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Úvod 

V této práci se snažím přiblížit čtenáři jednu, v České republice téměř 

neznámou balkánskou jazykově-etnickou menšinu a její jazyk, blízce příbuzný 

rumunštině.   

 
Období, v němž právě žijeme, je kulturním a jazykovým menšinám 

příznivě nakloněno. „Jinakost“ začíná být vnímána jako pozitivní hodnota, 

která společnost obohacuje, v zemích EU (i v zemích, které členy EU dosud 

nejsou) jsou menšinám zákonem přiznána práva na vlastní kulturu, jazyk 

a identitu. Arumuni nyní prožívají období tzv. druhé renesance – výmluvným 

důkazem je v Bukurešti vydaná učebnice arumunštiny: Caragiu Marioţeanu, 

Saramandu: Manual de aromânǎ – Carti trâ înviţari armâneaşti, 2005. 

Zmíněná učebnice je mj. podstatný krok k standardizaci arumunštiny a tedy 

k jejímu statutu samostatného jazyka. Dále vychází arumunský tisk, existují 

webové stránky (arumunské i rumunské přeložené do arumunštiny), 

arumunsky se vzdělávají děti v některých základních školách (v Republice 

Makedonii). Za pozitivní rys považuji dynamické napětí mezi jednotlivými 

Arumuny - ať už se spory týkají způsobu psaní nebo identity („Rumun 

nebo Arumun“) -, toto napětí značí, že arumunská identita existuje a že nejde 

o uměle udržovanou menšinu.   

Práce má dvě části: obecně informativní a jazykovou. Obecně 

informativní je věnována všem, kteří se zajímají o Balkán, a všem, kteří se 

chtějí dovědět více o Arumunech, o jejich historii, literatuře, o tom, jak jsou 

vnímáni v Rumunsku i jak se k nim staví vlády jednotlivých balkánských zemí, 

k jejichž obyvatelstvu náleží. Snažila jsem se napsat práci přístupnou laikům 

i neromanistům, proto jsem počeštila, jak to jazyky dovolily, arumunská vlastní 

jména, např. Faršeroti namísto Fărşeroţi, Moskopole místo Moscopole atd. 

 8



Jejich arumunskou a rumunskou podobu uvádím pod čarou při prvním uvedení 

v práci. 

V jazykové části popisuji arumunštinu na bázi kontrastivní metody, 

zaměřuji se na charakteristické zvláštnosti v porovnání se 

spisovnou rumunštinou, v některých případech i s relevantním 

dákorumunským nářečním rysem. Není mým cílem podat vyčerpávající popis 

všech arumunských zvláštností; práce zahlcená jazykovými detaily by byla 

plně přístupná jen úzké skupině čtenářů, kteří již disponují znalostí rumunštiny 

a rumunské gramatiky a mohou se tedy v případě zájmu obrátit sami přímo 

ke zdrojům. Naopak, mým záměrem je přiblížit arumunštinu srozumitelnou 

formou zájemcům ze dvou možných skupin - romanistům a balkanistům.  

K zápisu arumunštiny jsem se snažila použít systém M. Caragiové 

Marioţeanové, který je popsán v kapitole 5.2.3.1. To se netýká citací 

a literárních textů uvedených v příloze, tyto jsou převzaty včetně způsobu 

zápisu, není-li uvedeno jinak.  

Jazyk je popsán na úrovni fonetické a fonologické, morfologické, 

syntaktické a lexikální. Dále jsou uvedeny charakteristické rysy jednotlivých 

arumunských nářečí. Samostatná kapitola je věnována problematice psané 

arumunštiny, problematice transkripce tohoto převážně mluveného, dosud 

nekodifikovaného jazyka. Situace je ztížena i skutečností, že se v jednotlivých 

státech používá různých tranliteračních kódů (alfabeta v Řecku, cyrilice 

v Republice Makedonii a v Bulharsku, latinka se zvláštními grafémy v Albánii 

a v Rumunsku), což vedlo ke vzniku mnoha způsobů zápisu během vývoje 

a tato nejednotnost se dosud negativně odráží v problematice ustanovení 

pravidel zápisu. 

 V poznámkách pod čarou dále uvádím ve zkratce zdroj či relevantní 

literaturu (úplné biografické údaje jsou k dispozici v samostatné kapitole 
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na konci práce), dále překlad do rumunštiny a/nebo češtiny, není-li v začleněn 

do samotného textu a slouží-li k lepšímu pochopení daného jevu, vlastní 

poznámky k textu apod.  

 

Pro snazší orientaci v textu druhé části práce (4. a 5. kapitola) užívám 

více druhů písma:  

douăzeci kurzívu Times New Roman  pro dákorumunský dialekt 

a spisovnou rumunštinu  

VIGINTI  velká písmena Times New Roman pro latinské výrazy 

yinyiţ   Arial pro arumunštinu 

 

 Z technických důvodů (neexistence znaku d, D v programu Microsoft 

Word) užívám v textu spřežku „dz“ pro označení hlásky [dz], (znělého 

protějšku hlásky [c]). Uvažovala jsem i o odpovídajícím řeckém grafému, 

přestože podle pravidel, která se snažím respektovat, do arumunského textu 

řecká písmena nepatří. V řeckém textu se ale „dz“ zaznamenává spřežkou τζ, 

což situaci nijak neulehčí.  

 Neslabičné samohlásky jsou v oddílu o fonetice a fonologii označeny 

háčkem /polokroužkem umístěným nad příslušným grafémem: [ĭ]. 

Polosamohlásky jsou označeny tečkou pod příslušným grafémem: [ẹ]. 

 Žádal-li si text fonetický přepis, zvolila jsem u třených souhlásek přepis 

blízký češtině, např. ce [če]. U ostatních fonémů ponechávám obvyklý systém 

na bázi IPA1: th [θ]. Kompletní přehled značek použitého fonetického přepisu 

je uveden na začátku kapitoly 4.4.1.   

 

  

                                                           
1 IPA (API) – Mezinárodní fonetická abeceda 
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Seznam a vysvětlení použitých grafických značek: 

 

→ z X vzniklo    PR → DR + IR 

~ alternace    searâ ~ seri 

_ přízvuk (tam, kde ho text vyžaduje) dusu, dusei 

≠ odlišný význam    unâoarâ ≠ unâ oarâ 

[] fonetický přepis    [corg´i]  

{} fonologický přepis   {r} s alofony [r, R] 

/ více variant    mini /miri 

> dalo vzniknout    p + i > [k´i] 

| hranice slabiky   M|bă|lot 
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1. Arumuni - národ beze státu? 
 

 Příslušníci menšího etnika jihovýchodní Evropy, kteří žijí převážně 

v horských, turisty nevyhledávaných oblastech, a kteří na sebe neupozorňují 

útoky či násilím, zůstávají pro většinu Čechů zcela neznámými. Politika 

většiny evropských států druhé poloviny dvacátého století ponechávala 

menšinovou problematiku poněkud stranou, navenek se tyto státy prezentovaly 

jako jednotné. Obávaly se ztráty stability a případných separatistických 

tendencí. Výsledkem je, že Evropané mají povědomí jen o menšinách, které se 

dostaly do otevřeného konfliktu se svým příslušným státem (Baskové 

ve Španělsku či Kurdové v Turecku), a tedy samotný pojem „národnostní 

menšina“ je vnímán spíš negativně.  

 

 

1.1 Rumuni nebo svébytné etnikum? 

 

 Jsou Arumuni samostatný národ blízce příbuzný Rumunům, nebo jsou 

prostě rumunská komunita žijící kontinuálně v zahraničí? Zastánci obou názorů 

se předhánějí v argumentaci a trvale probíhající diskuse nese silný emoční 

náboj. Samotní Arumuni se vnímají spíš jako samostatné etnikum, stejně tak 

vlády jednotlivých zemí, v kterých žijí, pokud je tedy vůbec berou na vědomí, 

je raději vidí jako samostatné, kdežto Rumuni mají tendenci přesvědčovat 

Arumuny o jejich „rumunskosti“, tzv. „odhalovat jim jejich historicky 

rumunskou identitu“.  

 Zajímavým aspektem je různé přijímání Arumunů sousedními národy 

a etniky. Podle C. Papanaceho (1995) Chorvati zdůrazňují náboženskou 

odlišnost, sami se v historicky podmíněném chorvatsko-srbském antagonismu 
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vymezují vůči pravoslavným křesťanům. Řekové spíš přiřazovali Arumuny 

k Helénům (Řekové v kulturním pojetí) a snažili se je asimilovat, protivalašské 

tendence byly prý znatelné zejména u fanariotů. V povědomí Albánců naopak 

přetrvávalo vědomí společného thráckého původu („Arumun a Albánec jsou 

bratři“2) a konflikty se objevily až poté, co Albánci přejali islám. C. Papanace 

poukazuje na tzv. princip mimetizace: Arumuni, kteří se více odlišují 

od většiny, a tedy jsou více viditelní, jsou vnímáni hlavně jako primitivní 

pastýři, zatímco majetnější městská arumunská komunita je plně integrována 

do společnosti a často přímo pokládána za většinovou. Neboli jak poeticky 

vyjádřil Nicolae Tănăşoca: „Arumuni jsou jako sníh. Dokud jsou na horách, 

existují, jakmile se dostanou do nížiny, je s nimi konec. Roztají a rozpustí se 

v tamních národech3.“   

 Se sporem o identitu úzce souvisí diskuse o (ne)samostatnosti 

arumunského jazyka. Stoupenci „rumunskosti“ zdůrazňují, že arumunština je 

dialektem rumunštiny. Například Hristu Cândroveanu ve článku În definitiv – 

ce sunt Macedo-Români /Aromânii ?4 označuje jazyk Arumunů jako „místní 

rumunštinu“ („limba română locală“). V témž článku vysvětluje Cândroveanu, 

že (mylná) představa samostatnosti arumunského etnika vznikla nedostatkem 

informací a neexistencí rumunského školství v oblastech s arumunskou 

menšinou v období komunismu. Ve Slabikáři5, tedy knize určené nejmenším 

arumunským dětem, zdůrazňuje podobnost až totožnost arumunštiny 

s dákorumunštinou a tvrdí, že jde o jeden jazyk ve dvou podobách. Státní 

tajemník pro vztahy Rumunska s Rumuny v zahraničí6 D. V. Ionescu dodává, 

že jde o následek stalinistické politiky, konkrétně o paralelu s moldavskou 

                                                           
2 „Vlach edhe Schkyp vla“, Papanace 1995. Heslo není příliš originální, srovnej v Polsku 
rozšířené provolání o Maďarech „Polak, Węgier, dwa bratanki“. 
3 Z přednášky Aromânii: Identitate şi destin istoric, N. Tănăşoca, Bukurešť, Teatru Naţional, 
5.11.2006. 
4 staženo z www.romanii.ro/NewSite/Albania.htm 
5 Abecedar, Cândroveanu, E. a H. 2004 
6 rum. Secretar de stat pentru relaţiile României cu românii din străinatate 
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otázkou7, kdy po 2. světové válce se Rumunsko muselo stavět k Moldavanům 

jako k Nerumunům, k samostatnému etniku, podobně prý bylo vnímáno 

i arumunské (valašské)8 obyvatelstvo. 

 A. Keramopulos publikoval v roce 1939 názor, že Arumuni jsou 

romanizovaní Řekové, kteří přejali jazyk během římské nadvlády. Tento názor 

samozřejmě zvedl v rumunských kruzích vlnu kritiky a emocí9 . Jde o obecně 

řeckou tendenci pořečťovat všechny své menšiny, která byla silná zejména 

v 18. a 19. století10. 

 Matilda Caragiová Marioţeanová ve svém díle Diaro (rozsáhém 

komparativním slovníku arumunštiny a rumunštiny, zatím vyšel pouze díl      

A-D) v kapitole Dodekalog11 (v příloze III) se vyjadřuje jasně: Arumuni jsou 

svébytným etnikem se svým vlastním jazykem a historií a jakékoliv 

začleňování do toho či onoho národa na základě jazykové příbuznosti či toho, 

na území kterého státu žijí, je účelové.  

 

 

1.2 Pojmenování 
 

Termínem Vlaši, Valaši označovaly ve středověku slovanské 

a germánské národy své románské sousedy. Jeho původní širší význam zůstal 

uchován dodnes v polském výrazu pro Itálii (Włochy).  

Slovo Vlach (samotné nebo ve složeninách) označuje dnes balkánské 

románské obyvatelstvo, tedy Arumuny, Meglenorumuny i Istrorumuny. 

Poslední dvě jmenované skupiny jej převzali od slovanských sousedů jako svůj 

                                                           
7 Relaţiile României cu comunităţile romăneşti din Balcani, www.aromanian.net 
8 Termínu Vlahii dávají přednost zastánci  teze o totožnosti Arumunů s Rumuny  
9 Candroveanu, www.romanii.ro/NewSite/Albania.htm 
10 Papahagi 1909 
11 Un dodecalog al Aromânilor sau 12 adevăruri incostentabile, istorice şi actuale asupra 
Aromânilor şi asupra limbii lor. IN: Caragiu Marioţeanu 1997. 
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název. Též Rumuni z Rumunska (hlavně z historického Valašska – území 

mezi jižními Karpaty a Dunajem) bývají někdy označováni jako Valaši12.   

Termín Arumun náleží jen jedné části románského obyvatelstva na jih 

od Dunaje. Poprvé se tento termín objevil v knize G. Weiganda Die Aromunen 

vydané v Lipsku v r. 189513.  

Někteří tuto menšinu označují raději jako Makedorumuni (Macedo-

români), bez ohledu na to, zda žijí v Makedonii, Epiru, Thesálii 

nebo Bulharsku. Vyhnou se tím případnému omylu, že by si nezasvěcený 

čtenář mohl splést Aromuny s Armény.   

Už samotné slovo Arumun (rum. aromân, arum. Răman, Armân, záleží 

na konkrétním dialektu) označuje v arumunštině totéž co slovo Rumun (român) 

v rumunštině, tedy původně příslušníka romanizovaného národa, „Římana“, 

na rozdíl od tehdejších okolních barbarských národů a kmenů. Ani tento 

arumunský „Říman“ není dále zeměpisně určen, jako jsou Istrorumuni 

(„Římané“ žijící na Istrii) nebo Makedorumuni („Římané“ v Makedonii). 

(Schéma vývoje termínu Romanus v jihovýchodní Evropě viz příloha I.) 

V Řecku bývají označováni jako Kucovlachové (Κουτσοβλαχικής), toto 

slovo je podle některých prý přejato z maďarského Kutya oláh,  „rumunský 

pes“14, kde prý původně pejorativně označoval všechny Rumuny. 

Pravděpodobněji jde o vlastní řecký termín, kde část Kuco-  označuje 

kulhavý15.  Termín Vlach (Βλάχος) bez bližšího určení označuje v současné 

řečtině horala, ovčáka; došlo k rozšíření významu z etnonyma na označení 

životního stylu typického pro příslušné etnikum.  

K opačnému procesu došlo v albánštině. Albánci kromě „římského“ 

termínu rëmër (< ROMANUS) používají pro Arumuny označení çoban 

                                                           
12 Např. v dialektu české menšiny v rumunském Banátu jde o běžné označení Rumunů  (z 
vlastního výzkumu). 
13 Candroveanu, www.romanii.ro/NewSite/Albania.htm 
14 In Treptow 2000 je uveden výraz kutia vlah, maďarský respondent uvedl jako správný výraz 
kutya oláh. 
15 Capidan 2005. 
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[čoban], které původně znamenalo, stejně jako v rumunštině, pastýře, dnes má 

jen etnický význam16.  

Maďarština dnes užívá výše zmíněného termínu Kucovalaši pouze 

pro Arumuny (zejména pro Gramošteany a Pindeany). Faršeroti jsou často 

označeni jako Arvanitovlachové.  

Další termín pro Arumuny je Cincaři (používán v Srbsku), podle 

výrazného fonetického rysu - neměkčení souhlásek. Slabiky v dákorománském 

dialektu palatalizované [če, či] se v arumunském často vyslovují tvrdě, tedy 

[ce, ci].                                                                                                                                               

Bulhaři je označují Belivlasi (tj. Bílí Vlaši), pro odlišení od Rumunů 

z Rumunska (Karavlasi – tj. Černí Vlaši)17. Barevný přívlastek symbolizoval 

v minulosti zeměpisné umístění severu a jihu.   

Příslušníci tohoto etnika se sami označují buď významově širším 

pojmem Arumun (viz výše), anebo konkrétněji podle místa původu: Faršeroti, 

Gramošteani, Kruševani apod. 

 

 

1.3 Vznik a vývoj arumunského etnika a jazyka 

 
Kolem roku 2000 př.n.l. obývají Balkánský poloostrov dva významné 

kmeny, západní část Ilyrové a karpato-dunajsko-balkánský prostor Thrákové. 

Během doby bronzové (1700 - 700 př.n.l.) se na severu z kmene Thráků 

vydělují Geto-Dákové s vlastním jazykem, pravděpodobně odlišným od vlastní 

thráčtiny18. Ti, dále rozštěpeni na mnoho různých kmenů, obývali území 

mezi řekami Tisou a Dněstrem a na jihu žili i na území dnešního Bulharska, 

až k pohoří Stara Planina (turecky Balkán, latinsky Haemus).  

                                                           
16 Caragiu Marioţeanu a kol. 1977 
17 Caragiu Marioţeanu a kol. 1977 
18 Rosetti 1986 
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Od 4. století př. n. l jsou Thrákové vytlačováni z jihu Makedonci, o dvě 

stě let později přicházejí dobývat zemi Římané. Pod římským a později 

byzantským vlivem žili obyvatelé do 7. století n. l. V 5. a 6. století přicházejí 

do nížiny podél dolního toku Dunaje ve vlnách Slované, vytlačují 

nebo asimilují původní Thráky, takže když na území dnešního jižního 

Bulharska vniknou turkotatarští nájezdníci pod vedením chána Asparucha 

a vytvoří v r. 681 samostatný stát, stane se tak ve spojení se slovanskými, 

nikoli thráckými kmeny. Thrácký jazyk (patřící k satemové skupině 

indoevropských jazyků) zanikl, zachoval se jen v některých toponymech.  

Římská říše se postupně rozšiřuje od Řecka severovýchodním směrem 

až na území obývané Dáky. V dunajské nížině mezi Starou Planinou (dnešní 

Bulharsko) až po jižní Sedmihradsko (dnešní Rumunsko) je ustavena provincie 

Moesie. Když pak římský císař Traianus dobyl a ovládl v r. 116 n.l. celou 

Dácii, postupoval stejně jako v Hispánii, Galii či v ostatních římských 

provinciích. Úředním jazykem se stala spisovná latina, která se poměrně rychle 

rozšířila a jejíž zjednodušená podoba smíšená s prvky původního jazyka 

(nazývaná též dunajská nebo balkánská latina19) se stala nejužívanějším 

jazykem provincie. (Spisovná, kodifikovaná  forma latiny byla ustavena 

relativně nedlouho předtím, v letech cca 280 - 100 př.n.l.). Když v roce 271-2 

za císaře Aureliána Římané Dácii opustili a stáhli se na jih, byla zde vulgární 

latina již pevně zakořeněna. Obyvatelstvo ji i po odchodu Římanů dále 

používalo. Z původního dáckého jazyka se dochovalo jen několik desítek slov 

a toponym. 

Je třeba připomenout dvě skutečnosti, které se týkají procesu romanizace:  

• Přejímání římské kultury a jazyka nezačalo a neskončilo s římskou 

nadvládou, ale trvalo od prvních kontaktů s římskou kulturou až 

                                                           
19 Avram, Sala 2001 (15) 
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do 8. století, kdy latinu na Balkáně definitivně nahradila řečtina Byzantské 

říše20. 

• Romanizace se týkala jen území s nižším stupněm kultury, než byl římský. 

Tzn. řecká část Balkánu římskou kulturu a jazyk nepřejala. Hranice21 

oddělující území pod řeckým kulturním vlivem od římského je známá 

pod názvem Jirečkova linie22.  

 

Na jižní hranici opuštěné Dácie, na území dnešního východního Srbska, 

severozápadního Bulharska a rumunského Banátu, vznikla nová provincie 

Dacia Aureliana. Po rozdělení Římské říše na východní a západní část 

(395 n. l.) bylo toto území začleněno spolu s Moesií a dalšími provinciemi 

do nově vzniklé velké provincie Dacia, která se ale nacházela jižněji než její 

původní traianovská jmenovkyně.  

 Během dalších staletí pronikají do podunajské nížiny kočovné kmeny 

ze severovýchodu: Gótové, Jazygové, Vandalové, Hunové, Gepidové, Avaři, 

a konečně v 6. století Slované. Před nájezdníky průběžně ustupuje 

romanizované obyvatelstvo do hor, na sever, západ a jih. Když v 6. a 7. století 

začnou sestupovat ti, kteří zůstali na území severně od Dunaje, zpět do nižších 

poloh země, budou zde žít vedle sebe původní obyvatelé s příchozími Slovany; 

v průběhu dalších staletí dojde k asimilaci slovanských kmenů s původním 

obyvatelstvem. Dosavadní „románsko-balkánský jazyk“ (U. Eco) je obohacen 

o množství slovanských výrazů a stane se v 7. století n. l. základem dnešní 

dákorumunštiny23. 

Romanizované obyvatelstvo nebylo před příchodem Slovanů jen 

na levé straně dolního Dunaje, ale Dunaj byl středem římského regionu. 

                                                           
20 Rosetti 1986. 
21 Pojem „hranice“ je třeba vnímat jako zjednodušený, existovala bilingvní území jako 
Makedonie, viz Rosetti 1986.  
22 Rum. Linie Jireček, ang. Jireček line. 
23 Datace se u různých výzkumníků liší. Jako období, kdy došlo k vydělení 4 hlavních dialektů 
z protorumunštiny, tj. období vzniku rumunštiny, je nejčastěji uváděno V.-VII. století. Viz 
Coteanu 1969.  
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Na severním břehu byla provincie Dacia, na jižním Moesia a na západě 

Pannonia.  

Jak již bylo řečeno, na územích jižně od Dunaje trvala římská nadvláda 

podstatně déle, uvádí se, že předkové Arumunů byli, podobně jako obyvatelé 

Banátu24, vystaveni římskému vlivu až 800 let25. Tato až čtyřnásobně delší 

romanizace zanechala v jazyce stopy na úrovni lexikální i morfologické (viz 

kap. 4). 

Část tohoto romanizovaného obyvatelstva se během staletí nájezdů 

kočovných kmenů ze severovýchodu vzdálila z původní oblasti mezi Dunajem 

a bulharskými Rodopy, v které se mezitím usadily příchozí (většinou 

slovanské) národy, na jih a západ. Část je považována za autochtonní 

obyvatelstvo ve smyslu, že žijí poblíž míst, kde etnicky vznikli (to se týká 

arumunských sídlišť v řeckých horách Pindos a podle Th. Capidana i oblastí 

jižní Albánie26).  

Zatímco tedy romanizovaní obyvatelé na severu od Dunaje postupně 

sestupovali z hor, kam se uchýlili, usazovali se v nižších částech země 

a pomalu se mísili se Slovany již usazenými v nížinách, jejich románští 

příbuzní na Istrii a v horách Pindos pokračovali v dosavadním nomádském 

pasteveckém způsobu života. V jejich jazyce se přerušený kontakt s mateřskou 

jazykovou komunitou přirozeně odrazil. 

Ze 6. století pochází nejstarší známá protorumunská věta „Torna, torna, 

(fratre)“, respektive nejstarší věta vulgární latiny užívané v Thrácii. Poprvé ji 

zapsal jako „τόρνα τόρνα“ Theofylactos Simokattés ve své Historii z roku 630, 

přičemž poznamenal, že věta byla vyslovena v „místním jazyku“27. Na 

přelomu 8. a 9. století tuto příhodu zaznamenal znovu byzantský kronikář 

                                                           
24 Banát je území na dnešní rumunsko-srbské hranici, zhruba mezi řekami Maruší (Mureş), 
Tisou a Dunajem k soutěsce Železná vrata.   
25 Saramandu 2005  
26 Sala 1989 
27 Saramandu 2005 
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Theofanés Homologétés, zvaný Confessor28, který dodal ono „fratre“. Uvádí ji 

jako příhodu z nočního pochodu byzantské armády proti Avarům roku 587, 

kdy se jednomu vojákovi uvolnil náklad přivázaný mezkovi na zádech a druhý, 

který si toho všiml, ho chtěl upozornit a zavolal na něj v mateřském jazyce ono 

„Torna, torna, fratre“, jenže dotyčný ho neslyšel. Zato ho uslyšeli ostatní 

vojáci, kteří si to potmě špatně vyložili, začali utíkat a křičet „Torna, torna“. 

To uslyšeli Avaři a v domnění, že jsou přepadeni, také se dali na útěk. Takže 

nevinná protorumunská věta způsobila úprk dvou vojsk. Nicméně z tohoto 

svědectví vyplývá, že mateřským jazykem části vojáků byzantské armády 

v 6. století byla protorumunština.     

Z období kolem roku 850 jsou poprvé zmíněni Vlaši; jakýsi mnich 

z hory Athos zapsal, že kolem Soluně žijí „Vlahorinhini“ a „Saguditi“ 

(Vlachové a Slovani)29. Též z 9. století pochází zpráva od Moiseho z Chorenu 

o neznámé zemi Balac (=Vlachia), ale tento Armén měl zřejmě na mysli 

Rumunsko (tj. tehdejší Rumunsko – bulharské carství), protože mluví o severní 

straně Dunaje.  

V 10. století vznikly první arumunské státní útvary, Velká Vlachie 

(Megalivlachia) v Thesálii a Malá Vlachie30  v Akarnanii a Etolii  (obě 

v současném severním Řecku) a je poprvé zaznamenán vlastní termín Ρωμάνοι 

pocházející z ROMANUS. V raném středověku se ovšem jako Romania 

označovalo Bulharsko a Római si zase říkali Byzantinci, v obou případech 

pojmenování odkazuje na příbuznost s tehdy už neexistující římskou říší.    

Až do 11. století nerozlišovali autoři zpráv mezi Dákorumuny 

a Arumuny, označovali je jednoduše jako balkánské Vlachy. Co se týká zpráv 

přímo o arumunské větvi, zaznamenal poprvé v 11. století byzantský kronikář 

Kedrenos, že v roce 976 zavraždili Vlaši Davida, bratra bulharského cara 

                                                           
28 Cvasnîi Cătănescu 1996, Saramandu 2005. 
29 celý odstavec Saramandu 2005. 
30 Vlachia Mare, Vlachia Mică. Cândroveanu 1995.  
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Samuila. Ke zločinu mělo dojít v Krásných Dubech (mezi Prespanským 

jezerem a Kastorií v dnešním severovýchodním Řecku)31. 

Mezi nepřímé stopy po Arumunech patří toponyma; v kronice 

Kekauména je zmíněno sídlo v Rodopech Κίμβα Λόγγον neboli Kimba 

Longos, tedy pořečtěné CAMPUS LONGUS.  

 Ve 12. a 13. století existovaly na území dnešního severního Řecka 

arumunské státní útvary. Ve století 15. zaznamenal řecký kronikář Laonik 

Chalkokondias, v kterých provinciích Arumuni žijí (Akarnie, Etolie, Thesálie, 

Epirus, Makedonie, Thrácie, v horských oblastech Rodop a Balkánu)32.  

Ve středověku je arumunské usídlení zaznamenáno ve dvou hlavních 

oblastech: v Thesálii v horách Pindos a na hranici Albánie a Řecka kolem hory 

Gramos.  

Turecká vláda na Balkáně znamenala pro Arumuny relativně svobodné 

období. Turky totiž nijak zvlášť nezajímalo náboženství nebo jazyk, pokud 

dobyté národy platily daně a nesnažily se o odpor. Arumuni si udržovali 

s novými pány relativně dobré vztahy již od počátků turecké expanze; 

v 15. století umožnili průchod sultánovi Amuradovi II., za což se jim dostalo 

řady výhod. Např. z tureckých daní platili jen peškeš, tedy platbu určenou 

sultánově matce, v samotném Turecku se těšili obchodním privilegiím. 

