va solicita una din 
acele ţesături groase de lână, cu care se îmbrăcau ciobanii din Tracia, iarna când era foarte frig, 
probabil sarica (sarca), cuvânt de origine latină, cum denumeşte Tache Papahagi acest cojoc 
lung din blană, o piesă nelipsită din costumul păstoresc.5
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        Philes descrie tunsul oilor şi toate operaţiile legate de prelucrarea lânei.

Cronicarul bizantin, de o mare erudiţie, Nichita Honiates, ce-a îndeplinit numeroase funcţii 
în ierarhia oficială a Constantinopolului, una dintre ele fiind şi aceea de reprezentant al curţii 
imperiale şi însoţitor al Împăratului Isac Anghel la expediţiile armatei bizantine împotriva 
vlahilor balcanici, a fost de nenumărate ori martor ocular, descriind evenimentele petrecute în 
timpul vieţii sale, confirmate şi de alte izvoare contemporane, franceze, italiene şi germane.
Honiates ne-a lăsat portretul unui vlah balcanic, cu o rezistenţă etnică aparte, aşezat în faţa 
tuturor intemperiilor istorice, oţelit în asprimile vieţii, „înfundat în piei de oaie” cu „picioarele 
acoperite de lână şi de cârpe grosolane.” (Cronicarul bizantin se referă, probabil, în acest 
text – aşa cum subliniază savantul Petre S.Năsturel – la încălţările tradiţionale, compuse din 
obiele şi opinci,6 pe care le purtau păstorii aromâni, piese uşoare şi adecvate drumurilor lungi, 
obositoare, parcurse de aceştia.
Într-o scrisoare a arhiepiscopului Dimitrie Homatiqnos de Ohrida este menţionată o piesă 
textilă, specifică populaţiei aromâneşti până în zilele noastre, şi anume cerga: „o pătură din păr 
de ied numită în limba barbară tzerga,” pe care înalta faţă bisericească o cumpărase de la un 
vlah din Orhid.
Cergile de oaie care se ţes şi astăzi de femeile aromânce dobrogene, poartă un nume aromânesc 
„flukata,” provenit din latinul floccus (smoc de lână). Ele se întrebuinţau de către aromâni 
la căptuşitul corturilor în care locuiau pe timpul verii. Se confecţionau din lână groasă, de 
calitate  superioară, cu fir lung şi lucios. În cursul operaţiei de ţesut, se trăgeau firele în vederea 
realizării miţelor.
Asemănarea dintre căciula tradiţională şi forma unor adăposturi aromâneşti le-a dat locuitorilor 
acestora numele de Katsulophaneremitai.8

În ceea ce priveşte locuinţele, izvoarele bizantine menţionează termenul kasai – latinul casa, 
aromânescul şi românescul casă – al vlahorinhiţilor.9

Honiates vorbeşte cu dispreţ despre aşa-numitele hopogee – locuinţe semiîngropate, afirmând 
că aromânii din Bulgaria locuiau – ca de altfel şi unii români din Câmpia Bărăganului – în 
bordeie, acoperite cu stuf şi pământ, amintite şi de Herodot, în legătură cu şesurile scitice.10

Formarea statelor medievale slave a avut drept consecinţă o mai pregnantă diferenţiere din 
punct de vedere lingvistic şi etnic a populaţiilor care locuiau în Balcani: vlahi, sârbi, croaţi, 
bulgari, albanezi. Convieţuirea lor îndelungată, pe acelaşi teritoriu, a dus însă şi la o serie de 
interferenţe culturale, la unele asemănări, condiţionate de acelaşi mediu, de acelaşi climat de 
aceleaşi condiţii sociale şi economice. Numai stabilind natura şi durata raporturilor dintre 
aceste etnii, putem înţelege însemnătatea rolului elementului aromânesc în evoluţia generală a 
Balcanilor, deoarece vlahii n-au format nişte enclave izolate şi restrânse ci ei s-au constituit în 
mari comunităţi, conservatoare şi bine organizate, cu o identitate aparte, distinctă, reuşind să-şi 
păstreze intact caracterul etnic, limba, îmbrăcămintea, tradiţiile şi obiceiurile.     
Faptul că erau preocupaţi ca atare reiese şi dintr-o serie de documente ce îi aveau în vedere 
doar pe ei şi care reflectă ocupaţia de căpetenie a acestei populaţii şi obligaţiile ce decurgeau 
din practicarea ei. Astfel, actul emis în 1313-1318 de cancelaria regelui sârb Ştefan Milutin, 
în favoarea mănăstirii Banja (la nord de Mitroviţa), menţionează pentru prima oară legea 
vlahilor (zakon Vlahom).
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        Conform acestei legi, vlahii aveau obligaţia să plătească, în fiecare an: „…o oaie cu mielul ei 

şi o a doua, stearpă, din cincizeci…Iar voinicii (voinik) care nu trebuie să toarcă lâna pentru 
mănăstire, să dea haine, şi atât voinicul cât şi călătorul (kielator) vor trebui să ducă turmele la 
păscut şi să tundă lâna, iar voinicul îi va păzi pe ciobani. În caz de vreme proastă, voinicii şi 
călătorii să ducă (totuşi) oile la păscut…”12

În acest document găsim menţionate cele două categorii fundamentale ale populaţiei vlahe: 
„voinicii,” oameni înarmaţi cu un statut privilegiat, care îi păzesc pe ciobani, ca să nu fie prădaţi, 
şi „călătorii,” chervanagii specializaţi în transportul şi desfacerea produselor la distanţe mari.
Taxa de a plăti, în fiecare an, o oaie cu miel şi o a doua stearpă, din 50, exista şi în Transilvania 
pentru populaţia românească, fiind cunoscută sub numele de quinquagesima ovium.13

Vlahii care aparţineau mănăstirii Banja locuiau în şase cătune, termen ce denumea aşezările 
din sudul Serbiei, în timp ce în nord ele erau cunoscute sub numele de selo (sat), cuvânt de 
origine slavă.
Regatul sârbesc devenit imperiu în 1346, sub domnia lui Ştefan Duşan, a inclus noi regiuni ale 
Imperiului bizantin, ca Epirul, Macedonia şi Tesalia, ce aveau o populaţie vlahă numeroasă.
În confirmarea donaţiei către mănăstirea Hilandar a bisericii Sf. Nicolae din Vranje, în 1334-
1346, apar noi precizări în legătură cu legea vlahilor: „Cel ce se numeşte voinic va da de Sfântul 
Dumitru o pătura (sau cort, în slavonă pokrov) roşu, iar ceilalţi să lucreze lâna, o bucată de cap 
de om, iar restul lânii să o lucreze pe din două.”14

Legea vlahilor revine într-un document din 1348-1353, emis de cancelaria aceluiaşi ţar Ştefan 
Duşan, de data aceasta în favoarea mănăstirii Sfinţilor Arhangheli de la Prizren, care stipula că, 
în fiecare an vlahii vor da o oaie cu mielul său şi una stearpă, un cal la fiecare doi ani sau treizeci 
de hiperperi. Fiecare gospodărie avea îndatorirea să dea o piele de miel şi o alta de la un miel 
lepădat; aşa-numiţii „polkonici” trebuiau să-şi calculeze singuri impozitul ce se achita toamna 
în pături, iar primăvara în câte doi berbeci. Vlahii săraci aveau, în schimb, obligaţia de a lucra 
lâna pentru mănăstire, iar ceilalţi să transporte sarea, să cosească fânul, să repare fortificaţiile, să 
construiască stânele, să pască caii şi să efectueze transporturi pentru egumen.15

Din acest document reiese că populaţia vlahă era diferenţiată din punct de vedere social, fiecare 
categorie având obligaţii clare, distincte, stipulate riguros de legile timpului.
Ca urmare a transhumanţei, în secolele XIV şi XV au loc deplasări masive ale populaţiei vlahe 
din Serbia, ea dovedind o mare vitalitate şi putere de expansiune.
Teritorii locuite de un număr considerabil de aromâni vor intra în a doua  jumătate a secolului 
al XV-lea, în frontierele noului Imperiu otoman, condiţiile de viaţă ale acestora îmbunătăţindu-
se ca urmare a scutirii de impozite şi a acordării de privilegii. Astfel, ei şi-au păstrat organizarea 
autonomă în schimbul serviciului militar în armatele imperiale sau pe loc.
La începutul secolului al XVII-lea, o bună parte a vlahilor din Imperiul otoman îşi pierde 
statutul privilegiat de voinici sau de armatoli, primul loc fiind luat acum de „călători” (de 
conducătorii de caravane) şi de comercianţi.
Necesitatea de a-şi desface, la început, produsele activităţii lor: lâna, brânzeturi, piei, seu, iar mai 
târziu şi ale altora, i-a îndemnat pe păstorii aromâni să-şi facă din negoţ o a doua meserie.
Înzestraţi cu un puternic spirit de observaţie, păstorii în peregrinările lor cu turmele de oi, 
constatau abundenţa sau dimpotrivă lipsa anumitor categorii de obiecte, ieftinătatea sau 
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        scumpetea din unele zone, comparativ cu situaţia de la ei de acasă, apreciind diferenţa de 

preţuri şi avantaje pe care ei puteau să le aibă ca intermediari în comerţul cu aceste produse.
Transportul cu caravanele (cărvănăritul) a constituit o altă sursă importantă de câştig pentru 
unii dintre aromâni. Dacă în prima fază se poate vorbi de un comerţ ambulant, practicat paralel 
cu păstoritul pe distanţe mari, uneori de-a dreptul impresionante, începând cu secolul al XVII-
lea, dar mai ales în cel de al XVIII-lea, aromânii preiau în proporţii mari, comerţul internaţional 
pe cale terestră şi pe mare, în special pe coasta orientală a Adriaticii.
Faptul se datora, în bună parte, prăbuşirii Raguzei şi interesului negustorilor francezi ce erau 
beneficiarii Capitulaţiilor reînnoite de Poartă după 1673, interesaţi acum să trateze direct cu 
aromânii. Comerţul lor se extinde, cuprinzând nu numai Italia, dar şi Germania şi Austria.
Un mare interes prezintă din punctul nostru de vedere mărfurile, categoriile de obiecte pe 
care păstorii le exportau: baloturi de lână, cergi, covoare, abale, stofe groase, dar şi ţesături de 
mătase, musline, la care se adăugau produsele de pielărie (marochin, saftiane, cordovane) ulei 
de măsline, tutun, ceară, miere, cafea, smoală pentru călăfuit corăbii, etc.
Se importau atât materii prime pentru atelierele meşterilor vlahi: metale (plumb, aliaj de cupru 
şi bronz şi în cantităţi mai mici metale preţioase pentru atelierele bijutierilor), bumbac, indigo, 
lemn din Brazilia, cât şi produse finite ca: ţesături fine din mătase, bumbac sau lână, obiecte de 
sticlă, arme, cărţi, hârtie, zahăr.16

Documente veneţiene dintre anii 1696 şi 1761 cercetate de profesorul Valeriu Papahagi 
dovedesc faptul că centrul de iradiere comercială şi culturală a vlahilor din Balcani era în acea 
vreme oraşul Moscopole.17

Creşterea taxelor vamale pentru produsele din Imperiul otoman, fixate de veneţieni în secolul 
al XVIII-lea, au dus la reorientarea comerţului aromânilor pe calea terestră ce ducea prin 
Belgrad şi Ungaria spre Austria şi Germania.
În această perioadă au înflorit meşteşugurile şi comerţul, aromânii având un cvasi monopol al 
producţiei de lână şi al transportului pe uscat.
Un adevărat lanţ de hanuri stăpânite de aromâni, jalona principalele drumuri comerciale ale 
Peninsulei Balcanice, urcând prin Serbia şi Ungaria până la Viena şi mai departe.18

În epoca modernă aromânii trăiau în Munţii Pindului, în Tesalia, Epir şi Albania, ocupaţiile lor 
de bază continuând a fi păstoritul, alături de care practicau comerţul şi industria. Târgurile lor 
din Balcani, prin activitatea comercială intensă ce-o desfăşurau, dar şi prin una culturală foarte 
dezvoltată, atrăseseră atenţia şi admiraţia călătorilor străini care i-au cunoscut direct la ei acasă.
Astfel, la începutul secolului al XIX-lea, Pouqueville eruditul consul francez al lui Napoleon 
I la curtea lui Ali Paşa, faimosul tiran din Ianina, care i-a vizitat pe aromânii din Pind între 
1808 şi 1813, compara aşezările vlahilor de pe înălţimi (sate şi oraşe) cu un roi de albine care 
fac mierea în crăpăturile stâncilor.19

Aceleaşi opinii favorabile le întâlnim şi la călătorul englez William Leake.
Germanul Gustav Weigand, ce-a călătorit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea prin toate 
regiunile locuite de aromâni, din Grecia, Iugoslavia, Bulgaria şi Albania, a publicat datele culese 
la faţa locului într-o lucrare de referinţă pentru cei interesaţi să cunoască istoria şi cultura 
aromânilor.20 Referindu-se la relatările englezului Leake, germanul Weigand preciza că dacă 
acesta, care reuşise să viziteze numai aşezările din sudul regiunii populate de aromâni, ar fi avut 
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        posibilitatea să călătorească şi în Kruşevo, Neveska şi în alte localităţi din nord, atunci „mirarea 

lui s-ar fi transformat în încântare.”21 
Pax ottomanica îi favorizează în mod deosebit pe negustorii aromâni care reuşiseră, aproape, să 
monopolizeze industria de postavuri şi producţia de lână, aspect sesizat cu pertinenţă şi de către 
consulul francez Pouqueville: „Interesul care dă naştere la spiritul de speculaţie, n-a zăbovit să-i 
determine pe iscusiţii valahi să-şi toarcă lânurile…Acest pas fiind făcut în cariera meşteşugarilor, 
ei s-au servit de pavilionul Franţei pentru a-şi exporta ţesăturile în străinătate.”22

Spiritul întreprinzător, capacitatea lor de adaptare, mobilitatea fantastică şi dorinţa de câştig, 
i-a făcut pe aromâni să deschidă importante agenţii comerciale în porturile italieneşti şi pe tot 
teritoriul Imperiului. Ei au ajuns până în Egipt, în toate porturile Mediteranei, în principalele 
centre din Europa, până la Londra şi la Moscova.
Pouqueville consemna acest aspect: „Unii fondară case de comerţ la Neapole, la Livorne, le 
Genova în Sardinia, la Cadix, în Sicilia şi în Malta. Alţii se stabiliră în Veneţia, în Triesta, la 
Ancona şi Raguza. Un număr mai mic deschise relaţii cu Viena, Constantinopole şi Moscova 
şi companiile lor îndrăzniră să întreprindă operaţii de bancă.”23

Oraşul cel mai prosper se afla în interiorul Balcanilor, şi anume Moscopole, actualul târguşor 
albanez Voskopoje, nu departe de Korce24 oraş pe care un foarte bun cunoscător şi cercetător al 
istoriei şi culturii aromânilor, Valeriu Papahagi, îl considera „metropola comercială şi culturală 
a românimii balcanice.”25 
Despre acest centru, extrem de important pentru întreaga viaţă economică şi culturală a 
aromânilor (avea o şcoală superioară, o Academie, o tipografie, 72 de biserici, bresle, palate de 
marmură, corporaţii, bănci, locuinţe – palate, fântâni), acelaşi amintit Pouqueville menţiona 
că ar fi avut, pe la jumătatea secolului al XVIII-lea, o populaţie cuprinsă între 40.000-60.000 
de locuitori, cifră corectată, ulterior, de cercetători, ca de exemplu Max Demeter Peyfuss, care 
consideră numărul de 20.000 de locuitori mai aproape de realitate. Faptul că, la începutul 
secolului al XIX-lea, se mai puteau vedea, totuşi ruinele a 22 de biserici şi marea mănăstire 
Prodomos situată în afara zidurilor, susţine, în mare parte, afirmaţiile consulului francez.26

Dezorganizarea administrativă a Imperiului otoman, distrugerea oraşului Moscopole, 
îngreunarea vieţii acestor munteni, obişnuiţi să trăiască în deplină libertate şi mişcare, a 
accelerat procesul de emigrare a aromânilor, care începuse, în fapt, înainte cu un secol.
Despre soarta oraşului Moscopole au rămas şi informaţiile furnizate de ex-consulul Franţei la 
salonic, E.M.Cousinery, în perioada 1786-1793, şi apoi, din nou, în 1814, mărturii contemporane 
aproape cu evenimentele tragice petrecute acolo: „În zilele noastre oraşul Voskopolis se îmbogăţise 
prin comerţul său cu Germania. Locuitorii clădiseră în el case foarte frumoase, dar un paşă din 
Albania despre care mi s-a spus că era tatăl lui Ali, paşa din Ianina, atăcând şi jefuind acest 
oraş, negustorii s-au împrăştiat: ei sunt acum răspândiţi în Banat, în Ungaria, în diferite oraşe 
din Macedonia, şi mai ales la Serres, unde Ismail bei i-a primit bine. Nu mai există astăzi la 
Voskopolis decât ruine şi cabane în care locuiesc urmaşii, toţi săraci, ai acestui neam…”27

După ruinarea oraşului Moscopole, familii bogate de negustori aromâni, grupate în mari 
„companii,” se stabilesc la Viena, Pesta sau la Bratislava, la Leipzig iar cele sărace în Macedonia 
şi Serbia, acestea din urmă ocupându-se în continuare, cu comerţul ambulant, efectuat cu 
căruţe, catâri sau măgari.
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        În Transilvania, negustorii aromâni sunt atestaţi începând cu a doua jumătate a secolului al XVI-

lea. Aici, ei s-au organizat în companii comerciale, în cele mai importante centre comerciale, 
cum erau Sibiul şi Braşovul, cei mai mulţi dintre aromâni provenind din Macedonia, pe care o 
părăsiseră din cauza haraciului turcesc şi al creditorilor.28  
Spre Principate, s-au îndreptat, mai ales, aromâni de origine epirotă, veniţi prin Veneţia, la 
sfârşitul secolului al XVI-lea şi la începutul celui următor pentru a scăpa de presiunea stăpânirii 
turceşti care devenise, între timp, apăsătoare.
Pouqueville i-a cunoscut pe faimoşii vlahi chiariagii (caravanieri) din Epir, care efectuau 
transporturile de marfă şi de călători până la Constantinopol şi la Bucureşti, ei asigurând, 
totodată, şi serviciile de poştă.29 
Regimul fanariot, de mai târziu, le-a fost favorabil, mulţi emigranţi de origine aromână reuşind 
să pătrundă în clasa suprapusă şi să contribuie la formarea burgheziei române.
Pretutindeni unde s-au stabilit, aromânii au fost recunoscuţi de iscusiţi meşteşugari. Meserii ca 
: zidar, bijutier, cizmar, croitor, hangiu sau cârciumar, erau specifice aromânilor, fapt sesizat la 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi de Gustav Weigand, care sublinia că în toate localităţile vechii 
Turcii se aflau mulţi hangii de origine aromână.30

În Occident emigranţii aromâni erau grupaţi în companii, pe care străinii le numeau „greceşti,” 
acest epitet având în Europa Centrală, mai mult o accepţie religioasă, catolicii atribuindu-l 
tuturor ortodocşilor din Imperiul otoman. De fapt, aceste companii erau alcătuite din negustori 
aparţinând mai multor etnii, dar marea majoritate o forma aromânii. Dar, pentru faptul că 
limba lor de comunicare era greaca, iar corespondenţa şi contabilitatea se făceau, de asemenea, 
în această limbă, aromânii erau în Occident reprezentanţii modului de viaţă grecesc.
Acest lucru nu înseamnă, câtuşi de puţin, că aromânii nu aveau conştiinţa propriei lor identităţi 
etnice, aspect semnalat de Cousinery care, vizitând de mai multe ori regiunile unde ei trăiau, 
sublinia următoarele: „…acolo (în Munţii Pindului) se mai găsesc în număr mare; limba lor 
împiedică să nu fie luaţi în seamă; ei vorbesc încă latina, şi dacă-i întrebi, din ce naţiune 
sunteţi? Ei răspund cu mândrie Ruman.”31

În familie, ei vorbesc dialectul aromân. Un alt criteriu de recunoaştere a originii era calificativul 
sau porecla de Vlahos=Vlahul, adăugate la nume sau prenume, precum şi locul de baştină al 
familiei respective.
Mormintele fastuoase din piatră, ridicate de aromâni, în Balcani, pentru familiile lor, sau pietrele 
funerare din ţările Europei centrale care indică, un loc de naştere, constituie de asemenea, 
repere preţioase în stabilirea originii aromâne.32  
Unul dintre învăţaţii care ne-au lăsat lucrări de referinţă asupra aromânilor a fost Theodor 
Capidan,33 care i-a cunoscut personal, în urma călătoriei întreprinse la începutul secolului al 
XX-lea, în regiunile populate de ei.
A coroborat datele culese personal, în decursul cercetărilor de teren, cu marea bogăţie de informaţii, 
lăsate de numeroşi călători şi învăţaţi ce-au străbătut în cursul secolelor XVII, XVIII şi XIX, satele şi 
oraşele locuite de aromâni: englezii, Thomas Herbert, George Wheler, doctorul Sibthorp, William 
Martin Leake, Henry Holland; după care au venit cei de origine franceză: F.C.H.L.Pouqueville, 
arheologul L.Heuze, Francisc Lenormant, urmaţi apoi de alţi învăţaţi: Lejean, Jovan Cvijic, 
L.Schultze, Gustav Weigand etc., unii dintre aceştia menţionaţi deja în paginile anterioare.
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        Theodor Capidan ne-a oferit o viziune de ansamblu asupra originii, a limbii, a locurilor de baştină 

ale aromânilor, precum şi asupra aspectelor legate de civilizaţia şi cultura populară aromânească: 
organizarea vieţii păstoreşti (modul de construcţie al stânelor, specializarea ciobanilor, traiul, 
hrana şi îmbrăcămintea lor, prepararea produselor lactate, obiceiurile păstoreşti, legate de ciclul 
vieţii şi de marile sărbători de peste an); operaţiile de prelucrare a lânei şi transformarea acesteia 
în piese de îmbrăcăminte şi în ţesături; terminologia şi etimologia obiectelor şi a produselor 
realizate de aromâni.
Lucrările sale rămân opere de referinţă, fără de care cunoaşterea şi înţelegerea modului 
tradiţional de viaţă şi a rolului jucat de elementul aromânesc în istoria şi cultura sud-estului 
european nu ar fi posibilă.
Ocupaţia de bază – păstoritul – a populaţiei de origine aromână din Peninsula Balcanică, aşa 
cum au subliniat-o toţi cei care au cercetat-o a fost în mare măsură condiţionată şi favorizată 
de relieful extrem de variat, cu o vegetaţie bogată, cât şi de climă (la şes, călduri mari în timpul 
verii şi ierni dulci, la munte veri răcoroase şi ierni aspre, geroase).
Aşezările păstorilor aromâni, ridicate pe înălţimi de munte, în apropierea pădurilor seculare 
şi a apelor curgătoare, izolate de marile artere de comunicaţii, le ferea de atacurile la care erau 
supuse locuinţele celorlalte populaţii, le garanta aromânilor libertatea de mişcare pe mari spaţii, 
dându-le totodată posibilitatea de a-şi păstra identitatea etnică şi lingvistică.
Referindu-se la această caracteristică fundamentală a aşezărilor aromâneşti, geograful german 
L.Schultze scria: „Aromânii au făcut să răsară aşezările de înălţime, de o curăţenie exemplară, 
ordine şi adesea bunăstare, aşa cum sunt oazele în deşert.”34 
Faţa de iobagii de la şes, numiţi „raia,” situaţia aromânilor – sublinia Th.Capidan – a fost cu 
mult mai bună.35

De aici, din regiunea Pindului, aromânii s-au deplasat cu turmele în răsăritul şi în nordul 
Greciei. Despre păstorii aşezaţi pe muntele Olimp, germanul Gustav Weigand, care i-a cercetat 
în anul 1888, afirma că ei au venit de la şes, din Tesalia. 
Aromânii se găseau în număr mare şi în apropierea Salonicului, oraş numit în graiul aromânesc 
– sublinia Capidan – Sărună, ce reproduce vechea lui denumire romană Salona. În vestul 
Salonicului, exista un alt grup de păstori aromâni veniţi din Albania.36 
Deosebit de mobili erau şi aromânii din zona muntelui Gramostea, o prelungire a Pindului, 
care practicau păstoritul semi-nomad, din Macedonia şi până în Câmpia Salonicului şi ţinutul 
Meglenului, ajungând până la râul Vardar. Alţi păstori se îndreptau spre muntele Murihova, 
unde se întâlneau cu păstorii fârşeroţi.
Toamna, grămostenii îşi mânau oile la iernat la Marea Neagră sau de-a lungul Dunării, unde se 
întâlneau cu românii nord-dunăreni. Puteau fi văzuţi pe Valea Moraviei sau în Stara Planina, 
ramificaţia apuseană a Balcanilor din Serbia.
Grămostenii practicau pe lângă păstorit, meşteşugurile şi comerţul, oraşul Gramostea cu 
40.000 de locuitori, fiind la fel de vestit ca şi centrele urbane ale aromânilor din estul Albaniei: 
Şipoca, Bitcuchi şi Moscopole.37   
Referindu-se la aşezările urbane, Jovan Cvijic remarca că acestea sunt situate, la fel ca şi satele, la 
altitudine mare, oferind locuitorilor un confort asemănător asemănător cu cel din Occident: „Ei 
(aromânii) trăiesc în oraşe care sunt mai sănătoase din toate câte se află în Peninsula Balcanică. 
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        Aceste oraşe sunt la o înălţime mare şi pe poziţiuni frumoase; ele sunt aşezate de obicei pe 

povârnişurile munţilor greu de urcat. Casele şi prăvăliile sunt clădite din piatră şi cele mai multe 
acoperite cu piatră. Ele sunt clădiri frumoase cu interiorul aranjat ca în Europa Centrală.”38

Făcând o deosebire netă între semi-nomadism şi transhumanţă, Capidan afirma, pe bună 
dreptate că, păstoritul transhumant, care este şi cel mai vechi, şi care consta într-o pendulare 
periodică, împreună cu turmele, în căutare de păşuni grase, între două regiuni cu climat deosebit; 
munte-şes, le-a fost caracteristic păstorilor aromâni. Dacă o parte din bărbaţi mergeau cu oile 
la păscut, ceilalţi rămâneau acasă, împreună cu femeile, îndeletnicindu-se cu munca câmpului 
sau cu alte meserii.39

Numai atunci când primejdii mari le ameninţau libertatea unii dintre păstori (cei din Albania 
mai ales, din ramura fârşeroţilor) se mutau, conduşi de celnik, împreună cu întreaga fară (familiile 
dintr-un sat, cu tot avutul lor mişcător), în altă regiune, practicând un tip de viaţă seminomad.
O serie de termeni – precizează Capidan, - cum ar fi latinescul callis-is, din care derivă cuvântul 
românesc cale şi care înseamnă potecă care duce peste înălţimile dealurilor şi munţilor: drum 
pentru vite care sunt mânate la păscut, drum care duce la păşune; cuvântul cărare, de origine 
latină carraria, un derivat al lui carrum, care iniţial, era drumul pe unde mergeau carele, ca 
şi cuvântul car, tot de origine latină, conservate la aromâni, constituie argumente forte care 
probează vechimea îndeletnicirilor lor: păstoritul şi cărvănăritul.40

O sursă importantă de câştig –releva şi Capidan – a constituit-o transportul cu caravanele a 
cărei vechime era tot aşa de mare ca şi aceea a păstoritului. Aromânii au acoperit transportul 
de mărfuri şi călători, de pe întreg cuprinsul Peninsulei Balcanice, spre principalele porturi: 
Valone, Durazza şi Raguza.
Capidan menţionează cele trei căi importante, pe care le străbăteau chervanagii aromâni: Via 
Egnatia, faimoasa şosea romană ce lega Marea Adriatică de Constantinopol, apoi drumul care 
mergea de-a lungul Văii Morava-Vardar unind Belgradul cu Salonicul şi un al treilea drum, cel 
militar care lega Constantinopolul de Niş prin Adrianopol şi Filipopol.
În interiorul Peninsulei Balcanice, cele mai importante târguri erau la Perlepe (Pârleap), Serres, 
Cavala, Drama, Larisa, Lăsun, etc.
În ceea ce priveşte locuinţele, aromânii îşi ridicau, în apropierea călivelor (colibelor), case 
temeinice din piatră, cu acoperişuri în patru ape, acoperite cu ţiglă, luând astfel naştere sate 
înfloritoare şi chiar orăşele.
Comparaţia pe care călătorul englez William Martin Leake o face între satele aromâneşti din 
Pind, compuse din case solid construite, extrem de curate şi cele mai înfloritoare oraşe din 
Grecia, este extrem de relevantă pentru bunăstarea economică a aromânilor.41

Casele  lor, prevăzute cu etaj, cuprindeau mai multe încăperi. Planul parterului, alcătuit dintr-
o sală de mijloc şi două încăperi, situate de-o parte şi de alta a sălii, este cel clasic, întâlnit pe 
întreg spaţiu locuit de români. Într-una din camerele laterale se află scara ce duce la etaj. Casele 
erau lipsite de cerdacuri sau pridvoare deschise şi aceasta pentru a se putea face faţă atacurilor 
nedorite venite din afară.
În sala, aflată la parter, era amplasat, de regulă războiul de ţesut. Camerele laterale serveau 
pentru depozitat diverse produse şi obiecte, iar cele de la etaj erau destinate dormitului. Una 
sau două dintre ele se ţineau curate pentru oaspeţi.
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        Impresionat de curăţenia şi de bogăţia ţesăturilor ce decorau interiorul locuinţei aromâneşti, 

profesorul german Gustav Weigand sublinia: „Pardoseala camerelor este întotdeauna bine 
curăţată. Covoare frumoase, broderii şi chiar perdele împodobesc camerele lor…”42

Potrivit afirmaţiilor furnizate de Capidan, păstorii care pendulau în căutarea păşunilor, 
mutându-şi locuinţele, de mai multe ori, în intervalul unei singure veri, trăiau în colibe sau în 
corturi. Mai multe colibe alcătuiau un cătun.
Interesant este modul ingenios, simplu, de construcţie al colibelor, descris de Capidan: din 
crengi de lemn împletite cu paie, coliba având lungimea de 5-6 metri în diametru. Pereţii aveau 
o grosime ce nu depăşea 15 cm. Coliba se utiliza numai pe vreme rea;  păstorii obişnuiau să 
mănânce şi să se odihnească în aer liber, pe timp frumos.
Cortul se confecţiona, pentru a rezista intemperiilor, dintr-o ţesătură impermeabilă de lână, 
amestecată cu păr de capră. Interesantă este precizarea pe care o face Capidan în legătură cu 
ornamentica acestei piese textile. Ea se împodobea cu un semn distinct pentru fiecare sat. 
Cortul se fixa pe pământ cu ţăruşi la cele patru colţuri.
În ceea ce priveşte organizarea socială, politică, culturală şi religioasă, fundamentul acestuia 
îl constituia familia, întemeiată pe legături de rudenie şi de interese economice. Mai multe 
familii înrudite, între 50 până la 200 pentru vremurile mai îndepărtate, alcătuiau o fălcare 
(cuvânt de origine latină), ce era condusă de către un celnic.
Analizând temeinic cauzele care au dus la decăderea păstoritului şi a celorlalte îndeletniciri 
specifice aromânilor (comerţul şi chervănitul), Theodor Capidan enumera, printre acestea, în 
primul rând războaiele devastatoare ruso-turce, apoi războiul din 1877 în urma căruia Tesalia 
a fost anexată Greciei, fapt ce va avea consecinţe nefaste asupra modului tradiţional de viaţă 
al populaţiei aromâneşti. Impozitele grele ca şi taxele de frontieră între Turcia şi Grecia i-au 
ruinat, treptat, pe păstorii şi negustorii aromâni.
Condiţii mai prielnice – sublinia Capidan – au avut păstorii din Pind, Gramoste şi Albania 
care la sfârşitul secolului al XVIII-lea, s-au mutat cu turmele în Macedonia şi în Tracia, 
continuându-şi străvechea ocupaţie, păstoritul, până la războaiele balcanice. La câţiva ani, însă, 
după aceste războaie, o mare parte a păstorilor aromâni a fost nevoită să se lase de această 
îndeletnicire. Deposedaţi de livezile şi de munţii bogaţi în păşune, necesare existenţei turmelor 
lor, în urma venirii masive a refugiaţilor greci din Asia Mică, începând cu anul 1922, ei au fost 
obligaţi să-şi vândă oile, caii şi catârii şi să emigreze. Cei care au rămas pe loc, reprezentând 
câteva sute de mii, au continuat să ocupe aceleaşi locuri, ca şi strămoşii lor: Epirul, Tesalia, 
Albania şi Macedonia.43

Un alt învăţat care i-a cercetat pe aromâni, în perspectivă interdisciplinară, îmbinând informaţiile 
a mai multor ştiinţe cu datele culese personal în cursul numeroaselor sale peregrinări folclorice, 
etnografice şi dialectale, în toate ţinuturile locuite de aromâni a fost marele filolog Tache 
Papahagi. Mânat de pasiunea şi dăruirea omului de ştiinţă, dar şi de puternice sentimente 
patriotice, de a-şi aduce contribuţia la lămurirea multiplelor aspecte legate de etnia din care 
el însuşi făcea parte, Tache Papahagi a îmbinat magistral teoria cu realitatea socială pe care 
a cunoscut-o mai bine ca oricare altul, lăsându-ne opere de referinţă, ce pot servi de model 
pentru cercetările efectuate în zilele noastre asupra românilor nord şi sud-dunăreni.44

El, care ceruse înfiinţarea în anul 1944 a unui institut de filologie, folklor şi etnografie, era 
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        conştient de faptul că, fără a coroborare a datelor acestor discipline umaniste tangente şi fără 

o cercetare comparativistă în perspectivă geografică a fenomenelor de limbă şi cultură, nu se 
pot elabora lucrări fundamentale de limbă şi cultură, nu se pot elabora lucrări fundamentale de 
sinteză asupra civilizaţiei şi culturii populare româneşti.
Toate operele sale au răspuns acestui deziderat, evidenţiind afinităţile dintre folclor, etnografie 
şi lingvistică.
La apariţia primului volum din Images d’ethnographie roumaine, Ovid Densuşianu, fondatorul 
Şcolii lingvistice de la Bucureşti, preţuindu-l, în mod deosebit, pentru concepţia, competenţa 
şi probitatea sa ştiinţifică, cât şi pentru metoda de lucru utilizată, ce avea la bază aprofundate 
cercetări de teren, sublinia următoarele: „deşi filolog, Papahagi ne dă astfel ce demult aşteptam 
pentru etnografia noastră. Şi se va recunoaşte odată că de la filologie au pornit spre etnografie, 
ca şi pentru folklor, îndemnuri pentru cercetări temeinice.”45

