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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“ ktip, Macedonia

Acest© lucrare este dedicat© aromânilor din estul
Macedoniei, un popor insuficient cercetat din toat© Macedonia,
sub aspectul culturii tradiôionale ói a folclorului. Dintre cei mai
cunoscuôi autori care au cercetat aceast© tradiôie ói cultur©
amintim aici pe G. Weingand1 ói Pericle N. Papahagi2, care au
m©rturisit, în scrierile lor, despre existenôa acestui popor în
Macedonia. Cercetarea pe care am realizat-o în partea de est
a ô©rii vine s© îmbog©ôeasc© ói s© completeze, cu date necunoscute
pân© în prezent, arhiva ói istoria aromânilor în general, ea
umplând anumite goluri din folclorul curent.
Costumele populare ale aromânilor din estul Macedoniei
prezentate aici conôin date de secvenô© ce pot fi utilizate pentru
analize curente ói viitoare de c©tre etnologi ói sociologi, precum ói
de c©tre alte categorii de cercet©tori. Aceste date le vor permite
s© îói formeze o opinie cu privire la prezenôa aromânilor ói
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, Bucureóti, 1902.
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Viaôa aromânilor din regiunea Macedonia de Est, în comparaôie cu alte regiuni, este una specific©, ea aratând cum tradiôia
lor nomad© în anumite perioade s-a modificat. Viaôa nomad© pe
care au tr©it-o timp de secole a fost înlocuit© cu stilul de viat©
staôionar, îmbr©ôióând agricultura, iar mai târziu acceptând ói alte
activit©ôi, oferindu-le prin ele existenta vieôii.
Aceste procese complexe de viaô© au contribuit la apariôia
unui óir de schimb©ri care au afectat, în diferite moduri, aspecte
din toate sferele vieôii de zi cu zi ale aromânilor din Macedonia
de Est.
Creaôia popular© tradiôional© dezv©luie în ce m©sura este
p©strat© structura tradiôional© în crearea costumului popular
ói, prin descoperirea caracteristicilor tradiôionale, este exprimat©
tendinôa spre crearea acestor costume specifice ói adaptarea
acestora la spaôiul ói timpul în care ei înóiói au tr©it.
În lucrarea sa, Aromâni din localitatea Ovce Pole (C©mp de
oaie)3, J. Trifunoski4 relev© faptul c© aromânii au posedat caracteristici 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 Roóii“ (Papuôi Aroóii),
din cauza abuzurilor lui Tepedelen ɊAli paóa (1741-1822), valiu de
Rumelia ói paó© de Ioannina (Grecia)5.
În oraóul ktip din Macedonia ói în toate satele din jur
locuiau multe familii de aromâni. Unul dintre acestea a fost ói
satul Sofilari, în care au tr©it multe familii de aromâni, el fiind
cunoscut ca sat al aromânilor cel puôin pân© în anii 1948-1950.
„C©mp de oaie“; traducere de Vangja Dimitrijeva- Kuzmanoska.
ʩ. ʊ˕ˆ˟˙ˑ˓˖ˊˆ, ʔˆˑˢʲ˕ˆ ˙ ʅʵˣʺ˔˓˵˖ˊ˓˴ ˊ˓˘ˏˆˑˆ, ɯ˘ˑ˓ˏ˓˦ˊˆ ˔˕ʺʶˏʺʹ, I, ɩʺ˓ʶ˕ʲʹ,
1959.
5 În 1804, acesta s-a r©sculat împotriva Porôii Otomane ói a instituit o st©pânire proprie
în Albania ói Epir; vezi Robert Mantran, „Începuturile ‹‹Chestiunii Orientului››
(1774-1839)“, în Istoria Imperiului Otoman, coord. R. Mantran, Bucureóti, 2001, p. 366.
3
4
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Una dintre familiile acestui ssat a fost familia
a Guôanilor.
În aceast©
a
lucrare o s© prezent©m câteva costume tradiôionale
care au aparôinut lu
ui Vanghea ói Vaangheli Guôani ói
ó pe care le
m ói ast©zi ca exeemple de referin
nô© pentru a expllica, sub mai
avem
multe aspecte, istoriia ói viaôa pe carre au tr©it-o ei în
n Macedonia
E 6.
de Est