Respektována byla i arumunská instituce armatolů (druh křesťanským bejů) či 

tzv. auşiatic /celnicat, tj. rada starších33. A to vše až do chvíle, kdy na trůn 

usedl Ali Paša starší (ve 2. polovině 18. století)34.   

                                                           
31 Coteanu 1969, Cvasnîi 1996. 
32 Sala 1989 
33 Oba arumunské termíny označují tutéž zvykovou instituci; termín auşiatic je odvozen 
z arum. slova auşlu, tj. staršina, celnicat ze slovanského čelnik, tj. náčelník. Papanace 1995. 
34 Hâciu 2003. 
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Arumuni coby pravoslavní křesťané pod řeckým vlivem (s řeckým 

ritem) používali většinou řečtinu jako liturgický jazyk, byť v některých 

obdobích a regionech byla používána i arumunština (viz Liturgiář, v kap. 3). 

Od 18. století čelí Arumuni řeckým asimilačním tlakům. Řecká církev 

totiž přejala pod svou správu přes 100 arumunských škol a nastalo 

systematické pořečťování (slova řeckého misionáře Kosmy Aitola: „je třeba 

mluvit jazykem naší církve“), přestože příslušné regiony patřily k osmanské 

říši a oficiálně se tedy jednalo o turecké občany35. Ke konci 18. století 

se Arumuni stěhují od hory Gramos k severovýchodu.  

Jihoalbánské město Moskopole (alb. Voscopoj) bylo v 18.-19. století 

kulturním, náboženským a vzdělávacím centrem Arumunů. Vedle sídla 

metropolity zde existovala i arumunská vyšší škola, tzv. Academie nouă, 

pravděpodobně podobná tehdejším řeckým akademiím. Jedna historická zpráva 

obsahuje zmínku o knize zde vytištěné již v roce 1744, ta pravděpodobně 

nebyla jedinou. Bohužel byla Moskopole dvakrát dobývána, nejdříve 

janinským Alim Pašou starším (1769) a podruhé definitivně zničena Alim 

Pašou mladším (1788)36. Následovala vlna emigrace moskopolských 

Arumunů, početné kupecké rodiny se odstěhovaly do Rakouska, Uherska i 

Podunajských knížectví, podle Papanaceho (1995) se imigrace těchto rodin 

projevila v ekonomickém vzrůstu příslušných zemí. Přesuny se odrazily 

v rozložení moskopolského nářečí: v severním Řecku, v jižní Albánii 

i ve středomakedonském Kruševu.    

Jiné město, Aminciu (řecky Metsovo), bylo považováno za druhé město 

Arumunů, přestože v 18.-19. století v Řecku existují silné tendence pořečtit 

všechny menšiny37.   Existovala zde starší arumunská škola než v Moskopoli, 

kde se vyučovalo matematice, základním naukám, filozofii a řeckému jazyku 

                                                           
35 Aromâni, ro.wikipedia.org/wiki/Aroman#Nume 
36 Cândroveanu 1995, Saramandu 94, aj. Kromě Cândroveana, který uvádí r. 1789, všechny 
zdroje uvádějí jako rok zničení Moskopole 1788. 
37 Papahagi 1909 
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a literatuře. Podle vzdělanců Ucuty i Daniila bylo tehdy považováno 

za samozřejmé, že k vzdělávání arumunských dětí slouží jejich mateřský jazyk, 

eventuálně rumunština38, cituji: „Pouze pomocí mateřského jazyka se děti 

mohou lehce učit a pokročit v krátkosti v rumunštině.“39   

Na území dnešní Republiky Makedonie přišli Arumuni v druhé 

polovině 18. a na začátku 19. století, část se jich usadila v Bitolji a v okolí 

a v Kruševu, to bylo tehdy téměř ryze arumunské město40.  

V 19. století žijí emigrované skupiny Arumunů v Rumunsku 

i ve velkých městech rakouského císařství (a později Rakouska-Uherska), 

ve Vídni, Budě a Pešti, kde obvykle navštěvují tamní rumunské školy. 

V národně-kulturním obrozeneckém hnutí patří často k bojovníkům za práva 

rumunského národa41. Je zdůrazňován společný latinský původ (silný vliv 

Sedmihradské školy) a poprvé se vzdělanci pokouší kodifikovat arumunštinu 

vytvořením společného „rumunského“ jazyka spojením dákorumunského 

a arumunského dialektu (Roja 1809, viz kap. 5). 

V 19. století se v celé Evropě objevují požadavky menších národů 

na sebeurčení, u Arumunů se toto etnické sebeuvědomování výrazněji objevuje 

od 60. let 19. století, kdy nově vzniklý rumunský stát podporuje „rumunskou“ 

menšinu. Díky aktivitě Arumunů žijících v Bukurešti jsou zakládány rumunské 

školy (základní i střední) v Makedonii, v oblasti Pindos, v Epiru i v Albánii. 

Rumunština byla např. v Makedonii i liturgickým jazykem.  

Počátkem sedmdesátých let 19. století sílí i u arumunského etnika 

myšlenka národního obrození; území, kde žijí, patří stále pod vládu osmanské 

říše. „Lídrem“ prorumunského hnutí v Řecku na přelomu 19. a 20. století je 

profesor a inspektor Apostol Mărgărit42. Existovaly zde sice arumunské školy, 

                                                           
38 Papahagi 1909 
39 Papahagi 1909. Na počátku 20. století se zdůrazňovala rumunská identita Arumunů, byli 
vnímáni a označováni jako jižní Rumuni.  
40 Šatava 1994. 
41 Do začátku 20. století se Rumuni a Arumuni považovali za jediné etnikum. 
42 Aromâni, ro.wikipedia.org/wiki/Aroman#Nume 

 23



ale vinou geografického profilu (špatného spojení a členitosti terénu) jejich 

počet nebyl dostačující.   

To, že Turecko umožňovalo Arumunům relativně svobodně žít, bylo 

zřejmě jedním z faktorů, proč Řecko obvinilo Rumunsko ze spojenectví 

s Tureckem. Přímo historickým výsměchem bylo, když si Řecko po rusko-       

-turecké válce (1877 - 1878) zabralo část Thesálie (obývané Arumuny), 

přestože na rozdíl od Rumunska Řekové proti Turecku vůbec nebojovali! 

Thesálští Arumuni „lobbují“ na Berlínském kongresu za to, aby Thesálie 

zůstala turecká, tedy aby i nadále zůstali v jednom státě s ostatními Arumuny 

z Epiru a Makedonie43. Tureckou Thesálii se podařilo uchovat do roku 1912. 

Proti osamostatňování Arumunů se staví Řekové i Makedonci, přesto 

v roce 1878 Porta přislíbila Arumunům ochranu. Respektive Rumunům, neboť 

tito žádali o ochranu „soukmenovců“ v Makedonii. Zvláštní výnos, v němž 

přiznává Arumunům v Makedonii a Epiru stejná práva jako ostatním 

menšinám, vydal ale teprve sultán Abdul Hamid v 190544.  

Během 1. světové války se pokusili Italové okupující severní Řecko 

založit samosprávný arumunský stát45, s nuceným ústupem italských vojsk 

z oblasti Pindu však byl plán opuštěn. Po roce 1918 došlo k definitivnímu 

rozbití turecké říše na Balkáně i rakousko-uherského císařství a ve střední 

a jihovýchodní Evropa vzniká řada malých národních států, což v oblasti, jako 

je Balkánský poloostrov, kde žije množství národnostních skupin, znamená 

trvalé napětí a latentní spory46. Zatímco kolem roku 1910 tvořili příslušníci 

etnik bez vlastního státu kolem 25 % obyvatelstva Evropy, o dvacet let později 

zůstala bez vlastního státu 4 %47. 

                                                           
43 Aromâni, ro.wikipedia.org/wiki/Aroman#Nume 
44 Treptow 2000, Šatava 1994. 
45 Šatava 1994. 
46 Republika Makedonie je stát s největším podílem národnostních menšin v Evropě (35 %), i 
ostatní nástupnické státy Jugoslávie uvádějí vysoké procento národnostních menšin. Šatava 
1994. 
47 Šatava 1994. 
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Po osvobození Bulharska z turecké nadvlády (1913) nastala i zde (jako 

ostatně ve všech osvobozených zemích) silná asimilace (zde bulharizace) 

menšin. Část Arumunů se vystěhovala do Kadrilateru (jižní Dobrudži), jiní, 

prořečtí, do severního Řecka. Do Kadrilateru mířili Arumuni ze všech 

„osvobozených“ zemí, odstěhovalo se tam (nebo bylo vystěhováno) cca 30 000 

– 40 000 osob. Poté, co území jižní Dobrudže připadlo po r. 1940 Bulharsku, 

byli přesunuti dále k severu, do okolí Konstance (dodnes je zde centrum 

Arumunů v Rumunsku). Poprvé se objevuje názor, že Arumuni jsou zvláštní 

etnikum48, současně dochází k rozpadu tradičních struktur a Arumuni 

odcházejí žít do velkých měst. Přestože ve Versailleské smlouvě byla 

zakotvena ustanovení na ochranu menšin, asimilační tlaky jsou zjevné po celou 

druhou polovinu 20. století.  

                                                          

Většina arumunského obyvatelstva patřila donedávna (do 20. století) 

ke kočovným a polokočovným populacím praktikující tradiční způsob obživy: 

pastevectví. Díky pravidelným přesunům se stády v horských oblastech 

(tzv. fenomén transhumance) byly udržovány kontakty mezi jednotlivými 

skupinami Arumunů. Dále se někteří Arumuni (hlavně Moskopoleani) živili 

obchodem, což je také svým způsobem druh kočovného života, jak vidíme 

na starých fotografiích v příloze I. 

Tradiční způsob života musel skončit poté, co na počátku 20. století 

bylo území rozděleno mezi vzniklé nezávislé státy, čímž bylo Arumunům 

znemožněno pokračovat v přesunech po staletých trasách. Pastevectví dále 

fungovalo v omezené míře, ale velká část Arumunů si musela najít nový 

způsob existence, masově se odstěhovali do vsí a měst49. 

Mezi válkami existovaly v Makedonii školy ve vícero jazycích. 

Konkurence mezi nimi byla až taková, že se rodiče rozhodovali i na základě 

 
48 Candroveanu, www.romanii.ro/NewSite/Albania.htm 
49 Neiescu 1997 
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hmotných nabídek jednotlivých škol – např. zapsali dítě tam, kde dostalo 

zdarma oblečení apod. (Platilo v Gopeši a Molovišti.)50  

V roce 1944, když se v Rumunsku chopili moci komunisté, byly 

rumunské školy mimo vlastní stát uzavřeny (dekretem rumunské stalinistické 

političky Any Paukertové) a Rumunsko přerušilo veškeré kontakty 

s rumunskými i arumunskými komunitami v zahraničí51. Po válce došlo 

na Balkáně k úpravě hranic a přesunům menšin, což mělo zmenšit národnostní 

napětí.  

V poválečném období ztratili Arumuni právo nazývat se oficiálně 

Arumuny a byla jim vnucena národnost příslušného státu. Vzdělávacím 

jazykem zůstal národní jazyk většinového obyvatelstva. Tato postupná 

asimilace spojená s novými životními podmínkami (ztráta tradičního způsobu 

života apod.) vedla ke snížení počtu populace a ke ztrátě etnického povědomí, 

která se uchovala jen v oblastech s kompaktnějším osídlením. Pro zajímavost: 

v Albánii pokračovali Arumuni v pastevectví i v dobách národních podniků – 

stali se státními pastýři s modernizovaným vybavením (kamióny)52.    

V období řeckého vojenského režimu 1967-1974 hrozilo za užití 

arumunštiny i vězení. 

 Arumunsky v šedesátých letech 20. stol. hovořilo cca 300 000 – 

600 000 obyvatel Balkánského poloostrova53 (uváděný počet příslušníků etnika 

se v různých pramenech liší), a to zejména na území Řecka, Albánie, 

Bulharska, jugoslávské Makedonie a Kosova. Počet Arumunů však trvale 

klesá54 . 

 Po roce 1990 začala rumunská vláda deklarovat jednotu rumunského 

národa v Rumunsku i vně hranic. Do rumunského národa žijícího v zahraničí 

začlenila kromě Rumunů v Moldavsku, Maďarsku atd. i Arumuny. Tito jsou 
                                                           
50 Neiescu 1997 
51 Candroveanu, www.romanii.ro/NewSite/Albania.htm, Aromâni, 
ro.wikipedia.org/wiki/Aroman#Nume  
52 Neiescu 1997 
53 Caragiu Marioţeanu 1977 aj. 
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označováni jako „jižní větev rumunského národa a jazyka („ramura sudică 

a poporului român şi a limbii române“ - D. V. Ionescu)55 . Rumunská vláda 

podporuje kulturní instituce, místní tisk, poskytuje stipendia, ale nerozlišuje 

mezi Rumuny v zahraničí a Arumuny. Ionescu uvádí 300 000 – 600 000 

„Rumunů“ žijících v každém z následujících států: Makedonie a bývalá 

Jugoslávie, Bulharsko, Albánie, Řecko56. Počet Arumunů žijících v Rumunsku 

se uvádí 50 000 – 70 000 osob.  

 Jak uvádí L. Šatava (1994), ve střední a jihovýchodní Evropě dnes žijí 

jen dvě výrazná autochtonní etnika bez vlastního státu: Lužičtí Srbové 

a Arumuni.  

Arumuni sami dnes zakládají kulturně-národnostní spolky, umožňuje-li 

to situace příslušného státu a pokud to sami cítí jako potřebné, 

např. makedonský spolek „Unia ti cultură-a Armănjlor dit Machidunii – Униja 

за култура нa Влaсите од Македoниja“. Spolky existují i v cizině (USA, 

Německo,…), odkud je ze strany tamních arumunských diaspor podporována 

arumunská literatura a tradice.  

24. 7. 1997 přijala Rada Evropy usnesení, že Arumuni jsou jazyková 

a kulturní menšina57 . Vlády příslušných států musí tedy Arumuny respektovat 

a jsou zavázáni umožnit jim vzdělání v arumunštině.    

 

 

1.4 Situace dnes a možná budoucnost v jednotlivých státech58 
1.4.1 Republika Makedonie 

Ve dvacátém století jsou makedonští Arumuni vnímáni jako etnická, ne 

kulturní skupina, teprve po společenských změnách na konci 20. století znovu 

                                                                                                                                                         
54 Saramandu 2005 aj. 
55 Relaţiile României cu comunităţile româneşti din Balcani, www.aromanian.net 
56 Relaţiile României cu comunităţile româneşti din Balcani, www.aromanian.net, stejně i 
Saramandu 2005 
57 Aromâni, ro.wikipedia.org/wiki/Aroman#Nume  
58 Čísla, data a údaje viz Šatava 1994, není-li uvedeno jinak. 
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vznikají arumunská kulturní sdružení, např. Unia ti cultură-a Armănjlor 

dit Machidunii – Униja за култура нa Влaсите од Македoниja, nebo Comuna 

na Vlasite Bracha Manachia v Bitolji. 

Skutečný počet Arumunů je kolem 20 000, oficiálně se k arumunské 

národnosti hlásí přes 8 000 osob. (8 467 osob uvádí Šatava, 8 601 Friedman, 

k počtům viz tabulku v příloze III). Paradoxně zde mají Arumuni nejvíce 

přiznaných práv, byť jich v Republice Makedonii žije ze všech balkánských 

států nejméně. Tato nepříliš stabilní bývalá jugoslávská republika má totiž 

největší počet národnostních menšin (35 %) v Evropě a tedy i přístup k nim se 

musí nutně lišit od sousedních „národních“ států.     

Postavení Arumunů v Republice Makedonii je lepší než v ostatních 

zemích, přestože tvoří nejmenší ústavně uznávanou menšinu. V makedonském 

parlamentu mají své zástupce a v ústavě je zakotveno jejich právo na uchování 

etnické, jazykové, náboženské a kulturní identity a právo na vzdělání 

v mateřském jazyce59. (Arumunština patří v Republice Makedonii mezi šest 

nejrozšířenějších jazyků60.)  

Jako národní svátek slaví makedonští Arumuni výročí uznání své 

vlastní identity („milétu“) Osmanskou říší 9./ 22.5.1905. (první datum je podle 

juliánského kalendáře, druhé podle gregoriánského).   

V oblastech s arumunskou většinou je znovu zavedeno základní školství 

v arumunštině a je posilováno etnické sebeuvědomování. 

 

1.4.2 Řecko 

 V severní části Řecka žije největší část Arumunů. Řecká legislativa 

donedávna nepřipouštěla existenci jiného než řeckého etnika na svém území, 

takže Arumuni jako národnostní menšina oficiálně neexistovali, byli 
                                                           
59 Aromâni, ro.wikipedia.org/wiki/Aroman#Nume 
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označováni jako Řekové mluvící románským jazykem. Legislativa Evropské 

unie přiměla Řecko ke změně oficiálního postoje. V Řecku se obecně 

o arumunské menšině ani o jejich jazyku moc neví. Byť jsou nazýváni Βλαχοι, 

nemá toto označení v řečtině etnický smysl, spíš označuje pastýřský způsob 

života61. Teorii romanizovaných Řeků podporují i řecké vědecké kruhy 

a k podobnému závěru dochází i lingvistické výzkumy62. (Podobné je to 

s Makedonci, ti jsou zase tzv. slavizovaní Řekové).  

 Tamní Arumuni o své historii většinou moc nevědí, vinou prořeckého 

prostředí, které nepřeje minoritám a v praxi jim neumožňuje rozvinout vlastní 

školství. V období vojenského režimu 1967-1974 hrozilo za užití arumunštiny 

i vězení63. Pokud Arumuni ze své historie něco znají, dělí ji na období 

před Alim Pašou (mladším) a po něm64. Ten nechal v 18. století popravit sta 

Arumunů a rozbořil jejich města.  

Počet řeckých Arumunů se postupně zmenšuje (poslední oficiální údaj 

je 60 000 osob v r. 1987, nicméně reálné odhady se pohybují mezi 100 000 – 

300 000 lidmi), přesto stále tvoří místy kompaktní osídlení. Jejich jazyk, který 

je používán jen v domácím prostředí, vymírá (např. se z něj ztrácí některé 

sufixy, zmenšuje se lexikum65). Aktivní bilingvismus u většiny Arumunů 

starších 50 let, u mladší generace (25 - 50 let) jde o bilingvismus spíš pasivní, 

tj. arumunsky rozumí, ale nijak zvlášť ji nepoužívají. Sami se prý považují spíš 

za Řeky66.   

 Od roku 1997 jsou evropské státy zavázány respektovat Arumuny jako 

kulturní a jazykovou menšinu a umožnit jim vzdělání, média a církevní ritus 

ve vlastním jazyce. To v r. 1998 v Metsovu potvrdil i tehdejší prezident Kostis 

Stephanopoulos, nicméně zatím to nebylo příliš uvedeno do praxe. Zejména co 
                                                                                                                                                         
60 Friedman, The Vlah Minority in Macedonia: Language, Identity, Dialectology, and 
Standardization. (Dále v textu jako Friedman, VMM.) Staženo z www.farsarotul.org, 4.4.2006. 
61 Aromâni, ro.wikipedia.org/wiki/Aroman#Nume 
62 Aromână şi raporturile ei cu greaca, IN: Saramandu 2004 
63 Šatava 1994. 
64 Lupescu, www.aromanian.net 
65 informace od vlastního respondenta 
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se týká jazykových práv, je situace Arumunů tristní, i když se občas objeví 

sbírky folklórního typu. Současný prezident Karolos Papoulias (sám částečně 

arumunského původu) nechává arumunskou otázku spíš stranou.  

Existují arumunské společnosti, např. Folklórní spolek Vlachů ve Veríi 

s knihovnou specializovanou na arumunskou problematiku, založený v r. 1981, 

přejmenovaný později na Arumunský spolek ve Veríi (Sutsata Armânjlor 

di Veria). Dále Společnost pro arumunský jazyk a kulturu v Athénách. 

 

1.4.3 Albánie 

 Arumunská populace je v Albánii vnímána jako romanizovaná skupina 

stejného etnického původu (thráckého) jako Albánci a tvoří největší albánskou 

menšinu. Albánští Arumuni žili v historii ve dvou diasporách: v moskopolské, 

která tvořila obchodní elitu a spoluvytvářela vrstvu zemské buržoazie, 

a v muzeašské (Muezakové67), která většinou pracovala na latifundiích 

protureckých Albánců68. Dnes už jsou silně albanizováni. Sídlí většinou v jižní 

části země ve více komunitách.  

 Albánské oficiální prameny uvádí 15 000 Arumunů (1981), ale počet 

původem arumunského obyvatelstva bude mnohonásobně vyšší, na 100 000 – 

200 000 je odhaduje Wikipedia69. Jsou pravoslavní a částečně muslimové. 

Mnozí do šedesátých let 20. století kočovali.  

Postavení Arumunů je v albánské ústavě je zakotveno jako postavení 

kulturní menšiny a často jsou zahrnováni (jako pravoslavní) mezi albánské 

Řeky. Ve městě Divjaka existuje rumunsko-arumunská školka a škola pro 60 

dětí a v Korče arumunská pravoslavná církev70 s arumunskou liturgií a byla 

zde v devadesátých letech 20. století založená „řecká“ škola – termínu je třeba 

                                                                                                                                                         
66 Friedman, VMM, www.farsarotul.org 
67 rum. obvykle Muzachiar, ale objevuje se i v jiných formách 
68 Papanace 1995 
69 Aromâni, ro.wikipedia.org/wiki/Aroman#Nume  
70 Aromâni, ro.wikipedia.org/wiki/Aroman#Nume  
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rozumět spíš jako „arumunská“, neboť většina tzv. albánských „Řeků“ jsou 

Arumuni nebo bilingvní71.  

 Zejména na venkově je dosud silně zakořeněno zvykové právo, veškeré 

rozhodování patří mužům a starším. 

 

1.4.4 Bulharsko 

 Bývalé polonomádské pastevecké populace žijí v horských oblastech 

(Pirin, jihozápadní Rodopy), dnes jsou již většinou usazeni. Silně podléhají 

asimilaci a bývají směšováni s Karakačany, což je malé etnikum kulturně velmi 

blízké Arumunům (též bývalí polokočovní pastevci), Karakačané ale mluví 

řecky. Počet bulharských Arumunů a Rumunů (Bulharsko je nerozlišuje) je 

uváděn 40 000 osob (rok 1971).   

 

1.4.5 Rumunsko 

 Arumuni se po 1. světové válce vystěhovali (z Řecka, Bulharska) 

nebo byli přesunuti (z Makedonie) do jižní Dobrudže; po připadnutí tohoto 

území Bulharsku byli dále přestěhováni do okolí města Konstance (Constanţa) 

(kolem 40 000 osob). Udržují si etnické povědomí i arumunský dialekt. I další 

generace si často vybíraly partnery arumunského původu, dokonce si dále 

udržovali odstup od ostatních arumunských skupin: Faršeroti se obvykle berou 

mezi sebou (bez ohledu, zda jde o Faršeroty z Řecka nebo z Albánie), 

a Pindeani, Molovišťani a Muezakové, kterých nežije v Dobrudži tolik, zase 

mezi sebou72. 

 Arumunštinu se děti učí v rodinách. Smíšené vesnice bývají biligvní, 

i tamní Rumuni v nich používají arumunštinu. Ta nejen že si (zatím) uchovala 

dialektální rysy přinesené z původní lokality, ale jazykový výzkum dokázal 

                                                           
71 www.farsarotul.org. Dále se o třídách, kde se vyučuje arumunsky, zmiňuje Friedman, VMM. 
Staženo z www.farsarotul.org, 4.4.2006. Tyto třídy založeny v r. 1998 jsou v Korče a v Tiraně.  
72 Saramandu, N.: Structura aromânei actuale. Graiurile din Dobrogea. 2005. Dále uváděno 
jako Saramandu: Dobrogea 2005. 
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i vznik nových tamních dialektálních rysů arumunštiny73. Např. kontakt 

různých arumunských nářečí způsobil, že mluvčí užívá alternativně elementy 

z vícera nářečí.  

Je ale třeba připomenout sociolingvistický výzkum arumunských dětí 

Mariny Ciolan, podle které směřuje dobrudžská arumunština k postupnému 

splynutí s rumunštinou. Tím, že nejmladší generace už neznají jazyk země, 

z které jejich rodina pochází, vytrácejí se z jejich jazyka balkanismy (běžné 

pro starší generace) a jsou nahrazovány dákorumunskými termíny, dochází 

k elizi fonémů neexistujících v dákorumunštině, a dochází i k interferenci 

morfosyntaktické, např. ve vyjádření přímého životného předmětu pomocí 

„pi“, aj.74   

Arumuni původem z Bulharska jsou hodně slavizovaní. Říkají si 

„bulgăro-români“ a někteří chtějí získat statut etnické menšiny v Rumunsku, 

přestože se ve dvacátých letech 20. století prohlásili za Rumuny. 

Rumunsko v rámci pomoci „menšině“ nabízí stipendia arumunským 

studentům. Z dříve uváděných 644 osob (1977) se počet Arumunů žijících 

v Rumunsku dnes navýšil na uváděných 50 000 – 70 000 osob.  

 
1.4.6 Jinde ve světě 

Menší skupiny Arumunů žijí v Německu, Kanadě, USA, Latinské 

Americe a v Austrálii75. Americká společnost The Sociaty Farsarotul 

v Connecticutu vydává od r. 1987 sborníky (jsou dostupné na internetu 

na stránce www.farsarotul.org) a pořádá každoroční sraz Arumunů v Anglii. 

V Německu je centrum ve městě Heidelberg. 

                                                           
73 Saramandu: Dobrogea 2005 + Ciolac 1997. 
74 Ciolac 1997. 
75 Sala 1989. 
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2. Arumunština - jazyk nebo dialekt? 
 

Je arumunština samostatným jazykem nebo jedním z rumunských 

dialektů? Část lingvistů ji od druhé poloviny 20. století považuje za samostatný 

jazyk; podobně jako např. katalánština či provensálština je i arumunština 

označována termínem „jazyk beze státu“.  

 Kdy ale jeden jazyk přestává být jazykem A a stává se jazykem B? Je 

těžké jednoznačně stanovit, jaké změny musí v jazyce nastat.  

Podle A. Rosettiho a dalších je k tomu, aby kód byl považován za jazyk 

a ne za nářečí, důležité, aby byl izolován od původního jazyka. Není důležité, 

zda jazyky mají stejný původ a zda si jsou podobné76. Izolovanost arumunštiny 

od dákorumunštiny trvá přes 1000 let.  

 Th. Capidan klade důraz na 4 dialektologické rozdíly mezi 

arumunštinou a dákorumunštinou, konkrétně na rotacismus [n] > [r], odlišnou 

výslovnost hláskových alternací [k, g] následovanou [e, i], palatalizaci labiál 

a na tempo promluvy77. 

Jiní lingvisté a dialektologové (zejména rumunští) zdůrazňují naopak 

vzájemnou podobnost a srozumitelnost arumunštiny s rumunštinou, vnímají 

tedy výše vyjmenované jazyky jako 2 ze 4 dialektů rumunštiny. Tedy rozlišují 

dialekt dákorománský (vlastní rumunština), arumunský neboli 

makedorumunský, meglenorumunský a istrorumunský (strukturální dělení 

rumuštiny viz kap.4.2). 

Zvláštní kapitolu tvoří někteří řečtí výzkumníci, kteří zdůrazňují 

odlišnosti arumunštiny od rumunštiny; podle jejich teorie vznikla arumunština 

nezávisle na dákorumunštině jako jazyk romanizovaných Řeků, jde tedy 

o románský jazyk se řeckým substrátem78. 