Într-adevăr pentru comunitatea aromână, opera de referinţă a lui Tache Papahagi o constituie 
lucrarea menţionată şi elogiată de Ovid Densuşianu, apărută la Bucureşti în trei volume, fiecare 
dintre acestea fiind însoţite de câte un text în limba franceză şi română care îl familiarizau pe 
lector cu cuprinsul volumului respectiv şi cu scopurile pe care şi le propusese autorul. Dintre 
aceste trei volume, doar primele două conţin şi imagini de etnografie aromânească. Faptul că 
aceste volume cuprind numeroase fotografii realizate la faţa locului în comunele aromâneşti 
din Pind (Grecia), din Albania şi din Bulgaria şi se referă la toate aspectele civilizaţiei şi 
culturii populare aromâneşti: costum, locuinţă şi accesoriile sale, ocupaţii, biserici, viaţa în 
zilele de sărbătoare, conferă acestor lucrări valoarea de document istoric, etnografic şi artistic 
reconstituind întregul mod tradiţional de viaţă al populaţiei aromâneşti.
Prin această lucrare fundamentală, unică în literatura de specialitate, care-i reuneşte, în paginile 
ei, pe vlahii nord şi sud-dunăreni, Tache Papahagi a urmărit prin imagini vizuale deosebit de 
sugestive şi de autentice să evidenţieze pe de o parte elementele comune de limbă, viaţă şi 
cultură a cestora, iar pe de altă parte, trăsăturile particulare, specifice, proprii, fiecăreia dintre 
aceste ramuri ale latinităţii răsăritene.
Studiind şi terminologia aspectelor etnografice, marele învăţat a demonstrat cu argumente 
ştiinţifice că originea celor mai mulţi termeni de bază este eminamente latina, iar cuvintele 
împrumutate din alte limbi constituie dovezi ale evoluţiei istorice a acestor fenomene. El a 
subliniat, astfel „straturile lingvistico-culturale care au intervenit într-un domeniu.”46

Ca şi predecesorul său, Th.Capidan, Papahagi a evidenţiat rolul pe care muntele şi pădurea, 
deci mediul înconjurător l-a avut în conservarea elementului românesc la nord şi la sud de 
Dunăre. A subliniat, de asemenea, rolul major al păstoritului care a sigurat, în bună parte, 
unitatea daco-românilor şi a aromânilor: „Păstoritul a fost acela ce a cutreierat toate ţinuturile 
locuite de români, păstrând între ei un contact viu şi contribuind la o continuă unificare de 
grai…păstoritul a fost scutul individualităţii noastre etnice.”47

Prin comerţul pe care l-au practicat concomitent cu păstoritul la început, iar mai târziu şi 
independent de acesta, aromânii au făcut să vehiculeze pe o vastă arie geografică, o serie de 
bunuri materiale şi spirituale, contribuind astfel la menţinerea unităţii lor culturale, la păstrarea 
portului propriu, a obiceiurilor şi tradiţiilor strămoşeşti, la conservarea specificităţii lor etnice.
După pacea de la Bucureşti, din anul 1913, aromânii din Grecia au fost aşezaţi în Dobrogea 
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        de sud, aşa-zisul Cadrilater, locuită în majoritate de tătari, turci şi găgăuzi. În anul 1940, 

această parte a Dobrogei a fost retrocedată Bulgariei, prin acordul de la Craiova, ceea ce i-a 
determinat pe coloniştii aromâni să se mute în nordul Dobrogei, în localităţile golite prin 
transferul forţat de populaţie.48

Modurile tradiţionale de viaţă ale populaţiei aromâneşti ce-a rămas în sudul Dunării, în 
locurile sale de baştină, n-au putut să reziste politicii de asimilare dusă de statele balcanice 
moderne: Grecia, Albania, Bulgaria, Iugoslavia. Se mai poate vorbi cu adevărat de existenţa 
unei populaţii aromâne în Grecia actuală, Albania, Macedonia, în România, cei din Bulgaria  
fiind asimilaţi în masă.
Asistăm astăzi la o nouă formă de aculturare a aromânilor: urbanizare, uniformizare europeană 
şi post industrială49 a tuturor grupurilor minoritare, modul lor de existenţă schimbându-se 
radical, odată cu cel al etniilor în mijlocul cărora trăiesc. 
Dintre grupurile de aromâni ne vom opri mai ales la cele mai reprezentative din punct de 
vedere al modului de viaţă tradiţional, şi anume: fârşeroţii originari din Albania şi grămostenii 
de pe muntele Grammos, ei constituind, prin întreaga lor organizare socială, politică, culturală 
şi religioasă, prototipul păstorului vlah sud-dunărean, ce-a păstrat de-a lungul timpului 
specificitatea sa culturală şi etnică. 
În interiorul comunităţilor aromâneşti din Dobrogea s-au păstrat acele trăsături fundamentale 
care le conferă specificitate: organizarea familială, dialectul, transmiterea din generaţie în 
generaţie a memoriei comune şi a solidarităţii.
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        Capitolul III

Expunerea metodologiei de culegere a materialului etnografic şi 
lingvistic şi a rezultatelor obţinute

La baza metodologiei noastre de culegere a materialului etnografic şi lingvistic au stat teoriile 
elaborate, în perioada interbelică, de profesorul Dimitrie Gusti, fondatorul Şcolii sociologice de 
la Bucureşti şi de către cei mai însemnaţi discipoli ai săi: Traian Herseni şi Henri H.Sthal, care au 
dezvoltat aceste principii şi teorii ştiinţifice în lucrări de referinţă, ce constituie şi astăzi un model 
pentru întreaga cercetare din cadrul ştiinţelor umaniste, păstrându-şi în întregime actualitatea.1

S-au pus astfel, bazele metodei monografice, un instrument ştiinţific de cunoaştere şi înţelegere 
a realităţii sociale aflate într-o permanentă prefacere, metodă ce s-a dovedit a fi deosebit de 
fertilă în ştiinţele sociale, cum ar fi: folclorul, etnografia, sociologia, psihologia, antropologia, 
fiind utilizată, fără întrerupere, în cercetările de teren. Metoda monografică a conferit etnologiei, 
ca şi ştiinţelor tangente cu ea, o fundamentare ştiinţifică, extrem de solidă, pentru că aşa cum 
sublinia profesorul Dimitrie Gusti, abordarea monografică este o cale de cunoaştere care „…
pleacă de la fapte, nu de la impresii şi duce la cercetări migăloase şi prudente, în care se renunţă 
de bunăvoie la generalizările neîntemeiate, care să strângă dovezi precise pentru orice afirmaţie 
şi să dea ştiinţei un temei experimental.”2

Conform acestei riguroase tehnici de lucru, comunitatea rurală, ce constituie o unitate socială, 
trebuie studiată sub toate aspectele sale multiple de viaţă. Ea este condiţionată – conform 
principiilor ce stau la baza metodei monografiei sociologice – de patru cadre, ce formează aşa-
zisul „mediu:” cadrul cosmologic, istoric, biologic şi psihologic, la care se adaugă manifestările 
economice, spirituale, politice şi juridice.
Dintre cele patru cadre şi patru manifestări, ne-au interesat, îndeosebi, cadrele cosmic şi istoric, 
precum şi manifestările economice şi culturale, pentru că acestea influenţează, într-o mai 
mare măsură, fenomenele şi aspectele etnografice supuse atenţiei noastre, şi oferă „răspunsuri 
culturale” la toate problemele existenţiale cu care se confruntă comunitatea respectivă.
O societate umană nu poate fiinţa fără să aibă o legătură strânsă cu cadrul geografic în care îşi 
desfăşoară activitatea omul, având în vedere interacţiunea celor două importante componente 
ale sale, care se determină şi se influenţează reciproc: elementul fizico-geografic şi elementele 
activităţii umane.
Pe de altă parte, trebuie avut în vedere faptul că acest cadru fizic este câmpul de acţiune al 
elementului uman. Capacitatea creatoare a omului se vădeşte în această permanentă activitate 
practică de supunere, de transformare a naturii în hrană, adăpost, îmbrăcăminte şi alte 
elemente indispensabile vieţii. Activitatea depusă de om în vederea satisfacerii cerinţelor vieţii 
sociale, activitate ce se desfăşoară în forme caracteristice, specifice, raportate la timp şi spaţiu, 
ne interesează deci în măsura în care ea dă naştere, duce la cristalizarea unor elemente de 
cultură materială şi spirituală. Diversificarea nevoilor existenţiale umane a atras după sine, 
diversificarea formelor de „răspunsuri culturale.”
Fenomenele de civilizaţie şi cultură populară având un pronunţat caracter social, este absolut 
imperioasă cercetarea lor în raport cu grupul etnic care le-a creat, le-a utilizat sau le utilizează 
încă.
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        O importanţă deosebită o au şi mişcările de populaţie care s-au produs în aria cercetată. 

Cunoscând fenomenul de întrepătrundere a unor populaţii care au conveţuit pe acelaşi teritoriu, 
timp îndelungat, ponderea acestor relaţii în diferite epoci istorice, schimbul unor elemente de 
cultură materială şi spirituală produs ca urmare a acestor relaţii, putem stabili formele locale, 
piesele autentice, deosebindu-le, în felul acesta, de cele contaminate sau împrumutate pe 
parcursul timpului, ca şi cele nou create.
Când ne referim la factorul demografic, trebuie să avem în vedere şi ocupaţiile – surse principale 
de existenţă pentru populaţia respectivă - ca şi îndeletnicirile legate de ele; cauzele social-
economice şi politice care au dus la scăderea importanţei unor ocupaţii şi, în cele din urmă, la 
înlocuirea acestora cu altele noi.
Cadrele cosmic şi istoric, cât şi manifestările economice şi culturale sunt, aşadar, definitorii 
pentru înţelegerea evoluţiei fenomenelor etnografice.
Ne vom raporta, astfel, în lucrarea noastră, succint la legătura între aşezările umane şi mediul 
geografic (climă, relief, sursele de apă, căi de comunicaţie), la legătura între mediu şi ocupaţiile 
oamenilor, cât şi la determinările cosmice ale locuinţei, ale îmbrăcămintei şi ale comerţului 
practicat, pe scară largă, de populaţia aromânească.
Ne vom referi, apoi, la unităţile sociale cum ar fi: familia şi comunitatea sătească, la modul lor 
de organizare şi de funcţionare conform unor percepte morale extrem  de severe şi unor coduri 
culturale respectate de la o generaţie la alta, în virtutea unor străvechi tradiţii perpetuate până 
în zilele noastre, cât şi la o altă unitate socială: stâna, ce caracterizează, în cea mai mare măsură, 
modul tradiţional de viaţă al aromânilor.
Metoda monografică, adoptată de etnologie, are la bază observaţia obiectivă, vie nemijlocită, 
directă a realităţii etnografice, controlată şi verificată cu cât mai mulţi informatori, pentru a asigura 
exactitatea şi veridicitatea informaţiei şi a înlătura, pe cât mai mult, posibilitatea de eroare.
Ancheta socio-etnografică, întreprinsă în cursul cercetărilor de teren, reprezintă, cel mai 
răspândit instrument de investigaţie ştiinţifică, ce permite culegerea unui imens material 
faptic, un Corpus documentorum, pe care specialistul îl ordonează, îl analizează, îl clarifică, îl 
sistematizează, interpretează  şi sintetizează, oferind un tablou integral, atotcuprinzător asupra 
segmentului de viaţă supus cercetării.
Numai anchetele de teren ne pot duce la depistarea trăsăturilor esenţiale, tipice, caracteristice 
ale comunităţii ce constituie obiectul demersului nostru ştiinţific.
Folosind observaţia, discuţia directă, precum şi un alt instrument, chestionarul, gândit şi 
întocmit de noi asupra tematicii abordate, aplicat personal, completat şi adaptat cercetării de 
teren, în care întrebările şi răspunsurile sunt prelucrate apoi printr-o temeinică şi minuţioasă 
analiză, am putut ajunge la cunoaşterea în profunzime a comunităţii rurale respective, la 
reconstituirea datelor şi faptelor etnografice, la descifrarea genezei lor.
Chestionarul a avut în vedere cele mai importante aspecte ce privesc populaţia aromânească, 
şi anume:
1.Pământul şi resursele
2.Aşezările rurale şi centrele urbane (târgurile)
3.Căile de comunicaţie
4.Organizarea familiei şi a comunităţii aromâneşti
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        5.Migraţiile şi consecinţele acestora (din ce regiune au venit şi când grupurile de aromâni?)

6.Problema izolării şi a socializării prin contact (schimbarea ocupaţiilor, căsătorii mixte)
7.Ocupaţia principală – păstoritul; ce pondere mai are această ocupaţie astăzi, în toate satele 
dobrogene şi ce fel de păstorit practică?
8.Negoţul şi cărvănăritul şi efectele acestor îndeletniciri pe plan cultural; mai practică aromânii, 
în zilele noastre, comerţul? Cu ce produse? Şi care este aria de circulaţie a acestor produse?
9.Industria casnică:
Materiile prime şi prelucrarea lor în trecut;  ponderea lor astăzi
Ţesutul
10.Piesele textile şi rolul lor în împodobirea interiorului ţărănesc; ornamentica şi cromatica lor 
11.Costumul şi rolul lui în păstrarea identităţii etnice
12.Terminologia referitoare la aceste aspecte.
În paralel cu chestionarul  etnografic, am aplicat pe teren, în satele cu populaţie aromânească 
din Dobrogea, şi unul lingvistic ce ne-a oferit posibilitatea să culegem date asupra dialectului 
respectiv, asupra inovaţiilor de limbă produse ca urmare a deplasărilor (colonizare, căsătorii 
mixte) cât şi de factorul „generaţie” (plecarea tinerilor la oraş, învăţarea altor meserii, 
învăţământul, etc.).
Au fost anchetaţi bărbaţi şi femei, subiecţii aparţinând mai multor categorii de vârstă: tineri, 
maturi, bătrâni.
Am pus accentul îndeosebi pe cercetarea terminologiei legate de diferitele ocupaţii (păstorit, 
industria casnică textilă, îmbrăcăminte).
Am utilizat dicţionarele consacrate dialectului aromân şi atlasele lingvistice.
Metoda monografică după culegerea şi descrierea fenomenelor trece şi la explicarea cauzală 
a faptelor cercetate, evidenţiind gradul de corelaţie între diferitele aspecte ale civilizaţiei şi 
culturii populare, cât şi dependenţa acestora de diferiţi factori condiţionaţi ai unităţilor sociale 
abordate: familie, grup, comunitate.
Pentru că aşa cum sublinia profesorul Dimitrie Gusti „…sociologia monografică îmbină într-o 
nouă sinteză teoria cu faptele, dând celei dintâi un conţinut şi o fundamentare, iar celor din 
urmă o formă raţională şi o structură ştiinţifică.”3

Documentele vii, variate şi complexe, pe care le oferă etnologia, vin să întregească şi să 
completeze colecţia de documente scrise.
Adeptă a necesităţii efectuării cercetărilor de teren, în cunoaşterea şi explicarea fenomenelor de 
cultură, a fost şi Şcoala lingvistică creată de Ovid Densuşianu, al cărei reprezentant de seamă, 
Tache Paphagi, referindu-se la perspectivele pe care cercetările de teren le oferă specialistului, 
sublinia că: „…omul de ştiinţă care îmbină teoria cu documentul, vine în contact şi cu sufletul, 
cu viul închis în materialul documentar. Un astfel de contact e absolut necesar, întrucât el 
elasticizează rigiditatea studiilor exclusiv de birou, fără ca această rigidiatate să fie atinsă în 
justeţea libertăţii şi a independenţei ei.”4

Cercetările asupra dialectelor vorbite de aromânii din Dobrogea au început încă din anul 1927 
când prof.Al.Rosetti face o primă anchetă de teren, pe baza unui chestionar cu 358 de întrebări 
urmată de o a doua anchetă, efectuată în anul 1929, materialul cules fiind valorificat în lucrarea 
„Cercetări asupra graiului românilor din Albania.”
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        În „Atlasul lingvistic român,” partea a I-a, publicat de Sever Pop la Cluj, în anul 1938, volumul 

I şi Sibiu-Leipzig, 1942, volumul II, cinci anchete ilustrează trei dintre graiurile vorbite în 
Dobrogea: pindean (în satele Perivoli, Selia de Jos şi Avdela), grămostean (Giumaia de Sus) şi 
fărşerot (Pleasa).
Graiul aromânilor grămosteni din Dobrogea, originari din localitatea Peştera (Bulgaria) a fost 
cercetat de Th.Capidan şi publicat în partea a II-a a Atlasului lingvistic român, vol.I, întocmit 
de Emil Petrovici şi publicat la Sibiu-Leipzig în anul 1940. 
Ca urmare a cedării judeţelor Durostor şi Caliacra, în 1940, Bulgariei, cea mai mare parte a 
aromânilor din Cadrilater se mută în localităţi rurale din nordul Dobrogei, judeţele Constanţa 
şi Tulcea, continuând să se ocupe cu creşterea oilor şi cu prelucrarea produselor provenite de la 
acestea, dar practicând şi agricultura.
Pentru unii aromâni, cultivarea pământului constituia o îndeletnicire nouă, deprinsă în anii 
petrecuţi în Cadrilater.
Cei aşezaţi în oraşe, în special la Constanţa, s-au ocupat cu negoţul şi cu meseriile, dându-şi 
copiii la şcoli româneşti, pentru a putea urma studii universitare.
După zonele din care provin, aromânii din Dobrogea se împart în cinci grupuri, denumite şi 
ramuri sau tulpini: pindeni, grămosteni, fârşeroţi, moscopoleni, muzacheari.5

Materialul dialectal cules până la cel de-al II-lea război mondial nu a constituit obiectul unor 
studii de amănunt până în anul 1967 când, avându-l conducător ştiinţific pe academicianul 
Al.Rosetti, dialectologul Nicolae Saramandu, aromân grămostean, născut la Bucureşti, şi-a ales 
ca temă, pentru teza de doctorat, cercetarea aromânei vorbite în Dobrogea.
Trecuseră exact 40 de ani de la primele cercetări făcute de Al.Rosetti şi vechile anchete de 
teren constituiau materiale comparative, de referinţă, pentru schimbările produse în vorbirea 
aromânilor, datorită evoluţiei interne a dialectului, a influenţelor dintre tulpinile ce conveţuiau 
în Dobrogea cât şi a influenţei limbii române vorbite de restul populaţiei dobrogene care a dus 
la anumite împrumuturi lingvistice.
Aromâna şi dacoromâna, după ce se desprinseseră din trunchiul comun, având timp de secole o 
dezvoltare divergentă, deveneau prin întâlnirea lor în Dobrogea, idiomuri de tip convergent.6

Graiurile aromâne se împart în două mari unităţi dialectale, caracterizate prin prezenţa sau 
absenţa vocalei â în sistemul vocalic, adică a unei opoziţii cu doi termeni ă: â în seria centrală.
Prima unitate dialectală cuprinde graiurile: grămostean, pindean şi cel al aromânilor din Olimp, 
desprinse din graiul pindean. Aceste graiuri au un sistem vocalic format din şapte vocale, 
ce conţin şi vocala â, pe când cea de-a doua unitate dialectală cuprinde grauirile: fârşerot, 
moscopolean, muzăchear şi cele ale aromânilor din Molovişte, Beala de Sus şi Beala de Jos, care 
nu cunosc vocala â, având sistemul vocalic format doar din şase vocale.
Deşi lipsite de vocala â, graiurile fărşerot, moscopolean şi muzăchear se aseamănă mai mult cu 
dacoromâna şi în special cu graiurile din nord-vestul României.7

Cercetătorul Nicolae Saramandu a utilizat chestionarul Noului Atlas Lingvistic Român, ce 
cuprindea 2543 de întrebări.
Chestionarea subiecţilor s-a făcut în dialect, informatorii principali fiind aleşi din segmentul 
de vârstă 56-79 de ani, pentru a asigura o anumită continuitate a cercetărilor anterioare, iar cei 
ocazionali între 35-55 de ani. Uneori au fost chestionaţi copii şi tineri.
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        Scopul lucrării a fost obţinerea unei imagini a dialectului aromân vorbit în Dobrogea, la 

sfârşitul deceniului şase al secolului XX, după patru decenii de influenţă a dacoromânei. Din 
numeroasele fapte de limbă dialectale culese, cercetătorul Nicolae Saramandu le-a reţinut 
pentru studiul său numai pe acelea care ofereau aspecte noi în evoluţia aromânei.8

Lucrarea cuprinde şi o hartă din anul 1969 a localităţilor din Dobrogea, populate de aromâni.9

Cercetările efectuate de Nicolae Saramandu în Dobrogea au stabilit că în judeţul Constanţa 
sunt reprezentate, în proporţii diferite, toate cele cinci ramuri sau tulpini de aromâni, pe când 
în judeţul Tulcea s-au stabilit numai grămosteni.
Grămostenii, reprezintă 60% din populaţia aromână din Dobrogea şi se împart în mai multe 
grupuri, dintre care în teza de doctorat „Cercetări asupra aromânei vorbite în Dobrogea,” sunt 
reprezentate cinci:
1.grămostenii ĝumâloţ –din Bulgaria
2.grămostenii curtuveáń-din Bulgaria
3.grămostenii lupuveáń-din Bulgaria
4.grămostenii yaniĉóţ-din Grecia
5.grămostenii bânóţ-din Republica Macedonia
Grămostenii din judeţul Tulcea s-au împământenit în localităţile: Vasile Alecsandri, Baia, 
Nicolae Bălcescu, Casimcea, Cataloi, Caugagia, Ceamurlia de Jos, Ceamurlia de Sus, 
M.Kogalniceanu, Lăstuni, Lunca, Panduru, Războieni, Sarighiol de Deal, Stejaru.
Localităţile grămostene din judeţul Constanţa sunt: Sinoe, Râmnicu de Jos, Săcele, Cobadin, 
Colilia.
Fărşeroţii, reprezintă a doua ramură, ca pondere, în Dobrogea, cu 34% din numărul total al 
aromânilor. Ei îşi spun rămân şi fărşerot. Dintre grupurile de fărşeroţi, în lucrarea cercetătorului 
Nicolae Saramandu sunt reprezentaţi:
1.fărşeroţii plişóţ – originari din Albania
2.fărşeroţi şopan – originari din Grecia
Fărşeroţii trăiesc în localităţile: Agigea, Anadalchioi, Cogealac, M.Kogălniceanu, Poiana, Viile 
Noi şi Palazu Mic, iar împreună cu grămostenii în Palazu Mare şi Mihai Viteazu.
Pindenii, mai puţin numeroşi (5%) sunt cunoscuţi sub numele de virýáń, avdil’aţ, privul’aţ, 
sârmâńáţ, pruiáń, etc. Dintre aceste grupe de reprezentanţi ai graiului pindean au fost studiate 
două:
1.pindenii virýáń
2.pindenii pruiáń (sau poroileád)
Pindenii din judeţul Constanţa locuiesc la Techirghiol, iar în amestec cu grămostenii în 
localitatea Tariverde.
Moscopolenii (termenul este livresc), formează un grup foarte răstrâns (1% din aromânii 
dobrogeni) fiind întâlniţi doar în două localităţi unde conveţuiescu fărşeroţii: Nisipari şi 
Ovidiu. Din această cauză ei nu sunt consideraţi, de către ceilalţi aromâni, ca o grupare aparte 
ci confundaţi cu fărşeroţii.
Moscopelenii se împart în trei grupe:
1.ničoţ – din Nicea
2.grăvéń – din Greava
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        3.linkóţ – din Lunca

din care numai la primele două s-au făcut anchete de teren.
Muzăchearii, sunt reprezentaţi în Dobrogea doar de câteva familii stabilite în localitatea 
Ovidiu, fiind confundaţi cu fărşeroţii sau moscopolenii, printre care trăiesc. Asupra lor nu s-au 
făcut cercetări lingvistice sau etnografice.
Dialectul este vorbit în familie şi în sânul comunităţii transmiţându-se din generaţie în 
generaţie. Aromânii nu consideră că ar vorbi o limbă diferită de cea vorbită de ceilalţi români: 
„Compararea dacoromânei cu limbile balcanice cunoscute le-a întărit sentimentul comunităţii 
de limbă, al unităţii etnice pe care o formează cu dacoromânii.”10

Aromânii nu se consideră minoritari în România, ci parte componentă a poporului român, 
fraţi de sânge şi de limbă, dar cu un respect nemărginit pentru dialectul matern, legile nescrise, 
tradiţiile şi obiceiurile moştenite din străbuni, pe care le cultivă în familie şi în restrânsa 
comunitate sătească, dar şi într-un cadru mai larg, în mediul urban, prin revistele şi cărţile 
în dialectul aromân, prin spectacolele folclorice şi prin manifestări ştiinţifice în cercurile 
specialiştilor din ţară şi din străinătate.
Graiul şi istoria aromânilor au fost mereu prezente, de-a lungul secolului XX, în operele 
savanţilor şi cercetătorilor români din ţară şi din afara fruntariilor ei, indiferent de originea 
lor sud-dunăreană: Nicolae Iorga, Sextil Puşcariu, George Murnu, Ovid Densuşianu, Theodor 
Capidan, Pericle Papahagi, Valeriu Papahagi, Tache Papahagi, P.P.Panaitescu, Alexandru 
Rosetti, Matilda Caragiu-Marioţeanu, Nicolae Saramandu, Neagu Djuvara, Petre S.Năsturel, 
Matei Cazacu, Cicerone Poghirc, Stoica Lascu, etc.
Veniţi din cătunele risipite pe plaiurile Pindului, Olimpului sau Gramosului, dar şi din medii 
urbane luminate de strălucirea Bizanţului, aromânii au adus cu ei şi zestrea obiectelor de 
artă populară de la „cârlibanele” scluptate în lemn tare, de care se sprijineau păstorii, până la 
somptuoasele costume femeieşti brodate cu fir de aur şi argint.
Sfinţi bizantini te privesc din ungherul icoanei, podoabe scumpe sunt scoase din chichiţele 
lăzilor de zestre în preajma zilelor de sărbătoare, iar vechile vase de aramă şi metale preţioase 
îşi recapătă strălucirea, făcând să răsară din decorul migălos cizelat, soarele anticei Macedonii 
purtat de soartă spre ţărmurile Pontului Euxin.
Considerând arta populară a aromânilor ca un fragment important din întregul creaţiei 
plastice româneşti, dar având şi trăsături speciale legate de locurile natale ale ramurii sudice 
a romanităţii orientale, cercetătorii fostei Secţii de Artă Populară a Institutului de Istoria 
Artei al Academiei Române, au întreprins în deceniul şapte al secolului XX, anchete de teren 
în satele aromâneşti din Dobrogea sub îndrumarea profesorului Paul Petrescu, secondat 
de Domnul Alexandru Guduvan, un bun cunoscător al dialectului. La acestea s-a adăugat 
studiul colecţiilor de artă populară pentru aromâni a celor două muzee dobrogene cu specific 
etnografic, Constanţa şi Tulcea.
Cercetarea s-a limitat doar la patru domenii: ţesături (autor Marina Marinescu), costum (Ioana 
Vlasiu-Drăgănoiu), podoabe şi arta aramei (Irina Cajal-Marin), rezultatele materializându-se 
în monografia „Arta populară a aromânilor din Dobrogea.”11 Aceasta a constituit o încercare 
timidă, e drept, de prezentare a unor elemente  de cultură materială şi spirituală a aromânilor şi 
are meritul de a fi semnalat principalele domenii ale creeaţiei artistice populare ale acestora .
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        În capitolul „Ţesăturile” autoarea face referiri la ponderea decorativă a ţesăturilor groase din 

lână şi păr de capră insistând asupra laturii cromatice, cu denumirile locale, multe dintre 
acestea fiind de fapt pronunţarea în dialect a cuvintelor dacoromâne, exemplu albi pentru alb, 
aroş pentru roşu, vişnî pentru vişiniu, etc. De asemeni ţesăturile sunt prezentate pe categorii 
funcţionale: de uz gospodăresc, pentru acoperit patul şi podelele, pentru dormit, pentru pereţi. 
Atunci însă când le enumeră autoarea face confuzie între ţesăturile mari din lână şi păr de 
capră din categoria cergilor miţoase şi cea a iambulelor, la primele predominantă este lâna 
la cele de al doilea părul de capră. Pentru căptuşirea corturilor există o ţesătură specială din 
categoria iambulelor, foaie de tendă şi nu din categoria cergilor miţoase. Iambulele nu sunt 
flocate, cum spune autoarea ci fiecare din ele are un rol şi o funcţie bine stabilită.
Capitolul „Costumul” este prezentat în general şi descris superficial datorită numărului redus 
de piese pe care cercetătoarea le-a avut la dispoziţie. Este  o caracterizare mai mult de ordin 
plastic ce are în vedere materialul întrebuinţat, tehnica de lucru, ornamentica şi cromatica. Nu 
se fac referiri la tipologie şi elementele componente ale costumului.
Capitolele referitoare la metal sunt bine structurate şi prezintă toate categoriile de obiecte 
specifice acestui gen. Astfel capitolul „Podoabele” prezintă, pe deoparte, pe cele legate de 
costum - ca accesorii, iar pe de altă parte, pe acelea care se poartă pe mâini sau pe piepţi. 
Capitotul „Arta aramei” face o înşiruire a tuturor categoriilor funcţionale (de uz gospodăresc 
sau ceremonial) insistând asupra tehnicilor artistice de prelucrare a acestora. Este evident că 
autoarea acestor două capitole şi-a făcut documentarea în colecţiile muzeelor printre care şi 
Muzeul de Artă Populară din Constanţa ale cărui obiecte apar în imagini sugestive.
Cunoaşterea, la faţa locului, „in situ” a obiectelor de artă populară, create de generaţii întregi, a 
fost completată cu studierea celor păstrate în muzee.
Aşadar o modalitate importantă de documentare o constituie şi studierea colecţiei de artă 
populară aromânească, constituită din obiectele şi piesele achiziţionate de noi, pe teren, pentru 
Muzeul de Artă Populară din Constanţa, cu ajutorul cărora am putut reconstitui modul 
tradiţional de viaţă al aromânilor, ocupaţiile, ţesăturile, modul de organizare şi împodobire al 
interiorului, costumul, etc.
Colecţia de artă populară aromânească cuprinde obiecte legate de păstorit, de industria casnică 
textilă, mobilier, ţesături de interior, ansambluri vestimentare femeieşti şi bărbăteşti, podoabe şi 
bijuterii, obiecte de uz casnic, instrumente muzicale, obiecte religioase (icoane, cruci), magico-
rituale, de recuzită ceremonială, precum şi o bogată colecţie de fotografii-document.
Colecţia de artă populară aromânească a fost axată pe clasificarea funcţională a obiectelor şi pe 
depistarea zonelor de provenienţă din Penisula Balcanică şi din satele dobrogene, evidenţiindu-
se fondul comun, unitar ala artei populare  româneşti, cât şi notele particulare, specifice doar 
culturii populare a acestei etnii.
Obiectele de artă populară încifrează în ele o experienţă de viaţă multimilenară, desfăşurată 
într-un peisaj antropogeografic şi în coordonate istorice-social-culturale diferite faţă de cele 
ale românilor nord-dunăreni.
Provenind din medii diferite: urban (de vechea tradiţie romană şi bizantină) sau rural (din 
sate şi cătune de păstori) şi aparţinând diferitelor categorii sociale: oameni înstăriţi (negustori, 
comercianţi, meşteşugari) sau simpli crescători de oi, aceste obiecte ne luminează asupra felului 
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        de a gândi şi a crea al aromânilor. Ele sunt mărturii ale unei străvechi tradiţii traco-ilirice 

împletită cu cea romană şi bizantină.
Obiectele de artă populară aromânească ne vorbesc despre mentalitatea şi sensibilitatea unei 
comunităţi ce-a trebuit să înfrunte toate vicisitudinile istorice, ele fiind martorii unei existenţe 
umane, a şirului de generaţii ce-a urcat pe scara timpului până în zilele noastre.
Obiectele de artă populară aromânească constituie un patrimoniu original, extrem de divers 
având valoarea unor reale documente etnografice, de suflet şi simţire aromânească, ce contribuie 
la cunoaşterea fenomenelor istorico-culturale ale civilizaţiei sud-est europene.
Într-un mozaic etnic, cum sunt Balcanii, obiectele de artă populară ne vorbesc, prin formele, 
decorul şi cromatica lor, de gustul estetic, de fondul etnic, specific aromânesc, de apartenenţa 
făuritorilor lor la marea familie a latinităţii.
În zilele noastre, funcţia obiectelor de artă populară este „memorativă,” de rememorare a unor 
epoci trecute.
Obiectele de artă populară ale unei etnii poartă cu sine rosturi fundamentale ale unui mod 
de viaţă tradiţional, perpetuat pe durate foarte lungi, într-un context istoric, social-politic şi 
cultural aflat într-o permanentă schimbare. Ele constituie un semn distinctiv, o emblemă de 
recunoaştere, o marcă de apartenenţă zonală, regională şi etnică.
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        Capitolul IV

Păstorit. Industrie casnică textilă.
Costum – Artă şi Meşteşug.
A. Păstorit
 
Păstoritul a fost una din îndeletnicirile de bază ale aromânilor. Acesta este condiţionat de existenţa 
vitelor dar şi de abundenţa spaţiilor pentru păşunat iar în acest sens Peninsula Balcanică, cu un 
relief atât de bogat şi variat, a fost şi continuă să fie încă, un teren propice practicării acestei 
ocupaţii. „Aromânii reprezintă elementul muntean prin excelenţă chiar înainte de a fi romanizaţi”1 

afirma Th. Capidan în Discursul rostit în 1936, în şedinţa solemnă a Academiei, astfel încât şi  în 
perioada anterioară secolului al X-lea „numele lor etnic echivala cu numele apelativ de păstor iar 
derivatul Vlasina la slavi, nu însemna decât regiuni proprii pentru păstorit.”2

Modul de practicare a păstoritului presupunea transhumanţa şi nomadismul, fiecare în parte cu 
caracteristicile sale. N. Iorga referindu-se la păstorii nomazi, în genere, face referiri şi la situaţia 
nomadismului la aromâni. Marele istoric considera că păstorii nu sunt nomazi decât în sensul 
în care îşi schimbă periodic locuinţa cu alta, având două aşezări: de vară şi de iarnă. Această 
situaţie este caracteristică  atât păstorilor din Pirinei, Apenini, Pind precum şi mocanilor din 
Carpaţi. Argumentul adus este că „ei nu se strămută dintr-o ţară într-alta ci numai circulă, 
potrivit cu anotimpurile, pe aceeaşi bază teritorială.”3

Deci, concluzia ar fi că aceste schimbări de locuinţă se potrivesc cu mutările  păstorilor 
transhumanţi, nu şi cu acelea ale păstorilor nomazi.
Păstoritul – în forma nomadă – implică schimbarea periodică a locuinţelor în locuri mai sigure 
şi în funcţie de calitatea păşunilor. Ei locuiesc în colibe sau corturi, aspect specific aromânilor 
fărşeroţi din Albania. Th. Capidan în lucrarea Românii nomazi spune că „…fărşeroţii, chiar 
după ce s-au aşezat odată la munte cu toate familiile şi avutul lor, n-aşteaptă  decât să se 
isprăvească iarba bună de păscut ca să se mute în altă parte.”4

Forma seminomadă a păstoritului presupune mutarea periodică şi alternativă concomitentă a 
turmelor, oamenilor şi întregului inventar gospodăresc, în aceleaşi aşezări.
Deci seminomandismul este definit de Theodor Capidan astfel: „când păstorii aromâni din 
regiunea muntoasă a Pindului se coborau toamna regulat în câmpiile Tesaliei, pentru ca 
primăvara să se întoarcă iarăşi în aşezările lor fixe pe vremea aceea, cu toate că, odată cu turmele 
îşi mutau familiile cu tot avutul lor mişcător.”5 Dar oare nu poate fi acest seminomandism 
la aromâni echivalent cu transhumanţa la daco-romani, cu singura deosebire că în cazul 
transhumanţei plecau cu oile numai bărbaţii iar femeile rămâneau să-şi vadă de treburile  
gospodăriei?!. În această situaţie bărbaţii trebuiau să stea luni întregi departe de femeile şi 
copii lor, lucru de neacceptat pentru familia aromână.
Modul în care se desfăşura această formă de păstorit este mai apropiat de termenul transhumanţă 
atâta timp cât există o relaţie oscilatorie între aşezarea de iarnă şi cea de vară. Această 
transhumanţă aparţine, în unele cazuri „tipului numit invers în care aşezarea principală se situa 
la munte iar aşezarea secundară la câmpie.”6 Deci avea întotdeauna punct de reper un sat fix 
care poseda trăsăturile specifice unei aşezări cu clima aspră situată pe povârnişurile munţilor. 
Acceptarea termenului de transhumanţă aparţine şi cercetătorului Peyfuss care diferenţiază 
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        aşezările de vară ale aromânilor ca fiind formate din „case solide, de piatră”7 situate la munte şi 

