
Formarea poporului român 

 

 



Ce trebuie să ştim? 
Unde, când şi cum s-a format poporul român 

 

Unde (spaţiul de formare): nordul şi sudul Dunării (spaţiul carapato-danubiano-
pontic şi Peninsula Balcanică). 

 

Când (perioada de formare): în secolele II î. Hr - IX d. Hr. (de la primele contacte 
comerciale dintre daci şi romani până la formarea limbii române). 

 
Cum (modul de formare): prin contopirea mai multor popoare 

 

La nordul Dunării:  daci + romani = daco-romani 

                               daco-romani + slavi = români 

La sudul Dunării:   traci + romani = traco-romani 

                               traco-romani + slavi = aromâni, meglenoromâni, istroromâni 



 

Dacii şi daco-romanii 
Ce trebuie să ştim? 

 

 

 

• Dacii erau un popor de origine tracică. 

• Dacia în timpul lui Burebista avea o întindere mai mare decât Dacia lui Decebal.  

• Doar o parte din Dacia a fost transformată în provincie romană. 

• Dacii liberi s-au romanizat şi ei prin contactele cu dacii cuceriţi, în perioada stăpânirii 

romane şi după aceea. 

• După retragerea romanilor din Dacia, aici s-au aşezat migratorii germanici şi apoi 

slavi. 

 

Cronologie:  

- Primele contacte dintre daci şi romani: secolul II î. Hr. 

- Dacia provincie romană: 106-271 (sau 274) d. Hr. 

- Aşezarea slavilor în fosta provincie Dacia: secolul VI d. Hr. 

 

 

 



Dacii erau un popor de origine tracică 
Tracii se aflau în Peninsula Balcanică 









 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 







Dialectele limbii române şi graiurile daco-române 

Particularităţile lingvistice ale unei limbi se împart în:  

 

• Dialecte: varietăţi ale unei limbi vorbite în anumite zone geografice. Limba română are patru 

dialecte: daco-român sau nord dunărean, aromân, meglenoromân şi istroromân. 

• Graiuri: unităţi lingvistice din cadrul dialectelor, caracteristice pentru regiuni mai mici. 
 

Pe înţelesul tuturor: în cadrul unei limbi, vorbitorii de dialecte diferite au nevoie de dicţionar pentru a se  înţelege, 

iar vorbitorii de graiuri diferite ale aceluiaşi dialect se înţeleg fără mari probleme. 
 

Harta dialectelor limbii române                   Harta graiurilor dialectului daco-român 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/7/74/GraiuriDaco-Rom%C3%A2ne.jpg


Românii de la sudul Dunării: 
aromânii, meglenoromânii, istroromânii 

 

 

 

Românii de la sudul Dunării sunt o populaţie romanizată care nu a fost asimilată de 

locuitorii majoritari de aici, slavii, albanezii şi grecii. După dialectul vorbit sunt: 

• Aromânii, răspândiţi în Serbia, Macedonia, Bulgaria, Albania, Grecia; 

• Meglenoromânii, în regiunea Meglen din Grecia; 

• Istroromânii, în peninsula Istria din Croaţia. 
 

În evul mediu toţi românii de la sudul Dunării erau numiţi de străini vlahi.  
Denumirile actuale datează din modernitate. Trebuie să ni-i imaginăm ca pe nişte români arhaici aşa 

cum şi limba pe care o vorbesc este o română foarte veche, dar cu multe împrumuturi de la popoarele 

în mijlocul cărora trăiesc. 
 

Originea românilor sud-dunăreni: 
• Aromânii s-au format prin amestecul traco-romanilor cu slavii (care s-au aşezat masiv în Peninsula 

Balcanică în secolul VII). 

• Meglenoromâni şi istroromâni au o origine incertă. Unii specialişti consideră că s-au format ca şi 

aromânii, iar alţii consideră că sunt români care au venit în Peninsula Balcanică de la nordul Dunării în 

evul mediu. 
 

