


 Aromânii (numiți în România și "'români macedoneni"', macedoromâni, macedoneni 
latini, macedono-vlahi sau, mai popular, machedoni) sunt o ramură a latinității răsăritene, 
alături de dacoromani, meglenoromani și istroromani. În Grecia, chiar dacă li se 
spune vlahi (români), în mediul academic oficial se consideră pe nedrept "greci antici" sau 
"greci antici latinizați". Numărul lor este greu de estimat, fiindcă există numeroase căsătorii 
mixte și fiindcă mulți aromâni nu mai vorbesc limba aromână, astfel că estimațiile variază de la 
100.000 până la 250.000. Limba lor este asemănătoare limbii române, fiind derivată din latină, 
și variază ca dialecte.

 Originea aromânilor este disputată, dar un punct de acord între toți istoricii, etnologii, 
lingviștii și filologii este că ei descind, ca și dacoromânii meglenoromânii și istroromânii, 
din protoromâni. Matilda Caragiu Marioțeanu a formulat următoarea definiție: Aromânii 
sunt dintotdeauna sud-dunăreni. Ei sunt continuatorii populațiilor sud-est-europene 
romanizate (traci, iliri, greci, macedoneni) sau colonizate de romani.



 Limba maternă a aromânilor este limba aromână. După unii lingviști, limba aromână este 
o limbă aparte din grupul limbilor romanice, subgrupul limbilor romanice de est, alături 
de limbile română, meglenoromână și istroromână. Alți lingviști o consideră ca fiind un 
dialect al limbii române, împreună cu dialectele dacoromân, meglenoromân și 
istroromân. Matilda Caragiu Marioțeanu, academician de origine aromână, crede că
aromâna este un dialect al protoromânei, adică al moștenirii comune latine răsăritene și 
nu al limbii daco-române și de asemenea că cele doua limbi romanice din nord și din 
sud sunt limbi funcționale și trebuie tratate ca atare.

 În prezent, sunt recunoscuți oficial ca minoritate în Macedonia. Ziua de 23 mai este 
sărbătorită ca ziua națională a aromânilor și meglenoromânilor cetățeni ai Macedoniei; 
ceilalți se întâlnesc în fiecare an în ziua de 15 august la Samarina (Grecia), dar există și 
alte festivaluri, întâlniri și comemorări. Simbolul în care o parte din Comunitatea 
Aromână din România se recunoaște este « Soarele de la Vergina ».



 Majoritatea aromânilor din România se consideră "Români din sudul Dunării", ca și Dobrogenii: 
potrivit unei ample anchete efectuate de profesorul german Thede Kahl în anul 1998, în satele 
din Dobrogea, 70-75% dintre locuitorii aromâni nu se consideră sau nu vor să fie considerați 
minoritate etnică.

 Astfel, un segment al aromânilor, provenit mai ales din grămuștenii bulgari (foști locuitori ai 
comunelor din jurul Giumaiei, actualul Blagoevgrad, din vecinătatea Sofiei, emigrat în România în 
valuri succesive după 1926) și vorbitor al unei variante de aromână arhaică, au înaintat autorităților 
din București petiții în care au cerut recunoașterea statutului de minoritate etnică (pe lângă celelalte 
19 minorități etnice deja recunoscute în România). La sosirea lor în România, acești grămușteni au fost 
colonizați ca "macedoni", iar cetățenia regatului România le-a fost acordată abia după un deceniu.

 Încă din evul mediu, datorită distrugerii orașelor lor de către Turci, așa cum a fost 
cazul Moscopole, foarte mulți aromâni au părăsit pământurile strămoșești din Balcani 
pentru a se stabili în Austro-Ungaria și în Principatele Române.

 Aromânii sunt concentrați, în prezent, în țări precum Grecia, în Albania, în Bulgaria, în Republica 
Macedonia, Serbia sau România, cei din țara noastră descriindu-se drept români din sudul 
Dunării. Această răspândire pe teritoriul mai multor țări ne arată caracterul nomad al 
comunității de aromâni. Totuși, dacă, în percepția multora, a fi nomad presupune și preluarea 
obiceiurilor noului loc, identitatea proprie stingându-se încet, aromânii se rup de această
preconcepție.