„aşezările de iarnă de la şes cu un caracter mai mult provizoriu.”8 La deplasările regulate legate 
de transhumanţă şi la cele neregulate, ale fârşeroţilor  se mai adaugă mari mişcări de populaţie 
provocate de cauze politice (starea de nesiguranţă din Peninsula Balcanică, năvălirea slavilor, 
stăpânirea  otomană) şi economice (păşuni pentru animale, pieţe de desfacere).
Modurile de viaţă tradiţionale ale aromânilor n-au putut nici să reziste creaţiei statelor balcanice, 
deci politicii de asimilare impuse, nici să se sustragă influenţei de adaptare la o cultură nouă.
La dacoromâni ca şi la celelalte popoare romanice, păstoritul sub forma nomadă lipseşte. 
Caracteristic pentru dacoromâni sunt în principal două sisteme de creştere a animalelor: cel 
practicat în cadrul unei zone cu regim de vărare a animalelor la munte şi de iernare în satele 
de baştină, „sistem de creştere a animalelor cu caracter local, zonal,”9 „bazat pe pendularea sau 
deplasarea regulată la munte şi în satul de baştină, dar limitat strict la cadrul unei anumite zone 
geografice”10 şi păstoritul transhumant practicat numai de grupe de populaţie din anumite 
zone (Ţara Bârsei, Mărginimea Sibiului, Bran, Covasna, etc.). Ovid Densuşianu11 admite însă 
şi pentru dacoromani ca şi pentru celelalte popoare romanice păstoritul în forma nomadă. 
Argumentele aduse nu sunt însă suficiente şi totul pledează pentru transhumanţă.
Mişcările păstorilor aromâni ca şi descrierea modului lor de viaţă sunt atestate, istoric, încă 
din secolul XI, ori de câte ori evenimente din Imperiul Bizantin se legau de anumite fapte 
din viaţa păstorilor vlahi din Peninsula Balcanică. Astfel Tomaschek12 redă pentru prima dată 
un pasaj din însemnările mănăstirii Castamunitu referitor la vlahi care nu puteau fi decât 
păstori nomazi, pomeniţi în apropierea Peninsulei Calcidice încă din  sec. VII. De aici reise şi 
ocupaţia acestora – păstoritul. Anna Comnena13 vorbeşte despre vlahii păstori care duceau o 
viaţă nomadă cu ocazia relatărilor luptelor lui Alexios (1901) contra cumanilor, vlahii făcând 
parte din armata lui Alexios.
Istoriograful bizantin Kekaumenos ne aduce lămuriri asupra modului de viaţă al aromânilor când 
relatează despre mişcarea aromânilor din 1065 împotriva stăpânirii bizantine la care se asociază 
şi bătrânul Niculiţă (domnul – şeful vlahilor din Tesalia) ce este nevoit să amâne lupta fiind în 
mijlocul verii deoarece „astfel este obiceiul lor, ca familiile şi turmele vlahilor să petreacă din luna 
april până în sptemvrie pe munţii cei înalţi şi în locurile cele mai reci”14 în Munţii Bulgariei.
În general, cronicarii bizantini în toate relatările lor despre aromânii din Peninsula Balcanică, ne 
vorbesc despre ei ca păstori. În sprijinul acestor afirmaţii vin şi desele lor mutări care depăşesc 
fenomenul transhumanţei ajungând la nomadism. Aşezările lor din munţii Gramoste, Pind şi 
Câmpia Tesaliei „au format centre de iradiaţiune pentru aromânii din întreaga Peninsulă.”15

Alte mărturii despre aceste peregrinări avem din partea scriitorilor englezi şi francezi de la 
începutul secolului XVII. Călătorul englez Thomas Herbert face menţiune despre ele încă 
din anul 1626, iar George Wheler în anul 1675. Acesta din urmă face o descriere asupra vieţii 
şi portului unor „fălcări” de păstori nomazi întâlniţi pe colinele din nordul Peloponezului, 
descriere ce corespunde păstorilor nomazi. Un alt călător englez  Dr. Sibthorp i-a cunoscut în 
1794 pe păstorii nomazi din părţile muntoase ale Tesaliei care-şi coborau turmele în câmpiile 
din Atica şi din Boeţia. Cel care i-a cunoscut însă, cel mai bine, pe păstorii din Pind a fost 
colonelul Wiliam Martin – Leake. El a călătorit în nordul Greciei între 1800-1810 iar rezultatul 
cercetărilor sale a fost publicat în 1814, în prima sa lucrare „Researches in Greece” – în care 
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        sunt strânse toate mărturiile istoriografilor bizantini şi în anul 1835 – în a doua lucrare „Travels 

in Northen Grecee.” Este cel dintâi dintre călătorii apuseni care şi-au spus părerea cu privire la 
originea aromânilor, care le-a descris comunele (Călăriţi, Meţova, Avdela, Perivale, Krania),16 
obiceiurile, comerţul. Face parte din generaţia ofiţerilor britanici care au avut de luptat cu 
armatele lui Bonaparte. Fusese în misiune militară la Constantinopol, vizitase Asia Mică.
Ample informaţii despre viaţa aromânilor ne dă Pouqueville,17 consul al Franţei pe vremea lui 
Napoleon I la curtea lui Ali – paşa din Ianina în opera sa „Voyage dans la Grece” apărută în 
1820, ediţia întâi în cinci volume şi în 1826, ediţia a doua în şase volume. El vorbeşte despre 
istoria şi originile aromânilor, de comerţ, industrie şi meşteşuguri, de costum şi interioarele 
caselor şi nu în ultimul rând de descrierea vieţii păstoreşti. Dă amănunte pentru vechile mutări 
ale păstorilor nomazi în Pind, despre păstorii nomazi din Albania. El îi numeşte „pistichi pe 
păstorii nomazi din Acaranania şi vlahi pe cei de pe ţărmul golfului.”18

Scriitorul englez Henry Holland a întâlnit păstori nomazi cu turme numeroase care ocupau 
– după spusele sale – mai multe mile. El descrie o asemenea mişcare „împreună cu turmele ei 
mai aveau mulţi catâri şi o mie de cai, care umblau grupaţi câte douăzeci şi erau legaţi unul de 
altul. Caii erau încărcaţi cu toată gospodăria şi cu copii mai mici, băgaţi în coşuri aşezate în 
dreapta şi în stânga samarului. Bărbaţii cu femeile şi cu băieţii mai mari, având doi preoţi în 
frunte, umblau în urma turmelor.”19

Scriitorul englez mai adaugă că drumul pe care îl făceau pe jos păstorii aromâni ţinea 10-12 
zile. Arheologul  francez Heuzey ne dă amănunte, într-un studiu20 special asupra Olimpului 
apărut în 1860, despre mişcările păstorilor din Acarnania, Etolia şi Olimp. El i-a  vizitat 
pe păstorii nomazi din Albania şi spune că aceştia „trăiesc în grupe – fălcări înconjuraţi de 
turmele de oi şi de tot avutul lor în  vite, alcătuiesc un fel de cătune, pe care păstorii aromâni 
le numesc stâne.”21

Călătorul englez George Ferguson Bowen a întreprins o expediţie în anul 1849 în Peninsula 
Balcanică şi în 1852 publică la Londra volumul „Mount Athos, Thessaly and Epirus. A Diary 
of  a Jurney from Constantinopole to Corfu.” El vizitează şi regiunea locuită de aromâni 
printre care li Metzovo. „Am trecut” – spune el – „pe lângă un mare număr de tabere de vlahi, 
aceşti sciţi ai prezentului…În afară de ocupaţiile lor de păstori de turme şi cirezi, ei exercită 
aproape tot transportul comercial în Turcia Europeană…În afară de campamentele lor nomade, 
ei locuiesc în aceste ţinuturi în câteva sate mari, dintre care unul din cele mai importante este 
Metzovo, într-o poziţie foarte favorabilă…E un spectacol foarte pitoresc să priveşti în calea lor 
un trib de asemenea vlahi nomazi, şerpuind într-un singur şirag cu calabalâcul lor încărcat pe 
cai, suind vreunul din pasurile muntoase ale Epirului sau desfăşurându-se în şesul Tesaliei.”22

El vine cu o serie de observaţii privind modul de viaţă şi face un periplu istoric bine 
documentat.
Interesul pentru aromâni a trecut de la istoriografii bizantini la cronicarii români: Miron 
Costin,23 Dimitrie Cantemir,24 Constantin Cantacuzino,25 iar odată cu apariţia cărţii lui 
Thumann,26 profesor la Universitatea din Halle încep să fie din ce în ce mai cunoscuţi de 
scriitori români. Istoricii români A.D.Xenopol,27 Dimitrie Onciul,28 Nicolae Iorga29 fac o 
analiză profundă asupra originii lor, a invaziei slavilor şi urmărilor sale, ocupaţiilor practicate 
de ei, în mod special păstoritul.
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        Despre păstorit scriu şi autorii aromâni la sfârşitul secolului XIX începutul secolului XX. Ioan 

Neniţescu publică în 1895 studiul „De la românii din Turcia Europeană,”30 studiu etnic şi 
statistic asupra aromânilor care se referă la mai multe aspecte privind păstoritul şi prelucrarea 
materiilor prime – lâna şi laptele.
Tache Papahagi în Dicţionarul dialectului aromân, general şi etimologic31 realizează cel mai 
complet dicţionar de termeni folosiţi de toate ramurile aromânilor. Este opera unui titan şi 
instrumentul principal de lucru şi astăzi pentru  toţi specialiştii interesaţi de studierea culturii 
materiale şi spirituale a romanităţii sud-dunărene. O altă lucrare de referinţă aparţinând aceluiaşi 
autor este „Images d’ethnographie Roumaine”32 studiu comparativ daco-români-aromâni. 
Pentru daco-români cercetările de teren ale autorului au cuprins: Ţara Oaşului, Muntenia, 
sudul Bucovinei, nor-vestul Moldovei, Ţara Făgăraşului, Munţii Sibiului şi Gorjului, regiunea 
Pădurenilor şi Ţara Moţilor, iar pentru aromâni masivul muntos al Pindului şi regiunea sudică 
a Albaniei unde locuiesc fârşeroţi.
Lucrarea se referă la ocupaţii cu accent pe păstorit, port popular, locuinţă. În volumul II autorul 
se ocupă de ramura grămostenilor pe care-I vizitează în Cadrilater, nevoiţi fiind să emigreze 
din Bulgaria şi Grecia.
Theodor Capidan se ocupă în mod special de studiul păstoritului la aromâni. Lucrarea Românii 
nomazi33 analizează toate aspectele păstoritului, pornind de la formele vieţii păstoreşti cu accent 
pe nomadism, viaţa şi portul păstorilor, prelucrarea lânei şi a laptelui, termeni păstoreşti, etc. Este 
lucrarea cea mai amplă privind păstoritul la aromâni şi urmările ce decurg din această ocupaţie.
Descrierea modului de viaţă tradiţional al aromânilor, în speţă a păstoritului este o reconstituire 
întocmită conform relatărilor unor istorici călători, etnologi, folclorişti care au studiat această 
populaţie. Ea reprezintă prototipul vieţii aromâne în mediul său primar, regiunile de munte. 
Viaţa ciobănească a constat într-un mod arhaic de creştere a oilor, în care turmele de oi se 
hrăneau cu o vegetaţie spontană, deci trăiau numai în aer liber. Atât vara la munte şi iarna la 
şes turmele de oi nu cunoşteau stâni închise anume construite ci doar ţarcuri concentrice din 
crengi şi rămuriş destinate doar să uşureze mulsul. Acest tip de creştere obliga întregul grup 
(bărbaţi, femei, copii) şi ceilalţi membrii ai colectivităţii săteşti  să se deplaseze în acelaşi timp 
cu turma. Viaţa pendula între munte şi şes, între un sezon şi celălalt. Datele pentru schimbarea 
activităţilor tradiţionale erau fixe iar calendarul simplu: Sf. Gheorghe (23 aprilie) întoarcerea 
la munte şi Sf. Dumitru (26 octombrie) coborârea la şes. Se făceau pregătiri speciale pentru 
urcatul turmelor la munte de către întreaga familie: ustensilele de prelucrare a laptelui şi lânei 
se ambalau odată cu toate celelalte trebuincioase tehnologiei prelucrării. Era o adevărată 
procesiune naturală la care participau animale, oameni, fiind angrenat tot rostul gospodăresc.
Păstoritul – ca ocupaţie – scade în intensitate datorită războaielor din Peninsula Balcanică când 
erau nevoiţi să dea de hrană trupelor prin sacrificarea animalelor şi catâri pentru transportul 
muniţiilor. Jafurile ce urmau erau pustiitoare. Exemplul cel mai tipic îl oferă războiul ruso-turc 
1769-1774 când albanezii profită de slăbiciunea imperiului şi pustiesc totul în cale (falnica 
Moscopole – centru românismului sud-dunărean este ras de pe faţa pământului). O parte 
din păstori se refugiază cu turmele în nordul Peninsulei Balcanice şi nu mai revin de unde au 
plecat. Situaţia păstoritului din sudul Dunării este salvată numai de păstorii din Pind, Tesalia, 
Acarnania. Dar şi aceştia sunt afectaţi de mişcarea din 1854, mobilizaţi la luptă de patrioţii 
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        greci din Elada dornici să-şi anexeze Tesalia şi Epirul şi care le promit anumite drepturi. 

Reacţia turcilor este dură, iar aromânii nu primesc sprijinul promis de greci. Drept urmare 
un număr mare de animale sunt rechiziţionate pentru armată, cel mai mult având de suferit 
localităţile Samarina şi Avdela.
Urmări grave asupra păstorilor aromâni le provoacă războiul din 1877, când Tesalia cu clima ei 
blândă şi câmpiile presărate de sate aromâneşti bogate şi păşuni, fu cedată Greciei iar regiunea  
Pindului rămâne la turci. Apariţia taxelor vamale la frontieră pe care păstorii aromâni erau 
obligaţi să le plătească atât la autorităţile greceşti cât şi la cele turceşti le îngreunează situaţia 
economică şi parte din ei sunt nevoiţi să renunţe la păstorit.
Alte cauze care au dus la decăderea păstoritului sunt: comerţul cu caravane lărgit mai întâi 
în Balcani apoi mai departe până în Ungaria, Austria, Italia, Turcia, cu catâri şi cai – într-
o perioadă când căile de comunicaţie erau slab dezvoltate, meseriile de constructori, bijutieri, 
cizmari, croitori, prelucratul lânei erau ales practicate. Păstorii aromâni din Pind, Gramoste şi 
Albania, mai favorizaţi s-au mutat cu turmele în Macedonia şi Tracia la sfârşitul secolului XVIII 
şi „au continuat până aproape de războiul balcanic să se ocupe cu creşterea turmelor de oi.”34

După războiul balcanic graniţele dintre Tesalia şi Pind dispăreau, dar sosirea celor 1,5 milioane 
de greci refugiaţi din Asia Mică şi instalaţi în marea majoritate în nordul Greciei constituiau 
un pericol pentru păstorii aromâni care-şi vedeau ameninţate turmele de oi datorită cedării 
suprafeţelor de păşunat acestora ca urmare a schimbului de populaţii stabilit între Grecia şi 
Turcia. 
O mare parte din păstorii aromâni s-au văzut nevoiţi să-şi vândă turmele şi toată averea cu 
gândul să se mute „în ţară.” Până în anul 1930, are loc o puternică emigrare în România întâi 
în sudul Dobrogei (fostul Cadrilater – românesc atunci) apoi în regiunea Dobrogei (judeţele 
Constanţa şi Tulcea) prin cedarea Cdrilaterului Bulgariei în 1941. Păstorii din regiunea Veria 
– în număr de câteva sute de familii sosesc în România în anul 1925 şi se aşează în Dobrogea 
nouă (mulţi în Constanţa). Cu aceasta, se poate vorbi de începutul sfârşitului ocupaţiei 
– păstoritul. După al doilea război mondial pentru păstorii aromâni stabilirea în România 
– Dobrogea înseamnă părăsirea munţilor care le favoriza această ocupaţie. 
Cei care au mai practicat păstoritul s-au aşezat în sate din judeţul Tulcea, favorizate de 
vecinătatea unor păduri. Dar păstoritul se practica la proporţii reduse având în vedere că prin 
împroprietărire se ocupă şi cu agricultura. Regimul comunist cu înregimentare forţată în 
CAP-uri obligă pe aromâni la reducerea numărului de oi strict pentru nevoile familiei. Astăzi 
aromânii sunt reorientaţi spre alte ocupaţii. Cei bătrâni vorbesc şi deapănă amintiri din munţi. 
Totul este de domeniul trecutului.
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        B. Industria casnică - textilă 

 
Îndeletnicirea de căpetenie a aromânilor – păstoritul a determinat dezvoltarea unei industrii 
casnice textile înfloritoare. Aceasta presupune prelucrarea de materii prime proprii în cadrul 
gospodăriei care le şi produce, cu unelte proprii, activitate efectuată de unul sau mai mulţi 
membrii ai unei familii. Iniţial, produsele textile sunt destinate nevoilor familiei dar în 
momentul apariţiei surplusului, o parte din ele sunt desfăcute pe piaţă. În aceste condiţii 
industria casnică ia un caracter de mică producţie de mărfuri dezvoltându-se două din 
ramurile sale – industria textilă şi a confecţiilor. Industria casnică textilă se dezvoltă în egală 
măsură la aromâni şi dacoromâni. Într-un document din 1840 din Vâlcea se menţionează 
„locuitorii ţărani pentru a lor îmbrăcăminte fac din lână de oaie, ce-i zice şi aba, lucrând-o 
muierile lor, cu furca, o ţese în războiu apoi o dau la piuă spre nălbire, precum din vechime 
se obişnuieşte.”1

Industria casnică textilă cunoaşte întregul proces: dărăcit, pieptănat, tors, vopsit, ţesut. Din 
firele de lână şi păr de capră se ţese aba, dimie, şiac, ţesături de casă, materiale folosite la 
confecţionarea hainelor pentru bărbaţi şi femei. În toate casele de ţărani era o cameră numită 
„argea” în care era instalat aproape în permanenţă războiul de ţesut la care femeia – stăpâna 
casei împreună cu fetele sale „esea trâmbele de pânză de bumbac pentru rufăria casei, şervete, 
feţe de masă şi prosoape împodobite, borangic, pânză de lână şi de bumbac pentru macaturi, 
pânză de in şi de cânepă pentru cergi şi poloage, pentru brâne, precum şi velniţe vărgate şi 
chilimuri alese pentru aşternuturi de paturi.”2

La aromâni industria casnică a ţesăturilor trebuie să fi fost destul de înaintată din secolul XI.
Wiliam  Martin Leake vorbind despre vrednicia femeii aromâne adaugă că pe lângă celelalte 
munci casnice „torc în acelaşi timp şi din furcă.”3 
Weigand vorbind despre portul aromânilor spune că „portul albanezilor, turcilor, grecilor şi 
bulgarilor este aşa de deosebit de acela al aromânilor încât niciodată nu se poate face o confuzie 
între unul şi altul.”4

Concluzia ar fi că portul original al păstorului aromân a reuşit să se păstreze nu numai deosebit 
de portul celorlalte neamuri, dar şi cu un caracter specific al lui.
Autorii bizantini au însemnat pe ici – pe colo amănunte despre costumul aromânilor.
Teodor Prodrom - în secolul XII se minunează asupra însuşirilor nenumărate ale capei  
multifuncţională ( drept cojoc sau plapumă). În limba greacă vlahokappa = haină grosolană de 
cioban sau de ţăran. Ca şi brânza vlahă, ţesăturile aromânilor s-au vândut ieftin în Bizanţ.
Manuel Philes5 poet din secolul XIV va cere să i se trimită una din acele ţesături din lână cu 
care se învelesc ciobanii din Tracia iarna, când e foarte frig. El descrie cu pricepere tunsul 
oilor şi toate operaţiile pe care le cere lâna până la punerea ei în lucru pe războiul de ţesut. 
Mantia râvnită de poet trebuie să fi fost o sarică = cojoc din lână şi cu păr de blană lung – piesă 
exclusivă în costumul aromânesc. Cuvântul se trage din latinescul sarica. Cronicarul Nichita 
Honiates a schiţat o siluetă de vlah balcanic.6 Ponegrind pe căpetenia vlahă Ivanko, el îşi bate 
joc de felul cum se îmbracă înainte de a se ridica împotriva Bizanţului ca pretendent „înfundat 
în piei de oi cu picioarele acoperite de lână şi de cârpe grosolane.”7
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        Acest fel de încălţăminte aminteşte de opincile ţăranilor români, iar ciorapii de care vorbeşte 

scriitorul bizantin seamănă cu obielele ţăranilor români. O altă relatare ne provine dintr-o 
scrisoare a arhiepiscopului Dimitrie Homatianos de Ohrida care vorbeşte despre „o pătură din 
păr de ied numită tzerga cumpărată de la vlahi.”8

George Murnu – unul din cei mai buni cunoscători ai evului mediu aromânesc spune că 
„aromânii au putut să se dezvolte, valorificându-şi produsele lor manuale, industria casnică, 
una din cele mai înfloritoare şi spornice încă din epoca bizantină.”9 Casele lor erau „un roi de 
albine muncitoare, atât în aşezările lor din Tesalia, cât şi în cele ce le întemeiau la munte, în 
acea epocă. Bizantinii se îmbrăcau în capele de lână fabricate de femeile ciobanilor vlahi, cape 
ţesute cu destule lacrimi şi necazuri.”11

Perioada de dominaţie otomană deschide pentru aromâni perspective mai largi în activitatea 
economică. Sprijiniţi de privilegii mai mari şi mai statornice ca în epoca tulbure a stăpânirii 
bizantine, aromânii dezvoltă aptitudini deosebite în domeniul arhitecturii şi picturii bisericeşti. 
Totodată industria casnică şi de ateliere era în floare, servind o bună parte din nevoile Peninsulei 
şi găsind debuşee favorabile în ţări străine: ei aveau monopolul transporturilor de uscat bine 
organizat în Peninsulă şi până în Europa Centrală. În fruntea aşezărilor aromâneşti se găseau 
Călarii, Meţova întrecute doar de Moscopole.
Aromânii dovedesc că prin turmele, caravanele şi atelierele lor casnice au ajuns la supraproducţie 
şi atunci apare necesitatea căutării a noi debuşee de desfacere pentru produsele lor manufacturiere 
cât şi pentru materiile brute. Aşa cum afirmă Pouqueville – deoarece ei îşi prelucrau lânurile 
şi părul de capră în atelierele lor casnice şi fiind nemulţumiţi de vânzarea acestora indirectă 
au ţinut să-şi desfacă ei singuri mărfurile „cu scop de a supraveghea vânzarea şi de a opera 
schimburile, aducând la înapoiere mărfuri străine, necesare lor şi Epirului.”11

Tesalia, Epirul şi Valahia Superioară (Marea Valahie care avea ca limite la nord – Olimpul 
şi munţii Cambunarii, la sud – Palasghiotida şi Locrida) constituiau pentru Evul Mediu 
trei unităţi organice ale aceluiaşi trunchi etnogeografic – trunchiul aromânesc. O industrie 
înfloritoare se dezvoltase aici – ţesătorii, fabrici, vopsitorii şi tăbăcării.
Nicolae Iorga este primul care descoperă nume de negustori moscopoleni la Veneţia, despre 
care a scris12 încă din 1915. Menţionăm câteva nume din cele zece scrisori comerciale pentru 
intervalul 1692-1697, toate către corespondentul lor din Veneţia, Gheorghe Cumariu: fraţii 
Teodor şi Alexi Nicolau, Gheorghi Siderii, Bendu şi fratele Dimitri, Adam Dimitriu, Caloianu, 
Nicolae Starvu. Aceştia expediau pentru Veneţia, afară de unele produse orientale „abale dar 
mai ales cergi numite chiar aşa „terghes” în greceşte, de acele cergi de păr de capră, foarte 
miţoase, vopsite în culori tari, care şi acum sunt o specialitate a ţinuturilor acelora.”13

Alte date despre negustorii moscopoleni sunt descoperite de Valer Papahagi,14 student al lui 
Nicolae Iorga – făcând cercetări în fosta cetate a Dogilor şi bibliotecile din Paris.
Operaţiunile  comerciale ale moscopolenilor reies din  scrisorile moscopolenilor şi ale consulilor 
veneţieni – păstrate în Arhivele de Stat din Veneţia – în care sunt menţionate listele de mărfuri 
pe care aceştia le trimiteau în secolele XVII şi XVIII la Veneţia. Mărfurile trimise se reduc 
în mare parte la produsele lânei şi ale pieilor. Moscopolenii care erau în principal comercianţi 
continuau să aibă legături cu conaţionalii lor rămaşi păstori. Lâna şi pielăria o procurau de la 
fârşeroţii din Albania şi de la păstorii aromâni din Pind. Trimiteau la Veneţia „mari cantităţi de 
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        lână, stofe groase de lână, abale, pături din păr de capră sau cergi, velniţe, aţă de lână” şi aduceau 

de acolo „pânzeturi şi postavuri veneţiene – după metoda din Franţa – atlaz, museline, mătase, 
stofă de mătase, stofe veneţiene numite damascheţi, catifea.”15

În scrisorile din „Cartea greche” din Arhivele Statului Veneţiei se menţiona că Nicola Teodoru, 
Teodor Nicolau Moscopoleanul, Mihail Sideri Gheorghiu, Nicolae Stavru, făceau negoţ cu 
lână sau cergi, velniţe de lână, pielării.
Localităţile Călaru şi Siracu din Pindul aromânesc – ajunseseră la o mare dezvoltare 
manufacturieră la sfârşitul sec. XVIII şi început de sec. XX. Au fost vizitate de Leoche, 
Pouqueville, Aravantinos şi de alţi cercetători ai sec. XIX. Erau renumiţi în arta argintăriei, 
aurăriei, croitoriei, picturii şi sculpturii bisericeşti. Deasemeni  una din ocupaţiile de bază a 
fost industria textilă. „Pe când în alte ţări nu se născuse încă regimul atelierelor, Călaru întreg 
prezenta aspectul unui oraş eminamente industrial, fiecare casă având un atelier de prelucrat 
metale preţioase, vârtelniţa şi fusul de tors, războaiele de ţesut.”16

O altă localitate vestită pentru producţia manufacturieră este Meţova, aşezare montană bogată 
în turme de animale, ceea ce a favorizat dezvoltarea industriei textile, a cărăvănitului, negoţului. 
„Meţovencele au excelat din totdeauna în arta cusăturilor naţionale şi în ţesutul covoarelor cari, 
actualmente, sunt apreciate mai mult ca cele orientale lucrate de refugiaţii greci din Asia Mică. 
Călaru şi Seracu se ţin alături de Meţova în această ramură şi scot din mâinile lor adevărate 
opere de artă. O expoziţie care te uimeşte prin stil şi fineţe în colorit şi deasemeni, stă în 
permanenţă deschisă la Ianina.”17

Trebuie deasemeni menţionată şi localitatea Băiasa din Zagor, vizitată şi de cercetătorul 
Pouqueville.
„Nepregetat, pe malul apei cu depozite de cherestea ciocănesc piuie şi dârtse, în care se bat 
diferite ţesături din lână: adimte (abale), covoare, velniţe, etc. lucrate cu măiestrie de mâinile 
neobosite ale Băieşatei.”18

O altă localitate importantă pentru domeniul industriei casnice textile este Samarina. În 
sezonul de munte, perioadă cuprinsă între Sfântul Gheorghe şi Sfântul Dumitru – cunoştea 
o mare intensitate productivă. Aici mergeau peste 1000 de războaie de ţesut (nu exista casă 
fără unu sau două războaie de ţesut), 60 de pivi pentru postavuri, desagi şi 70-80 dârste pentru 
velniţe şi alte manufacturi. Aici se lucrau „velniţe colorate, talange, tâmburi, covoare, ciftele 
– un fel de velniţe vărgate – tende, corturi, şagune, scutic, dimie, flanele, cioareci, cergi, flocate, 
brâie, perine şi perdele foarte frumos colorate, feşe pentru copii, şorţuri, traiste, saci, înbănci, 
hărări - saci foarte mari… Se ţese, încă astăzi, tămbări sau cape din caprină… Toate acestea 
enumerate mai sus făceau obiectul unui comerţ întins.”19

Deasemeni femeile aromâne ţeseau postav – „scutic” şi „şaiac” şi-l desfăceau în bâlciul de la 
Dihova, renumit pentru desfacerea de postavuri. Era folosit şi de armata turcă în confecţionarea 
hainelor militare.
Comunele Nigopole, Târnovo şi Magarova împreună cu Samarina, Clisura şi Perivoli „furnizau 
întreaga armată turcă cu postav.”20 Saiacul se vindea sub formă de „trâmbă” (o măsură de 
lungime numită „cana” aproximativ 1m şi 60 cm) şi era cu miţi sau fără, de unde şi denumirea 
„saiac cu floace” şi „saiac fără floace.”21

Tot aici se confecţionau „tămbări, sarici, antirazi, mintani, cioarici.”22
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        Bogăţia şi varietatea pieselor textile produse în cadrul gospodăriei la nivel de industrie casnică, 

constituia pentru aromâni o îndeletnicire permanentă. Prelucrarea fibrelor de origine animală – 
lâna şi părul de capră (materii prime folosite prin excelenţă) urmează cursul firesc al procedeelor 
tradiţionale începând cu spălatul lânei, scărmănat, pieptănat, tors, până la ţesut şi văltorit 
drâşteală pentru obţinerea unei consistenţe a ţesăturii, capabile să facă faţă intemperiilor. Se ţes 
textile pentru trebuinţele gospodăriei, comercializare şi ţesătura de bază pentru confecţionatul 
pieselor de port – şiaclu. În funcţie de destinaţie, textilele cuprind două mari categorii: pentru 
uz gospodăresc şi decorative. Textilele de uz gospodăresc cuprind traiste tastre, desagi tisagi, 
saci mari hăraie, feţe de masă misă’i, majoritatea legate de păstorit şi realizate din lână în 
culoarea sa naturală cu o compoziţie ornamentală specifică – carouri sau alternanţă de vărgi.
Traistele – tastre (pl.1) – au formă dreptunghiulară şi sunt confecţionate dintr-o singură bucată 
de ţesătură în carouri albe şi negre lucrată în patru iţe, cusută pe două laturi, îndoită în două (pe 
înălţimea piesei). Marginile pe cusătură, au aplicate ciucuri coloraţi din lână. Deseori prezintă 
un şnur – cioară din lână pentru legat „la gură” sau pentru pus pe umăr sau pe mână.
Traistele mari – hărari (pl.2) – au dimensiuni mari şi servesc pentru transportul hainelor, 
ţesăturilor de către păstorii aromâni în drumurile lor pentru iernat sau vărat. Sunt confecţionate 
din două foi de ţesătură (deasemeni îndoite la mijloc) care se unesc pentru a crea o lărgime mai 
mare piesei. Materialul ţesut în carouri alb-negru are pe o margine o dungă de altă culoare (roşu, 
albastru) pentru a servi ca semn de recunoaştere pentru o familie. Tot din categoria traistelor fac 
parte desagii – tisagi (pl.3). Sunt alcătuiţi din două părţi care se poartă pe umăr sau pe cal pentru 
transportul diferitelor obiecte. Sunt cusute dintr-o singură bucată, îndoite la ambele capete pentru 
a forma câte o traistă, lăsând la mijloc o porţiune pentru a se putea aşeza pe umăr. Ţesătură este 
din lână albă sau neagră sau naturală (bej, maron) iar decorul este grupat în carouri sau dungi.
Urmează ţesăturile din lână şi păr de capră care deţin ponderea decorativă în cadrul interiorului. 
Cerga (înflucata) este piesa cea mai utilizată, realizată din lână groasă, de bună calitate, cu 
miţi. Aceasta este fie monocromă, fie compoziţia decorativă evoluează spre câmpul limitat de 
chenare sau tăblii, ulterior motivele geometrice devenind predominante.
Urzeala şi bătaia sunt din lână, cu fire – flocu -  trase în timpul ţesutului. Pentru a fi mai 
călduroase şi mai rezistente erau date la piuă. Sistemul de decorare simplu ca principiu, prezintă 
mai multe variante, evoluând de la compoziţia geometrică la ţesătura monocromă.
Cergile din prima variantă–cu chenar–cu cutaru (pl.18)–au mijlocul – centrul ţesăturii – 
monocrom – limitat de trei rânduri de chenare, pe toate laturile, concentrice care implică 
diferenţa cromatică (albastru, roşu, maron) faţă de câmpul piesei (negru). Alcătuite din trei-
patru foi de ţesătură sunt unite prin cusătură simplă, cu acul. Lăţimile piesei sunt finisate prin 
înodarea firelor de beteală care formează un rând de franjuri. Cromatica acestor piese variază. 
Fondul cromatic şi predominant este determinat de destinaţia acestora – tineri, bătrâni.
O altă variantă ordonează motivele geometrice – dreptunghiul în jurul unui punct (pl.17). 
Cromatica este variată – negru, roşu, albastru, galben, verde iar simetria este evitată prin lăţimea 
dreptunghiurilor – mari, mici sau mijlocii.
Foarte interesentă este compoziţia cergei înflucate – (pl.16) – cu romburi concentrice desfăşurate 
pe suprafaţa centrală iar pe lăţimea laturilor sunt înscrise alte motive geometrice – pătrate, 
romburi. Cerga prezintă deasemenea chenar pe toate laturile. Analizând motivele decorative 
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        specifice cergilor putem constata că sunt „semne pe care le considerăm astăzi artistice”23 şi sunt 

legate de un anumit mod de viaţă, pastoral al aromânilor. Geometricul lor este exprimat prin 
forme schematice, stilizări ale unor elemente reale. Exemplul motivului „cu cutaru” – (strungă) 
este semnificativ.
În prezent s-a schimbat parţial destinaţia acestor piese. Ele servesc ca element de decor pentru 
fotolii, canapele din interioare ultramoderne. S-au petrecut transformări în ornamentică, 
renunţându-se la aceasta în favoarea ţesăturii monocrome dar şi în cromatică preferându-se 
culorile neutre – albastru, gri pentru interioare moderne. 
Cele mai multe piese textile tradiţionale fac parte din categoria iambulelor. Ţesute din lână şi păr 
de capră, date la piuă, de dimensiuni mari, alcătuite din patru-cinci foi de ţesătură, sunt destinate 
pentru acoperit – cortul – (locuinţă provizorie pentru vară), aşternut sau pentru paturi. 
Iambulele de cort sunt definite de – Theodor Capidan ca „alesătură din lână, amestecată cu păr 
de capră. Această ţesătură are o lungime de patru până cinci metri şi o lărgime de doi până la 
trei metri. Ea se fixează pe pământ cu nişte ţăruşi de cele patru colţuri, lăsând între cele două 
laturi o distanţă de doi metri. Ţesătura cortului are un desen anumit aproape pentru fiecare sat 
şi nu lasă să străbată ploaia prin el.”24

Compoziţia ornamentală diferă de la grupuri de vărgi grupate la distanţe egale (pl.7), benzi late 
– colorate care contrastează cu fondul ţesăturii (pl.8), alternanţă de vărgi diferite ca grosime 
cu motive alese geometrice – pătrate, dispuse liniar (pl.6) la organizarea cu registre decorative 
geometrice – romburi încadrate de linii zig-zag (pl.10) respectând regulile alternanţei şi ale 
simetriei. 
Iambulele de interior, pentru aşternut sau învelit sunt realizate numai din lână, părul de capră 
lipsind cu desăvârşire. Compoziţia ornamentală a acestor piese este mai evoluată decât a 
iambulelor de cort, tinzând ca stil spre scoarţele şi covoarele nord-dunărene. Ele poartă pecetea 
specificului etnic şi au o funcţie determinantă.
Predomină geometricul, motivele ornamentale complexe derivând din cele simple prin 
îmbinarea şi întretăierea lor. Diferitele variante ale rombului – ce au creat „stilul romboidal”25 
sunt rezultate din combinarea liniilor frânte, succesiune de romburi bicrome alb-maron (pl.15), 
romburi concentrice, crenelate (pl.14).
Altele – prezintă central – o compoziţie ornamentală, geometrică, având de o parte şi de alta 
chenare realizate pe două laturi din zig-zag-uri (pl.12) într-o alternanţă cromatică de – roşu 
şi negru – sau un chenar amplasat pe toate laturile, alcătuit din combinarea unor motive 
decorative realizat geometric – linii, pătrate, triunghiuri (pl.13).
O altă categorie de textile – o formează feţele de pernă din lână – căpitîniu. Acestea prezintă 
următoarele note comune: sunt de formă dreptunghiulară, au un decor foarte variat amplasat 
pe faţa pernei, dosul acesteia fiind realizat simplu prin învărgătură; la unul din capete prezintă 
o deschizătură – „gura pernei.” Compoziţia ornamentală diferă în funcţie de grupul de aromâni 
căreia le aparţin aceste piese şi se prezintă în următoarele variante: - întreaga suprafaţă 
ornamentată prin învărgare pe principiul alternanţei unor vărgi simple ţesute cu lână roşie, 
neagră, bleumarin, cu vărgi decorate cu alesături „cu bobi” (pl.21); alternanţă de vărgi variate ca 
lăţime şi cromatică; cu vărgi „alese” cu motive geometrice-romboidale realizate cu lână albastră, 
roşie, galben, albă (pl.22); linii zig-zag dispuse pe lungimea piesei într-o cromatică vie – roşu, 
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        galben, verde, albastru (pl.24); romburi concentrice mărginite pe lăţime (pl.20) de registre 

decorative geometrice; arborele vieţii încadrat de motive zoomorfe stilizate (pl.19); compoziţie 
geometrică – alcătuită din două casete de formă pătrată având central motivul crucii (pl.25); 
decor floral specific scoarţelor (pl.23).
Toate elementele componente industriei casnice textile, pornind de la materia primă, ustensilele 
de prelucrare, produsul finit, au constituit obiectul cercetării de teren în satele locuite de aromâni 
în Dobrogea care s-a concretizat prin alcătuirea unor colecţii etnografice variate şi unice în 
cadrul muzeului constănţean şi fondul pentru analiza şi prezentarea lor în această lucrare.
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        C. Costum – Artă şi Meşteşug. 