Migraţia unor aromâni şi meglenoromâni la nordul Dunării în prima jumătate a secolului 

XX a dus la apariţia unor comunităţi ale acestora şi în România, mai ales în Dobrogea.  

 

 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Map-balkans-vlachs.png


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Map-Vlachs-french.jpg




Românii de la sudul Dunării 

în texte şi imagini 



Aromânii 

 

 

Limba aromână are un număr estimat astăzi la circa 700 000 de vorbitori, dar nu 

este acceptată ca limbă minoritară oficială. Ea are opt graiuri.  
 

Aromânii din Macedonia îşi spun armâni. În Grecia, aromânii se împart în mai multe ramuri, dintre care cele mai 

mari sunt : cea a grămuștenilor, cea a pindenilor și cea a fărșeroților (după numele zonelor unde locuiesc). 

Primele două ramuri se autodenumesc armâni iar fărșeroții ărmăni, rumăni, remeni sau chiar romăni. Toate 

cele trei ramuri sunt cunoscute de greci sub denumirea de Βλαχοι („vlahi”) În Albania aromânii îşi spun rămăni. 

În Serbia şi în unele zone din Bulgaria comunităţile aromâne s-au format prin migraţiune din celelalte zone. 

Doar aromânii din Macedonia se bucură de drepturi mai extinse: au învăţământ primar în limba maternă şi sunt 

reprezentaţi în parlament. 

 

Se presupune că despărţirea 

dintre limba aromâna si 

dacoromâna s-a produs între 

secolele al IX-lea si al XII-lea. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Map-Vlachs-french.jpg


Limba noastră, poezie în dialectul aromân 

 

 

Limba-a noastrã-i nã vishteari 

ahãndoasã, ahãndoasã 

bair di flurii, cãntari, 

ghinicuvintari n casã. 

 

Limba-a noastrã-i 

primuvearã, 

candilã di banã easti, 

mults dushmanj vor s-nã u 

chearã, 

ma u nviadzã gionj shi 

nveasti. 

 

Limba-a noastrã easti cãntic, 

cãntic di jali sh-di numtsã, 

zboarã veclji di discãntic,  

fuldzir tsi talji doi muntsã. 

 



Tatăl nostru, în aromână (două variante) 

 

 

Tatâ a nostru, 

cari hii tu țeru, 

s-aiseascâ numa a Ta, 

s-yinâ amiral'iea a Ta, 

s-facâ vrearea a Ta, 

ași cumu n țeru, ași ș-pisti locu. 

Pânea a noastrâ ațea di tuti dzâlili 

dă-nâ u a noauâ adzâ 

ș-nâ li l'artă amărtiili noastri, 

ași cumu li l'rtămu ș-noi unu a lântui. 

Ș-nu nâ du pi noi la cârtiri, 

ma nâ aveagl'i di ațelu arău. 

Câ a Ta easti amiral'iea ș-putearea, 

a Tatălui ș-a Hil'iului ș-a Spiritului Sântu, 

tora, totana și tu eta etiloru. 

Aminu. 

 

Tatã a nostru, 

cai eshci ãn tser, 

s-ayisescã numa a Ta, 

s-yinã vãsilia a Ta, 

s-facă vrerea a Ta, 

ashi cum sh-ãn tser, ahi sh-pi tutã-n loc. 

Pãne a nostrã atsea di cathi dzuã 

dã-nã-u a nao sh-azã 

shi ljartã-nã-le amãrtiile-a nostre, 

ashi cumu le-ljirtãm shi noi a tsilor cai nã-fac amãrtie. 

Shi nu nã-du tu pirazmo, 

ma aveglji-nã di atselu arãolu. 

Cã a Ta easte vãsilia shi puterea, 

a Tatãlui sh-a Hiljlui shi-a Spiritlui Ayiu, 

tora, totana shi tu eta etilor. 

Amin. 