                                                           
76 Rosetti IN Felix a kol., 1963 
77 Coteanu 1969. 
78 Sala 1989. 

 33



Arumunština je jazykem /dialektem, jehož gramatika je velmi podobná 

dákorumunské. Rozdíly mezi nimi jsou zřejmé hlavně na fonetické stránce 

a ve slovní zásobě, kde z důvodů odlišného vývoje část arumunského lexika 

byla přejatá z jiných jazyků, než je tomu v dákorumunštině79. Další část lexika 

se v arumunštině uchovala, kdežto v dákorumunštině byla nahrazena, 

nebo naopak vymizela z arumunštiny a uchovala se v dákorumunštině. (Více 

o odlišnostech v kap. 4.4) 

V arumunštině se dále rozlišují nářečí (subdialekty /dialekty, záleží 

na pojetí lingvisty) nestejné velikosti: jako nejdůležitější jsou uváděny nářečí 

faršerotské, gramoštenské, moskopolské a pindoské. Vlivem historicko-

politických okolností nedošlo k vytvoření  spisovné, kodifikované varianty, 

ačkoliv arumunsky psaná literatura je známa již od 18. století80. Tedy jazyk 

každé skupiny mluvčích má své regionální zvláštnosti. To komplikuje popis 

arumunštiny v druhé části práce, uvedené formy zachycují buď její 

nejrozšířenější rysy, nebo více dialektologicky rozrůzněných tvarů. K rysům 

jednotlivých dialektům více v kapitole 4.5. 

 

 

2.1 Vznik arumunštiny 
 

Stručně řečeno, vznik každého jazyka můžeme rozdělit do čtyř okruhů 

vyjádřených jednoduchými otázkami: kdy, kde, jak a proč?  

Co se týká datace oddělení arumunštiny od dákorumunštiny, období 

kolísá mezi 5. – 10. stoletím n. l.; dlouho trvalo i samo přechodné období, kdy 

se dialekt pomalu stával samostatným, uvádí se zhruba dvě staletí. Jazykovědci 

se shodují, že nejpozději v 10. století byly oba dialekty, dákorománský 

a arumunský, od sebe již odděleny. Zdůrazňují fakt, že arumunština nepřejala 
                                                           
79 Více rozdílů na lexikální a fonetické rovině než na morfologické a syntaktické je spíše rys 
dvou dialektů než dvou samostatných jazyků.  
80 Rosetti IN Felix a kol., 1963 
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žádné maďarské prvky, to znamená, že v době pronikání maďarských kmenů 

na území osídlené románským obyvatelstvem nebyli již Arumuni v přímém 

kontaktu s Dákorumuny. Argument poněkud mírní podobná absence 

maďarismů ve valašském nářečí – vypovídá snad o tom, že mluvčí valašského 

a banátského nářečí nebyli v přímém kontaktu?  

Téměř jednoznačně je dnes přijímán i fakt, že arumunština vnikla 

na územích jižně od Dunaje. Přesnější lokalizace jejího vzniku vyplývá 

z tehdejšího osídlení Balkánského poloostrova: část Arumunů žije poblíž míst, 

kde etnicky vznikli (Pindos v severnímm Řecku, možná i usídlení v jižní 

Albánii81). Velká část arumunského obyvatelstva se pravděpodobně během 

staletí přesunula z území bývalé Moesie (mezi Dunajem a bulharskými 

Rodopy) na jih, čímž překročila tzv. Jirečkovu linii do řecké zóny. Termín 

Jirečkova linie označuje hranici mezi dominantním řeckým a dominantním 

římským kulturním vlivem na Balkánském poloostrově v době římské 

nadvlády; arumunština tedy jako románský jazyk vznikla v římské (severní) 

části, odkud se pod vlivem historických okolností její mluvčí přestěhovali 

do jižní, řecké zóny. Zmíněný přesun souvisí s historickým fenoménem 

transhumance neboli s pravidelnými přesuny příslušníků pastýřských kultur 

(viz kap. 1.3).  

K otázce, jak k tomu došlo, existuje více teorií popisujících oddělení 

těchto 4 rumunských dialektů od protorumunštiny. (Z diachronního hlediska 

není o dialektech sporu, nejednoznačný je jejich současný statut jazyk /dialekt). 

Podle výsledků jazykového bádání A. Rosettiho82  

se z protorumunského jazyka (PR) nejprve oddělila arumunština (AR), tj. jazyk 

pastevců kočujících po území dnešního Řecka. Z této se později vydělila 

meglenorumunština (MR), ale protože neměla podmínky k nezávislému vývoji, 

zůstala dialektem arumunštiny. Zhruba v téže době, kdy vznikalo 
                                                                                                                                                         
 
81 Sala 1989 
82 Rosetti IN Felix a kol., 1963 
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meglenorumunské nářečí, se od dákorumunštiny (DR) oddělila istrorumunština 

(IR), jazyk pastevců na Istrii, který se důsledkem izolace stal také samostatným 

románským jazykem /dialektem rumunštiny83: 

A.Rosetti:  

PR: → AR → MR 

 → DR → IR 

 

Stejně tak A. Philippide považuje arumunštinu a meglenorumunštinu 

za jednu jazykovou skupinu, dákorumunštinu a istrorumunštinu za druhou: 

PR → DR + IR 

 → AR + MR 

 

 O. Densusianu zase pokládá meglenoromunštinu spřízněnější 

s dákorumunštinou: 

PR → DR + MR 

 → AR + IR 

 

Podle jiných lingvistů není pravděpodobné, že nejprve vznikly dvě 

skupiny, a teprve ty se dále rozdělily, zastáncem tohoto názoru je Th. Capidan, 

podle nějž se oddělily všechny čtyři dialekty z protorumunštiny nezávisle jeden 

na druhém84: 

PR → DR 

 → AR 

→ MR 

 → IR 

 

                                                                                                                                                         
 
83 O problematice stanovení hranice jazyk – dialekt viz kap. 1.3. 
84 Všechny názory viz Coteanu 1969  
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Odpověď na poslední otázku „Proč?“ přímo vyplývá z otázky „Jak?“. 

K přerušení kontaktu a tedy k oddělení arumunštiny od dákorumunštiny došlo 

po příchodu slovanského obyvatelstva a po jeho usazení v Podunajské nížině. 

Před nimi se stáhlo romanizované obyvatelstvo do hornatých oblastí na sever 

(→ DR), jih (→ AR + MR) a východ (→ IR).   

 

 

2.2 Sociolingvistický status arumunštiny 
  

Arumunština má nižší sociolinvistický status ve všech zemích, kde je 

používána. V Rumunsku je obecně považována za jeden z rumunských dialektů 

(více v kapitole 1.3). Postavení Arumunů (a jejich jazyka) v Rumunsku bych 

přirovnala nejspíš k postavení Slováků a slovenštiny v českých zemích v době 

předcházející slovenskému národnímu obrození, kdy spisovným jazykem 

Slováků byla čeština Bible kralické a slovenština byla vnímána jako její 

východní dialekt. Arumuni jsou v Rumunsku obecně vnímáni jako Rumuni 

ze zahraničí, kteří se nenaučili dobře rumunsky (tj. neovládají spisovnou 

rumunštinu).  

Přesto není postavení arumunštiny všude stejné: v Republice Makedonii 

v oblastech s kompaktní arumunskou menšinou je arumunština jazykem 

základního vzdělávání, existuje arumunský tisk; naproti tomu řecká politika se 

k etnickým menšinám staví odmítavě, teoreticky jim poskytuje všechna práva, 

ale prakticky se s uskutečňováním menšinové politiky moc nezabývá. 

Arumunština je používána víceméně jen v domácím prostředí. (Více v kapitole 

1.4) 
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2.3 Arumunské skupiny a nářečí 

2.3.1 Faršeroti 

Faršeroti donedávna (do konce 20. století) byli většinou typičtí pastýři, 

kteří praktikovali kočovný a polokočovný způsob způsob života85. Velká část 

jich žije v Albánii, kde tvoří převahu arumunské menšiny. Díky svému 

tradičnímu kočovnému způsobu života jsou Faršeroti rozšířeni i v Řecku, 

mnozí z nich se usadili i v bývalých zimovištích (v místech, kde s ovcemi 

přečkávali zimu), tj. u Jónského i u Egejského moře. Řekové je nazývají 

Arvanitovlachové, tj. Arumuni z Albánie86, oni sami si říkají Rămâni.  

Faršerotské nářečí se nejvíce liší od ostatních arumunských. Je 

rozšířeno v Albánii a Řecku. Etnonymum souvisí s řeckým městem Farsala  

(ar. Fraşari, alb. Frashë) v Thesálii, kde dodnes žije arumunská komunita. Jako 

Faršeroti se označují Arumuni, kteří odtamtud pocházejí a dnes žijí zejména 

v okolí albánského města Korçë (Korcea), na severní straně hory Vermion 

(řecká Makedonie) a v Nikopoli (Republika Makedonie). Toto pojmenování se 

ale rozšířilo i na všechny ostatní Arumuny, kteří sami sebe označují Rămăni 

(na rozdíl od ostatních Arumunů, kteří se označují jako Armâni.      

  

2.3.2 Gramošteani 

 Nazývají se podle severořeckého města Gramoşte, důležitého sídla 

v 17.-18. století (40 000 obyvatel), zničeného na začátku 19. století Alim Pašou 

z Tepelenë. Spolu s Gramoşte byla zničena i důležitá města Niculiţa a Linotopi. 

 Dnes Gramošteani sídlí v řecké Makedonii (mj. v Soluni), v Republice 

Makedonii (v Kruševu, v Bitolji) a v jižním Bulharsku (kolem pohoří Rila, 

Rodopy a Pirin). Do poloviny 20. století jich část praktikovala polokočovný 

způsob života. 

                                                           
85 Termín „polokočovní“ znamená, že se vraceli na zimu a léto do stejných míst. 
86 Saramandu 2005 
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2.3.3 Moskopoleani 

 Moskopoleani jsou nejmenší ze čtyř hlavních skupin. Pojmenování 

pochází od města Moskopole (Albánie), které bylo v 16. až 18. století 

ekonomickým a kulturním centrem Arumunů a s 50 000 obyvateli a 27 kostely 

prý největším městem jižní části Balkánského poloostrova Existovala zde 

i vysoká škola, jediná v celé osmanské říši, a tiskárna. Moskopole byla zničená 

Turky ve třech nájezdech v druhé polovině 18. století87. 

 Moskopoleani žijí v Albánii, v sousedství zničené Moskopole a také 

na hranici s Republikou Makedonie na břehu Ochridského jezera. Jiná skupina 

Moskopoleanů založila po odchodu z Moskopole známé makedonské město 

Kruševo. Jsou jediní mezi Arumuny, kteří nevedli kočovný způsob života. 

 

2.3.4 Pindeani 

 Pindeani jsou nejpočetnější z Arumunů. Žijí v Řecku, kde tvoří 

kompaktní osídlení hor Pindos, odtud pochází jejich pojmenování. Oni sami 

se však nazývají konkrétněji podle místa původu: Minčani z Aminciu,  

Syrmyňati z Samariny, atd. Několik jich též žije v západní hornaté části řecké 

Makedonie. 

 Pindeani jsou většinou usedlí, jen část z nich praktikovala do první 

poloviny 20. století polokočovné pastevectví podobně jako Gramošteani 

a Faršeroti. Město Aminciu dokazuje stabilní osídlení od svého založení 

v 8. století. 

 O jejich osídlení se zmiňují už byzantští kronikáři v 10. století 

a v 11. století popsal jejich polokočovný způsob života kronikář Kekauménos, 

ten se též zmínil o jiných Vlaších usazených v nížině, což poukazuje 

na někdejší paralelní existenci arumunských pastýřů i zemědělců88. 

                                                           
87 celý odstavec Saramandu 2004. 
88 celá podkapitola Saramandu 2004 
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 Za jejich odnož jsou považováni Arumuni z Olympu, kde sídlí 

od 15. století.   

Kromě zmíněných 4 hlavních skupin (Faršerotů, Gramošteanů, 

Moskopoleanů a Pindeanů) se dále jazykově vydělují Arumuni žijící na dvou 

místech R. Makedonie: kolem Gorne a Dolne Belice (Beala di Supra a Beala 

di Ghios) a kolem měst Gopeše a Molovište. Někdy jsou jako arumunská 

skupina chybně uváděni i Meglenorumuni, kteří jsou sice s Arumuny příbuzní 

a jsou jim kulturně blízcí, ale z jazykového hlediska jde o vlastní, silně 

slavizovaný dialekt, odlišný od arumunštiny i dákorumunštiny. 

  

2.3.5 Arumuni z okolí Beala di Supra a z Beala di Ghios 

 Tato skupina žije poblíž města Struga v Republice Makedonii u hranice 

s Albánií. Beala di Supra89 je arumunský název sídla Gorna Belica, podobně 

Beala de Ghios (též Cămpu) se makedonsky označuje jako Dolna Belica. Často 

bývají přiřazováni ke skupině Faršerotů, protože žijí v jejich těsné blízkosti, oni 

sami se však označují jako Mbăloţi90. Část z nich jsou muslimové a zdá se, 

že konvertovali relativně nedávno, v druhé polovině 19. století91. Jsou jediným 

dosud známým případem arumunských muslimů. Ve vlastní vsi Beala di Supra 

byla arumunština nahrazena albánštinou92.  

 

2.3.6 Skupina z Gopeše a Molovište 

 Jde spíše o podskupinu gramoštenského nářečí kolem těchto 

makedonských měst s určitými specifickými rysy než o samostatné nářečí. 
 

2.3.7 Meglenorumuni 

Při zařazování Meglenorumunů mezi Arumuny dochází k chybnému 

propojení lingvistického a etnografického hlediska. Jazykově jde o samostatný 

                                                           
89 Pro Beala existuje též forma Bela. 
90 Neexistuje jednoslovný rumunský výraz a toto slovo ani nejde dobře počeštit. 
91 Saramandu 2004 
92 Friedman, VMM, www.farsarotul.org. 

 40



rumunský dialekt, silně slavizovaný (kromě vlastního pojmenování Vla, 

mn.č. Vlaš přejal ze slovanských jazyků dokonce i systém vidů vyjadřovaný 

pomocí sufixů93); některé jeho rysy jsou bližší severodunajské rumunštině. 

Z etnického hlediska se Meglenorumuni vnímají stejně jako ostatní 

románské jihodunajské obyvatelstvo, nepovažují se za zvláštní menšinu. 

Historicky jsou někdy vysvětlováni jako romanizovaný kmen Pečeněhů94, kteří 

byli kolonizováni a někdy na přelomu 11./12. století usazeni 

v řeckomakedonském regionu Meglen. Ten dříve patřil k turecké říši a značná 

část Meglenorumunů přijala islám. To se odrazilo na jejich osudu ve třicátých 

letech 20. století, když si Řecko s Tureckem začaly vzájemně vyměňovat 

menšiny – islamizovaní Meglenorumuni byli vystěhováni coby Turci. Část 

ze zbylých se odstěhovala do rumunské Dobrudže (lokalita Cerna)95. Dnes dále 

žijí v Řecku, Republice Makedonii, v evropské části Turecka i na pobřeží 

Bosporu.  

 

                                                           
93 Friedman, VMM, www.farsarotul.org 
94 Saramandu 2004 
95 Saramandu 2004 
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2. Arumunská literatura 
 

Arumunština je jediným z jihodunajských rumunských dialektů, který si 

vytvořil vlastní, byť skromnou literaturu96. V úzké souvislosti se 

sociologickým statutem tohoto jazyka není překvapující, že podstatná část 

arumunské literatury je vydávána v zahraničí, v centrech jednotlivých diaspor 

(v německém Heidelbergu, v rumunské Konstanci a Bukurešti, v USA aj.), a to 

ve více- i jednojazyčných vydáních.  

Trochu zavádějící může být samotný termín arumunská literatura. Dost 

arumunských autorů psalo či píše i v jiných jazycích, dají se tato díla potom 

považovat za součást arumunské literatury nebo spíš náleží k literatuře 

příslušného jazyka?    

 

 

3.1 Nejstarší písemné památky 
 

Prvními písemnými památkami arumunštiny jsou dochovaná vlastní 

jména obsažená v řeckých, tureckých a slovanských textech. Nejstarším 

záznamem arumunštiny je vlastní jméno Tzintzilukis v citátu Niketa Akominata 

Horiata z roku 115997.  Význam tohoto Tzintzilukis se vykládá jako ţinţi luki 

[cinci luk´i], tj. pět vlků. Dalším starým nápisem měla být nedochovaná věta 

nad bránou kláštera v Linotopi, psána alfabetou98 (alfabeta jako písmo vysoké 

kultury byla používána pro arumunštinu až do 19. století, viz kap. 5). Věta 

z Linotopi měla znít:  

                                                           
96 Sala 1989. 
97 Avram, Sala 2001. (77) 
98 Cândroveanu 1995. 
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„Cari va s-yină şi va si-încľină cu evlavie, la aestă bisearică, Dumnidză 

va s-ľi agiută. 1426.“,  

tedy „kdo vejde a skloní se zbožně v tomto kostele, Hospodin mu pomůže. 
1426.“ 
 Z roku 1731 je dochovaný nápis na ikoně objevené v Albánii, 

tzv. Inscripţia lui Nectarie Tărpu, kde je arumunský text:  

„Viryirǎ, muma-l dumnedzǎ, orǎ trǎ noi pǎcǎtoşľi”,  

tedy „Panno, matko boží, pros za nás hříšné,” uveden paralelně s řeckou, 

albánskou a latinskou verzí99.  

  

Nápis z vázy Simota je nejstarší známá arumunská poezie. Byl nalezen 

v severořecké oblasti Velké Vlachie, v lokalitě Cǎlarľi. Datum jeho vzniku 

i autor 4 veršů zůstávají tajemstvím. Výzkum ho časově zařazuje ještě 

před latinizující vlnu počátku 19. století. Verše z vázy nabádají člověka, aby pil 

s mírou: 

 „Cǎleritu ameu, biá yinu ca pi ateu, 

multu se nu biae, se nu te vemai. 

Tra se nu ţi fake reu, tra se nu te mbetu eu. 

Vnǎ oarǎ se biai, şi acase ţi se vai.” 

   

 Významný, leč nedatovaný rukopis je Arumunský liturgiář, 

Liturghierul aromânesc100, objevený albánským profesorem I. Mitkë-

Qafëzezim v polovině 20. století. Tato zřejmě nejstarší arumunská církevní 

kniha je dnes ztracená, prof. Mitkë-Qafëzezi ji naštěstí tehdy okopíroval 

a Liturgiář byl prostudován na základě těchto kopií (viz Caragiu Marioţeanu 

1962). Šlo o rukopis o dochovaných 102 stranách, z nichž 24 bylo psáno 

arumunsky (alfabetou) a zbytek řecky. Je to jediná známá dochovaná kniha 

bohoslužeb v arumunštině, cenná i z historicky jazykového hlediska, neboť jde 

                                                           
99 Avram, Sala 2001. (78) + Caragiu Marioţeanu 1962 (112) 
100 Caragiu Marioţeanu 1962 
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o svědectví staré arumunštiny ještě nedotčené latinizující a dákoromanizující 

vlnou 19. století.  

Z výzkumu vyplynulo, že Liturgiář byl s největší pravděpodobností 

sepsán neznámým arumunským klerikem z území dnešní Albánie mezi lety 

1770 – 1800. Text rukopisu obsahuje část z příprav kněze před svatým 

přijímáním, ale chybí v něm většina modliteb, které možná měly být proneseny 

řecky; jediná celistvá modlitba arumunsky je ta poslední, tzv. „rugǎciunea 

amvonului” (lze ji volně přeložit jako modlitbu přijímání):101 

 „Lóţǎ şǎ mǎcáţǎ, cǎ aístu ésti trúplu ańéu di aţé ţi s-féţi bucắţǎ trǎ voi, 

trǎ ľirtári amǎrtiĭli; Béţǎ túţǎ di aístǎ cǎ aístu ésti sắndzili ańeǔ, ţi ésti nǎǔ 

scriátǎ: di aţé ţi s-virsắ trǎ voĭ trǎ ľirtári amǎrtiĭli”,  

tedy „Vezměte a jezte, neboť toto je tělo mé, z něhož se vytvoří pokrm 

pro vás, pro odpuštění hříchů; Pijte všichni z tohoto, neboť toto je krev má, 

kteráž je nový osud: tato se prolévá pro vás, pro odpuštění hříchů.”  

 

Na konci 18. století se objevují první tištěné knihy, známe tři jména 

arumunských spisovatelů, nebo lépe písmáků, neboť nemůžeme ještě hovořit 

o literatuře ve vlastním slova smyslu: Ucuta, Daniil a Cavallioti102. Jejich díla 

jsou psána řecky nebo arumunsky (alfabetou).  

Nejstarší známou arumunskou knihou je Cavalliotiho103 slovník 

Πρωτοπειρία [Protopiría] (První nauka) z roku 1770, vydán v Benátkách, 

v němž je obsaženo 1170 slov v řečtině, albánštině a arumunštině104. O něco 

málo pozdější je Daniilovo105 dílo Είσαγωγιχή διδασκαλία [Ísaghogichjí 

didaskalía] (Úvodní nauka), čtyřjazyčný slovník arumunsko-bulharsko-

albánsko-řecký pro snazší učení řečtině106 (vydán 1794 v Benátkách).  

                                                           
101 Transkripce zachována podle Caragiu Marioţeanu 1962, čárka označuje přízvuk. 
102 Papahagi P. 1909 
103 Theodor Anastas Cavallioti 
104 Caragiu Marioţeanu 1977 
105 Daniil Moscopoleanu 
106 Papahagi P. 1909 
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Constantin Ucuta Moscopoleanul se pokusil už v roce 1797 zavést 

pro arumunštinu vlastní abecedu107 a zároveň první pravidla psaní ve své knize 

Νέα πεδαγογία [Néa pedaghojía] (Nová pedagogika).  

Další starou knihou je Codex Dimonie108, soubor rukopisů různých 

autorů z konce 18.a začátku 19.století, vydaných G. Weigandem. 

  

 

3.2  Národní obrození  
 

V 19. století dosáhla arumunská kultura svého prvního vrcholu, 

můžeme mluvit o kulturním pohybu, který trval do začátku minulého století. 

Fenomén národního obrození a společenských změn vedl arumunské vzdělance 

k etnologickým a folklórním aktivitám, konkrétně ke sbírání lidové slovesnosti, 

kterou sami přetvářeli. Obecně oblíbeným tématem je boj za národní identitu. 

V daných historických podmínkách se nemohly rozvinout ostatní (neužívané) 

stylistické roviny jazyka, administrativní, právnický, lékařský apod.   

První arumunský gramatik Mihail G. Boiagi ke své Gramatice 

(Gramaticǎ românǎ sau macedoromânǎ), vydané roku 1813 (a znovuvydané 

1915 Periclem Papahagim), připojil konverzační příručku a krátké povídky 

Fabule, icâ paramithe shi istorii alepte. (Povídka o vyvolávání zla je obsažena 

v příloze VI). Už při prvním pohledu na ně překvapí, jak je jejich jazyk velmi 

blízký současné rumunštině, je to důsledek Boiagiho latinizující snahy.    

Staré arumunské texty pocházející z 18. století znovu vydal dialektolog 

Pericle Papahagi (1872-1943). Kromě nich publikoval i sbírky děl folklórního 

typu; jeho Basme aromâne (Arumunské pohádky)109, vydané roku 1905,  byly 

dlouho nejlepší sbírkou arumunských textů. V Pohádkách i v následující sbírce 

                                                           
107 Papahagi P. 1909, Caragiu Marioţeanu 1977 
108 Papahagi, P.1909 
109 Basme aromâne şi glosar 
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Din literatura poporană a aromânilor (Z lidové slovesnosti Arumunů, 1910) 

trochu upravil pravopis.  

Ovšem za průkopníky vlastní arumunské literatury při tzv. druhém 

národním obrození (jako první je vnímáno období Ucuty, Daniila 

a Cavalliotiho) jsou považováni filolog Theodor Capidan s lyrikem Nuşim 

Tulliem110. Básník N. Tulliu (narozen 1872) je prvním významným 

arumunským básníkem, jehož lyrický, skoro devadesát let starý Plîngul 

aromânului (Arumunův nářek) je dodnes působivá báseň. Reflektuje 

protirumunské nálady po příchodu anatolských Řeků v roce 1922, po řecko-     

-turecké válce, která přivedla do Řecka přes 1 000 000 uprchlíků, což se 

odrazilo na ekonomickém statutu Arumunů. (Báseň Plîngul aromânului je 

v příloze VI).   

Prvním prozaikem malých žánrů byl N. Batzaria, jeho kniha Pǎrǎvulii 

vyšla poprvé v roce 1904 a obsahuje krátké slovesné útvary, žerty, vyprávění,...  

V roce 1922 vyšla Antologie aromânească Tacheho Papahagi také 

s důrazem na sepětí folklóru s jazykem.    

 

 

3.3 Současná literatura  
  

Jako současnou literaturu označuji období od druhé poloviny 20. století 

dodnes, i když důležitější než doba vzniku jsou rysy díla. Co se týká témat, 

u mnoha autorů stále přetrvává nutnost vyjádřit se k jazykově etnickým 

problémům. Velmi často se čtenář setká s básněmi opěvujícími krásu 

mateřského jazyka, někdy až v obrozenecky afektovaném stylu. Teprve 

v posledních desetiletích obecně upouštějí prozatoři i básníci od moralizujících 

„velkých” témat i od „vznešeného” jazyka a přibližují se současnému trendu 

menších a skromnějších žánrů.  

                                                           
110 Cândroveanu 1995. 
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 Častým námětem lyrické poezie 20. století bývá láska k rodné krajině, 

někdy spojena s pastýřským motivem (např. Întribari picurâreascâ A. Nasty či 

Isturie George Vrany, obě v příloze). 

Prózu a poezii pro děti zastupuje Vanghea Mihańi-Steryiu např. se svou 

prózou o svatém Jiřím a chudácích – Ayiu-Yioryi şi oarfǎńiľ i (viz příloha). 

Píše foneticky, což kritizuje Hristu Cândroveanu jako agramatičnost. 

Současným prozaikem, v pravém smyslu slova moderním, je povídkář 

Ilie A. Ceara. Jeho literární jazyk je expresivní, živý, plný neologismů, tedy se 

nesnaží vyčistit svoji arumunštinu od přejatých slov, které nepochybně tvoří 

podstatnou složku každodenního jazyka. Z jeho povídek uvádím Gǎrnuţlu 

(Uhřík) o mladíkovi, který přijede na pohřeb svého dědečka, v davu 

příbuzných, kteří se vrhají se s ním přivítat, uvidí jednu ženu s velikým 

furunkulem na tváři. Zděšený představou, že mu příbuzná přitiskne svůj hrozný 

bolák na tvář, uteče ven, ale stejně ji pak potká u mrtvého. Polibku 

na přivítanou se už nemůže jinak vyhnout, a tak padá na zem a předstírá 

mdlodby, což si dojatí příbuzní vykládají jako důkaz jeho velké lásky 

k zesnulému: „Ermu livendul!... Îľi vini arǎu, cǎ multu ş-lu vrea pap-su!”, tedy 

něco jako „Chlapík!... Udělalo se mu špatně, protože měl moc rád svého 

dědečka!”     

 V této práci nelze uvést zdaleka všechny důležité arumunské autory, 

navíc rozhodnout, který autor je významný a proč, to je otázka pro vlastní 

rozsáhlou studii. Cílem této kapitoly je pouze podat důkaz existence arumunské 

literatury a na vybraných autorech ilustrovat příslušná období vývoje. Zároveň 

ukázky děl slouží jako ilustrační materiál pro jazykovou i transkripční část 

práce.    
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3.4  Lidová slovesnost a zvyky  
 

Mezi lidovou slovesností a zvyky existuje přímá vazba, jsou to 

prakticky dvě strany téže mince; jen těžko lze popisovat jedno bez druhého, 

proto v následujícím oddílu zmíním i specifické lidové obyčeje a pravidla 

chování a pokusím se je ilustrovat právě na slovesnosti. 

Tradiční struktury žijí podle souboru zvykových pravidel. Jedním 

z nejdůležitějších arumunských zvyků byla velká zdvořilost a úcta k rodičům. 

Vdaná žena nepromluvila první na manželovy rodiče a bratry (u kterých žila), 

v jejich přítomnosti dokonce ani neměla mluvit se svými dětmi, ani je utěšovat. 