Costumul la aromâni a fost puternic influenţat de ocupţia lor de căpetenie, păstoritul, ceea ce 
a dus ca prin vechimea acestei îndeletniciri, să se conserve de-a lungul anilor. Comparativ cu 
porturile celorlalte etnii din Balcani şi-a păstrat un specific al continuităţii uşor de semnalat 
atât la păstorii grosteni din Bulgaria, Serbia cât şi la fărşeroţii din Albania.
Portul popular la aromâni, în general prezintă note comune (fie că sunt fărşeroţi sau grămosteni) 
– preponderenţa albului de pe care se detaşează piesele grele „de deasupra,” închise la culoare, 
care creează o armonie cromatică aparte. Costum la aromâni se prezintă într-o variantă proprie, 
ceea ce face ca un păstor aromân să se deosebească în privinţa aceasta, în mod fundamental, de 
păstorul grec, albanez, bulgar sau sârb.
Piesele de costum erau confecţionate în ateliere specializate sau de către croitori ambulanţi, 
cunoscuţi sub numele de „arafte, araftu,” ce-şi desfăşurau activitatea la cerere, din sat în sat, prin 
casele aromânilor. Există numeroase mărturii despre vechimea acestui meşteşug, priceperea 
lor deosebită în folosirea iscusită a acului şi nu a maşinii de cusut, ce conferă o valoare aparte 
lucrului manufacturat.
Negustorii din Furca (localitate situată la N-V de Samarina) alimentau cu lână satele din jur, 
iar produsele manufacturate le vindeau la negustorii italieni, albanezi şi greci. O îndeletnicire 
caracteristică furcenilor a fost croitoria de abale; croitori cunoscuţi, în ţinuturile lor, sub numele 
de „rafte furchiati” – croitori de Furca, se duceau prin sate şi lucrau prin casele oamenilor. Erau 
croitori ambulanţi din sat în sat.
Dovezi pentru practicarea croitoriei ne oferă şi localitatea Samarina. Aici se ţeseau „tămbări” sau 
cape de caprină – păr de capră un fel de mantale pe care le desfăceau în Epir, Albania, Tesalia şi 
Acarnania,1 parte erau folosite pentru export, în care scop erau în raporturi şi cu celelalte centre: 
Meţova, Călaru şi Ianina. Se confecţionau „dulamele” pentru femei şi fete, brodate cu găitane 
şi şireturi de mătase aurite „sarici” flocate – albe la bătrâni şi negre la tineri, „maliotul,” precum 
şi ţipunea, tămbări sau cape  de caprină, cioareci – toate „străluceau în eleganţă şi mândrie”2 
(după nota unui contemporan). Croitoria bărbătească şi de damă ajunsese la perfecţiune. 
Atelierele de croitorie ale aromânilor ajunseseră atât de vestite, încât unele firme deveniseră 
renumite, de exemplu fraţii Costi şi Toma Caţuiani din Cruşova, firma Migioi, firma Dalenga.3 
Acest meşteşug presupunea specializări  pe câte o activitate, de pildă unii lucrau numai haine 
mari. Astfel „Anastasi Nastu – cel mai bătrân, aducea găitane şi lucra testemeluri şi le vopsea, 
aplicându-le tiparul, după care le desfăcea în ţinutul Velesului şi în Bosnia.”4

Se poate afirma că, croitoria, ca meserie, era monopolizată de aromâni în Balcani. Hainele 
comandate de un aromân la un croitor sunt dorite unice, fără a se asemăna cu altele iar croiala 
este tipică unui anumit gen de haină. Specificul constă în modul de dispunere a găitanelor şi 
fireturilor. De aceea, croitorul „…se pune cu răbdare la lucru şi face o aşezare de fireturi şi de 
găitane, pe stofa ce i se dă de croit, în adevăr cum n-a mai fost şi cum n-a mai avut un altul 
şi fiecare haină ce esă din mâinile lui este unică în felul ei, căci nu se repetă artistul croitor 
niciodată, ca toţi adevăraţii artişti.”5 Meşterii croitori lucrau, de asemeni, la comandă, pentru 
ocazii festive şi, în această situaţie, hainele respective aveau o denumire anume „grambeatisle.” 
Pe de altă parte, costumul era constituit cu semne distinctive pentru fiecare clasă socială. 
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        Aceasta exprima şi locul de unde provine purtătorul său. Interveneau elementele auxiliare, 

la fiecare piesă de port; exemplu în cazul pieselor de port – sarică – notabilităţile purtau un 
şiret roşu, ce pornea de la guler până la poale; la altă clasă socială – negustorii mici, meseriaşii 
– şiretul roşu era redus la dimensiuni, de la guler până la mijloc; la plebe, „pupulu,” şiretul 
împodobea doar gulerul.
În marea majoritate, satele aromâneşti îşi aveau croitorii lor. Ei lucrau pe lângă hainele obişnuite, 
de zi cu zi, pe cele de sărbătoare şi de ceremonial. Aromânii desfăceau „cepkenuri, fermenele, 
poturi bărbăteşti şi de damă, gemadane”6 şi în alte ţări ca Serbia, Bulgaria, Turcia, Albania şi 
Principatele Române.
Odăjdiile bisericeşti pompoase ca şi croitoria militară, erau în bună parte, produse ale distinşilor 
croitori aromâni. Aromânii croitori cu renume erau socotiţi mari artişti şi se bucurau de o 
deosebită consideraţie în societatea aristocratică şi pe lângă toţi factorii influenţi.
În cazul costumului de bărbat, ne vom referi la acele piese executate din lână sau păr de capră 
şi le vom enumera în ordinea aşezării lor pe corp. Astfel o primă piesă de îmbrăcăminte pusă 
direct pe piele, înaintea cămăşii de pânză este flanela din lână, scurtă până la brâu, cu mâneci 
lungi, pe care păstorii din Pind o numesc catasarcu, cei din Gramoste şi Macedonia gădzoafă 
iar cei din Balcani şi Rodope cămigeală. Aceasta este confecţionată din lână moale – lână arudă 
şi este croită conform regulilor tradiţionale (tăietură cu măsură, fără pierdere de material). 
Stanul cămăşii,7 partea superioară de la brâu în sus este confecţionată dintr-o singură bucată, 
rotunjită în zona gâtului şi deschisă pe partea din faţă, de care sunt fixate mînecile. Acestea 
prezintă şi pavă,8 bucăţica de pânză triunghiulară care se coase la subbraţ între mâneci şi stan 
cu unghiul liber îndreptat spre partea de jos a mânecii (pl.52). Ca element de ornamentare este 
folosit găitanul negru ataşat la răscroiala gâtului, piepţii şi marginile mânecilor.
Peste cămaşa din bumbac se îmbrăca o vestă ğumindane, ğimădane, ğumădane, realizată din 
postav – şiacu, -  fără mâneci, scurtă până la brâu, deschisă în faţă. Cei doi piepţi se suprapun 
prin încheierea copcilor – zave – şi există posibilitatea purtării când pe o parte când pe alta, 
una fiind păstrată curată mereu.
Aceste veste circulă şi sub alte denumiri ilek’e (păstorii din Pind), (pl.45), scurtacî (grămosteni), 
cupăran. Indiferent de denumire, toate sunt formate din trei părţi, din care două îmbracă piepţii 
şi una spatele. Se regăsesc şi în costumul de femeie cu mici diferenţe privind ornamentica. 
Piesele denumite ğumădane au croiul mai lejer, cu tăieturi în părţile laterale şi cu liniile de 
asamblare dezvoltate în cusături decorative. Compoziţia ornamentală amplasată cu precădere 
pe piepţi este realizată prin tehnica broderiei cu lână, aplicaţii de galoane, şireturi şi diverse 
pasmanterii. Materialul folosit pentru confecţionarea acestor piese este de culoare roşie pentru 
tineri, alb sau negru pentru bătrâni şi constituie fondul de pe care se detaşează elementele 
decorative realizate cu negru, albastru, auriu (pl. 47).
Forma de croi mai evoluată a scurtăcilor, ajustate şi foarte bogat decorate este identică cu cea 
a scurtăcilor femeieşti. Ornamentarea este realizată pe principiul cusăturilor cu aplicaţii de 
şireturi, găitane dispuse în complicate arabescuri combinate cu motive vegetale şi geometrice 
stilizate (pl.45).
Aceste piese sunt completate pentru partea de jos a corpului cu elemente specifice vârstei. 
Astfel tinerii poartă cioareci din lână čoariţ, croiţi separat pentru fiecare picior. Aceştia se 
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        încheie cu copci şi sunt strânşi bine pe picior începând de la gleznă peste genunchi până la 

jumătatea gambei. De regulă sunt de culoare albă dar copiii poartă şi roşii iar bătrânii negri 
şi bleumarin. Cioarecii sunt susţinuţi cu bete, sfori din lână – calţavete care se fixează de la 
genunchi în josul picioarelor. Marginea de sus a acestei piese se leagă de cingătoarea izmenelor 
care trece prin îndoitură – pârcăzan cu o sfoară numită stringl’e .
În picioare, bărbaţii poartă ciorapi – pârpodzi (pl.46) sau lăpudza (pl.48), confecţionaţi din 
lână în tehnica împletirii. Înălţimea lor variază până la genunchi sau la jumătatea piciorului 
şi sunt fixaţi de acesta cu sfoară – cioară. Sunt lucraţi pe categorii de vârste – băieţi, bărbaţi 
tineri, miri, bătrâni şi pentru anumite ceremonialuri. Pârpodzi se constituie şi în darul pe care-l 
oferea tatăl miresei, mirelui şi poate fi „o pereche sau mai multe de ciorapi.”9 De asemeni sunt 
parte componentă a zestrei miresei – pae (fârşeroţi) sau doarî (grămosteni) „cei dintâi puşi pe 
listă.”10 Ornamentele sunt realizate în directă legătură cu vârsta celui ce-i poartă. Acestea sunt 
reduse fie la motive punctiforme, fie la registre orizontale delimitate prin „lănţişoare” lucrate 
cu fir metalic auriu sau argintiu şi constă din broderii simple (puncte oblice) – (pl.46). Ioan 
Neniţescu, care îi vizitează pe aromânii din Perleap este impresionat de ciorapii „armâneşci” 
„cu vârste albe în jurul pulpei, tăiate de liniuţe mai mici, tot albe pe un fond tradafiriu ori negru 
sau albastru închis.”11 El îi compară cu „vechile pulpare ale tracilor”12 aducând un argument în 
plus cu afirmaţiile lui Victor Duruy în cartea „Histoire des grecs” care descrie o scenă de pe un 
vas antic grecesc cu mitologicul cântăreţ Orfeu în poziţie de repaus într-un costum asemănător 
ţăranilor munteni cu „iţari strânşi pe venă carii de la genunchi în jos se arată ca nişce pulpare 
întocmai asemănate cu ciorapii armâneşci.”13

Ca cingătoare, bărbaţii poartă brâu – brân-ul, bârnu (grămosteni), bâr (fârşeroţi). Confecţionaţi 
din lână ţesută de culoare roşie, albă, bleumarin, în funcţie de vârstă, învărgat la capete înfăşoară 
mijlocul pentru a-l ţine puternic strâns din cauza eforturilor. Brâul se poartă îndoit pe toată 
lungimea şi constituie un loc de depozitare celor trebuincioase zilnic (acte, portmoneu, briceag, 
ţigări).
O piesă de port bărbătească specifică este cunduşéa  confecţionată din lână albă (pl.51). Este 
deschisă în faţă, fără mâneci şi alcătuită din două părţi: o parte care îmbracă trupul de la cap 
la mijloc şi cealaltă parte de la mijloc în jos. Formată din 20 de clini din care doi se prelungesc 
în sus de-a lungul pieptului, de-o parte şi alta iar ceilalţi 18 identici, evazaţi sunt plasaţi pe 
partea din spate pentru a da lărgimea piesei. Se încheie în faţă cu bumbi din lână sau nasturi 
care se opresc la mijloc. Piepţii sunt ornamentaţi cu găitane de culoare neagră, roşie, găitan ce 
se foloseşte şi la modelarea butonierelor pentru prinderea de nasturi sau bumbii din lână fixaţi 
pe partea opusă. Pentru miri se confecţiona special fustanela (pl.49). Croiala acesteia este unică 
câte patru clini evazaţi, identici, de-o parte şi alta iar pentru spate 22 clini plisaţi şi susţinuţi 
pe înălţime de câte două sfori din lână – ciori, pentru a păstra intact pliseul. Găietanul alb sau 
roşu folosit sublinia liniile croielii şi marca totodată marginile pe înălţime şi lăţime creiând un 
aspect decorativ deosebit de sobru şi elegant în acelaşi timp.
Hainele mari, care îmbracă trupul sunt variate ca formă şi denumire, diferit de la o grupare la 
alta. Analizând aceste piese componente ale colecţiei de port aromânesc se constată că pot fi 
grupate în trei mari categorii:
I.Tipunea sau şigunea (fârşeroţi) (pl.43) – este confecţionată din lână de culoare albă (în 
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        special la fârşeroţi) dar şi neagră, lungă până la genunchi, fără mâneci, pe talie cu mulţi clini 

pe spate, de regulă 20, la cea de sărbătoare şi 6 la cea de lucru. Prezintă în ambele părţi câte un 
buzunar – supane. De regulă aceasta stă deschisă în faţă pentru „a se vedea” piesele de dedesupt 
– giumidanea sau cămaşa cu clini. În cazurile în care piesa prezintă mâneci despicate şi lăsate 
să atârne, are o altă denumire dulumicu sau dulumă cu mânecile drepte şi cromatica neagră.
II.Sarica sau gunela(pl.41), mai scurtă ca lungime decât cele din prima categorie. Confecţionată 
din dimie albă la fârşeroţi dar şi neagră la celelalte grupuri, prezintă mâneci deschise, de lungime 
medie şi formă triunghiulară. Este o piesă de îmbrăcăminte pentru vreme rea de aceea prezintă 
pe partea interioară miţi.
III.Mal’otul sau tălăganul este purtat  în zilele de sărbătoare sau la ocazii festive. Ca lungime 
este mai mare, fiind haina de deasupra şi are mâneci. Este prevăzut cu nasturi (3-4) cu care se 
încheie până la brâu, punct de unde rămâne deschis pentru a se putea admira celelalte piese 
de costum. Piesa prezintă glugă – zărculă care este fie cusută de corpul piesei, fie prinsă cu 
nasturi, confecţionaţi din acelaşi material – şiacul sau din găitan de culoare neagră sau roşu 
închis, din care se fac butonierele – chentorile. Piesa cu denumirea tălăgan (pl.50) este identică 
cu mal’otul, diferenţa constând în lungime (mai mică). Prezintă glugă de unde şi denumirea cu 
zărculă. În funcţie de materialul din care este confecţionat tălăganul prezintă două variante:
-tălăgan cu asimtu de culoare neagră, purtat de chervanagii.
-tălăgan di gravano confecţionat dintr-un material mai rezistent la intemperii şi de culoare 
tot neagră. Este purtat de comercianţii de lânuri. Asemănarea dintre cele două piese mal’ot 
– tălăgan determină multe confuzii în a-l identifica ca denumire.
Altă piesă de port tâmbarea – ipingeua este confecţionată din lână în amestec cu păr de capră, 
dată la piuă pentru a asigura impermiablitatea. Mânecile sunt în formă de platcă, bucăţi 
dreptunghiulare cu colţi. Prezintă glugă – zarculă. Se poartă numai în anotimpul friguros dar 
şi vara de către păstori şi chervanagii pe timp de noapte ca învelitoare.
Costumul de femeie este alcătuit din următoarele piese:
Căciula de dimensiuni variate în funcţie de grupul care-o poartă – câcula (pl.34) termen folosit 
de bijduvean (informator Mitlu al I’a’ncu din satul Stejaru, jud. Tulcea); căĉulă – termen folosit de 
curtuvean (informator Stila l’u Cancu, satul Nicolae Bălcescu (Başcchioi)); câĉulâ –termen folosit 
de viryan din Techirghiol, (informator Doni al’u Balabut); čupare – termen folosit de fărşeroţi. 
Apare şi termenul de guglă  pentru denumirea căciulii în satul Cogealac, la şópan (informator 
Ionak al’u Calipetra). Indiferent de cum o numeau, căciula de femeie este realizată din următoarele 
materiale: postav, găitan, fir metalic, şnur. De formă tronconică, piesa este croită dintr-o bucată de 
postav, ţesut în casă, în patru iţe, de culoare roşie sau grena. Toată suprafaţa, partea de deasupra 
„care se vede” –este decorată circular cu găitane metalice (aurii), din lână (de culoare roşie şi 
neagră) grupate în motive geometrice ce alcătuiesc primul registru ornamental al căciulii. Acesta 
este urmat de al doilea – realizat cu fir metalic, şnur răsucit – de o mare fineţe, ce cuprinde 
motive decorative florale şi vegetale. Pe partea superioară a căciulii – în vârf este fixat  (un disc din 
argint) tas’lu de asime (pl.55, 56) prevăzut cu orificii prin care sunt introduse monedele de argint. 
Marginea de jos a căciulii prezintă un alt şir de monede de argint sau aur – arădărik’e de flurii 
urmat de un şir de de mărgele multicolore – ce acoperă fruntea purtătoarei – lilice di mărdzeale 
(pl.57) ce se continuă cu podoabe de argint – lilice de asime (pl.58,59) pe centrul frunţii.
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        În funcţie de lungimea părului, acesta era împletit în cosiţe ce înconjurau căciula pe lângă 

tas’u (pl.53, 54) şi se fixau pe ceafă în două - trei rânduri. Pieptănătura este susţinută cu o 
fâşie de pânză – măgur sau părtiţă (pl.60, 61), pe care erau fixate mărgele multicolore care 
„îmbracă” căciula împodobită pe deasupra până sub bărbie. În general căciula de femeie abundă 
cu decoraţiuni din mărgele. Acestea sunt realizate într-o tehnică, specifică aromânilor, înşirate 
pe aţă, numărate pe culori, făcute ghem, apoi fixate cu croşeta pe un suport textil.
Căciula cu tas’u  s-a purtat de către fete de măritat, mirese şi femei tinere (până în 40 de ani). 
După această vârstă femeia intră în rândul celor „trecute” bătrâne, iar căciula este înlocuită cu o 
năframă de mătase colorată care susţine părul şi basmaua neagră – ţipa, şimia, lăkura (pl.62) ce 
acoperă tot capul. La femeile bătrâne năframa de mătase este înlocuită cu pânză albă – balţu, 
peste care se aşează tot basmaua neagră.
Costumul de femeie cuprinde pentru picioare – ciorapii de lână părpodz (pl.42), părpoţ 
(grămosteni), călţuni şi şosete din lână – lâpuţ. Sunt confecţionate în tehnica împletirii 
iar ornamentaţia este dispusă până la glezne „ce se vede” partea nevăzută, fiind simplă. Pe 
măsura scurtării rochiilor, partea ornamentată a ciorapilor se înălţa până sub genunchi (pl.39). 
Împletiţi din lână policromă şi fir metalic auriu, cu cinci cârlige (ca şi cei bărbăteşti), ciorapii 
cunosc realizări artistice deosebite. Pe toată suprafaţa decorată predomină motivele geometrice. 
Acestea sunt grupate în registre orizontale delimitate prin grupuri de vărgi aurii – cânghiluşi 
realizate din fir metalic auriu. Firul metalic intercalat în împletitură dă strălucire acestora dar 
lipseşte la partea superioară – realizată în totalitate din lână. Aici este fixat şnurul – cioara – din 
lână răsucită pentru fixarea ciorapilor pe picior (pl.39, 42).
În mod cert acest tip de ciorapi „chindisiţ” (pl.39) era confecţionat special pentru sărbătoare 
sau ceremonii.
Deosebirea dintre ciorapii de femeie şi bărbat constă în primul rând în cromatică, vie în cazul 
celor de femeie (roşu, galben, albastru, verde, fir auriu) (pl.39, 42), sobri în cazul celor de bărbaţi 
(pl.46,48) – fond alb şi culorile roşu, negru dispuse „cu măsură.” La femeile bătrâne – ciorapii 
sunt de culoare neagră cu un grupaj de dungi roşii la partea superioară (pl.36).
Costumul popular de femeie este completat de marea varietate a hainelor de deasupra „care se 
îmbracă peste cămaşă.” Prezenţa lor este condiţionată în marea majoritate de condiţiile geografice 
şi climaterice ale spaţiului de locuit. Acesta fiind în mare parte dominant muntos – hainele din 
această categorie ocupă un loc important în portul femeiesc cât şi cel bărbătesc. De asemeni 
există similitudini atât în tipologie cât şi în material, tehnică, ornamentică, uneori chiar identităţi 
la aceste piese pentru ambele sexe. Fiind haine din categoria celor mari au o mare importanţă şi 
se dezvoltă în realizări autentice remarcabile şi determină dezvoltarea meşteşugurilor.
Astfel croitoria practicată de anumiţi meşteri – denumiţi rafti era la modă şi marea majoritate 
a aromânilor comandau aceste haine la meşteri sau îi „tocmeau” pentru o perioadă să lucreze 
acasă, în familie, un număr mai mare de haine. Sigur comanda trebuia să acopere nevoile 
ocazionate de vreo ceremonie – nuntă, moarte . Pentru confecţionarea acestora se foloseau 
ţesături din lână – dimii, şiac, unele cu „miţe” date la piuă, pentru consistenţa ţesăturii.
În continuare vom enumera piesele de port care îmbracă corpul femeii peste cămaşă. În cazul 
femeilor căsătorite ordinea era următoarea – rochia – fustanea din lână, fără mâneci, deschisă 
în faţă, parte acoperită cu o bucată de pânză - chiptaru (pl.65) decorată cu panglici, dantele 
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        industriale. Peste rochie urma – cânduşea (pl.37 şi 33). Această piesă este confecţionată din 

stofă ţesută, din lână neagră dată la piuă cu următoarea croială: fără mâneci, deschisă în faţă 
şi într-o variantă (pl.37) alcătuită dintr-o bucată dreptunghiulară pe spate ce se desfăşoară pe 
toată înălţimea piesei având de o parte şi alta câte patru clini aşezaţi în diagonală (trei cu formă 
dreptunghiulară iar al patrulea de la partea inferioară a piesei având croială de triunghi). Pe 
părţile laterale respectiv la al doilea clin de o parte şi de alta prezintă buzunare. A doua variantă 
(pl.33) este alcătuită din două părţi – prima parte până la mijloc şi a doua de la mijloc în jos.
Partea superioară este formată din trei clini dreptunghiulari pe spate cu răscroiala la doi 
dintre ei şi pentru subraţ – de-o parte şi alta iar cei din faţă – doi clini dreptunghiulari ce se 
continuă în jos şi peste partea a doua a piesei. Aceştia constituie suportul pe care se aplică 
compoziţia ornamentală.
Partea piesei de la mijloc în jos este alcătuit pe principiul clinilor evazaţi câte trei la număr de 
o parte şi alta – pentru faţă iar pentru spate nouă clini – pe aceiaşi croială evazată în partea de 
jos. Numărul mare al clinilor impune introducerea pe partea inferioară a două rânduri de şnur 
care să-i ordoneze şi să le păstreze forma intactă.
În ambele cazuri – clinii sunt cei care prin forma lor dar şi prin număr şi prin dispunerea lor 
stabilesc profilul hainei. Marcarea taliei şi lărgimea oferită piesei de către clinii evazaţi conferă 
poalelor o degajare care subliniază eleganţa siluetei.
Şi această variantă prezintă pe părţile laterale două deschizături pentru buzunare.
În ceea ce priveşte decorul acestor piese este amplasat pe piepţi, răscroiala gâtului şi a mânecilor, 
pe lungimea deschizăturii din faţă şi a poalelor precum şi în jurul buzunarelor. Dintre tehnicile 
folosite remarcăm cusătura cu şireturi şi aplicaţia cu găitane. Compoziţia ornamentală este 
echilibrată pe ambele laturi (pe piepţi şi buzunare) ale pieselor şi subliniază liniile croielii. Motivele 
decorative sunt geometrice iar cromatica folosită – roşu, galben, albastru pe fond negru.
La fete şi femeile tinere rochia – fustanea se aplică direct pe cămaşă. Aceasta respectă croiala 
generală a rochiei – cânduşa (fără mâneci, deschisă în faţă, croiala distinctă între partea până în 
talie şi cea de la talie în jos) dar forma clinilor este identică pe toată desfăşurarea lor (în lărgime) 
– dreptunghiulară, fără a fi evazaţi. Toţi clinii, mai puţin câte o jumătate din cei doi de pe faţă (de 
o parte şi de alta) sunt plisaţi (pliseu mărunt la 2 cm) – şi fixaţi cu două rânduri de şnur pentru 
a se menţine forma. De aceea, acest tip de rochie se mai numeşte plisirană (pl.44). Compoziţia 
ornamentală este aplicată, ca şi cânduşele, pe piepţi, poale şi urmăreşte liniile croielii.
Până şi motivele decorative sunt identice, geometrice realizate cu găitane din lână neagră şi 
şiret metalic auriu având în plus panglică de catifea neagră. Partea din faţă este prevăzută cu 
nasturi pentru a nu se deschide în timpul mişcării şi pentru a fi strânsă pe corp. Cromatic există 
deosebiri între cânduşe care este neagră şi fustanea plisirană realizată din lână de culori variate 
– roşu, albastru, verde sau maro, bleumarin pentru fata sau femeia tânără obligată să poarte 
doliu. Zestrea unei fete pentru măritat se aprecia şi după numărul rochiilor pregătite.
Peste fustane, cânduşe sau fustanea plisirană se poartă şorţul din lână – poala di lână cu 
sinonimele pistimale (alb paşhtamall), pudeáo (din gr.), néce (bg. unečka), péce (tc. pétché) în 
funcţie de spaţiul din Peninsula Balcanică unde au trăit. Face parte din categoria catrinţelor 
şi se poartă peste poalele cămăşei (rochia fiind deschisă în partea din faţă). Întregesc structura 
ansamblului vestimentar. De formă pătrată, şorţul din lână şi-a păstrat caracterele specifice 
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        până în portul actual – al bătrânelor şi a cunoscut o evoluţie la nivelul decorului, rezultată din 

tehnicile de ţesut şi de brodat care a permis dezvoltarea ornamenticii. Cu timpul materialul din 
care sunt confecţionate este înlocuit cu catifeaua - material preferat de cele tinere (pl.63). Urmare 
cercetărilor de teren şi a materialelor colecţionate, pentru catrinţe se cunosc două tipuri: a) 
lucrate dintr-o singură bucată (pl.40) – din şiac sau ţesute (pl.30, 28) dintr-o singură lăţime; b) 
din două bucăţi unite printr-o cusătură orizontală (pl.26, 29, 32, 27). Decorul este foarte variat 
prin forma de organizare a compoziţiilor. În cazul primei categorii – efectul decorativ rezultă 
din sistemul de organizare al formei şi constă în aplicarea găitanelor şi gruparea acestora în 
motive decorative complicate şi vizibil diferenţiate în funcţie de cromatica şi calitatea acestora. 
Pentru a doua categorie – predomină organizarea liniară a motivelor pe verticală în grupe de 
dungi paralele intercalate cu şiruri de motive – geometrice (pl.26), florale (pl.30,32), vegetale 
(pl.29). Gama cromatică diferă în funcţie de vărsta purtătoarei sau ocazie. Există însă o culoare 
dominantă, asortată cu rochia. Şorţurile de sărbătoare pe lângă cromatica vie, prezintă o serie de  
aplicaţii din dantele, şireturi industriale ce sunt dispuse pe trei laturi, fir metalic auriu sau argintiu 
introdus în ţesătură şi nelipsita dantelă croşetată din lână ce este aplicată pe margini. Sunt lucrate 
în general, din două lăţimi asamblate printr-o cusătură orizontală astfel încât motivele decorative 
să se combine perfect pentru crearea unui ansamblu compoziţional pe verticală. 
O altă piesă, ce completează costumul de femeie – este ilicul – scurtacâ (pl.31) vesta fără mâneci. 
Se încadrează tipologiei hainelor drepte, formate din trei foi din care două îmbracă piepţii şi una 
spatele. Materialul din care sunt confecţionate este dimia – şiaclu de culoare neagră ce constituie 
suportul pentru realizarea şi organizarea compoziţiei ornamentale pe toată suprafaţa. Tehnicile 
de ornamentare sunt cele specifice hainelor groase – cusătură cu şireturi, aplicaţii de găitane şi 
broderie cu fir metalic auriu sau argintiu. Marginile sunt prevăzute cu garnitură din blană.
Din aceeaşi croială face parte şi ilicul cu mâneci – libadé (pl.35). Croiala este modificată pe 
piepţi şi sub braţ pentru a permite mişcarea mâinilor. Mânecile sunt drepte şi prezintă aceeaşi 
compoziţie ornamentală ca şi piepţii şi spatele. Pentru ocazii festive se poartă ilicul cu mâneci, 
mintan’lu (pl.64), din catifea, cu cromatică variată „asortată” însă cu rochia - plisiranâ.
Piesele de costum ce alcătuiesc portul pentru femei şi bărbaţi la aromâni există doar în colecţii 
muzeale. Rar mai întâlneşti aromâni care au păstrat în lăzi vreo amintire din „vremurile – 
de demult” spun ei. Costumul specific nu mai este purtat. Dacă acum câţiva ani mai vedeai 
bătrâne mergând la biserică în portul tradiţional, astăzi vestimentaţia lor este confecţionată 
din materiale industriale fără a conserva nici croitul şi nici tehnica de cusut. În schimb tinerii 
– începând cu vârsta şcolară – membrii ai unor formaţii folclorice – reconstituie costumul 
tradiţional şi-l poartă cu ocazia unor spectacole.
Costumul de femeie este completat cu podoabe din argint, aramă şi alamă argintate sau aurite 
şi din aur. Din categoria podoabelor de mijloc se remarcă cingătoarea cu paftale - bârnu di 
asimé (pl.66), ce are ca suport material textil sau piele pe care se înşiră plăcuţe de argint ce se 
încheie cu paftale - ploci. Podoabele de piept cuprind salbele de aur - fluriilé, de mâini - brăţări 
- biligică (pl.67) şi inele - neáli (pl.  ).
În linie specifică tradiţiei, podoabele fac parte din portul aromânilor, fie pentru ocazii deosebite 
- când abundă pe costum, fie ca obiect singular, peste zi. În ambele cazuri podoabele completau 
costumul. Gustav Weigand referindu-se la aceasta spunea „cu cât clinchetul argintului este 
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        mai răsunător în timpul dansului sau mersului, cu atât mai mândră este fericita care îl poartă.” 