 În Balcanii de Vest, aromânii numiți aici vlahi sau caravlahi sau morlaci (adică vlahii de nord) au 
avut o perioadă de avânt economic în evul mediu când au participat la conducerea principatului 
Hum (Zachlumia) și la principatul Zeta. Ei vorbeau o limbă asemănătoare cu limba română dar 
urmașii lor vorbesc o limbă slavă. După unii autori, majoritatea sârbilor din Republica Srpska din 
actuala Bosnie sunt de origine vlahă, la fel ca majoritatea populației 
din Bosnia și Herțegovina. Aromânii au lăsat în urma lor numeroase necropole decorate artistic 
(stecci) atât la munte, în păduri dar și la șesuri în aproape toate statele din fosta Iugoslavie. Unele 
sunt protejate de UNESCO. Din folclorul lor a rămas cunoscuta baladă a morlacilor islamizați 
(Hasanaginica), culeasă de Alberto Fortis.

 Multe dintre ajutoarele lui Tudor Vladimirescu, în cadrul revoluției din 1821, au fost 
aromâni: Farmache, Iordache, Olimpiotul, ca și comandantul arnăuților, serdarul Diamandi 
Giuvara

 La Viena și Budapesta, aromânii aceleiași perioade au dat generații de mari bancheri și industriași 
ca: Sina, Dumba, Darvari, Belu, Mocioni (Mocsony).



1.Cipani:

 Bijduveani

 Lapuveani

 Farsilotsa
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2.Medlenoromani





 Tradiţiile şi obiceiurile sunt un ansamblu de concepţii, de datini şi credinţe care se statornicesc 
istoriceşte în cadrul unor grupuri sociale sau naţionale şi care se transmit prin viu grai din generaţie 
în generaţie constituind pentru fiecare grup social trăsătura lui specifică. Obiceiurile străvechi au 
încărcături valorice şi semnificaţii profunde privind viaţa omului, a relaţiilor lui cu natura şi lumea 
înconjurătoare şi diverse aspecte ale rânduielii ei.

1. NUNTA

Tradiţional este peţitul. Peţitorul, al cărui demers era încununat de succes primeşte în dar o 
pereche de pantofi. După ce ambele familii s-au pus de acord are loc logodna mica (semnlu njicu, 
bâşearea). Astfel părintele flăcăului se duce la casa fetei împreună cu peţitorul şi cu băiatul unde 
beau ţuica şi fata sărută mâna viitorului socru iar acesta îi dă un ban. Din acel moment fata era 
logodită. În perioada următoare se stabilesc, data logodnei şi data nunţii. Familiile şi rudele se 
pregătesc pentru acest eveniment. La logodnă (isozmâta) în casa fetei vin încă o dată la peţit dar 
în număr mai mare cu cadouri şi cu "semnulu", un ban de aur sau o bijuterie cusută pe un batic alb 
sau roşu împăturit în patru. Numărul persoanelor care vin din partea flăcaului trebuie să fie fără
soţ. Se bea ţuică cu braţele încrucişate după care tatăl băiatului îi dă tatălui fetei semnul cu care se 
pecetluieşte voinţa tinerilor de a fi împreună şi din acel moment sunt cuscri şi fac parte din familia 
lărgită a celor doi tineri. Urmează petrecerea.La toate aceste evenimente se cântă anumite 
cântece specifice.



După logodnă se obişnuieşte ca la ambele familii rudele şi apropiaţii să meargă 
acasă să-i felicite „pi urari”. Cu ocazia sărbătorilor religioase dinaintea datei nunţii, 
rudele apropiate ale băiatului obişnuiesc să meargă în vizită la ,,isusita,, pentru a se 
cunoaşte. Cu această ocazie logodnica primeşte cadouri şi multe dulciuri în semn 
de bucurie.

La nuntă ambele familii îşi pregătesc evenimentul. La fată acasă se 
aranjează zestrea şi vineri seara rudele sunt aşteptate . Soacra , cu o 
duminică înainte de nuntă, invită "suratele" domnişoarele de onoare la 
nuntă cu un măr roşu în care a înfipt o monedă. Suratele sunt rude 
apropiate ale miresei şi sunt în număr impar. Sâmbătă seara la casa 
mirelui se desfăşoară obiceiurile. Suratele "aprnidu aluatlu" timp în care 
se cântă şi după care toţi participanţii aruncă un ban în vasul cu făină. 
Banii se împart între surate. Urmează ca furtaţii, sau cavalerii de onoare, 
să bărbierească. mirele. În acest timp se cântă după care în prosop se pun 
bani de la participanţii la eveniment. Soacra mare are pregătită pânza 
albă frumos împodobită şi un băţ cu semnul crucii în vârf. Naşul mare 
coase hlambura după care pune trei mere în vârful ei. Din acel moment 
naşul conduce nunta. Se cântă anumite cântece specifice. Naşul este adus 
la casa mirelui cu alai condus de mire, de cavalerii de onoare şi muzică. 
Urmează masa şi petrecerea