Plakalo-li dítě, žena se mu správně měla věnovat až poté, co ji tomu sama 

vybídla tchyně nebo tchán. Utěšování dětí bylo vnímáno jako nezdvořilost 

ke starším. Do narození prvního dítěte dobře vychovaná žena nemluvila 

v přítomnosti manželových rodičů ani se svým mužem, dokonce nebylo 

považováno za slušné, aby u stolu seděli vedle sebe. Tento zvyk je zachycen 

v jedné arumunské pověsti: mladá žena zaslechne, že jejímu muži je souzeno 

brzy zemřít, a jeho smrt může být oddálena jenom tím, že se s ním někdo jiný 

rozdělí o zbytek svého života. Ona nezaváhá a rozhodne se mu darovat půlku 

z času, který jí na zemi zbývá, ale protože to je dobře vychovaná žena, nesmí 

promluvit před mužovými rodiči. A tak si na znamení své nabídky učeše vlasy 

na dvě poloviny. Od té doby si prý arumunské ženy na památku její obětavosti 

a lásky češou vlasy na dvě poloviny111. 

Porod dítěte měl být držen v tajnosti a měl proběhnout diskrétně. Dokud 

narozené dítě nebylo pokřtěno, nikdo ho nechoval ani nelíbal. Po seznámení 

s arumunskými zvyky týkajících se dětí, které se nám z jiného kulturního 

okruhu můžou zdát nesmyslně tvrdé, nás trochu překvapí, že existují 

i ukolébavky a říkanky (viz příloha VIII). 

                                                           
111 Nicolau 2001. 
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Důležitým, tudíž komplikovaným rituálem byla tradiční svatba. Tu 

obvykle uzavíraly už děti ve věku 7-12 let, i dřív. Rok až čtyři předtím 

proběhly „dvoukolové” zásnuby. Na první části, tzv. semnul ńicu, ani nebyl 

přítomen snoubenec. Ten přišel až na vlastní zásnuby, isosmâta. Zasnoubené 

dívce se slušelo, aby se poté až do vlastní svatby vyhýbala rodině snoubence. 

Vlastní svatba trvala (leckde stále trvá) tři dny a byla sledem obyčejů 

a rituálů. Nevěsta (obvykle ještě dítě) nesměla po celou tu dobu jíst, jinak by jí 

vytkli, že není dostatečně skromná. Ženich měl pod svatebním oděvem týden 

nošené spodky, to aby se vyhnul nebezpečí, že je získá nepřítel a očaruje ho 

k impotenci. Všechny zvyky byly doprovázeny mnoha svatebními písněmi, 

z kterých jednu pro příklad uvádím v příloze VIII.  

Podobně jako svatba, i pohřeb je plný zvyků a s nimi spojených písní. 

Opět uvádím v příloze jeden z mnoha. 

 

Kromě důležitých událostí v lidském životě, jako jsou svatby, pohřby, 

narození dětí, reflektují písně a magické formule zvyky spojené s významnými 

kalendářními daty. Před Velikonocemi se chodilo vesnicí s „Lazarem”, tedy 

s oblečenou loutkou, která představuje Lazarovu snoubenku, kterou si nevzal, 

a zpívá se:  

„Lazare, 

Pazare, 

Când va s-yinâ Paştili? 

- Mâni, 

Pâimâni, 

Dumânica alantă. 

Featili va s-gioacâ, 

Maşi aţea ma ńica, 

Laia va s-dińicâ.” 
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(„Lazare, kdy přijdou Velikonoce? Zítra, pozítří, příští neděli. Dívky budou 

tančit, jenom ta nejmenší, ubohá zůstane -?-.” Nejmenší je míněna loutka – 

Lazarova nevěsta.) 

 

Na první březnový den skákali na vsích přes oheň, což mělo magickou 

očišťovací funkci. Přitom se říkalo: 

„Fudziţi şoariţi, 

fudziţi puriţi, 

câ yini veara.” 

(„Utečte, myši, utečte, blechy, přichází léto.”) 

 

 Důležitým a na Balkáně rozšířeným zvykem bylo přivolávání jarního 

deště. U Arumunů se „paparudy”112 konaly, pokud v té době nepršelo, 2–3 

týdny po tomášské neděli (neděle týden po Velikonocích, kdy Tomáš uvěřil 

Kristovu zmrtvýchvstání). Skupina dívek ve věku 8-12 let, z nichž nejchudší 

byla oblečená jen do rostlin a jiná nesla měděný tác na hlavě, obcházela 

jednotlivé usedlosti, pod okny kropily rituálně dívku v býlí vodou a vyzývaly 

písní paparudy k dešti: 

„Pipirunǎ, sarandunǎ, 

Dǎ ploae sǎ creascâ agârli, 

 Agârli şi ayinili, 

Ayinili şi ierghili, 

Ierghili şi livǎdzâli.”   

Na to se jim hospodyně odvděčila máslem a moukou na měděný tác. 

 

 O Velikonocích a Vánocích se zmíním jen stručně, neboť nejsou velké 

rozdíly mezi dákorumunskými a arumunskými zvyky. Podobně jako 

u severních Rumunů se i na jih od Dunaje o Vánocích zpívají koledy 

                                                           
112 Paparudǎ je rumunský termín pro popisovaný zvyk, český ekvivalent zvyku neexistuje.  
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o narození Krista a na Nový rok se obchází ves s maskami. Konkrétní masky 

a zvyky se v jednotlivých regionech liší. Této variantě rumunského pluguşoru 

se říká liyuşari. Byla to mj. zvláštní příležitost pro mladíky vidět dívky, které 

jsou jinak poschovávané doma. U tradičních Arumunů totiž nebývalo zvykem, 

aby dívky chodily do společnosti. To se odrazilo i v písni, s kterou se chodilo 

na Nový rok přát (viz příloha VIII). 

 Kromě těchto a mnoha dalších kalendářních svátků existuje další typ 

magických veršů. Je známo například mnoho způsobů zaříkávání divoženek 

a víl (tzv. dzâne nebo albi) (v příloze VIII uvádím formuli, pronášenou 

pro usmíření, když člověk nevědomky pošlapal jejich místo, a ony se mu 

potom mstily. Zaříkávání je třeba doprovodit nějakým hmotným usmiřovacím 

skutkem, třeba jim připravit jídlo).     

 

Témata lidové slovesnosti kolují s menšími či většími obměnami 

bez ohledu na hranice států. Lze předpokládat, že většina dákorumunských 

motivů bude existovat i v arumunské slovesnosti, zvláště jde-li o motivy 

obecnější, „panbalkánské”, a že se budou přibližovat verzím příslušných 

tamních národních slovesností, přestože z etnografického hlediska není sporu, 

že Arumuni nejsou Rumuni113.  

Typickým příkladem cirkulace námětu je pověst o mistru Manolovi, 

Legenda Meşterului Manole.  Jde o původně snad řeckou pověst o staviteli, 

který musí zazdít svou manželku do stavby, aby mohl dílo dokončit. Kromě 

mnoha verzí řeckých jsou známy verze srbské, bulharské, maďarské, již 

zmíněné rumunské, dále z Hercegoviny, Bosny a jedna albánská114. 

Samozřejmě existuje i arumunská varianta mistra Manola zvaná Puntea 

di Arta115; tato se víc blíží novořeckým verzím než těm rumunským. Stejně 

                                                           
113 Nicolau 2001. 
114 Eliade 2002. 
115 Eliade k arumunské verzi uvádí most v Nartě: „Cântilu a pontulu di Narta“, viz Eliade 2002. 
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jako u Řeků i u Arumunů staví Manole most se svými bratry most v Artě 

a zazdívané ženě nechají volná prsa, aby mohla dál kojit své dítě.  

Bylo by s podivem, kdyby v arumunštině neexistovala nejznámější 

dákorumunská balada, navíc s pastýřskými motivy – Jehnička, Mioriţa. 

Cândroveanu (1995) uvádí, že existuje cca 50 arumunských verzí /fragmentů 

této balady o ovečce, která varuje mladého ovčáka před jeho společníky, kteří 

ho chtějí zabít. Studie uvádějí období vzniku této balady do doby 

před rozdělěním Rumunů na Dáko- a Arumuny, tedy před desáté století n. l.116.  

Arumuni ve své baladě Ńiľioarǎ nahradili Maďara (Ungurean) 

Sarakačanem (Sǎrcǎcean), tedy příslušníkem místního „konkurenčního” 

etnika; a k pastýřově staré matce přidali i milou. Fragment z této arumunské 

Jehničky uvádím v příloze VIII.  

 

Mezi Arumuny kolují některé písně z Rumunska, které tam pronikly 

prostřednictvím rumunských škol do poloviny 20. století. Kromě těchto 

převzatých existuje množství původních. Lze je tématicky rozdělit (doina – 

smutně lyrická píseň, ukolébavka, svatojánské písně117, svatební, taneční, 

pastýřské,...), ale to pro účel této práce není relevantní118. Co se týká hudební 

stránky arumunských písní, u Faršerotů nalézáme rys shodný s toskými 

Albánci, totiž polyfoničnost. 

 

 

                                                           
116 Găluşcă-Cîrşmariu a kol.: Mioriţa la dacoromâni şi aromâni 1992.  
117 Cântece sânziene -repertoár týkající se oslav svatého Jana Křtitele – z lat. Sanctus dies 
Johannis. Doina je lyrická smutnější pomalá píseň. 
118 Více k písním viz Turculeţ, Delion 1998. 
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3.5 Noviny a časopisy119 
 

Před 2. světovou válkou vycházelo množství periodik zaměřených 

na Arumuny, jak v Rumunsku i na Balkáně; periodika vycházela většinou 

rumunsky, ale i arumunsky či francouzsky: 

Časopisy: 

Frǎţiľia întru dreptate 

Macedonia 

Revista Pindului 

Grai bun 

Lumina (vycházela hned 2 periodika téhož jména), aj. 

 

Noviny: 

Peninsula Balcanicǎ 

Gazeta Macedoniei 

Românul de la Pind 

Le courrier des Balkans 

Deşteptarea 

Aromânul aj. 

 

Po 2. světové válce vyšlo pouze jediné číslo jediné poválečné publikace 

určené Arumunům, a to v roce 1948 Glasul Macedo-Românilor. 

Zahraniční periodika začala vycházet v arumunských diasporách teprve 

až několik desetiletí po válce. Od prvních čísel vycházela v arumunštině. 

Nejdříve (v roce 1978) se objevila Frândza vlahǎ v americkém Bridgeportu, 

o dva roky později vyšlo v Paříži Trâ Armânami a od roku 1984 je vydáván 

freiburský Zborlu anostru. 

                                                           
119 Cândroveanu 1995. 
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V devadesátých letech vyšly znovu časopisy s arumunskou 

problematikou i v jihovýchodní Evropě120. Hned v roce 1990 navázala 

bukurešťská Deşteptarea na přerušenou předválečnou tradici. K jménu 

připojila dodatek Revista Aromânilor, ale je vydávána rumunsky. Od roku 

1996 vychází v Bukurešti časopis Bana Armǎneascǎ v arumunštině. V Sofii 

vycházel od r. 1994 v rumunštině a bulharštině Timpul – Vremeto a o 4 roky 

později, od r. 1998 časopis Armânlu (bulharsky a arumunsky). V Řecku 

vychází od r. 1996 Mnimes (řecky). 

                                                           
120 Kahl 2006. 
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4. Kontrastivní popis arumunštiny vzhledem 
k spisovné rumunštině 
 

4.1 Obecná klasifikace arumunštiny 
 

Arumunština je flektivní jazyk s analytickými prvky; někdy považována 

za rumunský dialekt, jindy za samostatný jazyk. Patří do indoevropské 

jazykové rodiny, do skupiny východních románských jazyků (též balkánsko-

románská, thráko-ilyro-románská skupina, aj.)121. 

 

Protože arumunština nedisponuje kodifikovanou podobou a jedná se 

o několik více či méně blízkých nářečí, při jazykovém popisu je třeba mít stále 

na zřeteli, zda popisovaný rys je obecně arumunský (tj. většinový), anebo zda 

je jen regionální zvláštností jednoho či více nářečí. V této části se věnuji popisu 

obecně arumunských rysů a struktur, nářeční specifika jednotlivých dialektů 

jsou uvedena v samostatné kapitole 4.4.5.  

 

 

4.2 Strukturální pojetí rumunštiny a jejích dialektů 
 

Dříve než se čtenář ztratí v labyrintu pojmů, je třeba upřesnit 

dialektologickou terminologii užívanou v textu. Je třeba poznamenat, že se 

ve schématu prolínají zároveň synchronní i diachronní hledisko (současný stav 

i historický vývoj). Přesto nepovažuji za nutné uvádět dvě téměř totožná 

schémata, struktura se mi zdá dostatečně přehledná. K problematice stanovení 

hranice jazyk – dialekt – nářečí /subdialekt viz kapitolu 1.4.  

 

                                                           
121 Avram, Sala 2001  
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Protorumunština, společná rumunština: 

• Severodunajská větev: 

1) Dákorumunština (dákorumunský dialekt) > (spisovná) rumunština,* 

• Severozápadní (moldavský) typ: 

(a) moldavský dialekt, 

(b) krišanský dialekt, 

(c) maramurešský dialekt, 

(d) banátský dialekt. 

• Jihovýchodní (valašský) typ: 

(a) valašský dialekt. 

• Jihodunajské dialekty: 

2) Istrorumunština (istrorumunský dialekt), 

3) Meglenorumunština (meglenorumunský dialekt)122,  

4) Arumunština (arumunský dialekt): 

• Faršerotský typ (F): 

(a) Faršerotské nářečí (F). 

• Obecně arumunský typ (sub)dialektů (A): 

(b) Pindoské nářečí (P),  

(c) Moskopolské nářečí (M), 

(d) Gramoštenské nářečí (G), 

(e) (+ Nářečí z Beala di Supra, Beala di Ghiosu,) 

(f) (+ Nářečí z Gopeše a Molovište). 

 

* (Spisovná) rumunština je označení současného spisovného jazyka Rumunů 

v Rumunsku, který byl vytvořen na základě převážně valašského dialektu a dnes 

je jediným státním a kodifikovaným románským jazykem jihovýchodní Evropy. 

 

                                                           
122 Meglenorumunština je někdy považovaná za dialekt arumunštiny, ale lingvistické výzkumy 
podporují její postavení jako čtvrtého rumunského dialektu.   
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Základní rozlišení arumunských nářečí /(sub)dialektů pracuje jen 

s prvními čtyřmi typy (F, P, M, G). Ostatní se vydělují jen v případě potřeby, 

potřebuje-li lingvista zdůraznit specifičnost místního nářečí. 

 

 

4.3 Uchované vývojově starší rysy 
 

V arumunštině se dodnes uchovaly na všech úrovních (fonetické, 

morfologické, syntaktické i lexikální) některé starší rysy zděděné z latiny, které 

v dákorumunských dialektech byly během vývoje nahrazeny, ať už vlastním 

vnitřním vývojem nebo pod vlivem jazykového superstrátu.  

 

4.3.1 Fonetika a fonologie 

Fonologická opozice mezi {ă} – {î} platí jen u některých arumunských 

nářečích (typu A) (dále viz kap. 4.4.5). Z latiny se totiž nejdříve vyvinulo {ă}, 

které je již protorumunským rysem, a to se až později uzavřelo do {î}. Některá 

arumunská nářečí (zejm. F) fonetický rozdíl [ă] - [â] ještě nezačlenila 

do fonologického systému, jako je tomu v dákorumunštině, a dvojice těchto 

samohlásek jsou dvěma alofony fonému {â}123.   

Koncové neslabičné [–ŭ] je forma uchovaná z latiny, která se 

v současné dákorumunštině ztratila. 

Dále zachované [e] po labiálách, které se v dákorumunštině posunulo 

do středové polohy [ă]. Podobně se uchovala i dvojhláska [ẹa], která se 

v dákorumunštině monoftongizovala do přízvučného [e]: 

NUMERUS > numerŭ / DR: numǎr 

PECUARIUS > pecurar / DR: pǎcurar 

VEDEO > vedŭ  / DR: vǎd 

feate    / DR: fete  

                                                           
123 Rosetti 1986, Ionescu Ruxăndoiu 1999.  
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4.3.2 Morfologie 

Jednoduché perfektum (čas minulý), které se v mluvené 

dákorumunštině uchovalo jen v západním valašském dialektu, nejen že je 

v arumunštině běžné, ale zachovalo si starší silnou formu u 1. osoby: 

FECI > feču  / DR: făcui 

DIXI > dzâşu  / DR: zisei 

DUXI > duşu  / DR: dusei 

 Slovesné paradigma prézenta (času přítomného) uchovalo některé 

formy bez přípon: oru namísto rumunského urez (1. osoba sg).   

 

4.3.3 Syntax 

Bezpředložkový akuzativ v příslovečném určení  místa: 

Z latiny se zachoval bezpředložkový akuzativ, je-li v příslovečném 

určení místa jméno města, s významem směru i lokace124: 

Srovnej lat. DUCO ROMAE (jdu do Říma) s arumunskými:   

Mi ducu Săruni.   Mă duc la Salonic. 

Ai s´ńiardzim Ticolu.  Hai să mergem la Ticolu. 

Dákorumunština používá v tomto významu pozdější předložkovou 

konstrukci.  

 

4.3.4 Lexikum 

Už rumunští obrozenci přišli na to, že arumunština uchovala některá slova 

latinského původu, která se z dákorumunštiny vytratila, a ve svých puristických 

snahách se je snažili do rumunštiny znovu zavést (viz kapitola 5.1). Jedním 

z takovýchto slov je dimândari - žádat, poručit.   

  

 

                                                           
124 Rosetti 1986, Sala 1989. 
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4.4 Odlišnosti arumunštiny od spisovné rumunštiny 

4.4.1 Fonetika a fonologie 
Dva hlavní typy arumunštiny (obecná – tzv. typ A- a faršerotská – typ 

F) se od sebe v první řadě liší samohláskovým systémem; ve faršerotském 

nářečí jsou [ă] a [â] alofony téhož fonému. Tedy následující obecný popis 

vokalického systému arumunštiny vychází z typu A. O charakteristické rysy 

arumunštiny typu F je popis doplněn částečně přímo v textu, celkový přehled 

faršerotského nářečí je k dispozici v kapitole 4.4.5.  

 

4.4.1.1 Fonetická transkripce  

Jelikož cílovou skupinou této práce nejsou jen lingvisti, zvolila jsem 

u palatalizovaných a třených hlásek fonetický a morfologický přepis blízký 

češtině („š“ jako [š] místo [ş] nebo [∫] z IPA).  

Dále rozlišuji fonetický a fonologický přepis, kde si to kontext žádá, 

fonetický přepis [x] označuje konkrétní realizaci fonému (tj. alofony), 

fonologický přepis {x} označuje foném jako systémovou jednotku získanou 

abstrakcí z konkrétních realizací. 

  

4.4.1.2 Fonetika  

 Arumunština je charakteristická obecně vyšším tempem promluvy. Slabiky 

přízvučné jsou vyslovovány s razancí, slabiky nepřízvučné jsou vyslovovány 

slabě, až se někdy z promluvy ztrácí. Oslabené nepřízvučné slabiky se 

projevily ztrátou koncového [-ŭ] před členem určitým u podstatných jmen 

mužského a středního rodu: [lupŭ] (bez členu) – [luplu] (se členem určitým). 

Stejně se chová i koncové [–ĭ] v množném čísle podstatných jmen před členem 

určitým: [capîrĭ – capîrli]. 

Zmíněné vyšší tempo promluvy má za následek zkrácení některých tvarů 

slov: adunară > [anară], muşatu > [mşatŭ]. Pomocná slova se zkrátila 

na souhlásku: z-durńimu. 
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Rozdíl mezi [ă] a [â] se ve výslovnosti ztrácí, nahrazují se vzájemně podle 

fonetického okolí, tedy mluvčí vysloví tu samohlásku, která je v daném 

kontextu snazší. Výjimkami jsou tvary jednoduchého perfekta, kde je nutná 

a morfologicky podmíněná výslovnost [ă]125 a některá fixovaná slova, 

např. Dumnidzău. 

Výslovnost slova se může lišit i podle okolí. Koncové hlásky jsou 

ovlivňovány počátečními hláskami následujícího slova i naopak; tyto aspekty 

chování studuje syntaktická fonetika. Např. koncové [-ŭ] se nemusí realizovat 

vůbec nebo naopak se stane slabičným i v nářečích, kde je pravidlem jeho 

neslabičná výslovnost126. 

 

Samohlásky  

 Přední Střední Zadní 

Vysoká [i] [î] [u] 

Středová [e] [ă] [o] 

Nízká  [a]  

 

Polosamohlásky se vyskytují ve dvojhláskách jako jejich nepřízvučná část: 

 Přední Zadní 

Zavřená [ị] [ụ] 

Otevřená [ẹ] [ọ] 

 

                                                           
125 Platí v nářečích, kde [ă] a [â] jsou vnímány jako dva fonémy. 
126 U final în graiurile aromânei. IN: Saramandu 2004. K problematice {-u} viz kapitolu 
4.4.5.1. 
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Neslabičné samohlásky127 

V arumunštině běžně existují dvě neslabičné samohlásky: [ĭ, ŭ], umístěny 

pravidelně na konci slova po souhlásce. Jde o historický rys, který se 

v dákorumunštině ztratil.  

 

Samohlásky jsou vyslovovány zavřeněji než jejich dákorumunské protějšky: 

• počáteční {e-} se zavírá do [i-]; rys je možno vysledovat i uvnitř slov: 

[ifcharisto]  

• {o} se zavírá do [u]: [duamnâ]  

• koncové neslabičné {–ĭ} je často vypuštěno úplně [buń], po [dz] nebo [c] 

je {–ĭ} realizováno jako [-â] - [fudzâ]. 

 

Arumunština nezná počáteční iotaci u „e-“ ve slovech el, ea, ei, ele, e, este jako 

spisovná rumunština, která ji přijala pod slovanským (ruským) vlivem. 

Počáteční „e-“ se vyslovuje čistě (nezměkčeně) ve slovech původně latinských 

(mini escu, tini eaşti, elu, eľi) i v přejatých (eftinu, emburu). 

 

Souhlásky: 

Souhrn a charakteristika arumunských souhlásek: 

 

b – znělá okluzíva obouretná (bilabiála)  

c – neznělá afrikáta alveolární 

č – neznělá afrikáta předopatrová 

d – znělá okluzíva zubní (dentála) 

dz – znělá afrikáta zubní 

δ - znělá frikatíva mezizubní (interdentála) 

f – neznělá frikatíva zubodásňová (labiodentála) 

g – neznělá okluzíva velární 
                                                           
127 (Zapisovány pomocí háčku /polokroužku nad samohláskou z důvodu neexistence 
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dž – znělá afrikáta předopatrová 

g´ - znělá okluzíva palatální 

h (γ) - znělá frikatíva velární 

ch – neznělá frikatíva velární 

ch´- neznělá frikatíva palatální 

j (y)– znělá frikatíva palatální 

k – neznělá okluzíva velární 

k´- neznělá okluzíva palatální 

l – likvida boční alveolární 

ł – velární 

l´- likvida boční palatální 

m – nosovka obouretná 

n – nosovka dentální 

ń – nosovka palatální 

p – neznělá okluzíva obouretná 

r: r – vibranta apikální 

   ρ – vibranta velární 

   ⎯ρ – vibranta uvulární 

s – neznělá frikatíva dentální 

š – neznělá frikatíva předopatrová 

t – neznělá okluzíva dentální 

θ - neznělá frikatíva mezizubní 

v – znělá frikatíva zubodásňová 

z – znělá frikatíva alveolární 

ž - znělá frikatíva předopatrová 

 

                                                                                                                                                         
příslušného polokroužku pod grafémy v systému Microsoft Word).  
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Pozn. Některé studie a texty nerozlišují [j] (y) a [h] (γ), asi pod vlivem 

novořečtiny, kde se oba fonémy zapisují stejným znakem γ, výslovnost se liší 

podle souhláskového okolí: γ + e, i > [j], γ + souhláska > [h].  

 

• [n] se někdy ve výslovnosti ztratí. U předpony în- /îm- se ztrácí [î] a [n,m] 

se stane sylabickým (M|bă|lot).  

• Silně a s razancí se vyslovuje [r], pro snazší výslovnost bývá podpořeno 

jednou z těchto samohlásek: [a, ă, â]. Proto slova začínající na [r-] připojila 

protetické [a-] (Aromân). Jsou zachyceny dokonce tři způsoby výslovnosti 

{r}: apikální [r], velární [ρ], uvulární [⎯ρ], jejichž užití se zejm. 

u albánských Faršerotů liší i sociolingvisticky podle pohlaví, původu, 

generační příslušnosti128.  

• Hláska [l] patří do stejné souhláskové skupiny jako [r], analogicky došlo 

k připojení protetického [a-] i k této souhlásce (alavdu).  

• Podobně jako v některých dákorumunských nářečích se namísto frikatív 

[z], [ž] vyslovují okluzívy [dz], [dž], jde o hláskovou změnu z lat. DI, DE.  

• Arumunština disponuje čtyřmi z novořečtiny přejatými souhláskami [δ], 

[θ], [j] a [h], užívaných ve slovech přejatých z řečtiny. První 2 jsou 

přechodné, tj. jsou přítomny, než se slovo zcela foneticky přizpůsobí 

arumunštině: pirimiθi > pirimifi. Souhláska [j] byla adaptována 

do souhláskového systému arumunštiny, neboť současně došlo k vývoji 

palatalizovaného v > [j] : VINUM >[jin]. Souhláska [h] pravděpodobně 

patří do téže kategorie jako [δ] a [θ], neboť se vyskytuje jen u přejatých 

slov a vlastních jmen, ale dosud jsem se nesetkala s žádnou studií, která by 

se jí podrobněji zabývala. 

• Fonetickou stránku arumunštiny doplňuje 5 charakteristických měkkých 

souhlásek: [k´, g´, h´, ľ, ń]. Některé jsou přítomné ve spisovné rumunštině 

[k´, g´], jiné jen v některých dákorumunských dialektech [h´, ń].  

                                                           
128 Viz Saramandu 1972. 
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4.4.1.3 Fonologický systém arumunštiny  

Přízvučné samohlásky  

 
 Přední Střední Zadní 

Vysoká [i] [î] [u] 

Středová [e] [ă] [o] 

Nízká  [a]  

 

Pozn.: [î] je fonetický záznam dvou grafémů î, â. Podle ortografie 

M. Caragiové Marioţeanové (viz kap. 5.2.3) je užití grafému î v běžných 

textech omezeno na předpony îm-, în, uchované z latiny. Pro popis jazyka je 

ale vhodnější užívat grafému [î] ze dvou důvodů: jednak je i realizací bližší [i] 

než [a], jednak se eliminuje i možná záměna s [ă].  

Systém přízvučných samohlásek je tedy v arumunštině typu A stejný 

jako v rumunštině. Ve faršerotském nářečí ale nevznikla opozice fonémů {ă} - 

- {î}. V některých studiích (Sala 1989) je existující foném zaznamenáván jako 

{ă}, zřejmě to odráží časovou posloupnost vývoje {a}>{ă}>{î}. Jde-li ale 

o dvojí realizaci jediného fonému, dávám přednost označení korespondující 

s jeho vzdálenější realizací, podobně jako M. Caragiová Marioţeanová129.  

Přízvučné samohlásky – systém faršerotského nářečí   

 

 přední střední zadní 

                                                           
129 Caragiu Marioţeanu 1968: „ (…) fiind vorba de o opoziţie graduală cu trei termeni, 
reprezentantul arhifonemului este membrul extrem, (…)“ Česky: „ (...) protože se jedná o 
stupňovanou opozici tří jednotek, reprezentantem archifonému je krajní člen, (...)“, (str. 28 
nahoře) 
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Vysoká {i} {u} 

Středová {e} 
{î} [ă, î] 

{o} 

Nízká  {a}  

Nepřízvučné samohlásky  

 přední střední zadní 

Vysoká 

Středová 

{i} 

[e, i] 

{î} 

[î, ă] 

{u} 

[u, o] 

Nízká  {a}  

V nepřízvučné pozici došlo k neutralizaci opozice vysokých a středových 

samohlásek. Tímto rysem se vysvětluje častá nejednotnost v zápisu 

arumunštiny, kdy se setkáváme např. s formami featî~feată, feati~feate apod.  

