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Costumul aromânilor din estul Macedoniei. 
Conceptul de baz  care a ghidat ideea de 
documentare a costumelor populare ale 

aromânilor din estul Macedoniei 

Vangja Dimitrijeva-Kuzmanoska, 
Marina Dimitrijeva, 

Universitatea ,,Goce Delcev“ tip, Macedonia 

Acest  lucrare este dedicat  aromânilor din estul 
Macedoniei, un popor insuficient cercetat din toat  Macedonia, 
sub aspectul culturii tradi ionale i a folclorului. Dintre cei mai 
cunoscu i autori care au cercetat aceast  tradi ie i cultur  
amintim aici pe G. Weingand1 i Pericle N. Papahagi2, care au 
m rturisit, în scrierile lor, despre existen a acestui popor în 
Macedonia. Cercetarea pe care am realizat-o în partea de est 
a rii vine s  îmbog easc  i s  completeze, cu date necunoscute 
pân  în prezent, arhiva i istoria aromânilor în general, ea 
umplând anumite goluri din folclorul curent.  

Costumele populare ale aromânilor din estul Macedoniei 
prezentate aici con in date de secven  ce pot fi utilizate pentru 
analize curente i viitoare de c tre etnologi i sociologi, precum i 
de c tre alte categorii de cercet tori. Aceste date le vor permite 
s  î i formeze o opinie cu privire la prezen a aromânilor i  
a modului de creare a propriilor lor costume în Macedonia de Est. 

1 G. Weingand, Die Aromunen. Ethnographisch-philologisch-historische Untersuchungen, 
Leipyig, 1894. 
2 Perichle N. Papahagi, Megleno-Românii, Studiu Etnografico-Filologic, Bucure ti, 1902. 
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Via a aromânilor din regiunea Macedonia de Est, în com-
para ie cu alte regiuni, este una specific , ea aratând cum tradi ia 
lor nomad  în anumite perioade s-a modificat. Via a nomad  pe 
care au tr it-o timp de secole a fost înlocuit  cu stilul de viat  
sta ionar, îmbr i ând agricultura, iar mai târziu acceptând i alte 
activit i, oferindu-le prin ele existenta vie ii. 

Aceste procese complexe de via  au contribuit la apari ia 
unui ir de schimb ri care au afectat, în diferite moduri, aspecte 
din toate sferele vie ii de zi cu zi ale aromânilor din Macedonia 
de Est. 

Crea ia popular  tradi ional  dezv luie în ce m sura este 
p strat  structura tradi ional  în crearea costumului popular 
i, prin descoperirea caracteristicilor tradi ionale, este exprimat   

tendin a spre crearea acestor costume specifice i adaptarea 
acestora la spa iul i timpul în care ei în i i au tr it. 

În lucrarea sa, Aromâni din localitatea Ovce Pole (C mp de 
oaie)3, J. Trifunoski4 relev  faptul c  aromânii au posedat carac-
teristici specifice nomazilor. Ei au venit cândva de la Gramos, 
Albania de Sud, iar în secolul al XVIII-lea au migrat în Macedonia 
de Est. Se presupune c  acest grup de aromâni-nomazi a fost 
format de patruzeci de familii care au fugit, sub comanda unuia 
dintre ei, cunoscut sub numele de „Papuci Ro ii“ (Papu i Aro ii), 
din cauza abuzurilor lui Tepedelen Ali pa a (1741-1822), valiu de 
Rumelia i pa  de Ioannina (Grecia)5. 

În ora ul tip din Macedonia i în toate satele din jur 
locuiau multe familii de aromâni. Unul dintre acestea a fost i 
satul Sofilari, în care au tr it multe familii de aromâni, el fiind 
cunoscut ca sat al aromânilor cel pu in pân  în anii 1948-1950. 

                                                            
3 „C mp de oaie“; traducere de Vangja Dimitrijeva- Kuzmanoska. 
4 . ,    ,  , I, , 
1959. 
5 În 1804, acesta s-a r sculat împotriva Por ii Otomane i a instituit o st pânire proprie 
în Albania i Epir; vezi Robert Mantran, „Începuturile ‹‹Chestiunii Orientului›› 
(1774-1839)“, în Istoria Imperiului Otoman, coord. R. Mantran, Bucure ti, 2001, p. 366. 
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originale care definesc cultura aromânilor din Macedonia de Est 
i nu numai. Ele se pot folosi ca inspira ie la crearea de noi 

colec ii pentru diverse evenimente.  
Suntem încântate s  observ m c  prin cercet rile noastre 

am constatat c  tradi ia popular  a aromânilor, nu numai în 
Macedonia, dar de asemenea în Grecia, Albania i România – este 
în via  cu toate elementele sale definitorii. 
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