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V

PREFA

Prezentul atlas este cea mai ampl  cercetare de geografie lingvistic  pentru dialectul aromân. Este 
rodul unor îndelungate anchete de teren efectuate de noi în Grecia, Albania, R. Macedonia, Bulgaria, 
cuprinzând într-o imagine de ansamblu întregul areal aromânesc: de la Mun ii Balcani în nord pân  în 
Tesalia, Acarnania i Etolia în sud, de la m rile Adriatic  i Ionic  în vest pân  la Marea Egee în est. Sunt 
cuprinse în lucrare toate graiurile aromâne ti, care pot fi identificate i descrise pentru prima oar  în mod 
am nun it pe baza prezentului atlas. Apar în atlas numeroase fapte de ordin fonetic, morfologic, lexical 
caracteristice graiurilor, care nu au fost semnalate în lucr ri anterioare. Realitatea dialectal  ilustrat  de 
acest atlas este mult mai complex  decât cea cunoscut  pân  în prezent. 

Dintre lingvi tii care s-au ocupat în trecut de dialectul aromân, singurul care s-a deplasat într-un 
num r semnificativ de localit i i s-a pronun at cu privire la structura dialectal  a aromânei a fost, la 
sfâr itul secolului al XIX-lea, Gustav Weigand (cf. Weigand 1895: 266–300).  

O cercetare par ial  de teren a efectuat Theodor Capidan timp de o lun , în vara anului 1928, la 
aromânii din Albania, publicând rezultatele în monografia F r ero ii (1931). 

Anchetele de teren au fost reluate în perioada postbelic , concretizându-se prin publicarea a dou  
atlase (cf. Dahmen / Kramer, 1985, 1994 i Neiescu 1997), care ofer  o imagine par ial  asupra 
dialectului aromân. Re eaua de anchet  este limitat  la Grecia (la care se adaug  trei localit i din 
R. Macedonia) în atlasul Dahmen / Kramer, la Albania (7 localit i) i R. Macedonia (5 localit i) în 
atlasul publicat de Petru Neiescu. S-au folosit chestionare cu un num r redus de întreb ri (Chestionarul 
lexical al Atlasului limbilor Europei în atlasul Dahmen / Kramer,  care are 312 h r i, i un chestionar 
întocmit de autor în atlasul publicat de Petru Neiescu, care are 212 h r i). Recent, Manuela Nevaci a 
efectuat cercet ri de teren la aromânii din R. Macedonia, Grecia i Albania, prezentând, pe baza 
materialului cules, unele particularit i ale graiurilor aromâne ti actuale (cf. Nevaci 2013 a: 67–109). 

Re eaua prezentului atlas cuprinde 61 de localit i situate în Grecia, Albania, R. Macedonia, 
Bulgaria, la care am ad ugat o localitate pentru dialectul meglenoromân (vorbit în nordul Greciei, vezi 
infra, p. LIII), cu scopul de a oferi posibilitatea compara iei cu dialectul aromân i graiurile acestuia. 

În anchetele noastre de teren am folosit Chestionarul Noului atlas lingvistic român (2543 de 
întreb ri), f când posibil  compararea materialului dialectal aromânesc cu cel cuprins în atlasele regionale 
ale dacoromânei.  

Volumul I cuprinde r spunsurile la capitolul „Corpul omenesc (p r ile corpului, boli, însu iri fizice 
i mentale)” din  Chestionarul Noului atlas lingvistic român (întreb rile 58-463). 

În atlasul de fa  public m integral materialul cules, pe care l-am prezentat pe 274 de h r i 
lingvistice i în 244 de liste cu material lingvistic necartografiat (MN), înso ite de note. Spre deosebire de 
alte atlase, materialul din h r ile lingvistice este cuprins i în liste care înso esc h r ile. 

Anchetele dialectale le-am efectuat în dialectul aromân, ca vorbitor nativ al graiului gr mostean, 
p rin ii fiind originari din Livezi (Grecia, provincia Macedonia), localitatea 19 din re ea. 

Materialul dialectal pentru localitatea Seleni a, Albania (punctul 58 din re eaua de anchet ) ne-a fost 
pus la dispozi ie de Adrian Turcule , c ruia îi mul umim c lduros i pe aceast  cale. 

Acelea i mul umiri le adres m Manuelei Nevaci, care a realizat h r ile lingvistice computerizate, 
fiind totodat  editoarea întregului volum. 

Nicolae SARAMANDU 