 

Polosamohlásky  

Přední Zadní 

{ị}[ị, ẹ] {ụ}[ụ, ọ] 

 

Z hlediska fonologického je počet polosamohlásek zredukován na 2: 

jednu přední {ị}, realizovanou ve dvou stupních otevřenosti jako [ẹ, ị], a jednu 

zadní {ụ}, realizovanou ve dvou stupních otevřenosti jako [ọ, ụ]. Distribuce 

závisí na fonetickém kontextu: v okolí otevřené samohlásky [a] se vyskytují 

otevřené i zavřené varianty polosamohlásek, v okolí zavřených samohlásek 

či těch se středním stupněm otevřenosti se vyskytují jenom zavřené [ị], [ụ].  

 Situaci trochu komplikuje morfologické kritérium: byť jsou počáteční 

dvojhlásky {ea-} a {oa-} vyslovovány zavřeně jako [ia-], resp. [ua-], alternují-

li s počátečním [e-] , resp. [o-], je určující morfologické hledisko. Více v části 

Fonologie.    
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Souhlásky130 

Souhláskový systém arumunštiny  

Protože různí lingvisté používají různé způsoby zápisu fonémů, 

považuji za přínosné uvést i další možnosti, s kterými se čtenář setká v jiných 

studiích. První znaky jsou používány v této práci, případný druhý znak 

označuje odlišný fonetický přepis M. Caragiové Marioţeanové131, případný 

třetí je symbolem IPA. 

b d dz /d  dž /ĝ  g´  g  

v δ  z ž /j j /y h /γ 

p t c /ţ č /ĉ/ t∫ k´  k 

f θ s š /ş /∫ ch´ /h´ ch /h 

m n   ń  

 l   ľ  

 r     
 

Pozn.: Ve faršerotském nářečí a zejména v  nářečích mimo zónu řeckého vlivu 

(v některých makedonských a bulharských) fonémy δ, θ, h neexistují, proto 

jsou v tabulce označeny kurzívou. Jako fóny mohou existovat jako realizace 

jiných fonémů, např. [h] ve faršerotském nářečí je způsob realizace [ł] > [h]. 

 

Abych minimalizovala možné chyby při převodu značek fonetické 

transkripce M. Caragiové Marioţeanové do vlastního systému na bázi češtiny, 

cituji definice fonémů132 (uvedené značky jsou vlastní Caragiové Marioţeanové 

s výjimkou [dz], spřežkou jsem nahradila [d]):  

„[ţ]: ocluziv (ţ ~ s, z), surd (ţ ~ dz), alveolar (ţ ~ p, t, ĉ, k´, k)“   > [c] 

„[dz]: ocluziv (dz ~ s, z), sonor (dz ~ ţ), alveolar (dz ~ b, d, ĝ, g´, g)“      > [dz] 

                                                           
130 Caragiu Marioţeanu, 1968 (37-49) 
131 Caragiu Marioţeanu, 1968 (49) 
132 Caragiu Marioţeanu, 1968 (45) 
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„[ĉ]: ocluziv (ĉ ~ ş, j), surd (ĉ ~ ĝ), prepalatal (ĉ ~ p, t, ţ, k´, k)“   > [č] 

„[ĝ]: ocluziv (ĝ ~ ş, j), sonor (ĝ ~ ĉ), prepalatal (ĝ  ~ b, d, dz, g´, g)“       > [dž] 

„[ş]: frikativ (ş ~ ĉ, ĝ), surd (ş ~ j), prepalatal (ş ~ f, θ, s, h´, h)“  > [š] 

„[j]: frikativ (j ~ ĉ, ĝ), sonor (j ~ ş), prepalatal (j ~ v, δ, z, y, γ)“    >[ž] 

„[h´]: frikativ (h´ ~ k´, g´), surd (h´ ~ y), palatal (h´ ~ f, θ, s, ş, h)“          > [ch´] 

„[y]: frikativ (y ~ k´, g´), sonor (y ~h´), palatal (y ~ v, δ, z, j, γ)“    > [j] 

„[h]: frikativ (h ~ k, g), surd (h ~ γ), velar (h ~ f, θ, s, ş, h´)“           > [ch] 

„[γ]: frikativ (γ ~ k, g), sonor (γ ~ h), velar (γ ~ v, δ, z, j, y)“    > [h] 

  

Souhláskový systém arumunštiny podle způsobu tvoření: 
 

 Labiály Dentály 

 

Alveo-

láry 

Pre-

palatály 

Palatály Veláry 

neznělé [p] [t] [c] [č] [k´] [k] Okluzivy  

znělé [b] [d] [dz] [dž] [g´] [g] 
neznělé [f] [θ] [s] [š] [ch´] [ch] Frikativy 

znělé [v] [δ] [z] [ž] [j] [h] 

Nazály [m] [n]   [ń]  

Laterály  [l]   [ľ]  

Vibranta  [r]     

 

 

Pro lepší pochopení souhláskového systému arumunštiny (to se týká 

zejména hlásek v češtině neexistujících) můžeme spojit fonémy, které jsou 

ve vzájemné opozici znělosti a způsobu artikulace ve smyslu hlásky třené 

(frikativy) proti závěrovým (okluzivám), takto: 

 

p – f  t - θ  c – s  č - š  k´- ch´  k - ch 

b – v  d - δ  dz – z  dž – ž  g´- j  g – h 
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Fonologie: 

Samohláskový systém: 

Jedním z nejvýraznějších rysů arumunštiny je proteza [a-]  (připojený fón [a] 

před vlastní slovo), zejména začíná-li slovo fonémy [r, n, s, l, m]. 

alavdu  

alasu   

 aroşu 

Proteza [a-] vznikla z fonetických důvodů (viz část Fonetika), týká se i slov 

přejatých: 

řecké ρινι [rini] > arinie 

 

Systém středových hlásek {a} – {ă} – {î}: 

Terciální struktura středových hlásek {a} – {ă} – {î}v některých arumunských 

nářečích zůstala binární, nedošlo ke vzniku fonologické opozice mezi [ă] a [î]; 

tyto samohlásky zůstaly dvěma alofony téhož fonému {ă}. (více v kapitolách 

4.3.1 a 4.4.5) 

 

Změna původní dvojhlásky AU na af, av. Znělost či neznělost retozubné 

hlásky závisí na (ne)znělosti hlásky následující, jde tedy o regresivní asimilaci. 

alavdŭ  

adavgŭ  

căftare  

Tato pravidelná změna se týká i slov přejatých: 

αυριο [aurio] > avrio 

ναυτης [nautis] > naftis 

 

Metateze samohlásek (rozšířená hlavně ve faršerotském nářečí):  

barţatu  

gârnu  
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Zavírání samohlásky.  

Samohláska v přízvučné slabice má tendenci se zavřít, ztratí-li přízvučnou 

pozici (srovnej fonolog. systém nepřízvučných samohlásek): 

a > ă: acaţu - acăţamu 

e > i: lemnu - limnuşu 

 o > u: şoputu – şuputicu 

 

Stejně se chovají počáteční e-, ă- v nepřízvučné pozici, e > i, ă > â. 

V nepřízvučné pozici se totiž ztrácí opozice ve stupni otevřenosti mezi [o–u], 

[ă-î], [e-i]. Výjimkou je vokativ, kde je uchování [ă] a [e] morfologicky 

podmíněno133.   

 

Koncové [–ŭ] je forma uchovaná z latiny, která se v současné dákorumunštině 

ztratila. 

[–ŭ] je obecně: 

• neslabičné, následuje-li za jednou souhláskou: 

[omŭ, fugŭ], 

• plnoslabičné, následuje-li za dvěma nebo více souhláskami: 

[albu]. 

 

Pozn.: Způsob realizace koncového [-u] je jedním z proměnlivých rysů 

arumunštiny, který slouží k dalšímu členění arumunštiny na jednotlivá nářečí.  

O problematice koncového [-u] více v kapitole 4.4.5. 

  

Koncové [-i] je:   

• polosamohláska, následuje-li za jednou souhláskou: apuni [apuń]134, 

• plnoslabičné, následuje-li za dvěma nebo více souhláskami: alg´i. 
                                                           
133 Caragiu Marioţenu 1968. 
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Dvojhlásky  

alternují se samohláskami v kořeni slov. Alternace o ~ ua je podobná spisovně 

rumunské o ~ oa, alternace e ~ ia je arumunštině vlastní, v dákorumunštině 

kořenová samohláska „e” zůstává neměnná.  

o ~ ua  

dormu ~ duarme, 

 

e ~ ia  

vecl´u – viacl´e,  

viarde – verzi.   

 

Souhlásky 

Arumunština má ve srovnání s dákorumunštinou 4 souhláskové fonémy 

navíc: [j], [δ], [θ], [h]. Souhláska [j] vznikla vlastním hláskovým vývojem 

z [v]. Fonémy [δ], [θ], [h] pronikly do arumunštiny z řečtiny spolu s přejatými 

slovy. Výjimku tvoří faršerotské nářečí, kde [h], [δ], [θ] jako fonémy 

neexistují. [δ], [θ] jsou v přejatých slovech jsou přizpůsobeny místnímu 

fonolog. systému a [h] je realizován jako alofon fonému {l}, vzniklý vývojem 

[l]>[ł]>[h], tedy jako strukturálně zcela odlišný foném!  

 

Palatalizace a pravidelné hláskové změny 

Podobně jako v některých dákorumunských dialektech 

(např. moldavském) byly před jotovanou uzavřenou samohlásku [i] silně 

změkčeny latinské hlásky P, B, F, V, M > [k´], [g´], [h´], [y], [ń]. 

Spisovná rumunština akceptuje palatalizaci (slabší než v arumunštině) pouze 

u P: PETRA >  piatra. Tvary typu [h´il], [bińe], [ghińe], [h´ier] apod. jsou 

                                                                                                                                                         
134 Koncová polosamohláska [-i] foneticky palatalizuje předchozí souhlásku, v případě n + i > 
[ń]. 
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považovány za silně dialektální či archaické. Naproti tomu v arumunštině je 

tato palatalizace typická.  

 

P > [k´]: PETRA > [k´atră], v běžném zápisu chiatră  

B > [g´]: BENE > [g´ini] , v běžném zápisu ghini 

F > [h´]: FERRUM > [h´erŭ], v běžném zápisu h´eru 

FILIUS > [h´ilŭ] , v běžném zápisu hil´u 

V > [j]: VENIRE > [jińerî], v běžném zápisu yińerî 

M > [n´]: MELEM > [ńarĭ], v běžném zápisu ńari   

 

Tato palatalizace je zřetelná zejména na poslední kořenové souhlásce, která 

připojením koncového „-i“ v množném čísle prochází hláskovou změnou. 

Hláskové změny [t] ~ [c] a [n] ~ [ń] jsou shodné se spisovnou rumunštinou.  

 

Další charakteristické hláskové změny arumunštiny jsou: 

[p] ~ [k´]: [lupu] ~ [luk´], v běžném zápisu135 lupu, luchi   

[b] ~ [g´]: [albu] ~ [alg´], v běžném zápisu albu, alghi 

[f] ~ [h´]: [churafa] ~ [churach´], v běžném zápisu hurafa, hurah´i  

[v] ~ [j]: [karave] ~ [kareji] , v běžném zápisu carave, careyi  

(+ samohlásková alternace) 

[m] ~ [ń]: [afumu] ~ [afuń], v běžném zápisu afumu, afuńi  

[θ] ~ [ch /c]: [kalaθa] ~ [kalach´ /kalac], v běžném zápisu calatha, 

calah´i /calaţi 

[δ] ~ [dz]: [nustimaδa] ~ [nustimadzi], v běžném zápisu nustimadha, 

nustimadzi 

[n] ~ [ń]: [anu] ~ [ań], v běžném zápisu  anu, ańi  

[l] ~ [ľ]: [elu] ~ [el´i], v běžném zápisu elu, eľi 

                                                           
135 Běžným zápisem se označuje systém zápisu arumunštiny vytvořený M. Caragiové 
Marioţeanové, kterému se blíže věnuje kapitola 5.2.3 
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[k] ~ [c]: [nuka] ~ [nuc], v běžném zápisu nucă, nuţi 

[g] ~ [dz]: [punga] ~ [pundzi], v běžném zápisu punga, pundzi 

 

Již při prvním pohledu je zřejmé, že výrazný fonetický rozdíl mezi 

arumunštinou a dákorumunštinou spočívá v menší distribuci třených 

postalveolárních hlásek [š, č, ž] v arumunštině. Arumunština tyto hlásky zná, 

ale historickým vývojem se této postalveolární výslovnosti vzdálila směrem 

k dentální. Hláskové alternace [k] ~ [c], [g] ~ [dz] jsou vlastní slovům 

původním nebo přejatým dříve. Později a současně přejatá slova již podléhají 

jiné hláskové změně, totožné s dákorumunštinou: [k] ~ [č], [g] ~ [dž]136. 

 

 

4.4.2 Morfologie  
 

 V této a dalších kapitolách již zapisuji arumunštinu způsobem běžného 

zápisu textů vytvořeným M. Caragiovou Marioţeanovou. 

Díky své příbuznosti se arumunština a spisovná rumunština 

i na morfologické rovině často liší jen formou (např. tvarem určitého členu 

mužského rodu v nominativu a akuzativu137 -lu /-ul). Někdy je rozdíl 

výraznější, např. při tvoření číslovek vyšších než 20, viz níže. Protože smyslem 

této práce není vyčerpávající popis arumunštiny, ale vystižení podstatných rysů 

na základě konstrastivní analýzy vzhledem k dákorumunštině, opomíjím 

rozdíly ve formě a věnuji se rozdílům systémovým.   

                                                           
136 Caragiu Marioţeanu 1997. 
137 Používám latinských názvů pádů z důvodu, aby nedošlo k nedorozumění; jednotlivé jazyky 
disponují různými pády a i v případech, kdy popisované jazyky mají stejné paradigma pádů, se 
někdy liší pořadí, v kterém jsou pády uváděny.    
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4.4.2.1 Člen 

Protože rumunský člen je svou formou morfémem (vyjadřujícím 

určitost) příslušného výrazu, zařadila jsem tuto část do kapitoly Morfologie.  

 Existuje specifický tvar neurčitého členu pro rod ženský –eauă, tvořící 

protějšek k určitému tvaru –eaua: steauă – steaua.    
 

4.4.2.2 Podstatná jména    

Pádová flexe: 

Zbytek pádové flexe se zachoval, podobně jako v dákorumunštině, jen 

u podstatných jmen ženského rodu. Ta, která disponují neartikulovanou formou 

genitivu a dativu odlišnou od nominativu /akuzativu, tvoří artikulovanou formu 

připojením členu -ľei k neartikulovanému tvaru nominativu /akuzativu 

množného čísla, nikoli k neartikulované formě genitivu /dativu.  

 

člen neurčitý člen určitý  

singulár plurál singulár plurál 

N ună vacă vacî vaca vacîľi 

G unei văţi (unor) văţi vacîľei vacîlor 

D unei văţi (unor) văţi vacîľei vacîlor 

A ună vacă vacî vaca vacîľi 

 

 

Genitiv a dativ: 

Oba pády vyžadují předložku /invariantní genitivní členu a stojící 

před podstatným jménem v genitivu /dativu: 

ficiorlu a viţinlui băiatul vecinului 

ľu dau a viţinlui îi dau vecinului. 
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Genitiv a dativ u substantiv označující osoby a vlastních jmen: 

Genitiv a dativ se obecně u osob (nejen u vlastních jmen jako 

v dákorumunštině) tvoří pomocí prokliktického genitivního členu alu:  

alu amiră al împăratului, împăratului, 

aľi nveasti  ai nevastei. 

 

Vokativ: 

Vokativ nezná koncovku –o, v některých případech je totožný 

s nominativem (domnu!), v jiných zachovává latinské –E (frate!, nipoate!). 

U podstatných jmen ženského rodu zakončených v nominativu na -â je 

koncovka vokativu –ă (doamnă!).  

 

Sufix –ame: 

Pomocí sufixu –ame tvoří arumunština podstatná jména hromadná: 

bărbătame  bărbaţi 

 

Zvláštní koncovky množného čísla přejaté z novořečtiny, typická pro nedávné 

výpůjčky: 

• –adz pro podstatná a přídavná jména mužského rodu s přízvukem 

na poslední samohlásce: 

aplo (sg.) – apladz (pl.) 

• –ate /-ati pro některá podstatná jména ženského rodu: 

gramă (sg.) – gramate (pl.) 

 

Rod:  

Všechna arumunská substantiva, končící na přízvučnou samohlásku, 

jsou mužského rodu (pâră – para, bâclâvă – baclava). Substantiva 

(i adjektiva) rodu ženského se členem neurčitým, která v dákorumunštině končí 
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na přízvučnou samohlásku /dvojhlásku, přibírají v arumunštině koncovku –

(ea)uă (steauă - stea, greauă - grea, măseauă - măsea).  

 

4.4.2.3 Přídavná jména 

Skloňování: 

Ve spojení podstatného a přídavného jména rozšířeného o ukazovací 

zájmeno s adjektivní platností aţel (acel) se buď člen připojí za obě jména: 

omlu aţel bunlu, nebo jen za substantivum: omlu aţel bun (omul cel bun). 

 

Rozdíl mezi srovnávacím a absolutním superlativem je vyjádřen 

pomocí určitého členu připojeného k přídavnému jménu: 

(ca)ma mari di noi cei mai mari dintre noi – srovnávací superlativ 

(ca)ma marli di noi - absolutní superlativ. 

V některých severních nářečích se místo ma /cama používá slovanské nai + 

přídavné jméno se členem v pozitivu nebo komparativu:  

nai ma marli /nai marli  

 

4.4.2.4 Číslovky 

Číslovka 20: 

Na rozdíl od rumunštiny, která číslovku 20 tvoří skládáním (analogicky 

s ostatními číslovkami 30, 40,…90): douăzeci = două zeci, tedy „dvě desítky“, 

arumunština uchovala výraz yinyiţ138 z latinského VIGINTI (20). 

 

Tvoření základních číslovek vyšších než 20: 

Na rozdíl od rumunského systému „desítky a jednotky“: např. 85 - 

optzeci şi cinci, tedy „osm desítek a pět“, arumunština je tvoří stejným 

způsobem jako rumunština číslovky 11-19, tedy systémem „jednotky 

k desítkám“: ţinţisprăoptzeţ (cinci spre optzeci), tedy „pět k osmi desítkám“. 
                                                           
138 Vinou neexistující ortografické normy i dialektálních rozdílů se lze setkat i s formou 
yung´it, viz Găitănaru 1999. 
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Jde o systém nelatinský, přejatý jako kalk poměrně brzo ze slovanských 

jazyků139.  

 

Dvojí flexe číslovky 3: 

Mluvčí gramoštenského nářečí a část mluvčích faršerotského 

a pindoského nářečí (Faršeroté a Pindeani pocházející z řecké i samostatné 

Makedonie) rozlišují podle rodu dvě formy číslovky 3 v adjektivní platnosti: 

jednoslabičné [trej] pro rod mužský a dvouslabičné [tréji] pro rod ženský 

a střední. Dvojí tvar číslovky trei se vyskytuje i ve složeninách 13, 30,… Dvojí 

flexe u trei se vyskytuje ve skupinách žijících v kontaktu se slovanskými 

jazyky, které tento rys u číslovky 3 neznají (pouze u číslovek 1 a 2), a naopak 

se nevyskytuje ve skupinách žijících v kontaktu s albánštinou a řečtinou, které 

ho znají. Z toho vyplývá, že dvojí flexe 3 podle rodu není rys přejatý, 

ale pravděpodobně dochovaný z latinského TRIA, formy číslovky 3 pro střední 

rod140. 

 

Číslovka s určitým členem: 

Doprovází-li číslovka podstatné jméno, má formu určitého členu 

a skloňuje se: 

doiľi fraţili   cei doi fraţi 

a doilor fraţilor  celor doi fraţi 

 

Kolektivní číslovky: 

Prefix amân- v dákorumunštině možný jen pro dvojice se rozšířil: 

amântreiľi. 

 

                                                           
139 Arumunština totiž nezná spră jako samostatný prvek, tzn. struktura byla převzata dříve, 
než se rozšířila staroslověnština, která odpovídající termín používala i samostatně. Je možné, 
že stejnou strukturu číslovek používala i substrátová thráčtina, neboť tuto staroslovanskou 
strukturu si poměrně rychle osvojila i albánština. Viz Găitănaru 1999.  
140 Romano-Balcanica. Flexiunea de gen a numeralului trei în aromână. IN Saramandu 2005 
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4.4.2.5 Slovesa  

Slovesné tvary v arumunštině vycházejí z latinských tvarů, zároveň jsou 

ovlivněny okolními balkánskými jazyky, hlavně novořečtinou a albánštinou. 

Na rozdíl od dákorumunštiny se v arumunštině neuchovalo supinum, dále 

neexistují dva slovesné způsoby vlastní dákorumuštině, kondicionál-optativ 

a prezumptiv.  

Arumunské a dákorumunské slovesné tvary se v mnoha případech 

od sebe liší foneticky, ale ne z hlediska systému.  

 

Slovesa se dělí do 4 slovesných tříd (dědictví latinského slovesného 

systému): podle infinitivní přípony I.-ári, II.-eári, III.-iri, IV.-íri /-âri. Infinitiv 

(neurčitek) se uchoval jen v dlouhém tvaru a vyjadřuje substantivní i verbální 

platnost: ńelu va mâcari – jehně chce jíst, jehně chce jídlo. 

 

Jednoduché perfektum (jednoduchý čas minulý) existuje ve dvojí 

formě: starší silné (s přízvukem na kořeni) - duşu, (srovnej DR dusei),  

a novější slabé (s přízvukem na koncovce) - cântai. Silné perfektum se 

uchovalo u sloves III. časování, do této skupiny patří většina nepravidelných 

sloves.   

Některá nářečí zachovala starší silné formy 2. osoby sg s přízvukem 

na kořeni (feaţişi, dusişi), jiná přesunula přízvuk na koncovku a dala 

vzniknout slabým formám (fâţeşi, duseşi).   

 

Složené perfektum (složený čas minulý) se tvoří, stejně jako 

v dákorumunštině, pomocným slovesem a participiem (příčestím) 

významového slovesa. Pomocné sloveso aveari (a avea) nedisponuje 

zvláštními formami, ale má vždy stejný tvar jako ve svém plnovýznamovém 

časování. Participium je zakončeno na samohlásku, která zde neoznačuje 

ženský rod, ale je vysvětlována foneticky jako prostředek usnadňující 

výslovnost po explozívách:    
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amu cântatâ  am cântat    

ai cântatâ  ai cântat 

ari cântatâ  a cântat 

avemu cântatâ am cântat 

aveţi cântatâ  aţi cântat 

au cântatâ  au cântat 

 

Plusquamperfektum (čas předminulý) se tvoří pomocí imperfektních 

tvarů indikativu slovesa aveari (a avea) a participiem významového slovesa 

(stejně jako u složeného perfekta rozšířeného o koncovou samohlásku):  

aveamu cântatâ cântasem   

  aveai cântatâ cântaseşi 

avea cântatâ  cântase 

aveamu cântatâ cântaserăm 

aveaţi cântatâ cântaserăţi 

avea cântatâ  cântaseră 
 

V některých nářečích existují i syntetické formy préterita (času 

předpřítomného), např. v Samarině: vinisim (srovnej dákorumunské venisem, 

veniserăm). 

 

Futurum (čas budoucí) se tvoří pomocí nesklonného tvaru pomocného 

slovesa va (formálně jde o 3. osobu sg. od slovesa voi (chtít) 

(v dákorumunštině se pomocné sloveso časuje) a konjunktivem přítomným 

významového slovesa. Protože konjunktiv přítomný má 4 různé přípony u 1. 

a 2. osoby plurálu podle slovesných tříd: -ă-, -e-, -i-, -i- (viz konjunktiv 

přítomný), uvádím jen vzor pro singulár: 

va s-aducu  voi aduce 

va s-aduţ  vei aduce 

va s-aducâ  va aduce 
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Antefuturum (čas předbudoucí) vzniklo poměrně nedávno a není 

v arumunštině dosud fixováno. Tvoří se třemi způsoby: 

1. va + složený minulý čas v konjunktivu:  

va s-amu cântatâ  (oi fi cântat) 

2. va + imperfekt v konjunktivu:  

va s-turna (s-ar fi întors) 

3. va + jednoduchý minulý čas:  

va le adră (le va fi făcut) 

 

Podle Capidana141 se dříve tvořil pomocným va + infinitivem 

významového slovesa, jeho stopu lze vysledovat ve slově vah´i (možná), 

vzniklé z va + h´i (být). 

 

Konjunktiv (spojovací způsob) v arumunštině existuje, podobně jako 

v jiných románských jazycích, ve čtyřech formách: prézenta, perfekta, 

imperfekta, plusquamperfekta. Všechny se tvoří pomocí morfému {să}, 

realizovaného čtyřmi alomorfy: {să}, {s-}, {si}, {z-}.     

Zvláštností arumunštiny je vkládání mezi konjunktivní morfém {să} 

a významové sloveso nejen záporky nu, ale i dativu a nepřízvučného osobního 

zájmena (přímého předmětu): S-nu-ńi ti-avdâ. (Să nu te aud.)  

Vložené mohou být maximálně čtyři termíny:  S-nu-ńi ti mata vădu 

tu hoară. (Să nu te văd pe dumneată în sat.) 

Arumunština předvídá prostřednictvím nepřízvučných zájmen 

i neživotný přímý předmět (je-li tento předmět ve tvaru určitém a ve větě stojí 

až po slovesu): S-u ascundem ńearea. (Să ascundem mierea.) 

   

Konjunktiv prézenta (spojovací způsob přítomný) se tvoří pomocí 

morfému {să} (realizovaného alomorfy: {să}, {s-}, {si}, {z-}) a konjunktivem 

                                                           
141 Nevaci 2005. 
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významového slovesa. Ten je v první a druhé osobě jednotného i množného 

čísla shodný s příslušnými tvary přítomného času. Ve třetí osobě obou čísel má 

shodný tvar a tvoří se stejně jako přítomný čas sloves I. skupiny: koncovkou    

–â142: s-cântâ (să cânte). Koncovka –â pro třetí osobu je shodná pro všechna 

časování, tedy u sloves první skupiny došlo k úplné neutralizaci formální 

opozice indikativ – konjunktiv (ve tvarech všech tří osob), opozice je vyjádřena 

pouze konjunktivním morfémem, u sloves ostatních tříd zůstala opozice 

indikativ – konjunktiv pro tvary třetí osoby.        

 

Konjunktiv perfekta (spojovací způsob minulý) se tvoří konjunktivem 

prezenta slovesa aveari + participiem významového slovesa: s-amu vidzutâ 

(să fi văzut).  

 

Konjunktiv imperfekta (spojovací způsob souminulý) se tvoří pomocí 

morfému {să} (realizovaného alomorfy: {să}, {s-}, {si}, {z-}) a imperfektem 

indikativu významového slovesa: s-vedeam (odpovídající tvar 

v dákorumunštině není). 

 

Konjunktiv plusquamperfekta (spojovací způsob předminulý) se tvoří 

pomocí tvarů slovesa aveari v konjunktivu imperfekta + příčestím 

významového slovesa: s-aveamu lucratâ (odpovídající tvar v dákorumunštině 

není). 

 

Kondicionál – optativ (způsob podmiňovací – přací) existuje 

v arumunštině ve třech časech: prézentu, perfekta a plusquamperfekta. Poslední 

dva nejsou ještě zcela zafixovány z hlediska jejich funkce. Kondicionál – 

optativ prézentu se tvoří konjuktivním morfémem sâ + kořen + imperfektní 

sufix + koncovka: 
                                                           
142 U sloves 1. třídy, jejichž kořen končí na palatalizovanou souhlásku, je z fonetických důvodů 
místo –â koncovka –i .  
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s-aflarim (aş afla) 

s-aflariş (ai afla). 