Verbul a cânta conjugat la prezent şi perfect compus 

în aromână 

 

 

am cãntatã 

ai cãntatã 

are cãntatã 

avem cãntatã 

avetsi cãntatã 

au cãntatã 

cãntu 

cãntsã 

cãntã 

cãntãm 

cãntatsi 

cãntã 



Fenomen Aromână Română 

apariția unui a inițial ar(ã)mãn român 

închiderea lui e neaccentuat dzinuclju genunchi 

închiderea lui i accentuat bishãcã bășică 

închiderea lui i neaccentuat lacãrmã lacrimă 

închiderea lui o neaccentuat arbure arbore 

păstrarea lui u final după grupurile consonantice lemnu lemn 

căderea unor vocale neaccentuate între două 

consoane 
arpã aripă 

căderea lui i din prefixul in-/im- ãmpartu împart 

căderea lui i din prepoziția in ãm-pãdure în pădure 

consonantizarea lui u semivocalic înaintea unei 

consoane 
alavdu laud 

c [k] + e sau i > ts tsicoarã cicoare 

d > dz dzãc zic 

g + e sau i > dz dzeru ger 

i + a, o sau u > [ʤ] gioc joc 

înmuierea lui l înainte de e ljepure iepure 

înmuierea lui l înainte de i gãljinã găină 

înmuierea lui m în silabă accentuată njercuri miercuri 

ne, ni > nj cãlcãnju călcâi 

palatalizarea labialelor cheatră piatră 

             Particularităţi ale dialectului aromân 



Port popular vechi al aromânilor 



Aromân, fotgrafie din 1900 



Aromâni fârşeroţi 









Port popular la aromâni astăzi 





Meglenoromânii 

Meglenoromâna este vorbită de o populație estimată între 5.000 și 12.000 de vorbitori. 

 

Meglenoromânii locuiesc în câteva sate din Grecia şi Macedonia. Ei îşi spun vlaşi.  Datorită persecuţiilor la care au fost 

supuşi după 1912, când au intrat sub stăpânire greacă (după Primul Război Balcanic), mulţi au migrat în Cadrilater.  

După 1940, când Cadrilaterul a fost cedat de România Bulgariei, cei din acest ţinut au migrat în satul Cerna, din  

Dobrogea, locuit înainte de bulgari (guvernele român şi bulgar au făcut schimburi de populaţie). 

 Se crede ca meglenoromâna s-a separat mai târziu de 

daco-română dcât aromâna, si anume aproximativ în 

secolul al XIV-lea, motiv pentru care asemanarea cu 

limba româna actuala este mai pregnanta.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Map-Vlachs-french.jpg
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Ghicitori în  meglenoromână, 

pagină din cartea Meglenoromânii, 

istoria şi graiul lor, de Theodor 

Capidan, Bucureşti, 1925 



Sunet Descriere Exemplu 

ạ între [a] și [ə], mai aproape de [a] – numai la început de cuvânt, neaccentuat ạmpirat (împărat) 

i [i] ceva mai „ascuțit” (termenul lui Capidan) decât în română izvor 

ǫ [ɔ] – între [o] și [a], mai aproape de [a] cǫnt (cânt) 

dz [dz] dzăc (zic) 

l’ [ʎ] il’ă (fiică) 

ł „l gutural” (termenul lui Capidan) – mai ales la sfârșit de cuvânt cał 

ń [ɲ] ńel (miel) 

Particularităţi ale dialectului meglenoromân 

Evoluția specifică a unor sunete 

 

Română 
Meglenoromână 

vocale accentuate de durată medie vocale accentuate lungi: ā, ē, ī, ō, ū 

a inițial neaccentuat: afară căderea lui "a" inițial neaccentuat: fară 

ă: rău ǫ: rǫu̯ 

â: cânt ǫ: cǫnt 

e neaccentuat: capete i: capiti 

o neaccentuat: dormim u: durmim 

f inițial înainte de [i] și [j]: fier căderea lui f inițial : i̯er 

ce, ci: ceva tse, tsi: tsiva 

ge, gi: ginere ze, zi: zinere sau dze, dzi: dzinere 

h inițial sau final: hrănesc căderea lui h: rănes 

vi: viu ghi: ghiu̯ 

 

 

 

Particularități fonetice 

 



Meglenoromâna preferă plasarea adjectivului demonstrativ, a adjectivului posesiv, a  

atributului adjectival și a celui substantival în genitiv înaintea substantivului determinat. 