Costum de fem
meie tân©r©

Costum de fetiô©

Aceste porturii ale aromânilorr sunt din Maced
donia de Est
ói ap
parôin familiei Guôani
G
din satul S
Sofilari, aflat în apropiere
a
de
oraóóul ktip, ói au fost f©cute de Vanghea Sterjo
ova Guôani.
Van
ngja Dimitrijeva-Kuzm
manoska ói Marina D
Dimitrijeva-Mastev sunt nepoatele lui
Vangh
hea ói Vanghel Sterjo
ov Guôani, fiicele lui Kiraôa. Colecôia de haine
h
prezentat©,
fragm
mentar, în aceast© luccrare, este o moótenirre de la bunici, care a fost lasat© de
bunicca Vanghea, în primu
ul rând fiicelor ei, Kiraôa ói Piha, ói, în preezent, nepoatelor
Vangjja ói Marina. Colecôia
a conôine aproape 100 de piese de costumee ói alte piese de
textilee care sunt facute în faamilia Guôani.
6
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Costtumul de fat© tân
n©r© este al fiiceii ei mai mari, Kirraôa Sterjova
Guôa
ani ói costumul de copil a fostt al fiicei ei maai mici, Piha
Sterjjova Guôani.
f
tân©r© co
onôine o c©maó© de pânz© de
Costumul de femeie
bum
mbac f©cut© în caas©, o rochie de bumbac care este c©ptuóit©,
pe to
oat© lungimea, cu
c înc© o foaie dee bumbac ói estee decorat© pe
toat©
© lungimea cu beenzi ornamentalee colorate. Peste rochie are o
poall© de lân©, care este
e
lucrat© man
nual, ôesut© în diiferite culori.
Pe cap
c se purta un batic,
b
f©cut din p
pânz© de bumbac ói ornat cu
benz
zi decorative, iaar pe gât purtau
u o pies© numit© ,,pieptar“
(chieeptar), care ascun
ndea r©scroiala c©©maóii ói era f©cu
ut din pânz©
de bumbac
b
de culoarre alb©, decorat©© în partea de suss cu m©rgele
ói, pentru
p
a se lega dup© gât, aveaa o band© de catifea care se
înch
hidea cu nasturi.

Pe talie, arom
mâncele purtau u
un cordon realizzat din lân©,
g©ita
ane, fir metalic, material industrial sau lân© prelucrat©
p
în
gosp
pod©rie, dat© la piu©,
p
ôesut© în paatru iôe, croit©, t©©iat©, cusut©,
brod
dat© cu acul, aplicat©
a
cu g©itaane cu motive geometrice,
amp
plasate pe toat© suprafaôa pieseii, g©itane aplicatte. Piesa era
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dubllat© cu material industrial,
i
decoraat cu paftale mettalice (bronz,
argin
nt sau chiar auritte), care se închid
deau, în faô©, cu un
u cârlig.

vîrsta de 5-6 anii, este foarte
Costumul de copii, pân© în v
simp
plu conôinând numai
n
o rochie de bumbac ói o poal© care
este f©cut© tot din bumbac.
b
Dup© v
vârsta de 6 ani, copiii
c
purtau
costu
ume tradiôionaale care conôineau toate arrticolele de
îmbrr©c©minte: c©maóó©, hain© scurt© ((libade, c©p©chi) piesa care se
îmbrrac© peste c©maóó©, din lân© ôesu
ut© în patru iôe, dat©
d
la piu©,
croitt©, încheiat© cu acul
a
ói ornat© cu fir metalic. Este vorba de un
tip de
d hain© scurt© pân©
p
în talie, cro
oit© dintr-o foaie pentru faô©,
împ©
©rôit© în dou©, o foaie pentru sp
pate ói alte dou
u© foi pentru
mân
neci. Decorul estte geometric reallizat prin aplicaôii succesive
de g©itane
g
policrom
me ói fireturi la p
piepôi, poale ói manóete, iar
crom
matica: albastru închis, roóu, n
negru, bleu, galben, auriu,
argin
ntiu7. Rochia estee realizat© din lân
n©, ôesut© în patrru iôe, dat© la
piu©
©, croit©, încheiatt©, aplicat© cu g©itane. korôul (poal© din lân©)
este realizat din lân©©, bumbac, dantell©, urzit, b©tut, ôeesut în patru
t
croóetat, îm
mpletit, cu aplicaôii. Aceast©
iôe, ales peste fire, tivit,
ntr-o foaie se ffixeaz© cu baieere în talie.
pies©, alc©tuit© din
ap ói o alta,
Costtumul mai conôiine o eóarf© caree se purta pe ca
deco
orativ©, care se pu
urta pe umeri.
7