Sunetul uniform şi monoton pe care podoabele şi banii de argint sau aur ai salbelor îl produc în 
timpul mersului sau dansului, când se asociază fericit cu sonoritatea muzicii aromâneşti, adaugă 
un plus de fast şi somptuozitate acestui costum, a cărui notă dominantă rămâne sobrietatea.14 
În această idee facem precizarea că aromânii erau cunoscuţi în Peninsula Balcanică ca argintari 
de frunte. În oraşe din Austria şi Yugoslavia, argintarii aromâni se găsesc atestaţi încă din anul 
1725 iar la începutul secolului XIX călători străini în Peninsulă îi găsesc în număr mare în 
oraşele şi târgurile din Macedonia, Albania, Epir, Tesalia. La Moscopole fiinţau 14 corporaţii 
de industriaşi şi mii de ateliere de tot felul. Obiectele realizate de ei se desfăceau prin negustorii 
lor în toată Peninsula Balcanică. De altfel erau singurii care confecţionau obiecte în filigran de 
o veritabilă valoare artistică (cercei, paftale, brăţări, lanţuri de ceasornice, medalioane). 
Deasemeni argintari aromâni în Principate trebuie să fi fost numeroşi iar lucrările lor destul 
de răspândite şi apreciate. Istoricul Nicolae Iorga vorbind de lucrările în stil gotic de origine 
saso-germană şi de acelea armeneşti, masive şi policrome, frecvente în Principate, consideră 
că „lucrările în filigran de origine veneţiană sau aromânească sunt aeriene, lucru de broderie 
care a putut atinge cele mai subtile rafinări.”15 Weigand afirmă că „lucrările de argint în filigran 
din Veneţia arată o mare asemănare cu cele ale macedoromânilor, pe când cele din Tirol se 
deosebesc. Există o legătură între unele şi altele…macedoromânii au învăţat această artă în 
Veneţia sau au adus-o ei în acest oraş. Legăturile între Veneţia şi Moscopole, care în timpurile 
mai vechi era primul centru comercial în interiorul Turciei, au fost foarte strânse. Mulţi dintre 
bogătaşii acestui oraş aveau filiale în Veneţia şi un comerţ viu exista între cele două oraşe.”16 
Podoabele de metal lucrate de meşteri, incluzând deci cele în care sunt prinse monede, sunt 
ceva mai puţin frecvente în arta populară românească, zonele în care s-au lucrat asemenea 
podoabe fiind Pădurenii Hunedoarei, Moldova de Nord, Ţara Vrancei, centrul şi nordul 
Transilvaniei. Între acestea sunt unele care se datorează contactului cu populaţia săsească. Dar 
podoabele de metal au pătruns în ţara noastră şi pe filiera sudică a meşterilor aromâni din 
ţările balcanice, mulţi lucrând şi în centrele urbane de la nord de Dunăre. Chiar şi paftalele şi 
bijuteriile săseşti poartă o amprentă sudică neândoielnică, explicabilă prin curentele de mărfuri 
şi circulaţia intensă a aromânilor în secolele XVI, XVII, XVIII. Este posibil ca tocmai aceste 
curente ale artei prelucrării metalelor, iradiînd relativ târziu spre Ţările Române să fi acoperit 
şi stins vechile centre locale care nu au mai supravieţuit decât în acele zone izolate cum sunt 
Pădurenii Hunedoarei. 
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        Capitolul V

Termeni în aromână referitori la prelucrarea fibrelor de origine 
animală (lână, păr de capră)

A. Operaţii şi activităţi de prelucrare 

Meşteşugul prelucrării fibrelor de origine animală (lână, păr de capră) îmbină terminologic 
termenii lexicali originari dar şi conotarea acestora într-un spaţiu de disponibilitate evolutivă 
prin produsul finit. Esenţialul constă în faptul că enumerarea termenilor care denumesc 
operaţiile prelucrării fibrelor de origine animală fixează un cadru lingvistic primar păstrat 
nealterat de la origini. Conservând aceeaşi semnificaţie în timp şi spaţiu, această structură 
lingvistică constituie un element comun la aromâni ca şi la daco – români şi defineşte de fapt 
aceleaşi elemente tehnice.
Literatura populară aromână, densă în substanţă lirică, dar profund articulată la un ambient 
specific raportat interiorului gospodăriei sau la ritmul peregrinărilor de sezon al aromânilor, 
înregistrează texte reprezentative pentru modul lor de viaţă. În acest sens ni se pare sugestivă 
poezia „Di cu noapti” scrisă de poetul aromân Tache Caciona (1885-1971).
În prima strofă, textul conţine în cuprinsul său toate fazele prelucrării fibrelor animale într-o 
alăturare comprexensivă lămuritoare.
Poezia ne pune în atmosfera specifică începutului acestor operaţii, când hărnicia se măsura 
dimineaţă, adunând laolaltă mai multe fete.
„Di c’noapte s-lucreadză – acâţară
(De dimineaţă să lucreze – ncepură)
Dail’eanele feate cu dor
(Frumoasele fete cu dor)
S-l’agiutâ la scamnu-acl’imară
(Să le ajute la piepteni, chemară)
Ş-la furcâ s-lî da ajiutor
(Şi la furcă să le dea ajutor).”
Printre calităţile cerute fetei pentru măritiş se numără şi capacitatea de a-şi fi însuşit practic 
trasul lânii, torsul, urzitul, năvăditul, ţesutul.
„Alepţil’i giunari vor niveastă
(Frumoşii flăcăi vor neveste)
Ţe s’toarcâ si ştibă ustura 
(Să toarcă, să ştie ce-i firul) 
Ca perlu si ştibă si-urdzască
(Să ştie să urzească)
Şi s’coasî si şi-anâvâdească
(Şi să coasă, să năvădească)
Si-un ocl’iu vor si-aibă di-amură
(Şi ochii să-i aibă ca mura).”
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„La volbu ustura si-u’ndreagă
(La sul firul să aranjeze)
S-mea trana si ştiba şi-u toarcă
(Şi firul să ştie să toarcă)
Şi s-ţasă, s-frimită şi s-tragă
(Şi să ţeasă, să frământe pâine şi să tragă)
La scamnu vârtos dzua-ntreagă
(La piepteni puternic toată ziua)
S-mularea si ştiba şi-u’ncarcă
(Să încarce catârul să ştie).”1

După cum se va vedea, toţi termenii întâlniţi în aceste strofe se regăsesc în aceeaşi formă atunci 
când se analizează separat fazele procesului productiv.
Prelucrarea lânii şi a părului de capră presupune operaţii care decurg una din alta: tunsul oilor 
şi al caprelor, curăţatul şi spălatul lânii, uscatul, scărmănatul, pieptănatul, torsul, răşchiratul, 
vopsitul, ţesutul, datul la piuă.
Pentru fiecare moment al acestor operaţii se folosesc termeni specifici ce includ o diversificare 
în interiorul fiecărei faze a acestui proces de prelucrare.
Operaţia – tunsul (tundeare) lânei şi părului de capră, se desfăşoară în luna mai şi se realizează 
manual, cu foarfeca. Se spune „tundu, tunsu, tumsu.”2

Acţiunea este precedată, cu circa două luni înainte, de operaţia tuşinare, codinare (suel’ari), 
când lâna este detaşată din zona membrelor posterioare oii şi a ugerului spre a permite 
posibilitatea alăptării. În felul acesta este igienizat atât suptul cât şi mulsul. Se spune „suel’u 
oile la pântică.”
Tunsul (tunderea), operaţie care necesită un mare volum de muncă (specific bărbaţilor) ce trebuie 
desfăşurat continuu, determină pe fiecare să solicite spre ajutor rudele, neamul (soia), care la rândul 
lor, primesc acelaşi ajutor. Se stabileşte astfel un circuit natural închis. Totodată se constituie 
într-un prilej festin la care se serveau mâncăruri specifice, atmosfera fiind sărbătorească.
Lâna obţinută de la o singură oaie se numeşte bască şi este adunată în saci mari (confecţionaţi 
din lână ţesută) numiţi hărari.
Spălatul lânei (lárea) are loc vara, în august, realizându-se de către femeile fiecărei familii. 
Această lună oferă un dublu avantaj: căldura necesară uscării lânei şi uşurarea obligaţiilor 
casnice ale femeilor datorită scăderii cantităţii de lapte obţinute de la oi, specific acestei 
perioade. După spălare, lâna este uscată şi pusă în hărări depozitaţi în pod sau în cămară până 
la venirea anotimpului rece, când femeile urmează să se ocupe de prelucrarea ei.
Scărmănatul  lânei (scărminarea) cuprinde şi trierea lânei pe calităţi, cea aspră (ayră) şi cea 
moale (rudă) stabilindu-se totodată destinaţia fiecăreia.
Ancheta de teren desfăşurată în satele locuite de aromâni în Dobrogea demonstrează că 
subiecţii, referindu-se la termenul care defineşte operaţia, cuprind în denumirea respectivă şi 
obiectul operaţiei. Ei spun scarmin lâna sau curăm lâna di scal’e (curăţăm lâna de scaieţi).
Operaţia următoare – pieptănatul lânei are loc fie în casă – tradzi tu scamnu tra şi-adară 
caiere, fie la darac, (keaptine), instalaţie tehnică specială ce deservea o zonă mai întinsă. 
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        Repetarea acestei operaţii (operaţia numită turnáre) are ca scop obţinerea unor caiere de 

calitate, numite piciuri (grămoşteni) sau pitrike (pindeni).
Torsul (turţeárea) se execută cu furca pentru a se obţine atât firul pentru urzeală (ustura) cât 
şi pentru băteală (bâtane), sau cu roata de tors (cicrike) pentru obţinerea firelor mai groase 
numite pitriki.
Torsul are loc iarna când femeile îşi restrâng aria de activitate în interiorul casei. În mod obişnuit 
această operaţie se desfăşoară în fiecare gospodărie, unde mai multe femei se adună pentru a 
lucra mai cu spor, ocazie cu care se comentează şi ultimele evenimente ale comunităţii. 
Ţesutul (ţâseárea) presupune ca etape premergătoare: urzitul firelor (urdzarea), învălitul sulului 
(anvâlirea pi sul), năvăditul (anâvâdirea).
Urzitul firelor (urdzarea) are loc în curte, firele fiind întinse pe ţăruşe din lemn, primul 
numindu-se arostu, următorii formând coada. Adunarea firelor se face de la coadă spre arostu. 
În cazul etapei anvâlirea pi sul, sulul este dispus pe două furci (fúrţe), fixate în pământ la 
distanţa de un metru.
Năvăditul (anâvâdiréa), etapa premergătoare operaţiei ţesutului, este definită astfel: „s’nâvâdea 
pit l’iţă şi pit spată.”
Urmează vopsitul firelor (buisirea), operaţie complicată, se făcea înainte (până la începutul sec. 
al XX-lea) prin metode vegetale dar ulterior şi prin metode chimice. Culorile erau obţinute din 
plante şi coajă de copac, care se fierbeau în usuc de lână; operaţia se repetă câteva zile la rând 
pentru fixarea culorii. Se foloseau frunze de frasin (frânndză di frapsin), coajă de arin (coajă di 
skilitur) – pentru culoarea neagră; frunze de şofran (frândză di şofrane) şi floarea lumânărică 
(lulu’ să galbină) – pentru culoarea galbenă; indigo (lulu’akiu) – pentru culoarea vânătă.
Vom prezenta în continuare termenii care definesc operaţiile de prelucrare a fibrelor animale 
din punct de vedere etimologic:
AMPLĂTIRE (împletire), (< vsl)
Operaţia prin care se împletesc materiale diferite: lână, bumbac, etc.
ANVÂLIRÉ (pi sul), (înveli), (< vsl.valiti, „volvere”).
Operaţia constă în rularea firelor pe sulul de război.
ANÂVÂDIRÉ (năvădire), (< vsl. navadeti, navediti).
Operaţia constă în trecerea firelor textile prin iţe şi prin spată – este premergătoare ţesutului.
BATIRE  (la piuă), (<lat.batteré).
Defineşte operaţia de îndesire a ţesăturii.
BUĬSÍRE (vopsirea), (<tc.boianmaq).
 Procedeul constă în colorarea fibrelor textile sau a ţesăturii cu coloranţi vegetali sau chimici.
DIPINÁRE (depănarea), (<lat.depănare).
Operaţia constă în înfăşurarea firelor textile pe scul, mosor sau ghem.
KIPTINARE (pieptănare), (<lat.pectinare).
Operaţia constă în trierea lânei şi a părului de capră prin dinţii unor piepteni pentru îndepărtarea 
impurităţilor, selectarea fibrelor de calitate superioară şi obţinerea fuioarelor.
LÁRE (spălare), (<lat.lavare).
Este operaţia de curăţire a lânei prin care se îndepărtează usucul, utilizându-se apă fierbinte.
TUNDEÁRE (tundere), (<lat.tondere).
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        Operaţia constă în prelevarea lânei de pe animal cu mijloace manuale sau mecanice.

TURNÁRE (înturnare), (<lat.tornare).
Operaţia constă în repetarea pieptănatului lânei cu scopul obţinerii unor caiere de calitate.
TURŢEÁRE (toarcere), (<lat.torquere).
Operaţia constă în obţinerea firelor de lână sau păr de capră prin răsucire din caierul fixat pe 
furca de tors sau pe roata de tors.
TÂSEÁRE (ţesere), (<lat.texere).
Este o operaţie complexă de prelucrare a fibrelor de origine animală prin care se realizează 
ţesătura.
SCARMINÁRE (scărmănare), (<lat.excarminare).
Procedeul defineşte acţiunea de desfacere, curăţire, afânare prin răsfirarea fibrelor de origine 
animală, cu mâna sau mecanic.
SPILÁRE (spălare – clătire), (<lat.expellavare).
Operaţia constă în clătirea ţesăturilor după spălare.
SUIL’EÁRE (tuşinare), (<lat.subiliare).
Operaţia de tundere a oilor sub burtă şi sub coadă, efectuată la începutul primăverii.
URDZÁRE (urzire), (<lat.ordire).
Operaţia premergătoare ţesutului, efectuată în curte prin întinderea firelor pe ţăruşi din lemn, 
pe gard sau pe stâlpii de la prispa casei.

B. Fibre de origine animală (lână, păr de capră)

APALĂ (val de lână), (<lat.pal(u)la). Cantitatea de lână strânsă sub formă de val. Sinonime: 
pală.
BÁSCĂ (bască), (<dr.bască).
Lână tunsă de pe o singură oaie şi care constituie un tot închegat în bloc.
BULUBÓŢĂ (dimie), (< ?)
Stofă groasă de lână ţesută în 4 iţe, bătută la piuă.
CAIR (caier), (<lat.caiulus).
Mănunchi de lână care se fixează în furcă sau în drugă pentru a fi tors manual.
CÁNURA (canură), (<lat.cannula).
Fire scurte de lână rămase în dinţii pieptenului după dărăcit iar după tors se folosesc ca bătáne 
la ţesăturile groase.
CÁPIT (codină), (<lat.capitare).
Lână de calitate inferioară tunsă de pe capul, coada sau picioarele oilor.
CĂPRÍNĂ (păr de capră), (<lat.caprina).
Cantitate de păr tunsă de pe capră.
CLÂ’NDU (grămadă de lână bine scărmănată), (<sl.kodlo).
CURÚNA DI LÂNA (cunună), (<lat.corona).
Fire de lână adunate circular şi legate. Sinonime: stifáne.
FLOC (floc), (cf.gr.φλóxχος, alb.fl(j)ok, lat.floccus). 
Lână cu firul scurt.
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        FRÚMĂ (puf ), (<gr.φρουνμα)

Cantitatea de puf de pe suprafaţa unei ţesături ca urmare a datului la piuă.
FUL’IOR (fuior), (<lat. folliolus).
Mănunchi de lână, păr de capră, periat, gata de tors.
HINTIC (lână de calitate inferioară), (< ?)
Lână de calitate inferioară folosită la umplerea feţelor de pernă (căpătâie). Sinonime: kendic, 
kiondic.
H’IRU  (fir), (<lat.filum).
Fir de lână sau păr de capră.
GAITÁNE (găitan), (<tc.gaitan)
Şiret împletit sau răsucit din lână sau fir metalic cusut ca ornament pe piesele de port.
GL’EM (ghem), (<lat.glemus).
Obiect de formă sferică rezultat prin depănarea unor fire.
GRAVANO (dimie), (<gr.γριβαυός).
Denumire folosită la pindenii din Avdela şi Samarina. Vezi: buluboţă, saric.
JIREAGL’E (jirebie), (<vsl.zrebij).
Scul de tort sau de lână făcut pentru urzitul pânzei. O jirebie are 10 jurubiţe formate fiecare 
din 3 fire legate separat cu un fir de aţă.
KEÁDIN (tort), (<lat. pedinus).
Cantitate, scul de fire toarse.
KENDIC (lână de calitate inferioară), (< ?).
Vezi: hintic, kiondic.
KIÓNDIC (lână de calitate inferioară), (< ?).
Vezi: hintic, kendic.
LÂ’NĂ (lână), (<lat.lana).
Material folosit în confecţionarea pieselor de port, a ţesăturilor de interior.
LÂ’NĂ ARUDĂ (lână moale), (<lat.rudis).
LÂ’NĂ AΓRĂ (lână aspră), (<gr.?)
N’ITU (miţ), (<lat.micius-mica).
Fire scurte de lână obţinută de pe oile de 4-5 luni, de la cap, coadă, picioare.
PÁLA Vezi: apală. 
PITRIKÉ (fâşie de fuior), (<alb.patorik).
SÁRIC (dimie), (<lat.saricum).
Ţesătură din lână folosită pentru confecţionat mantale (sárici). Vezi: buloboţă, gravanó.
STIFÁNE (cunună), (<gr.στεφάυι). Vezi: curună. 
SUMA (fire de urzeală), (<lat.summa). 
Fire lungi de lână din care se face urzeala. Lână de cea mai bună calitate.
SIÁC (siac), (<tc.chaiác).
Ţesătură groasă de lână din care se confecţionează piese de port popular.
TORTU (tort), (<lat.tortum).
Totalitatea firelor toarse.
TRÁMA (trama), (<lat.trama).
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        Fir de tors băteala.

TRÂ’MBA (trîmbă), (<sl.troba).
Bucată mare de ţesătură din bumbac sau lână făcută sul sau val. Sinonime: viláre.
VILÁRE (trâmbă), (<lat.vellaria).
Vezi: trâ’mbă.
URDZATÚRA (urzitură), (<lat.orditura).
Ansamblu de fire textile pregătite învederea realizării urzelii.
USÎ’C (usuc), (<lat.suc(c)us).
Substanţă unsuroasă, alb-gălbuie, secretată de glandele sebacee şi sudoripare ale ovinelor, care 
protejează fibrele de lână, menţinându-le rezistenţa şi elasticitatea.
USTÚRĂ (urzeală), (<lat.orsitura).
Ansamblu de fire textile paralele montate la războiul de ţesut, printre care se petrece firul de 
bătătură, pentru a se obţine ţesătura.
ZURĂ (resturi), (<it.usura).
Resturi de lână.

C. Ustensile, Instrumente, Instalaţii de prelucrare a fibrelor de origine 
animală
  
ANÉME (vârtelniţă), (<gr.άυέμη).
Unealtă de depănat fire textile. Sinonime: dipinător, vârteanţă.
ARĂŞCL’ITOR (răşchitor), (<lat.resticulare, resticula).
Unealtă cu ajutorul căreia se deapănă lâna de pe fus saz ghem spre a se face sculuri. Este 
confecţionat din lemn ce prezintă la un capăt două coarne, iar la celălalt o tijă: între cele două 
capete se întinde firul şi ia forma de scul. Sinonime: dişcl’itor, dişcl’itoare, dişkitor.
ARĂZBÓÍŬ (război de ţesut), (<vsl.razbolj).
Ustensilă de industrie casnică folosită pentru ţesut.
ARUǏDEÁǓǍ (rodan), (<gr.ρόδάυι).
Instrument de industrie textilă casnică folosit pentru torsul lânei. Sinonime: čicărică, čicrike, 
rudáne.
BĂTÁN’E (piuă), (<lat.batt(u)alia).
Instalaţie tehnică ţărănească realizată în vederea îndesirii ţesăturii din lână sau păr de capră, 
prin frecarea şi presarea acesteia între doi cilindri rotitori şi prin lovirea lor cu ciocane din 
lemn, sub acţiunea apei. 
CĂRÚL’IU (mosor), (<gr.χαρολι)
Piesă din lemn lucrată la strung, perforată longitudinal, montată pe alegătoare; ţeavă de soc 
montată la rodan sau la sucală pe care se aşează firele pregătite pentru ţesut.
CĂRÚŞÚ (scripete), (<lat.carrulum).
Rotiţă pentru războaie de ţesut, confecţionată din lemn.
ČICĂRICA (rodan), (< tc.tchycryq).
Unealtă pentru torsul firelor textile. Vezi: aruidéaua, rudane. 
CUPAN’E (albie), (<bg.kapanja).
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        Vas de formă alungită prevăzut cu o cavitate pentru spălatul lânei. Este confecţionat din lemn, 

prin cioplire.
DIPINĂTÓR (depănătoare), (<lat.depanare).
Ustensilă pentru depănat firele textile. Vezi: anéme, vârteánţă.
DISCL’ITOR (răşchitor), (<lat. resticulare).
Unealtă cu ajutorul căreia se deapănă lâna de pe fus sau ghem spre a se face sculuri. Este 
confecţionat din lemn ce prezintă la un capăt două coarne iar la celălalt o tijă. Între cele două 
capete se întinde firul ce ia forma de scul. Vezi: arăscl’itor.
DRÂSTEALA (dârstă), (<bg.drustală).
Instalaţie tehnică hidraulică rudimentară ţărănească – realizată în vederea îngroşării şi flauşării 
ţesăturilor din lână şi păr de capră cât şi la trasul miţilor la cergi, acţionată de o apă curgătoare.
DRÚGA (furcă de tors), (<cf.bg.drúg, alb.drúge, gr.δρουγα).
Ustensilă de tors pentru obţinerea firelor maio groase. Furcă scurtă cu care torceau numai 
bărbaţii.
FOÁRTICĂ (foarfece), (<lat.fortex).
Ustensilă pentru tăiat diverse materiale (textile, păr, lână), compus din două lame tăioase suprapuse, 
unite între ele la mijloc. Foarfeca pentru tuns oile (foartică tră tundeáre oile) – are caracteristică 
lamele mai late iar mânerele înfăşurate în material textil pentru protejarea mâinilor.
FURCÂ (furcă), (<lat.furca).
Ustensilă folosită la torsul lânei, confecţionată din lemn de corn având formă de trident.
FUSU (fus), (<lat.fusus).
Ustensilă folosită în vederea obţinerii firului de lână  tors. Este confecţionat din lemn având 
forma unui băţ îngroşat la mijloc.
FUŞCEI (fuscei), (<lat.fusticellus).
Vergele în număr de două fixate între firele urzelii în apropierea sulului de la război pentru a 
ţine „rostul” la ţesătură.
KEÁPTINE (pieptene), (<lat.pecten).
Unealtă de pieptănat fibre de origine animală, confecţionată dintr-o bucată de lemn ca suport 
pentru fixarea dinţilor metalici. Suportul din lemn este asemănător unui scaun, de unde şi 
denumirea scamnu cu keáptini. Sinonime: scámnu.
L’ITĂ (iţe), (<lat.licia).
Ochiuri din „aţă,” fir tors din „păr” montate pe două vergele, rotunde din lemn  cu ajutorul unei 
scânduri.
NĂVOIU (sul), (<gr.?)
Piesă componentă a războiului de ţesut. Sinonime: sul.
PĂTIKE (tălpigă), (<gr.πατίχη).
Piesă componentă a războiului de ţesut – pedale, iepe. Sinonime : puduriţă.
PRISINE (prâsnel), (<bg.presinu).
Piesă auxiliară fusului, prânsnelul este o rotiţă din lemn care imprimă mişcarea de rotaţie 
necesară firului. Partea superioară prezintă motive decorative geometrice.
PUDURÍŢĂ (tâlpigă), (<lat.pedulis şi gr.ποδριχία).
Vezi: pătike.
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        RUDÁNE (rodan), (<gr.ροδάυι).

Unealtă de tors firele textile. Vezi: aruideáua, cicărică.
SCAMNU (pieptene), (<lat.scamnu).
Scaun cu pieptănuşi. Vezi: keáptine.
SPATĂ (spată), (<lat.spatha).
Piesă la războiul de ţesut formată din lamele paralele fixate la ambele capete, având rolul unui 
pieptene prin care trec firele de urzeală. Când lamelele sunt mai dese, se numeşte SPEÁSA, 
spată deasă.
SULU (suveică), (<lat.sul(u)lum).
Piesă componentă a războiului de ţesut, din lemn, având formă circulară. Deoarece războiul de 
şesut este prevăzut cu două suluri existente denumirii distinctive pentru a marca rolul şi locul 
fiecăruia: sulul dinainte (súlu dininte) şi sulul din spate (súlu dinapoi).
SUVÁLNITA (suveică), (<bg.sovalka).
Piesă la războiul de ţesut confecţionată din lemn de esenţă tare, având forma alungită în 
interiorul căreia se fixează ţevia (ţaie). Sinonime: suválţă.
SUVÁLŢĂ 
Vezi : suválniţă.
TINDEÁKI (tindeică), (<lat.tendicula).
Unealtă din lemn sau metal care serveşte pentru a ţine ţesătura întinsă şi a păstra aceeaşi 
lăţime, în timp ce se ţese la război.
ŢÁE (ţevie), (<vsl.cevi).
Ustensilă folosită la ţesut constând dintr-un beţişor din lemn sau trestie, pe care se rulează firul.
URDZĂTOR (urzoi), (<lat.orditura).
Ustensilă pentru urzit firele.
VIRTEÁNITA (vârtelniţă), (<bg.vurténică).
Unealtă de depănat firele textile, confecţionată din lemn, formată dintr-un suport pe care sunt 
două braţe încrucişate. Acestea au în cele patru colţuri câte un opritor din lemn (beţişoare, 
fuse). Sinonime: anéme, dipinatór.
VÓLBU (învălitor), (<lat.volvum).
Ustensilă din lemn pentru rularea urzelii.
 
D. Textile confecţionate din fibre de origine animală

ACUPIRIMINDU (acoperământ, cuvertură, ţol), (<lat.co(o)perimetru).
Ţesătură din lînă, păr de capră,  compusă din 2-3 lăţimi îmbinate cu acul sau croşeta, folosită 
pentru acoperirea patului. Sinonime : acupiritura, aştirnumintu, aştirnút, cuvertă, strózmă.
ACUPIRITURĂ (cuvertură, ţol), (<lat.co(o)piritură).
Vezi: acuprimindu, aştirnumintu, aştirnút, cuvertură, strózmă.
ASTIRNUMINTU (cuvertură, ţol), (<lat.asternimentum).
Vezi: acupirimindu, acupirtură, aştirnút. 
ASTIRNÚT (aşternut de pat), (<lat.asternere).
Vezi: acupirimindu, acupiritură, aştirnumintu, cuvertă, strozmă.
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        BELITĂ (cuvertură, aşternut de pat), (<vsl.bélic).

Ţesătură de lână pentru aşternut patul. Sinonime: biliţă.
BILITĂ (cuvertură), (<sl.bélic).
Vezi: béliţa.
CĂPERDZA (cuvertură), (<cf.it.coperta, gr.χαρπέτα).
Ţesătură din lână sau păr de capră pentru protejarea spatelui animalului de povară (cal, măgar) 
de intemperii sau diverse insecte. Acest tip de ţesătură constituie un semn distinctiv de 
proprietate a unei familii sau regiuni.
CAPITIN’IU (nord) CAPITI’N’IU, CAPITUN’IU (sud) (căpătâi, pernă), (<lat.capitaneum).
Ţesătură de lână de formă dreptunghiulară lungă de 70-80 cm, lată de 30-40 cm umplută cu 
lână. Acesta servea pentru dormit având funcţia de pernă sau de stat pe ele (datorită lipsei 
pieselor de mobilier adecvate). Erau înşirate de-a lungul pereţilor în camerele de oaspeţi. 
Sinonime: pruskefal. 
ČERGĂ (cergă), (<cf.bg.cerga şi gr.τδέργα).
Ţesătură groasă din lână de dimensiuni mari, dată la vâltoare, folosită în interiorul ţărănesc. 
Sinonime: ciftă, doágă.
ČIDÎ’RE (cort), (<tc.tchadyr).
Ţesătură impermeabilă din lână sau păr de capră, alcătuită din mai multe foi de ţesătură, folosită 
pentru montarea unui adăpost portativ demontabil (cort). Sinonime: purva, tendă.
ČIFTA (cergă), (<tc.tchift).
Vezi: cérgă, doágă.
CULUPÁN (scutec), (<gr.χωλόπανον).
Ţesătură din lână sau bumbac de formă dreptunghilară folosită la înfăşarea sugarilor. Sinonime: 
mil’iţă, nfăşimindu, scutic, spargan, spease.
CUVÉRTĂ (cuvertă), (<alb.kuverta, gr.χουβέρτα).
Pătură subţire de învelit sau de acoperit patul.
DISÁGĂ (desagă), (<gr.δισάχι(ου)).
Traistă cu două părţi care se poartă pe umăr sau pe cal pentru transportul diferitelor obiecte. 
Sinonime: tisagă, bisagă.
DOÁGĂ (cergă), (<lat.doga).
Vezi: cergă, ciftă.
DUSÉC (saltea), (<tc.doechek).
Ţesătură din lână pentru dormit cu rol de saltea. Sinonime: silţee, strózmă.
FLUCÁTĂ (ţesătură cu floc, mişos), (<cf.gr.φλοχάτα, alb.flokatë, şi dr.floc).
Ţesătură din lână pentru acoperit patul sau pentru învelit, prevăzută cu miţi, dată la piuă.
FRÎ’NDZA (foaie de ţesătură), (<lat.frondia).
Ţesătură din lână sau păr de capră, îngustă (lăţimea unei foi scoasă din războiul de ţesut).
IÁMBULĂ (velniţă), (<alb.jamuli).
Ţesătură din lână şi păr de capră ţesută în 4 iţe, dată la piuă, folosită pentru pat sau învelit.
HĂRAR (sac mare), (<alb.harár şi tc.kharar).
Sac mare din lână realizat din ţesătură de lână în carouri alb, negru, maro, folosit pentru 
păstratul şi transportul unor piese textile sau de port popular.
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        KILÍMI (covor), (<tc.kilim).

Covor din lână ornamentate cu motive geometrice, pentru camerele de oaspeţi.
MIL’IŢĂ (scutec), (<lat.agnellicia).
Vezi: culupan, nfăşimindu, spargan, speáse, scutic.
MISÁLE (faţă de masă), (<lat.mensales).
Ţesătură din bumbac şi lână folosită pentru acoperit masa.
NFAŞIMINDU (scutec), (<lat.fascimentum).
Vezi: culupan, mil’iţă, scutic, spargan, spéase.
PRUSKÉFAL (căpătâi), (<gr.προσχέφαλον).
Sinonime: căpitin’iu.
PURÁVA (cort), (<alb.puráve).
Ţesătură impermeabilă din lână sau păr de capră, alcătuită din mai multe foi de ţesătură, folosită 
pentru montarea unui adăpost portativ demontabil (cort). Vezi: cidi’re, tendă.
SACU (sac), (<lat.saccus).
Confecţionat din lână, folosit la păstrarea şi la transportul unor obiecte.
SÁZMĂ [ţol], (<cf.alb.sázmë şi gr.σάγισμα).
Ţesătură din păr de capră, dată la piuă, folosită ca aşternut pentru pat, învelit sau ca obiect de 
protecţia animalelor.
SĂCUL’IU (săculeţ), (<lat.sacculeus, sacculus).
Diminutiv pentru sac. Obiect de dimensiuni reduse folosit pentru păstrarea harnei.
SCUTIC (scutec), (<sl.skutū)
Ţesătură din lână sau bumbac de formă dreptunghiulară, folosită la înfăşarea sugarilor. 
Sinonime: culupan, mil’iţă, nfăşimindu, spargan.
SPARGAN (scutec), (<gr.σπάργανον).
Vezi: culupan, mil’iţă, nfăşimindu, scutic, speáse.
SPES (scutec), (<lat.spissus).
Vezi: culupan, mil’iţă, nfăşimindu, scutic, spargan.
STRÓZMĂ (aşternut, saltea), (<gr.στρώσιμον).
Ţesătură din lână pentru dormit, defineşte ansamblul de ţesături şi locul unde se dormea.
TÁSTRU (traistă), (<alb.trastë şi gr.τάγιστρον).
Obiect în formă de sac, de dimensiuni reduse, confecţionat din lână, prevăzut cu un şnur de 
agăţat pe umăr, care serveşte la transportul sau păstrarea unor obiecte, mai ales a mâncării. 
Sinonime: trastu.
TÉNDĂ (cort), (<it.tenda şi gr.τέντα).
Ţesătură din lână sau păr de capră folosită pentru montarea unui adăpost portativ demontabil 
(cort) alcătuită din mai multe foi de ţesătură impermeabilă.
TIFTÍCĂ (velniţă mică), (<tc.tiftic).
Ţesătură din lână, de dimensiuni reduse, confecţionată din lână fină.
TISÁGĂ (desagă)
Vezi: diságă.
TRÁSTU (traistă)
Vezi: tástru.
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        E. Piese de port popular confecţionate din fibre de origine animală

ALĂXĂMINTU (costum, lenjerie de schimb), (<cf.gr.άλλάξω).
Un rând de haine de schimb un alăxămintu de stran’e – sau de lenjerie în sensul de primenire, 
schimbare – alăxire, în haine curate. Sinonime: custúme, stráni, tăcă’me.
ÁLBILE (costum alb de sărbătoare), (<lat.albus).
Piese de port de culoare albă care compun costumul bărbătesc în special la tineri. Sinonime: 
armátâ.
ARMÁTÂ (costum de sărbătoare), (<lat.arma).
Costum de sărbătoare nou, împodobit cu motiv florale şi podoabe.
BÁIR (baier, şiret), (<lat.bajulus, cf.srb. şi bulg.báer).
Şiret din lână răsucită folosit pentru susţinerea pantalonilor.
BÁIUR (baier, şiret)
Vezi: báir.
BÁLŢU (legătură de cap pentru femei bătrâne), (<lat.balteus).
Basma groasă din lână albă.
BÂRNU (brâu), (<cf.dr.? brîu).
Centură confecţionată din lână sau piele purtată la mijloc atât de femei cât şi de bărbaţi. 
Vezi: brân.
BRECÚŞE (şalvari, nădragi), (<alb.brekushke).
Pantaloni largi din lână. Sinonime: şilvare, şilivare, şulivare, şilvăruşe.
BRÂN (brâu)
Vezi: bârnu.
CÁPĂ (manta), (<it.cappa).
Haină bărbătească cu glugă din lână.
CÁPOTĂ (manta), (<it.cappotta).
Haină bărbătească mare cu glugă (capotă cu zărculă). Sinonime: capă dzaţiữ, mal’iot.
CATASÁRCU (flanelă), (<gr.χατάσαρχα).
Sinonime: cămăgela, coáce, fánela, gădzoafă, selnică.
CĂMĂGELĂ (flanelă), (<? )
Cămaşă de corp confecţionată din lână albă ţesută în două iţe, purtată de bărbaţi. Sinonime: 
catasarcu, coáce, fánelă, gădzoafă, selnică.
CÂCULĂ (căciulă), (<alb.kacülle).
Bonetă din lână sau blană.
CÂNDÚŞE (rochie), (<tc.qantoch).
Rochie din lână albă sau neagră fără mâneci purtată de femei tinere şi bătrâne. Sinonime: 
cunduşe, gunéală, sigúne, tipúne.
CIMBERU (năframă), (<tc.tcheber).
Basma groasă din lână neagră purtată de femeii bătrâne. Sinonime: poşé, vláşcă, zvon.
ČIUPÁRE (podoabă de căciulă), (<alb.kipare).
Căciulă împodobită purtată de femei fârşeroate. Sinonime: câĉulâ, tăpare.
ČIÚPĂR (ciorap), (< ?  ).
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        Încălţăminte din lână lucrată cu un cârlig sau cu cinci andrele, purtată de femei şi bărbaţi. 