 

 
Română                       Meglenoromână 
 

dracul acesta                tsista drac(u) 

stăpânul meu                meu stăpǫn 

fata împăratului            lu ạmpiratu il’ă 

 



Port popular vechi al meglenoromânilor 



Meglenoromâni din Cerna (Dobrogea) 



Port popular la meglenoromânii din Cerna (Dobrogea) 



Istroromânii 

 

 

Istroromâna este vorbită de o comunitate de 1000 de persoane  în opt sate din Croatia si 

Slovenia (cele mai importante sunt Jeiani şi Şuşneviţa).  
 

Istroromânii  îşi spun rumâri sau vlaşi. Localnicii slavi le spun ciribiri. Totdeauna au fost de religie catolică. În trecut 

aveau turme de oi si vite, făceau agricultură si, mai ales, produceau cărbune de lemn. Îşi încărcau coşurile cu mangal, le 

urcau în spinare si treceau muntele ca să-l vândă la Trieste sau la Fiume. La începutul secolului XIX erau vreo 8000 de 

istroromâni. În perioada regimului comunist iugoslav, cei mai mulţi au plecat în S.U.A., Canada, Australia şi Italia. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Map-balkans-vlachs.png
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Tatăl nostru în istroromână 

 

 
Țåțe nostru car le ști în țer, 

neca se sveta nomelu Teu. 

Neca venire craliestvo To. 

Neca fie voľa Ta, cum în țer, așa și pre pemint. 

Pera nostre saca zi 

de nam astez. 

Odproste nam dutzan, 

ca și noi odprostim a lu nostri dutznici. 

Neca nu na Tu vezi en napastovanie, 

neca na zbăvește de zvaca slabe.  



Cuvinte istroromâne cu echivalentele lor româneşti 
Cele marcate cu asterisc sunt împrumuturi din croată 

Istroromână Română 

ur unu 

doi doi 

trei trei 

påtru patru 

cinc cinci 

șåse șase 

șåpte șapte 

opt / osun* opt 

devet* nouă 

zeace zece 

lur / ponedil'ac* luni 

utorec* marți 

sredu* miercuri 

cetrtoc* joi 

virer / petuc* vineri 

simbota sâmbătă 

dumireca duminică 

Cum ie? – Bire. 
Ce mai faci? – 

Bine. 

Bura zi. Bună ziua. 

 

 



Particularităţi ale dialectului istroromân 
cea mai importantă este rotacismul, transformarea unui fonem în r 

 

Istroromână 
Română 

opoziția [e] ~ [ε] 

(vițe [viʦ'e] ~ vițe [viʦ'ε]) 
vițel – vițea 

å (pår) a (par) 

uneori, vocală nedeterminată între ă și î/â 
două vocale 

distincte: ă și î/â 

[ε] (vițe) diftongul ea (vițea) 

o (piciore) diftongul oa (picioare) 

uneori, căderea lui a inițial 

neaccentuat: (a)flå 
a afla 

căderea lui i final 

și u final: cărbun (plural) 
cărbuni 

v (dova) u semivocalic (două) 

consoana l’ după f, p, m (pl’erde) i semivocalic (pierde) 

consoana ń (ań) n+i semivocalic (ani) 

căderea lui l final (cå) cal 

căderea lui l înaintea unei consoane (åb) alb 

tendința de a pronunța [s], [z], [ʦ], [ʣ] palatalele [ʃ], [ʒ], [ʧ], [dʒ] 

rotacismul: -r- intervocalic (bire) -n- (bine) 

nm (ănmețå) nv (a învăța) 



Istroromân în 1891 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Tschitsche.jpg


Port popular vechi al istroromânilor 







Carnavalul istroromânilor din Jeiani, 2006,  

grupul Clopotarii din Jeiani 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Ciri.jpg





