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98 puncte din reţeaua ALE : România (77), R. Moldova (14), Ucraina (6), Serbia (1), la
care se adaugă:

dialectul dacoromân – 20 puncte noi pentru cercetări de teren : România:
Jdioara (Banat), Vad (Crişana), Fereşti (Maramureş), Daneş, Poiana Sibiului (Transilvania),
Suceviţa, Nistoreşti (Moldova), Zimnicea, Dor Mărunt, Cochirleni, Segarcea (Muntenia
[+Oltenia, Dobrogea]); Ungaria: Ghiula; Bulgaria: Cercoviţa, Ostrov, Gomutarţi,
Topoloveţ, Gâmzova; Serbia: Bukovska, Slatina, Satu Nou (Banatsko Novo Selo)

dialectele româneşti sud-dunărene – 22 puncte noi pentru cercetări de teren :
• dialectul aromân (17): Bulgaria: Velingrad; Albania: Corcea, Moscopole, Fier, Saranda;

R. Macedonia de Nord: Cruşova, Beala de Sus; Grecia: Aminciu [Metzovo], Neaguşte
[Naoussa], Veria, Livezi, Ioanina, Siracu; România: Poiana, Cogealac, Baia, Sinoe

• dialectul meglenoromân (3): Grecia: Oşini [Arhanghelos]; Rep. Macedonia de Nord:
Huma; România: Cerna;

• dialectul istroromân (2): Croația: Şuşnieviţa, Jeiăni.



CHESTIONARUL

 Am folosit în cercetarea de teren, Chestionarul Atlas Linguarum Europae, pentru a face
comparația la nivel european.

 546 CHESTIUNI: 200 de hărţi lingvistice şi 246 MN şi 100 fişe scanate (+ completări) pentru
următoarele câmpuri semantice: corpul omenesc şi bolile lui; gradele de rudenie; cultivarea
plantelor; păstorit, creșterea animalelor; fenomene meteorologice.
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LA AROMÂNII DIN GRECIA





Naousa (greacă: Νάουσα (< lat. Nova Augusta); arom. Neaguşte, cf. sl. Негуш) face parte din unitatea regională
Imathia a Macedoniei, Grecia. Populaţia este de 34441, cu 3000-4000 de aromâni fărşeroţi şi pindeni. Neaguşte,
înconjurat de livezi de piersici şi portocali, este situată la poalele de est a Munţilor Vermion, la 17 km nord-vest de
Veria. Neaguşte este cunoscută pentru staţiunile sale de ski Pigadia şi Selia, localităţi cu aromâni fărşeroţi.

La mijlocul distanţei dintre Veria şi Neaguşte se află Horopani (azi Stenimahos), satul de origine al tatălui meu,
pe care l-am vizitat cu emoţie, azi o localitate modernă. Situată în câmpia Macedoniei, pe şoseaua dintre oraşele
Veria şi Naussa (ar. Neaguşte), localitatea Horopáni (ar. Hurpán—, gr. Stenimachos) a fost, vreme îndelungată, locul
de iernat al fărşeroţilor transhumanţi din Selia de Sus (ar. Sél˜a di Súpră, gr. Áno Vérmio, 1580 m altitudine),
aproximativ o sută de familii. A devenit, cu timpul, aşezare stabilă, îndeosebi după declinul ocupaţiei tradiţionale,
păstoritul. Alături de păstorit, locuitorii au început să practice agricultura pe terenuri luate în propietate. Cultivau
tutun, care se comercializa prin companii străine (engleze, franceze). În perioada interbelică au practicat şi alte
ocupaţii, fiind carvănárár— (sg. cărvănár) ‛transporatatori de mărfuri’; de asemenea produceau şi vindeau cărbune, în
calitate de cărbunár— (sg. cărbunár).

Locuitorii îşi spun rămắń fărşiróţ (sg. rămắn fărşirót) şi, de asemenea, hurpăńóţ (sg. hurpăńót), după numele
satului. Prin sat curge râul Rápiţa.

În perioada interbelică a existat şcoală românească în Selia de Sus, pe care copiii o frecventau în timpul verii; în
perioada de iernat se duceau la şcoala grecească din Horopani. După încheierea ciclului primar, unii elevi ajungeau la
liceul românesc din Salonic şi, ulterior, la universităţi din ţară (România). În aceeaşi perioadă numeroase familii au
venit în România. În prezent există puţini aromâni în localitate.









Aromânii din zona oraşului Veria, situat la aproximativ 80 km
vest de Salonic, provin din Pind, cei mai mulţi din Avdela, dar şi
din Samarina şi Perivoli. Conduşi de celnicul Badralexi, originar
din Avdela, păstorii aromâni s-au stabilit în zona menţionată în
secolul al XIX-lea, începând cu anul 1817, întemeind în 1826
călivele lui Badralexi, aşezare de vărat în muntele Vermion,
devenită ulterior localitatea Selia
(ar. Sél˜a di Ġós, Selia de Jos, gr. Kato Vermion).

Veria a fost, în trecut, un centru aromânesc important, cu şcoli
în care s-a predat în limba română. Aromânii stabiliţi în acest
oraş au abandonat păstoritul, îmbrăţişând modul de viaţă urban.