Sinonime: lăpudă, pârpóde, pripóde.
CHIMERI (chimir), (<tc.kémer).
Brâu lat din lână sau piele, prevăzut cu buzunare.
COÁCE (flanelă), (<?  ).
Sinonime: catasarcu, cămăgeală, fánelă, gădzoafă, selnică.
ĈIOARICU (cioareci), (<cf.dr.cioareci şi tc.tcharyq).
Confecţionaţi din lână albă, ţesută, îmbracă picioarele până la genunchi şi nu prezintă tălpi.
CUNDÚŞE (rochie), (<alb.kondosh).
Sinonime: cânduşe, guneală, sigune, ţipune.
CUPĂRÁN (mintean), (<bg.koparanu).
Mintean din aba cu mânecile deschise.
CUSTÚME (costum), (<fr.costume).
Vezi: alăxămintu, stráni.
DZAŢŬ (manta), (< ? ).
Haină din lână de culoare neagră purtată de bărbaţi. Sinonime: cápă, cápotă, mal’iot.
DULÁMĂ (vestă), (<tc.dolama).
Vestă din aba de culoare albă, roşie, neagră, cu mâneci purtată de bărbaţi. Se pronunţă diferit 
în funcţie de gruparea aromână respectivă: dulmă, dulumă, dulumiĉu.
FÁNELA (flanelă), (<it.flanella).
Cămaşă de piele conefcţionată din lână albă. Sinonime: catasarcu, cămăgelă, coáce, găzdoáfă, 
selnică.
FUSTÁNE (rochie), (< alb.fustan).
Defineşte categoria de rochie, indiferent de croi şi materialul din care este confecţionată (lână, 
catifea, bumbac).
FUSTANÉLĂ (fustanelă), (<gr.φονστανέλλα).
Parte componentă a costumului bărbătesc – fustanela este o fustă din lână ţesută, albă, largă, 
creaţă sau plisată.
ĞEAMÁDAN (vestă), (<tc.djamadan).
Sinonime: ğiumăndáne, gamandánă.
GĂDZOÁFĂ (flanelă), (<alb.gezof ).
Vezi: catasarcu, camagelă, coáce, fánelă, selnică.
GUNĂ (haină îmblănită), (<lat.gunna).
GUNEÁLA (haină femeie), (<it.gonella).
Haină de lână purtată de femei, fără mâneci şi lungă până la genunchi. Vezi: cânduşe, sárică.
ILECĂ (ilic), (<tc.ielek).
Sinonime: şcurtă, şcurtecă.
KÉPTAR (pieptar) (<lat.pectus).
Vestă fără mâneci. Sinonime: kiptár, képtu.
KÉPTU. Vezi: keptar, kiptar. 
KIPTAR. Vezi: keptar, keptu.
LĂPUDĂ (ciorapi), (<gr.λαπουδα). Vezi: čiupăr, pârpóde.
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        LIBADE (vestă), (<tc.libadé).

Vestă din lână ornamentată cu găitane pe piepţi, purtată de femei.
MAL’IOT (măntăluţă), (<alb.mallote).
Haină bărbătească din lână neagră. Sinonime: cápă, cápotă, dzaţu.
NÉČE (şorţ), (<bg.uneka).
Textilă de formă dreptunghiulară. Sinonime: poála, péce, piştamale, pudeáo.
PANTALÓNE (pantalon) (<gr.πανταλόνι).
Sinonime: puturi, şilivăr.
PĂRPÓDE (ciorapi), (<gr.περιόδιον, προπόδια).
Vezi: ciupăr, lăpúdă.
PEČE (şorţ), (<tc.pétche).
Vezi: neče, poálă, piştamale, pudeáo.
PIŞTAMALE (şorţ), (<tc.péchtamal şi alb. pashtamáll).
Vezi: nèče, poală, pèče, pudeáo.
POALĂ (şorţ), (<pola).
Vezi: néče, péče, piştamále, pudeáo.
POŞÉ (basma), (<cf.bg.posu).
Vezi: cimber, vlaşcă.
PUDEÁO (şorţ), (<gr.ποδιά).
Vezi: néče, péče, piştamale, poálă.
PUTURI (pantaloni), (<tc.patour).
Vezi: pantalóne.
SÁRICA (sarică), (<lat.sarica).
Haină din lână albă sau neagră, lungă, miţoasă pe partea interioară, purtată de  femei tinere 
sau bătrâne.
SCÚTIC (obiele), (<sl.skutū şi gr.σχοτί).
Ţesătură din lână de formă dreptunghiulară înfăşurată strâns pe picior când poartă opinci. 
ŞCURTACÂ (scurteică), (dr. ? scurtă).
Vestă fără mâneci. Sinonime: ilécă, şcurtă.
ŞCURTÂ (vestă). Vezi: ilécă, şcurtacâ.
SELNICĂ (flanelă), (<seleanik – pronunţarea turcească a oraşului Salonic; denumirea flanelei 
purtată de aromânii din Salonic).
Vezi: catasarcu, cămăgelă, cămigeană, coáče, gădzoafă.
STRÁNE (strai, costum), (<dr.strai).
Vezi: alăxămintu, custúme.
ŞIGÚNI (haină de lână fără mâneci), (<cf.alb.shëgunë şi gr.σεγγουνι).
Ca un pardesiu, lungă până la genunchi. Termenul folosit pentru şigună de aromânii din nord. 
Sinonime: cânduşe, ţipuné.
ŞILVÁRE (şalvari), (<tc.chalvár).
Pantaloni largi din lână. Termenul se defineşte şi şilvărúşe, şulivare. Sinonime: brecúşe.
TĂCÂ’ME (costum), (<tc.taqyn).
TĂLĂGÁN (manta), (<cf.alb.tallagan şi gr.ταλαγάν).
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        Haină din lână lungă şi miţoasă pe care o poartă ciobanii. Sinonime: tâmbari.

TĂPÁRE. Vezi: câĉulâ, ciuparé.
TĂMBÁRE (manta), (<cf.alb.tabárr, gr.ταμπάρον, lat.tambarrum).
Sinonime: tălăgan.
ŢIPÚNE (haină), (<cf.gr.τσιπούνι, tc.zéboun, zibin, bg.zabunče, dr.zăbún)
Folosită de aromânii din sud. Sinonime: cânduşe, şăguni.
VLÁŞCĂ (năframă), (<bg.vlaska).
Vezi: bálţu, cimberu, zvón.
ZVÓN (năframă), (<sl.savonŭ).
Vezi: bálţu, cimberu, vláşcă.
 

                 78   
                ROMÂNII                       

              BALCANICI

            AROMÂNII

                       Termeni 

                 în aromână 

                referitori  la 

prelucrarea fibrelor 

  de origine animală

                     E.Piese

        de port popular          

            confecţionate       

                       din fibre

  de origine animală



                
        
                
        Capitolul VI

Privire comparativă asupra terminologiei prelucrării fibrelor de 
origine animală

S-a cercetat componenţa termenilor pe domeniile cercetate – operaţii de prelucrare a fibrelor 
de origine animală, ustensile, instalaţii, terminologia fibrelor, a pieselor de port popular şi a 
textilelor, vechimea diferitelor straturi terminologice, importanţa şi frecvenţa termenilor de o 
anumită origine, ariile de răspândire al acestora.
S-a constatat că pentru fiecare domeniu în parte, există un strat vechi latin, peste care straturi 
de termeni slavi, greceşti, turceşti, albanezi s-au suprapus la distanţă în timp. Termenii din 
aceste straturi ulterioare nu au răspândire generală pentru toţi aromânii ci formează arii mai 
mici, specifici spaţiilor unde au trăit aromânii o perioadă mai mare.
Termenii slavi şi greceşti, conform trăsăturilor lor fonetice şi conotărilor istorice, au pătruns în 
aromână mai târziu, după dispariţia principalelor legi fonetice care i-au caracterizat. Termenii 
creştini greci s-au impus în epoca bizantină, alţii chiar în epoca modernă, în momentul în care 
greaca a devenit obligatorie în bisericile aromâne.
În dialectul aromân există influenţă greacă, albaneză, slavă şi turcă dar şi dialectul aromân a 
lăsat urme în special în limbile greacă şi albaneză.
Împrumuturile, mai noi, din limbile vecine, datorate şi aculturaţiei sunt răspândite pe arii din 
apropierea limbii în care s-a făcut împrumutul.
Prezentăm, în continuare,  în tabele situaţia termenilor pe cele cinci domenii, potrivit capitolului 
– V, -  păstrând aceeaşi subîmpărţire – A, B, C, D, E.

Tabel  A
                           
                                                                             Termeni 
Total             
Termeni    Latină      Slavă      Albaneză      Greacă      Bulgară      Turcă
 

      16                       12             3               -                 -               -              1

Tabel  B
                           
                                                                             Termeni
Total                       
Termeni    Latină     Italiană     Slavă     Albaneză     Greacă     Bulgară     Turcă
 

      34                       21             1              3               1                5               -               2   
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        Tabel  C

                                    
                                                                            Termeni 
Total                     
Termeni    Latină      Slavă      Albaneză      Greacă      Bulgară      Turcă
 

      33                       17             2               1                7               5              1   

Tabel  D
                           
                                                                Termeni
Total                     
Termeni    Latină     Italiană     Slavă     Albaneză     Greacă     Bulgară     Turcă
 

      34                       13             2              2               4                6               2               5  

                                                                            Termeni
Tabel  E
                           
                                                       
Total                       
Termeni        Latină  Daco-Română  Italiană  Slavă  Albaneză  Greacă  Bulgară  Turcă
 

       53                       5                 4                    4          2             7           12            4          10

Albaneză                 Greacă               Turcă
Greacă                     Turcă                   Albaneză
    3                           1                          1

                    80   
                   ROMÂNII                       

                 BALCANICI

               AROMÂNII

   Privire comparativă   

asupra terminologiei

     prelucrării fibrelor

     de origine animală

                  

        



                
        
                
        Pentru termenii în aromână subcapitolul A „Operaţii şi activităţi de prelucrare a fibrelor de 

origine animală” –dintr-un total de şaisprezece termeni, doisprezece sunt de origine latină, 
formând cel mai vechi strat terminologic, trei sunt slavi iar unul de origine turcă. Analizându-i 
pe cei de origine latină se constată identitatea lor în aromână şi dacoromână: batire, batere, 
băteare (aromână) – battére (latină), bat (dacoromână); dipináre (aromână) – depananre (latină) 
- depănare (dacoromână); chiptinare (aromână) - pectinare (latină) – pieptănare (română); laré 
(aromână) – lavare (latină) – spălare (dacoromână); tundeáre (aromână) – tondere (latină) – 
tundere (dacoromână); turnáre (aromână) – tornare (latină) – înturnare (dacoromână); turţeáre, 
toarţére (aromână) – torquere (latină) – toarcere (dacoromână); ţâseare, ţasere (aromână) – 
texere (latină) – ţesere (dacoromână); scarmináre (aromână) - excarminare (latină) – scărmănare 
(dacoromână); spilare, spelare, aspilare (aromână) - expellavare (latină) – spălare (dacoromână); 
siul’eáre (aromână) – subiliare (latină) - tuşinare (dacoromână); urdzáre (aromână) – ordire 
(latină) – urzire (dacoromână).
Subcapitolul B prezintă termenii ce definesc „Fibrele de origine animală (lână, păr de capră).” 
Din totalul de treizeci şi trei de termeni, douăzeci şi unu sunt de origine latină, cinci sunt din 
greacă, trei din slavă, doi din turcă şi unul de origine albaneză. Se constată şi în acest domeniu 
preponderenţa limbii latine care stă la originea cuvintelor ce definesc fibrele şi identitatea lor 
în aromână şi dacoromână: cair (aromână) – caiulus (latină) – caier (dacoromână); cánura 
(aromână) – cannula (latină) – canură (dacoromână); cápit (aromână) – capitare (latină) -  codină 
(dacoromână); căprină (aromână) – caprina (latină) – păr de capră (dacoromână); ful’ior (aromână) 
– folliolus (latină) – fuior (dacoromână); h’iru (aromână) – filum (latină)-fir (dacoromână); 
gh’em (aromână) – glemus (latină) - ghem (dacoromână); lână (aromână) – lana (latină) – lână 
(dacoromână); suma (aromâni) – summa (latină) – sumă (dacoromână); tortu (aromâni) – tortum 
(latină) – tort (dacoromână); trámă (aromână) – trama (latină) – tramă (dacoromână); urdzătúră 
(aromână) – orditura (latină) – urzitură (dacoromână); usî’c (aromână) – suc(c)us (latină) – usuc 
(dacoromână); ustúră (aromâni) – orsitura (latina) – urzeală (dacoromână).
Alţi termeni, cum ar fi cei albanezi nu sunt „nici împrumuturi de la albanezi la români, ci forme 
care pleacă de la aceleaşi cuvinte de bază, care vor fi existat probabil, în graiurile preromane traco-
ilire.”1 Exemplificăm cu termenul bască (aromână) – báscă (dacoromână) – baske (albaneză).
Subcapitolul C prezintă termenii referitori la ustensile, instrumente, instalaţii de prelucrare 
a fibrelor de origine animală. Din totalul de treizeci şi trei de termeni, şaptesprezece sunt de 
origine latină, şapte de origine greacă, şase de origine bulgară, unu de origine albaneză şi unul 
de origine turcă. Mai mult de jumătate din termeni sunt de origine latină şi dacoromână: 
arăşcl’itor (aromână) – răşchitor (dacoromână) – resticula (latină); bătan’e (aromână) – piuă 
(dacoromână) – batt(u)alia (latină); carúşu (aromână) – scripete (dacoromână) – carrulum 
(latină); dipinătór (aromână) – depănătoare (dacoromână) – depanare (latină); discl’itor 
(aromână) – răschitor (dacoromână) – resticulare (latină); foártică (aromână) – foarfecă 
(dacoromâni) – forfex (latină); furcâ (aromână) – furcă (dacoromână) – furca (latină); fusu 
(aromână) – fus (dacoromână) – fusus (latină); fuşcei (aromâni) – fuscei (dacoromână) 
– fusticellus (latină); keáptine (aromână) – pieptene (dacoromână) – pecten (latină); l’iţă 
(aromână) – iţe (dacoromână) – licia (latină); scammu (aromână) – pieptene (dacoromâni) 
– scamnum (latină); spátă (aromâni) – spată (dacoromâni) – spatha (latină); sul’u (aromână) – 

                    81   
                   ROMÂNII                       

                 BALCANICI

               AROMÂNII

   Privire comparativă   

asupra terminologiei

     prelucrării fibrelor

     de origine animală

                  

        



                
        
                
        sul (dacoromâni) – sul(u)lum (latină); tindeáki (aromână) – tindeică (dacoromână) – tendicula 

(latină);  urdzător (aromână) – urzoi (dacoromână) – orditura (latină); vólbu (aromână) – 
învălitor (dacoromână) – volvum (latină).
Termenii de origine greacă (7) şi bulgară (6) nu constituie decât un acesoriu lipsit de uniformitate 
„din cauza unor împrumuturi datorită contingenţelor balcanice.”2

Subcapitolul D – se referă la termenii specifici pentru textile confecţionate din fibre de origine 
animală. Din totalul de treizeci şi patru de termeni, un număr de treisprezece sunt de origine 
latină: acupirimindu (aromână) – acoperământ (dacoromâni) – co(o)perimetru (latină); aştirnút 
(aromână) – aşternut (dacoromâni) – aşternimentum (latină); capitin’iu (aromână) – căpătâi 
(dacoromână) – capitoneum (latină); doagă (aromână)-doga (latină); frî’ndză (aromână) – 
frondia (latină); misále (aromână) – mensales (latină); nfăşimindu (aromână) – fascimentum 
(latină); sacu (aromână) – sac (dacoromână) – saccus (latină); săcul’iu (aromână) – săculeţ 
(dacoromână) – sacculus (latină); spes (aromână) – spissus (latină); iar un număr de cinci au 
termeni identici aromână – latină şi diferiţi în dacoromână. Ceilalţi termeni prezintă diferite 
origini, greacă (şapte), turcă (cinci), albaneză (patru), bulgară (doi) – datorită contactelor cu 
populaţiile respective.
Subcapitolul E – prezintă termenii referitori la piese de port popular confecţionate din fibre 
de origine animală (lână, păr de capră). Din totalul de cinzeci şi trei de termeni cinci sunt de 
origine latină: álbile (aromână) – costum alb (dacoromână) – albus (latină); báir (aromână) – 
baier (dacoromână) – bajulus (latină); bálţu (aromână) – legătură de cap (dacoromână) – baltus 
(latină); gună (aromână) – haină îmblănită (dacoromână) – gunna (latină); sárica (aromână) 
– sarică (dacoromână) – sarica (latină).
În cazul pieselor - gună şi sarică, termeni de origine latină, sunt atestaţi în documente româneşti 
din anii 1522-15293 şi iar în aromână denumirea este identică. Termenul sarică ce defineşte 
materialul – stofă cu miţi - sáric s-a extins şi asupra hainei realizate cu ea. Pentru denumirea 
piesei din ţesătură cu miţi s-au perpetuat în dacoromână „termeni vechi moşteniţi, gună şi sarică 
ceea ce dovedeşte că producerea ţesăturii s-a practicat permanent de o populaţie sedentară.”4

Procedeul de denumire a piesei de costum în funţie de materialul din care este confecţionat 
se întâlneşte şi la alte popoare din S-E Europei. Şi în albaneză sau bulgară termenul gună 
denumeşte haina de blană, guna = blană. Termenul báir ce denumeşte cingătoarea îngustă ţesută 
este identic cu dacoromâna – baier şi au aceeaşi origine latină. Un număr de patru termeni în 
aromână au originea dacoromână: bârnu (aromână) – brâu (dacoromână); ĉioaricu (aromână) 
– cioareci (dacoromână); scurtacâ (aromână) – scurtă (dacoromână); stráné (aromână) – strai 
(dacoromână). Termenul brâu „considerat etimologic autohton”5 a fost împrumutat în scr. În 
ceea ce priveşte termenul cioareci, cea mai veche atestare a termenului în toponimie apare în 
Ţara Românească „într-un document de proprietate din 1505”6  şi „în Moldova în anul 1522 
– întărită proprietatea asupra unui sat Cioareceşti”7 – al cărui nume este legat de piesa de 
îmbrăcăminte denumită cioarece.
Există unele păreri8 că termenul turcesc čaryk este luat drept etimon pentru dacoromânul 
cioareci. Th. Capidan şi alţi cercetători au arătat că etimologia este greşită iar argumentarea 
Zamfirei Mihail are ca premiză faptul că termenul cioareci este folosit mai ales în Transilvania 
şi Maramureş. 

                    82   
                   ROMÂNII                       

                 BALCANICI

               AROMÂNII

   Privire comparativă   

asupra terminologiei

     prelucrării fibrelor

     de origine animală

                  

        



                
        
                
        Termenul strai „atestat abia din sec. XVIII prima dată într-un document din 1700”9 

prezintă identitate cu termenul aromân strané, forma dacoromână fiind considerată „formă 
diminutivală.”10

O altă categorie de termeni o formează cei de alte origini care se datorează contactului direct 
cu populaţiile cu care au conveţuit.
Termenii de origine greacă sunt în număr de doisprezece şi denumesc – flanela de corp, 
fustanela, ciorapi, pantaloni, şorţ, obiele şi patru tipuri de piese din categoria hainelor mari de 
deasupra. Termenii respectivi sunt folosiţi de grupul de aromâni ce au trăit în Grecia. Parte din 
aceşti termeni se întâlnesc şi în albaneză – şiguni (zăbun) – greacă şi albaneză; tălăgan (manta) 
– greacă şi albaneză; tâmbari (manta) – greacă şi albaneză.
Termenii de origine exclusiv albaneză sunt în număr de şapte şi denumesc – pantaloni 
(brecuşe), căciulă (câcúlâ), podoabe de căciulă (čiupáre), rochie (cundúşe, fustané), flanelă de 
corp (gădzoáfă), manta (mal’iot). 
Termenul căciulă este atestat documentar într-un document în limba latină din 1372 „prin 
care Vlad, domn al Ţării Româneşti şi al Ţării Făgăraşului dă câteva sate lui Ladislau printre 
care Koczolat.”11 Autohton în dacoromână, formează cel mai vechi strat terminologic. Din 
dacoromână a fost împrumutat în limba bulgară, în forma Kačul.
Termenul cunduşe – rochie de lână neagră sau albă, fără mâneci, a fost apropiat de formele în 
albaneză. Răspândirea termenului e generală – kontos (turcă), kontuš (scr.), kontoš (bulgară), 
kantus (slovenă), kontusz (poloneză). Termenul a pătruns în dacoromână prin mai multe căi şi 
a circulat, în Moldova, Muntenia, Dobrogea, Olt şi este sigur din polonezul kontusz alături de 
tc. kontos, scr. „Kontus.”12

Termenul mal’iot în aromână este comparat cu albanezul mallöté dar în dacoromână termenul 
este atestat documentar de la sfârşitul sec. XVIII „malote cu jderi”13 şi provine din turcă, malluta 
(la rândul său luat din greacă) şi împrumutat în scr. malut, mavlúta, malvúta.
Termenii de origine bulgară în număr de patru denumesc piesele de port care acoperă capul la 
femeie – basma (poşé, vlaska), şorţurile (néće), mintean (cupărán). Influenţa a fost minimă, atât 
la nivelul obiectelor cât şi al denumirii. 
Termenul care defineşte minteanul, pieptar din stofă de casă, scurtă, împodobit cu găitane şi 
cusături este atestat şi în dacoromână la sfârşitul sec. XIX.14 Termenul se întâlneşte şi la celelate 
limbi sud-est europene: mintean (turcă), mintán (albaneză), menten (scr.), mintan (bulgară).
O categorie aparte o formează termenii de origine turcă, în număr relativ mare, doisprezece 
care definesc diverse piese mai ales din categoria celor de deasupra reflectând nenumărate 
piese, de croieli asemănătoare: cândúşe, dulámă, ğeamadán, ilecă, libadé, piese care acoperă 
capul – cimberu, pantaloni (puturi, şilvări), brîu (chimeri).
Termenul dulámă care denumeşte o haină groasă din stofă cu găitane realizată în gospodărie, 
decorată cu găitane, este atestat documentar şi în dacoromână, cele mai vechi atestări sunt din 
anul 150815 în Moldova, Muntenia şi Oltenia. Termenul a pătruns în toate limbile din sud-
estul Europei: dólama (scr.), dolam (cr.), dolamá (bulgară), dolam (albaneză).
Din aceaşi categorie face parte şi termenul libadea. Termenul care defineşte acest tip de haină era 
în uzul oraşenilor de la începutul sec XIX şi „e trecut mai ales în Muntenia şi Oltenia ca denumire 
a unei haine scurte bărbăteşti din stofă de casă, de obicei de culoare albă, purtată de ţărani.”16
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        Termenul dacoromân – libádea din turcescul libadé a circulat şi în alte limbi din sud-estul 

Europei: libáde (bulgară), libáde (sârbă), libáda (bosniacă).
Termenul cimberu în aromână se găseşte în toate limbile din sud-estul Europei: čémber (scr.), 
čembér (albaneză), čumber (bulgară) şi în dacoromână - cimber, originea fiind turcească.
Termenii de origine turcească se găsesc şi în celelate limbi din sud-estul Europei. Ei au 
constituit în sec. XVII-XIX „stratul de termeni internaţionali din S-E Europei.”17 O parte 
din ei au denumit ţesăturile importate din care se confecţionau hainele sau materiile prime şi 
au denumirea pentru obiectele realizate din ele. Termenii de origine turcă sau neogrecească au 
fost folosiţi la un moment dat, prin moda orientală din a doua jumătate a sec.XIX dar nu s-au 
asimilat terminologiei de bază şi au fost uitaţi.
Termenii care au denumit piese ale costumului de curte şi au trecut apoi în costumul popular 
– dulumă, manta sunt cu etimologie unică.
Au fost şi termeni împrumutaţi din dacoromână – baier, căciulă, gună, scurteică, care se 
întâlneau în limbile slave la care se adaugă elemente de origine dacoromână în limba bulgară 
– scurtă, scurteică, tulpan, brâu, „ce îşi poate găsi o explicaţie nu numai prin influenţa slavă în 
dialectul aromân dar şi prin urmele lăsate de acesta în limbile bulgară, greacă, albaneză.”18

Termenii numiţi „balcanici” în turcă sau bulgară, se întâlnesc în mai multe limbi din S-E 
Europei şi sunt atestaţi pe arii largi în sudul ţării (Muntenia, Oltenia, Dobrogea), vehiculaţi de 
comerţul interbalcanic.
În fapt simbioza interbalcanică şi dialectul aromân se raportează reciproc la substrat latin 
atestându-se în acelaşi timp centrarea conceptelor pe care le avem în vedere, în aromână ca 
element lexical de bază care permite cercetarea comparativă etno-lingvistică.
Se poate preciza că etimologia latină păstrată în aromână face posibilă identificarea unor 
realităţi de limbă tocmai pentru că aromâna a durat în timp, concordanţele subliniind un traseu 
direct latin – aromân.
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        PLANŞA NR.1

a: croi;  b: compoziţie ornamentală şi cromatică
1.Tip (denumire): TRAISTA   
2.Denumire locală: TÁSTRU
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa  
 4.Nr. inventar: 2208
5.Zona: Dobrogea (Ceamurlia de Jos-Tulcea) 
6.Autor: Aromâni grămusteni curtúveani
7.Datare: sec.XX ½
8.Materiale: lână, ciucuri   
9.Tehnică: ţesut în patru iţe, încheiat cu acul.
10.Descriere: Piesa este realizată dintr-o ţesătură în carouri din lână albă şi neagră. Pe două 
laturi apare un feston realizat cu lână de culoare neagră, pe care au fixaţi  fost acroşaţi ciucuri 
din lână albastră şi ciclamen.
11.Cromatica: alb, negru, albastru, ciclamen.
12.Dimensiuni: L: 45 cm; LA:43 cm 
13.Funcţionalitate: pentru transportul sau păstrarea unor obiecte, a hranei.

PLANŞA NR.2
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment
1.Tip (denumire): SAC   
2.Denumire locală: HÂRÁRU
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa  
4.Nr. inventar: 2209
5.Zona: Dobrogea (Ceamurlia de jos – Tulcea)  
6.Autor: Aromâni grămusteni bâtâčani
7.Datare: sec.XX ½
8.Materiale: lână   
9.Tehnică: ţesut, cusut
10.Descriere: De formă dreptunghiulară, piesa se compune din patru foi de ţesătură în carouri, 
din lână albă şi neagră, foi îmbinate pe lungime. „Gura” sacului tivită cu acul.
11.Cromatică: alb, negru
12.Dimensiuni: L: 108 cm; LA: 92 cm
13.Funcţionalitate: transport sau păstrat piese textile, de port popular.

PLANŞA NR. 3
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment
1.Tip (denumire): DESAGA   
2.Denumire locală: TISÁGA
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 38
5.Zona: Dobrogea (Mihail Kogălniceanu – Constanţa)   
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        6.Autor: Aromâni fărşeroţi – şópán

7.Datare: sec.XX ½
8.Materiale: lână   
9.Tehnică: ţesut în patru iţe, încheiat cu acul.
10.Descriere: Ţesătura din lână folosită pentru confecţionarea desagilor este realizată în patru 
iţe pentru a avea mai multă rezistenţă. Sunt croiţi dintr-o singură bucată de ţesătură îndoită 
la ambele capete pentru a forma „sacul” lăsând la mijloc o porţiune pentru a se putea aşeza pe 
umăr sau cu „tărniţă.”
11.Cromatică: alb, maron, negru
12.Dimensiuni: L: 146 cm; LA: 45 cm
13.Funcţionalitate: Transport obiecte, hrană

PLANŞA NR.4 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică
1.Tip (denumire): SCUTEC 
2.Denumire locală: SPÁRGAN
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 687
5.Zona: Dobrogea (Râmnic de jos – Constanţa) 
6.Autor: Aromâni grămusteni – bâtâčani
7.Datare: sec.XIX 4/4
8.Materiale: lână  
9.Tehnică: ţesut în patru iţe, ales peste fire.
10.Descrierea: De formă dreptunghiulară, piesa este ţesută în două iţe din lână albă urzeala) şi 
lână vişinie (bătaia). Ornamentaţia  geometrică este asigurată prin alternanţa unor vărgi alese 
peste fire cu lână vişinie, albă şi vărgi alese cu lână albă şi neagră. 
Vărgile sunt dispuse la distanţe egale şi acoperă întreaga suprafaţă a piesei. La cele două capete 
apar franjuri lăsaţi din urzeală, împletiţi şi înodaţi la capăt.
11.Cromatică: vişiniu, negru, alb.
12.Dimensiuni: L: 118 cm; LA: 69 cm
13.Funcţionalitatea: uz - scutec pentru înfăşat copilul.

PLANŞA NR.5 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment
1.Tip (denumire): FAŢĂ DE MASĂ  
2.Denumire locală: MISÁLE 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 2227
5.Zona: Dobrogea (Săcele – Constanţa) 
6.Autor: Aromâni grămusteni curtuveán
7.Datare: sec.XX ¼
8.Materiale: lână  
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        9.Tehnică: ţesut în două iţe, încheiat şi tivit cu acul.

10.Descriere: Piesa se compune din două foi dreptunghiulare de ţesătură din lână albă, foi 
îmbinate pe lungime. Ornamentaţia geometrică a piesei este asigurată prin învărgare: grupuri 
de câte trei vărgi simple, înguste, ţesute cu lână bleumarin, alternează cu grupaje de câte trei 
vărgi ţesute cu lână vişinie. Grupajele sunt dispuse la distanţe egale, pe întreaga suprafaţă a 
piesei, desfăşurate pe lăţimea ţesăturii.
11.Cromatica: fond: alb decor: vişiniu
12.Dimensiuni: L: 158 cm; LA: 90 cm
13.Funcţionalitate: - decor interior locuinţă aromâni 
- uz - acoperit masa pentru mâncare

PLANŞA NR.6 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment
1.Tip (denumire): ŢOL  
2.Denumire locală: IÁMBULĂ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 1985
5.Zona: Dobrogea (Tariverde – Constanţa)   
6.Autor: Aromâni grămusteni cârbunari
7.Datare: sec.XX ¾
8.Materiale: lână, păr de capră  
9.Tehnică: ţesut, dat la piuă, încheiat cu acul
10.Descrierea: Piesa are formă dreptunghiulară şi se compune din patru foi. Este ţesută la 
război orizontal, având urzeala din lână şi bătaia din păr de capră. Toată suprafaţa piesei este 
învărgată într-o cromatică de alb şi negru, prezentând, pe fondul alb al vărgilor mai late, motive 
geoemtrice alese în tonuri de roşu şi negru.
11.Cromatică: alb, negru, roşu
12.Dimensiuni: L: 282 cm; LA: 182 cm 
13.Funcţionalitate: - decor interior locuinţă aromâni
- uz - pentru învelit

PLANŞA NR.7
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment
1.Tip (denumire): ŢOL  
2.Denumire locală: TÉNDĂ
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa  
4.Nr. inventar: 320
5.Zona: Dobrogea (Râmnic de jos – Constanţa)  
6.Autor: Aromâni – grămusteni bâtâcani
7.Datare: sec. XX ¼
8.Materiale: lână, păr de capră  
9.Tehnică: Ţesut în patru iţe, bătut la piuă, ales peste fire, festonat
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        10.Descriere: Ţesătura are formă dreptunghiulară şi este, alcătuită din patru foi, îmbinate pe 

lungime, folosită pentru montarea unui cort. Este dată la piuă care-i asigură impermiabilitatea. 
Decorul geometric constă din grupuri de câte trei vărgi simple ţesute cu lână albă, grupaje 
situate la distanţe egale. La cele două capete ale piesei apare câte un registru îngust de alesături 
„cu bobu,” realizate în bicromia roşu - bleumarin. Laturile lungi au fost festonate cu lână roşie. 
La capete apar franjuri scurţi, lăsaţi din urzeală.
11.Cromatică: brun, alb, roşu, bleumarin
12.Dimensiuni: L= 264 cm; LA= 161 cm
13.Funcţionalitate: - décor interior locuinţă aromâni
- uz - confecţionat cort

PLANŞA NR. 8 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment
1.Tip (denumire): ŢOL   
2.Denumire locală: SÁZMĂ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa  
4.Nr. inventar: 1419
5.Zona: Dobrogea (Constanţa)  
6.Autor: Aromâni – pindeni – viryani
7.Datare: sec. XX ½
8.Materiale: lână, păr de capră  
9.Tehnica: ţesut în patru iţe, dat la piuă, încheiat cu acul.
10.Descriere: Piesa este ţesută în patru iţe şi apoi prelucrată la piuă pentru mai multă rezistenţă. 
Decorul este simplu, compus din vărgi ce alternează pe toată suprafaţa într-o cromatică de roşu 
închis şi negru. Marginile prezintă franjuri din urzeală. Cele patru foi sunt îmbinate cu acul 
pe orizontală.
11.Cromatică: negru, roşu închis
12.Dimensiuni: L= 235 cm; LA= 122 cm
13.Funcţionalitate: - decor locuinţă aromâni
- uz - ţesătură de protecţie animale

PLANŞA NR.9 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment
1.Tip (denumire): ŢOL  
2.Denumire locală: IÁMBULĂ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa  
4.Nr. inventar: 1933
5.Zona: Dobrogea (Mihai Viteazu – Tulcea)  
6.Autor: Aromâni grămusteni – câlâviani
7.Datarea: sec. XIX ½
8.Materiale: lână, păr de capră 
9.Tehnică: ţesut în patru iţe, dat la piuă, festonat, încheiat cu acul.
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        10.Descriere: Piesa are formă dreptunghiulară şi este ţesută în patru iţe, având urzeala din lână şi 

bătaia din păr de capră. Ulterior, piesa a fost dată la piuă. Toată suprafaţa iambulei este învărgată 
cu roşu şi vişiniu. La capete apar franjuri din ţesătură. Laturile mari sunt festonate cu lână roşie.
11.Cromatică: roşu, vişiniu.
12.Dimensiuni: L: 260 cm; LA: 154 cm
13.Funcţionalitatea: decor interior locuinţă aromâni

PLANŞA NR.10 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment
1.Tip (denumire): ŢOL   
2.Denumire locală: SÁZMĂ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 1672
5.Zona: Dobrogea (Constanţa)   
6.Autor: Aromâni – pindeni viryani
7.Datare: sec. XIX ¾ 
8.Materiale: lână, păr de capră  
9.Tehnică: ţesut în patru iţe, dat la piuă, încheiat cu acul.
10.Descriere: Piesa este ţesută în patru iţe, având urzeala din lână şi bătaia din păr de capră, fiind 
ulterior dată la piuă. Pe fondul negru al piesei, se desfăşoară cinci registre cu motive geometrice 
(romburi încadrate de linii zig-zag-ate), într-o cromatică de roşu, verde, roz, cărămiziu, vişiniu, 
brun, bleumarin.
11.Cromatică: negru, roşu, verde, roz, bleumarin, cărămiziu, vişiniu, brun.
12.Dimensiuni: L: 235 cm; LA: 204 cm
13.Funcţionalitate: - decor interior locuinţă aromâni
- uz - pentru învelit

PLANŞA NR.11 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment
1.Tip (denumire): ŢOL  
2.Denumire locală: IAMBULĂ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 1915
5.Zona: Dobrogea (Sinoe – Constanţa)  
6.Autor: Aromâni grămusteni – curtuveáń
7.Datare: sec. XX ¼
8.Materiale: lână   
9.Tehnică: ţesut în patru iţe, dat la piuă, ales peste fire, festonat, cusut cu acul. 
10.Descriere: De formă dreptunghiulară, piesa se compune din trei foi de ţesătură din lână 
galben-orange (urzeala) şi brun (bătaia), foi ce au fost îmbinate pe lungime. Ornamentaţia 
geometrică a piesei constă din opt registre verticale, egal distanţate, alcătuite fiecare din vărgi 
simple, înguste, ţesute cu lână bleumarin şi orange şi câte o vargă bleumarin decorată cu motive 
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        geometrice albe, situată în poziţie centrală. La cele două capete au fost lăsăţi franjuri scurţi din 

urzeală. Pe laturile lungi piesa este festonată cu lână bleumarin.
11.Cromatică: fond: brun – kaki; decor: roşu, bleumarin, alb, orange
12. Funcţionalitate: - decor interior locuinţă aromâni
- uz - pentru învelit