 

Kondicionál – optativ perfekta se realizuje vícero způsoby:  

1. vrea + konjunktiv přítomný významového slovesa: vrea s-aflu;  

2. vrea (va) + kondicionál přítomný významového slovesa: vrea             

s-aflarim;  

3. vrea (va) + konjunktiv imperfekta význ. slovesa: vrea s-aflamu.  

Spojovací morfém sâ může být elidován: vrea aflu. Pomocné sloveso vrea se 

neskloňuje; má teritoriální varianty vreai, vai nebo va. 

  

Kondicionál – optativ plusquamperfekta se tvoří pomocí vrea + 

konjunktivu předminulého: vrea s-aveam aflatâ. 

 

Imperativ (rozkazovací způsob) je v plurálu totožný s indikativem 

prézentu. V singuláru existují dva způsoby tvoření, u sloves tranzitivních 

(přechodných) rozkazovací způsob odpovídá indikativu prezenta 3. osoby sg. 

(ascultâ!), u sloves netranzitivních indikativu prezenta 2. osoby sg (umpli!). 

Imperativ nerozlišuje formy pro kladný a záporný rozkaz, záporný 

rozkaz se tvoří pouze připojením záporky nu před pozitiv: mutrea – 

nu mutrea (uita-te, nu te uită). Záporka je vždy plnoslabičná, nikdy nedochází 

k elizi –u. 

Zvláštní situace nastala u sloves IV. časování, které v indikativu 

prezentu mají přípony, ale imperativ způsob tvoří zkrácenou formou, 

připojením koncovky za kmen: aducescu (ind. prez.) > aducâ! 

 

Participium (příčestí) se tvoří stejně jako v dákorumunštině, pouze 

forma je shodná s dákorumunským ženským zakončením: -tâ143, (cântatâ),  -

                                                           
143 u Faršerotů -tă 
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sâ (dusâ). Forma ženského zakončení je vysvětlována foneticky – snadnější 

výslovností. 

 

Gerundium má dvě volně zaměnitelné koncovky: -înda a -îndalui 

(s fonologickými variantami -inda a -indalui). Na rozdíl od dákorumunštiny 

nelze vytvořit negativní konstrukci. 

 

Nepravidelná slovesa jsou prakticky tatáž jako v dákorumunštině.  

Konjunktiv přítomný nepravidelných sloves, u kterých splývá kořenná 

samohláska s příponou, má tvary 3. osoby: s-da, s-bea, s-la, sâ sta. Sloveso 

ştiari má tvar sâ ştibâ, analogicky k s-aibâ. 

Odlišné formy rozkazovacího způsobu jsou dă, lă, stă.  

 

Sloveso aveari (a avea) nerozlišuje tvary plnovýznamové a pomocné. 

Indikativ prézenta: amu, ai, ari, avemu, aveţi, au  

Konjunktiv přítomný: s-amu, s-ai, s-aibâ, s-avemu, s-aveţi, s-aibâ 

Participium: avutâ 

 
Firi (a fi) 
Indikativ prézenta: dvojí forma v sg.: escu /hiu, easti /hii, easte /hie, him, 

hiţi, sunt  

Konjunktiv přítomný: s-hiu, s-hii, s-hibâ, s-himu, s-hiti, s-hibâ 

Participium: futâ 

 

Vreari (a vrea) 

Indikativ prézenta: voi, vrei, va, vremu, vreţi, vor  

Konjunktiv přítomný: s-voi, s-vrei, s-va, s-vremu, s-vreţi, s-vor 

Participium: vrutâ 
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4.4.3 Syntax 
4.4.3.1 Podstatná jména 

Rozdíl mezi genitivem a dativem je dán jen sémantikou, formy obou 

pádů jsou zcela totožné, včetně invariantního posesivního členu a.   

 

4.4.3.2 Zájmena 

Splynutím forem nominativu a akuzativu dochází k záměně zájmen 

1.a 2. osoby jednotného čísla a běžně se používají oba tvary: 

eu /mine cľemu  eu chem, 

yine cu mine /eu   vine cu mine. 

 

4.4.3.3 Slovesa 

Imperfektum může mít platnost dákorumunského kondicionálu-

optativu. 

Cara să-s turna acasă u pâţă ficiorlu, c-armânea căduţ. 

(Dacă se întorcea acasă, avea să-i se întâmple ceva ficiorului, fiindcă 

ar fi rămas bolnav.) 

Kromě kondicionálu-optativu může mít hodnotu jednoduchého času minulého. 

Apres cum earam di ń-arsărea scânteaľe printr-ocľi, loai nă 

k´atră, ľ-aminai ună pri căpuľi ali vulpei. 

(Înflăcărat cum eram de-mi săreau scântei prin ochi, am luat piatră, şi 

am dat în vulpe.) 

 

Jednoduché perfektum může vyjadřovat dákorumunský čas 

předminulý. V souvětí může označovat předčasnost, současnost i následnost 

dějů. 

Căpitanlu, cari îi fudzi amiroańa, s-turnă şi îl dzâse amirălui,  

c-ţea ş-eara aumbră. 
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(Căpitanul, căruia îi fugise împărăteasă, se întoarsese şi-i spusese 

împăratului că aceia era umbra.)  

 

Složené perfektum si uchovalo původní platnost výsledku děje. 

V arumunštině je užíváno velmi zřídka, namísto něj je užíváno jednoduché 

perfektum. 

 

Plusquamperfektum má širší užití než v dákorumunštině, používá se 

i namísto dákorumunského složeného perfekta i imperfekta. Dokonce ani 

nemusí nutně vyjadřovat předčasnost ve vztahu k ostatním časům minulým, 

ale ve spojení s imperfektem může popisovat i současnost či následnost.  

S platností času minulého: 

E, voi, îi strigă nâs, ţe oamiń hiţi, nu vidzuţi vârnă feată ţe  

o-aveam ligatâ di un arbure? 

(Hei, voi, îi strigă el, ce fel de oameni sunteţi, n-aţi văzut vreo fată  

pe care am legat-o de un arbore?) 

S platností imperfekta: 

Aestă ş-avea arcatâ vrearea pri un arap şi mintea tut aclo ľ-imna. 

(Aceasta iubea un arap şi gândul îi zbură numai la el.) 

 

Futurum lze užít pro vyjádření podmiňovacího způsobu:  

Tora cară va z-yină sucrimea di nafoară, tini nu zburai cu ginte. 

(Acum dacă ar fi venit cuscrii, tu nu vorbeai cu băiatul.) 

  

Antefuturum nemá pevně stanovenou formu. Kromě předčasnosti 

v budoucnosti (vzájemné postavení dvou budoucích aktivit, kdy jedna 

předchází druhé) může vyjadřovat i čas přítomný (opakující se děj). Vyjadřuje 

i dákorumunské způsoby prezumptiv, kondicionál-optativ, a někdy dokonce 

imperativ.  
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Participia se užívá i ve funkci dákorumunského infinitivu: 

Ficioru, tu turată, vidu semu la poartă. 

(Băiatul, la intoarcere, a văzut semnul la poartă.) 

Ve spojení se záporkou nu nese význam příslovečného spojení:  

Nidatâ soarile să scula ş-lucra. 

(Înainte de a răsări soarele, se trezea şi lucra.) 

Předchází-li mu unâ, význam spojení je „zároveň, v té chvíli“: 

 Ună întrată amirălu în casă... 

 (Odată intrat împărat în casă...) 

 

 

4.4.3.4 Předložky 

Přímý předmět: 

Vyjádření přímého předmětu životného se v arumunštině neliší 

od přímého předmětu neživotného, tedy je bez předložky pre, v rumunštině je 

u přímého předmětu životného nutné užít předložky pe. 

Furľi nu vădzură feată. Hoţii n-o văzură pe fată. 

Io ti vreu tińi.   Eu te vreau pe tine. 

Tu mi vrei miri.  Tu mă vrei pe mine. 

 

Bezpředložkový akuzativ v příslovečném určení  místa: 

Z latiny se zachoval bezpředložkový akuzativ, je-li v příslovečném 

určení místa jméno města, s významem směru i lokace144:  

Mi ducu Săruni.   Mă duc la Salonic 

Ai s´ńiardzim Ticolu.  Hai să mergem la Ticolu 

Dákorumunština používá pozdější předložkovou konstrukci 

z inovované latiny za pomocí předložek la, în.  
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Podstatné jméno s číslovkou: 

V arumunštině se podstatné jméno spojuje s číslovkou pomocí 

předložky ďi počínaje 11, v dákorumunštině 20: 

unsprădzeaţi ďi oamińi unsprezece oameni 

 

4.4.4 Lexikum 
 

Z nejstarší části slovní zásoby, z thráckého substrátu, se paradoxně více 

společných slov nachází mezi albánštinou a dákorumunštinou, 

než mezi albánštinou a arumunštinou145. To bylo vysvětlováno teorií, 

že v historii byli předkové Dákorumunů usídleni blíž Albáncům než předkové 

Arumunů a může jít o dávné výpůjčky. Teorie výpůjček byla překonána a dnes 

se společné dákorumunsko-albánské prvky považují za přímé dědictví 

z thráčtiny. Jak ale vysvětlit, že v arumunštině tato substrátová slova chybí? 

Buď tím, že Dákorumuni byli romanizovaní později a kratší dobu, a tedy si 

uchovali původní výrazy, které v arumunštině byly nahrazeny latinskými, 

anebo tím, že tato slova prostě v arumunštině nikdy nebyla. Některá slova 

existovala paralelně ve dvou synonymech, tedy v části území koloval přejatý 

latinský termín (cute z COS, COTIS) a v jiné části původní (gresie146).  

Kromě společné části základní slovní zásoby latinského původu, 

zděděné z protorumunštiny (ze shodného etymonu, která ale prošla různým 

hláskovým vývojem), existuje mnoho slov rozdílných. Většina z nich byla 

přijata ze sousedních jazyků v průběhu celého vývoje. I slova původně totožná 

se mohou vzájemně lišit tím, že byla přejata v různých obdobích a tedy 

ve starší a mladší formě (i ve slovanských jazycích proběhly vývojové 

hláskové změny), nebo byla přejata z různých slovanských jazyků (dialektů). 

                                                                                                                                                         
144 Rosetti 1986, Sala 1989. 
145 Probleme ale studierii substratului Aromânei, IN Saramandu 2005 
146 cute, gresie – brousek. 
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Např. dákorumunské rogojină bylo přejato ze srbštiny, arumunské aruguzină 

z makedonského rogozina. 

Některá slova zůstala uchována v jednom ze srovnávaných jazyků 

a v druhém byla nahrazena slovem přejatým. 

V arumunštině zůstaly zachovány tři latinské zemědělské termíny, které 

dákorumunština vyměnila za slovanská slova147:  

agru (< AGRUM)    ogor 

aratu /aratru (< ARATRUM)  plug 

vomeră /vomirâ (< VOMER, -IS)   brăzdar     

Další slova latinského původu uchovaná v arumunštině: 

căşari (<CASEARIA)   stână 

lălătoare (<LABORATORIA)  muncitoare, lucratoare 

 

Velká část odlišných slov ale byla přejata do obou jazyků z různých 

stran. V arumunštině jako v jazyku menšiny je hodně výrazů přejatých 

z většinového jazyka, tzn. z řečtiny, albánštiny, makedonštiny, podle toho, 

na území kterého státu menšina žije. 

 

4.4.4.1 Obohacování lexika přejímáním 

 

Lexikální složka je nejnáchylnější ke změnám a přejímání. Jakákoli 

dvojjazyčná skupina si vypůjčuje vědomě i nevědomě potřebné výrazy 

z druhého jazyka. Živý jazyk je dynamický jev, který se používáním stále 

vyvíjí, a to i jazyk pomalu vymírající. Tendence „čistit jazyk“ od cizích slov 

a neologismů vycházejí od skupiny lingvistů a jiných „profesionálních“ 

uživatelů jazyka. Takto „vyčištěný“ jazyk (tedy spisovná varianta) je prestižní 

a je považován za vhodný kód při oficiálních příležitostech, ve vzdělávacím 

systému atd. 

                                                           
147 Caragiu Marioţeanu 1977 
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Nemá-li jazyk kodifikovanou normu, není obecně považován 

za plnohodnotný. Jeho užití je omezeno na prostředí rodiny, vesnice, oblasti; 

ve vzdělávacím systému se neužívá, nebo slouží jen na nejnižších stupních 

(dokud žák neovládne vyšší, kodifikovaný jazyk). 

Srovnáme-li kterýkoli spisovný jazyk s jeho hovorovou variantou 

nebo dialektem148, vidíme, že se v běžné řeči užívá více přejatých cizích slov 

a neologismů. Zejména profesionální slang bývá zaplněn odbornými cizími 

termíny, které se po nějaké době přizpůsobí fonetickému i morfologickému 

systému vlastního jazyka, o něco později se přizpůsobí jejich písemná podoba 

a po čase se do jazyka mohou infiltrovat docela. 

 

Rumunština 

(prof. slang) 

Spisovná 

rumunština 

Čeština  

(prof. slang) 

Spisovná 

čeština 

link, link-uri - link, linky fulltextový odkaz 

a clica  a apăsa kliknout cvaknout 

Ataşament attachment příloha 

 

 

4.4.4.2 Neologismy a přejímání do arumunštiny 

 

Jazyk, který nedisponuje spisovnou variantou, nemá ani normativní 

tendence k zachování jazykové čistoty. Očistné sklony jsou záležitostí 

vzdělanců a každý spisovný jazyk je uchováván tak trochu „z moci úřední“ -  

instituce složené z odborníků určují, co je v jazyce správné, žádoucí. Jejich 

rozhodnutí jsou pro spisovnou, vysokou formu jazyka, závazná.  

Jazyk, který postrádá oficiální statut, nedisponuje ani normotvornými 

silami. Do jeho vývoje nezasahují žádné oficiální autority. Přejímá všechny 

potřebné neologismy z většinového jazyka. Arumuni logicky užívají různé 

                                                           
148 v případě rumunštiny s subdialektem 
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výrazy podle toho, v jaké zemi žijí. Přizpůsobování neologismů arumunskému 

jazykovému systému nelze přehánět a násilně je podrobovat paralelám 

s příslušným historickým vývojem. Vývojové fonetické zákonitosti platily 

v určitém momentu, v určitém stavu jazyka, a nelze tedy zpětně analogicky 

osnovat změny, ke kterým by bývalo došlo, kdyby slovo bylo přejato 

před onou změnou. Stejně jako v rumunštině neexistuje slovo „leptor“, 

ale lector, byť ve slovech latinského původu proběhla příslušná hlásková 

změna CT > pt (NOX, NOCTIS > noapte). V tomto případě by proběhla také, 

ale lector tehdy v rumunštině neexistoval, byl do ní začleněn až později.  

V arumunštině je tedy třeba ponechat cizím slovům arumunské koncovky 

–edzu, -edz, -eadzâ, ale už nemodifikujeme kořeny: ne „puizii, puliticu, 

dicţiunaru“, ale poezie, politicu, dicţionaru. Předpony neo-, pro- v přejatých 

slovech nebudou modifikovány podle starších vzorů niu-, pru-. Další příklady 

slov bez specifických arumunských fonetických změn: 

 

číslo jednotné číslo množné – správně číslo množné – špatně 

Dacu Daci Daţi 

autenticu autentici autentiţi 

Filolog filologi filolodzi, filologhi 

canadeanu canadeani canadiańi 

 

Podstatná jména končící na –ţie, přejímaná dnes do arumunštiny 

z rumunštiny, by podle M. Caragiové Marioţeanové měla být přejata ve tvaru –

tion, protože rumunský sufix vstoupil do rumunštiny pod ruským vlivem149, 

a arumunština nebyla s ruštinou nikdy v přímém kontaktu. 

                                                           
149 Caragiu Marioţeanu 1997. 
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4.4.5 Jednotlivá nářečí a jejich charakteristiky150 

 

 Protože arumunština nedisponuje společnou (supradialektální) normou, 

rozumí se tímto termínem vícero nestandardizovaných nářečí s jejich 

regionálními zvláštnostmi. V jazykovém popisu arumunštiny se vychází buď 

z nejrozšířenějšího rysu, který někdy bývá doplněn o jiný, charakteristický 

pro určitou zónu,  nebo (při popisu jazyka konkrétní oblasti) z tamních forem.  

Dříve se arumunština dělila na severní a jižní subdialekt, podle novějších 

výzkumů to však neodpovídá realitě, dnes se uvádějí dvě hlavní skupiny, tedy 

obecná arumunština (A) a faršerotská nářečí z Řecka a Albánie (F); z obecné 

arumunštiny se dále vydělují 3 největší nářečí – gramoštenské (G), pindoské 

(P) a moskopolské (M), při důkladném popisu i další (viz kapitola 4.2).  

 

4.4.5.1 Rysy relevantní pro stanovení arumunských nářečí 

Při stanovení hranic jednotlivých nářečí vychází lingvista z výzkumu 

jednotlivých rysů. Musíme si ale uvědomit dva faktory:  

1. Distribuce konkrétního rysu však jen zřídkakdy přesně odpovídá 

distribuci jiného rysu,  

2. Každý výkumník může považovat jiné rysy za podstatné pro stanovení 

nářečí. 

Z řečeného vyplývá, že stanovení nářečních zón je víceméně abstrakcí 

(rozčleněním jazykové reality do menších celků) podobnou členění barevného 

spektra na jednotlivé barvy. Nicméně existují nediskutabilní rysy, na kterých se 

většina výzkumníků arumuštiny shoduje. 

                                                           
150 Caragiu Marioţeanu 1997, Saramandu 2005, Sala 1989. 

 90



 

Samohláskový systém: 

Podle počtu vokálů v přízvučné pozici: 6 vokalických fonémů (F a M) 

proti 7 (P a G). V prvním typu nedošlo k vzniku opozice mezi {ǎ} a {â}, 

tzn. z diachronního pohledu je vokalický systém F a M starší.  

 

Souhláskový systém: 

Makedonská a bulharská nářečí (větší část G) neznají fonémy přejaté 

spolu s lexikem z řečtiny {δ}, {θ}, {h}, existující v řeckých a albánských 

nářečích (P, F, M). V případě přejímání slova přizpůsobí tyto fonémy 

vlastnímu souhláskovému systému ([δ] obvykle na [d] apod.).   

 

Zjednodušení souhláskových skupin: 

Charakteristické pro F je pravidelná redukce [mn] > [m], [rn] > {r}. 

S druhou redukcí se lze setkat i v albánských M nářečích.   

 

Proteza a- je u F slabá a nepravidelná.   

Tvary slovesa být: hiu, hii (M, G) místo escu, eşti (P, F) 

Realizace koncového {-u}151: 

Ponecháme-li stranou otázku původu (zděděný rys nebo pozdější 

inovace) a studujeme-li chování {-u} z hlediska jeho realizace a distribuce, 

můžeme arumunštinu rozdělit do několika skupin, které více či méně 

odpovídají skupinám vytvořeným na základě jiných dialektálních rysů. Údaje 

o {-u}bohužel nejsou kompletní, proto následující rozdělení nelze považovat za 

definitivní. 

Existují 3 způsoby realizace {-u}: 2 alofony: plnoslabičné [-u] 

a neslabičné [-ŭ]; a poslední realizace je [-], tedy nulová. 

                                                           
151 U final în graiurile aromânei. IN: Saramandu 2004 
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Distribuce {-u} je možná po skupině souhlásek nebo po jedné 

souhlásce: Zatímco gramoštenské a faršerotské nářečí realizuje {-u} stejně 

po [m] jako po jiných souhláskách, u moskopolského nářečí a u blíže 

nespecifikovaného nářečí nazvaného podle albánského místa Shqepur tvoří [m] 

zvláštní skupinu.  

 

Faršerotské nářečí (Bilişti, Korča – Albánie) 

Pozice Slabičné Neslabičné Ztracené 

Po 1 souhlásce 

kromě [m] 

 
+ 

 

Po [m]  +  

Po souhláskové 

skupině 
 + 

 

  

Gramoštenské nářečí (Kruševo, Tărnova – R. Makedonie) 

Pozice Slabičné Neslabičné Ztracené 

Po 1 souhlásce 

kromě [m] 
 +  

Po [m]  +  

Po souhláskové 

skupině 
+   

 

Moskopolské nářečí (z Beala di Ghios – R. Makedonie) 

Pozice Slabičné Neslabičné Ztracené 

Po 1 souhlásce 

kromě [m] 
 +  

Po [m]   + 

Po souhláskové 

skupině 
+   
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Nářečí ze Shqepur (Albánie) 

Pozice Slabičné Neslabičné Ztracené 

Po 1 souhlásce 

kromě [m] 
  + 

Po [m]   + 

Po souhláskové 

skupině 
+   

 

Ostatní nářečí mohou být z hlediska chování {-u} považovány 

za tranzitní zónu, neboť v nich je možné vyslovovat {-u} vícero způsoby. 

Záleží i na typu souhláskové skupiny, některé kombinace fonémů spíše 

vyžadují [-u] (např. skupina muta cum liquida152) než jiné.   

 

Příklad nářečí typu „tranzitní zóna“ z Gopeše a Molovište 

(R. Makedonie), zde jde o přechodnou zónu mezi gramoštenským 

a moskopolským  

Pozice Slabičné Neslabičné Ztracené 

Po 1 souhlásce 

kromě [m] 
  + 

Po [m]  + + 

Po souhláskové 

skupině 
+   

 

Je ale rozdíl mezi realizací {-u} v samostatně stojících slovech 

a ve výpovědi, kde je fonetická stránka koncovky ovlivněná počáteční slabikou 

slova následujícího. I v nářečích se stabilním [-ŭ] se totiž {-u} může stát 

slabičným [-u] nebo se ztratit [-]. První rys nastane, následuje-li v dalším slově 

                                                           
152 „Muta cum liquida“ označuje souhláskovou skupinu v téže slabice složenou z 1 hlásky série 
„muta“ [p, t, k, k´, b, d, g, g´ ] a jedné ze série „liquida“ [l, r]. Coteanu etc. 1985. 
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počátní souhlásková skupina, i vzniklá synkopou, druhý, pokud následuje 

samotná souhláska: un ficioru: [un fičorŭ] – [unu fčorŭ]. 

Výjimku tvoří souhláskové skupiny, kde druhým prvkem je likvida [r, l, 

ľ]. Před slovy začínající touto skupinou {-u}zmizí úplně: calu slabu: [cal 

slabŭ]. Protože žádná změna či výjimka v jazyce nevznikne náhodou, považuji 

zde za relevantní fonetickou charakteristiku likvid, konkrétně jejich blízkost 

k tónům. (Tóny v likvidách jsou důvodem, proč {r, l} mohou v některých 

jazycích jako jediné souhlásky tvořit jádro slabiky153). Do této skupiny ale 

nenáleží souhlásková skupina tvořená [m, n] + likvida, tato skupina se chová 

stejně jako skupiny bez likvidy, tedy {-u} se stane slabičným: trecu mlărĭ.  

 Dále se slabičné [-u] objeví jako podpůrná samohláska zkrácených 

tvarů slovesa firi (být): calu-ĭ (kůň je), cumu-s (jak jsou). 

  

4.4.5.2 Faršerotské nářečí  

Faršerotské nářečí se od ostatních arumunských nářečí liší nejvíce,  

z geografického hlediska patří do severní větve arumunštiny a vykazuje 

relativně četné podobnosti se západní skupinou dákorumunských dialektů. 

Mluvčí žijí převážně v Albánii a Řecku.   

Vokalický systém zná 6 samohlásek v přízvučné pozici [a, e, i, o, u, ă] 

a 4 v nepřízvučné [a, e~i, o~u, ă]. Neexistuje foném {â}, místo něj užívá 

středového [ă], event. [æ] .  

Přízvučné samohlásky – fonologický systém faršerotského nářečí   

 Přední střední Zadní 

vysoká {i} {u} 

středová {e} 
{â} [ă, â] 

{o} 

Nízká  {a}  

 

                                                           
153 {l} je slabikotvorné v češtině a slovenštině, {r} navíc ještě v srbštině a chorvatštině. 

 94



Z faršerotského dialektu se tedy ztratila opozice ă – â. Rumunská 

dvojice rău – râu má zde tedy jedinou formu: rău, v ostatních dialektech arău 

- arâu. 

Protetické a- je oslabeno. Existuje, ale jeho užití je nepravidelné. Sami 

se označují jako Rămaňi /Râmâni. 

Dvojhlásky ea, oa se zkracují, monoftongizují > [e, o]. Ea se zkracuje 

na přízvučné [e] tehdy, následuje-li v další slabice e, ă: [lemne, fetă]. 

Zkracování oa > [o] je rys nestabilní. 

Koncové –u, -i  je pouze krátké, nesylabické [-ŭ, -ĭ], a to po všech 

souhláskových skupinách, tedy i po skupině okluzíva [p, t, k, k´, b, d, g, g´] + 

likvida [l, r]: [socrŭ, socrĭ, muscľŭ, muscľĭ]. 

Koncové –ă se vyslovuje oslabeně, i po skupině ocluziva + likvida: 

[acasặ, muscặ, caprặ]. 

Existují nosové samohlásky [ã, ẽ]: [mẽrŭ]. 

Souhlásky: 

Chybí [ľ], které je nahrazeno [g´ /j] nebo zjednodušeno 

na polosamohlásku [ị] : [iau, gîjinî] místo obecně arumunského [ľiau, gîľinî]. 

Vibranta r je realizována dvěma způsoby u řeckých, třemi u albánských 

Faršerotů. U řeckých jako apikální [r] a velární [ρ]. Podle M. Caragiové 

Marioţeanové může jít o fonologickou opozici154, ale většina lingvistů s tímto 

tvrzením nesouhlasí, protože jde o vibrantu vzniklou ze dvou fonémů: 

z apikálního [r] > [ρ] a z intervokalického [n] > [r]. 

Posunuté místo artikulace původně apikálního [r] k měkkému patru (a tedy 

„uvolněná pozice“ apikálního [r]) umožnilo rotacizaci {n}, kdy intervokalická 

nosovka [n] přechází do [r]. Jsou zaznamenány všechny 4 fáze: [n] > [ņ] 

(oslabené „n“) > [r]. Tento vývoj intervokalického faršerotského [n] má 

                                                           
154 Marioţeanu Caragiu, IN: Sala 1989. 
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paralelu v historické rotacizaci známé z Maramureše, byť je mnohem mladší 

(a dosud nedokončený) a na maramurešské rotacizaci nezávislý155.  

U albánských F se k velárnímu a apikálnímu {r} připojuje uvulární [⎯ρ], 

které existovalo i mezi řeckými F (bylo zachyceno u několika starých žen 

v sedmdesátých letech 20. století), ale víceméně vymizelo.   

Skupiny souhlásek rl, rn jsou redukovány na  velární [ρ /ρ:] : [iaρă 

/iaρ:ă]. Redukce nastane i na morfologickém švu, jak je vidět na příkladu 

obecně arumunského soarli (se členem určitým) > [soρ:â], carni (bez členu) > 

[caρ:â]. S tímto rysem (nepravidelným) se lze setkat i u albánských 

Moskopoleanů156.  

Souhlásková skupina mn bývá redukována na [m:] : [lem:u]. 

Denazalizace nastává i v jiných skupinách: unspre > [u:sprǎ].   

Člen určitý –l se nevyslovuje. 

Morfologie: 

Makedonští Faršeroti rozlišují dvě formy číslovky 3 podle rodu: [trei] 

pro mužský rod a [tréji] pro rod ženský.  

 Je zaznamenána odlišná výslovnost podle pohlaví mluvčího: u žen se 

ve větší míře vyskytuje uvulární [⎯ρ], nosovky, dlouhá výslovnost přízvučných 

samohlásek a zavřenější nepřízvučné samohlásky157.   

Paradigma slovesa být: escu. 