Ioannina, ar. Ianina,, alb, Janinë e atestat înanul 528, în planul de apărare a Imperiului Bizantin al Impăratului
Justinian. Numele de Ioannina apare abia în secolul 7. Se presupune că provine de la o mănăstire, Ioan Botezătorul,
aflată pe aceste locuri.
Intre 1358-1416 în regiune s-a dezvoltat Despotatul Epirului. La un anumit moment, a fost capturat de Ștefan Dusan,
sârbul care a devenit apoi împărat al Serbiei și Greciei.
In 1430 orașul a fost cucerit de către otomani și s-a predat armatei sultanului Murad II, fiind transformat în pașalâcul
de Ioannina, care a durat până în 1868. A urmat cea mai mare înflorire a sa, sub conducerea lui Ali Pasha, între 1787 și
1822, când se dezvoltă ca centru de cultură, educație și comerț. Este distrus apoi, în mare parte, într-un incendiu din
1820, provocat de Ali Pasha.
Epirul, cu Ioannina, devin parte a Greciei abia după războaiele balcanice din 1913.













AMINCIU (MEŢOVO)

 Meţovo este perla Pindului. Se află în apropiere de pasul Giug ‘jug’, la cumpăna apelor între Tesalia, Epir şi Macedonia, pe

Via Egnatia, celebra cale romană care lega Valona (la Marea Adriatică) de Salonic (la Marea Egee), continuându-se până la

Constantinopol.

 Prima atestare a localităţii Meţovo este din 1380 în cronica fraţilor Philanthropinos Proklos şi Komnenos.

 Încă din 1430, sultanul Murat II a acordat privilegii mincenilor (locuitorilor din Aminciu) care păzeau trecătoarea Giug,

cuvânt de origine latină (lat. jugum) pătruns şi în greacă: Zygos. Aceste privilegii de autonomie locală au fost reînnoite în

1659 de sultanul Mehmet IV, rămânând în vigoare până în 1924. Meţovo a fost în trecut centrul unei federaţii autonome

locale formată din localităţile aromâneşti Siraku, Malakasi, Milia, Anilio, Votonosi, Palia Koutsoufliani (Platanistos) şi

Derveniţa (Anthochori).

 Meţovo, cu 4471 de locuitori, este locul de naştere al lui Evanghelos Averoff, ministru de externe al Greciei in anii 70-80,

care a sprijinit înfiinţarea unui muzeu etnografic aromânesc la Meţovo, cu bogate colecţii de artă tradiţională. Exponatele,

numeroase şi foarte bine prezentate, ilustrează viaţa aromânilor cu ocupaţiile lor (păstoritul, cărvănăritul, prelucrarea lânii

etc.).

 Până azi în Meţovo aromânii şi aromâncele îşi poartă costumul tradiţional atât în zilele de sărbătoare cât şi în zilele de lucru.

În Meţovo dialectul aromân e vorbit curent, pretutindeni, pe stradă, în locuri publice etc. Se vorbeşte graiul pindean.



 Meţovo se remarcă printr-o bogată tradiţie culturală aromânească. Am aflat de la locuitorii oraşului că, în
trecut, invitaţiile de nuntă erau scrise în dialect, cu caractere latine. S-a scris şi literatură în dialect, de
scriitori rămaşi anonimi, dar operele lor circulă şi azi. În Meţovo activează unul din cele mai vestite
ansambluri folclorice, care promovează nu numai cântecul şi dansul, ci şi portul tradiţional aromânesc.

 În apropiere de Meţovo, pe versantul dinspre apus al unei văi foarte largi, se află localitatea aromânească
Cheare ‘locul unde piere, adică apune soarele’, al cărei nume s-a tradus în greacă: Anilio (denumirea
oficială). Asemenea traduceri s-au făcut şi pentru alte sate: Ameru ‘mărul’ s-a tradus în Milia etc. Totuşi
toponimia Pindului păstrează până azi numeroase forme aromâneşti: Paltin, Cornu, Florlu, Custanea,
Călari etc. În Pind se află localitatea aromânească Băiasa, al cărei nume provine, prin evoluţie fonetică
normală, din antica Vavissa (care cunoaşte alte forme în greacă şi albaneză: gr. Aóos, alb. Vjosë). Pe acest
toponim şi pe Sărună ( < Salona), de asemenea cu evoluţie fonetică normală în aromână, şi-a întemeiat
Th. Capidan opinia privind originea locală a unor grupuri de aromâni. Tache Papahagi a adăugat
toponimul Mpirătoare, din apropiere de Meţovo, care provine din latinescul Imperatoria ‘calea
imperială’, care, împreună cu Via Egnatia, face parte din reţeaua de drumuri datând din perioada stăpânirii
otomane.























LA MEGLENOROMÂNII DIN GRECIA



În Grecia meglenoromânii se află în localităţile Skra (L'umníţă), Kupa (Cúpă),
Archangelos (Óşiń), Pekleia (Biríslăv), Lagkadia (Lúndziń), Karpi (Carpi),
(Ţărnaréca) şi Notia (Nănti). Îi întâlnim şi în localităţile Axiúpolis (Bóimiţă),
Aridéa (Sobótsko), Gouménissa (Guméngea), Kilkís (Cucúş), Polykastro, Edessa
(Vodéna), Gianniţa (Ianiţá), Salonic.
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