 Duminică dimineaţa se pregăteşte alaiul ce merge acasă la mireasă pentru a fi adusă la casa 
mirelui. Se aduce naşul cu alai şi muzică şi se porneşte spre casa miresei. Cuscrii , ajunşi la 
mireasă sunt întâmpinaţi de mireasă şi unul câte unul sunt poftiţi în casă şi ea sărută mâna 
persoanelor în varstă şi primeşte un ban. Mirele şi cavalerii de onoare sunt aşezaţi separat, la o 
masă aproape de intrare. La acea masă sunt aşezate un colac cu o bucată de carne crudă
„pâltare”, orez dulce cu stafide, multe dulciuri şi „plâţinta yrambolui”, o plăcintă făcută special 
pentru mire. Mirelui şi cavalerilor de onoare soacra mare le pune câte o lingură de metal la 
piept lângă floare. În tot acest timp la masa unde stau socrii şi naşii se cântă.

 După aceea, soacra mică aşează la masa lor o sticlă de tărie frumos împodobită cu flori şi funde 
lângă o altă sticlă de tărie la fel de frumos împodobită adusă de soacra mare. Din ele se toarnă în 
două ceşti noi, se face schimb de băutură şi se bea din aceste ceşti de către cei doi socri cu 
braţele încrucişate. Înainte, fiecare se orientează spre răsărit şi face semnul crucii. După aceea 
socrul mare scoate „arâvoana” care este tot un ban sau o bijuterie din metale preţioase cusute 
pe un batic împăturit în patru. Acesta este primit de tatăl fetei, se atinge uşor de bărbie şi de 
frunte, acelaşi gest este făcut de încă câteva persoane după care soacra mică îl preia şi de obicei 
îl pune miresei la gât. După servirea mesei, mireasa este adusă aşezată lângă mire şi se porneşte 
hora.



 Dar naşul poate avea o surpriză. Se obişnuieşte ca un copil dintre rudele miresei să fure hlambura 
şi să o ascundă. Nunta fără hlambură nu se poate, de aceea naşul o cere plătind în schimbul ei o 
sumăde bani negociată . Cuscrii au venit pregătiţi să ia şi zestrea. Socrul mare trebuie să-l plătească
pe un băieţel care, în mod simbolic se opune. Se face o horă mare şi mireasa joacă în frunte urmată
de familie şi rudele apropiate. După aceea intră în scenă naşul şi cuscrii împreună cu rudele 
miresei şi hora mai continuă câteva ture.

 După aceea mireasa este dusă în casă şi pe o anflucată albă stă în picioare la fel şi mirele care este 
însoţit tot timpul de doi cavaleri de onoare. Are loc „hirtusearea”, este un moment emoţionant 
pentru familia miresei, pe rând părinţii şi rudele apropiate îşi iau rămas bun de la mireasă şi o 
încredinţează mirelui. Soacra mare şi mătuşile fac cadouri ginerelui, de obicei un prosop. Se cântă
cântece de rămas bun. Când iese din casa părintească mireasa îşi face crucea de trei ori cu faţa 
către răsărit, este însoţită de două persoane tinere, fraţi, veri şi soacra le aşează pe umeri celor doi 
un cadou. Cu piciorul drept mireasa păşeşte afară din casă. Mireasa este dusă lângă mire, care este 
pregătit de plecare.

 Soacra mică are grijă să verse apă înaintea miresei şi după, pe drumul ce-l străbate până la ieşirea 
din curtea părintească. Acesta constituie un ritual de purificare a noului drum pe care păşeşte 
mireasa în viaţă alături de mire. Se obişnuieşte ca un grup de tineri să ţină calea mirelui. El plăteşte 
şi pot pleca la biserică pentru cununia religioasă. Mireasa este dusă la casa mirelui şi este aşteptată
cu multă dragoste. Se aşterne peste prag o ţesătură de lână albă. La intrare primii care ajung la 
casa mirelui iau din colacul pregătit dinainte, peste care este un caer de lână albă din care rupe 
câte puţin şi se pune la ureche.