Slovní zásoba: 

Přejatá slova z albánštiny, která neexistují v ostatních arumunských nářečích: 

măiauă (vrchol) 

tepăr (více) 

vălment (tkalcovský stav) 

 

 

                                                           
155 Forme cu rotacism în aromână. IN: Saramandu 2004.  
156 Tento rys existuje i v albánštině, vzájemná souvislost je pravděpodobná. Saramandu 1972.  
157 Sala 1989. 
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4.4.5.3 Moskopolské nářečí  

Z geografického hlediska patří moskopolské nářečí do severní skupiny 

arumunských nářečí.  Vykazuje některé podobnosti se západní skupinou 

dákorumunských dialektů. Jeho mluvčí žijí převážně v Albánii kolem měst 

Pogradec a Korça a v jižní části Republiky Makedonie kolem Ochridského 

jezera a ve městech Kruševo a Struga. 

 Vokalický systém se skládá z 8 samohlásek v přízvučné pozici [a, e, i, 

ă, â, î, o, u], které tvoří 7 fonémů. Střední samohláska â je totiž prostředním 

stupněm mezi dvěma fonémy ă a î [ă – â – î] a fonologicky odpovídá oběma. 

Podle N. Saramanda158 moskopolské nářečí nezná foném [â] a místo něj užívá 

středového [ă], neboť se ztratila opozice ă – â, zná tedy jen 6 fonémů. 

V nepřízvučné pozici uvádí M. Caragiová Marioţeanová159 

6 samohlásek (a, e~i, o~u, ă, â, î), stejně jako ve faršerotském nářečí se ztratila 

fonetická opozice e - i a o – u. 

Dvojhlásky ea, oa mohou být v mluveném projevu nahrazeny 

samohláskami ę, o, které jsou fonetickým mezistupněm  mezi e a a a mezi o 

a a, setkáme se tedy např. s formami [męri] pro miere a [mori] pro moare. 

Koncové -u chybí po souhlásce {m}. 

Koncové –ă se vyslovuje oslabeně, plně jen po souhláskové skupině muta 

cum liquida. 

Souhlásky: l může být v přejatých slovech vysloveno i jako velární [Ł], 

např. [bułar] z albánského bullar.  

Souhláskové skupiny rn, rl jsou redukovány na r, vysloveno velárně 

krátce nebo dlouze [R, R:] – [iaRă]. 

Denazalizace jako u F: unspre > [u:sprǎ].   

 

                                                           
158 Saramandu 2005. 
159 IN Sala 1989. 
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Morfologie:  

Forma 3.osoby sg. slovesa dare je dǎ (oproti da v ostatních nářečích).  

Paradigma slovesa být: hiu. 
 

4.4.5.4 Pindoské nářečí 

Pindoské nářečí je geograficky jižním nářečím arumunštiny. Mluvčí žijí 

v řeckých horách Pindos a v řecké Makedonii a rovněž se mezi Pindeany počítá 

skupina žijící kolem hory Olymp. 

Vokalický systém se skládá ze 7 samohlásek v přízvučné pozici (a, e, i, 

o, u, ă, î). Dodnes se zachovalo koncové neslabičné –u i –i, a neslabičné 

zůstává i po souhláskových skupinách. -i je vždy slabě vysloveno jako [-i] 

nebo jako koncovka [-î] po [c, dz] : [niţî, badzî], nejen po skupině muta cum 

liquida. 

 Pravděpodobně pod vlivem novořečtiny zaniká po nosových 

souhláskách znělostní opozice mp – mb, nk – ng a nt – nd, dvojice slov typu 

ntregu (întreg) – ndregu (dreg) jsou v tomto nářečí homofonními. 

Morfologie:  

Paradigma slovesa být: escu. 

Budoucí čas se tvoří beze spojky sâ [s-, z-] obvyklé v ostatních 

nářečích: va cântu.  

Makedonští Pindeani rozlišují dvě formy číslovky 3 podle rodu: [trei] 

pro mužský rod a [tréji] pro rod ženský.  

Specifika slovní zásoby tvoří slova přejatá z novořečtiny: 

aγape (láska) 

aγapisescu (miluju) 

(n)γrăpsescu (píšu) 

misimeră (poledne, siesta) 

psemă (lež) 

thalasă (velký) 
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4.4.5.5 Gramoštenské nářečí 

Gramoštenské nářečí patří k severní skupině arumunských dialektů. 

Pocházejí z blízkosti hory Gramos, podle které se jmenovalo i v minulosti 

významné město Gramoşte. Dnes jeho mluvčí žijí v okolí Gramoşte v severním 

Řecku a v Bulharsku v oblastech Rodop, Rily a Pirinu. 

Vokalický systém zná 7 samohlásek v přízvučné pozici (a, e, i, o, u, ă, 

â). Koncové –u, -i [-i /-î ] je zachováno po všech souhláskových skupinách 

(nejen po muta cum liquida): [preftu, prefţî]. 

V některých menších nářečních skupinách chybí fonémy θ, δ, h a jsou 

nahrazeny: θ > [f, s, t], δ > [d, v], h{γ}> [g].  

V gramoštenském nářečí v Bulharsku mizí [ľ], > říká se [mueari, 

cheae] místo většinových muľeari, cľeare.  

Morfologie: 

 Paradigma slovesa být: hiu. 

 U 4. slovesné skupiny existuje specifická koncovka 2. osoby 

jednotného čísla oznamovacího způsobu přítomného času: -ăşţâ, -eşţâ: 

zburăşţâ, greşţâ.   

 Rozlišují dvě formy číslovky 3 podle rodu: [trei] pro mužský rod 

a [tréji] pro rod ženský.  

 

4.4.5.6 Nářečí z Beala di Supra a Beala di Ghios160 

Malá skupina mluvčích žijících v okolí Gorne a Dolne Belice 

v Republice Makedonii. Toto nářečí vykazuje podobné rysy 

meglenorumunštině.  

Vokalický systém je omezen na 6 samohlásek (a, e, i, o, u, â), tedy ă~â. 

Na fonetické rovině vyslovují [g´] místo [j]. Zvláštní palatalizace [b] > [ď]: 

albu > alďi.  

                                                           
160 Forma slova Beala může být i Bela. 
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Morfologie: 

Podstatná jména rodu mužského s určitým členem mají formu omu, 

lupu, došlo tedy k elizi l. 

Existují zde dosud neznámé formy jednoduchého perfekta: cântăraţi 

namísto běžných rumunských tvarů cântaţi, lucraţi161.  

 

4.4.5.7 Nářečí z Gopeše a Molovište (Republika Makedonie): 

Vokalický systém je šestisamohláskový, shodný s nářečím z Beala 

di Supra a Beala di Gios. Fonetika: namísto [dz] se vyslovuje [z], tedy došlo 

k vývoji dz >z podobně jako v dákorumunštině a meglenorumunštině, ale zde 

nezávisle na ostatních162. 

Morfologie:  

Došlo k splynutí neartikulované a artikulované formy podstatných jmen 

ženského rodu zakončených v ostatních nářečích na –uă /-ua > -o. (stĭo 

pro steauă i steaua)163. 

                                                           
161 Saramandu 2005 
162 Friedman, The Vlah Minority in Macedonia. 
163 Saramandu 2005. IN: Arom. stioa (stio) [stea] şi evoluţia lat. –LL- în română. 
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5. Problematika transkripce 
5.1 O zápisu obecně164 

 

Mluvíme-li o transkripci jakéhokoli jazyka, tj. o jeho převodu 

z mluvené podoby do jeho psané formy, musíme rozlišovat mezi písmem 

a fonetickým přepisem.  

 

5.1.1 Písmo  

 

Nejdříve je třeba poznamenat, že ne každý jazyk disponuje i psanou 

formou, jazyky tedy můžeme rozdělit na: 

• mluvené, v kterých neexistují pravidla zapisování. Tyto jazyky nemají 

kodifikovanou formu.  

• psané; tedy ty, pro jejichž zápis existují pravidla (pravopis).  

 

Typy písma: 

1. Ideografické, v kterých grafická značka = jednotka významu, tedy slovo. 

Počet znaků je enormní, protože souběžně s rozšiřováním slovní zásoby je 

třeba přidávat i příslušné grafické značky. Zvuková stránka není určující, 

čtení zápisu se může po zvukové stránce lišit, ale význam se nemění. Tento 

systém se uplatňuje v čínštině.  

2. Fonografické, tedy grafická značka = jednotka zvuková.  

Fonografické písmo dále rozlišujeme na  slabičné (japonština) a hláskové 

(indoevropské jazyky). Hláskové písmo nemusí znamenat, že všechny 

hlásky příslušného jazyka jsou zaznamenávány jedním grafémem. Někdy je 

jedna hláska zaznamenávána dvěma grafémy ve daném pořadí: faci{fač}, 

někdy dokonce třemi: ochi {ok´}. 

                                                           
164 Palková 1994. 
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Pravopis můžeme dále charakterizovat podle toho, zda se v příslušném 

jazyce blíží jeho fonetické stránce (srbština) nebo se drží historické tradice 

(francouzština). V prvním typu pravidla zápisu upřednostňují psaní blízké 

mluvené formě, v druhém konzervují způsob zápisu, který má dnes už jen 

velmi málo společného se zvukovou stránkou slova. Pro způsob zápisu, 

při kterém se hledí na etymologii a příbuznost slov, se ujal termín 

morfologický nebo etymologický (morfologický) zápis.  

 

5.1.2 Fonetická a fonologická transkripce 

F o n e t i c k á  transkripce je specializovaný způsob zápisu zvukové 

(fonetické) formy všech jazyků bez ohledu na význam řečeného. Pomocí 

fonetické transkripce lze dekódovat skutečnou výslovnost tak, jak byla 

zachycena v momentu promluvy, slouží tedy k zaznamenání dialektologických 

zvláštností a jednotlivých fonetických odlišností zkoumaných rysů. Každému 

zvukovému segmentu odpovídá grafická značka. Existuje standardizovaná 

mezinárodní fonetická abeceda (IPA), ale lze používat i zjednodušené formy 

transkripce, buď na bázi IPA nebo na bázi grafémů používaných v běžném 

písmu. Soustavu značek volíme podle toho, kolik a jaké varianty potřebujeme! 

Rozlišujeme tedy fonetickou transkripci přesnou se zaznamenanými všemi 

nuancemi promluvy a přibližnou, kde jsou zachycené jen nejcharakterističtější 

zvláštnosti165. 

Z jiného úhlu pohledu rozdělujeme transkripci na normalizační 

(schématizační), která opomíjí nuance i individuální zvláštnosti 

a zaznamenává fonetickou normu příslušné oblasti, a transkripci věrnou, 

při níž je promluva zapisována spontánně, tak jak ji výzkumník slyší 

vyslovovat, tedy se všemi individuálními zvláštnostmi.   

F o n o l o g i c k á  transkripce je variantou fonetické; můžeme ji 

označit jako mezistupeň mezi fonetickou transkripcí a morfologickým 

                                                           
165 Dialectologie română 1977. 
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pravopisem jazyka (za předpokladu, že jazyk morfologickým pravopisem 

disponuje). Zatímco při fonetické transkripci se zapisují zvuky, při fonologické 

jsou zaznamenávány fonémy. Rozdělení na přesnou a přibližnou či 

normalizační a věrnou tu nelze aplikovat, fonologická trankripce je svou 

podstatou normalizační, a aspekt přesnosti či přibližnosti není u fonémů 

relevantní. 

V této práci, která není založená na vlastním specializovaném 

fonetickém výzkumu a čerpá z materiálu jiných autorů166, užívám přibližnou 

a normalizační fonetickou transkripci, tedy abstrakci nejdůležitějších rysů.  

Fonetický přepis je označován v souladu se zvyky hranatými závorkami 

[] a je užíván v relevantních příkladech (v kapitole 4.4.1 aj.), fonologický 

přepis je v této práci zaznamenán ve složených závorkách {}167.  

 

5.2 Problematika zápisu arumunštiny: 

 

Protože arumunština nemá kodifikovanou normu, neexistuje ani jednota 

v zapisování. Způsob zápisu se liší autor od autora, a někdy i dílo od díla. 

Pisatel se řídí těmi pravidly, které sám považuje za optimální. Jenže jednotlivé 

dialekty se od sebe liší, a jinak zapisuje jazyk laik a jinak lingvista. I sami 

autoři studií užívají jednou fonetický přepis (i na popis gramatických struktur), 

jindy na arumunštinu aplikují pravidla rumunského pravopisu (např. 4 formy 

zápisu jednoho slovesného tvaru: hiţ – hiţi – h´iţ – h´iţi).  

Dnes se arumunština zapisuje převážně latinkou se zvláštními grafémy, 

nicméně různými způsoby zápisu, čemuž se podrobněji věnuji v následujících 

kapitolách.    

 Dosud neexistuje ani odborná studie, která by se věnovala interpretaci 

starých arumunských textů z 18. století168. Lingvista, který chce ilustrovat 
                                                           
166 Capidan, Caragiu Marioţeanu, Coteanu, Nevaci, Saramandu aj., viz seznam literatury na 
konci práce  
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vývoj arumunštiny pomocí těchto textů, je odkázán buď na interpretace jiných 

nebo na své vlastní. Fonetické aspekty starších forem arumunštiny 

zaznamenané různými způsoby jsou podobně problematické, lze je různě 

vykládat.  

 

5.2.1 Historie psané arumunštiny: 
 

Nejstarší arumunské písemné památky jsou v alfabetě (viz kap 3). 

Protože alfabeta nebyla pro zápis románských jazyků vhodným systémem, byly 

hlásky, pro které řečtina nemá grafémy169 , zaznamenávány pomocí spřežek, 

nebo bylo jedním grafémem  zaznamenáno více fonémů.  

τρεή μπότζη (u C. Ucuty) 

(trei boţi - trei voci) 

Na začátku 19. století Mihail G. Boiagi (též Boїagi) zkusil zapisovat 

arumunštinu latinkou170 s několika řeckými písmeny, spřežkami a s grafémy, 

které v rumunštině ani arumunštině dnes nejsou. Uvědomoval si, 

že arumunština je románský jazyk, a jako takový je pro její zápis vhodnější 

latinka, a to tehdy kromě několika prvních spisů z okruhu Sedmihradské 

školy171 neměl žádný jiný vzor, v rumunských knížectvích se oficiálně 

používala cyrilice až do roku 1859! Boiagiho pravopis nebyl etymologický, ale 

fonetický.  

                                                                                                                                                         
167 Ve většině prací se označuje stejně jako fonetický [x], což  může být zavádějící, případně 
/x/ nebo –x-, variantu ve složených závorkách {x} považuji za nejvhodnější.     
168 U final în graiurile aromânei. IN: Saramandu 2004 
169 Řecký pravopis je etymologický a obsahuje množství spřežek pro zápis fonémů ve staré 
řečtině neexistující, které byly Ucutou  přejaty pro zápis stejných fonémů arumunštiny.   
170 Coteanu 1998. 
171 První Elementa linguae romanae sive daco-valachicae S. Micu-Kleina a Gh. Şincaie vyšly 
 roku 1780. 
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Boiagiho zápis Současný zápis 

(Caragiová 

Marioţeanová) 

Fonetický přepis 

Sh ş [š] 

ce, ci, ç ţ [c] 

cs(i), cse ci, ce [č], [či], [če] 

 

Idea vytvoření společného spisovného jazyka „Rumunů“ žijících 

na obou stranách Dunaje, vzešla od Petra Maiora172, vůdčího představitele 

Sedmihradské školy. Tohoto úkolu se ujal další významný arumunský 

vzdělanec, Gheorghe C. Roja. Na základě dákorumunského a arumunského 

dialektu vytvořil jak kód (morfologicko - syntakticko – lexikální), tak i systém 

jeho zápisu. Systém – v souladu s hlavními idejemi Sedmihradské školy silně 

latinizující a etymologizující – byl příliš složitý a v praxi nepoužitelný. Teorii 

i praktické ukázky vydal v 1809 v Budíně ve svazku Măestria ghiovăsirii 

româneşti cu litere latineşti, care sânt literele Românilor ceale vechi173 

(Metoda rumunského čtení latinskými písmeny, která jsou nejstaršími písmeny 

Rumunů). Latinka měla nahradit v rumunských zemích cyrilici a v románských 

textech na jih od Dunaje alfabetu. Přestože byl Rojův systém nakonec opuštěn, 

(byť podle dochovaného textu z roku 1809 můžeme soudit, že nezůstal jen 

holou teorií, viz příloha XII.), některé Rojovy poznatky a myšlenky stojí za 

povšimutí. Např. autor si je vědom, že jazyk, aby byl akceptován jako 

plnohodnotný, musí mít ustálenou psanou formu, která bude supradialektální a 

bude mít vyšší sociolingvistický status:  

„Budeme mít jeden jazyk pro každodenní použití a druhý čistý, který se 

bude vyučovat z knih. A s pomocí těchto nejen všichni Rumuni, naši bratři, 
                                                           
172 Pentru o limbă comună Românilor nord- şi sud-dunăreni. O încercare de la începutul 
secolului al XIX-lea, Saramandu 2004. 
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mezi kterými jsou mnohé a různé dialekty, jakož jsem výše poukázal, nýbrž 

i jiné národy se s námi v našem jazyce dorozumí.“ 174 

 

Na počátku 20. století zavedl některé změny v arumunské ortografii 

Pericle Papahagi a ve dvacátých letech přiblížil zápis arumunštiny 

rumunskému vzoru Tache Papahagi, který v ní ponechal tři řecké grafémy: γ, δ, 

θ175. Od tehdy se arumunština zapisuje převážně latinkou, jen v Řecku se ještě 

dlouho zachovala alfabeta.  

 

5.2.2 Současné způsoby zápisu arumunštiny 

 

Neexistující pravidla vedla k tomu, že si autoři často vytvořili vlastní 

způsob zápisu, který se snaží prosadit, ale ne vždy se jím plně řídí. 

Např. M. Caragiová Marioţeanová, která se problematice zápisu arumunštiny 

věnuje dosti důkladně, v kapitole o principech zápisu arumunštiny zapisuje [č] 

spřežkou ci, a znak ĉ v přehledu písmen vůbec neuvádí. Čtenář učebnice 

arumunštiny176 však na tento znak narazí v přehledu jednoduchého perfekta, 

kde je 1. osoba č. jednotného ve formě feĉu.  

Kromě [č] patří k problematickým hláskám většina palatalizovaných [š, 

ľ, ń, k´], dále [δ, θ, y], [dz], [h, ch] a samohlásky [ă, â].  

 

Lze vysledovat dva hlavní proudy, které jsem si podle jejich 

nejvýraznějšího rysu pojmenovala (1.) diakritický a (2.) spřežkový. Je třeba 

zdůraznit, že jde o abstrakci podle převládajícího rysu, neboť v témže textu 

                                                                                                                                                         
173 Pentru o limbă comună Românilor nord- şi sud-dunăreni. O încercare de la începutul 
secolului al XIX-lea, Saramandu 2004. 
174 „Vom avea o limbă de toate zilele şi altă curată, carea se va învăţa din cărţi. Şi cu ajutorul 
aceştia nu numai toţi românii fraţii noştri, între carii multe şi dezvrătite dialecte sînt, precum 
mai sus am arătat, ci şi alte ghinte se vor înţeleage cu noi în limba noastră.“ 
175 Coteanu 1998. 
176 Caragiu Marioţeanu, Saramandu 2005 (str. 125).      

 106



obvykle jsou různé fonémy zapisovány oběma způsoby. Podstatný je pro mě 

zápis hlásek [š], [c] , [ľ ]. 

Zastánci diakritického psaní (např. M. Caragiová Marioţeanová, 

N. Saramandu) mají silné vazby na rumunštinu a k zápisu arumunštiny 

používají rumunskou abecedu rozšířenou o arumunské fonémy zapisované 

diakriticky upravenými písmeny (ľ, ń, d, y /γ,…). Jiní si zvolí ještě jiné 

grafémy, jako např. A. Caciuperi177 uvádí ğ nebo v.    

 

Příklad diakritického zápisu: 

Dzua era sâmbâtâ. 7 Yizmăciun anu aistu. Chirou bun, 

diminieaţa. Ni nchism trei inşi, Pali, Andonu ş-mini, di la Elbasan, 

ndrep cala pânâ la Muscopule, la Sâmtâ a Armăńlor, Sâmtâ di tuţ 

armâń iuţido ţi sânât ntru-lume. Pali Bardhi, cum nu dzâsi niţi unâ 

zborrâ, icâ nu si s-mindui dip ma ninti ţi s-lua apofusia (deciza) ta 

s-yină cu noi la Muscopule!178 

 

Ráda bych upozornila na některé zvláštnosti tohoto textu. Podle zvláštní 

distribuce grafémů â, ă i ve slovech příbuzných (Armăńlor, armâń) i z obsahu 

textu usuzuji, že autor patří k mluvčím moskopolského nářečí. Neobvyklé 

nemorfologické formy sânât, diminieaţa poukazují, že pravděpodobně 

neovládá písemnou stránku dákorumunštiny. Považuji text za diakritický, 

i když obsahuje dvě spřežky: chi a dz.   
 

Skupina prosazující spřežkový pravopis operuje spíše mimo 

Rumunsko, hlavně v Republice Makedonii (T. Cunia) a arumunské fonémy 

zapisují pomocí skupin grafémů (lj, nj, dz, dh, th, gh, ts). Užívají jediný grafém 

s diakritikou – ã pro [ǎ, â]179. Argumentují hlavně technickými problémy 

                                                           
177 Caciuperci 1996 
178 www.aromanian.net, staženo 12.11.2003 
179 Ve faršerotském nářečí jde o jeden foném. 
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diakritického zápisu (v síti internet, v e-mailové poště), ale setkala jsem se 

i s argumentem, že diakritický způsob psaní je pomalý, neboť pisatel musí 

přerušit linii, aby doplnil diakritické znaménko.  

  Potřeba ujednotit alespoň dočasně psaní vedla k sympoziu v r. 1997, 

kam byli sezváni zástupci arumunské menšiny ze všech balkánských zemí 

i mnozí působící v zahraničí180, zastánci obou způsobů zápisu. Přítomní 

(chyběli zástupci z Řecka) se usnesli na spřežkovém zápisu, který od té doby 

označují za oficiální, nicméně zastánci diakritického zápisu dál píší, jak psali 

do roku 1997. V rámci zmíněných dvou proudů existuje mnoho různých 

variant zápisu.  

  

 Příklad spřežkového zápisu: 

„Programa “Mabuni relatsii interetnitsi” tu Machidunii easti 

programã di trei anj finansatã di Fondatsia Institutlu dishchljisã 

sotsietati-Machidunia, Fondatsia Cral Boduen shi Fondatsia 

Ciarls Stuiart Mot.“181 

 

 Spřežkový nebo diakritický zápis není jediným kritériem, podle kterého 

lze arumunský text členit. Pokusila jsem se je popsat i z jiných hledisek.  

Dalším kritériem je zachycení původně řeckých fonémů. Někteří 

ponechávají v textu grafémy δ, θ, γ, jiní je nahrazují spřežkou (dh, th, gh),  

popřípadě γ nahradí y, jiní zvolí nejbližší foném a zapíší je jako d, f, y /gh.

    

 Způsob zachycení ă, â, î zřejmě souvisí s konkrétním nářečím – mluvčí, 

který tyto fonémy nerozlišuje, si obvykle zvolí jeden z grafémů a ten používá 

stále.  

                                                           
180 Cunia, On the Standardization of the Aromanian Systém of Writing, 
http://www.farsarotul.org/nl23_3.htm 
181 http://www.ierse.org.mk/ar/index.htm, staženo 3.4.2006 
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Příklad:  

Nâ liga di elu, di anji di dzâli, unâ musheatâ sutsatâ tsi-avea-

nchisitâ cu furnjia câ nâ fu oaspi, deadunu cu Matilda, tu 

Ghirmânie ... Tu turnatâ ditu Americhii, dupu uspetslu la hiljia loru 

Brândusha, dânâsirâ ti-ndoauâ dzâli tu hoara Gross-Gerau, iu 

bânamu atumtsea ...182 

V nářečích, která je odlišují, se potýkají s dvojím zaznamenáváním téhož 

fonému [â] ve dvou formách â, î.  

  

Základní otázkou je, zda psát foneticky nebo se držet etymologie 

a dákorumunského vzoru. Setkáme se běžně s tvary typu condamnaţ183 i ţi s-

faţi184. Někteří autoři se drží etymologického principu a označují koncové 

uzavřené samohlásky {-i}, {-â} grafémy -e, -ă185, což je svým způsobem 

jazyková normalizace. Mluvená arumunština tyto hlásky uzavírá a v nastalé 

situaci je tedy týž morfém zapisován dvěma způsoby podle toho, na jaké pozici 

ve slově se nachází, např.: feate (etymologicky), featili, featiloru (foneticky). 

Dvojitý způsob psaní jednoho morfému neodpovídá morfologickému 

principu186 a psaní spíš komplikuje než ulehčuje. 

   

5.2.3 Pravidla pravopisu arumunštiny od M. Caragiové Marioţeanové 

 

M. Caragiová Marioţeanová v Diaru navrhuje a užívá systém pravidel 

psaní vytvořený přímo pro arumunštinu187, který by mohl vyřešit současnou 

„zápisovou anarchii“. To ovšem závisí i na dalších, nelingvistických, 
                                                           
182  http://www.geocities.com/zborlu/COTI.htm staženo 30.6.2004 
183 http://www.rri.ro/index.php?lmb=2,  staženo 4.2.2007 
184 www.aromanian.net, staženo 12.11.2003  
185 Caragiu Marioţeanu 1997. 
186 Caragiu Marioţeanu 1997 
187 Caragiu Marioţeanu 1997. 
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aspektech, jako je systém výuky arumunštiny ve školách a postavení jazyka 

obecně. Ortografické principy jsou následující:  

 

(a) fonetický, 

(b) etymologický, 

(c) sylabický, 

(d) morfologický. 

 

ad (a) - Fonetický princip 

Velmi zjednodušeně řečeno, v arumunštině se píše, jak se vyslovuje, 

každá významová zvuková jednotka odpovídá jednomu grafému. Arumunština 

má tedy dvakrát 30 + 3 grafémy, všechny ve dvojím tvaru: velká a malá 

písmena, + 2 spřežky označující zvláštní foném: dh + th.  
 

Seznam grafémů: 

(Bližší vysvětlení uvádím jen ke grafémům /fonémům odlišných od češtiny) 

 

a / A 

ă / Ă  středová střední samohláska  

â / Â  vysoká střední samohláska, hrdelní, podobná ruskému ы  

b / B  

c / C  [k] 

d / D 

d / D  znělý protějšek k [c], (z technických důvodů používám v textu „dz“) 

e / E  

f / F 

g / G 

h / H  [ch],  

i / I 

î / Î  druhý grafém pro stejnou samohlásku jako â / Â  
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j / J  [ž] 

l / L  

ľ / Ľ  [ľ] 

m / M 

n / N 

ń / Ń 

o / O 

p / P 

r / R 

s / S 

ş / Ş  [š] 

t / T 

ţ / Ţ  [c] 

u / U 

v / V 

y / Y  [j] nebo [h] (podle následující hlásky) 

z / Z 

 

x / X  

q / Q 

w / W 

 

Jak vidíme, abeceda Matildy Caragiové Marioţeanové vychází 

z rumunštiny (ş, ţ, j, ă, â), liší se však v některých rysech: 

• užívá mnohem méně î než rumunština, jen v souladu s etymologickým 

principem (viz  níže), 

• dodává grafémy pro dvě palatalizované souhlásky ľ a ń, a pro jednu 

afrikátu d. 
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Na rozdíl od jiných trankripčních systémů arumunštiny tento se snaží 

neužívat spřežek s výjimkou pro dvojici z řečtiny přejatých fonémů dh [δ] 

(znělá dentální frikativa) a th [θ] (neznělá dentální frikativa) - (dhascalu 

a thimel´iu). Skupiny písmen ch a gh nejsou spřežkou ve vlastním smyslu 

slova, protože neoznačují samostatný foném. Grafém „h“ je zde vlastně 

grafickou značkou ovlivňující výslovnost předcházející souhlásky. Ch 

označuje výslovnost [k´] ve skupině che, chi: cheptu, luchi, gh pro [g´] 

ve skupině ghe, ghi: corghi. Takže souhláskové alternace popsané v kap. 4.4.1, 

v části Fonetika jsou považovány za fonologický rys a tedy jejich alternace 

se promítne do grafického zápisu  (lup, luchi), na rozdíl od moldavského 

dialektu, kde je stejná změna považovaná za fonetickou.  