PLANŞA NR.12  
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment
1.Tip (denumire): ŢOL   
2.Denumire locală: IÀMBULĂ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 1932
5.Zona: Dobrogea (Mihail Kogălniceanu-Constanţa)  
6.Autor: Aromâni fărşeroţi şópán
7.Datare: sec. XIX ¾
8.Materiale: lână   
9.Tehnică: ţesut în patru iţe, cusut cu acul, festonat
10.Descriere: De formă dreptunghiulară, piesa este compusă din trei foi de ţesătură din lână 
roşie (urzeala) şi lână neagră (bătaia), îmbinate pe lungime. Foile laterale – tratate în mod 
identic – sunt decorate cu motive liniare zig-zag-ate roşii, profilate pe fondul negru. 
Central au fost realizate motive geometrice încasetate, cu roşu pe fond negru şi alternativ 
dispuse - cu negru pe fond roşu. La cele două capete apar franjuri scurţi   înodaţi, lăsaţi din 
urzeală, în timp ce marginile sunt festonate cu lână roşie.
11.Cromatica: roşu, negru
12.Dimensiuni: L: 210 cm; LA: 112 cm
13.Funcţionalitate: - decor interior locuinţă aromâni
- uz - pentru învelit

PLANŞA NR.13 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment
1.Tip (denumire): ŢOL   
2.Denumire locală: DOÁGĂ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 1877
5.Zona: Dobrogea   
6.Autor: Aromâni pindeni – viryani
7.Datare: sec. XIX ¾
8.Materiale: lână   
9.Tehnică: ţesut în patru iţe, cusut, festonat
10.Descriere: Piesa se compune din trei foi de ţesătură din lână de culoare crem, asamblate pe verticală 
prin coasere. Prezintă un decor geometric dispus pe margini ca un chenar, realizat la războiul de ţesut 
prin introducerea în băteală a firelor de lână maro. Laturile lungi sunt festonate cu lână crem.
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        11.Cromatică: fond - crem; decor - maro

12.Dimensiuni: L: 191 cm; LA: 144 cm
13.Funcţionalitate: - decor interior locuinţă aromâni
- uz - pentru învelit

PLANŞA NR.14 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment
1.Tip (denumire): ŢOL   
2.Denumire locală: DOÁGĂ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa  
4.Nr. inventar: 6064
5.Zona: Dobrogea (Constanţa)  
6.Autor: Aromâni – pindeni viryani
7.Datare: sec. XX ¼
8.Materiale: lână  
9.Tehnică: ţesut în patru iţe, încheiat cu acul, festonat
10.Descriere: Ţesută din lână, piesa se compune din cinci foi înguste, fiecare fiind ornamentată 
cu câte un şir de motive rombiforme, realizate cu lână policromă pe fond brun. Marginile sunt 
festonate cu lână de culoare roşie, bleumarin, violet.
11.Cromatica: fond: brun; decor: roşu, vişiniu, verde, albastru, violet, bleumarin.
12.Dimensiuni: L: 227 cm; LA:182 cm
13.Funcţionaliate: - decor interior locuinţă aromâni; 
- uz - pentru învelit

PLANŞA NR.15 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment 
1.Tip (denumire): ŢOL  
2.Denumire locală: IÁMBULĂ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa  
4.Nr. inventar: 2123
5.Zona: Dobrogea (Nicolae Bălcescu – Tulcea) 
6.Autor: Aromâni grămusteni – bâńóţ
7.Datare: sec.XIX ¾
8.Materiale: lână   
9.Tehnică: ţesut, dat la piuă, încheiat cu acul
10.Descriere: Piesa are formă dreptunghiulară şi se compune din patru foi ţesute în patru iţe 
din lână, în bicromia alb-maron. Decorul este geometric şi constă într-o succesiune de romburi 
albe pe fond maron.
11.Cromatică: fond: maro; decor: alb
 12.Dimensiuni: L: 272 cm; LA: 164 cm
13.Funcţionalitate: - decor interior locuinţă aromâni
- uz - pentru învelit
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        PLANŞA NR.16 

a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment 
1.Tip (denumire): CERGĂ  
2.Denumire locală: DOÁGĂ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa  
4.Nr. inventar: 1420
5.Zona: Dobrogea (Constanţa) 
6.Autor: Aromâni pindeni – viryani
7.Datare: sec.XIX 4/4
8.Materiale: lână  
9.Tehnica: ţesut în patru iţe, bătut la piuă, încheiat cu acul.
10.Descriere: De formă dreptunghiulară, piesa se compune din două foi dreptunghiulare de 
ţesătură din lână maron, dată la piuă, foi îmbinate pe lungime. Partea superioară prezintă „miţi” 
policromi, dispuşi astfel: un chenar dublu realizat cu lână roşie şi verde, iar spaţiul interior este 
decorat în întregime cu un motiv fitomorf geometrizat (bradul).
11.Cromatica: maron, orange, verde, albastru, roşu, vişiniu, galben.
12.Dimensiuni: L: 167 cm; LA: 110 cm
13.Funcţionalitate: - decor interior locuinţă aromâni
 - uz - pentru învelit

PLANŞA NR.17 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment 
1.Tip (denumire): CERGĂ    
2.Denumire locală: ÎNFLUCÁTĂ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa    
4.Nr. inventar: 1979
5.Zona: Dobrogea (Sinoe – Constanţa)  
6.Autor: Aromâni grămusteni curtuvean
7.Datare: sec.XX ½
8.Materiale: lână   
9.Tehnică: ţesut în patru iţe, bătut la piuă, încheiat cu acul.
10.Descriere: De formă dreptunghiulară, cerga se compune din patru foi ţesute în patru iţe din 
lână de culoare gri-bej, ulterioar date la piuă şi încheiate cu acul. Pe una din feţe prezintă „miţi” 
din lână colorată. Decorul geometric este constituit din dreptunghiuri concentrice într-o gamă 
cromatică deosebită: grena, gri-bleu,  galben-oranj, verde.
11.Cromatică: grena, gri-bleu, gri-bej, galben-orange, verde
12.Dimensiuni: L: 272 cm; LA: 166 cm
13.Funcţionalitate: - decor interior locuinţă aromâni
- uz - pentru învelit
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        PLANŞA NR.18 

a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment 
1.Tip (denumire): CERGA    
2.Denumire locală: DOÁGĂ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 1721
5.Zona: Dobrogea (Constanţa)  
6.Autor: Aromâni – pindeni – viryani
7.Datare: sec.XX ½
8.Materiale: lână   
9.Tehnică: ţesut în două iţe, dat la piuă, încheiat cu acul.
10.Descriere: Ţesătura se compune din trei foi ţesute în patru iţe, din lână, date la ulterior la 
piuă. Pe una din feţe prezintă „miţi” din lână neagră, roşie şi albastră. Cele trei foi componente 
sunt încheiate cu acul. Decorul constă dintr-un grupaj pe marginile laturilor.
11.Cromatică: negru, maron, roşu, albastru
12.Dimensiuni: L: 220 cm; LA: 130 cm
13.Funcţionalitate: - decor interior locuinţă aromâni
- uz - pentru învelit

PLANŞA NR.19 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment 
1.Tip (denumire): FAŢĂ DE PERNĂ  
2.Denumire locală: CĂPITÍN’IU 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 390
5.Zona: Dobrogea (Constanţa)   
6.Autor: Aromâni – pindeni – viryani
7.Datare: sec.XX ¼
8.Materiale: bumbac, lână   
9.Tehnică: ţesut în patru iţe
10.Descriere: Faţa şi dosul pernii (neâmbinate) prezintă aceeaşi ornamentică înscrisă într-un 
chenar de „colţaşi” roşii. Trecerea de la un câmp compoziţional la celălalt se face printr-o porţiune 
ţesută cu lână vişinie. Fondul fiecărui câmp este ţesut cu lână verde, iar decorul constă din motive 
fitomorfe (arborele vieţii) şi avimorfe (poziţionate câte două, de o parte şi de cealaltă a fiecărui 
motiv fitomorf ), ţesute cu lână policromă. La capete au fost lăsaţi franjuri din urzeală.
11.Cromatica: roşu, verde, vişiniu, albastru, galben, alb, ciclamen, maron.
12.Dimensiuni: L: 164 cm; LA: 40 cm
13.Funcţionalitate: - decor interior locuinţă aromâni 
- uz - pentru dormit
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        PLANŞA NR.20

 a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment
1.Tip (denumire): FAŢĂ DE PERNĂ 
2.Denumire locală: CĂPITÍN’IU 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa  
4.Nr. inventar: 1579
5.Zona: Dobrogea (Constanţa) 
6.Autor: Aromâni pindeni – pruiáńi
7.Datare: sec. XX ½
8.Materiale: lână  
9.Tehnică: ţesut în patru iţe, festonat, tivit cu acul.
10.Descriere: Piesa este confecţionată din lână. Partea superioară prezintă motive alese 
geometrice: trei romburi concentrice (simboluri solare), într-o cromatică de roşu, ciclamen, 
verde, albastru, vişiniu, negru. La capete apar două registre înguste cu motive geometrice 
triunghiulare, în aceleaşi tonuri, la care se adaugă orange. Acestea sunt încadrate de vărgi roşii. 
„Dosul” piesei este ornamentat prin învărgare cu grupuri de câte două vărgi late vişinii, verde 
deschis, albastre, delimitate de fondul negru. Cele două părţi sunt încheiate prin festonare cu 
acul, cu lână neagră. Unul din capete prezintă „gura” pernei. 
11.Cromatica: roşu, albastru, ciclamen, negru, verde, orange, vişiniu.
12.Dimensiuni: L: 72 cm; LA: 39 cm
13.Funcţionalitate: - decor interior locuinţă aromâni
- uz - pentru dormit

PLANŞA NR.21 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment
1.Tip (denumire): FAŢĂ DE PERNĂ 
2.Denumire locală: CĂPITÍN’IU 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa  
4.Nr. inventar: 217
5.Zona: Dobrogea (Cobadin – Constanţa)  
6.Autor: Aromâni – grămusteni, gûmâlóţ
7.Datare: sec.XX ¼
8.Materiale: bumbac, lână  
9.Tehnică: ţesut în patru iţe, ales peste fire, festonat, încheiat cu acul.
10.Descriere: De formă dreptunghiulară, piesa este ţesută din bumbac alb (urzeala) şi lână 
policromă (bătaia). Întreaga suprafaţă este ornamentată prin  învărgare. Ornamentaţia „feţei” 
pernei se bazează pe principiul alternanţei unor vărgi simple, ţesute cu lână roşie, neagră, 
bleumarin, cu vărgi - decorate cu alesături „cu bobu,” realizate cu lână neagră, roşie, bleumarin. 
„Dosul piesei” prezintă vărgi simple, ţesute cu lână vişinie, bleumarin, cărămizie, verde – kaki 
şi neagră, delimitată printr-un rând de alesături „cu bobu” negre. Marginile sunt festonate cu 
lână vişinie. La unul din capete este „gura” pernei. 
11.Cromatica: roşu, negru, verde, bleumarin, vişiniu, cărămiziu, verde-kaki.
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        12.Dimensiuni: L: 89 cm; LA: 35 cm

13.Funcţionalitate: - decor interior locuinţă aromâni 
 - uz - pentru dormit

PLANŞA NR.22 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment
1.Tip (denumire): FAŢĂ DE PERNĂ  
2.Denumire locală: CĂPITÍN’IU 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 218
5.Zona: Dobrogea (Cobadin – Constanţa)   
6.Autor: Aromâni grămusteni – gûmâlóţ
7.Datare: sec.XIX ¼
8.Materiale: bumbac, lână   
9.Tehnică: ţesut în patru iţe, ales peste fire, festonat, încheiat cu acul.
10.Descriere: Confecţionat din bumbac alb (urzeala) şi lână policromă (bătaia), piesa este 
integral ornamentată prin învărgare. Pe faţă apar vărgi simple, de lăţimi diferite, ţesute cu lână 
roşie, neagră, verde, care alternează cu vărgi cu motive geometrice (alese „cu bobu” din lână 
galbenă şi bleumarin sau motive romboidale ţesute cu lână roşie şi verde şi bumbac alb). Dosul 
prezintă cinci vărgi înguste cu ornamente alese „cu bobu” din lână roşie, între care apar câte 
şapte vărgi simple ţesute cu lână albastră, galbenă, roşie, verde şi maron, delimitate printr-un 
şir  ţesut cu bumbac alb. Piesa a fost îmbinată pe laturile lungi printr-un feston realizat cu acul 
din lână brun. La unul din capete este „gura” pernei.
11.Cromatică: roşu, negru, verde, galben, bleumarin, albastru, alb, maron, negru.
12.Dimensiuni: L: 101 cm; LA: 34 cm
13.Funcţionalitate: - decor interior locuinţă aromâni
- uz - pentru dormit

PLANŞA NR.23  
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment
1.Tip (denumire): FAŢĂ DE PERNĂ  
2.Denumire locală: CĂPITIN’IU 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 1879
5.Zona: Dobrogea (Constanţa)  
6.Autor: Aromâni pindeni – viryani
7.Datare: sec. XX ½
8.Materiale: lână  
9.Tehnică: ţesut în patru iţe, festonat, tivit cu acul 
10.Descriere: Piesa este confecţionată în întregime din lână. Partea superioară are ornamentele 
încadrate într-un chenar; acestea cuprind motive fitomorfe realizate într-o cromatică de roşu, 
verde, orange, albastru, mov. Partea inferioară (dosul pernei) este ornamentat prin învărgare: 
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        grupuri de vărgi de dimensiuni diferite, într-o cromatică asemănătoare decorului feţei. Cele 

două părţi sunt încheiate printr-un feston realizat cu croşeta cu lână roşie. La unul din capete, 
pe dos, este „gura” pernei.
11.Cromatică: negru, roşu, galben, ciclamen, roz, verde, albastru, bleu, kaki, vişiniu, mov, maron. 
12.Dimensiuni: L: 79 cm; LA: 41 cm
13.Funcţionalitate: - decor interior locuinţă aromâni
- uz - pentru dormit

PLANŞĂ NR.24 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment
1.Tip (denumire): FAŢĂ DE PERNĂ  
2.Denumire locală: CĂPITÍN’IU 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 2118
5.Zona: Dobrogea (Palazu Mare - Constanţa)   
6.Autor: Aromâni fărşeroţi plişoţ
7.Datare: sec. XIX ½
8.Materiale: lână, nasturi, şnur împletit  
9.Tehnică: ţesut în patru iţe, ales peste fire, tivit cu acul, împletit, cusut.
10.Descriere: Piesa are formă dreptunghiulară. Decorul feţei constă din linii zig-zag-ate continui, 
dispuse pe lungimea piesei, ţesute din lână vişinie, ciclamen, bleumarin, galbenă, gri, orange, 
neagră. La cele două capete apar două registre înguste cu ornamentică rombiformă aleasă cu lână 
ciclamen, verde, mov şi vişinie pe un fond albastru. Dosul este ornamentat prin învărgare: vărgi 
simple, de lăţimi diferite, ţesute cu lână vişinie, neagră, albastră, orange, bleumarin, alternează 
cu vărgi înguste vişinii cu ornamentică aleasă „cu bobu” cu lână vişinie. La un capăt prezintă o 
deschizătură – „gura” pernei. Sistemul de închidere este asigurat de cinci găici.
11.Cromatică: vişiniu, ciclamen, bleumarin, galben, gri, orange, negru, mov, albastru, verde.
12.Dimensiuni: L: 73 cm; LA: 31 cm
13.Funcţionalitate: - decor interior locuinţă aromâni
- uz - pentru dormit              

PLANŞA NR. 25 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică
1.Tip (denumire): FAŢĂ DE PERNĂ  
2.Denumire locală: CĂPITIN’IU 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 407
5.Zona: Dobrogea (Stejaru – Tulcea) 
6.Autor: Aromâni grămusteni – bijduveáń
7.Datare: sec.XX ½
8.Materiale: lână 
9.Tehnică: ţesut în patru iţe, ales, festonat, înodat, tivit cu acul.

                    97   
                   ROMÂNII                       

                 BALCANICI

               AROMÂNII

                              Planşe         

                  

        



                
        
                
        10.Descriere: De formă dreptunghiulară, piesa are urzeala şi bătaia din lână; este aleasă „în 

fulgi” cu andrele într-o cromatică de ciclamen şi brun; prezintă un decor geometric încadrat în 
două casete de formă pătrată. Pe toate laturile şi în interiorul casetelor sunt fixaţi ciucuri din 
lână policromă (ciclamen, maron, albastru, verde, galben, negru);  
 Laturile sunt încheiate prin feston realizat cu acul. „Dosul” piesei este de culoare  ciclamen şi 
neornamentat. „Gura” pernei se află la unul din capete.
11.Cromatică: ciclamen, brun, maron, albastru, verde, negru, galben.
12.Dimensiuni: L: 75 cm; LA: 39 cm
13.Funcţionalitate: - decor interior locuinţă aromâni
- uz - pentru dormit

PLANŞA NR.26 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică
1.Tip (denumire): CATRINŢĂ   
2.Denumire locală: POÁLĂ DI LÂNĂ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa  
4.Nr. inventar: 1956
5.Zona: Dobrogea (Sinoie – Constanţa)  
6.Autor: Aromâni – grămusteni curtuvéán
7.Datare: sec.XX
8.Materiale: bumbac, lână, fir metalic, dantelă croşetată, şnur împletit.  
9.Tehnică: ţesut, ales peste fire, croşetat, împletit, cusut şi încheiat cu acul. 
10.Descriere: De formă dreptunghiulară, piesa se compune din două foi egale de ţesătură 
din bumbac alb (urzeala) şi lână policromă (bătaia), îmbinate pe orizontală. Decorul piesei 
constă din grupaje de vărgi de lăţimi variate, unele simple, ţesute cu lână roşie, bleumarin, albă, 
galbenă şi maron şi fir metalic argintiu, iar cele situate în poziţie centrală sunt ţesute cu lână 
galbenă sau albă şi fir metalic. Acestea prezintă alesături geometrice şi florale realizate cu lână 
maron, verde, albastră şi roşie. Grupajele de vărgi sunt delimitate prin spaţii late ţesute cu lână 
maron. În talie, în părţile laterale au fost realizate câte două cute fixate cu un şnur împletit din 
lână verde. Pe trei laturi a fost aplicată o bentiţă îngustă din fir metalic auriu, dublată cu dantelă 
îngustă croşetată din lână bleumarin.
11.Cromatică: maron, roşu, albastru, galben, alb, verde, argintiu.
12.Dimensiuni: I: 63 cm; LA: 73 cm
13.Funcţionalitate: piesă costum popular femeiesc aromâni

PLANŞA NR.27
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică 
1.Tip (denumire): CATRINŢĂ  
2.Denumire locală: POÁLĂ DI LÂNĂ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa    
4.Nr. inventar: 2150
5.Zona: Dobrogea (Constanţa)  
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        6.Autor: Aromâni – grămusteni gŭmâlóţ

7.Datare: sec.XX ¼
8.Materiale: bumbac, lână   
9.Tehnică: ţesut în patru iţe, încheiat şi tivit cu acul.
10.Descriere: De formă aproximativ pătrată, piesa se compune din două foi dreptunghiulare 
de ţesătură din bumbac alb (urzeala) şi lână policromă (bătaia), foi îmbinate pe orizontală prin 
învărgare: vărgi verticale, simple, de lăţimi variate, sunt ţesute cu lână maron, bleumarin, albă, 
verde, roşie şi albastră. 
11.Cromatică: maron, bleumarin, alb, verde, roşu, albastru.
12.Dimensiuni: L: 72 cm; LA: 70 cm
13.Funcţionalitate: piesă de costum popular femeiesc aromâni.

PLANŞA NR.28 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică
1.Tip (denumire): CATRINŢĂ   
2.Denumire locală: POÁLĂ DI LÂNĂ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa    
4.Nr. inventar: 1568
5.Zona: Dobrogea (Colelia – Constanţa)   
6.Autor: Aromâni grămusteni – bâtâčani
7.Datare: sec. XX ¼
8.Materiale: lână, bumbac, dantelă croşetată, şnur  
9.Tehnică: ţesut, ales peste fire, împletit, croşetat, cusut cu acul.
10.Descriere: Piesa este ţesută din bumbac (urzeala) şi lână de culoare neagră (bătaia). Toată 
suprafaţa este ornamentată prin învărgare, fiind realizate registre verticale pe lăţimi diferite, 
egal distanţate şi realizate într-o cromatică variată. Patru grupaje înguste alternează cu trei 
grupaje mai late care prezintă şi un motiv decorativ floral, într-o cromatică de verde şi grena. 
Pe cele două părţi laterale se află realizate grupuri de vărgi cu motive geometrice (câte o linie în 
zig-zag) într-o alternanţă cromatică de albastru şi negru, dispuse pe fond alb. Pe margini este 
aplicată o dantelă croşetată, iar în talie se fixează cu un şnur împletit.
11.Cromatică: negru, galben, albastru, grena, verde, maro, alb.
12.Dimensiuni: I: 64 cm; LA: 70 cm
13.Funcţionalitate: piesă de port popular femeiesc aromâni.

PLANŞĂ NR.29 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică
1.Tip (denumire): CATRINŢĂ  
2.Denumire locală: POÁLĂ DI LÂNĂ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa 
4.Nr. inventar: 2147
5.Zona: Dobrogea (Sat Râmnic de jos – Constanţa)
6.Autor: Aromâni grămusteni – bâtâcáń
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        7.Datare: sec. XX ½

8.Materiale: lână, dantelă croşetată, bentiţă, şnur împletit. 
9.Tehnica: ţesut, croşetat, cusut cu maşina, împletit.
10.Descriere: Piesă de port de formă dreptunghiulară, se compune din două foi de ţesătură 
aşezate pe orizontală şi unite, una de alta. Pe toată suprafaţa se desfăşoară registre verticale 
cu motive fitomorfe (bradul), tratate cu brun, verde, roşu şi delimitate prin vărgi brun, roşii, 
bleumarin, galben. Pe trei laturi a fost aplicat o bentiţă îngustă din pânză albă, având brodate 
motive florale roşii, dublată de o dantelă îngustă croşetată din lână verde. În talie, catrinţa este 
întinsă şi se leagă cu un şnur împletit din lână bleumarin şi vişinie.
11.Cromatică: brun, verde, roşu, bleumarin, galben, alb, vişiniu.
12.Dimensiuni: I: 66 cm; LA: 71 cm
13.Funcţionalitate: piesă de port popular femeiesc aromâni.
                                   
PLANŞA NR.30
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment
1.Tip (denumire): CATRINŢĂ 
2.Denumire locală: POÁLĂ DI LÂNĂ
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa  
4.Nr. inventar: 1411
5.Zona: Dobrogea (Beidand – Tulcea)  
6.Autor: Aromâni grămusteni – bâńöţ
7.Datare: sec.XX ½
8.Materiale: lână, dantelă croşetată, şnur, bentiţă  
9.Tenhică: ţesut, ales peste fire, croşetat, cusut, împletit.
10.Descriere: De formă aproximativ pătrată, piesa este ţesută în patru iţe din lână roşie. 
Ornamentaţia geometrică este dispusă pe registre verticale de lăţimi variate, dispuse la distanţe 
egale, registre decorate fie cu elemente geometrice, fie motive florale într-o cromatică variată: 
verde, negru, alb, roz, mov. Pe trei laturi a fost cusută o bentiţă îngustă din pânză albă cu 
motive geometrice albastre, dublată de o dantelă croşetată din lână albastră şi maron. Piesa este 
prevăzută cu un şnur croşetat pentru fixare în talie.  
11.Cromatică: fond: roşu decor: verde, negru, alb, roz, mov, albastru, maron
12.Dimensiuni: I: 74 cm; LA: 69 cm
13.Funcţionalitate: piesă de port popular aromâni.

PLANŞA NR. 31 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment
1.Tip (denumire): ILIC   
2.Denumire locală: SCURTÁCÂ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Datare: sec.XIX ¾
5.Zona: Dobrogea (Tariverde – Constanţa)  
6.Autor: Aromâni grămusteni cârbunari
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        7.Datare: sec XIX ¾

8.Materiale: lână, găitan, fireturi, nasturi.   
9.Tehnică: ţesut, cusut
10.Descriere: Purtată în chip de vestă, piesa este confecţionată din dimie neagră. Ornamentaţia 
– realizată cu găitan negru, roşu şi fireturi metalice aurii – este repartizată pe toată suprafaţa. 
Deschis în faţă, ilicul este prevăzut cu trei nasturi albi pentru încheiere.
11.Cromatică: negru, roşu, galben, alb.
12.Dimensiuni: L: 35 cm; LA: 36 cm
13.Funcţionalitate: piesă de port popular femeiesc aromâni.

PLANŞA NR.32 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment
1.Tip (denumire): CATRINŢĂ 
2.Denumire locală: POÁLĂ DI LÂNĂ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară  
4.Nr. inventar: 1569
5.Zona: Dobrogea (Colelia – Constanţa)  
6.Autor: Aromâni grămusteni – bâtâčani
7.Datare: sec. XX ¼
8.Materiale: lână, bumbac, fir metalic, dantelă industrială şi croşetată, şnur. 9.Tehnică: ţesut, 
ales peste fire, cusut cu acul.
10.Descriere: De formă dreptunghiulară, piesa se compune din două foi dreptunghiulare de 
ţesătură din bumbac alb (urzeala) şi lână în colorit vânăt (bătaia), foi îmbinate pe orizontală. 
Ornamentaţia geometrică şi florală este  organizată pe şapte registre verticale, în componenţa 
cărora intră vărgi simple ţesute cu lână roşie, verde şi albastră şi fir metalic şi vărgi cu alesături 
florale (realizate cu lână roşie, albastră şi roz), vegetale (pomul vieţii realizat cu lână  verde, 
albastră, roşie, maron şi neagră pe fond argintiu) şi geometrice (verzi şi maron). Pe poale este 
aplicată dantelă industrială neagră, iar pe trei laturi o dantelă croşetată din fir metalic. În talie 
se fixează cu un şnur împletit din lână neagră şi albă.
11.Cromatică: fond: vânăt decor: vişiniu, albastru, galben
12.Dimensiuni: I: 64 cm; LA: 70 cm
13.Funcţionalitate: piesă costum popular femeiesc aromâni.

PLANŞA NR.33 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică – fragment
1.Tip (denumire): ROCHIE   
2.Denumire locală: CÂNDÚŞE 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 2138
5.Zona: Dobrogea (Palazu Mare – Constanţa)  
6.Autor: Aromâni fărşeroţ plişoţ
7.Datare: sec. XIX ¾
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        8.Materiale: lână, găitan, fir metalic, nasture  

9.Tehnică: ţesut, cusut
10.Descriere: Rochia este confecţionată din postav de culoare neagră, ţesut în casă şi dat la 
piuă. Lipsit de mâneci, piesa este deschisă în faţă, decoltată adânc pe piept şi plisată la spate. 
Prezintă două buzunare pe părţile laterale. Pepţii sunt ornamentaţi cu găitan negru, vişiniu, 
galben, albastru, verde şi cu fir metalic. Umerii, deschizătura din faţă şi poalele sunt conturate 
cu găitan vişiniu.
11.Cromatică: fond: negru; decor: negru, vişiniu, galben, albastru, verde
12.Dimensiuni: I: 100 cm; La poale: 66 cm; La umeri: 26 cm
13.Funcţionalitate: piesă de port popular femeiesc aromâni.

PLANŞA NR.34 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică – fragment
1.Tip (denumire): CĂCIULĂ MIREASĂ    
2.Denumire locală: CĂČÜLĂ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa    
4.Nr. inventar: 5942
5.Zona: Dobrogea (Nicolae Bălcescu – Tulcea)  
6.Autor: Aromâni grămusteni – curtuveáń
7.Datare: sec.XIX ¾
8.Materiale: postav, găitan, fir metalic, şnur  
9.Tehnica: croit, brodat, încheiat cu acul
10.Descriere: De formă tronconică, piesa este croită dintr-o bucată de postav de culoare vişinie. 
La bază prezintă ornamente geometrice şi vegetale realizate cu găitan negru, galben, auriu, fir 
metalic şi şnur auriu şi albastru.
11.Cromatică: vişiniu, negru, galben, auriu, albastru.
12.Dimensiuni: I: 19 cm; LA: 25 cm
13.Funcţionalitate: piesă de port popular femeiesc aromâni (ceremonial de nuntă).

PLANŞA NR.35
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică – fragment
1.Tip (denumire): VESTĂ (F)  
2.Denumire locală: LIBADÉ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa  
4.Nr. inventar: 435
5.Zona: Dobrogea (Râmnic de jos – Constanţa)  
6.Autor: Aromâni – grămusteni bâtâčani
7.Datare: sec.XIX ¾ 
8.Materiale: lână, găitan, blană, fireturi  
9.Tehnică: ţesut în două iţe, bătut la piuă, croit, cusut şi încheiat cu acul.
10.Descriere: Vestă cu mâneci, croită dintr-o ţesătură din lână neagră dată la piuă. Pe piepţi 
este deschisă iar ca lungime, scurtă – ajungând la nivelul taliei – cu mâneci drepte, largi, 
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        prinse la nivelul umerilor. Marginile feţelor sunt tivite cu blană neagră. Pe piepţi, pe poale şi 

extremităţile mânecilor au fost aplicate găitane roşii, negre, albastre şi fireturi aurii.
11.Cromatică: fond: negru; decor: vişiniu, negru, albastru, auriu.
12.Dimensiuni: I: 45 cm; LA: 133 cm
13.Funcţionalitate: piesă de port popular femeiesc aromâni.

PLANŞA NR.36
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică
1.Tip (denumire): CIORAPI  
2.Denumire locală: PĂRPÓDZ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 1557
5.Zona: Dobrogea (Palazu Mare – Constanţa)  
6.Autor: Aromâni fărşeroţ – plişóţ
7.Datare: sec. XIX ¾
8.Materiale: lână   
9.Tehnică: împletit
10.Descriere: Ciorapii sunt împletiţi din lână neagră cu cârlige. Ornamentaţia  geometrică 
(vărgi de lăţimi variate) este realizată cu fir roşu de lână şi este dispusă – grupat – în partea 
superioară şi spre vârful tălpii.
11.Cromatică: fond: negru; decor: roşu
12.Dimensiuni: I: 49 cm; LA: 11 cm
13.Funcţionalitate: piesă de port popular femeiesc aromâni.

PLANŞA NR.37 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică – fragment
1.Tip (denumire): ROCHIE   
2.Denumire locală: CÂNDÚŞE 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 336
5.Zona: Dobrogea (Râmnic de jos – Constanţa)  
6.Autor: Aromâni grămusteni bâtâčani
7.Datare: sec. XIX 4/4
8.Materiale: lână, găitan din fir de lână şi fir metalic.  
9.Tehnică: ţesut în patru iţe, dat la piuă, cusut.
10.Descriere: Piesa este confecţionată din lână neagră, ţesută în patru iţe, dată la piuă. Rochia 
este deschisă în faţă, fără mâneci, cu două buzunare laterale, legată în talie cu un şnur. Piepţii sunt 
ornamentaţi cu mai multe rânduri de găitan din lână de culoare grena şi neagră, precum şi găitan 
din fir auriu şi argintiu. Prezintă la poale, mâneci şi buzunare, şnur din lână roşie, aplicat cu acul. 
11.Cromatică: negru, grena, argintiu, auriu.
12.Dimensiuni: L: 243 cm; LA: 100 cm
13.Funcţionalitate: piesă de port popular femeiesc aromâni.
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        PLANŞA NR.38 

a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică - fragment 
1.Tip (denumire): ROCHIE 
2.Denumire locală: CÂNDÚŞE 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa  
4.Nr. inventar: 185
5.Zona: Dobrogea (Mihail Kogălniceanu – Constanţa)  
6.Autor: Aromâni fărşeroţi şópán
7.Datare: sec. XX ¼
8.Materiale: lână, găitan, fir metalic   
9.Tehnică: ţesut în patru iţe, bătut la piuă, croit, cusut şi încheiat cu acul.
10.Descriere: Piesa este croită dintr-o ţesătură din lână neagră. Lipsită de mâneci, rochia este 
deschisă în faţă, cu un decolteu adânc, până la nivelul taliei, şi o croială foarte largă, cloşată, a 
poalelor. De asemenea, este prevăzută cu buzunare laterale tăiate oblic. Ornamentarea piesei 
a fost realizată simplu: marginile (pe poale, deschizătura din faţă, răscroiala mânecilor) şi 
conturul buzunarelor sunt marcate cu galben. Decorul este complicat pe piepţi, unde au fost 
realizate motive geometrice şi floarle cu fir metalic auriu şi găitan policrom.
11.Cromatica: fond: negru; decor: brun-vişiniu, albastru, verde, ciclamen, roşu, galben, auriu
12.Dimensiuni: I: 54 cm; LA: 90 cm
13.Funcţionalitate: piesă de port popular femeiesc aromâni.

PLANŞA NR.39
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică
1.Tip (denumire): CIORAPI 
2.Denumire locală: PÂRPÓDZ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 6019
5.Zona: Dobrogea (Stejaru – Tulcea)
6.Autor: Aromâni grămusteni bijduveáń
7.Datare: sec.XIX ¾
8.Materiale: lână, fir metalic, şiret   
9.Tehnică: împletit
10.Descriere: Partea superioară prezintă dungi zig-zag-ate roşii, verzi, negre, albastre, ciclamen, 
delimitate prin fir metalic auriu. Talpa ciorapului este tricotată în dungi negre, roşii, verzi, 
albastre, variind ca lăţime şi delimitate cu fir metalic auriu. Se leagă cu un şnur răsucit din fire 
de lână roşie şi neagră.
11.Cromatică: roşu, verde, negru, albastru, ciclamen, auriu.
12.Dimensiuni: L: 50,5 cm; LA: 13,5 cm
13.Funcţionalitate: piesă de port popular femeiesc aromâni.
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        PLANŞA NR.40 

a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică – fragment
1.Tip (denumire): CATRINŢĂ   
2.Denumire locală: POÁLĂ DI LÂNĂ
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 2116
5.Zona: Dobrogea (Mihai Kogălniceanu – Constanţa)  
6.Autor: Aromâni fărşeroţi şópán
7.Datare: sec XIX ¾
8.Materiale: lână, găitan, fir metalic auriu.  
9.Tehnică: ţesut în patru iţe, croit, cusut
10.Descriere: Piesa este ţesută în patru iţe, din lână neagră, având formă trapezoidală. Pe poale 
prezintă un registru cu motive liniare şi zig-zag-ate, realizate cu găitan roşu, vişiniu, albastru, 
mov şi cu fir metalic auriu. Alte două registre, de dimensiuni mai mici, se regăsesc în partea 
superioară a piesei. Pe margini, de jur-împrejur, ca şi pe mijloc, au fost aplicate benzi cu găitan 
roşu şi vişiniu.
11.Cromatica: fond: negru; decor: roşu, vişiniu, albastru, mov, auriu.
12.Dimensiuni: L: 62 cm; LA: 55 cm
13.Funcţionalitate: piesă de costum popular femeiesc aromâni.