Paulla Popopiu, Aromânii, Catalog colecôie, Craiov
va, 2009, p. 133.
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În picioare, arromâncele purtaau ciorapi (pârpoodz chindisiô)
din fir
f de lân©, tors, tricotat
t
cu andrelle, încheiat ói festtonat cu acul
ói orrnaôi cu fir metaliic. Cele dou© piesse (pereche) de ciorapi
c
aveau
motiive geometrice dispuse
d
în v©rgi o
orizontale pe toaat© lungimea,
alterrnând linii drepte cu puncte ói zigzag-uri. În partea
p
superioarr© se strâng cu un
u ónur – „cioar©“, în gama crom
matic©: roóu,
gren
na, roz, albastru, negru,
n
verde, maaron.

Costumul traadiôional al arom
mânilor este unu
ul dintre cele
mai importante elemente de p©strrare a tradiôiei lor, el fiind
nda trecutului. Costumele
C
vechii pot inspira în multe feluri
oglin
noi creaôii.
c
Fiecare om
m care îói ótie sufficient de mult prropria istorie
poatte, cu uóurinô©, adapta în so
ocietatea moderrn© creaôiile
trecu
utului.
ndic© faptul c© evenimentele din
d trecut îói
Acest lucru in
fac simôit©
s
prezenôa în conótiinôa co
ontemporan©, av
vând ca scop
univ
versalitatea unei st©ri umane, d
deoarece r©d©cin
nile lor dau
posibilitatea de a-óii p©stra propriaa identitate prin
n toate noile
creaôii ce vor conturaa cadrul unei cultturi naôionale.
Crearea unor noi
n modele ce le recunosc pe celee tradiôionale
vie în sine ca su
urs© de inspiraôie inepuizabil© a unui popor
reînv
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a c©ru
ui creativitate a dezvoltat o
naôiun
ne care a d©inu
uit timp de
secole.
Costumul trad
diôional al
donia de Est
aromâânilor din Maced
a consstituit o surs© de
d inspiraôie
pentru
u crearea de ôinu
ute noi, pentru m
mai multe activit©ôi culturale
ale a românilor desf©óurate în
donia ói afara ei, mai cu
Maced
seam©© în România ói
ó Serbia, în
vedereea promov©rii culturii ói
tradiôiilor armâneóti.
Costumul de dam© prezentatt în partea stâng©
s
este
inspiraat din costumul tradiôional
arom
mân din Macedo
onia de Est ói a fost realizat în anul
a
2006, el
fiind
d purtat de Tanjja Nikolova din
n Kumanovo la festivalul
f
de
cânttec aromân Fantan
na di malma care a avut loc în capiitala Skopje.
În afara fam
miliei aromâne, obiceiurile ói tradiôiile
t
se
p©streaz© ói de c©trre multe asociaôiii culturale ói arrtistice, care,
prin
n cântec ói costu
um, ôin vie aceeast© cultur©, av
vând un rol
impo
ortant în perpetu
uarea ei.
Activitatea ói angajarea femeiilor în producôia de îmbr©c©minte tradiôional©© din trecut pân
n© ast©zi, la niveel industrial,
nomic ói social al
a femeii, în
a prrovocat schimb©ri în statul econ
rapo
ortul femeie-b©rb
bat ói în multee altele. Cu to
oate acestea,
influ
uenôa vechii cultu
uri în familie co
ontinu© s© apar©© într-o serie
de aspecte ale vieôii de
d familie.
Putem concluzziona, aóadar, prrin a spune c© ellementele de
matrrice, deói unele au suferit anum
mite modific©ri, sunt salvate
pân©
© în prezent ói se
s pot folosi în d
diferite ocazii caa ói costume
393

originale care definesc cultura aromânilor din Macedonia de Est
ói nu numai. Ele se pot folosi ca inspiraôie la crearea de noi
colecôii pentru diverse evenimente.
Suntem încântate s© observ©m c© prin cercet©rile noastre
am constatat c© tradiôia popular© a aromânilor, nu numai în
Macedonia, dar de asemenea în Grecia, Albania ói România – este
în viaô© cu toate elementele sale definitorii.
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