Grafém x označuje souhláskovou skupinu [ks] v původně řeckých 

slovech, kdy tyto dvě souhlásky nemohou být nikdy rozděleny do dvou 

následujících slabik, netvoří tedy nikdy tzv. slabikový šev (taxi, amaxi).  

Dvojice q a w slouží jen pro cizí vlastní jména a původem cizí technické, 

vědecké termíny. 

 

ad (b) – Etymologický princip 

U slov s počátečním fonémem [â] vzniklým z latinské předpony IM-, 

IN- se, stejně jako v psané rumunštině, užívá grafému î-. Grafém î se píše 

pouze na počátku slov, na středové i koncové pozici se vždy píše â. 

Formy sloves ve 2. osobě čísla jednotného času přítomného uchovávají 

ve psané podobě formu zakončenou „-i“, tedy fudzi, faţi, dzâţi, přestože 

v mluvené podobě se –i po souhláskách [ţ], [dz] vytratilo. Kategorii 2. osoby 

sg. prez. nesou hláskové změny v poslední kořenové souhlásce, analogické 

k spisovné rumunštině.  
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arumunština spisovná rumunština 

grafický záznam fonetický přepis grafický záznam fonetický přepis 

c + i > ţi 

dzâc > dzâţi 

[k] + [i] > [c] 

[dzâk] > [dzâc] 

c + i > ci 

zic > zici 

[k] + [i] > [č] 

[zik] > [zič] 

g + i > dz 

fug > fudzi 

[g] + [i] > [dz] 

[fug] > [fudz/ fudzâ] 

g + i > gi 

fug > fugi 

[g] + [i] > [dž] 

[fug] > [fudž] 
 

ad (c) – Sylabický princip 

 Grafémy c, g v kombinaci s e, i se vysloví třeně (afrikáty):  

c [k] + e [e] = ce [če]   celnicu [čelnicǔ]   

c [k] + i [i] = ci [či]  cireapu [čirapǔ]  

g [g] + e [e] = ge [dže] gepi [džepị]   

g [g] + i [i] = gi [dži]  hagi [hadži]188   

 

 

ad (d) – Morfologický princip  

 V určitých situacích existují morfologické důvody pro psaní, 

když zvuková stránka slova (fonetický princip) nestačí. To se týká 

samohláskových změn. Např. diftongy ea, ia je podle zvukové podoby obtížné 

rozpoznat, rozdíl ve výslovnosti se často zrácí. Díky morfologickému pravidlu 

souhláskových alternací (společnému s rumunštinou) píšeme ea, když alternuje 

s e, a ia, když se střídá s ie.  Alternace ea ~ a je rozšířená ve více gramatických 

kategoriích: slouží k odlišení čísla a rodu u podstatných i přídavných jmen, 

podílí se na odlišení osoby u osobních zájmen i slovesných tvarů. Alternace ia 

~ ie též odlišuje číslo podstatných jmen i slovesné tvary (stejné značení jako 

u ea ~ e).       

                                                           
188 hagi je slovo přejaté a dosud plně neadaptované, proto se vyslovuje s plným koncovým [-i], 
přestože podle fonetických zákonitostí arumunštiny je [-i] po jedné souhlásce vysloveno 
neslabičně.  
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ea ~ e    

searâ ~ seri    

meru ~ meari   

dzeanâ ~ dzenuri  

cl´eae ~ cl´ei  

ficiureascâ ~ ficiureşti  

armâneascâ ~ armânescu  

ea ~ eali ~ elu   

escu ~ easti ~ eara  

cl´eamâ ~ cl´eńi  

 

ia ~ ie   

iarbâ ~ ierghi  

 

5.2.3.1 Návrh obecných pravidel arumunského pravopisu od M. Caragiové 

Marioţeanové 

 

1. Vlastní jména se píší s velkým písmenem, včetně názvů jedinečných 

bytostí (Dumnidză, Sum-Chetru), příslušníků národů (Armânu, Grecu), 

ale odvozená přídavná jména se píší s malým písmenem. 

2. Počáteční samohláska „e- “ ve slovech latinského původu  (escu, eşti) 

i v přejatých (eftinu, exipnu) se vyslovuje čistě, tedy ne změkčeně [je-], 

proto se píše bez předcházejícího „i- “. (Palatalizace počátečního „e-“  

na [je-] je rysem jen dákorumunského dialektu, ale ani tam se nepíše 

s fonetickým „i-“, ale etymologicky.) 

3. Koncová krátká samohláska [ŭ] se zapisuje „–u“ nejen po skupině 

souhlásek (ţerbu, albu), ale i po jediné souhlásce (pomu, muşatu), zde 

může být psána i formou, která označuje krátkost samohlásky, „-ǔ“: pomǔ, 

muşatǔ. 
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4. Dvojhláska „ea“ [ịa] morfologicky alternuje s „e“ (searâ ~ seri, meru ~ 

meari), nikdy nesmí být psána „ia“ (dvojhláska „ia“ tvoří morfologickou 

dvojici s „ie“: iarbâ ~ ierghi) a nelze ji zjednodušovat na „a“ tím, 

že opomineme polosamohláskové „e“, které v mluvené řeči nemusí být 

slyšitelné. 

5. Dvojhláska „ia“ [ịa] existuje jen na počátku slov a řídí se etymologickým 

principem (iarbâ, iadirâ z HERBA, HEDERA). 

6. Předpona „îm-“ (varianta předpony „în-“) stojí jen před obouretnými 

souhláskami (bilabiálami) „p,b“, ne před souhláskami retozubnými 

(labiodentálami). 

7. Složená slova se píší s pomlčkou až na tyto výjimky: 

(a) Slova složená z elementů neexistujících samostatně (însusu, înghiosu, 

dighiosu, disuprâ, prisuprâ, împrostu  – „susu, ghiosu, suprâ, 

prostu“ se samostatně neužívají).  

Poznámka: Ve slovech s počátečním „î-“ při spojení s předcházejícím 

slovem s vokalickou koncovkou toto „î-“ mizí (mi ducu-nsusu). 

(b) Slova složená, která psána dohromady mají jiný význam než stojí-li 

odděleně:  

unâoarâ ≠ unâ oarâ 

 (kdysi ≠ jednou)    

altâoarâ ≠ altâ oarâ 

 (jindy ≠ kdysi, někdy v budoucnu)  

       vârnâoarâ ≠ di vârnâoarâ ≠ vârnâ oarâ 

  (nikdy ≠ příští rok, někdy ≠ ani jednou). 

   

S pomlčkou se píší všechny tvary předložek spojených s jinou 

předložkou nebo příslovcem; předložky i příslovce sice mohou stát samostatně, 

ale obvykle ve větě nejsou přízvučné a/nebo jsou formou sice složené, 

ale významem už jsou vnímány jako jednoduché: 

di-tu, di-tru   
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di-nuntru   

di-nafoarâ   

di-diparti   

di-disuprâ   

di-prighiosu  

di-nsusu  

di-nghiosu  

di-atumţea  

di-aoa   

di-aclo   

pri-aoa  

pri-aclo  

trâ-oarâ, tr-oarâ 

câtr-aoa  

câtr-aclo  

 

S pomlčkou se píší sousloví, jejichž elementy běžně stojí samostatně, 

ale dohromady tvoří novou sémantickou jednotku: 

merlu-a-loclui  („jablko země“ - mrkev)   

ńeδlu-a-loclui  („dužnina země“ - brambor) 

Muşata-loclui   („Kráska země“ – Ileana Cosânzeana189) 

Gioni-Aleptu   („Vyvolený mladík“ – Făt-Frumos)  

coad(â)-aroşi   („červený ocas“ – rehek zahradní190) 

coada-callui   („koňský ocas“ – přeslička) 

bunâ-vreari   („dobrá vůle“ – laskavost) 

altâ-soi   („jiný druh“ – jinak)  

  

                                                           
189 Ileana Cosânzeana a Făt-Frumos jsou hlavní postavy rumunských pohádek, princ a 
princezna. 
190 Phoenicurus phoenicurus. 
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5.2.4 Transkripce ostatních lingvistů 

 Ion Coteanu191 navrhuje vlastní ortografický systém arumunštiny, 

který se liší od zápisu Caragiové Marioţeanové v několika aspektech:  

- grafém „ă“ nejen pro morfologicky podmíněné tvary, ale i uprostřed 

a na konci slov ve shodě s dákorumunským „ă“, 

- místo specifických grafémů pro palatalizované souhlásky je zapisuje 

spřežkou „li, ni“, 

- etymologickou jotovanou γ [j] zapisuje stejně jako etymologické 

palatalizované V grafémem „y“; γ následovanou souhláskou [h] 

považuje za alofon [ch] a vyčleňuje oběma grafém „h“.     

 

Kacánis a Dínas v Γραμματική τες ΚΒ192 zapisují arumunštinu 

foneticky, operují s 33 grafémy a 4 spřežkami: dz, dž, ts, tš. Z dvojice â-î 

užívají pouze î. Ponechávají řecké grafémy δ, θ, a rozlišují dvojí výslovnost γ 

(γ, γ´). 

                                                           
191 Coteanu 1998 
192 Kacánis, Dínas 1990 
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Závěr 
 

Ve své práci jsem se věnovala arumunskému etniku a jazyku. Protože 

jde o národ v České republice téměř neznámý, v první části práce jsem pojala 

Arumuny z etnologického úhlu pohledu: v první kapitole jsem popsala 

problematiku národnostního sebeurčení (kap. 1.1), zabývala se pojmenováním 

příslušníků menšiny ve vlastním jazyku i v jazycích sousedních (1.2),  historií 

Arumunů počínaje Dáky po konec 20. století (1.3) a současným postavením 

arumunské menšiny v příslušných zemích (1.4). Pokud je mi známo, nebyly 

dějiny Arumunů v České republice dosud vydány, v této práci jde o první 

syntézu z převážně rumunsky publikovaných prací.  

V druhé kapitole jsem se věnovala aktuální otázce, zda jde o rumunský 

dialekt, nebo o samostatný, byť dosud nekodifikovaný jazyk, a to z pohledu 

jazykového i etnologického (2.1), dále čtyřem již klasickým teoriím vzniku 

arumunštiny (I. Coteana, A. Philippida, O. Densusiana, Th. Capidana). 

V krátké části Sociolingvistický status arumunštiny (2.2) nastiňuji, jaké faktory 

dále mohou hrát roli v přijímání jazyka a v národnostní identitě. Zejména 

balkanistům a etnologům je určena kapitola (2.3) o jednotlivých arumunských 

skupinách, protože tyto se od sebe odlišují nejen svým jazykem, ale často 

i způsobem života. Například Kruševané byli tradiční kupci a obyvatelé měst, 

jejich postavení připomíná židovskou komunitu v předválečné Evropě, 

arumunská skupina Muazekarové, žijící v jižní Albánii, jsou zase zemědělci, 

zatímco většina Arumunů praktikovala po staletí polokočovný pastýřský 

životní styl, který byl pro ně natolik charakteristický, že v několika jazycích 

splývá označení Arumuna s významem ovčák.  

Ve třetí kapitole se věnuji úvodu do arumunské literatury včetně lidové 

slovesnosti a novin a časopisů. Ukázky jednotlivých žánrů uvádím v příloze, 

tyto jsou umístěny vždy za příslušnou kapitolou. Vybrala jsem mj. fragment 

Jehničky (Ńilioara), nejslavnější rumunské balady, svým pastýřským motivem 
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velice blízkou arumunské mentalitě, a obrozeneckou báseň Dimândarea 

pârinteascâ (Rodičovský příkaz), která plní funkci arumunské hymny. 

Na ukázku moderní literatury uvádím povídky Gârnuţlu (Uhřík), Ayiu-Yioryi 

şi oarfǎńiľi (O svatém Jiřím a chudácích) aj.     

 Druhá část práce je věnována jazyku. Ve čtvrté kapitole jsem se 

pokusila poskytnout zejména rumunistům relativně ucelený obraz arumunštiny. 

Po úvodní klasifikaci arumunštiny (4.1) a jejím začlenění do systému 

rumunských dialektů a subdialektů  (4.2) jsem stručně uvedla vývojově starší 

rysy, které si arumunština na rozdíl od dákorumunštiny uchovala (4.3). Vlastní 

jádro mé práce spočívá v následující části, v kontrastivním popisu 

arumunských odlišností od spisovné rumunštiny, v relevantních případech 

i od dialektálních dákorumunských rysů (4.4). Popisuji rozdíly na všech 

rovinách jazyka: ve fonetice a fonologii, morfologii, syntaxi i slovní zásobě. 

Kromě známějších jevů (z fonetických protéza [a-], z fonologických 

souhláskové alternace, z morfologických silná perfekta sloves, 

ze syntaktických záměna osobních zájmen v nominativu a akuzativu, 

z lexikálních přejatá slova) uvádím i jevy poměrně nově zachycené, jako je 

sociolingvisticky podmíněná trojí výslovnost hlásky [r] u albánských 

Faršerotů, pravidla výslovnosti koncového [–u] v závislosti na předcházejících 

hláskách i na dialektu, u makedonských nářečí dvojí forma číslovky trei – 

jednoslabičná pro mužský rod, dvouslabičná pro rody mužský a ženský, 

bezpředložková vazba ve spojení s názvy měst aj. 

 V závěrečné části čtvrté kapitoly (4.4.5) popisuji charakteristické 

zvláštnosti jednotlivých arumunských nářečí. Zvláštní je systém přízvučných 

samohlásek – v některých nářečích nedošlo k fonologické opozici zavřenosti 

středních samohlásek [ă] – [â], jedná se o dva alofony téhož fonému. Jiným 

proměnlivým relevantním rysem je realizace koncového [–u] 

podle předcházejících souhlásek. Nářečí se liší i svými fonémy – některá 

disponují z řečtiny přejatými souhláskami [δ], [θ], jiná tyto hlásky přiblížila 

vlastním blízkým ve výslovnosti, např. k [d], [f]. Jako všechna nářečí 
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mezi sebou, liší se jednotlivé subdialekty arumunštiny hlavně na fonetické 

a lexikální rovině.  

Poslední, pátá kapitola je věnována problematice transkripce 

arumunštiny. Tento dosud nekodifikovaný jazyk nedisponuje jednotnou 

formou zápisu. V minulosti byl zaznamenáván převážně alfabetou (řečtina byla 

kulturním jazykem oblasti), dnes je zapisován latinkou. Stručně jsem uvedla 

způsoby zápisu arumunštiny během jejího vývoje, od alfabety vzdělanců 

18. století Ucuty a Daniila po latinizující sedmihradskou školou ovlivněných 

Boiagiho a Roji na počátku 19. století. Do této kapitoly patří historický pokus 

Gh. Roji sestavit spisovný latinizovaný rumunský jazyk společný Arumunům 

i Dákorumunům. Protože však tehdejší etymologizující tendence nebrala 

v úvahu odlišné způsoby výslovnosti, zůstal spisovný jazyk skutečně 

v původním slova smyslu „spisovným“ – sloužil pro vyjadřování obou kódů 

písemnou formou, bohužel už ne v mluvené podobě, pravděpodobně proto byl 

nakonec opuštěn.  

Existují dvě základní možnosti transkripce, nazývám je „spřežkový 

zápis“ a „zápis se specifickými grafémy“. Spřežkový zápis zachycuje některé 

fonémy formou ustáleného pořadí grafémů (lj, nj, sh, tz, che, th, dz, dh, ci...), je 

rozšířen v Republice Makedonii, Řecku a  Německu. Zápis se specifickými 

grafémy obecně upřednostňují Arumuni rumunští a albánští – pro zachycení 

fonémů používají rumunských grafémů ş a ţ, ostatní jsou vytvořeny (d, ń, ľ, č) 

nebo vypůjčeny z alfabety (δ, θ, γ). Toto rozdělení je abstraktní, většina 

„prografémových“ autorů se zároveň staví proti používání řeckých grafémů 

v arumunských textech a jejich kód je pak smíšený (např. d, ń, ľ, ş, ţ, th, dh, y). 

Další nejednotnost představuje zachycování samohlásek [ă], [â]. Nejen, že bylo 

do arumunštiny přeneseno z rumunštiny dvojí zaznamenávání jednoho fonému 

[â] dvěma grafémy â, î, problém spočívá v dvojím samohláskovém systému 

arumunštiny – u některých nářečí se jedná o jeden foném. Zastánci 

spřežkového zápisu často užívají pro ă, â, î společný grafém ã. V neposlední 

řadě činí obtíže grafémy γ, y, označující souhlásku [j], která ale není 
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etymologicky polosamohláskou [ị], a podle následující hlásky i temné [h]. 

(Gamma γ v arumunských textech nerozlišuje malá a velká písmena.) Dvojí 

čtení pochází z novořečtiny a týká se slov přejatých: Ayiu-Yioryi/ Aγiu-γiorγi 

(svatý Jiří) se čte [aju-jorji], γrupište (název města) se čte [hrupište]. Zároveň je 

[j] vlastní arumunskou souhláskou vzniklou vývojovou palatalizací [v]: 

VINUM > yinǔ.   

 Ve snaze ujednotit zápis arumunštiny vytvořili někteří lingvisté vlastní 

pravidla. Za nejpropracovanější (mně známý) považuji návrh ortografie 

Matildy Caragiové Marioţeanové, se kterým jsem také seznámila čtenáře. 

Pro ilustraci byl doplněn způsoby zápisu dalších jazykovědců. Je třeba 

zdůraznit, že závazná pravidla neexistují, a snaha je vytvořit je jedním z kroků 

na cestě k oficiální kodifikaci tohoto jazyka /dialektu.  

 Otázka, kterou si v současnosti klade mnoho Arumunů: „Je arumunština 

samostatný jazyk nebo rumunský dialekt?“ je příliš složitá, než aby mohla být 

v této chvíli zodpovězena. Ve své práci jsem shromáždila jazykové odlišnosti, 

které samy o sobě nejsou dostačující i proto, že ke ustanovení statutu 

samostatného jazyka jsou třeba i jiné faktory (rozdílná historie apod.). 

Bez ohledu na dosud nevyřešenou otázku statutu jazyka/ dialektu jsem ve své 

práci poukázala na to, že Arumuni nejsou Rumuni a za Rumuny se nepovažují, 

a i proto mají mít právo na svůj jazyk, ať už je rumunštině podobný jako 

makedonština bulharštině nebo čeština slovenštině.  
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Rezumat: Aromâni şi dialectul aromân 
 

Lucrarea de faţă am dedicat-o analizei minorităţii aromâne punând 

accent pe limba vorbită de aceştia. Dat fiind faptul că e etnicii aromâni 

reprezintă o minoritate aproape necunoscută în Republica Cehă, în prima parte 

a lucrării am urmărit să conturez situaţia aromânilor din punct de vedere 

etnologic.  

În primul capitol Aromânii – etnia fără stat am încercat să tratez 

problematica identificării etnice a aromânilor (capitolul 1.1): ei înşişi se simt 

o etnie de sine stătătoare în timp ce structurile oficiale (inclusiv statul român) iî 

consider adesea români din afară graniţelor ţării. Denumirea aromânilor 

în limba proprie şi în ale popoarelor vecine am analizat-o în capitolul 1.2: 

pe lângă latinescul originar armân, rămăn, cum sună în aromână, românii îi 

mai spun macedoromâni, cu toate că aromânii trăiesc şi în alte regiuni decât 

în Macedonia (cea greacă si actuala Republică Macedonia). Albanezii îi 

numesc rëmër, cuvântul având acelaşi sens de cetaţean al imperiului roman 

la fel ca denumirea originară, sau çoban. În limbile slave există denumirea 

de vlah, care poate fi întâlnită în varianta Belivlah la bulgări. În capitolul 1.3 

mam ocupat de descrierea istoriei etniei şi limbii ei, începând cu tracii, venirea 

slavilor, continuând cu evul mediu: imperiul bizantin şi mai târziu otoman, 

începuturile renaşterii naţionale în secolul al XVIII-lea, mergând mai departe 

la denaţionalizarea de după cel de al doilea război mondial până la aşa numita 

„a două renaştere“ a anilor ´90 ai secolului trecut. Situaţia de astăzi 

şi perspectivele aromânilor sunt prezentate în capitolul 1.4: cel mai bun statut 

au în Republica Macedonia, a cărei politică e bazată pe minorităţi; pe de altă 

parte, în Grecia poate fi simţită o tendinţă de „grecizare“ a aromânilor cu toate 

că politica Uniunii Europene susţine dezvoltarea tuturor minorităţilor.  

În capitolul al 2-lea Aromâna – limbă sau dialect? trătez cu definiţia 

termenilor de limbă şi de dialect. În capitolul 2.1 sunt studiate opiniile 

lingviştilor cu privire la desparţire dialectelor dacoromân şi aromân. Statutul 
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sociolingvistic al aromânei e descris în capitolul 2.2. Următorul capitol 2.3 

clasifică pe aromâni în grupuri dialectale – în farşeroţi, gramoşteni, 

moscopoleni, pindeni, cei din Beala de Sus şi Beala de Jos, cei din Gopeş 

şi Molovişte, spre sfârşit se vorbeşte despre meglenoromâni, care sunt adesea 

consideraţi aromâni. 

În capitolul al 3-lea, pe care l-am numit Literatura aromânilor, am 

încercat să fac o introducere în domeniu. Începând în capitolul 3.1 vorbesc 

despre cele mai vechi înscripţii: numele propriu Tzintzilukis (din anul 1159), 

înscripţia din Linotopi (1426) şi înscripţia lui Nicolae Tarpu (1731). Versurile 

de pe vasul Simota, probabil de la începutul secolului al XIX-lea, reprezintă 

prima poezie cunoscută în aromână. Foarte important e şi Liturghierul 

aromânesc (1770 - 1800), studiat de Matilda Caragiu Marioţeanu. În secolul 

al XVIII-lea au trăit trei cărturari aromâni – Ucuta, Daniil şi Cavallioti, autorii 

primelor cărţi cu tematică pedagogică şi ai dicţionarelor. De literatura 

din timpul renaşterii naţionale a aromânilor mă ocup în capitolul 3.2, unde 

vorbesc şi despre primul lingvist al aromânei M. Boiagi cu gramatica sa 

din 1813, despre poetul N. Tulliu, prozatorul N. Batzaria şi despre culegeri 

de folclor literar, în special de basme. Capitolul 3.3 introduce în literatura 

aromână contemporană, domeniu total necunoscut în Republica Cehă. 

După lunga perioadă în care s-a scris poezie lirică, adesea cea pastorească, 

astăzi se scrie şi proza scurtă (I. Ceara ş.a.). Capitolul 3.4 conţine folclorul 

literar aromânesc: cântece de nuntă, bocete, cântece de Lazăr, paparude, 

colinde, formule magice, balade incluzând şi o versiune din Mioriţa ş.a.m.d. 

Ziare şi reviste aromâne aparute de-a lungul secolulului al XX-lea sunt trecute 

în capitolul 3.5.               

 

A două parte a lucrării e lingvistică. Capitolul al 4-lea Analiza contrastivă 

a aromânei faţă de română standard conţine descrierea caracteristicilor limbii 

/dialectului aromân faţă de cele corespunzătoare din limba română standard. 

În capitolul 4.1 aromâna e clasificată genealogic şi tipologic. În capitolul 4.2 
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am descris structura limbii române din punct de vedere sincronic şi diacronic; 

pornind de la protoromână (româna comună) – faza istorică a limbii române – 

continuând cu cele patru dialecte principale ale românei (cuvântul „dialect“ 

în sensul evoluţiei lingvistice nu se opune discuţiilor ce se poartă astăzi privind 

statutul aromânei), şi anume: dacoromân, aromân, meglenoromân 

şi istroromân. Primele două dialecte sunt clasificate în continuare: cel 

dacoromân are 5 graiuri în două ramuri: maramureşean, crişan, banaţean, 

moldovenesc sunt de tip nord-vestic, muntenesc de tip sud-estic. Cel aromân 

conţine pe de o parte graiul farşerotesc, care diferă de celelalte graiuri aromâne, 

pe de alta parte graiuri moscopolean, pindean, gramoştean, plus câteva graiuri 

mai mici: din Gopeş şi Molovişte, din Beala de Sus şi Beala de Jos ş.a. 

În capitolul 4.3 se vorbeşte despre trăsăturile lingvistice mai vechi, care s-au 

păstrat în aromână iar din dacoromână s-au pierdut de-a lungul evoluţiei. 

Acestea sunt împărţite pe niveluri fonetic şi fonologic, morfologic, sintactic 

şi lexical. Capitolul 4.4 e dedicat diferenţelor dintre aromână şi limba română 

standard ţinând cont de diferite niveluri ale limbii. Sunt analizate diferenţele 

dintre sistemele fonetic şi fonologic ale celor două limbi (printre altele vocalele 

finale asilabice, proteza lui [a], foneme care nu există în dacoromână, două 

sisteme ale vocalelor accentuate); morfologic (morfeme de plural împrumutate 

din greacă, diferenţe de gen la substantive, diferenţe în ceea ce priveşte 

formarea numeralelor, numărul 3 care există în câteva grăiuri sub două forme: 

una pentru genul masculin şi alta pentru feminin, formele verbale diferite de ale 

dacoromânei: perfectul simplu, infinitivul lung, unica formă a verbului 

„a avea“ şi în poziţia auxiliarului, ş.a.m.d.). În plan sintactic diferenţele constau 

în identitatea formală a genitivului şi dativului, substituirea reciprocă 

a pronumelor personale în nominativ şi acuzativ, numeralele cu articol hotârât, 

acuzativul fără prepoziţie cu funcţie de complement de loc, şi altele). Din punct 

de vedere lexical, diferenţele se regăsesc în împrumuturi şi neologisme. 

În capitolul 4.4.5 am descris trăsăturile relevante pentru stabilirea unor graiuri 

aromâne şi caracteristice concrete (sub)dialectelor aromâneşti (farşerotesc, 
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moscopolean, pindean, gramoştean, cel din Beala de Sus şi Beala din Jos 

şi cel din Gopeş şi Molovişte). 

 Ultimul capitol Problematica transcrierii, pe lânga părţi generale 

despre transcriere şi sisteme alfabetice (5.1), se ocupă cu problematica 

transcrierii a textelor aromâne (capitolul 5.2). Începând cu textele scrise 

în alfabetul grecesc, continuând cu experimentul cu limba română literară 

comună celor două dialecte (dacoromân şi aromân), scrisă în alfabet latin 

în mod etimologic (latinizant), şi sfârşind în secolul al XX-lea, în care alfabetul 

latin începe să fie folosit pentru aromână. În perioada actuală se discută 

despre două moduri de a scrie aromâneşte, e vorba despre fonemele specifice 

ale aromânei: unii preferă alfabetul latin cu grafeme specifice (l´, ń, ş, ţ,...), 

alţii, alfabetul latin cu grupuri grafemice (lj, nj, sh, ts). Am prezentat 

şi sistemul ortografic creat pentru aromână de către Matilda Caragiu 

Marioţeanu, şi pe scurt ale feluri de transcriere a aromânei aparţinând altor 

lingvişti.    
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Summary: Aromanians and Aromanian language 
 

This thesis has two relatively independent parts. The first one deals with 

Aromanian minority of the Balcans from the ethnographic point of view. I am 

discussing their history and the problem if they are one of the Romanian 

minorities or a nation of their own. Their status in the relevant countries is 

surveyed. Further, I am considering the relationship between Aromanian 

language/dialect and Romanian language. An overview of the development 

of the Aromanian literature is given. 

 The second part of the thesis concerns explicitly the Aromanian 

language. After it is classified typologically and genealogically. The systematic 

differencies between Aromanian and Romanian are analyzed on fonetical 

and phonological level as well as on morphological, syntactic and lexical 

levels. Besides, the characteristics of the particular Aromanian subdialects are 

described. Finally, I am studying the problem of trancription.        
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