PLANŞA NR.41 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică – fragment
1.Tip (denumire): HAINĂ DIN LÂNĂ 
2.Denumire locală: SÁRICĂ
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 3090
5.Zona: Dobrogea (Palazu Mare – Constanţa)  
6.Autor: Aromâni fărşeroţ plişóţ
7.Datare: sec. XIX ½
8.Materiale: dimie, găitane, fir metalic, bumbac  
9.Tehnică: ţesut, cusut cu acul, încheiat cu acul.
10.Descriere: Veşmânt din dimie de culoare neagră, croit în şapte clini; prezintă ornamente 
geometrice pe piepti, a baza mânecii şi în jurul gâtului realizate cu bumbac roşu şi găitane de 
culoare grena şi roşie. În părţile laterale prezintă două buzunare tăiate în formă ovală, decorate 
cu găitan de culoare grena şi cu dimie roşie. Părţile componente ale saricii sunt îmbinate cu 
acul.
11.Cromatica: roşu, grena, negru
12.Dimensiuni: L: 105 cm; LA: 52 cm
13.Funcţionalitate: piesă de port popular bărbătesc aromâni.
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        PLANŞA NR. 42

a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică
1.Tip (denumire): CIORAPI  
2.Denumire locală: PÂRPÓDZ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa  
4.Nr. inventar: 2059
5.Zona: Dobrogea (Tariverde – Constanţa) 
6.Autor: Aromâni pindeni pruiáń
7.Datare: sec.XIX ¾
8.Materiale: lână, fir metalic auriu 
9.Tehnică: împletit
10.Descriere: Ciorapii sunt împletiţi din lână policromă (roşu, negru, verde, maron, vişiniu, 
ciclamen, bleumarin, alb, brun) şi fir metalic auriu. Pe toată suprafaţa apar motive geometrice 
grupate în registre orizontale, delimitate prin grupuri de vărgi aurii. În partea superioară nu 
a fost folosit firul auriu. Un şnur împletit din lână maron, prins în partea superioară, ajută la 
fixarea ciorapului deasupra genunchiului.
11.Cromatică: roşu, vişiniu, brun, verde, ciclamen, alb, albastru, leumarin, negru, brun, auriu
12.Dimensiuni: L: 53, 5 cm; LA: 11,5 cm
13.Funcţionalitate: piesă de port popular femeiesc aromân

PLANŞA NR. 43
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică – fragment
1.Tip (denumire): HAINĂ DIN LÂNĂ   
2.Denumire locală: ŞIGUNÉ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa    
4.Nr. inventar: 5916
5.Zona: Dobrogea (Constanţa)   
6.Autor: Aromâni – pindeni viryani
7.Datare: sec. XIX
8.Materiale: dimie, găitan, fir metalic, postav.    
9.Tehnică: croit, încheiat cu acul. 
10.Descriere: Haină de lână fără mâneci purtată de bărbaţi. Piesa este confecţionată din dimie 
de culoare neagră. Pe margini, în jurul buzunarelor şi la răscroiala mânecilor este ornamentată 
cu postav de culoare roşie şi cu găitan grena. Partea superioară a spatelui prezintă ornamente 
vegetale (motivul chiparosului) şi geometrice realizate cu găitan grena, auriu şi cu broderie în 
punct de lănţişor. Dosul este miţos.
11.Cromatica: fond: negru; decor: roşu, grena
12.Dimensiuni: L: 102 cm; LA: 105,5 cm
13.Funcţionalitate: piesă de port popular bărbătesc aromâni.
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        PLANŞA NR.44

a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică – fragment
1.Tip (denumire): ROCHIE  
2.Denumire locală: FUSTANE (PLISIRÁNÂ)
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa  
4.Nr. inventar: 213
5.Zona: Dobrogea (Cobadin – Constanţa)  
6.Autor: Aromâni grămusteni gumâloţi
7.Datare: sec. XIX 4/4
8.Materiale: lână, pânză industrială, fir metalic, găitan, catifea, nasturi 
9.Tehnică: ţesut în două iţe, plisat, cusut.
10.Descriere: Rochie este confecţionată din lână, ţesut în casă. Fusta, compusă din 9 clini, este 
plisată în partea din spate (7 clini). Bustul este dublat pe interior cu material din bumbac de 
provenienţă industrială, în carouri (alb, roşu, negru), iar poalele cu o fâşie de pânză bleumarin cu 
flori roşii şi roz. Rochia răscroită adânc pe piept se încheie cu opt nasturi bleu. Linia decolteului 
este ornamentată cu găitane din lână neagră şi fir metalic auriu, dispuse pe şiruri verticale sau 
creând bucle. La poale, decorul este realizat de două panglici din catifea neagră, una din fir 
metalic auriu, iar una din fir metalic prin care este trasă mătase în culorile tricolorului. În partea 
dreaptă (faţă) fusta prezintă un buzunar tăiat oblic şi conturat cu găitan din lână neagră.
11.Cromatica: roşu, negru, auriu.
12.Dimensiuni: I: 106 cm ; LA: 384 cm
13.Funcţionalitate: piesă de port popular femeiesc aromâni.

PLANŞA NR.45 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică – fragment
1.Tip (denumire): ILIC   
2.Denumire locală: SCURTACÂ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 2726
5.Zona: Dobrogea (Constanţa)  
6.Autor: Aromâni – pindeni viryani
7.Datare: sec.XIX ½ 
8.Materiale: lână, găitan   
9.Tehnică: ţesut, cusut
10.Descriere: Pieptarul deschis în faţă, este confecţionat din lână neagră, ţesut în patru iţe, dată 
la piuă. Întreaga suprafaţa este ornamentată cu găitană din lână multicoloră: grena, albastru, 
verde şi fir metalic auriu.
11.Cromatica: fond: negru; decor: grena, albastru, verde, auriu.
12.Dimensiuni: I: 35 cm; l bază: 35 cm; l umeri: 21 cm
13.Funcţionalitate: piesă de costum popular femeiesc aromâni.
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        PLANŞA NR.46

a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică
1.Tip (denumire): CIORAPI    
2.Denumire locală: PÂRPÓDZ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 5965
5.Zona: Dobrogea (Lăstuni – Tulcea)  
6.Autor: Aromâni grămusteni lupuveán
7.Datare: sec. XIX ½
8.Materiale: lână, fir metalic  
9.Tehnică: împletit, brodat, lănţişor
10.Descriere: Ciorapul este împletit din lână cu cinci andrele şi prezintă motive geometrice şi 
florale structurate pe şase registre orizontale, de lâţimi variabile, delimitate prin lănţişoare lucrate 
cu fir metalic auriu şi argintiu şi broderii simple (în puncte oblice) realizate cu lână albastră, 
vişinie şi neagră. Registrele superioare (trei) au motivele liniare zig-zag-ate şi rombiforme 
brodate în punct de lănţişor cu fir metalic auriu şi arginitiu. Talpa şi călcâiul sunt tricotate cu 
lână albă, fiind străbătute de două dungi late negre. Un şnur răsucit din lână albă, fixat în partea 
superioară a ciorapului, ajută la prinderea acestuia deasupra genunchiului.
11.Cromatică: albastru-ultramarin, vişiniu, negru, auriu, argintiu.
12.Dimensiuni: L: 49 cm; LA: 15 cm
13.Funcţionalitate: piesă de port popular bărbătesc aromâni.

PLANŞA NR. 47 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment
1.Tip (denumire): VESTĂ  
2.Denumire locală: ĞIUMIDANÉ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa 
4.Nr. inventar: 5511
5.Zona. Dobrogea (Vasile Alecsandri – Tulcea)  
6.Autor: Aromâni grămusteni şitruvéan
7.Datare: sec. XIX ¾
8.Materiale: lână, găitane, fir metalic 
9.Tehnică: ţesut în patru iţe, încheiat cu acul
10.Descriere: Realizat din postav roşu, ilicul este bogat ornamentat, motivele decorative 
fiind dispuse în jurul gâtului şi pe piepţi. Ornamentele sunt realizate cu ajutorul găitanului 
şi a firului metalic. Astfel marginile ilicului sunt tivite cu găitan negru, în jurul gâtului a fost 
realizat un guler fals cu găitan negru, bleu, roşu şi fir auriu. Pe piepţi revine găitanul negru 
sub forma unor semicercuri care cuprind şi false „cheutoare” conturate cu găitan negru şi fir 
metalic. Pe unul din piepţi este plasat un mic buzunar de formă triunghiulară, de asemenea 
conturat cu găitan. Trei ciucuri, realizaţi din găitan roşu, galben şi bleu sunt dispuşi simetric 
pe ambii piepţi ai ilicului.
11.Cromatica: fond: roşu; decor: negru, galben, bleu, roşu, auriu
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        12.Dimensiuni: L: 44 cm; LA: 44 cm

13.Funcţionalitate: piesă de port popular bărbătesc aromâni.

PLANŞA NR.48
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică
1.Tip (denumire): CIORAPI  
2.Denumire locală: PÂRPÓDZ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa    
4.Nr. inventar: 3884
5.Zona: Dobrogea (Mihail Kogălniceanu – Constanţa) 
6.Autor: Aromâni – fărşeroţi şópán
7.Datare: sec.XIX ¾
8.Materiale: lână   
9.Tehnică: împletit
10.Descriere: Partea superioară a ciorapilor este împletită din lână albă, singurul ornament 
fiind reprezentat de motive punctiforme albe şi bleumarin dispuse pe un registru vişiniu. 
Călcâiul ciorapului prezintă motive geometrice realizate cu lână de culoare vişinie şi bleumarin. 
Talpa este ornamentată cu motive geometrice organizate pe două registre vişinii, încadrând un 
registru bleumarin cu motive florale albe şi vişinii.
11.Cromatică: alb, vişiniu, bleumarin, cărămiziu
12.Dimensiuni: L: 29 cm; LA: 9,5 cm
13.Funcţionalitate: piesă de port popular bărbătesc aromâni (tineri).

PLANŞA NR. 49 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment
1.Tip (denumire): FUSTANELA    
2.Denumire locală: FUSTANÉLĂ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 5944
5.Zona: Dobrogea (Nicolae Bălcescu – Tulcea)  
6.Autor: Aromâni grămusteni – bâńóţ
7.Datare: sec.XIX
8.Materiale: dimie, găitan   
9.Tehnică: croit, încheiat cu acul
10.Descriere: Piesa – croită din dimie de culoare albă – este alcătuită din două bucăţi 
dreptunghiulare şi douăzeci şi şase de clini trapezoidali (douăzeci şi patru dintre ei sunt pliaţi 
şi strânşi cu un şnur alb). Pe margini şi în jurul celor două buzunare au fost realizate ornamente 
cu găitane din lână albă. Piesa prezintă bretele din dimie albă. 
11.Cromatica: alb
12.Dimensiuni: L: 62,5  cm
13.Funcţionalitate: piesă de port popular bărbătesc aromâni.
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        PLANŞA NR.50 

a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment
1.Tip (denumire): SUMAN  
2.Denumire locală: TĂLĂGAN CU ZÂRCULĂ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 1716
5.Zona: Dobrogea (Beidand – Constanţa)
6.Autor: Aromâni grămusteni bâńöţ
7.Datare: sec. XIX ¾
8.Materiale: postav, găitan  
9.Tehnică: ţesut, dat la piuă, croit, încheiat cu acul, cusut.
10.Descriere: Sumanul este confecţionat dintr-un postav negru, ţesut din lână şi apoi dat la 
piuă. Poalele sumanului sunt croite bine, fiind compuse din 12 clini (câte cinci lateral şi doi 
în spate). Mâneca este raglan, cu terminaţie în „colţ.” Gulerul drept se continuă cu glugă. Pe 
margini, de jur-împrejur, la guler, glugă şi mâneci a fost aplicat găitan albastru. 
11.Cromatică: negru, albastru
12.Dimensiuni: L: 103 cm; LA: 134 cm; LAM: 62 cm
13.Funcţionalitate: piesă de costum popular bărbătesc aromâni.

PLANŞA NR. 51
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment 
1.Tip (denumire): HAINĂ DE MIRE   
2.Denumire locală: CUNDUŞÉ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 1931
5.Zona: Dobrogea (Mihail Kogălniceanu – Constanţa)  
6.Autor: Aromâni fărşeroţi şópán 
7.Datare: sec.XIX ½ 
8.Materiale: lână, găitan  
9.Tehnică: ţesut în patru iţe, dat la piuă, croit, încheiat cu acul. 
10.Descriere: Piesa este confecţionată din lână albă ţesută în patru iţe şi ulterior dată la piuă. Are 
aspect de rochie şi este deschisă în faţă. Pe piepţi este ornamentată cu găitan vişiniu, albastru, 
negru şi alb. Pe margini, de jur-împrejur, la buzunare şi la nivelul umerilor prezintă găitan alb.  
11.Cromatică: alb, vişiniu, negru, albastru. 
12.Dimensiuni: L: 100 cm; LA: 25 cm  
13.Funcţionalitate: piesă de port popular bărbătesc aromâni (de ceremonial – nuntă). 

PLANŞA NR.52 
a: croi; b: compoziţie ornamentală şi cromatică-fragment
1.Tip (denumire): FLANELĂ  
2.Denumire locală: CĂMIGEÁNĂ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
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        4.Nr. inventar: 333

5.Zona: Dobrogea (Sinoe – Constanţa)  
6.Autor: Aromâni – grămusteni – curtuveáńi
7.Datare: sec. XX ¼
8.Materiale: lână, şnur
9.Tehnică: ţesut în două iţe, croit, cusut şi încheiat cu acul.
10.Descriere: Cămaşa este confecţionată dintr-o ţesătură din lână în culoarea sa naturală. 
Având deschiderea în faţă, răscroită rotund la baza gâtului, cu mâneci lungi şi drepte, prinse 
la nivelul umerilor, cămaşa prezintă ca unic element decorativ un şnur aplicat la extremităţile 
mânecilor.
11.Cromatică: alb, negru
12.Dimensiuni: I: 56 cm; LA: 60 cm
13.Funcţionalitate: piesă de port popular bărbătesc aromâni.

PLANŞA NR.53 
1.Tip (denumire): TAS DE CĂCIULĂ  
2.Denumire locală: TASÚ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 195
5.Zona: Dobrogea (Sinoe - Constanţa)
6.Autor: Atelier urban
7.Datare: sec.XIX ¼
8.Materiale: argint   
9.Tehnică: turnat, cizelat, bătut
10.Descriere: Formă rotundă uşor bombată (disc), confecţionat din argint (asimé) este podoaba 
principală a căciulii femeieşti. Partea superioară prezintă motive florale, vegetale, geometrice, 
dispuse pe registre circulare.
11.Cromatică: argintiu
12.Dimensiuni: D: 12cm
13.Funcţionalitate: piesă de podoabă la căciula de femeie, mireasă aromâni grămusteni

PLANŞA NR. 54 
1.Tip (denumire): TAS DE CĂCIULĂ  
2.Denumire locală: TASÚ                    
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa    
4.Nr. inventar: 415
5.Zona: Dobrogea (Ceamârlia de sus – Tulcea)   
6.Autor: Atelier urban
7.Datare: sec. XIX ¼
8.Materiale: argint   
9.Tehnică: turnat, bătut, cizelat, găurit 
10.Descriere: Formă rotundă, uşor bombată cu marginile dantelate. Central prezintă un motiv 
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        avimorf (vulturul bicefal) încadrat într-un registru circular. Al doilea registru circular prezintă 

motive florale şi fitomorfe (strugurele şi viţa de vie).
11.Cromatică: argintiu
12.Dimensiuni: D: 11 cm 
13.Funcţionalitate: piesă de podoabă la căciula de femeie, mireasă aromâni grămusteni.

PLANŞA NR.55 
1.Tip (denumire): TAS DE CĂCIULĂ   
2.Denumire locală: TASÙ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 325
5.Zona: Dobrogea (Râmnic de jos – Constanţa)  
6.Autor: Atelier urban
7.Datare: sec.XIX 1/4
8.Materiale: argint, monezi argint   
9.Tehnică: turnat, ciocănit, cizelat, perforat, cusut în suport textil
10.Descriere: Piesă componentă pentru căciula de femeie, formată dintr-o parte rotundă, uşor 
bombată - motive florale şi o parte cu monezi din argint care înconjoară discul.
11.Cromatică: argintiu
12.Dimensiuni: D: 18 cm
13.Funcţionalitate: piesă de podoabă la căciula de femeie, mireasă aromâni grămusteni.

PLANŞA NR. 56 
1.Tip (denumire): TAS DE CĂCIULĂ   
2.Denumire locală: TASÙ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 345
5.Zona: Dobrogea (Sinoe – Constanţa) 
6.Autor: Atelier urban
7.Datare: sec.XIX
8.Materiale: monezi argint, ţesătură lână, ciucure mătase  
9.Tehnică: cusut pe suport
10.Descriere: Pe un suport din ţesătură de lână sunt cusute circular cinci rânduri de monezi de 
argint de diferite dimensiuni. Partea centrală este prevăzută cu un ciucure mătase.
11.Cromatică: argintiu, alb, roşu
12.Dimensiuni: D: 12,5 cm
13.Funcţionalitate: piesă de podoabă la căciula de femeie, mireasă aromâni grămusteni

PLANŞA NR. 57 
1.Tip (denumire): PODOABĂ DE CĂCIULĂ FEMEIE   
2.Denumire locală: LILICI DI MÂRZEÁLE
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
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        4.Nr. inventar: 1487

5.Zona: Dobrogea   
6.Autor: Atelier urban
7.Datare: sec. XIX
8.Materiale: mărgele, pânză, aţă, găitan, nasturi metalici 
9.Tehnică: cusut, îşirat, croşetat
10.Descriere: Mărgelele sunt înşirate pe fir de păr de cal sau ace subţiri, după care sunt prinse cu 
croşeta. Formată din două părţi, dreptunghiulare - ca formă, din mărgele multicolore, prezintă 
motive decorative florale, geometrice. Pe margini - franjuri cu ciucuri din mărgele şi câte un 
nasture metalic în părţi pentru fixat pe căciulă.
11.Cromatică: alb, roşu, albastru, verde, galben
12.Dimensiuni: L: 27 cm; LA: 7 cm
13.Funcţionalitate: piesă de podoabă la căciula de femeie, mireasă aromâni grămusteni.

PLANŞA NR.58 
1.Tip (denumire): CERCEL DE TÂMPLĂ  
2.Denumire locală: MINGHIUŞI
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 412
5.Zona: Dobrogea (Beidaud - Tulcea) 
6.Autor: Atelier urban
7.Datare: sec.XIX
8.Materiale: fier, alamă, argint, monede argint, mărgele 
9.Tehnică: turnat, perforat
10.Descriere: Piesa este compusă din trei părţi: o parte compusă dintr-o pafta de formă 
triunghiulară realizată în tehnica filigran, a doua parte formată din 12 lanţuri cu terminaţie cu 
monezi de argint şi a treia parte compusă din două lanţuri cu terminaţie metalică ce serveşte 
de fixat piesa pe căciulă.
11.Cromatică: argintiu
12.Dimensiuni: Î: 15 cm
13.Funcţionalitate: piesă de podoabă căciulă mireasă aromâni grămusteni. 
            
PLANŞA NR.59 
1.Tip (denumire): CERCEL DE TÂMPLĂ  
2.Denumire locală: MINGHIUŞI 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 432
5.Zona: Dobrogea (Râmnic de jos – Constanţa)  
6.Autor: Atelier urban
7.Datare: sec.XIX
8.Materiale: metal, mărgele, monede argint 
9.Tehnică: turnat, înşirat mărgele, perforat
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        10.Descriere: Piesa este compusă din trei părţi: o parte formată dintr-un pandantiv turnat 

având în centru montată o mărgea roşie; a doua parte alcătuită din lanţuri având la capete 
monezi de argint şi a treia parte formată din mărgele de sticlă policromă dispuse în două 
registre asociate cu două lanţuri având terminaţia într-o cheiţă de fixat pe căciulă.
11.Cromatică: argintiu, negru, roşu, verde, galben
12.Dimensiuni: L: 22,5 cm; LA: 11,7 cm
13.Funcţionalitate: piesă de podoabă căciulă mireasă, aromâni grămusteni sculuri.

PLANŞA NR.60 
1.Tip (denumire): CORDON DE MĂRGELE  
2.Denumire locală: MĂGUR 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 2252
5.Zona: Dobrogea   
6.Autor: Aromâni grămusteni
7.Datare: sec.XIX
8.Materiale: pânză, aţă, mărgele  
9.Tehnică: cusut, înşirat 
10.Descriere: Formă de cordon cusut cu mărgele multicolore dispuse în compoziţie decorativă 
florală. Se fixează pe căciulă trecută pe sub bărbie.
11.Cromatică: verde, albastru, roşu, galben, negru, alb
12.Dimensiuni: L: 88 cm; L: 3,5 cm
13.Funcţionalitate: piesă de podoabă căciulă mireasă aromâni grămusteni.

PLANŞA NR.61 
1.Tip (denumire): CORDON DE MĂRGELE  
2.Denumire locală: MĂGUR
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 2781
5.Zona: Dobrogea    
6.Autor: Aromâni grămusteni 
7.Datare: sec.XIX 
8.Materiale: pânză, mărgele  
9.Tehnică: cusut, înşirat
10.Descriere: Cordon fixat de căciulă trecut pe sub bărbie cu rol decorativ. Mărgelele cusute pe 
toată suprafaţa sunt dispuse în compoziţii decorative geometrice.
11.Cromatică: galben, albastru, roşu, alb, negru
12.Dimensiuni: L: 61 cm; LA: 2,5 cm
13.Funcţionalitate: piesă de podoabă căciulă mireasă aromâni grămusteni
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        PLANŞA NR. 62

1.Tip (denumire): BASMA    
2.Denumire locală: LĂHURĂ
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 2034 
5.Zona: Dobrogea    
6.Autor: Aromâni grămusteni  
7.Datare: sec.XX ¼ 
8.Materiale: caşmir, fir metalic, paiete, lână, dantelă, catifea, fir metalic 
9.Tehnică: cusut, croşetat             
10.Descriere: De formă pătrată - confecţionată din material industrial - caşmir - are marginile 
conturate în 6 registre ornamentale: ciucuri de lână şi de mătase, paiete, mărgele, dantelă 
industrială, catifea, intercalate cu fir metalic.
11.Cromatică: roşu, verde, alb, negru, galben, argintiu
12.Dimensiuni: L: 98 cm; LA: 98 cm
13.Funcţionalitate: piesă de port pentru acoperitul capului, femeie aromâni grămusteni.

PLANŞA NR.63
1.Tip (denumire): ŞORŢ DIN CATIFEA  
2.Denumire locală: POALÂ DI CAIFÉ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr.inventar: 1559
5.Zona: Dobrogea   
6.Autor: Aromâni grămusteni
7.Datare: sec.XX ¼
8.Materiale: catifea, fir metalic,paiete, mătase, pânză, bumbac 
9.Tehnică: cusut cu acul 
10.Descriere: Şorţul este confecţionat din catifea verde închis, dublat pe dos cu pânză ţesută 
în gospodărie. Este decorat pe trei laturi. Compoziţia ornamentală este organizată în registre 
ce se succed.
11.Cromatică: verde, auriu, roşu, galben, negru
12.Dimensiuni: L: 65 cm; LA: 87 cm
13.Funcţionalitate: piesă de port femeiască, aromâni grămusteni

PLANŞA NR.64
1.Tip (denumire): VESTĂ CU MÂNECI   
2.Denumire locală: MINTAN’U DI CAIFÉ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 2247
5.Zona: Dobrogea   
6.Autor: Aromâni grămusteni 
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        7.Datare: sec.XX ¼

8.Materiale: catifea, pânză, mătase, găitan, fireturi, nasturi  
9.Tehnică: cusut cu acul şi maşina
10.Descriere: Vesta cu mâneci lungi este confecţionată din catifea bleumarin şi dublată pe dos 
cu pânză din bumbac învărgată. Pe piepţi prezintă o răscroială adâncă. Compoziţia ornamentală 
este aplicată pe piepţi la baza ilicului şi pe manşete. Se încheie cu trei nasturi.
11.Cromatică: bleumarin, auriu, negru, galben, alb
12.Dimensiuni: L: 36 cm; LA: 35 cm
13.Funcţionalitate: piesă de port femeiesc aromâni grămusteni 

PLANŞA NR.65 
1.Tip (denumire):    
2.Denumire locală: CHIPTARÚ
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr.inventar: 340
5.Zona: Dobrogea   
6.Autor: Aromâni grămusteni 
7.Datare: sec.XX ¼
8.Materiale: pânză ţesută, dantelă industrială, panglică  
9.Tehnică: ţesut în două iţe, cusut cu mâna şi la maşină, brodat
10.Descriere: este confecţionat dintr-o bucată dreptunghiulară de pânză de bumbac ţesut în 
casă, învărgată, încreţită pe una din laturi unde este fixată o bentiţă de prindere a piesei în jurul 
gâtului. Bentiţa este decorată cu motive geometrice brodate cu acul. Pe piepţi sunt dispuse pe 
verticală trei panglici industriale cu motive florale. 
11.Cromatică: alb, roşu, albastru
12.Dimensiuni: L: 34,5 cm; LA: 39 cm 
13.Funcţionalitate: piesă de port femeiască, aromâni grămusteni

PLANŞA NR.66 
1.Tip (denumire): PAFTA   
2.Denumire locală: PLOACÉ (BÂRNU DI ASIMÉ)  
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr.inventar: 2761
5.Zona: Dobrogea    
6.Autor: Atelier urban
7.Datare: sec.XIX 
8.Materiale: argint, email  
9.Tehnică: turnat, filigran, emailat
10.Descriere: Paftaua compusă din trei părţi este turnată dintr-un aliaj cu argint. Partea 
superioară realizată în tehnica filigarn prezintă motive florale ce au pe centru bumbi emailaţi 
cu verde. Partea inferioară este prevăzută cu inele şi cârlige de prindere.
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        11.Cromatică: argintiu, verde

12.Dimensiuni: L: 30 cm; LA: 15 cm
13.Funcţionalitate: piesă de podoabă, costum femeie aromâni

PLANŞA NR.67 
1.Tip (denumire): BRĂŢARĂ  
2.Denumire locală: BILIGICÂ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr.inventar: 2696
5.Zona: Dobrogea   
6.Autor: Atelier urban
7.Datare: sec.XIX 
8.Materiale: argint, aliaj  
9.Tehnică: ciocănit, perforat, asamblat, incizat, niello, gravat
10.Descriere: Brăţara este realizată din două bare metalice modelate prin ciocănire şi prevăzute 
la extremităţi cu două sau trei verigi a căror asamblare se face printr-o bară. Piesa este decorată 
cu motive fitomorfe tratate în tehnica niello. Marginile sunt marcate printr-un dublu chenar 
liniar. Două lănţişoare sunt acroşate pe una dintre marginile brăţării.
11.Cromatică: argintiu
12.Dimensiuni: D: 6,5 cm; L: 5 cm
13.Funcţionalitate: piesă de podoabă femeie aromâni 

PLANŞA NR.68 
1.Tip (denumire): BRĂŢARĂ  
2.Denumire locală: BILIGICÂ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa   
4.Nr. inventar: 2119
5.Zona: Dobrogea   
6.Autor: Atelier urban
7.Datare: sec.XIX
8.Materiale: argint, aliaj, email 
9.Tehnică: turnat, lipit, cizelat, emailat
10.Descriere: Piesa este formată din trei părţi lipite, două laterale - ornamentate identic - cu 
motive florale şi bumbi şi partea centrală cu motive geometrice şi florale tratate în tehnica niello.
11.Cromatică: argintiu, verde, albastru
12.Dimensiuni: D: 7 cm; LA: 3 cm
13.Funcţionalitate: piesă de podoabă femei aromâni

PLANŞA NR.69 
1.Tip (denumire): LANŢĂ DE CUSTURE 
2.Denumire locală: CHIÚSTECĂ 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa  
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        4.Nr.inventar: 10

5.Zona: Dobrogea   
6.Autor: Atelier urban
7.Datare: sec.XIX
8.Materiale: bronz, aramă, argint  
9.Tehnică: turnat, lipit, argintat
10.Descriere: Piesa este alcătuită din două grupaje a câte patru lanţuri intercalate la mijloc cu 
un medalion argintat pe o parte şi unul pe cealaltă, de care se fixează briceagul custura) şi sunt 
decorate cu motive florale şi antropomorfe. Piesa este puratată oblic pe piept de către bărbaţi.
11.Cromatica: argintiu
12.Dimensiuni: L: 81 cm   
13.Funcţionalitate: piesă de podoabă costum bărbat aromâni

PLANŞA NR.70 
1.Tip (denumire): INEL 
2.Denumire locală: NEL’U 
3.Deţinător: Muzeul de Artă Populară Constanţa  
4.Nr.inventar: 2210
5.Zona: Dobrogea   
6.Autor: Atelier urban
7.Datare: sec.XIX 
8.Materiale: argint, aliaj  
9.Tehnică: turnat, lipit, cizelat
10.Descriere: Piesa este formată din două părţi, inelarul ornamente identice florale şi cu bumbi, 
partea centrală având motive geometrice florale dispuse pe un bumb mai mare.
11.Cromatică: argintiu
12.Dimensiuni: D: 2 cm
13.Funcţionalitate: piesă de podoabă femei aromâni

PLANŞA NR.71
-1924, Peştera (Bulgaria), tinere, grămusteni bâtâcani în costum de bărbat.

PLANŞA NR.72
-1938, Balcic (Bulgaria), domnişoare: Carataş Anastasia, Carataş Chiraţa şi Carataş Tudora 
(verişoare), grămusteni bâtâcani, în costum de sărbătoare.

PLANŞA NR.73
-1939, Balcic (Bulgaria), Anastasia Carataş – mătuşă, cu Hristu Granzulea, Ghioghi Carataş, 
Maria Carataş – nepoţi, grămusteni bâtâcani.

PLANŞA NR.74
-1941, Ceamurlia de jos (jud. Tulcea), tinere – Joiţa şi Zoiţa Vîrza, Sia Carataş – grămusteni 
curtuveani în costum de sărbătoare.
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        PLANŞA NR.75

-1936, Giumaiaua (Bulgaria), Florica şi Nicolae Chiş (fraţi), Nicolae şi Sultana Naum (soţi), 
Florica Constantin (verişoară), grămusteni ğümâloţi  în costum de sărbătoare.

PLANŞA NR.76
-1937, Balcic, (Bulgaria), Costa Cîju şi Ora Pancă (veri), grămusteni bâtâčani în costum de 
sărbătoare.

PLANŞA NR.77
-1924, Peştera (Bulgaria), tineri grămusteni bâtâcani la horă în costum de sărbătoare.

PLANŞA NR.78
-1929, Peştera (Bulgaria), tineri căsătoriţi, grămusteni curtuveani.

PLANŞA NR.79
-1929, Peştera (Bulgaria), perechi de tineri căsătoriţi, grămusteni bâtâcani la horă în costum 
de sărbătoare.

PLANŞA NR.80
-1940, Balcic (Bulgaria), logodnici – Cîju Stere şi Uzun Chicaţa, grămusteni bâtâčani.

PLANŞA NR.81
-1929, Peştera (Bulgaria), familie grămusteni bâtâcani – Carataş Iori şi Maria, bătrâna (maia), 
copii căsătoriţi: fiu-Iancu şi soţia, fiica Taţa şi soţul, Costa Granzulea, fii şi fice necăsătorite 
- Tinca, Sia şi Vasile, nepoţi: Ghioghi, Hrista, Mitra, Coli.

PLANŞA NR.82
-1930, Peştera (Bulgaria), familia Iori şi Maria Carataş, grămusteni bâtâčani.

PLANŞA NR.83
-1929, Peştera (Bulgaria), familia Cîju Vasile şi Maria cu nepoţii, grămusteni bâtâčani.

PLANŞA NR.84
-1939, Ceamurlia de jos (jud.Tulcea), fraţii Mitcu’l şi Giogi Vîrza cu familiile, grămusteni 
curtuveani în costum de sărbătoare.

PLANŞA NR.85
-1930, Giumaiaua de jos (Bulgaria), familia Puşu, grămusteni gumâloţi, influenţă orăşenească 
în costum.

PLANŞA NR.86
-1933, Balcic (Bulgaria), bătrâni – Iori şi Maria Carataş, grămusteni bâtâčani.
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        PLANŞA NR.87

-1955, Râmnic de jos (jud. Constanţa), familia Câju Vasile şi Maria – bătrâni, fiu Costa şi Sia 
(noră), cumnate Sulta şi Bocea, nepoată Ora – grămusteni bâtâčani - fotografie de familie.

PLANŞA NR.88
-1936, Varna, familia Chiş, grămusteni - fotografie de familie.

PLANŞA NR.89
-1928, Avdele (Grecia), Spălatul şi clătitul lânei (larea si spilarea).

PLANŞA NR.90
-1927, Avdela (Grecia), Bătrână scarmână lâna (scarmină).

PLANŞA NR.91
-1927, Avdela (Grecia), Bătrână scarmănă lâna cu piepteni (keaptine).

PLANŞA NR.92
-1927, Avdela (Grecia), Bătrână deapănă şi face gheme(deapină).

PLANŞA NR.93
-1925, Veria (Grecia), Două bătrâne torcând - una la roată (cicăric) şi alta cu furca (furcâ).

PLANŞA NR.94
-1929, Curtova (Bulgaria), Femeie toarce caiere la roată (cicăric) şi alte scarmănă lână (tradze 
tu scamnu).

PLANŞA NR.95
-1927, Avdela (Grecia), Bătrână toarce la roată (cicăric).

PLANŞA NR.96
-1927, Munţii Albaniei, Fărşeroată torcând la roată.

PLANŞA NR.97
-1927, Avdela (Grecia), Urzirea (urdzarea).

PLANŞA NR.98
-1927, Avdela (Grecia), Urzirea – folosirea ghemelor în realizarea operaţiei.

PLANŞA NR.99
-1927, Avdela (Grecia), Femeie la războiul de ţesut (arăzboiu).
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        PLANŞA NR.100

-1927, Băiasa, piuă (băta’ne).

PLANŞA NR.101
-1927, Avdela (Grecia), Tineri îmbrăcaţi de sărbătoare (cu albile).

PLANŞA NR.102
-1927, M.Pind, Tinere fărşerote.

PLANŞA NR.103
-1927, M.Pind, Tânără fărşerotă.

PLANŞA NR.104
 -1931, Pleasa (Albania), Costum popular evoluat, păstrează ciuparea pe frunte şi şilivar la 
cingătoare.

PLANŞA NR.105
-1929, Curtova (Bulgaria), Grămusteani.

PLANŞA NR.106
 -1929, Curtova (Bulgaria), Bătrână grămusteană cu sarică.

PLANŞA NR.107
 -1929, Korcea (Albania), Fărşeroţi în costum de sărbătoare (albile).

PLANŞA NR.108
-1927, Perivole, Port bătrânesc cu ţipune şi cunduş.

PLANŞA NR.109
-1927, Bătrână cu surică.

PLANŞA NR.110
-1927, Bătrân cu sarică.

PLANŞA NR.111
 -1930, Peştera (Bulgaria), Pregătire de drum, obiectele aşezate în baloturi şi saci mari (hârari), 
ustensile de industrie casnică textilă şi obiecte de uz gospodăresc – grămusteni.

PLANŞA NR.112
-1930, Peştera (Bulgaria) - Pentru popas îşi întindeau corturile pentru adăpost (tendă).
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        Imaginile pentru planşele 71-88 sunt preluate din fotografii vechi oferite nouă de către familii 

de aromâni, parte din propria-mi familie.
Imaginile pentru planşele nr. 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100 sunt preluate din Tache 
Papahagi, Images d’etnographie roumaine, 1928 iar pentru planşele nr. 91 şi 94 şi 101-112 din 
Tache Papahagi, Dicţionarul dialectului aromân, Bucureşti, 1974.
Pentru planşele nr. 101-112 - imaginile sunt preluate din Tache Papahagi, Dicţionarul 
dialectului aromân, Bucureşti, 1974.
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