 Primul lucru pe care îl face mireasa, când intră în curtea mirelui este de a săruta un băieţel. După
aceea aruncă peste cap,un măr roşu în care este înfipt un ban, cine-l prinde îl taie felii şi îl împarte 
celor din jur. În pragul casei stă soacra mare care este pregătită să primească mirii. Ea trebuie să
aibă pe cap ceva alb, are pregătită puţină untură, două pâini, o cană cu apă şi un prosop mare alb. 
Mireasa după ce face semnul crucii de trei ori, face şi semnul crucii cu untură pe tocul uşii. Cele 
două pâini i le pune soacra la fiecare subţioară, îi dă cana de apă în mână dreaptă şi îi cupride pe 
cei doi miri cu prosopul şi-i trage în acelaşi timp pe amândoi peste prag , păşind cu dreptul. În casa 
mirelui mireasa este însoţită tot timpul de o mătuşă care are cu ea dulciuri. Acestea mireasa le 
oferă mătuşilor mirelui. Petrecerea ce urmează este începută de naş şi toţi participanţii cântă şi 
dansează până în zori.

 Luni dimineaţa mireasa le toarnă celor din casă apă să se spele pe faţă. Se pregătesc pentru vizita 
naşilor şi a buygeadzilor (rudele miresei). Naşul şi cavalerii de onoare aduc dulciuri şi se servesc 
celor prezenţi. Se pune masa şi se petrece. Spre seară se duce mireasa la râu. Are loc un ritual de 
purificare de această dată facut de cei doi tineri căsătoriţi. Mirele umple o cană de apă dintr-o 
găleată şi o dă miresei şi ea o varsă. Se procedează aşa de trei ori, după aceea mireasa umple cana 
tot de trei ori şi o dă mirelui pentru a o vărsa. În jurul lor sunt cei apropiaţi şi unii încearcă să-l 
stropească pe mire cu apă din găleată.



 Nunta se termină după ce naşul descoase hlambura, pânza o predă soacrei mari iar cele trei mere 
de pe hlambură sunt tăiate şi împărţite celor prezenţi. Din coada hlamburei se taie din partea 
inferioară două bucăţi mici de către mire. Cu cea rămasă el simulează că o loveşte pe 
mireasă,astfel încearcă să-i fie recunoscută autoritatea. Bucata rămasă se păstrează în casă. Pe 
vremuri se folosea ca furcă de tors lâna. Nunta se termină cu o bucurie şi o împlinire deosebită, 
tinerii căsătoriţi pornesc împreună în viaţă pe acelaşi drum.





 „Nuntă fără flambură nu există!” zic bătrânii armâni și aproape că nu e cineva, cât de mic, să
nu știe asta.
Dintotdeauna, flambura a fost pentru aromâni unul dintre acele simboluri prin care s-au 
simțit, s-au identificat a fi armâni. Fără un stat al lor, fără toate acele mărci de reprezentare 
ale unui popor care și-a dezvoltat un stat al lui, aromânilor le-a rămas moștenire memoria 
istoriei trăite. În cadrul acestei memorii, ce a rămas până azi vie și încă se dezvoltă, flambura 
își are locul ei bine definit.

 Aici incepe un adevarat ritual: Se ia un bat de lemn sub forma de cruce si trei mere rosii. 
Soacra mare are pregatit un material din matase alba. In acest timp se interpreteaza cantece 
traditionale. Nasul coase bucata de material pe lemn cu ata rosie, cavalerii de onoare tin 
steagul din toate partile si se pun bani care urmeaza sa fie impartiti intre ei. Mirele cu 
tineretul se duc cu un pepene rosu la nunta miresei si danseaza cu el in hora. Rudele 
miresei il scot pe ginere in cap, obicei ce este urmat iar de darea de bani.



Portul constituie şi un semn de identitate 
etnică, contribuind deci la existenţa unui limbaj 
al formelor, decorului şi gusturilor, limbaj 
necesar într-un conglomerat etnic cum era 
complexa lume a Balcanilor. Îmbinare perfectă 
între rafinament, eleganţă, sobrietate şi spirit 
practic, acesta este portul armânesc. Costumul 
se înscrie în categoria fenomenelor plastice 
"majore" el este perceput şi se defineşte în 
aceiaşi termeni ca şi acestea - adică apreciind 
forma şi culoarea , deci cu instrumentele şi 
vocabularul istoriei artei.
Portul constă în suprapunerea unei întregi 

serii de piese, de lungimi diferite, peste 

cămaşa albă lungă până la genunchi sau până
aproape de gleznă.
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 furculita= bunela                                                          viata= bana

 prosop=barbuta                                                            patura=anflucata 

 perdea=pirde

 frumoasa=imsheata

 masina=aftuchina

 pistol=tufechii

 scaun=stol

 para=gortsu

 pieptan=cheaptin

 oglinda=ilii

 Te iubesc= ti voi
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